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Filistin'in dörtte üçü Araplarda! 
lngiltere dört 
tabur takviye 
kıtası yolladı 
Kudüs Valisine suykast 
50 arap tevkif edi idi 

.J .......................................................................... ..... 

Belediye seçimlerinin 
ve verilen reylerdeki 

ittifakın mônôsı 
Yurdun her tarafından gelen telgraflardan, on günJenberi 

devam eden belediye aeçimine kadın ve erkek rey aahibi vatan
dG§lann yüzde 80 - 90 ve bazı yerlerde daha fazlaaının seçmek 
haklarını kullandıklarını ve hepainin de ittifakla Cümhuriyet 
Halk Partiai namzetlerine rey verdiklerini öğreniyoruz. 

Bunun gerek içte ve gerek dııta büyük bir mcinaaı vardır. O 
ela vatandQfların memleket itlerini kavramak ve yürütmek bakı· 
mından ne kadar kuvetli ve ahenkli bir birlik teıkil ettikleridir. 
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Filistin'dc sık 
sık rastlanan bir 
hidiac: Araplar 
tarllfından yakı
lan bir polis 
karakolu binası 

Kahire, 11 a.a. - Alınan Ajansı bil
diriyor: 

Batvekilimiz B. Celal Bayar, 17 
ilkteırin pazarte&i gÜnü Halkevi &a· 

}onunda çahtmalarına başlıyacak o
lan Milli Türk Tıb Kurultaymı bir 
nutukla açacaktır. Bu hwu&taki ha
berlerimiz 2 nci aayfadadD'. Yukan
daki resim, Bqvekilimizin İstanbul' a 
muva&alatı sıra&mda, Haydarpap 
garında kartılanıtmı gösteriyor. 

Belediye aeçimlerinin neticesi her yerde memleket el karı u
mumiyesinin ve aiyaai temayüllerinin bir mcikesi addolunur. Açık 
olan hakikat de zaten budur. Çünkü belediye seçimleri, diğer "Bütün haberler üzerine ko.ctulan 

'iddetli sansüre rağmen, geçen hafta milli meclialer seçimlerinden farklı olarak bir ıehrin veya bir • 

.Yeni kredi 
münasebeti le 

........................ (Sonu 7 nci sayfada) 

Dr. Funk dün akşam 
İstanbul'dan aynldı İspanya' da 

F. R. ATAY. 

:Alman Milli .lkt.ısat Nazın 
Cloktor F unk'un ziyareti, daha 
ilt gününde müapet semeresini 
Yermiftir: Almanlar Türkiye'ye 
150 milyon marklık bir kredi aç
~ırlar. Hükümet bu kredi-

Alman Nazırı 
hatları hakkında 

anlaşmanın ana 
beyanatta bulundu Hlblllefdler de 

emebi gönüllüleri 

kaabanın IOkinleri araaında kimlerin iı bG§ına getirileceğini 

teabit eden bir .seçimdir. lı bQfUla getirilecek kimaeler İlle pek 
çoktur.Bunlar, vatana, millete ve Parti'mize bağlılığı kadar cimmc 
hizmetlerine ve ıehir iflerine vakıf olan, temsil edeceği muhitin 
ve halkın aeugisini kazanan, bir kelime ile vazife görecekleri mec:· 
liı ve enc:ümfmlerde kendilerini seçenlerin reylerini ve hakiki 
menfaatlerini temail edecek kudret ve liyakatte olanlardır. Ba 
va.aıftaki uatan çocukları da yurdwnuzda nadir değildir. Onun 
içindir ki, bütün rey sahiplerinin reylerini müttefikan Halk Par
ti&i namMtlerine verdiklerini öğrentliğimiz zaman halkla Parti 
aramadaki ba kaynQftnGyt, bu birliği gözle görür gibi oluyonu. 

Rey aalıibi vatandaflar, evvela kendi aralarında ve Cümhari
E ~t Halk Partiai örgütleri içinde kimleri aeçeceklerini uzun ınii· 
E JIOlı~ .orıra te•bit etmifler, en çok intihap edilmek kabi· 

n:iru-=:ı~;;:."·ib;i~~l;;;'·içi; t 
kullanacaktır. 

Böyle bir kredi en batta ~an 
ve ~dam iki devlet arasında 
dostluk münasebetlerinin kartı • 
hkb itimat hislerinin kuvetini ia
Pat eder. Bundan batka Türki -
)'e'nin inta ve umran itlerinin 
daha süratle tamamlanmasına 
)'ardım, türk müstahsilleri için 
de yeni bir teminat tetirli eder. 
Hulisa milli say için her bakım
dan faydalı bir ıeydir. 

Hiç fiiphe yoktur ki Türkiye 
kendi illf& ve umran faaliyetleri
ııin semereli ve muvaffak seyri. 
be ve bu faaliyetlerle her gün 
daha artan milli müdafaa kudre
tinin hiç kimse için zararlı olma· 
dıiına, bilakis beynelmilel sulh 
ve emniyet için bir hizmet vas1-
laaı tefkil etmekte olduğuna her· 
kesi inandırmqtır. Cümhuriyet 
rejimi ile eski rejim arasındaki 
farklardan biri, esiri itsiz Ana· 
dolu'Dllll dağlarındaki silah sesi 
akislerinin, timdi, kazma sesi a
lcialeriyle değİ!mit olmasmcladır. 
küçükasya'nm milli ve coğrafi 
bütünlük, birlik ve tamamlığmı, 
lbaddi ve manevi illf& ile baki -
katıendirmek, Atatürk inkılabı· 
lltn milli olduğu kadar insani e
leri olarak tarihte hakiki teref 
llıevkiini alacaktır: Çünkü o, ya· 
Pıcı ve yarabcı iradesini dokun
duruncıya kadar, biç ~im~ Kü
Çiikasya için böyle bır talıb ta
&anur etmemiftir. 

Netekim doktor Funk da di
Yor ki: 

Alman lkh•at Nazın Takrim abidui önünde l•tikliil 
Martını dinlerken 

İstanbul, 11 (Telefonla) - Alman Milli lktısat Nazın ekse
lans Dr. Funık bugün lstanbul'daki türk ve ecnebi gazetecilerini 
Perapalas otelinin küçük salonunda kabul etti. Alman nazırı, 
gazetecileri nezaketle kartılıyarak hepsinin· ellerini sıktıktan ve 
hazırlanan bir büfede kendilerine ikramlar yaptıktan sonra, ata· 
ğıdaki beyanatta bulundu: (Sonu 6. ıncz sayfada) 

Macar kıtaları dün iki 
şehri işgal ettiler 

Fakat (ek - Macar anlaımasının 

imzası biraz gecikeceğe benziyor 
Komamo, 11 a.a. - Macar • Çekoılovak eksperler komisyonu, 

bugüın öğleden evel ve sonra iki içtima yapmııtır. 
Çekoslovak heyeti ile yakından alakası bulunan ma·hfillerde 

tebarüz ettirildiğine göre, müzakerelerin çok dostane bir bava 
içinde cereyan eylemekte olmasına rağmen, bütün teferruatın 
tesbiti ve kati anlqmamn imzası, bu hafta içinde mümkün ola • 
mıyacaktır. 

Tiirkiye'nin ba yapıcılık Je~
rirııle milli ekonomiye büyük bır 
'ol i.abet etmektedir. Milli eko-
110mi, Türkiye'nin kalkınma ha
reketinde milletin refahına ve 
devletin emniyetine hadim ba -
1•nı.maktadır. Türkiye'nin her ta: 
''!lınıla bütün kuvetler lıadre~lı 
brr milli ekonomı viicada getır· 
~ek içira mükemmel bir aarette 
bırle,tirilmif ve tqkilatlanılın~: 
"-lftır. Türkiye'nin va.i tabıı 
İ,~"Bİnliklerinden daima artan 

Macarlar iki ıehri ifgal ettil.er f 
Budapefte, 11 a .a. - Harici

ye nazın B. de Kanya _ile me~~
hip nazırı Kont T elekı, bugun 
öğleden sonra otomobille Kom
ran' dan buraya dönmütlerdir. 

Balkan antantı 

deniz konseyi 
toplanıyor 

ır tempo ile i•tilcule edilmekte· 
ıl~~· Milli iktı•adiyat daima bir 
~q~•eliı arzetmektedir. Memle • 
etın sanayileıme programı siir· 

atle ilerlemektedir. 
Ciirnhuriyet devri, osmanlı im-

Gazeteler, tpoluaag ve Satoraljav -
heli'de cereyan eden ,evk ve heyecan 
sahneleri hakkında tafsilith röpor -
tajları neşrediyorlar. Macar o.r~usu 
b gün Komarno kararı mucibınce 

u ınbolik mahiyette olarak bu iki şeh
s~ '•gal etmiştir. tpolusag takriben 
rı ly ı k '" ··k b . h' e al biu nüfus u uçu ır fe ır v 

t; . de büyük bir demiryolu iatas· 
digerı 

(Sonu 6. ıacı say_lada) 

Belgrad, 11 a.a. - Balkan antantı -
nm deniz meclisi Yugoelavya, Roman· 
ya. Yunanistan ve Türkiye'nin iştiri
kiyle 12 den 20 ilkteşrine kadar 
Adriyatik sahilinde Split tchrinde 
toplanacaktır. Meclise Romanya bah
riyesinden imiral Pai& riyaeeıt ede • 
cektir. 

geri ~ekiyoılaı 
Yalan.siya, 11 a.a. - Merkez mınta· 

kası orduları grupunwı erkanı harbi· 
ye heyeti dün muhasematın başlan.gı -
cından beri bu mıntakada bulunan 
muhtelif rütbelerdeki bütün ecnebi 
gönüllülerinin geri alınmasını emret
miftir. Muhtelif kıtalardan geri alı -
nacak gönüllülerin 2500 kişiyi bula -
cağı söylenmektedir. 

Hükümet{;iler iki mevzii 
geri aldılar 

Bareelona, 11 a.a. - Milli müdafaa 
nezaretinin bir tebliğine göre, cüm
buriyetçi İspanya kıtaatı Ebre cephe
sinde Koso boğazındaki 350 rakımlı te
pe ile Pandols dağlarındaki diğer ilci 
yüksek mevıkii diifınandan geri almış-
lardır. . 

Ebre cephesinde 
Valansiya, 11 a.a. - Ebre cephe -

sinde, hükümetçiler Pandolle dağının 
705 rakamlı tepesi«ıi zaptetmişlerdir. 
Hükümet kıtaatı, muvaffakiyetli mu
kabil hücumlar yaparak bu bölgede 
diğer bazı tepeleri daha işgal etmiş -
ler ve bu suretle dü~anın Koll de 
Koeo bölgesindeki ileri hareketinin 

(Sonu 6. zncı sayfada) 

-.o san o san o o o o o Fti7JOrJO u 

Belediye seıJmlerini 
bütün laf sililiyle 

bildireceğiz 

E li~ti olanları •ff71İfler ve onu hem,erilerinin taavibine ar3efmit- • 
: 1.,., anlar da bmıları beğenmiıler ve reylerini vermiıler. 
E Böyle olmasaydı hatta ananenin baba hak ve aalahiı;)oetine . 
': yer veren ve bir vahitler dilimU:de pederşohi denilen patriyarkal 
• : aiatem haricinde bir evde ve bir aile içen.inde, o ev ve,,a ailenin 
• : idOTeaini kimlerin t~ etmen lazım geleceii aile lertlm ara· 
• E aında •rbeat reyle te•bit edilecek olaa, o eo ve aile içen.inde da· • 
: hi birfOlı miinalr"fOlar .,. laattli miitenalrg likirler meydana p- E 
: kar oe banlar lnribirl.,...,e çarpıffTdı. : . . 
E (Sonu 6. zncı sayfada) S 
• • 
~ •...........................................................................• ,, 

Belgrat'ta Yagcnlau parlamento binaı 

Yugoslavya' da Skopçİna'nın 
feshine karar verildi 

Yeni selim 11 llkkanunda baıllya<ak 
Belgrat, 11 a.a. - Saltanat naibliği meclisi, dahiliye nazırmm 

teklifi üzerine ve nazırlar meclisinin mütaleuıru aldrktan sonra 
5 mayıs 1935 le intihap edilmit olan mebusan mecliainin fethi
ne karar vermiftir. 

Yurdumuzda on günden beri be
lediye intihabab hararetle devam et· 
mektedir. Her yerde vatanclaf._. 
kütle halinde sandık batma gidip 
reylerini kull•nmektadırlar. Bugü
ne kadar alman neticeye göre rey 
sahibi vatandatlann yüzde 80 • 90 ı 
ve hatta bazı yerlerde daha fazlası 
intibaha ittirik etmekte ve reyleri • 
ni ittifakla Cümburiyet Halk Parti
li namzetlerine veı 11ıekteclir. Birçok 
yerlerde ele seçim bibnit ve halk 
müttefikan Cümburiyet Halk Parti
ıi namzetlerini aeçmİftir. Gazetemiz, 
sütunlarında ba aeçim için genİf hir 
yer ayıracak, her vilayetten selen 
haberleri tafailitiyle bildirecektir. 

Yeni tetrii intihaıbat, 11 kinu- ı 
nuevel 1938 tarihinde parlimen
toya dahil olacak mebusların in· 
tiha·bma müteallik nizamata tev
fikan icra edilecektir. 

Piyango çekildi 

200.000 llra 

Seçilen balamı meıleklerine ve 
,ahaiyetlerine dair malUınat llala
calwna. 

11 kinunuevel 1938 de intihap edi
lecek olan meclis, 16 klnunusani 1939 
da fevkalide bir içtimaa divet edile
cektir. Ayan meclisi de aynı tarihte 
fevkalide bir içtima akdine dbet o
lunacaktır. 

B. Hoeera'nın beyanatı 
Na.zırlar meclisinin akdetmiş oldu

ğu içtimadan sonra yeni devlet nazı
n B. Hocera. müttehit bir halde bu
lunan aıuhalifler tarafından sarfedil-

(Soau 6. mcı sayfada) 

14.606 numaralı 

bllele isabet eni 
Piyango dü·n çekildi. Kazanan 

numaraları ikinci sayfamızda 
aynen bulacakalıDIZ. 
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Piyango dün çekildi ~ D ü ş ü N ü s L E R ~ Muamele vergisinden 
._,,...................... . ························································--
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11 
. ren iden muaf tutulan 

u um erımız ve ômı erı .. 1 muessese er 
Nurullah Ataç, Yahya Kemal' in son neşrettiği şiiri ilk önce hiç beğen

mediği halde bir ço~ defalar okuduktan sonra güzelliğini keşfettiğini 
ve ona ha~~-ol?ug~n~ anla.tıyor. Bu samimi itiraf, bizi, ekseriya ilk 
bakışta verdıgımız hukumlerın kıymet ve mahiyeti üzerinde düşünceye 
sevkedecek bir hakikat taşıyor. 

Hakikat~n çok h:ğenmiş olduğumuz bir eseri tekrar okuduğumuz za
man, onda ılk seferınde nasıl farkına varmadığımıza şaştığımız büyük 
kusurlar bul~amız •. yahut, sathi bir bakışla üzerimizde fena bir tesir bı
rak~ış olan bır eserı, başkaları tarafından beğenildiğini görerek daha iyi 
tetkike kal~şınca onda yepyeni meziyetler keşfetmemiz daima vaki 0 _ 

lan şeylerdır. 
Yen! eserler üzerinde mütalea yürütürken, senelerce evel okuduğu _ 

~u~ kıtaplarla mukayese yaparak yenilerin aleyhine hükümler verdi. 
gı~ız z~n, evelce zihnimize yerleşmiş olan hükümlerin isabet dere _ 
cesınden şuphelenmek çok defa hatırımızdan geçmez Ancak b" t 
d "" f b" beş · ır esa -
.~. ~ze c:>n _yıl ö~ce okuduğumuz ve hayranlığım hala muhafaza et-
tıgımız hır esen yemden karıştırmak imkanını verince takdi · · · 
kadar yersiz bir hükme istinat ettiğini kPJıfederek hayre't d .. r~ızın ne .. .. . . ~ e uşerız. 
Hukumlerımızde yaş ve olgunluk derecesi gibi esaslı bir unsurdan 

başka daha ne kadar müteferri amillerin müessir olduğunu düşünüyor 
~~~~z? ~ e~e.rle ~arşı!a~tı~ım~z andaki ruh haletimizden mada, peşin 
hu~umlerımızın, sıyas~, ıçtımaı ve ahlaki temayüllerimizin, - tesiri ek • 
serıya şuurumuzdan gızlenen - dostluk veya husumet gibi hislerimizin 

dıkanaat ve mütalealarımız üzerinde derece derece değişen hisseleri var. 
r. 
Jfa?esi en boz.~k b~.r 1?:1uharriri mükemmel üsluba örnek olarak göste· 

ren hır gence, ~ukmun~n, şekil üzerinde yaptığı tahlillerden değil, sa -
~~c~ o muharrırle kendı arasındaki içtimai görüş birliğinden ileri geldi -
g_ın_ı ve ona ~~r~ı sempatisinin yazılarındaki kusurları görmekten kendi
sını menettıgını hatırlatıyordum. 

Muamele vergisi kanununun ikin
ci maddesine 3535 sayılı kanunla ek
le~en ~ fıkrasiyle verilen salahiyete 
mustenıden müteharrik ku'Veti beş 

beıygire ve günde çalıştır<Iığı işçi sa -
yun en fazla ona kadar olan rnüesse -
selerin mezkur kanunun neşri tarihi 
olan 16- 7-938 tarihinden itibaren mu
amele vergisinden muaf tutulmasına 
dair dün bir kararname neşredilmiştir. 

Yeni kararnameye göre yukarrki 
evsafı taşıyan ve muamele vergisi mu
af.iyetinden istifade eden müesseseler 
şunlardır. 

Toprak sanayii 
Tebeşir yapan müesseseler. 

Maden eşya sanayii 
Madenciler, bıçakçılık, desterecilik, 

çaıkıcılık, her nevi madde ve döküm 
müesseseleri. (Yalnız döküm dolayı -
siyle, dökülen parçayı işlemek sure -
tiyle mamfilat vücude getirenler ha -
riçtir.) Dövme bakır yapan müessese
ler, kangal halindeki teli ambalaj san
dtldarında kullanmak üzere muayyen 
uzunlukta kesen imalathaneler. 

Tahw sanayii 

S P O R 
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Bükreı ve Alina 
muhfelilleriyle 

yapllacak ma~ 
B ölge Futbol Ajanlığmdan : 
Yakında Ankara'ya gelmeleri muh -

temel Bükreş ve Atina muhtelit fut -
bol takımlariyle karşılaşacak olan An
kara muhtelit futbol takımının hazır
lıklarına 13 - 10 - 938 perşembe gü -
nünden itibaren başlanacaktır. 

Bölgemiz muhtelit takmıiyle Anka
ra takımlarını çalıştırmıya memur e -
dilen baş anttenörün tesbit ettiği mu
vakkat kadroya dahil idmancıların i -
simleri aşağıya yazılmıştır : 

Ankara Gücü: Roland Kefer, Ali 
Rıza, Fahri, Abdül, Nusret .. 

Galatasaray: Sadettin, İhsan .. 
Gençler Birliği: Nuri, Münir, Ha-

san, Keşfi, Basri.. 
Güneş : Nihat, 1skender . 
Demirspor: Arif .. 
Harbiye İdman Yurdu: Abdurrah -

man, Mücaıhit .. 
Muhafız Gücü: Fethi, Saffet, Ah -

met, Cihat, Arif, İbrahim, Rıza, Naci .. 
Bu gençlerin 13 - 10 - 938 perşembe 

günü saat 15.30 da forma hariç diğer 
fu tbol levazımlariyle 19 Mayıs Stad -
yomunda bulundurulmaları kulüp baş 
kanlarından rica olunur .. 

DIŞ p~ 

200.000 lira 14.606 
numaraya isabet etti 

rta Avrup 
~c·· 
[~için 
11erat1arma 

ileri attığı 

25 bin lira 30.060 numaraya isabet effl"::_A""' -
lstanbul, 11 (Telefonla) - Piyan

go'nun çekilmesine başlanmıştır. 
200.000 lira, 14.606 numaraya isabet 

etmiştir. Sonları 606 ile biten numa
ralar 1.000 er lira alacaklardır. 25.000 
lira 30.060 nuamraya isabet etmiştir. 
Sonları 060 la nihayet bulan numara
lar 1000 er lira ikramiye alacaklar
dır. 40.000 lira 3373 numaraya isabet 
etmiştir. Sonları 373 le biten numara
lar 1000 er lira alacaklardır. 
Diğer kazanan numaralar şunlar

dır: 

1000 lira kazananlar : 
11028 36093 

200 lira kazcuıanlar : 
5257 31489 26291 15822 33686 30282 

18806 31003 31026 21702 10868 25143 
18950 

70 lira ka.:;cmanlar : 

3347 11266 10720 37451 35472 24544 
26681 10522 6838 32053 28439 30770 

6291 18034 6630 21767 29776 2 
24247 24797 29351 4595 12029 1 
15114 14511 33020 22053 2988 3 Bu geniş 
39740 18926 37721 29949 35039 23~t'-· ital 
14349 39710 18806 27517 21924 1G641!""'Jaldar, 
39853 3717 10864 11731 16800 13~ birçok 
22695 10477 5654 24359 6953 l~'ölfalnakhi 

ıe değil 

40 lira kaaananlar : \ Eksen~ 
26345 5524 23160 19431 974 180.,.. milleti 
25777 97.22 1968 6996 28812 1~ ' 3046 27183 25274 32764 17345 5 
33471 14541 5007 31059 903 254 

870 14101 16930 32953 33030 3 
8121 39105 .2202 6694 12548 358(1,..._ 

31238 32258 35778 36964 27751 331 
7093 9744 14314 34554 17909 

17892 2854 5000 16992 22240 36971 
26051 70 14213 9072 52.2 7·mııı'ka.•rl.M 

14558 17748 2651 14663 30418 8894 
1596 27218 13732 15533 18394 37743 
4013 6642 1387 6085 33139 35924 ~ 

28782 32687 12333 4766 31649 7749~ ~ 
587 8508 6647 14813 33800 1850011cı. t 

19894 1396 9279 33899 34391 30697 nok 
8375 10902 19594 6831 19157 35038 Ya~ 

Onun içindir ki, tenkit ederken ileri sürdüğümüz mütalealarm muh. 
temel sebep ve amilleri üzerinde ayrı ayrı düşünmeyi ihmal edersek 
doğru bir hükme varabilmemiz ihtimali pek azalır. -Yqar NABi 

Tornacılar, oymacılat, sepet yapan 
müeueseler, parmaklık yapanlar, fı -
rın küreği, merdiven, bayrak direği, 

ve benzerlerini yapan tezgahçılar. Fı
çı yapıcılar, sandıJc imal edenler, am
balaj sandığı, oyuncak ve manken ya
pan müesseseler, deniz vas ıtalarına 

mahsus kürek yapanlar, kuş kafesi, 
.tahtadan küçük ~a. kutu, dolap, 
cember, elek kasnağı, çıkrık, tavla ta-

Bir tloçentimiz Aynştayn naza
riyesini tenkit eden bir tez 

hazırladı 

6559 6590 38193 29143 10046 27172 
32732 36732 36440 24631 17524 2372 
30185 2986 39960 13345 28224 3629 
23466 23434 3962 17332 

29588 30549 34851 23109 6225 5356 ~ 
16085 31830 13940 34089 28482 33215 
11759 16693 16995 5305 25576 35839 • F 
12535 33084 39526 11252 11860 2482 

Yedinci Milli Tıp Kurultayı 
pazartesiye Ankara' da açılıyor kunya, mekik kundura kalıbı yapan 

müesseseler, araba tamircileri. 

Başvekilimiz açıhş 
töreninde nu~uk verecek 

Yedinci ulusal Türk Tıb kurultayı 17 birincitetrin pazartesi 
saat 11 de Ankara Halkevi'nde Başvekilimiz Celal Bayar'ın bir 
nutku ile açılacaktır. 
Öğleden sonra asıl mevzular mü-.--------------

zakereye başlanacak : 
1-Grip mevzuu ile profes6r Bravn 

profesör Kemal Hüseyin Yelozluoğlu 
ve doktor Ekrem Şerif tarafından teb 
liğat yapılacaktır. 
il - İkinci mevzu olan Ojenik 18 

birinci teşrin salı günü öğleden evel 
profesör Şevket Aziz Kansu ve Dr. 
Şükrü Hazım Tiner ile profesör God
şlik ve profesör Ali Esat Birol tara
fından bu mevzuun muhtelif şubele
rine temas eden tebliğatta bulunula-

caktır. 
Ondan sonra altmışı mütecaviz 

muıhtelif serbest mevzular Uzerinde 
konuıutacaktır. 

Uçüncü gün aynı mevzular Uzerin
deki konuşmalar devam edecek ve ge
lecek sekizinci ulusal tıb kurultayı
nın ruznamesi tesbit edildikten sonra 
Sıbat ve lçtiınat Muavenet Vekili ta
rafından baya verilecek bir çay zi -
yafeti ile kurultay kapanacaktır. 

Ulusal T~ kongresinin toplandığı 
günlerde birinci tUrk pediyatri ve U
çüncü milli diş tababeti kongreleri 
de toplanacaktır. 

Tıp kongresine gelecek 
doktorlanmız 

Hava Kurumu 

lstanbul'a 
BC!Jtfdftt= 

gitti 
Hava Kurumu Umumt Reisi B. 

Fuat Bulca a~ki trenle İstanbul'a 
hareket etmiştir. B. Fuat Bulca is -
tasyonda Hava kurumu ve Türkkuşu i-
leri gelenleri tarafından uğurlanmış-

tır. 

Nafia müsteşarı İstanbul'a 
hareket etti 

Nafıa VekUeti müateprı B. Arif 

dün. Anadolu ekspresiyle letanl>ul'a 

gitmit ve iataayonda ali.kalılar tara -

hndan uğurlanmııtır. 

itizar 
Dünkü sayımızda Remzi Saka'nın 

"Fındık bahçelerinde kooperatif" i

simli eserinden bableden makale Sa
met Ağaoğlu tarafından yazılmıştı .. 

tmzaaı bir yanlı9lrk neticesi yazının 

altına girmediği için itizarla tavzih 

ederiz. 

Gıda !fanayicileri 
Arpa kırıcıları - hayvan yemi -

Arpa, mercimek vesair hububatı un 
haline getirmeksizin ezip parçalıyan 
müesseseler. 

Mensucaı sanayii 
Havcılar 

İşlemeciler 
Mendil için hazırlanmış mensucat 

üzerine çizgi basan müesseseler. 
Yazmacılar ve basmacılar 

eçe er 

Müteferrik sanayi 
Kağıt ve mukavva kesen müessese

ler, 
Kağıt ve mukavva üzerine çizgi 

basan müesseseler, 
' Konfeti, serpantin ve tuvalet kağt-

dı yapan müesseseler, 
Kağıt dantela yapan müesseseler. 

Kemik ve boynuzdan ve plastik mad
delerden ağızlık, tesbih ve tarak imal 
eden müesseseler (sair plastik imala
tı hariçtir.) 

Taka imalataneleri (mensucat tez
gahlarında kullanıılan aletleri yapan 
mUeHeseler.) 

Ergani tahvillerinin 
ikramiye keşidesi · 

İkramiyeli yüzde beş faizli 1933 Er
gani istikrazı tahvillerinin 11 inci ik
ramiye keşidesi Türkiye Cümhuriyet 
Merkez baakası idare merkezinde 17-
10-1938 pazartesi günü sabah saat 10 
da Maliye Vekaleti ve bankalar mü -
messilleriyle noter huzurunda icra e
dilecektir . 
Keşidede herkes bulunabilir. 

(a . a.) 

İstanbul, 11 (Telefonla) - Fen fa
kültesi fizik doçenti B. Nusret Kürk
çü, Aynştayn nazariyesi hakkında 

tenkidi mahiyette hazırladığı bir te
zini müdafaa etmek üzere bir müddet 
evel refakatinde asistanı B. lbrahim 
olduğu halde Fransa'ya gitmişti. B. 
Nusret Paris'teki fen akademisinde 
tezini müdafaa etmiş ve Fransa'nın 
en maruf profesörleriyle münakaşa 
ettikten sonra tezini Londra ilim a
kademisine göndermittir. 

Londra ilim akademisinden üniver
siteye gelen maltımata göre B. Nus
ret'in tezi İngiltere ilim muhitinde 
al§kayı celbetmiş ve tetkik edilmeğe 
başlanmıştır. 

Hava açık geçti 
Şehrimizde hava açık ve sakin 

geçmi,tir. Günün en yüuek "laısı 
gölgede 19 derece olarak kaydedil -
miştir. 

Yurtta bava Karadeniz'in tark kıyı
larında kapalı ve mevzii yağışlı doğu 
Anadolu'da bulutlu, diğer bölgelerde 
açık geçmiştir. 24 saat içindeki ya
ğışların karemetreye bıraktıkları su 
miktarı Rize'del6, Kars'ta 17, Van'da 
14, Trabzon'da 7, Erzurum ve Muş
ta 2, Ardahan'da 4, Giresun'da 3, di
ğer yağışlı yerlerde bir kilogram ara
sındadır. 

Rüzgarlar, yurdun bütün bölgele -
rinde garpten saniyede beş metre ka
dar hızla esmiştir. 

En dü~ük ısılar, Srvas'ta sıfırın al
tında 3, Kars'ta, Kayseri, Ulukışla'da 
Çorum ile Erzurum'da ve Kırşehir'de 
bir derecedir. 

En yüksek ısılar da Edirne ve Ba
lıkesir'de 25, Bandırma ve Antalya'
da 26, Adana'da 27 derecedir. 

50 lira kazananlar : 

1108 37109 5610 35671 1969 26379 
18487 31620 9820 21732 11847 19158 

651 2003 31655 39129 10395 4992 
36256 52064 11918 52871 39004 14542 
23429 19214 25356 46666 22299 6135 
10781 19485 57735 3570 257 32589 

1629 37104 7421 249 7101 25336 

9629 8651 36444 4025 28058 32065 
1898 15155 24574 26162 9356 251&9 
6742 16729 2300 38827 8137 30772 
5732 34723 21527 13200 27978 19955 

37382 13010 38844 29521 33791 20157 
19306 27123 33450 36510 31382 37956 
31400 29386 25385 15218 28104 2<)683 ~lr-•I 

20034 20256 35883 

Dresden Türk talebe birliğinde 

Türk Tal ebe Birliğinin yaptığı toplar.-

Türk Talebe Birliği Altay •por takımı 
lstanbul, 11 (Telefonla) - Bu a

yın 17 sinde Ankara'da toplanacak 
Tıb kongresine iştirik etmek Uzere, 
şehrimiz hekimlerinden birçokları 
hazırlanmaktadır. Şimdiye kadar i -
simlerini yazdırmış olanların adedi 
200 e baliğ olmuştur. Bütün memle
ket dahilinde kongreye iştirak edecek 
hekimlerin sayısı 400 den fazladır. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
küçük ağzmız var l 

Dreaden'de Yüksek MUhendiı mek· 
tebinde okuyan kırktan fazla talebe· 
miz mektep çerçevesi altında klilttl -
rel, ilmt, sportif ve bilhusa mlllt mev 
cudiyetlerini cilmhuriyet ve lnkıllp 
gençliğine yakıtacak tarzda tezahür 
ettirmek, biribirlerine her huıuata a· 
zami yardım temin etmek için (Altay 
Dreıden türk talebe birlili) adı ile 
bir birlik kunnu91ardır. 

Memur olu da kongreye iştirak et -
mek üzere mezuniyet istiyen hekim
lerin müracaatlerine Sıhiye Vekaleti 
müspet cevap vermektedir. 

Halkevinde yabancı dil 

kursları başlıyor 
Birinci sonteşrin salı gününden iti

baren her sene olduğu gibi evimizde 
ingilizce, almanca ve fransızca kurs
larına başlanacaktır. Bu seneki kurs
larda biri yeni başhyanlara ve öbürü 
geçen yılki kurslarda ilerlemiş olan
larla bu derecede bulunanlara mah -
sus olmak üzere iki derece üzerine 
dersler verilecektir. 

lstiyenler bu ayın 28 ine kadar 
Ankara Halkevi daire müdürlüğüne 
gelerek adlarını yazdırmalarını dile
riz. 

Bir sehiv 
Sıhat Başmüfettişliğine terfi eden

ler hakkındaki kararnameye B. Sait 
Akkirman'm ismi bir sehiv eseri o
larak girmiştir. 

Fuzuli alôkadarlar ! 
Bir takım fuzuli alakadarlar! 

vardır ki sinirime dokunur. Mesel§ 
bunlardan birisine rastlarsımz. 
Muhtasar müfit bir selamla iktifa 
etmek varken o, yanında.ki uta gü
rültülü bir sesle md takdim eder: 

- Kazım Nami Beyefendi! 
Sizin Kizım Nami olmadığınız 

şöyle dursun, bu isim bir şöhrettir. 
YıJJardan ve yıllardan beri o imza, 
birçok kitapların, birçok makalele
rin üzerinde görülmüş, bir iki nesil 
ondan laydalanımştır. Fakat fuzuli 
al§kadar I Myle s6yler. 

Aynı luzull al§kadara blrgiin 
otobüs durağında. rastlarsınn. O, 
gene aynı entellektaeı, hatta biraz 
da üstat edasiyle size iltifat eder: 

- Ulus gazetesindeki yazıları • 
nızı büyük bir lezzetle okuyorum! 
Siz, "bu sefer isabet var galiba" di· 
ye beklerken o sözünü §öylece ta -
mamlar: 

- "DüşUnüJler" baılığı altında· 
ki iıkralarrnızda çok ehemiyetli 
mevzulara temas ediyorsunuz. 

"Düşilnüıler" başlığı altında çok 
enteresan yazılar çıktığı doğrudur; 
o hususta bu f uzul1 alakadarla hem-

iikirsiniz. Fakat altındaki imza sİ· 
zin değildir. Bir arJcadaşznıZindır. 

Bir hafta eve/ sizi bir §Öhretin 
adı ile bir dostuna takdim eden zat, 
aynı "fuzuli alakadar" olmasa, aldı
rıı etmiyeceksiniz. Fakat aynı adam 
bu ikinci iltifatı! gösterince içerle
~lctea kendinizi alamıyorsunuz. 

Bu luzull alakadarların çeşitleri 
çoktur: Bir tanesi de geçen gün 
bana: 

- Radyoda gilzel bir pren~s 
masalı söylediniz; arkasından da 
pl§k. çaldınız! Çoluk çocuk zevk ile 
dinledik; ne zamandır, sizi görüp 
de teşekkür edecektim; bir türlü 
rast getfremediml diyordu. 

- Fakat ben radyoda ne prenses 
masalı söyledim: ne de plak çaldım! 
Doğru ama, fuzuli alakadarlık da 

bir hastalık! Yüzünüze karşı göste· 
rilea bu yersiz, isabetsiz iltifatlar· 
dazı, itrkamzdıa ne .türlü/eri ~VUl.U.· 

luyor? orasını Allah bilir. - T. 1. 

DUjçiler ve kadın aiızları ! 

lstanbul'da mÜ§terilerinden ço
ğu kadın olan bir di§çiye bir tanı
dığı: 

- Dostum, demi§, bir takım ha· 
nımlarm ağızları çok küçük olu
yor: Onların diılerini tamir et
mek, yahut icap ederae, çelmıek 
için ne yapıyorsunuz? 

Dişçi gülümaemit ve demiş ki: 
- Bir takım kadmlarm ağızları 

sahiden küçüktür, onlar için bi· 
zim de daha ufaık çapta yapılım§ 
aletlerimiz varda, onları kuU.anı· 
rız. 

Fakat bir takım kadınlar da 
vardır ki aiızlan hakikatte kü
çük deiilclir; öyle aörünürler. Bu 
türlüleri koltuğumuza oturunca 
kendilerine : 

- .Amaıı bNUıDWfendi1 Po kadar. 

Dwiz; mütterimiz bu hitap kar• 
şıaında o kadar sevinir ki ağzı ku
laklarına varR". Biz de o ea.nada 
en büyük aletle:.·imizi kullanarak 
tedavimizi yaparız. 

Otomobiller ve yollar ! 

Şimdiye kadar otomobillerden, ~ 
tobüalerden, kamyonlardan, binek 
ve yük arabalarından şikayet eder, 
dururduk. Bütün bunlar hakkında 
asıl söz aöylemiye hakkı olan yol -
ların kimse sesini duymamııtı. 

Her ne kadar Necip Fazd ıibi ı•· 
irlerimiz "kaldıranlar"ı nuıra mısra 
dile getirdilerse de bunlarda da bu 
fikayetten eser yoktu. 

Yollar, bu nakil vaaıtalanndan ti
kiyet için ağızlannı bile açmazlar • 
ken timdi ne olmuf, biliyor musu -
nuz? Şoförler cemiyeti, otomobiller, 
otobüsler, ve kamyonlar adına 7ol
l•duı şikayet etmiıler: 

- Bu yollar anıbalanmm yıpra • 
trycwl diye. 

Kendilerine : 
- Peki, yollanmız düzelinciye ka· 

dar anııbalannızı garajlardan çıkar • 
maymız! 

yollu bir cevap va iline ne ola· 
cak ? 

Bu tchirde aynı ıuretle tetekkül 

etmiş diğer ecnebi birliklerle beraber 
geçenlerde açılan umumi sergiye tUrk 

birliii de iştirlk etmit ve kendileri· 
ne bu it için her türlü yardım C. H. 
P. Genel Sekreterliğince yapılmııtı. 

Son aldığımız haberlerde bu kuru
mun orada cümhuriyetimizin 15 inci 
yılını da llyık olduğu tekilde tesit 
için hazırlıklara başladıklarını öğren
dik, bundan başka, her kıt ıömestr 
ortuında Drelden Yüksek Mühendis 
mektebinin ecnebi talebe birliği tara· 
fmdan ora sergi evinde verilen tra
diayonel ve meşhur baloıunda her 
milletin kendi yurdunun karakteristik 
liklerini teşhir eden pavyonlarında 
tUrkler misafirlerine şimdiye kadar 
yalnız tUrk kahvesi ikram etmekte i
ken, gençlerimiz bu sene milli mah· 
sullerimizi ikram etmek için hazırlı-

ğa batlamıılardır. 

Bu &ençleri.mizi tebrik eder.iz. 
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Ha Avrupa'da ekalliyetler 
. - -~ 

~ Ciimhurreisi Vilson, bü
.ı·~p ıçınde milletlerin kendi mu • 

İtalyan diplomatları 

arasında değişiklik 
Sof ya cinayeti esrarlı bir mahiyet aldı 

~taH-- L~"-'- 1--1-- • il .--ona •-.un o..-• prenu • 
eri atbğı zaman, bunun, her hal-

''

:: Avru~'ya tatbiki ne derece 
_. . ~ ıüpheaiz tahmin et

tti. 

o~~iik harptan evel, orta Avrupa 
d&u.u-ıı Hanedanınm idaresi altında 
90 Bu geni! nuntaka içinde macarlar, 
31~, İtalyanlar, urplar, hırvatlar, 
6~Y~ılar, romanyalılar, çekler ve 

Roma, 11 a.a. - Hariciye nezaretin
de, ltalya'nın hariçteki mümessilleri 
arasında yapılacak bazı mühim tadi
lat hazırlanmaktadır. Hali hazırda 1-
talya'yı Buenos - Aires'te temsil e
den Raffael Arigla'mn Faris sefare
tine tayin edileceği söylenmektedir. 
Yapılacak tadilat bilhassa Vaşington 
Berlin, Moskova, Varşova,, Brüksel, 
Rio _ de - Janeiro, Santiago büyük 
elçilikleriyle Bükreş, Belgrat, Buda
peşte ve La Heye elçiliklerini alaka
dar etmektedir. Roma'nın diplomatik 
mahfillerinde söylendiğine göre, ağ
lebi ihtimal hariciye müsteşarı Basti
ani Berlin sefiri Attoliko'nun yerine 
prens Askanio Lolonua Vaşington se
firi Suviç'in yerine tayin edilecek
lerdir. 

Binbaşı Stoyanof da 
evelki gece. vefat etti 

2~ bırço1c milletler dağuuk bir hal
~ta idiler. Y ayılıı, milliyete 

~ değil, Ole§galeye göre idi • 

Can çekişen 
almak için 

kati 1 " intikam 
öldürdüm /1 diyor 

Ekaeriya çiftçilikle meıgul olan 
~ tnilletleri köylere yayıl1111ılardı. 

lar, sanayi ve maadin nuntalca.-8!tcL. toplanmqlardı. Milli aeciyele -
~~le daha uygun olanlar tehir • 

Yatıyorlardı. Hepsi de Habsburg 

Sofya, 11 a.a. - General Peef'e yapılan suykast eanasında ya
ralanan binbatı Stoyanof vefat etmittir. Binbatı Stoyanof da ka
tilin tabancasrndan çıkaµ kurtunlarla yaralanınıftı. 

ııov.1~-.-torunun tebaalariydı w impara
. tun her nuntakaunda teıebbüae 

771t tlneleri için ortada hiç bir mi.rıi 
tıa. Almanlar Macaristan•a gittiler. t:;1ar vaktiyle Slovak olan mınta • 

43~ YÜrüdiileT. imparatorluğun~-
Zofk esasına gö~ boyanmıf bir harita-
49 bakaldığı zaman, insan Pfınr. 

: ınillete mensup halk kütleleri, 
1 ta nokta, imparatorluğun her tara-
8 ;:.:•Yılnuıtır. Gerçi milli kurtulu§ 

S6 ı-c:ti, büyük harptan çok eskidir. 
ıs ft.L lar 1848 senesinde aynlmıya ça

-.-., : Fakat muvaffak olmadılar: Bir 
tonftrı Jlalyanlar, Franaa·mn ve Pıye • 

5 t le devletinin yardımiyle 1859 da 
ltt'l)clılar. Prusya'nm ve ltalya'nm 

2 chrniyle bir zümre italyan, 1866 se-
t.• 

5 tt- •ııde ayrıldı. Ertesi sene de macar -
~tariyetlerini elde ettiler. Bina-

7 h A •. ~ . , bundan sonra vuıturya ıçın 
liyet meselesi, Çarlık Ruıya'sının 

3 ~tiyle birçok ılav zümrelerinin 
,_ liftıği kurtuluf mücadelesiydi. Fa -

t davanın en zor tarafı da bu idi. 

k. Bü!ülc ~arp sonunda Avust~rya 
l ~•tan mıparatorluğu ve Çarlık 
:_

1Y•'11 yıkıldığı zaman, milletlerin 
ll"Qdi mukadderatlarma hikim olmala-
• Prensipİnin biç a.zan ilil.ra .im -
dıiı iddia edilemez.. BÜJ'Ük barpbın 

el, Avrupa'mn muhtelif ınewlek-tle
~ okaflivet nüfusu, yüz OIİlyona 

,__...'[#4'.l.ıt. onıyorau. ~11m11 ruç ı.>qeuuu.a-
Versay, Senjermen ,,. Triyanon 

:-Le~ri, bu rakamı otuz milyona 
dıl'tnlftİr. Gerçi biraz daha ine&ili.r • 
·Fakat bir lalam politika mülibua
~· hisler ve hatta kapriı1er buna mi-
~uıtur. Mesela Fransa, inhilAI 
~ Rusya'mn yerine Almanya'mn 
t ~da kuvetli bir Polonya meydana 
~t'aniye uirafmıttır. Binaenaleyh bir 
~ Yon alınan .t'olonya nuı tıuduliar& 
) •ıaae b.lma§tır. öu.ndaıı batb Alman· 
~koridorla ikiye bo&WUDUftur. 
t vakya hudutJannm bu elence 
~ ~tulmaundaıı da baflıca meauJ, 

.·~- tesiri altmda hareket eden 
VÜ&on'dw-. Fransa da .kuvotli bir Çe. 

Belçika Kırah Paris'te 
Paria, 11 a.a. - Belçika valdei kıra

liçesi Elizabet, mütevaffa kıral birin· 
ci Albert heykelinin açılış töreninde 
bulunmak üzere bu akşam Paris'e 
gelmiş ve Belçika büyük elçiliğine 
inmiştir. 

İki tayyare dün 

havada çarpıştı 
Londra, 11 a.a. - İki bombardıman 

tayyaresi, bugün Poohas tayyare mey
danının civarında havada müsademe
de etmiştir. Üç tayyare subayı ölmüş 
ve dördüncü bir subay ise paraşüt ile 
atlıyarak kurtulmuş fakat hafif su -
rette yaralanmıştır. 

Sabit balon barajları 

Hava müdafaalarınd6 büyük 
edemiyor bir fayda temin 

Londra, 11 a.a. - Deyli T elegraf 'ın yazdığına göre, cumartesi 
günü Londra' da yapılan balon barajları tecrübeleri, bazı teknik 
noksanlar göstermiıtir. 

(ekoslovakya' da 
plebisit ne zaman 

rapılacak ı 
Bcrlin, 11 a.a. - Münib anlaşması • 

nın tatbiki için tesis olunan enternas
yonal koınısyon, bugun ıç bır toplan
tı yapmamıftır. 

Bu komiayon tarafından halledil
mesi icap eyliyen eaaalı mesele, Çe· 
koelovakya'da muhtelit bu halk ile 
aakio mıntakada yapılacak belediye ple 
biait meselesidir. Almanlar, 10 teşri -
ni evele kadar işgal edilen bet muıta -
ka haricinde Çekoelovakya'da 300 bin 
alman kalmı§ bulunduğunu söylemek -
tedir. Çekoslova.klar ise, şimdiye ka
dar Almanya tarafından i§gal edilen 
mmtakalarda 723 bin çek veya slovak 
bulunduğunu bildirmektedir. 

1 

Bir defa balonlar üç bin metreye 
kadar yükselmemiştir. Yapılan tec -
rübelerde ancak pek alçaktan yapıla
cak tayyare hücumlarına karşı bu ba-
lonların müessir bir müdafaa barajı 
olabileceği anlaşılmıştır. Binaenaleyh 
balonların üç bin metreden de daha 
çok yükseklere çıkması lazımdır. 

Yeni siparişler 
Bur bank, (Kaliforniya) ı ı a.a. -

"Lockheed Aireraft corporation" tay
yare fabrikası, dün İngiltere hava 
nezaretile imzaladığı bir kontrat mu
cibince 3.900.000 dolarlık bir yedek 
parça siparişi kabul ettiğini bildir
mektedir. Bu sipariJ geçen temmuz
da yapılan 200 tayyarclik siparişi ta
mamlamaktadır. • 

Gazeteler ihtiyatların 
tenıikinden memnun 

'Londra, 11 a.a. - İhtiyat ordusu -
nun tensikı gazeteler tarafından elve
ritli bir şekilde karıılanmaktadır. Bu 
tedbir !ngiltere'nin "her ne pahasına 
olursa olsun sulh" siyasetinden gayri 
bir siyaset takip etmesini gittikçe bü· 
yüyen bir şiddetle arzu eden efkarı 
umumiyeyi kısmen tatmin etmekte-
dir. • 

General Peef gece yarısı öl
müttür. ~endi kurıunlariyle ya
ralanan katil henüz yaıamakta
dır. 

Kendisine sorulan suallere cevaben 
intikam almak maksadiyle ve sefalet 
içinde bulunduğu için bu cinayeti iş
lediğini söylemiş ise de ifadesinin 
bazı noktalarının biribirine uymadı
ğı görülmüştür. 

Cinayet siyasi mi? 
General Peef'in katli hakkında ak

şam neşredilen resmi tebliğde tafsi -
lat verilmiyerek hadisenin tesbiti ile 
iktifa edilmektedir. Resmi mahfiller 
cinayetin sebebi hakkında henüz bir 
şey söylememektedirler. Sadece talı -
kikatın müsait bir şekilde devam et· 
tiği kaydedilmektedir. İlk bakışta do
laşan şayialara rağmen siyasi bir ci
nayet karşısında bulunulduğuna inan
mak güçtür. Çünkü generalin asker
lik mesleğinin haricinde kalan işlerle 
meşgul olmadığı herkesçe mallımdur. 
Şahsi bir intikam veya bir meczubun 
şuursuz hareketi karşısında bulunul
ması muhtemeldir. 

Bazı tevki/ler yapıldı 
Bulgar matbuatı, dün ika edilen ve 

bulgar ordusunu en kıymetli iki rük
nünden mahrum eden cinayet karşı
sında derin bir infial hissetmekte
dir. Bütün gazeteler, iyi bir teknikçi 
addedilen general Peef'in meziyetle
rinden hah~ tm ktedirler: 
Öğleden evet, 19-5-1934 de yapılan 

hükümet darbeaiyle alakadar olan 
mahfillerde bazı tevkifat yapılmı,tır. 
Fakat bundan bir netice çıkarmak 
doğru değildir. Çünkü tahkikat bir -
kaç cepheden yapılmakta ve hakika· 
tin meydana çıkarılması için hiç bir 
nokta ihmal edilmemektedir. 

Cenazeler bugün kaldırılacak 
Sofya, 11 a.a. - General Peef ile 

binbaşı Stoyanof'un cenaze töreni, ya
rın sabah saat dokuzda yapılacaktır. 

Törene, dün akşamdanberi tabutla -
rın bulunduğu harbiye mektebi ki.lise
sinde icra olunacak: dini bir ayinle 
ba§lanacaktır. 

B. Hitler'in Sorbrük 

nutku hakkında 

Fransız basını 

lenkidlere devam 
ediyor 

Paris, 11 a.a. - Gazetelerin müta
laaları, gene Hitler'in nutku hakkın
dadır. 

Ekselsiyor, diyor ki: 
"Sarbrük'te iradedilmiş olan nutuk, 

vücuda getirmi§ olduğu eseri mem -
nuniyetle temaşa eden bir adamın 
nutku değildir. Bu nutuk, canı sıkıl
mış bir adamın nutkudur. Fakat ne· 
ye canı sıkılmış olduğunu layikiyle 
bilmiyoruz. Fakat yapılan tenkidin 
Manş'in ötesindeki dostlarımız araci 
olduğundan iştibah edilemez ve bu 
tenkidin faşist gönüllülerin İspanyol 
cephesinden geri çekilmesi ve Polon
ya ile Macaristan•dan gelen bazı ha
berlerle aynı zamanda vukua gelmesi 
oldukça dikkate şayandır. Hitler'in 
kendi işleriyle meşgul olmaları sure
tinde demokrasilere vermiş olduğu 
nasihate gelince eğer bu nasihat bizi 
gafletten ikaz edecek olursa, fayda
dan hali değildir.,, 

Dokuz giin içintleki tavır 
deği§ikliği 

Lö Jur, yazıyor: 
"Dokuz gün içinde kendi ken~isi

ni bu kadar kati bir surette tekzıp e
den, daha geçenlerde ifratla sitayi -
şinde bulunduğu bir devlete karşı bu 
kadar sert bu kadar mütecavizane bir 

' lisan kullanan adamın ihtimal akli 
melekatına emin bir surette sahip ol
madığı neticesine varılmıştır. Acaba 
kazanmış olduğu muvaffakiyetler, 
kendisini bütün haklarını zayi edecek 
derecede sarhoş mu etmiştir? 
Avrupa'nın göbeğinde seksen mil: 

yon insanın itiraz kabul etmez şefı 
olan ve ihtirasları için hudut tanımı· 
yan bir adamın mevcudiye~i ne b~y~k 
bir tehlike ne büyük bır tehdıttır. 
Bu husust~ Fransa hükümeti, ne dü
şünüyor, ne söylüyor, ne hazırlıyor?,. 

blünih anla~ma~ından 
önceki gibi ..• 

Popüler gazetesinde B. Blum şöyle 
diyor: 
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'TÜRKİYE BASINI 1 

Milletler sulh istiyor 
COMHURIYET'te "Hem nalına, 

hem mıhına,, ıütununda bu ba§lıkla 
çıkan bir yazıda deniliyor ki: 

"Bilmem sinemalarda, havadis fi. 
limlerinde, fraııaız baıvekili Daladi
ye'nin Münih'ten Paris'e dönüşünü 
göı-.dünüz mü? Ben gördüm ve Da -
ladiye'yct yapılan coşkun tezahüratı 
hayretle seyrettim. Fransız gazete -
lerinde gördüğüm diğer resimler ve 
tafıilata nazaran, baıvekili karııla
mak için Bourget hava limanından 
Paris'in ortasında bulunan harbiye 
nezaretine kadar 500.000 kiti yolla· 
ra toplaıunıı; Paris'te mütarekeden
beri böyle bir maıızara asliı vörül
mClllİf. Hakikaten filimde de görül
düğü aibi pariıliler, Daladiye'yi son 
derece c09kunlukla, aanki bir fatih, 
bir milli kahraman gibi istikbal etti
ler. Ayni tezahürat Berliın'de Hitler, 
Roma'da Musolini'ye ve Londra'da 
Çemberleyn'e yapıldı. Hitler, tek 
kw-tun atmadan ve tek alman nefe
rini kurban etmeden Almanya'ya, 
hiç bir :ı.aman kendi idareaine geç -
memit olan, üç buçuk milyon almanı 
ve bu almanların oturduğu kıymetli 
toprakları kazandırmıfhr. Bu itibar
la onun, muzaffer bir ,ef olarak he -
yecanla istikbal edilmeli gayet tabi
idir. 

Havadiı filmi ve gazetelerde 
gördüğüm seferberlik reaimlerini 
seyrederken 1914 seferberliiinin fi. 
limlerini ve reaimlerini hatırladım. 
O zaman da, her memlekette, sili.h 
altına kopn halk tabakaları, delice 
bir heyecanla aya.k.lanmıtlardı. Fa -
kat o cotkunluklar, bugünkü gibi 
sulh için değil; harp içindi. Bu defa. 
ki aeferberliklcı-.de iae, 1914 temmu
zunun aon ve ağuatosunun ilk günle
rinde Avrupa'yı sarını§ olan çılgınca 
harp arzwwıdan eser bile yoktu. 
Fikrimce, ıulhu kurtaran mühim bir 
amil de bu, olmuıtur. Milletler, 1914 
teki gibi harbi istememiıler, aokak -
larda "Berlin'e!", "'Paria'el", "Viya
nayal", ''Petenlburg'a!" diye nara -
lar atmamıılar, kan kokuaiyle ken
dilerini ve ıuurlarını kaybetmemiı -
lerdir. o zaman pmpanya gibi kÖ -
püren, kabına sığmıyan iııanlar, bu 
defa kurbanlık koyun sürüleri sibi 
sakin, mütevekkil, neıetıiz ve mah-
2undular. Anla§ıhyor ki artık millet
\ harpcu değildir. Milletleri idare 
edenler, hep milletlerinden ilham 
aldıklarmı aöylerler. Ôyle76e, harp
ten ka.çmalı ve kaçmmalıdJrlar. Çun
kü milletler .uıUı .i6tiyor." 

ORTA AVRUPA MUVAZENESi 
KURUN'da B. Aaan Ua bu hatlık

la yazdığı ba§JDAkaleainde demekte
dir ki : 

"Münih itilafından sonra ilk defa 
söz söliyen B. Bitler, bu itilaf1ann 
arifesinde düşündüğü tarzda söyle· 
miştir. Mamafih Fransa, bu işten vaz 
geçmemelidir. Umumi tesviye sure
tine yol asan MUnih itil!flarınm te
sirini husule egtirmesi gene Fransa 
ve lngiltere'nin elindedir. B. Hitler 
tarafından gösterilen ademi kabule 
rağmen bu vadidekj gayret ve faali
yetin gevşememesi icap eder.,. 

"f angtse kıyılarında 

iki japon alayı 
bozguna uğradı 

Askerin çoğu öldü 

" Münih konferanaında dört hü -
kümet reiai tarafından verilen kara -
rın neticesi düpedüz orta Avnapa'
daki V ersay rejiminin yıkılması ol
du: Çeko&lovakya'daki südet alman
ları büyük AlmaDya hudutlan içeri· 
sine girdi. Macarlar Macaristan'&. 
lebliler de Lehi.tan'a katdmak üze
re bulunuyor. Geri kalan çekler, alo· 
vaklar ve rütenler birer muhtar ida
re teıkil etmiye çalıııyor. 

~lov~ya'ya taraftar olduğundan üç 
d llçllk milyon alman bu devletin hu • 
~llan içine almımıftı. Fakat ekalliyet 
il ":-aı.aıo bundan ibaret olduiu zan • 
b edılınemeıiclir. Çekoslovak meselesi 
b~ün halledildiği halde hiJa üç yüz 
ıaı C\lmım çek hudut.lan içinde kah • 

l'Qr. Almanya'ya da sekiz yüz bin çek 
::;:ıliyeti aıeçiyor. Macaristan'da ya • 
" ınilyon alman, seksen bin yugoılav 

t Y~ kırk bin ılovak vardır. Polon • 
l'• niif - 1--- bir · b · tkaJ . usunun yarıya ya&111 ıus eti 

Çekoalovakya dahilinde almanlarla 
sakin adacıklarda bir veya birkaç ple
bieit yapılmaaı meaefeainde alman nok
tai nazarı hala malUm. değildir. Enter· 
nasyonal komisyonun plebisit mesele
sinde mesaisine devam edebilmesini 
mümkün kılmak suretiyle, bazı zeva
tın talimat almak üzere halen B· Hit· 
ler'in bulunduğu Godesberg'e gittiği 
söylenmektedir. 

Bir alman tav:zihi 
Bertin, 11 a.a. - Yarı resmi bir su

rette tebliğ edilmi§tir: 

Berlin politik mahfillerinde teba -
rüz ettirildiğine göre ingiliz gazetele
rinin bir kısmı, bazı alman talepleri 
neticesiooe Münib anlaşmasını tatbi -
ka memur ·enternasyonal komisyonda 
bazı güçlükler çıktığı hakkında haber
ler neşrederek bu komisyonun faaliye· 
tini bozguna uğratmak istemekted!r. 
Halbuki mevcut meseleler, bu komıs
yonda, komisyonun bütiln azaları ta
rafından tamamiyle objektif bir fe· 
kilde tetkik olunmaktadır. 

Bu sebeple muhafazakar gazetele • 
rin büyük bir kısmı asırlık akidele
rini terkederek askeri hizmetin mec
buri olmasını istemektedirler. Diğer 
muhafazakir gazeteler bu fikri kati
yetle ileri sürmekle beraber harp vu
kuunda halka tahmil edile<;ek olan va
zifelerin şimdiden bir mecburi hazır
lık şeklinde gösterilmesini istemek
tedirler. 

'•Geç bile kaldık!', 

Diplomatik mümessillerin ve ataşe
militerlerin ekserisi ve ayrıca birçok 
yabancı yüksek zevat, genel kurmay 
başkanı general Peef'in vefatı dolayı
siyle ya başvekile ve yahut da harbiye 
nazırına taziyelerini bildirmişlerdir. 

1 KÜ(Üll DIŞ HABERLER 1 
X Berlin - Lindberg tayyare ile 

Paris'tcn buraya gelmiştir. 

Hankeu, ıı a.a. - Çin umumi ka -
rargahından bildirildiğine göre, Çin 
kıtaatı Yangt.e kıyısında iki kuvet
li japon alayını mağlup etmiılerdir. 
101 ve 102 inci japon fırkalarına men
sup olan bu askerlerin ekserisi öl -
müştür. Çinliler milhim miktarda mal
zeme ele geçirmişlerdir. 
Tehna'ın batı cenubunda kuvctli 

Çin kıtalarının mukavemetine maruz 
kalan japonlar şimdi bu Çin kıtaları 
tarafından muhasara edilmişlerdir. 

Fakat it bu safhaya gelince yeni 
bir mesele daha çıktı: Macariatan 
Çekoslovakya' daki macar azlıkları -
nı almakla iktifa etmiyor. Rütenle
rin de macar hı.dutları içeriıine gi.r • 
meaıini istiyor. Rütenler Macarl•ta
n'a iltihak edecek ollH'laraa Lehis
tan ile Macaristan hudutça bi.rletmit 
olacaktır. Bundan aon.ra iki memle • 
ket orta Avrupa'da müıterek bir 
cephe kuracaktır. Rom.anya'nm da 
bu cepheytı girmesi teklif olunacak
tır. Macariatan'm dokuz, Lehi.tan'ın 
otuz iki, Romanya'nın on dokuz mil
yon nüfuau olduğuna göre Çekoılo
vakya' dan alınan azhklarla birlikte 

lıyettir. ltalya'da dört yüz bin al-

d~. Üç yüz elli bin de yugoılav var · 
... b 

Pol. ~ornanya'da macarlar, almanlar, 
°"Yalılar, Yugoılavya'da almanlar, 

:';'cıu-tar, romanyalılar ve amavutlar, 
fıa~Ya'da polonyalılar. Orta. Avrupa 
le a liababurglar zarnanındalcı kanna-
''"1t1k vaziyetini muhafaza etmekte -

d.it • Filhakika bu ekalliyetler mesele • 
11 ~ttikçe tasfiye edilmektedir. Fakat 
0'"ı. 4vnıpa memleketlerinin hudatla -
tını ·11· • k •• le·· mı ı esaılara göre çızme mwn -
d Un değildir. Bunun için orta Avrupa-

t a d~nıa bir ekalliyet divaaı kalacak-
ır. 

t liarptan eve) Avusturya impara • 
Otf ~ t • • • 

ugunun hikmeti mevcudıyetını, 

-
0 Hababurg imparatorluğu mev -

:ut 0bnaaaydı böyle bir imparatorluk 
""'""'--• . -•ıııuc: icap edecekti" 

d Sözleriyle izah eden Avusturya 
h e".1et adamının maksadını timdi da • 
" ıyj anlıyoruz. 

A. Ş. ESMER ....____ ____ ~~~~~~------
Avdet 

Şe~ir ~üddettenberi büyük Avrupa 
f.ı ı_rlerınde bulunan Bayan Afife; 
rı·a~ıs, Nevyork, ve Berlin Modistle-
nın · . 

8 
• ıştırakiyle açılan beynelmilel 

r:rgılerden bizzat seçerek getirdiği 
it~el!cri 15 - Eylül - 1938 tarihinden 

ı ren göstermeğe başlıyacaktır. 

" İstihsal ihtiyaca 
tekabül etmeli ! ,, 

Musolini'nin bir nutku 
Roma 11 a.a. - Yüksek otarşi ko -

misyon~ dün Muıoolini'nin riyasetin • 
de ilk içtimaını akdetmiştir. Bu mil -
nasebetle bir nutuk söyliyen Musolini, 
istihsalitın bir kaç sene sonra nüfusu 
elli milyonu bulacak olan memle.ketın 
ihtiyaçlarına tekabül ettirilmesı lü -
umunda bilhassa israr etmiştir. Ko -

z . yon muhtelif meseleler arasında 
tlllS • d"" •1 !ILd bilhassa yenı en ustrı er ııu ası, ser· 

eıf'rin yatırılması, bazı gıda mad
ınay l . 1 .. 
deleri fiyatlarını~ kontro u ıf erını 
de tetkik edecektir. 

MUzakerelere ayın 13 ünde devam 

edilecektir. 

X Bükreı - Kabinede tadil!t icra 
edileceğine dair olarak ortada dolaş • 

Taymis gazetesi bu tedbirlere çok 
daha eve] tevessül edilmemiş olma
sına teessüf ediyor ve birkaç aya ka
dar hava müdafaa mevcudunun 90 bin 
kişiye beliğ olacağını memnuniyetle 
kaydediyor. 

Deyli Telgraf, Çemberleyn tarafın
dan geçen hafta yapılan vaitlerin ta
hakkuku mahiyetinde olan mevzuu 
bahia ukerf tedbirleri bütün ingi!iz 
efkarı umumiyesinin sevinçle karşı
Jıyacağını yazıyor. 

mış olan bütün şayialar, hiç olmazsa 
~~vsimsizdir. Sinaya'da yapılmış olan 
ıstışarcler, hiç bit tadil icrasına karar 
verilmeksizin hitama ermiıtir. 

X Lö Burje - Mareşal Ciril Ncval
in riyasetindeki ingiliz heyeti Rena•e 
müteveccihen Lö Burjc'den hareket 
etmiştir. Heyet Rens'de hava tetkik 
merkezi kumandanı tarafından kabul 
edilecektir • 

Çin askeri mahfilleri, dağlık Çin 
mıntakasında Hankeu'nun başlıca mü
dafaa mevzilerinde şiddetli muhare -
belere intizar edilmesi lbım gelece
ğini bildirmektedirler. üç devletin birleımeainde orta Av

rupa'da hemen altını§ milyonluk bü
yük bir kütle vücuda gelmiı olacak -
tır. 

Deyli Meyi, İngiltere'deki iki mil
yon işsizin silahlanma endüstrisinde 
kullanılmalarını istiyor. 

Dün akşam verdiği bir nutukta mec
buri askerliğe temas eden ııazır Lord 
Vinterton dem1~tir ki: 

'"- Diğer mitletlerin cebren yap -
tıklan bir feyi İngiltere kendi arzu· 
siyle yapmak iıtemeZ&e günün birin
de mutlak surette imha edilir.,, 

Bir kauçuk 
fabrikası yandı 

Paris, 11 a.a. - Drö şehri civarın
da k~in bir kauçuk fabrikası, bir yan
gın neticesinde tamamiyle yanmış ve 
mühim miktarda kauçuk ve ·ıimik 
maddeler mahvolmuıtur. İtfaiyenin 
gayretlerine rağmen, atef etraftaki 
evlere de sirayet etmi§ ve bu evler 
de yanmıştır. Zarar 10 milyon frank 
kadar tahmin edilmektedir, 

X Tallin - Hariciye nazın Selter, 
vatanperverler birliği divanında söyle
diği bir nutukta Estonya'nın başlıca 
kaygısının her hangi bir ihtilaf takdi
rinde bitaraflığını m_uhafaza ve tarsin 
etmek olduğunu söylemiştir. 

~ Vaıineton - Ziraat nezareti, ilk
tetrınde Amerika'run buğday mahsu. 
lünü 940.229.000 kilo olarak tahmin 
etmektedir. 1 cylulde mahsul 939 mil
yon 972 bin kilo olarak tahmin edil • 
mişti. 

X Londra - Sen - Pankras istas -
yon~nda. çıkan ve bu istasyonun diger 
servıslerıne ve Küston istasyonuna si
rayet eden hamallar grevi, Londra'run 
bu iki müntehasmın marşandiz istas -
yonlarına da sirayet etmek istidadını 
göstermektedir. 

X Budapeıte - Polonya münaka
Uit n~ır muavini Bobkovski, bir tay -
yare ıle buraya gelmiıtir. Nazır Buda
peıte'de ü5 &ün kalacaktır. 

Si11yang çinlilerde mi, 
japonlarda mı? 

Hankov, ıı a.a. - Çin askeri ma
kamları namına söz söylemeğe sela
hiyettar bir zat Pekin - Hankov de
miryolu üzerinde kiin Sinyang mın
takasının japon krtaatından tathir e
dilmif olduğunu beyan etmijtir. Mu
maileyh, bundan başka Liulin'i işgal 
etmiı olan japonların çinliler tarafın
dan yapılan müteaddit hücumlardan 
sonra ricat etmiş olduklarını il!ve 
eylemiş tir. 

Japonkıra göre 
Şanghay, 11 a.a. - Japon askeri 

makamları namına söz sl:iylemeğe se
l!h iyettar bir zat Çinlilerin büyük 
bir muvaffakiyet kazandıklarını id -
dia ettikleri Yangtse nehrinin cenu
bunda idin Tehan mıntakasında ja
pon ordularının vaziyeti ne olduğu
na dair gazete muhaıbirleri tarafından 
sorulan suallere cevap vermemiştir. 

Domei ajansı, Şanghay'ın zaptı ha
berinin mevsimsiz olduğunu haber 
vermektedi,r. 

Resmi tebliğlere nazaran bir japon 
kıtaar bu noktanın heı kilometre gar
bı Jimalialne vasıl olmu9tur. 

Dokuz milyon nüfuslu küçük Ma
caristan'm böyle orta Avrupa'da 60 
milyonluk bir devlet manzmneai kur
mak için kendi baıına te§ebbüse gir
miyeceii açık bir Jeydir. Onun için 
Lehiatan - Macaristan - Romanya 
blokundan bahsedilince herkes bu 
teıebbüıün arkasında bulunan bat· 
ka bir devlet araıtırmııtır. 

Bu husuata Lehistan ile Macaris
tan tarafından Çekoalovakya'ya ve
rilen notanın İtalyan baıvekili Mu
aolini tarafından tuvip edilmİ§ ol
masına bakılırsa, bu batka devlet; 
ltalya'drr, 

Unutmıyalım ki Musolini bir ta • 
raftan böyle orta Avrupa'da halya
nın nüfuzuna beilı bir üçler bloku 
hazırlamıya çalıırrken diğer taraf
tan lngiltere ile evelce yapmı§ oldu
iu Roma anlaımaaınm tatbik mevki
ine konabilmeai için müzakerelere 
girmİ§, hatta bu müzakereler hayli 
i~erlemiı bulunuyor. Bu suretle Ber
lın - Roma mihveri jle Londra _ p . 

"h . , b" arıa 
mb.' ,~~~ının ırer uçları yavaı yava§ 
ırıuınne yaklaııJIOI". 
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Kozak köyünde 
İhtiyar ninenin evinde 

w~~~"'' '~fi'a'i~~·:· 
kehribar •arıh 
renkte, iri tane
li, yeni koparıl
mı§ üzüm •al
kımları .... ............ 

Kozak'ta çok 
yapllır, fakat 

güzel halılar da 
katiyen satilmaz 

evin ziyneti, hem de Çünkü hah hem 

kazaya karıı bir • 
nevı sigortadır 

- Merhaba çocuklar, nasılsınız? 
Keyfiniz "yavuz,. mu? 

- Eksik olma nine .. İyiyiz ham
dolsun .. 

- Buyurun, oturun, üzüm yiyin ... 
Hisar köyünün ihtiyar ninesi, bi

zi böyle selamladı. Bir tepsi içinde 
getirilen mor, eflatun, kehribar sa
rısı ~lkımlardan iri taneleri koparıp 
yemıye başladık. Her tane, ağzımın 
içini serin, lezzetli bir su ile doldu
ruyor .. Belki size mübalega gibi ge
lecek ama, insan bir bağ kütüğün
den az evci koparılmış, buğulu, taze 
bir salkım üzüm yiyemedikçc, ken
dini üzüm yemiş saymasın .. O za
man üzüm yemek zevkten daha faz
la bir şey, bir volupte haline geli
yor. 
İhtiyar ninenin evinin önünde

yiz. Basık kapıdan içeri girmede.ı 
önce, üstü kapalı ve kenarları açık, 
veranda'yı andırır bir yer var. Bah
çede iplere geçirilmiş, yahut temiz 
hasırların üzerine serilmiş patlican
lar, fasulyeler, bamyalar, armutlar, 
Ege güneşinin altında kurumakla 
meşgul: kış hazırlığı, köy evinin 
kileri için stok .. Şehirlerden birçok 
şeyleri köye götürmiye uğraşıyo
ruz. Köylerdeki bu güzel adeti ne 
zaman şehirlere getirmek kabil ola
cak acaba? 

Evin içine girdik. Solumuzda bir 
ocak. Üzerindeki rafta, loşluğun i
çinde pırıl pırıl yanan kalaylı sa
hanlar, çepeçevre diğer raflarda da 
bazıları çiçekli tabaklar. Ocağın 
karşısına isabet eden kısma sandık
lar, onların üzerine de şilteler, yor
ganlar, yastıklar yerleştirilmiş. Ze
min, dövülmüş topraktan. Üzerin
de bir hasır, hasırın üzerinde de ki
limler ve halılar var. Bir köşede, ta
:vana asılmış bir salıncak.. Ağır a
ğır, gıcırdıya gıcırdya sallanyor. 
İçinde mini mini, güzel bir yavru, 
küçücük yüzünde tatlı bir gülümse
yişle, mışıl mışıl uyuyor. Ninniye 
ne hacet: salıncağın gıcırtıları var 
ya .. Bizim içeriye girdiğimizi duy
madı bile .. 

Her taraf temiz, her taraf cana 
yakın. İhtiyar nine, artık gözleri i
yi görmediği, dizlerinin, kollarının 
dermanı kalmadığı için tarlada ça
lışamıyor, oğullarına ,gelinlerine 
yardım edemiyor. Onun için ev halkı 
mini miniyi ve evi ona emanet et· 
mişler, tarlada çahşmıya gitmişler .. 

- Allaha ısmarladık nine! ... 
- Uğurola çocuklar .. Yolunuza· 

E± 

11111111111111111111 .......................... 111111 

Yazan: 

Samih Tiryakioğlu 
. .... ... . . .. . . . . . ... . ............. .......... ....... . 
çık olsun ... 

• "'* 
Kozak'ta her şeyin şairane bir 

tarafı var: mesela halılar .. Genç köy 
delikanlısı, nişanlanacağı kıza, ha
lının dokunmasına lazım olan yün, 
iplik ve sair malzemeyi gönderir. 
Genç kız, sırrını annesinden öğren
diği kök boyalariyle bu iplikleri bo
yıyarak halıyı dokur ve evlendikten 
sonra çeyiziyle beraber kocasının 

evine götürür. Halılar murabba şek
lindedir. Desenler ve renk değiş· 
mez. Ekseriya fes rengi zemin üze· 
rine köşeli, beyaz desenlere rastla -
nır. Halı, Kozak vinin medarı ifti
harı, ziynetidir; cenaze, hastalık gi
bi fevkalade haller müstesna olmak 
üzere, Kozak'ta katiyen hah satıl

maz. Bu civarlarda 100 senelik, 50 
senelik halılara sıksık rastlıyabilir
siniz. 

Kozak kızlarınnı elleri, halı do
kumaktan daba ınc:e -ı tte" 

kın .. Bize çok güzel oya nümunele
ri gösterdiler. Başka bir ihtiyar ni

ne, bunlar hakkında izahat verdi: 

Katkat oyası, kılıç oyası, kazayağı 

gibi.. Bu isimler, aşağı yukarı, oya
ların biçimleri hakkında bir fikir 
veriyor. İkİimin tesirleri, seçilen 
renklerin parlaklığında da göze çar
pıyor. 

••• 
Kozak'ta inşaat da var. İçinde 20-

30 çamı bulunan bir erazi parçası, 

hususi idare tarafından 30 liraya 
satın alınmış. Bunun üzerinde 17 o

dası, iki geniş salonu ve banyoları o
lan bir otel binası yapılıyor. Biz o
radan geçtiğimiz sırada inşaat hay -
li ilerlemişti. İkinci kattan uzaklar
da sise bürünmüş Midilli ve Edre
mit'le Ayvalığın açıklarına isabet 
eden deniz parçaları görülüyordu. 

Bir de, inşaatı bitmek üzere olan 
kargir bir evi gezdik. Evin sahibi, 
bazı ufak tadilatla, köy evlerini mo
del ittihaz etmi,. Çok geniş olan 

her odanın içinde bir ocak var. Raf
ların yerlerini, camlı <k>laplar al
mış. Birer köşede de bir yük ve bir 
gusulhane var. 

*** 
Otel her halde müşterisiz kalmı-

yacak. Çünkü civardan bir çok se
yahlar şimdi bile, Kozak'a akın edi
yorlar. Balıkesir'den ailesiyle bir
likte gelmiş olan yaşlı bir zat bize 
üç günde iki buçuk kilo aldığını 
söyledi .. 

Felôkete 
uğrıyanlara 
yardımlar 

Kızılay C. Umumi Merkezinden : 

d 
. . d . - ~~ 

a ısım ve a realerı yazılı zevat ve mü • 
essesat tarafından hizalarında gösterilen 
paralar veznemize yatırılmıştır. 

Bu hayırsever zevat ve müessesata gerek 
felaketzedeler ve gerek cemiyetimiz namı
na teşekkürlerimizi sunarız. 

Lira Kı. 

54 96 
43 20 

203 94 
ıı5 00 

21 10 
6 15 

272 37 

16 40 

153 29 

6 07 

Malazğirt kızılay tubesinden. 
Midyat kızılay şubesinden 
Alanya C. H. P. inden. 
Karacabey kızılay şubcsin • 
den. 
Niksar kızılay ı;ubesinden • 
Brüksel'de mukim vatandaş • 
larımızdan 150 Belc;ika fran -
iı mukabili. 
Kıbrıı'ın Kılavya, Dohni Kö
fünye ve Trcme$e köyleri 
halkı tarafından 44. 17, 4 ster. 
lin mukabili. 
Şeker fabrikası hesabına Al -
manya'da okuyan talebeleri -
mizin maaşlarının %2 si ola -
rak 
M. T. A. Enstitüsü hesabına 
Almanya'da okuyan talebele -
rin maaıılarının %2 si olarak. 
Kıbrıs'ın Larnaka'nın Koşi 
köyü halkı tarafından 14 ı;ilin 
ve bu köy öğretmeni bay Hay
ri tarafından 6 şilin ki ceman 
bir sterlin mukabili. 

352 06 Kıbrıs'ın Baf kazasına bağlı 
12 köy halkı tarafından 58. O. O 
sterlin mukabili. 

9 04 D. D. Yolları memurlarından. 
81 50 Çanakkale Yenice Kızılay ıu· 

besinden, 
103 50 Edime kızılay merkezinden 

Askerlik bahisleri 

Mikrop harbi 
Şimdilik bir hayalden 
başka bir şey değildir · 

1 RADYO 
ı------ı....ı 

Ankara : 

(Öğle neşriyatı tecrübe mabiJeJ 
larak yeni stüdyoda yapılacaktır) 

Öğle Ne§rİyatı: 
12.30 

plik neşriyatı - 13.00 Haberler -' 
14.00 Karııık plik neşriyatı. 

Akşam ne§riyatı: .... 

Lö Jurnal'dan: ı 
Bu aerlevhayı vatandqların aoğuk 

kanlılıklarını kaybetmemeleri i • 
ç.İn yazlJllf değilim. Bu, hakikatin 
ta kendisidir. 

malanna elveritli mad·deler üze • 
rinde bırakılmı§ olan mikroplar 
vasıtasiyle olur. Bir mikrop, an -
cak yaıamaaı için lüzumlu muhi-

ıs. .... 
plak neşriyatı - 19.lS Türk mul 
halk şarkıları (Makbule Çakar) -
at ayan ve arapça söylev - 20.10 
ler - 20. lS İnce saz faslı (Tahsiıı 
kuş) - 21.15 Stıidyo salon orkcst 
Valdteufel: Tout - Paria. 2 -
Funkh einzelmann wzahlt. J • C 
Nocturne E moll. 4 - Fetra1: R 
Volksklanee - 22.00 _ 2Z.lS H 
hava raporu son. 

İNtanhul : 

Muhayyileleri genit ve Vels'in ki _ 
taplarını okuyarak fennin ileriıde
ki imki.nlarını önceden tahmin 
ebnekten zevk alan bazı kimse -
ler, müstakbel harpte, her türlü 
vaaıtaları meıru sayan, boğucu 
gazlarla alev atıcı makineleri 
keıfetmit olan bir dütnıanın, bize 
tayyareler va.sıtasiyle mikrop kül
türle':"İni, kolera, veba, tifüs ve di
ğer korkunç hastalıkların mik -
roplarını ihtiva eden bonbonlar 
yağdıracağını tasavvur etmiıler -
dir . 

Bu ,eytani dütüncenin, hasımlarımı
zın aklmdan, geçmemiıae bile 
geçmiyeceğini kimse iddia ede -
mez. Mesele, bu itibarla, fransız 
sıhi makamlarınca tetkik edil • 
miıtir. Mütehassıslarm vardıkla -
rı netice tudur: Bu manevra mu. 
vaffak olduğu takdirde, bizzat o
nu yapana da, dÜ§IDanı kadar, za
rar vermekten geri kalmaz. Me
ğer ki dütman bir arada olsun ve 
ona kartı mikropla taarruz eden 
millet o adaya ayaık baamamıya 
karar vermit bulunsun. Bu takdir
de bile meselenin su götürür ta
rafı vardır: 

Çünkü aıikardll' ki az çok temas ha
linde bulunan iki muharip ordu
dan birinin kartı tarafa yapacağı 
sari ha.tahk keneli tarafına bu
la§lllaktan geri kalmıyacaktır. 
Bunun için yalnız doğrudan doğ
ruya inaanlar arasındaki temaa • 
lan gözetmiye hacet yoktur: iki 
vanlar da> aıÇanla;;·ı~ekler, b~ -
cekler v. ı., hastalık ta§ırlar. Son· 
ra her iki tarafın alacağı esirleri 
de diifünmek li.zımdD' ... 

Hem turası bilinmelidir ki bir haat&· 
lığı yaymak için mikrop kültür
lerini toprağa, sokağa ve köylere 
dökmek kafi değildir. Bu kültür
ler hayatiyMin.i muhafazaya el -
veritli .uhuneti kayıbettiler mi 
çarçabuk ölürler. Hatta tifo mik
robu bile tehirlerin su tebeıkeai i
çinde oldukça süratle tükenir. 

Tabii biz burada laboratuvar kül -
türlerinden bahsediyoruz. Bu ce • 
hennemi maksat için büyük mik
darda istihsal edilebilecek olan 
ancak bu neviden mikroplardır. 
Halbuki hakiki sirayet, canlı bir 
uzviyetten gelen veya netvüne • 

te malik olduğu takdirde faal ka
la.bilir. 

Demek oluyor ki, bir insana, bu te
kilde laboratuvar mikrobiyle has
talık vermek için oldukça iatis -
nai tartlara ihtiyaç vard!I'. Tabii 
bir defa hastalığı alan batkaları
na a§ılıyabilir. Fakat bu takdirde 
sıhi teşkilat derhal ite müdahale 
eder ve sirayetin önünü almak i -
çin bütün lüzumlu tedbirlere te
veuül eder. 

Veba mikrobunu hamil pirelere bol
ca malik farelerin büyük mikdar· 
da dütrnan tarafına satdırtılma
ı;ından belki daha ziyade endit . 
etmek icap edercti. 

Fakat bu materiyalik tetebbüae gi
riıecek olan tarafmdan istimaH 
bir haylı mütküldür ve muvaffa
kiyetli bir netice almak mümkün 
olsa bile, daha önce de söylediği
miz gibi, bu netice hastalığa ae -
bebiyet verenin kendi aleyhine 
dönmekte geçikmez. 

Hayalleri g<.niı olanlar, diyecekler 
ki, fakat askerler dütmana yaya
cakları hastalığa kartı önceden 
aıılanacaklardır. 

Bu da bir hayaldir. Önleyici a,ılar, 
tahakkuk etmeleri için bir haylı 
zamana ihtiyaç göstermekten 
ba§ka, büyük yığınlar Üzerinde 
tatbik edildiği ~aman, çok kısa, 
ancak bir kaç haftalık bir vikaye 
temin etmektedirler. Bu atılar bir 
sari haatalık devresini geçirmek 
İçin ki.fi fakat bütün harp müd • 
delince vikayeye kifayetsizdir. 

Y egi.ne tehlike - diifmana bir teY 
öğretmiı olmıyacağımdan emin o-

Ml~ma'm,iJIMirM. .ır.~--
bjJecek hastahklaTm hayvanlara 
atılanmaaıdır. F aıkaıt bu haatahk
larm mikdarı azdır, ve airayet 
m\itkül, hatta iatianaidir. Bu ha -
reketten beklenecek neticeler bu 
iti yapmıya tetebbüa edecek ola -
nm kartılatacağı tehlikelerle mü
tenaaip değildir. 

Her vasıtayı meıru aayan bir düt
mandan gelebilecek kafi derece
de hakiki tehlikeler vardır, bun -
lara böyle hayal mahaulü lehli -
keler ilavesine hacet yoktur. Bu 
faraziyeyi, tam bir vicdan buzu • 
riyle, reddedebiliriz. 

Nişan 

Akşam De§rİyatı: 
.k. . p 18.30 D 

11 ısı Ç lak) - 19.00 Konferans: 
halkevı namına; Doktor Halil İl 
ben (Çıkarılacak dişler) _ 19 30 
nadolu saati: Ali Koç Güraes · ve 
Karait!ete tarafından _ ıg,55 Bo 
berlen - 20.00 Saat ayarı:_ Nezih 
v• arkadaşları tarafından türk mu.ı 
halk ı.~rkılan - 20.40 Ajana haber 
2~·47 Omer Rıza Doğrul tarafından 
soyl.ev - 21.00 Saat ayarı: Orkest 
Lavıparizyen: Ofcnbah 2 - Straus: 
3 - Translateur: Entermezzo - 21 30 
ve arkadaııları tarafından türk mu~i 
halk .. şar~ıları - 22.10 Hava raporu 
Daruttalım musiki heyeti: Fahri Ko 
arkadaşları tarafından _ 22_50 S 
ler ve ertesi günün programı _ ~n 00 
ayarı: lstiklil Marıı, son. · 

Avrupa : 

OPERA VE OPERETLER: 19 B 

Fl 
20 Kopenhag - 20.10 Kolonya -
oransa - 21 Milino. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE 
FONt KKONSERLER . 18 15 H 
- 20.SO Stokholm _ 21 Layp;ig y · 
21.30 Nis, Ren - 21.45 Sottena' -
Strasburg - 23.15 Lükıenburg - 24 
gart. 

OD~. MUSİKİSİ: 18 Kolonya _ 
Beromunater, $tütl{art _ 21•40 R 
22 Varıova. 

SOLÇ KONSERLERİ: 15.30 
17 Be~lın - 18.5 Koniesberc 
La~zıg - 19 $tütgart, Viyana _ 
~erlın - 21 Varıova, Viyana - 21 30 
rıs - 22.30 Kolonya Sarbrük · 

NEFEsLt SAZLAR <Muo v s >. 
Breslav - 8.30 Keza_ 12 La)'pzi~ ·_: 
Stokholm - 19.45 Ştüteart. 

ORG KONSERLER! VE KORO 
18.30 Frankfurt - 2'1.30 Kolonya. 

HAFİF Ml!.~tK : 6.30 Kolonya -
Frankfurt, Munıh - 9.30 Berlin _ 
Hamburg - 12 Alman istasyonlan 
Laypzig, $tütgart - 14.10 Franlı:furt, 
lonya - 14.15 Berlin - 15.2'5 Hamb 
16 Breslav - 16.20 Könipberg - 18 
~rt - 18.20 Münib- 19 Hamburc, L 
llıYr--'2J.'iJ'Abnıgso'tt:-=<ro:u'Eerti 
21 Breslav - 21.30 Frankfurt - 22.30 
yana - 24 Breslav. 

HALK MUSIKtSt: 11.30 Stiitprt 
Bromünatcr - 18.20 Viyana - 20.10 
lav. 

DANS MUzıot : 21.10 Sttitprt -
Lembere - 22.15 Vilna, Stokholm -
Roma - 22.30 Floransa, Tuluz - 22.40 
dapeı;t.e - 24 Droytviç, Lükıenburc, 
lw:, Pırenc. 

1-4 Birinci tetrin yabancı memlelı: 
kültür münasebetleri idame umum So 
(".Vo~") cemiyetiyle ~.S.C.B. radyo 
mıteaı, Moskova radyo ıstuyona ile ( 
ga tulü 1744), Türkiye ic;in tertip 
bir radyo konseri netredeceklerdir. JC 
ser, Türkiye saatiyle 21 de bathn 
Konserin programı ı;udur : 

Tatar bcstekirı Cihanov'un "Kac;klll 
peraaından parc;alar, Moakova devlet 
servatuan Tatar stüdyosu artistleri 
fmdan. 

Mesut bir düğün 
259 30 

20 00 
50 00 
68 60 

1836 48 

Edirne tüccarları tarafından. 
Erzurum kızılay merkezinden 
Gürün kızılay şubesinden. 
İaparta Kızılay merkezinden 
Gebze kızılay şubesinden. 

369989 03 23 - Eylül • 1938 den 

37182'5 51 y e k Q n 

Maliye kazanç temyiz komisyonu re
isi Bay Apdullah Aytemiz'in kızı Bel
kis'le mahkemei temyiz reislerinden 
Bay Ali Himmet Berkin'in oğlu genç 
hukukçularımızdan Osman'ın nişanla· 

rı 9 teşrinievel 938 pazar akşamı An • 
kara'da Bay Ali Himmet'in köşklerin
de dostları arasında te.sit edilmi§tir. 
Tarafeyne mcsudiyetler dileriz. 7 504 

Ankara'nın tanınmış tüccarların 
İbrahim Çulha ile lsmet Uçok'un 
ğünü dün gece İbrahim Çulha'nın 
lucanlardaki evinde birçok doıtl 
nın iştirakiyle kutlanmıftır. 1 
çifte mesut bir hayat dileriz. 

Viktoria, zoraki ve sa.hırsız bir eda ile : Gemi yanathi rıhtona ayak basan kadınlar ve er
kekler arabalara bindiler. Yukarı taraftan tüfenk 
sesleri geldi: Kulede iki ki!i tüfenklerini doldurup 
botaltıyor, botaltıp dolduruyordu. Böylece yirmi bir 
pare tüfek atıldıktan sonra arabalar cümle kapı
amdan girdi ve tüfek sesleri de keaildi. 

V iK TO Ri A 
- Evet, dedi. En iyi telakki ettiğim ıeyi yaptım; 

başka bir teY tasavvur edemedim. Benden imkan • 
sız olanı istemeyiniz; bilakis bana tetekkür ediNa. 
Bunun aizi memnun ettiğini gördüm. 

- Te§ekkür ederim. Evet, filvaki buncl.n - • 
nun oldum. Ala; §&loda tenlik olacaktı. Davetliler meraaimle 

kabul edildiler ve her taraf donatıldı. Arabalarda 
askerler vardı; belki de Otto, Teğmen aralarında 
idi ... 

Johannea tepeden afağıya doğru inip evinin yo
lunu tuttu. Arkası sıra, ıatonun bir adamı yetitİP 

kasketinden çıkardığı bir mektubu ona uzattı. A
damı matmazel Viktoria göndermitti ve cevap isti
yordu. 

Johannes mektubu yüreği çarparak okudu. Vik • 
toria, her teye rağmen, onu davet ediyordu. Gayet 
hararetli bir lisanla gelmesini rica ediyor, yalnız 
bu seferlik reddetmemesini ve mektup getirenle ce
vap vermesini istiyordu. 
Ummadığı bir sevinç duydu, batına kan çıktı, ve 

adama geleceğini söyledi. Evet, hemen gelecekti ve 
teşekkür ediyordu. 

A·dama gülünç surette fazla bir güm üt para uza
tıp hızlı adımlarla eve giyinmiye gitti. 

Vlll. 
Omründe ilk defadır ki ,alonun kapıaından giri

yordu. Merdivenden birinci kata kadar çıktı. içe • 
riden kulağına bir çok sesler geldi ve içeri girerken 
k;lbi tiddetle çarptı. 

Şato aahibinin henüz genç olan karısı onu karşı • 
layıp nezaketJe aelamlıyarak elini sıktı. Onu gör -
mekle memnundu; Johannes'in tU kadarcık olduğu 
z&JDanı hatırlıyordu; timdi o koca bir adam olmut-

Yazan: K.nut Hammn -20·- Çeviren: Ncuuhi BAYDAR 
tu ... Ve kadın, daha batka bir §eyler de söylemek 
İ&tiyor gibiydi Uzun zaman elini elinden çekmiye -
rek istifhamkar nazarlarmı gözlerinden ayırmadı. 

Şato sahibi de elini uzatıp ona doğru geldi. Karı -
sınm dediği gibi o büyük bir adam olmuttu; keli -
menin bütün manasiyle bir büyük adam ••. Methur 
bir adam ... Pek mahzuzdu ..• 

Onu madamlara ve mösyölere, göğsü nİ!anlarla 
dolu olan mabeyinciye, karısına, komıu nahiyenin 
zenginlerinden birine, teğmen Otto'ya takdim etti· 
ler. Viktoria ortada yoktu. 

Aradan epeyce zaman geçti. Viktoria, elinden 
tutmut olduğu bir genç kızla birlikte, yüzü sapsarı, 
adeta mütereddit, içeriye girdi. ikisi de salonu do • 
lafıp herkesi aelamladılar, ayrı ayrı herkesle bir 
müddet görüıtüler, ve Johannes'in kartmmla dur -
dular. 

Viıktoria, gülümsiyerek : 
- itte Kamilla, dedi. Güzel bir sürpriz değil mi ? 

T anıyoraunuz, ya ? 
Durup ikisine de baktı, aonra salondan çıkıp gitti. 
Bulunduğu yere mıhlanıp kalan Johannea f&!kma 

dönmüttü. Demek ki aürpriz bu idi! Viktoria, pek 
zarif bir tekilde, kendi yerini tutacak birini bulmut
tu ... Beni dinleY.İnİz çocuklar; haydi gidip birletinizl 

Etraf bahar çiçekleri içinde, güne§ prnl pml parlı -
yor. Canmız İsterse pencereleri açmız, zira bahçe 
misk gibi kokuyor, ve kavaklarda aığın:ıklar çap
kmbk ediyorlar. Neden konU:f1Duyoraunuz? Canım, 
gülaenize ! 

Kamilla, aade bir tavırla : 
- Evet, tanı,ıyoruz, dedi. Vaktiyle beni burada 

sudan çekip çrkarmııtmız. 
Kamilla genç ve aarıım, penbeler giymit, on yedi 

yatmda idi. Johannea, ditlerini ııkarak gülüyor ve 
takalafıyordu. Genç kızın neşesi yavat yavat ona da 
•İrayet etti. Uzun zaman gÜlüttüleT. Çarpmtısı geç
ti. Eaki adetini, Johannea bir §eY söylerken bekli • 
yormu, gibi batını yana doğru eğmek adetini unut
mamıttı. Onu her haliyle hatırlıyor ve hiç bir sürpriz 
hiaaetmiyordu. 

Viktoria tekrar salona geldi, teğmenin kolundan 
tutup Johannes'in yanma getirerek : 

- Ni§&Dlun Otto'yu tanıyor musunuz? dedi. Onu 
hatırlamanız li.zan .•• 

lki genç biribirini hatırlıyordu. Münaaip olan söz
leri söylediler. Zaruri olan aelamlan verdiler ve 
ayrıldılar. Johannea ile Viktoria yalnız kaldılar. 

Johannea sordu : 
- Sürpriz bu mu idi? 

Sonauz bir ümitsizlik içinde bunaldı. Yüzü ...,... 
rı oldu. Şayet Viktort. kendisine hakikaten f-enallk 
etmitse bugünkü hareketi ile o fenalığı iyice tahfif 
etmiıtir. Ona kartı samimi surette mütetekkircli. 

Sonra, boğuk İ>İı aeale : 
- Görüyorum ki bugün parmağmıza :yÜZÜğünü • 

ZÜ de takmıtamız. Artık bir daha çlkarmayıma. 
Bir an sustular. 
Viktoria : 
Hayll', yüzüğümü bir daha çlkarmıyacafmı, ce • 

vabmı verdi. 
Johannea gözleTini Viktoria'nm gözlerine dikti. 

Dudakları titredi. Ba,ınm bir hareketi ile Otto'yu 
gö.terip kısık ve aert bir sesle : 

- Zevk sahibiaiıniz, Matmazel Viktoria, dedi. 
Güzel adam. Epoletleri ona heybet veriyor. 

Viktoria büyük bir sükiinetle cevap verdi : 

- Hayır, güzel değil. Fakat münevver bir adam. 
Bunun oldukça ehemiyeti vardır. 

Johanne. balı hızlı gülerek : 

- lbtarmıza l"!ekkür ederim, dedi. 
Ve 80lll'a, küstahça ilave etti : 

- Cebindeki paranm da daha fazla ehemiyeti 
vardır. 

Viktoria ani uzaklaıtı. 
(SonuV•) 
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HAYAT ve S 1 HAT 
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~ 
\ 
v•na~~~~~~~r~akya'nın taksi~inde_n rr.ı~ a 

yanlar. Çekoslovakya'nm doğan ekonomık netıceler -~1 \JUD 
hudutlarını çizerken, yalnız tarihi, 

f 'al IQI 
o yolun yolcuları ... 

Eroin ·· ·· aozu bugünlerde aık aık ge· saadetin Çin dilinde bir adı da "veri 
Or• a· " 

- ' il' taraftan kaçakçdann ya· olmıyan saray'', daha doğrusu, her 
~aıu, bir taraftan da gazete- yerde yeri buluna.bilecek saraydır. 
;• ~in ıaerakJDJD önünü almak Çinlider on yedinci asra kadar bu aa
erını aramak üzere, anketler. raym yolunu bulamadıldarı halde, 

tbur bir avukatımız eroin kulla- afyon çekmiye baılaymca bütün ke· 
ar~, kanunlarda yazılı en aon derlerini mıutmutlar, hiç bir ınwap

.. ~e az gelir, demif. Üstadın )arı kalmamıt ve aaD"lardanberi öz
\1 latife sanırsak aldanmıt o- )edikleri o saraya birden bire giri

d · Tütün içmek eroin çekmek vermitler .•. 
_,. keyif vermediği halde, o ceza- Çin'in batı taraflarındaki memle-

. ~İf bir tütün tiryakisinin Ö· ketlerde morfin ve eroin kullanan 
eki fenerden batka bir tiryaki tiryakiler de hep o saraya varmak 

ili Yakımı. iatiyen yolculardır. Onlar da akılla • 
E.oin yeni bir madde olmakla be- riyle, morfinle ve eroinle mutla,k aa· 

eroin kullanma.k merakı afyon adet aarayma gitmek, bütün Jabrap
akiliğinin modern teklinden bat· larmı, kederlerini unutmak iaterler. 
bir fey değildir. Afyon tiryakiliği Fakat afyonla morfin ve eroin ara· 
e.ki, pek eaki bir ıeJ'd.ir. Omi· / amda büyük bir fark vardır: Afyon 
'111ı Odiae kitabmda bile afyon çinlileri yeri olmıyan saraya, hamal· 
akİlliinın izini bulurlar: Kıral larm tatıdlklan koltuk üzerinde ve 

li~las'm çektiği biı ziyafette ve yavaı yavaı götürür, halbuki eroin 
•'in ölümü hatrlanarak davetlile- otomobille. Afyon tiryakisi uzun yıl
lceder geldiği vakit, kıralın eşi gÜ· lar dayanabilir, halbuki eroin insanı 
Elena'nın ıaraba kattığı nebat iki üç yıl içinde insanlıktan çıkarır. 
l'eıinin afyon hülaaası o1duğunu 
· ederler ve bi:yük ıairin "ke-
. ,, dediği o nebatm da afyon ol

. u rivayet ederler, tairin duli
&Qe bakılırsa güzeJ Elena afyonu 
~ luralmm karıamdan öğren-

Bir rivayete göre de, afyonu İn· 
ara uyku tanrı•• tanıtnuıtır. Uy. 

'laQUll bir tam"Jaı olduğunu kabul et· 
mümkün olaydı en doğru riva· 

. fÜpheeiz bu olurdu: Fakat timdi· 
, fikirlerimize göre uykumuzu tan• 
._ eden kafa taamıızm içindeki 
i&>ofiz guddeeidir. O da bizi uyut· 
..._ itini kenc:liainin çıkardığı hor
~a gördüğünden afyonu ne tanı· 
~ ne de bize tanıtmıya hiç ihti· 
~c:ı yoktur. 

3° Faıkat, afyon toprak mahsulü ol
chaiunclan eski yunanlılarda çiftçile
tbı tanriçeai diye tanmmq olan De
~ter'in k9'tuğunda, buğday batak· 
lamı.., :ıraamda, tatıdığı nebatm 
"YOD olduğuna inanmak pek tabii· 
dir. Zaten inaanlarm afyon - daha 
IOnraları afyondan ç*anlaıı mad· 
delw - yiirindea feliıketin• aebep 
de bu olmaftur. Eaki )'llnalalılar af-

ciftçilik tanriçeaftıin koltuğu 
d" -..ına« o "'--"'cu -;,-...~ .... ,_,_ ~- -·--
. i!'ten sonra, o tanriçeye tükretmek 
•çan karduklan ayialerde afyonu 
bütün yenıeklerine, bütün içkilerine 
kanıtırrlardı. Afyon tiryakiliği 
böylece batl&mJftır ve yunanlılar· 
dan aonra meydana çıkan kavimler
de de yayılmıftır. 

Eroin merakhaınm gideceği sara· 
ym yeri de pek bellidir. Oraaı eroin 
meraklısınm kendisi için belki ger
çekten mutlak saadet yeridir. Ancak 
o sarayda yataklar sa.yılıdır. Eroin 
kullananlar çoğalddr.ça onların hep
sine orada da yer bulmak pek güçle
§İr. 

Vaktiyle Hindi Çini'de bir franaız 
valiai orada afyon tiryakiliğine tu
tulan avrupalıları kendi memleket -
lerine zorla aeri göndermek çaresini 
dÜ§ÜnmÜf. Çin'den ba§ka memleket
lerde eroin ve morfin meraklılarını 
zorla Çin'e göndermek, medeniyeti 
bu felaketten kurtarmak için, acaba 
iyi bir çare olur mu? 

G.A. 

Telsiz telgraf yerine 
muhabere güvercini 
Geçenlerde, Ameriıka sahillerini yı

kıp deviren fiddetli fırtınalar, fırtına 
sahalarının sakin bölgelerle olan bü
tün irtibatını kesmistir. Hatta telsiz 
ıstasyomarı <ıahı bu~ fırtınacıa harap 
clmuştur. Felaket mıntakalariyle irti
bat tesis edecek bir tek vaaıta kalJDJf
tır. : güvercin. 

coğrafi veya askeri mülahazalara 
itaat etmiş değillerdi. Ekonomik 
düşünceler de onlarda rehberlik et
mişti. Bohemya yaylası çevresinin 
endüstriyel mıntakalarını merke
zin zirai mıntakalarmdan ayırmak 
istememişlerdi. Muhtelif kaynakla
ra, itmam edici ihtiyaçlar ve pazar- • 
larla sağlam bir temele iatinat eden 
bir ekonomik blok teşkil etmek is
temişlerdi. Zirai kısım zahiresini 
ve elemeği fazlasını endüstriyel 
kısma sürecek, o da . mukabilinde, 
eveke de sınai maddelerini sattığı 
bir ülkeyi açık bir pazar olarak bu
lacaktı. 

Yaşamış olduğumuz yirmi ıene 
bu görüşün ne kadar haklı olduğu
nu göstermiştir. Milli pazarı A'VUS· 
turya - Macaristan'ın 52 milyonluk 
imparatorluğundan 15 milyon n·ü
fuslu yeni cümhuriyete inmiş ol
masına rağmen, Çekoslovak ekono
misi karşılaştığı intibak davalarını 
halletmiye muvaffak olmuştur. Sa
tın alma kapasitesi bir zirai hima
ye politikasiyle artırılmıt olan çek 
endüstrisi, sınai faaliyetini muha
faza etmek ve artırmak imkanını 
veren dış mahreçler bulmıya mu
vaffak oldu. Komşu memleketlerin 
himayeci temayüllerine, imparator
luk varisi devletlerin muhtar en
düstriler kurmak için gayretlerine, 
Almanya'nın Tuna memleketleriyle 
ticaretini inkişat ettirmek yolun
daki çalışmalarına ve nihayet ihra
catını yüzde 70 nispetinde daralt
mı§ olan bir dünya buhranına rağ
men, Çe'koslovakya bir ekonomik 
ünite t~ekkülüne muvaffak olmuş
tu. Çekoslovakya, endüstrisinin ih
tiyacı olan ham maddelerin başlı

calarını - mensucat ve petrol müs
tesna - kendisi istihsal ediyordu; 
ziraati nüfusunu beslemek için lü
zumlu hemen bütün maddeleri te
min ediyordu; ticaret mizanının 
fazlalığı harici borçlarını müteza
yit bir aurette ödemesine imkan 
veriyordu. 

Glnün politik 
meseleleri 

Yazan: 

Jan Dübua 
La Tribün de Nosyon 

g~ıeainden 

Brno mıntakasında senelik istih
sali 310.000 ton olan Roziçe ocakla
rı plebiaite tabi mıntakadadır. Te
şen mıntakas1ı11daki ocaklar fimdi
den Polonya'nın elindedir. En bed
bin tahminlerin tahakkuku halinde 
Çe'koslovakya'ya, yalnız Pra r • • :ın 
yirmi kilometre kadar mesafede 0 • 

larak ve senelik 1.500.000 ton istih
saliyle cümhuriyet kaynaklarının 
ancak yüzde 15 ini veren Kladno o
cakları kalacaktır. 

Linyit hususunda vaziyet büsbü
tün vahimdir. 11.500.000 tonluk is
tihsaliyle çek kaynaklarının yüzde 
77 aini teşkil eden Teplice-Şomutov 
ocakları şimdiden alman i'gali al
tındadır. Senede 2.800.000 ton veren 
(umumi istihsalin yüzde 22 ıi) Şeb 
ocakları da Almanya'ya geçmiştir. 
Çekoslova'kya'ya yalnız Slovakya 
ve cenubi Moravya'daki, senelik is
tihsal yekunu 800.000 tonu ancak 
bulan ehemiyetsiz bazı ocaklar kal
mıştır. 

Çekoslovak kömür ve linyit ocak
larına malikiyet Almanya'ya yalnız 
hariçte yeni mahreçler - billıaasa ı. 
talya - temin etmekle kalmıyacak, 
geniş linyit kaynaklarına ihtiyaç 
gösteren yeni usulle suni benzin i
malini de kolaylaftıracaktır. Niha· 
yet Almanya'ya, maden ve elektrik 
endüstrileri bundan böyle alman 
kömürüne muhtaç kalabilecek olan 
Çekoslovakya üzerinde ekonomik 
tazyik icra etmek imklnmı vere
cektir. Pilsen mmtakuının meta
lürji fabrikaları (bilhuea Skoda) 
kC>mfu kömüründen kolayca vares
te kalamıyaeaklardır. Kömür hav
zaları civarında bulunari elektrik 
aantrallanna gelinc:.e, Çekoslovak
ya'nın bunlara ihtiyacı vardır. Çün
kü Elbe ve Moldava vadilerinin hi
dro-eleJı:trik tesisatı, son inkişafla
rP. rağmen, bütün ihtiymçı.ı karşı
lc..mıya yetmektedir. 

mıştır. 

Südet erazisi, mensucat tesisatı
nın en büyük kısmım, yani Çekos
lovakya'nın sahip olduğu 3.500.000 
iğin takriben 2 milyonunu ihtiva 
etmektedir. Libereç'in ve Bohem
ya'nın ocakları bunların en ehemi
yetlileridir. Bir plebisite tabi ola
cak olan Brno m.ntakası üstelik 
memleketin en eski endüstri şube

lerinden biri olan yünlü ve dokuma 
fabrikalarına maliktir. 

Çelik fabrikaları ve mekanik İn· 
şaat hususunda kayıplar çok daha 
az mahsQs olacaktır. Pilzen merke· 
zi çeklerin elinde kalacaktır. Ve bu 
keyfiyet, Münib •nlaşmaaının Go
desberg taleplerine nazaran en ehe· 
miyetli farkını teşkil eder. Fakat 
Vitkoviçe fabrikalarının Polonya
ya terki Polonya - Çekoslovakya 
hudut anlaşması icabatındandır ve 
Şomutov fabrikaları da Almanya'ya 
geçmektedir. 

Bütün bu ilhaklar sayesinde Al
manya ekonomik kudretinin artma· 
sından bafka yabancı pazarların 
fethi hususunda yeni imkanlardan 
istifade edecektir. Yeni ihracat en
düstrileri Almanya'ya ticari muva
zenesini ıslah imkanını verecektir. 
Fakat garl ı Aıvrupa memleketlerin
de Çekoslovakya'ya açılmış olan 
mahreçleri bulacak mıdır, yoksa ye
ni mahreçler mi arıyacaktır? 
Dünyanın en mühim uranium ma

denine sahip olan Jakimov alman 
işgaline geçmiştir. Buradan istih
sal edilen cevher senede 200 tonu 
buluyordu ki bu, 1 ila 3 miligram 
radyom elde edecek bir miktardır. 

K arlovi-Vari'nin, Frantiskoviı 
Marienaka, Yatimov'un. ve 

Şeb'in, evelce Çekoslovakya'nm bil· 
yük servetlerinden birini teşkil e
den maden suları Aimanya'ya ter
kedilmiştir. Bu su tehirleri, Alman
ya'ya yeni turistler ve bu itibarla da 
döviz çekecektir. 

Ailede bazı lelikkHere dıir 
Bir dostum, dün, "çocuk büyüğü 

korur," diyonun, "ben de ayni mü
taleadayım, fakat tehir ve kaaabala
rmuz halkına bu fikri telkin eder· 
ken ailede erkekten daha ebe
miyetli mevkii olan kadınlarımıza 

da bazı ekonomik tavaiyelsde bu -
ltmmalıyız.,, sözleriyle töyle devam 
etti : 

"Aile teıkil eden kadmm, Avru • 
pa'da olduğu gibi, drahoma •etir
meai ananelerimizden deiildir. Ve 
böyle olmaaı da pek iyidir. Bizler 
kef aeti ahlakta, göraüde, tahail ve 
terbiyede arar, aervette aramayız. 
Erkeğin kazancı, kadm çall§&Cak o
luraa onun kazancı gibi, ailenin müt
terek malıdır. Fakat evli kadmlarda 
ekseriyet henüz çalqmıyanlardaclD'. 
Bütün yÜk, çocuklar büyüyüp it ve 
güç sahibi oluncrya kadar, IHımen 
tamamiyle et'keiin urtındad1r. Ka • 
aa.ba ve tehirler ahaliaıiDclm olup 
günlük sayiyle ailesini bealemek 
mecburiyetinde olan eriı:ekler için 
fazla çocuk b&baaı olinak bundan 
dolayı aüçleıiyor.,, 

- Bazı ıehirlerimizde oturanlara 
meaken zammı verilcliii aibi, bazı 
memleketlerde usulden olduiu üze
re, çocuklu aileler için de her çocuk 
batma bir miktar zam ve.rilmeü lü • 
zumunu mu kaatediyoramıuz? 

Do.tum derhal: "hayırl,, dedi. 
Ve bir an tereddütten. IOlll'a ilave etıo 
ti: 

"Nüfus tekıiri politibamda bu 
da bir aiatemdir. Fakat, ben onu !. 
tırlamamıtbm. Kadmın eril:eğine 
kartı olan bazı telakkilerinden bah
aelmek istiyordum." 

Ve düıüncelerini törle anlattı: 
- Ka.dmla.nmrzdan çoğu aileyi 

fayda ve :Hl'arlanna erkekle aym 
ni.bette ittirik edilecek içtimai bir 
mukavele mevzuu addetmez, el'kek 
kazanmak ve çoluk çocuğunu beele
mek mecburiyeti ananeaine harfi 
harfine sadık kalarak, her feyi OD • 

dan ve fadaaiyJe istemekte ve batta 
iddialarlDI çok İleri aötürip ODU la• 
zip etmekte beia görmeaıler. Ailede 
kazanan yalnız wkek olaa bile, ka· 
dm, kocasınm imkanlarını ~ bil • 
mek ve onu yapamıyacağı şeylere 

aevketmemek - diyeyim ki - men• 
faati muktazasıdır. 

"Daha maddi olayma: Koca, bir 
aelir kaJ'D&itdr: Haa, h•ma•, a· 
partıman aeTİDden bir irat... Getire
bileceiindea fazlaamı ondan İai:19 • 
bilir .miainiz? Erkek de böyledir: Çinliler eaki yunan medeniyetini 

buulnadıklan için uzun asırlar • 
- afyon tiryakiliğini de bilmez
ı.r.c1i ve aadece tütün içmekle kalır· 
1--dı. Onlar afyonu ancak on yedin· 
ei uırda ve avrupaldarclan öğren
llaitler, fakat afyon tiryakiliğine bir
denbire ve batka kavimlerden daha 

, ~e düpütlerdir. Buna sebep 
tiİtiinün o zamanlarda Çin' de yaaak 
edilıneai ve orada pek eski zaman • 
lardanberi mevcut bulunan Tao mez· 

Muhabere &Uvercinleri vasıtasiyle 
fırtına mıntakalariyle muntazaman 
temas edilmiş, oralardaki ahval hak
kında ancak bu suretle haberdar olu
nabilmiştir. 

Ne de olsaı fen ve teknik bazen peı 
diyor. 

Beı sene içinde 
55.000 tane ev! 

İsveç'te yeni bir istatistik tutul
muftur. Bu istatistiğe göre, Stokholm 
şehrinin halkı, beş sene zarfında, haf
ta tatillerinde içinde oturacak ah,ap 
evler için şehir civarında 12.500 arsa 
paylaşmışlardır. Şimdiye kadar bu 
küçük evlerden 55.000 tane yapılmış· 
tır . 

M ünih anlatması, alman ekse
riyetli aüdet mmtakalarınm 

Almanya'ya.terkini kararla9tmnak
la bu muvazeneyi ansızın bo%8cak
tır. Almanya ham madde hususun
da yeni kaynaklardan istifade ede
celc~iT . Ekonomik sistemini zengin
leştiren kudretli endüstriyel tesisa
ta eahip olacaktır. Otarfi hususun· 
daki gayretleri bundan kolayla,a
caktır. Fakat Çelloslovakya muay
yen bir ekonomik iatiklili tekrar 
bulabilecek midir? İstihsalini ve 
mahreçlerini organize etmek yo· 
!unda karşılaştığı meseleleri sar· 
sıntılara uğramadan ve harici yar
dımlardan istifade etmeden halle
debilecek midir? 
Çekoalovakya'nın en zengin kö

mür ocakları Ostrava-Karvina'da· 
dır. Bu ocaklar senede vasati 
7.700.000 ton kömürle memleketin 
umumi istiıhsali.nin yüzde 75 ine ya
kın bir miktarını temin ediyordu. 
Bu ocaklar mukadderatı henüz ta
ayyün etmemiş olan mmtakada bu
lunmaktadır. Münib anlaşmasının 
kurmuş olduğu enternasyonal ko
misyon bu mukadderatı tayin ede
cektir. Bu JDJ.atakayı Almanya'ya 
mı vermek, yoksa aidiyetini tayin 
için bir pleıbiaite mi müracaat edil
mek icap edeceğine komisyon karar 
verecektir. Bu kararın ehemiyeti 
pek büyüktür. 

Fakat bu mideni servetler yanın
da, Çekoalova:kya'dan alnımış olan 
bölgeler mühim tadil endüstrileri
nin teessüsüne imk!n vennif oİaıı 
ddğer kaynaklara da malikti. Suma
va'nın ,ark nihayetinde bulunan 
Çeşki-Krumlov mıntakaamın grafit 
madenleri, Budeyoviçe'dc mühim 
kurfun kalemi fabrikalarını tevlit 
etmigtir. Bunların senelik iatihıali 
ZOOO ton ham grafittir. Karlovi-V ari 
civarının kaolini secıede 500.000 ton 
poreelen yapan bir seri imalitanele
re membalık etmektedir. Kum kari
yerleri de Teplice ve Yabloneç'in 
meşhur cam imalitan~lerini besle· 
mektedir. 

Buna mukabil, südet mmtakaları 
ziraat mahsulleri bakmwıdan nis
peten zayıftu. Bu keyfiyet, Alman· 
ya'nın kartıaında bulunduğu gıda 
maddeleri meselesini kolaylaştıra
cak mahiyette değildir. Saraı: mın
takasmda ekilen ve çekoslovak is
tihsalinin yüzde 80 inden fazlasını 

veren şerbetçi otu istisna edilirse 
Almanya'ya geçen mıntakaların ye
gane mahaulü pancardır. Almanya 
her halde, şeker müatahailleri en
ternasyonal anla,.nuiyle Çekoslo
vakya'ya tanmmıı olan ihracat kon· 
tenjanından kendisine hiaae istiye· 
cektir. 

Fakat Bohemya dağlarının dıt 

sırtlarında bulunan muazzam or
manlar alman ekonomisinin kaynak· 
larını faydalı surette tamamlıya

caktır. Anılus'a rağmen çok mühim 
bir odun ithalatçısı olan Almanya, 
bu suretle hariçten yaptığı ithalatı 
mahı(ls ölçüde azaltacaktır. Selüloz 
ve sunt mensucat imal4tı da kolay
Iaımış olacaktır. 

Yalnız, çalqmak, ve yalnız bol para 
aet:innek için değil, memt okmk i
çin aile kunnU§tur; erkeii JOl'UP ha· 
rap etmek ne için? Bilikia, OllllD da· 
ima vwimU ole.bilmeei. li.zmıdr. Ka· 
dmlar kocalarmılan ..-.bilecekleri
ni istemeli, ayaklarnu ,........anna 
göre uzatmalı, tıpkı bir irada itina 
vöaterir gibi onlara dik.kat ve ihti· 

hebi olmuttur. Tütün yaaağmm af • 
)QQ tiryakiliğine sebep olmaaı ko-
1-Yea anlatılır, fakat bir mezhebin 
~arı tiryakilije götürmesini bir 

Ç ekoslovakya'nın sakatlanmı1 ekonomiıini kalkındırmak 

mam etmeliclirler .,, 

- Koca bir irat nucbr 'l 
-Ailede ...,.gi hielwi hildm ol· 

mayınca menfaat kaygılarma hieap 
edilir. •• aaah etmek li.zımdır. 

Tao çin dilinde yol demekae de, 
bu adla tanmmıt olan mezhep inaan· 
la1'a mutlak aaadete aötürmek yo
h11ıu öjretmiye çalıfll'llllf· Mutlak 

İstatistik, bundan başka, bir yaz 
mevsimi içinde İsveç sahiJlerinde ıilı 
bin motör ve yelkenlinin illediğini de 
kaydetmektedir. 

Şap: a~itsülfrik, potas, soda ve 
bılhassa kömür Ossig, Şeb 

ve Teplice mıntakalarında kimya 
endüstrisi tesisatını mümkün kıl-

ve yeniden organize etme'k için aar
f etmesi lhım gelen gayret çok bü
yüktür. Yalnız menfaatleri yeniden 
gruplandırmak, ham madde merkez· 
lerini değiıtirmek, imalata yeni fe • 

(Sonu 6. ıncı sayfada) 

Dostum bir realistti. 

Sözlerini, ailenin yeni bir telildü
aıni izah eder mahiyette görerek 
kaydettim. - N. Baydar 

BÜYÜK 

Baş tarafının hulasası 

YAka Fransa'da kırallığın ıon günlerin -
de ••ılzadelere mahıuı bir mahfelde ~aıl~
l'or. Dölatur isminde burjuva m.enselı .b~r 
adanı, Fransa'nın en eski aileler~~d:en bır~-
11~ ı:nensup olan Vikont dö Marnı yı~ •!vdı· 
i_ını bilınediği bir kadın hakkmdakı ~zle· 
t~.vle, iıtemiyerek kızdırmıştır. J:?e.lıkanlı 
hıddctini hakaret şekline soktu~u ıçı~. sa • 
l!lanın muateret usulleri mucibınce duello, 
•raıarında çekinilmez bir zaruret olmuş • 
tıır. Düello hazırlıkları yapılmaktadır. 

- Oh 1 MalQm ya bu sadece bir şe4 

lr~l meselesidir. M. Delatur namus~u 
bır adamdır, kıral tarafından iyi bır 
~aıarla görülmektedir, fakat ben ke· 
dal~t etmem. Eaaaen Marııi dostu~-
tır, ve şayet kabul etmemeyi tercıh 

'derseniz .. 

k:unıar masaıı yanında tek başına 
ayakta duran adama seri ve müdekkik 
bir nazar fırlatmış olan kolonel: 

b - Yok, yok, demişti, hizmetimi ka· 
Ul etmek istediği taktirde M. Dela

tur'un emrine amadeyim. 

.Ariatdkratik dudakları bir istihkar 
t ın::_ .. "-- u ... k' mırıldan-

YEMİN 
-2-==~ 

Yazan: Barone• 0Tlızi 
_ Şüphesiz ki kabul etmekle pek 

bahtiyar olacaktır, kolonelim. Bu 
mahfilde dostları yoktur, ve eğer siz 
M. dö Ketar phidi olmak şeref ini 
kendisine bahtederaeniz ,size bundan 
dolayı ancak minnettar olabilir. 

Kolonelin emirber sabiti M. dö Ke
tar, amirini tikibe amadeydi, ve iki a· 
dam, marki dö Vilfrant'ı uıulü daire· 
ainde selimladıktan sonra, Dclatur'un 
yanına geldiler. 

Kolonel mukaddimeye lüı:um gör· 
meden: 

- Mösyö, diye başladı, hizmetimizi 
kabul etmek isterseniz, M. dö Ketar 
ve ben tamamiyle emrinize imideyiz. 

Delatur: 
- Tefekkür ederim, mlSsyöler, ce

vabını verdi. Bu mesele gUlUnç bir 
komedidir ve bu genç bir ahmaktır. 
Bununla beraber, ben de kabahatli· 
yiın, ve şayet •.• 

mişti. Tarziye vermek fikri ancak pea· ı Delatur: · . . · 
paye bir dimagy da filizlenebilirdi Fa- D 1 lerını İhtılil meydanına (1) götüren 

• - ostlarınıı:ı benden · · ta b d k ~- · l b" "'k kat kolonel bunun bir sosyete adamı k ıyı nırıı- ara a a genç arU'l:'şıy e son ır pı et 
tarafından tasarlanmasından hayret· n~z,ö o_lonel, c.e~~bını verdi. Tecrübe- partisi oynıyacak olan dük dö Şato· 

nız nünde eğıhrım d ·· d d 
teydi. Tarziye 1 Bir asilzade, hataları Ve kılıcını k d on ora ay 1• 

ne olursa olsun, asla kendini böyle al· Salon taınm ~ çıkardı. Giyotin platformu üzerinde, kanı-

müdeıfaasını bazen ihtiyatlı taktir ni
d~ları selamlıyordu. Onun oyunu git· 
gıde daha azimli ve emin bir hal alır
ken dö Marni i9ikir bir tekilde ıinic • 
lenlyordu. 

un or sını suratle açtılar ~ ·dam k da 1 k. d çaltmazdı, ve kırahn ordusuna men· bitler k lıçl · ya· nın ı ar a f arın. ın en daha 
sup iki zabit bu neviden müzakerele- sonra ka:ı arı1n uzunl~~unu ölçtüler, mavi tekilde akacağına bahse girişe· 

. . . . . . ' :vgacı arın gerısıne dıva l k 1 k dö M · d re gırışerek haysıyetlerını lekelıye- boyunca sıralanan . . . • . r ar ce o an ont ırpua a oradaydı. 
mezlerdi. ilerisine ç k'l.:ı ·ı aeyırcılerın bır aı Fakat bu müstakbel dramlar, o ak· 

e 1 ""1 er. k . in hat d · d Bu esnada teklifinin ne büyük bir Orada hu b 1 1 şanı ımsen ırın an ıeçmıyor u. 
pot olduğunu' akline bile getirmeden 1788 yılında iır. u unaninar, Fransa'nın İki adamın etrafında hal'kalanıruş o-

• •ım, soy, ce zerafet hu 1 · · ı d .. 11 fh 1 Delatur devam ediyordu: ausunda mark ld ğ . - an seyu:cı er, ue onun sa a arını, 1 0 u u en asil kımse- yeni bir mönüe'ye (Z) kartı göster 
- ·Bir kavgayı önliyebilecek olsay- lerden mürekkepti ve memleketin Ö· --·Ll . ! Aka .1 k" d . e· 

d V 'k d" Ma ., aha ·ııı.· • zü il t k" · \pÇA erı aynı a a ı e ta tp e ıyor. ı, ı ont o mı ye b ettı • .ımız n eş ıI edıyordu. Az bir müddet lard n ·· Mar · 1 d b · k 1 k. k ha 1 y b·ı .uııı.· sonra ha 1 . .. ı. o nı, asır ar an erı ı ıç 
ımaeye artı yran ıgını ı meu&•l· ş arı üstunde patlıyacak ve k ilan b' 'l k 
· · ı ·· 1 d. onlar ilk 11 f k u an ır aı eye meoauptu ve en-

mı mem.aunıyet e soy er ım ve.. ı m e e onaklarından sUpü- dia' d k · de ok h. d". f 
M. dö Ketar ,burjuva korkaklıiının rerek hapiaaneye ve idam sehpasına b 1

•• e ~· rım ç ma ır 1 
• akat 

bu derecesi kar,ısında hayretten kaş· sürlikliyecek olan muzlim bulutlar d u!'1'1: ~ıdte~rraptan kııı~mış 0 1-
larını bic hayli yukarı kaldırırken k<>- Pariı'in, sefalet ve açlık Pariı'inin uf: hiugul ıçın md 0ar1ı__na ~amam1~Yıhi~e sa· 
1 ı --L ı kl ·· ·· ·· ,_ · k d w P o amıyor u. e atur un ta ı var-onc ..uırsız ı a aozunu &eatı: un a ancak agır ağır te-kkül ed' d h '--'d f k b. · .. "k ..- ı· ı: er~ e u a ır sıyrıkla yakayı 

- Bır kuçu sıyrıktan bu kadar mı yordu. Yerinde aallaııaıı bir tahtın et• kurtaracaktı. 
korkuyorsunuz, Mösyö? rafında, daha bir a•ne -"ddetle ftV. B D 1 d ııı. 1 .. u.ıu -J u Delatur da yaman kılıç lkullanı· 

e atur 0 •ru arak: namıya dövüşmiye · · d yordu. Oyunu görillmiye değerdi. 
- Bu sözlerle ne demek iatiyonu· vam ec1' kl d' Dve ıevıgmıye e· 

nua, kolonel? diye aordu. . ece er ı. emokles'in kılıcı Çok likindi, ne hücum, ne de göaterif 
henüz k da d yapıyor, zaman aaman ancak bir mu-

- !:!unu demek istı'yorum kı" bu ak· . mın uyuyor u. Betbahtla- k-L-J d b l 
Y - e e u unuyordu; fakat, hasmı· 

tam Vikont dö Marnl'le çarpıpnalıaı- rm tıkiyetleri, pyrimemnunlarm nm manevralarını boı:mıya Amade, 

Fena hesaplanmıf bir hamle genç 
Vikontu hasmının insafına açık bırak· 
tı. Bir saniye ıonra, aillhı elinden us· 
muıtu ve şahitler çarplflDıya nihayet 
vermek üzere ilerliyorlardı. Şerefin 
emri yerine getirilmişti: soyu meçhul 
adamla çok eski bir ailenin çocuğu 
sosyetenin en hayasız kadınlarından 
biri şerefine kılıç çapra.zlamıflardı. 

Delatur'un itidali, hayatları, 9eref. 
leri ve f(>hretleriyle, altın tabakaları 
veya dantel mendilleriyle oynadıkla
rı kadar hiffetle oynıyan bütün bu 
genç sersemler için bir dersti. 
Şimdiden galip, cömert tabiatlere 

haa bir taktla silihaız kalan hasmına 
bakmaktan içtinap ederek çekilmek 
ister gibi bir tavır takınmıştı. F3kat 
bu tavır, vikont dö Marni'nin o k d 

b
. . a ar 

açı _ır. şekılde yaralanmış olan izzeti-
nefaını kamçılar gibi göründü. 

Titriyerek: 
nıı:, yahut da huzurunuı: münasiıp düş• .haykırışları ,danı müziği ve Aşıkane dilrlrat ve aoğukkanlılıkla kendini ko
nıiyecek olan mahfilimizden uzaklaş· serenatlarla örtülerek, henüs ititil· ruyordu. 
manız lizımdıır. miyordu. Yavaı yavaş, döğU9enlerin etrafın-

.- ~u bi~ çocuk oyuncağı değildir. 
möıyo, dedı. Tam netice istiyorum. 

Delatur: 
Kolonel bu cevabı, bayırhahlıktan Dört sene ıonra soğuk b" bah da çember daraldı. Delatur'un mahir 

Kolonel soğuk bir tavırla sordu: 
_Yoksa tarziye vermek niyetinde 

misiniz? 
Haysiyetli zabit Delatur~un bu~j.u· 

· · nsu oldugunu lflt· 

büsbütün mahrum olmıyan bir tonla Nbalu . ' . ır aon ~r 
söylemişti, çünkü, Delatur'un peık ıa· • •açları ıt~ ile taraıunıtı bı
rip olan hareketine rağmen, ifadeain- leklerinde Malin 191 dantel& JrolluJı:. 
de korkaklığa veya alçaklıia dclilet lar ol<luğu halde, peripn kılıklı ve 
edecek bis bir emare ,Y.Q'ktıı. . Jıaıkıran aıakıakmıı aramda, Jmıdi· 

(1) lhtllll mahkemeleri tarafından 
idam edllenlerJn glyotin'le idam t!dil
dik/eri 'T'6r. 

(2) M&ıtJe, esla' bir nevi danstır. 

- Neticeyi almadınız mı? cevabını 
verdi. Cesaretinizi gösterdiniz b , ayı. 

nınızın ıerefine dövURtÜ .. D' 
taraftan"--- d -r nuz.. ıitr 

rıUQl e .. 

(Sonu var} 



-6-

.-············································································· . ~ . . 
i Belediye seçimlerinin 1 

ve verilen reylerdeki 
ittifakın mônôsı 

( Ba~ı 1. inci sayfada ) 

Hele şehirler ve kasabalar bahusus bizim birçok kasabaları
mız gibi az nüfuslu belediyeler, çerçevesi genişlemiş, efradı art
mış, fakat biribirleriyle yakın münasebet ve alôkaları devam 
eden ailelerden mürekkep olunca, seçime gösterilen alôka o nis
bette derin olurdu. Nüfusu çok şehirlerde ise intihabatta ômil 
olan faktörlere şahsi, mahalli ve si}·asi daha birçok sebepler in
zımam eder. Ôyle yerlerde de reyler dağılır. Belediye seçimleri
nin yukarıda bahsettiğimiz zorlukları ve neticesinin aldığı ehe
miyetli môna da bundan ileri gelir. 

Türkiye'de Atatürk rejiminin ve cümhuriyet idaresinin ve 
bütün bu rejim ve idarenin bağlı bulunduğu Cümhuriyet Halk 
Partisinin programı millet ve memleketin mukadderatına hôkim 

• 
olduğu gündenberi daima bu büyük birlik görülmüştür. Bu rejim 
ve bu program her gün daha ziyade artan semereli faaliyetleriy
le ve bu faaliyetlerin yurdun her tarafında yarattığı eserlerle 
milletin kalbinde o kadar büyük bir itimat ve muhabbet uycındır
mıştır ki, artık rejim ve Parti tamamiyle milletin ve millet reji
min ve Partinin olmuştur. En aerbest şartlar ve en geniş kanuni 
salahi:yetler dahilinde yapılan seçimde memleketin en küçüğün
den en büyüğüne kadar mütesanit, ve şuurlu bir vahdet göster
mesinin kıymetini bu noktada görmek kabildir. 

Biz bunu tabii görürüz. Çünkü bugünün rey sahibi türkleri • 
Atatürk rejimiyle milli istiklal ve hüriyetlerini kazanmış ve her 
ne pahasına olursa olsun milletin hüriyet ve istiklôlini cümhu
riyet esaslarına bağlılıkta gÖrmüı yüksek ıuurlu ve vatansever 
bir nesildir. 

Biz bu birliği her zaman, her yerde ve her şeyde olduğu ve 
olacağı gibi bir kere şimdi de belediye seçiminde gösteriyoruz. 
Ne mutlu türküm diyene ve türk olana. 

~ •••••••••••••••••••••••••••••••••• ,,,,,, ••••• ,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,r 

Macar kıtaları dün iki 
şehri işgal ettiler 

<Başı !.inci sayfada) 
yonudur. 

Macar i!jteklerinin mahiyeti 
Komarno, 11 a.a. - Havas ajansı 

muhabirinden : Macarların mutaliba -
tı, bidayette zannedildiğinden çok 
fazladır. 

Macar delega•yonu, bazı arazının 

terkinden başka Slovakya'nm ve kar
patlar altı Rusyanın sair aksamında 
plebisit yapılmasını istemektedirler. 
Resmi Çekoslovak mahafili, Çekoslo
vak delegasyonu tarafından kati su -
rette reddedilen plebisitten hatta 
bahse bile lüzum görmeksizin macar
ların ileri sürmekte oldukları muta -
libin şimdiki şekliyle kabulü gayri -
kabil olduğunu beyan etmektedirler. 
Filvaki macarlar, 670.000 macardan 
başka 450.000 slovak ve rusun sakin 
olduğu arazinin kendilerine terkedil
mesini istemektedirler. 

İstenilmekte olan manatık, Slovak
ya'nın cenup ovasını teşkil etmekte
dir. Bu ova ise Slovakyan'ın buğday 
bakımından yeg€ine servet menbaıdır. 

Diğer taraftan bu mıntakada Kosis
te mühim madenler bulunmaktadrı. 
Bohemya'nın madenleri muhtevi mm 
takalarının terkinden sonra Çekoslo
vak sanayii müşkül bir vaziyete dü
şecektir. 

Çekoslovak delegasyonunun reis
leri, Bratislava'ya gitmek üzere ak -
şam üzeri Komarno'dan ayrılmışlar -
dır. Orada mütehassıslarla görüşe
cekler ve bugün saat 14 de avdet ede
ceklerdir. 

Eksperlerden müteşekkil muhtelit 
komisyon, sabahleyin Komarno'da 
toplanmıştır. Bu komisyon, iki tara -
fın noktai nazarını tetkik edecektir. 
Müzakeratın inkıtaa uğramıyacağı 

ve her iki tarafı tatmin edecek bir 
itilaf elde edileceği ümit olunmak
tadır. 

Çekler macar isteklerini 
kabul etmyorlar mı? 

Belgrat. ı ı a.a. - Komarno'da Ma
caristan ile Çekoslovaky a arasında 
yapılan müzakerelerden bahseden po
litika gazetesi muhabiri bütün çek 
... - 'ıafilinin macar taleplerinin kabul 
edilemiyeceği kanaatinde bulunduğu
nu yazmaktadır. 

Mukabil bir proje 
Komarno, 11 a.a. - Konferans se -

lahiyettar mahfillerinde bildirildiği
ne göre, bugünkü toplantılar esna -
sında Çekoslovak heyeti, Çekoslovak 
hükümetinin kabulüne talikan muka 
bil bir proje vermiştir. Bu mukabil 

proje, bu akşam Çekoslovak hüküme -
ti tarafından tasvip olunacak ve ya
rın öğleyin tahdit komisyonu iki 

projeyi karşılaştırarak pek muhte -
mel bir halde bir karar alacaktır. 

Yugoslavya' da 
Skopçina'nın 
feshine karar 

veril dl 
(Başı 1. inci sayfada) 

mekte olan ve hatta devletin mevcu
diyetini tehlikeye ilka etmekte bulu
nan faaliyet dolayısiyle mensup ol -
duğu fırkanın Yugoslavcılık ve dev
letin vahdeti şampiyonları ile koalis
yon yapmakta olduğunu beyan et -
miştir. 

B. Stoyadinoııiç'le yapılan 
itiliiJ 

Mumaileyh, ilaveten demiştir ki: 
"- Fırkanın merkezi komitesinin 

vermiş olduğu selahiyetlere istina
den fırkam, kuvetlerimizi yugoslav 
radikal birliği ile yugoslav halkçı fır
kası arasında intihabatta bir koalis -
yon vücuda getirmek tizere birleşti -
rilmek maksadiyle B. Stoyadinoviç 
ile bir iti1€if akdetmiştir. 

Bu itilafın bir neticesi olarak Sto
yadinoviç kabinesine girdim.,. 

Prens Pol Bel.qrad'a döndii 
Belgrat, 11 a.a. - Naibi hükümet 

Prens Pol, bu sabah Slivanya'da kain 
Kranj'daki ikametgahından buraya 
gelmiştir. 

Başvekil ve hariciye nazırı B. Sto
yadinoviç, bu sabah hariciye nezare
tindeki odasında Fransa'nın Belgrat 
sefiri B. Bürje ile Split belediye re
isi B. Maçiç'i kabul etmiştir. 

Günün politik 
meseleleri 

(Başı S ıncı sayfada) 
killer veruıeK değıl, aynı zamanda 
ticaret politikasını yeniden gozden 
geçırmek, aşagı yukarı tamamen 
masun kalmış bır ziraatle hayati ku
vetlerinin ekserisini kaybetmiş bir 
endustri arasında yeni bir muvaze
ne kurmak icap edecektir. 

Prag hükümetinin böyle bir da· 
vayı ele almıya ve muvaffakiyetle 
sona erdirmiye azimli olduğu şüp
hesizdir. Yabancıların, bilhassa ken
disinden bunca fedakarlık istemiş 
olan devletlerin yardımına ihtiyacı 
olacaktır. Daha bu hafta başlangı

cında yapılmış olan kredi talebinin 
İngiltere'de iyi karşılanmış olması 
bu yardımların kendisinden esir
genmiyeceğine delildir. Fakat bu 
neviden yardımlar kafi gelmiye
cektir. Hakiki bir ekonomik iş bir
liği tasarlanmak lazımdır. Yeni çe
koslovak hartasının ticaret anlaş
malarında yapılmasını zaruri kıldı
ğı tadilat bu işe girişmek için vesi
le teşkil edebilir. 

ULUS 

Yeni kredi 
münasebetile 

<Başı 1.inci sayfada) 

paratorluğunun ananevi her iki 
itibarsızlığını, yani para piyasa
larındaki itimatsızlıkla memle
ketin kurtulabileceği hususunda
ki derin şüpheyi evela tashih et
miş, ondan sonra da onların 
menfiliği derecesinde müspet o
lan kendi itibarlarını tesis etmiş
tir: Türkiye' ye herkes parasını 
ve malını inanır; ve Türkiye'nin 
başladığı işi başaracağında · hiç 
kimse tereddüt göstermez. On 
beş yılımız beyhude geçmemiş -
tir: 

Türkiye'nin mali vaziyeti ıağ
lam esaılara i•tinat etmektedir. 

İşte bu Türkiye' dir ki aynı se
ne dolmadan iki büyük ve dost 
milletten yüksek krediler temin 
etmeğe muvaffak olmuştur. Bu 
krediler Türkiye' de i§ ve istihsal 
davalarımıza yeni bir hız vere -
cek, vazife ve hizmetlerimizi 
görmek hususunda bize yardım 
ve kolaylık temin edecektir. 

Sayın Nazırın dediği gibi: 
Akdedilecek olan kredi mu

kavelesi siasında Türkiye'de bü
yük ve ehemiyetli •ınai ve aske
ri tesi•at vücuda getirmek müm
kün olacak ve bu mretle i•tih•a
lat, ticaret ve münakalat vaıi 
mikyasta artacaktır. 

Bu kredi, tabii istih•aliıt ve ih
racat e•aıatına istinat etmekte 
olduğundan biliımüşkülat liil •a
hasına çıkacak ve her iki memle
ketin neline hizmet edecektir. 

Alman zimamdarlarının Tür
kiye'nin inşa ve umran faaliyet
leriyle yakından alakasına dela
let eden bu tezahüre, layık oldu
ğu değeri vermek lazımdır. 

F. R. ATAY 

İspanya' da 

Hükümel~ller de 

Polonya'ya geçecek 

arazinin işgali 

de tamamlandı 

Kal'i hududun lesbili İ(in 

müzakere yapılıyor 
Prag, 11 a.a. - General Hrabsiki 

heyeti, resmen tebliğ ediyor: Beşinci 
mıntaka yani Orlova Karvin.na mınta
kası Polonya kıtaatı tarafından işgal 
edilmiştir. Burası, zengin bir kömür 
bölgesidir. Varşova hükümeti tara -
fından derhal teslimi istenilen Teşen 
ve Frist mmtakaları ~imdi Polonya 
makamlarının ellerinde bulunmakta
dır. Polonıya ve çek hükümetleri, hu
dudu kati surette tahdit etmek üzere 
müzakereye başlamışlardır. Slovakya
da bulunan Zad, Spiz ve Orava mın
takalarına dair Polonya talepleri hak
kında hükümet mahfillerinde şöyle 

denilmektedir : 
" Bu mesele artık Prag hükümeti

ni değil doğrudan doğruya slovak 
milletini alakadar eder. Bu meselenin 
halli için slovaklar Polonya ile müza
kereye girişeceklerdir." 

Emin bir membadan alman ve Vi
zor Varsavski gazetesi tarafından 

neşredilen haberlere göre, Polonya 
tarafından ırki sebepler dolayısiyle 

ilhakı talep edilebilecek olan mınta
kalarm sathi mesahası 2400 kilomet
re murabbaıdır. Dağlık olan bu mın
takaların iktısadi kıymeti şimdiye 

kadar ilhak edilen mıntakalara nis -
betle ehemiyetsizdir. 

Son mıntakanın işgali 
Varşova, 11 a.a. - Polonya kıta -

ları, bugün plebisitsiz terkedilmesi 
tekarrür eden Olsa arazisinin son mm
takasmı da işgal etmişlerdir. 

Cümhurbaş.kanı, devlete yaptığı 

kıymetli hizmetlerden dolayı harici -
ye nazırı B. Bek'c Lehistan'ın en bü
yün nişanı olan "Beyaz kartal" nişa -
nını vermiştir. 

Resmt gazete, Teşen Silezya'sını 
Lehistan toprakları arasına koyan ka
rarnameyi neşretmiştir. 

Bratislava1 da 
hôdiseler oldu 

ecne11r11onunoıen --·- ca..ı.a• --~ • .,..., • .,.. •• _ ..... _ 
mark ta tedavül edecek 

geri ~ekiyorlar 
(Başı ı. inci sayfada) 

ehemiyetini ziyadesile azaltmışlar -
dır. Bu hücum hükilmetçilere, düş -
man mevzilerini tehdit ettikten baş -
ka Gan.desa yakınında yeni mevziler 
tesisine de imkan vermektedir. 

M ulıakeme edilen casuslar 
.Harseıona, U a.a. - ı~;;ı mcı.yı::.uıda 

vukubulan Barselon hadiselerinden 
sonra yurda ihanet ve casusluk suç -
lariyle tevkif edilmiş olan marksı:>t 
ışçi birlik partisi - Poum - dirijanları

nın muhakemesi bugün başlamıştır. 

Mahkeme alenidir. Suçlular, müda • 
faaya mühim kolaylıklar temin eden 
eski ispanyol ceza kanununa göre 
muhakeme edileceklerdir. 

Frankistler tavassut 
istemiyorlar 

Burgos, 11 a.a. - Bır tavassut fik -
rini her gün daha ziyade reddeden ga
ıeteler bu sabah mühim şahsiyetlerin 
bu ıhusustaki beyanatlarını neşret -
mektedirler. "Tavassutun imkansız 

ve manasız olduğunu,, bildiriyorlar. 
Ademi müdahale komitesi sekrete

ri B. Homming, bu sabah buraya gel -
miştir. 

Frankistlerin tebliği 
Salamanka, 11 a.a. - Franko karar • 

gahının bir tebliğinde Ebre cephesin
de düşmanın yaptığı bütün mukabil 
taarruzlar düşman için ağır zayiatla 
püskürtüldüğü bildirilmekte ve düş -
manın üç tayyaresinin düşürüldüğü 

kaydolunmaktadır. 

Döviz kaçak!;ılığı yapan bir 
şebeke yakalandı 

İstanbul, 11 (Telefonla) - Güm
rük muhafaza başmüdürlüğü mühim 
bir döviz kaçakçılığı tahkikatına el
koymuştur. Kaçakçılığı yapanlar bir 
şebeke halinde olarak ele geç'l'llişler

dir. 
Tahkikat evrakı yakında tamamla

nıp Müddeiumumiliğe verilecektir. 

Manisa' da belediye seçimi bitti 

Manisa, 11 a.a. - Vilayetimizde 
belediye intihabatı dün tamamlanmış
tır. İntihabata kadın erkek herkes iş
tirak etmiş ve halk reylerini tamamen 
C. H. P. namzetleri lehine kullanmış
lardır. Şimdiye kadar yaprlmış olan 
intihaplarda bu kadar yüksek nisbet -
tc iştirak kaydedilmemiştir. 

Pr.ag, 11 a.a. - Bratislava'nın karşı
sındaki köprünün, sağ sahilinde bulu
nan ve Almanya'ya verilmiş olan Petr 
zalka'da bugün bazı hadiseler vukua 
gelmiştir. Südet partisinin sadık aıa
sı köprüyü fenerler ile donatmışlar 
ve oparlörlerle Bretislava'ya doğru a -
şağıdaki hitabı tekrarlamışlardır : 
- Südet alınanları, Almanya'ya ilha -
kınızı talep ediniz,. Bratislava'da te -
zahürcüler köprü başında toplanmış -
lar ve karşı tarafa "Alman kardeşleri
miz, bizleri kurtarmıya geliniz,, diye 
bağırmışlardır. Bunun üzerine slovak 
halk partisi azası mukabil bir tezahür 
tertip etmiş ve bu tezahür esnasında 
bazı südet evlerinin camları kırıl -
mıştır. 

Bir gazeteci ile karısının 
öliinıii 

Prag, 11 a.a. - Parager Tageblat 
gazetesinin baş muharriri Tomas ile 
kansı, pazarı pazartesine vasleden 
gece zehirle intihar etmiştir. Prager 
Tageblat, demokrat alınanların orga
nıdır. Südetlerin Almanya'ya ilhakı 

üzerine bu almanlarm yeis ve nevmi
disi bu harekete sebep olmuştur. 

Ankara Borsası 
11/ 1. te§rin/ 1938 Fiyatları 

ÇEKLER 

Londra 
Nevyork 
Paris 
Milino 
Ct'nevre 
Amsterdam 
Berlin 
Brüksel 
Atine 
Sof ya 
Prag 
Madrid 
Varşova 
Buda peşte 
Bükrcş 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

Acıhs 

6.00 
126.2025 

3.3525 
6.64 

28.66 
68.5025 
50.515 
21.3375 

1.095 
1.5375 
4.34 
6.-

23.52 
24.87 

0.9025 
2.8175 

35.0275 
30.9125 
23.8575 

Kapanı~ 

6.00 
126.2025 

3.3525 
6.64 

28.66 
68.5025 
50.515 
21.3375 

1.095 
1.5375 
4.34 
6.-

23.52 
24.87 

0.9025 
2.8175 

35.0275 
30.9125 
23.8575 

ESHAM VE TAHViLAT 
1933 Türk Borcu 1. 
1933 Türk Borcu I. 
1933 Türk Borcu II. 
1933 İkramiyeli 
Ergani 19.20 19.20 

(Adedi ) 
C. Merkez Bankası 
Anadolu mümessil 

106.- 106.-
34.55 34.55 
(Peşin) 

Anadolu Dcmiryolları 
% 100 H. S. 41.70 41.70 

(Peşin) 
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Dr. Funk dün okşan' l 
İstanbul'dan ayrıldı ' 

Alman Nazırı 
hatları hakkında 

ili 

anlaşmanın ana 
beyanatta bulund 

u 
~fi\ 

.-.f.,...JJT......._ 

Dr. Funk abidenin hatıra de/terine imza•ını atıyor 
(Başı ı. mcı sayfada) 

"- Davetimi kabul ederek buraya 
gelen gazete mümessillerine bilhassa 
teşekkür ederim. Refikamın geçirdi -
ği hafit hastalık İstanbul'da biraz 
fazla kalmama ve binnetice bu güzel 
şehri daha iyi görmeme vesile oldu. 

Burada tabii beni en çok alakadar 
eden ticari ve ı;ınai müesseselerdir. 
Kıymettar valinizle bir çok defalar 
görüştüm. Bilhassa türk ve alman ti -
caretini alakadar eden mesail hakkın
daki noktai nazarını çok dikkatle din· 
ledim. Aynı zamanda iki memleket a -
ra:sındaki harsi münasebatın da daha 
ziyade takviyesi için kendileriyle mu
tabık kaldım. Bu meyanda Almanya'
dan İstanbul'a artistlerin, opera sa -
natkarlarının, hatta belki de bir ope
ranın gelmesi hususlarını tetkik ettik. 
Valinizin bu fikirlere alakadar olma
sından çok memnun oldum. Türkiye'
nin büyük elçisi B. Hamdi Arpağ da 
İstanbul'unuzu gezerken bana refa -
kat etmek lutufkarlığını gösterdi. 
Türk matbuatı, kıymettar büyük el -
çinizin benim buraya ziyaretim husu
sunda ne dereceye kadar amil olmuş 

olduğunu tasrih ederse çok memnun 
olurum. Hariciye Vekaleti tarafından 
refakatime tayin edilmiş olan B. Sey
fullah ve Safder"e son derece müte • 

Tii.rk - alman ekonomi 
münasebetlerinin tarih<:esi 
Türk matbuat mümessilleriyle ko · 

nuşurken türk - alman ticaretinin ne 
dereceye kadar inkişaf etmiş bir va • 
ziyette bulunduğunu her şeyden evel 
tebarüz ettirmek isterim. Bugünkü 
Almanya ve cenubu şarki Avrupası a
rasında ticaret ve iktisat münasebet
leıi 931 de başlamıştır. Filhakika bey
nelmilel icredi piyasası 1931 senesinde 
devrilmiş ve onun yerine başka bir 
sistem koymak zarureti hasıl olmuş
tu. Bu ihtiyacın neticesiledir ki sınai 
Almanya ile ziraat ve iptidai madde -
ler memleketi olan cenubu şarki Av -
rupa'sında mübadele esası üzerine mü
esses münakalat başlamıştır. Aynı za
manda o tarihten itibaren Almanya'
nın dahili piyasası da son derece bü· 
yümüş, memleketinizin ham mahsu • 
latına olan ihtiyaç da pek ziyade art· 
mıştır. Şurasını da kaydetmek icap e -
der ki bu cenubu şarki Avrupası mem
leketlerinin iktısadiyatı da aynı 

müddet zarfında mühim terakki adım· 
ları atmıştır. Ben şahsen eminim ki 
bu hal istikbalde de gittikçe büyüye -
rek inkişafında devam edecektir. Bu· 
nun için bütün tedbirler alınmıştır. 
Bilhassa Türkiye için ... 

Yeni kredinin mahiyeti 
Türkiye'ye yaptıgımız son kredi iş

te bu vaziyete istinat eder. Türkiye' -
deki terakkiyat arttıkça alman istih -
salatına ve Almanya'da istihsal teza
yüt gösterdikçe türk mahsuıatına o -
lan ihtiyaç da yükselecektir. Derhal 
kaydedeyim ki har'bi umumiden evel 
bu gibi krediler büsbütün başka esas -
lara istinat suretiyle açılırdı. Hükü -
metler istikraz akteder ve bunları kre
di açan memleketlerin piyasasına ka
bul ettirirdi. Bugün vaziyet büsbü -
tün başkadır. Hatta İngiltere tarafın
dan Türkiye'ye açılmış olan son kre
di bile eski usule göre verilmemiş, İn
giliz hükümetinin ihracatçılara ver -
diği garantiye istinat ettirilmiştir. 

Alman kredisine gelince, bu husus
ta Almanya tarafından gösterilen şe
rait çok müsaittir. Çünkü Türkiye 
gittikçe fazla mal istihsal edebilecek 
ve bu suretle mal ile tediye ettiği için 
borçlanmıyacaktır. 

Almanya, kendi ihracatçılarına a -
vans vermek suretiyle Türkiye'ye bu 
krediyi açmaktadır. Yani, biz evela al
man parası sarfediyoruz bu suretle 
Türkiye'ye gönderilecek malların be
delini evelden tediye ediyoruz. Tür -
kiye ise bu parayı bilahare Alman -
ya'ya göndereçeği mal ile tediye ede
cektir. 

1'abii şartlara müstenit 
mil t>udei.e 

Bugünkü şerait lçYnae, tabii şera.> 
musıı.:ıut ınuoacıeJc ancak bu şekıl 
temın olunabılır. Hu ı;istem, bııııa 
memleketı borca sokmamak ve bej 
neJmııcı pıyasaya ek:seriya noksan 
yatlarla maı :sevkıne mecbur olmak f 
rı.:tıyıc hayat :stancıaruını düşurnıc 

meK gıbı ıayaalar tc;~mın ecıer. ~tıl' 

nım kı bu suretle mu!Jadelcyi arttır 
mak ve bunun netıcesi olaraK bu me 
leketıerın ıktısadı şeraitmi yukı>ell 

mck kabil olabilecektir. lien, şans 
tıcarı ve ıktısadi miınasebetlen uzll 
mucıdet muhalaza edebıJmek içın 
yolun yı:gane çare oldugu kanaaund 
yim. ~unku eskı usullere dcinmex ço 
guııtur. Bunun için evela sıyası mull 
seoatta tam siıkun tesis etmek, satı 
yen dövizlerle tam bir stabilıte vucucl 
getırmek ve nihayet her memleıı:ett 

yeniden teşkilat yaparak iktisadı va 
ziyetıni duzeltmek suretiyle satın al 
mak kapasitesini arttırmak icap ed~ 

ki, buna şimdilik bir hülya denebilif. 
Bu noktayı tetkik ederken 180 mil 
yonluk bir nüfus kütlesine malik o 
Jan Ruı;ya'nın bugün hariçten mal at 
madıgını, Japonya ve Çin'in harp do\ 
layısıyle aynı vaziyete düştüklerin 
..t ... ,..,. .. ,. ... .t.ı.~ .. !'-~._ ~rı·-.:a .oen emınım ı:ı;ı :uugun tt. manya ta 

rafından takip olunan usule yarın di 
ger memleketler de uyacaklardır. Keli 
dılerile görüştüğüm İngiliz ve ameri' 
kan iktisadiyatçılarmın verdikleri te' 
minat da bu fikrimi kuvetlendirmck' 
tedir. 

Ekonomik giiçlilklerin 
h<lllirıe doğrıı ... 

Son ıamanlarda lngııtcre ile yaptı· 
ğımız müzakereler neticesinde bir iti· 
lafa vardık ki iki memleketin iktisat· 
çılan tarafından da çok mesut bir ne· 
tice gibi telakki edilmiştir. Bu usu~ 
ile pek çok iktisadi müşkiiatın halli 
kabil olabilecektir. Yakınlarda Ame • 
rika ile de aynı esasat dairesinde mü -
zakerata başlamak üzereyiz. 

Romanya ve Yuğoslavya'dan orala· 
ra da uğramak üzere davet edildinı· 
Fakat son zamanlardaki vakayı der • 
hal memleketime avdetimi icap ettir· 
mektedir. Ezcümle südetlerin Alman· 
ya'ya geçmesi, yeni bir çekoslovak ıhii• 
kümetinin teşekkülü mühim iktisadi 
vaziyetlerle bizi karşı karşıya bırakı• 
yor. Bu yeni teşekküHit büyük Al • 
manya'nın cenubu şarki Avrupa meın· 
lekctleriyle olan münasebatı üzerin • 
de de müessir olacaktır. Bunun için 
bu sefer yalnız Sofya'ya uğrayarak 
doğru Berlin'e gitmek mecburiyetin· 
de bulunuyorum. Buraya gelmek ne • 
zaketinde bulunmuş olan gazetecile • 
rin fikirlerini dostane bir şekilde 
neşredeceklerinden şüphe etmiyorum· 
Ben, bütün beynelmilel müşkülata 
rağmen Berlin'deki ecnebi gazete mu· 
habirleriyle daima iyi geçinmişimdir. 
Belki bu hal kendimin de gazeteci • 
tikten yetişmiş olmamdan neşet et • 
mektedir. Çünkü bir adanı hayatında 
bir defa bile gazetecilik etse, mesleği 
ne olursa olsun, daima gazeteci kala • 
caktır ... 

Dr. Funk beyanatını bitirdikten 
sonra, bugün hareket edeceğini söy· 
tüyerek tekrar gazetecilerin ayrı ay· 
rı ellerini sıkmak suretiyyle kendile· 
rine veda etti. 

Nazırın hareketi 
İstanbul, 11 a.a. - Alman lktısat 

Nazırı Dr. Funk, refikası ve müşavir· 
leri Knote ve Walter bu akşam 20.~0 
treniyle şehrimizden hareket etmiş· 

lerdir. 
Misafirler, türk ve alman bayrak· 

lariyle donatılmış olan Sirkeci istas· 
yonunda Vali, Emniyet Direktörü. 
alman başkonsolosu ile konsolosu ve 
konsolosane erkanı, alman kolonisi. 
alman ajansı muhabiri, matbuat mü· 
messilleri tarafından uğurlanmıştır. 

Bir müfreze selam resmini ifa etmiş 
ve istasyon civarında biriken halk 
misafideri şiddetle alkıflamıştır. 
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1 Avrupa harp kôbusunda·~ ....... ~·y·~~·d·~· .. ··1 İngiltere Filistine dört tabur 
takviye kıtası yolladı 

f~'~a~{,~-~ 

• . 
(Başı ı. incı sayfada) 

Filistin'de bir arap milli hükümeti -
nin teşekkül ettiği iddia edilmekte -
dir. Bu iddialara göre, memleketin 
dörtte üçüne araplar hakimdir. Vedi
ğer ü~te biri in.gilizlerin kontrolü al
tında bulunmaktadır. Arap milli hü -
kümetinin, iyi teşkilatlı ve iyi silah -
lanmış takriben 11.000 kişilik bir gö -
nüllü kıtası mevcuttur ve teşkilatsız 
araplar da çete ıhalinde zaman ve icap
lara göre şurada burada vakit vakit 
faaliyette bulunmaktadırlar. Bunun 
için asilerin hakiki miktarı hakkın-da 
bir rakam vermek mümkün değildir. 

Talim kampları, hususi 
malıkem8ler 

retinde ezcümle aşat;ıdaki isteklec 
mevcuttur: 

Yahudi ınuhaccretinin derhal dur
c!u!"ulması, .ı.<.udüs'te bir milli arap hü· 
kiımetinin kurulması, 1.1giltere ile ı. 
rak muahedesine bem:eı bir ittifak 
muah:!Jesı aktedilınesı, tevkif edilmiş 
veya sü.-ülmU~ oi.ar. ctrap liderlerinin 
hiıriye:~erinin iadtsı, politik bir u
mumi af. 

Şimdi Filistin'de mukim bulunan 
yahu<liler, medeni haklarından tama
men istifade edeceklerdir. 

Malum olduğu üzere, konferanstan 
hususi bir heyet müzakerelerde bu
lunmak üzere Londra'ya gidecektir. 
Başvekil yarın ve kıral da perşembe 

günü kongre azalarını kabul edecek -
tir. 

Lübnan ciimhurreisinin 
t.avassutu 

l,.,giltere'de bir tara/tan seferberlik hazırlığı yapılırken, öte ta
l'Q/tan da kadınlar gönüllü yazılıyor ve kendilerine yangın sön-

~ürm~ ... usu!l~rine varıncıya kadar, harp zamanında 
ışler ogretılıyordu. 

yapacakları 

Araplar memleketin muhtelif ma -
hallerinde talim kampları kurmuşlar 
ve hususi mahkemeler tesis etmişler
dir. Bu mahkemeler hem vatana iıha -
net suçlarına hem de adi suçlara ba -
kacaktır. Şurası da kaydedilmekte -
dir ki, bütün bu galeyana din mesele
si değil, arapların milli politik müca
deleleri mevzuu bahistir. Bunun en 
manalı delili, hiristiyan araplarm da 
tatil günü olarak pazardan vaz geçip 
cumayı kabul etmeleridir. Memleke -
tin her tarafında milli hükümet tara
fından verilen direktifler şiddetle 
tatbik edilecektir. Bütün arap dok -
torlar yaralılara parasız bakmak üze
re gönüllü kaydedileceklerdir. 

Beyrut, 11 a. a. - Lübnan reisicüm
huru B. Atasi, ingiliz başvekiline bir 
telgraf çekerek Filistin meselesinin 
sulhperver bir hal suretine raptedil
mesini talep eylemiştir. ---:--1".'~~- .... 1- ... ' 

; -· . ·.• 
r- ..,.._.- . -!' ' 

Londra'da hava hücumlarına karşı müdafaa talimleri 

lngiliz Başveki!i ~".ndra'ya dönüfiinde mesai arkadcqlarına ve 
halka ıngılız - alman deklarasyonunu gösteriyor 

111111111111111111111 

•• • • 
Kabine azaları 

ve gazeteciler , 
B. Çemberleyn'i 

tebrik ediyorlar 

•• • • 
lflllllllllllllllllll 

B. Çemberleyn'e kıralın mesajı verilirken 

B. Çe.mberleyn Münih anlaımaşını imzalıyor 

/ngiliz hükümdarları, Başvekil ve relikasiyle beraber 

~- -!L_.,.
1

_ ,__..,,--ı_ J_, __ aünlerin netice.i: Alman akerleri i1e onların arka."°""'1 da il Jl.icla, haıı,,.,. l'nskun t h" l · 
· .....,~ ~- u0111 • ntl ··J t t k .. ~-'- • --~ '"'• ez;g ur erı 

arcuı a •u e mın a aıına l{ırı~VJ.DIL 

V aziyeı çok nazik 
Londra, 11 a.a. - Bir kaç zaman -

danlberi Filistin bahsinde çok şiddet
li tedbirler alınmasını istiyen Deyli 
Telegraf, bugünkü başmakalesinde 
cenubi Filistin'de otoritenin tama -
miyle yok olduğunu müşahede edi -
yor ve diyor ki : 

"Vaziyet umumiyetle sanıldığından 
çok daha naziktir. Filistin'de ingiliz 
haysiyetine büyük bir darbe vurul -
muş olduğu inkar edilmez bir haki -
kattir.,, 

Takviye kıt.al,arı yolda 
La Valet "Malta", 11 a.a. - "Royal 

İrisch Fusi11iers" ve "Green Howards,, 
alaylarına mensup iki tabur üç torpi
do refakatinde Filistin'e gitmek üze
re müstacelen Neurealia'ya hareket 
etmiştir. 

Bir carpı§mada l I ki§i öldü 
Kudüs, 11 a.a. - Beysan civarında 

polis kuvetleri ile araplar arasında bir 
çarpışma olmuştur. Bu ça.rpı~da 11 
kişi ölmüş ve üç yaralı arap polis ta· 
rafından tevkif edilmiştir. Hayfa'da 
eski şehirde bir arap polisi öldürül -
müştilr. Ali komiser, silah ve mühim
mat taşıdığından dolayı idama mah -
kum edilen bir yahudinin cezasını 
müebbet kürek cezasına tahvil eyle
miştir • 

Dörı tabur takviye kıtası 
geliyor 

Filistin'deki ingiliz kıtalarınuı tak
viyesi hakkında yeni malumat veril -
mektedir. Takviye kıtaları, iki, niha
yet üç haftaya kadar Kudüs'e varmış 
olacaktır. Bunlar, Mısır'dan gelecek 
iki tabur ile Malta'dan gelecek diğer 
iki taburdur. Eskiden polis memur -
luğu yapmış olan kimseler yeniden 
hizmete alınmak suretiyle, ayrıca po
lis memuru miktarı da çoğaltılmak -
tadır. 

50 arap tevkif edildi 
Kudüs, 11 a.a. - Bu sabah vukua 

gelen karışıklrklar esnasında, dört ki
şi ölmüş ve altı kişi yaralanmıştır. 

Diğer taraftan, Nablus'da ingiliz 
umumi karargahına bir bomba atılmı~ 
ve fakat hasarı mucıp olmamıştır. 

E. Çcmberleyn, verdiği cevapta, Fi
listin meselesinin ingiliz hükümeti ta· 
rafından ilk planda bir iş olarak telfik· 
ki edilmekte olduğunu bildirmiştir. 

Kudüs valisine suikast 
Kudüs, 11 a.a. - Bugün Kudüs va· 

lisine bir suykast yapılmıştır. Yanın
da iki zırhlı otomobil olduğu halde 
eskişehrin surları boyunca ilerlemek
te olan valinin otomobiline surların 
üstünden dört bomba atılmıştır. Bom· 
balardan ikisi patlamış ise de in
sanca zayiat olmamıştır. Polisler, 
derhal suykast faillerini takibine baş
lamıştır. 

Diğer taraftan öğrenildiğine göre. 
araplar, Telaviv civarında iki kuyu
yu tahrip etmişlerdir. 

M üsıemlekeler nezaret.indeki 
toplantı 

Londra, 11 a.a. - Müstemlekeler 
nezaretinde, nazır Malkolm Makdo
nald Filistin komiseri Sir Harold 
Mak ve nezaret yüksek memurların
dan bir zat arasında, Filistin mese
lesi yeniden uzun bir görüşmeye 
mevzu teşkil eylemiştir. Sir Harold'
un Filistin'e perşembe günü hareket 
edeceği söylenmektedir. 

Göynük panay1rı aclldı 
Göynük, 11 a.a. - Göynük panayırı 

açılmıştır. Vilayet dahilinde açılan 
panayırların sonuncusu olması ve ka
zanın Ankara, Eskişehir, Bilecik, Ko
caeli vilayetleriyle hududu bulunma -
sı dolayısiyle bu beş vilayet tüccarla. 
rı panayıra iştirak etmişlerdir. Pana
yırda şimdiden büyük bir kalabalık 
vardır. Bilhassa kışlrk besili hayvan 
üzerine hararetli alış verişler bafMi • 
mrştır. 

Bir tramvay kazası 
İstanbul, 11 (Telefonla) - Sirkeci 

- Yedikule hattında feci bir tramvay 
kazası oldu. 14 yaşında Karabet ismin
de bir çocuk 2803 numaralı tramvay 
arabasının altında kalarak aldığı ya • 
ralar.ın tesiriyle öldü. 

Oniversitede dersler haşlıyor 

İstanbul, 11 (Telefonla) - Üniver
sitede yeni ders yılı bu ayın 15 inde 
rektörün bir nutku ile ve törenle bag
lıyacaktır • 

Sokakta yeni doğmuş bir 
çocuk bulundu İsyana iştirak cürmiyle Hayfa ci -

varında ellı kadar arap tevkif edilmiş

tir. 

Suriye Filistin arapkırına 
yardım edecek 

Berut, 11 a.a· - Alınan ajansı bil -
diriyor: Suriye'nin Filistin'e muza
haret komitesi başkanı, Kudüs'teki 
Siyonist komitesi başkanına gönder -
diği bir telgrafta siyonistlerin Filis -
tin meselesindeki hattı hareketini şid
detle tenkit ederek yahudileri bütün 
doğunun mukabele ve intikamından 
kaçmmıya davet etmektedir. 

İstanbul, 11 (Telefonla) - Evelkl 
gün Mercan'da Uzunçarşı bekçisi, 
Lüleci hanı kapısı önünde, kanaviçe
den yapılmış bir erzak torbası içinde 

yeni doğmuş bir çocuk bulmuştur. 

Bir aylık kadar bir kız çocuğu olan 
bu yavrunun, üzerinde bulunan bir 
kağıda ermeni olduğu işaret edil<liği 
cihetle ismi Maryam konulmuş •e ço-

Bu telgrafa göre, araplar son nefes
lerini verinciye kadar mücadeleye ka
rar vermişlerdir ve hatta bir harp pa
hasına da olsa arapların bu sarsılmaz 
kararına karşı İngiltere dahi yahudi
lerin menfaatlerini müdafaa edemiye
cektir. 

Arapların istedikleri 
Kahire, 11 a.a. - Filistin konferan

sı tarafından tesis edilen hususi ko
mite. bugün son celsesini aktedecek o
lan konferansa verilmek üzere bir ka -
ıflr aureti hazırlamıştır. Bu karar su. 

c~k ~a~ıtaca Düşkünlerevine gönde • 
rılmıştır. Yavruyu sokağa atan me _ 
hul ananın hüviyetinin tesbitiyle u'i__. 
raşılmaktadır. g 

Avruı•a'ya gidcCf!k talebenin 
imtilıanları yapıldı 

İstanbul, 11 (Telefonla) O . . . - nıver-
sıte edebıyat fakültesi mezunları ara-
sında, Avrupa'da muhtelif branşl .. 

. d 'h . ar u-
zerın c ı tısas yapmaları .. . .. .. munasıp go 
rulen bazı talebelerin müsabak . 
'h 1 · a ım -

tı an arı dün Üniversite ed b f k "' l . d e ıyat a-
u tesın e yapılmıştır. Bu t 1 b 1 

d b
. a e c er -

en ır kısmı Almanya'd . hi .. .. .. a sanat tarı-
' etnoloJı, kutupanecilik le .. . "k b · k • nguısti 

. ır . ısmı. da. Fransa'da Altay dillerl 
ilzerınde ıhtısas yapacakla d r ır. 
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Odun, kömür satlş:arı 
hakkında 

Belediye Reisliğinden : 
1 - Sömikokun perakende kilosu bilumum mahrukat 

depolarında (2.75) kuruştur. 

2 - Evvelce 1000 kiloya kadar perakende ve 1000 kilo
dan yukarısı toptan kabul edilen bilumum maden kömür· 
leri satıılannda (250) kiloya kadar perakende (250) ki· 
lodan yukarısı toptan, 

3 - Evvelce 1000 kiloya kadar perakende ve 1000 kilo
dan yukansı toptan kabul edilen bilumum odun kömürle
ri satıılarında şimdi (500) kiloya kadar perakende (500) 
kilodan yukarısı toptan, 

4 - Odun satışlarında eskisi gibi yine (1000) kiloya ka
dar perakende (1000) kilodan yukar111 toptan addedilir. 

Sayın halka ilan olunur. (4254) 7514 

BAYANLAR! 
Dudaktarenızm istedigt 
rujları sizin için bulduk 

COTY 
MEŞHUR FRANSIZ MARKASI 

DiKKATi Paris COTY fabrikalarında imal ve ihzar 
edilmiş bir fransız mustahzarıdır. 

Sığır eti ah nacak 
Bayramiç Askeri Satın Alma Komisyonu Bafkanlıtmdan : 

1::::::: :::::

; ·; ; .:!l l l l lll il l l lll l l l lll l l l 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Y.i:!~Y.~:~:~~r.:::::::::::ı § --Ekmeklik un alınacak = --Erzincan Jandarma Okulu Satın Al- 5 
ma Komiıyonundan : 5 

-1 - Eratın 1938 yıh birinci teşri • = 
ninden 1939 yılı eylül ayının sonuna =: 
kadar iaşesi için ihtiyacı olan =: 
(240.000) kilo ekmeklik unun beher = -kilosunun (13) kuru§ (50) santimden -
(32.400) lira muhammen bed~l ve =: 
2430 lira teminatı muvakkata ile 30 = -eylill 938 15.10.938 cumartesi günUne 5 
kadar (16) gUn mUddetle kapalı zarf = 
usulu ile eksiltmeye konulmu9tur. =: 

2 - Eksiltmeye ait zarfların 15 teş- =: 
rinicvcl 1938 cumartesi günü saat (13) =: 
te açılacaktır. = 

3 - Eksiltme 2490 numaralı arttır· =: 
ma kanununda buna ait maddelerine E: 
göre yapılacağından taliplerin mek- = -tuplarını hazırlıyarak istenilen giln = -ve saat ve 'ekilde Erzincandaki şar -
baylık salonunda bulunacak ko:nis - = 
yonda bulunmaları. := 

4 - İsteklilerin tartnamesini gör · = 
mek üzere okul satın alma komisyc;· = 
nuna müracaatları ilfüı olunur. := 

(4039) 7121 ---
Münhal veterinerlik ------Kayseri Belediye Reisliğinden: -

30 lira asli maaşlı Belediyemiz ve· =: 
terinerliği münhaldir. Taliplerin be· = 
lediyemize müracaatları. (7091-4147) = -7305 = -------Köprü yaptınlacak ---Urfa Vilayeti Daimi Encümenin • = 
den: ---Diyarbakır - Urfa • Gaziantep yol· = 
larınıın telakisinde ve Urfa şehri için- E: 
de ve Karakoyun deresi üzerinde inşa =: 
edilecek 22 metre açıklığında beton- = -arme kemerli köpril (39259) lira (56) = 
kurut muhammen bedel üzerinden ve =: 
vahidi kıyasi fiyat esasına göre kapa- =: 
lı zarf usuliyle 17-9-938 tarihinden iti- =: 
baren bir ay müddetle eksiltmeye ko - = 
nulmuştur. -

1 - İhale 17-10-938 tarihine müsa- = 
dif pazartesi gilnü aaat on birde Urfa 
vilayeti daimi cncümeıninde yapıla-

-------caktır. --2 - Bu işe ait evrakı fenniye : ---proje, mukavelename projesi, metraj, -------

Cumuriyetin 15 • • 
ıncı 

yil 
Kutlamağa haz1rlanıyor musunuz·? 

• 

isarlar tarafından sahlan 
Fransız ŞAMPANYA menşeli 

fiyatları 
~ 
~ 

(Müdafaa vergisi dahil) 575 kuruşa indirilmiştir.~ 
~ 
~ 
~ 

s· rik ediniz. 
~ _, 
..... 
~ 
~~ 
~ 
~ 
~s .....-
:s«ı 
~ 

~ 
$1 
...:\ -

hülasai ke§fiye, kapalı zarf usuliyle 
eksiltme şartnamesi, betonarme büyilk 
köpriller fennt şartnanicsi, hususi 
9ac bl •\erl• ~s.ı- ıt,.._. _. - -:EillllllJlllllllllllllllllllllllllllllllııııı1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ııııııırC"""~ 
şartnamesinden ibarettir. . ~ 

Teminatı 3 - Muvakkat teminat miktarı ra'da Vakıflar umum mildilrlüğü in • 
§aat müdürlüğünden, İıtanbul vakıf -
lar bat mUdürlUğilnden, Konya'da 
Konya vakıflar müdürlUğilnden alına • 
bilir. 

4 bina yaptırılacak 
1938 1e11eelno ait :vesika Y.oya ~,, 
dak ımetl • Miktarı Tutarı muvakkatesi !halenin (2944) lira (47) kuru~tur. 

Kilo Lira Lira Günü Saati Şekli 4 - İsteklilerin teklif mektupları-Cinsi 

na a,ağıdaki evrakı bağlamaları gart -
Sığır eti 113000 30510 2289 14-10-938 Cuma 14 Kapalı zarf usulile • tır. 

1 - Bayramiçte bulunan kıtaların ihtiyaçları için yukarda mikdarı ya- A - Yukarıda miktarı ıyazılı teminat 
&ıh 113.000 kilo sığır eti kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. akçesinin hususi muhasebe hesabına 

2 - Eksiltme Bayramiçte Askeri garnizonunda 14-10-938 cuma günü Ziraat bankasına yatırıldığına dair 
saat 14 de satın alma komisyonu tarafından yapılacaktır. • makbuz. 

3 - Teminat mektupları tam saat 13 de komisyona makbuz mukabilin- B - İsteklilerin (20:000) liralık bir 
de teslim edilmiş bulunacaktır. köprü veya (20.000) lıralık bctonar -
• 4 - Hususi §artnameler komisyonda parasız bulunabilir. me inşaat Y_akptıklar~nabdair e.lleri~d1e . . . mevcut vesı a ve saır onservıslerıy c 

5 - Talıpler de 2490 sayılı artırma eksıltme ve ıhale kanununun 2. 3. - .h 1 d A k. .. 1 U f • . . ı a e en asgarı se ız gun eve r a 
üncü maddelerindeki yazılı vesikalarıle birlıktc komıayona mUracaat et - villyetine mUracaatla alacakları eh • 
melcri ilan olunur. (6950-4067) 7174 liyet vesikası. 

Türkkuşuna 15 genç ah nacak 
Türkkuşu Genel Direktörlüğünden : 
Türkkuıu teşkilatında motörlü ve motörıüz tayyareler 

üzerinde öğretmen olarak çalışmak maksadile yetiştirile· 
cek 15 gence ihtiyaç vardır. Aranan belli başlı şartlar şun
lardır: 

1. - Türk (soyundan) olmak 
2. - iyi hal ve şöhret sahibi bulunmak 
3. - Sağlık durumu tayyareci olmağa elveriflİ olmak 
4. - Boyu 1 ,58 den aşağı olmamak 
5. - En az lisenin onuncu sınıfını bitirmit olmak 
6. - En az 18, en çok 22 vaşında olmak 
7. - iki vesika fotoğrafı ibraz etmek 

C • Teklif sahiplerinin mensup ol
dukları ticaret odasından aldıkları 
1938 senesine ait vesika veya musad
dak sureti. 

D • İsteklilerin mühendis olması, 
olmadığı takdirde bu işin mesuliyeti 
fenniyeıini deruhte ettiğine dair Na
fia Vekiletince ehliyeti musaddak bir 
milhendiıten alacağı tcahhilt senedi 

5 - hteklilerin arttırma, eksilt • 
me ve ihale kanununun umumi hU • 
kümlcriyle kapalı zarf usuliyle ek • 
siltmeye dair olan maddeleri ve ek -
siltme ıartnamcsi ahkAmma ve yuka· 
rıda yazılı maddelerin icaplarına ria
yet eylemeleri ,arttır. Aksi halde hiç 
bir mazeret kabul edilmez. 

6 - istekliler bu işe ait evrakı 
fenniyeyi ve şartnameleri Urfa, İstan
bul, Ankara. İzmir, Adana nafia mti -
dürlüklerinde tetkik edebilirler. 

7 - Posta ile gönderilecek teklif 
mektuplarının ihale saatından bir sa· 
at evveline kadar eksiltme komisyo
nuna varması şarttır. Postada vuku 
bulacak gecikmelerden dolayı komis
von mesuliyet kabul etmez. 7045 

S - Eksiltme 26-10·1938 tarihine 
rastlıyan çarıamba gilnU aaat 15 de 

Konya vakı:flar mildilrlüğilnde topla • 

nacak inşaat komisyonunda yapıla -
caktıı.r. 

6 - Muvakakt teminat 1870 1i -

ra 95 kuruştur. 

7 - Bu eksiltmeye girecek olanla -
rın 1938 ıencaine ait ticaret odaaı ve· 

Urfa Nafia Müdürlüfünclen ı D - İetekll:lerln mübendlı '"711 fca 
memuru olmuı veya bunlard111 birinin ~ 

Urfa villyetinin cenup hududu U • bu ltln mesullyetlnl deruhte edeceği•' 
zerinde GUzelyat ve Anabekuyu güm- no dair alacağı teahhUt aenedl. ! 

rlik muhafaza iki adet aUvari karakol- 5 - İıteklllerln arttırma, ekılltme t 
1 

lan ile Nuıtcl ve Gocarın ıimalt flr• kanununun umumt hUkUmlerlylı ka • 
kisinde A mevkiinde inşa edilecek iki pah zarf usuliyle eksiltmeye dair o .. 
adet piyade karakol binalarıki ceman lan maddeleri veya eksiltme prtname• ~ 
dört bina inıaatı 71288 lira 55 kuru§ si ahklınına ve yukarıda yazılı mad • 
bedeli keşif üzerinden kapalı zarf u - delerin icabatına riayet eylemeleri ~ 
suliyle eksiltmeye konulmuştur . şarttır. Aksi halde hiç bir mazeret ka· S 

1 - Eksiltme 22-10-938 tarihine mU· bul edllmes. 

sadif cumartesi günü aaat 11 do Urfa 15 - 1atek1iler bu ı- alt evrakı fen-sikası ve Nafıa VekUetindcn bu işe s-
'ka nafıa müdürlüğü odasında toplanacak nlyoyl ve ..... nameleri Urfa nafıa mü· 

girebileceğine dair alınmıt veıı ve .- • 
en aıağı 10000 liralık bir bina inpa - komisyon marifetiyle yapılacaktır. dUrlUIUnden lıtiyerek ıörcblllrlor. 

tıru yapını§ ve muvaffa kolmuı bulun- 2 - Bu ite ait evrakı fenniye: pro- 7 - Posta ile g8nderilecek teklif 
duğunu bildirir veaaik göatermeıi ve je, mukavelename projeıi, eksiltme mektuplarının ihale aaaundan bir sa· 
bizzat yüksek mimar veya inıuıAt mü _ şartnamesi, fenni şartname, hUlltai 

-s- · k i ı i ı at evellne kadar ekalltme koml.eyo • hendiai olmaaı veya bunlardan biri - keşfıye ve bayındırlı ı er eene 
şartnamesinden ibarettir. 

siyle mUıtcrek teklif yapıp mukave • 
leyi birlikte imza eylemeleri llzımdır. 3 - Dört binanın muvakkat teminat 

miktarı 5346 lira 64 kuruıtur. 
8 - Teklif mektupları 26.10.1938 

nuna nrmaaı ,arttır. 

Poıtada vuku bulacak eeçlkmeler
den dolayı komlıyon metuliyet kabul 
etmeı:. 

(7092-4148) 7343 
4 - fsteklilerin teklif mektuplarına 

çargamba gilnU saat 14 kadar Konya aşağıdaki evrakı bağlamaları tarttır : 
vakıflar mü.dUrlUfUn~e. t?p~nacak in- A _ Yukarıda miktarı yazılı temi· -----------------
şaat komısyonu reulığıne makbuz at k 1 ndı~ına yatırıld • 

k bT d rilmi lmal dı n a çasınm ma sa 6 ı G·· D kt 
mu 8 ı ın e ve 1 o ı r. ğma dair sandık makbuzu, veya mute· ..al 111 0% 0 OrU llllL. 

9 _ Kapalı zadların ihzarında, tek-1 ber bir bankadan alınacak teminat ~ ..,_1• h 8 kt : 
lif mektuplarının yuılı§rtıda ve bu mektubu. = ·~ 1 at ayra ar = 
zarfların tevdiinde ve posta ile gönde- B - En az ıekiz gUn evci villyete E Nilmune haataneti gfüı mUteh&1· : 
rilmesinde taliplerin 2490 sayılı ka - milracaat ederek bu işe girebilmek i- : ıııı. Bahriye caddeıi Ganlollu :E 
nun~n 34, 32, 33 üncü .maddeleri~e çin alınmış ~hliy~t ve~i~aaı. § Ap; No: 7 : 
hadıyen riayet eyle.melen lüzumu ı - C - Teklıf sahıplerının menıup ol- - -
lln olunur. 7407 dukları ticaret odasından aldıkları "'llllllllllllllllllllllllllllllllllllllr 

.::!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. -

Öğretmen namzedi olmak üzere alınacak gençlerden 
Türkkuşu teşkilatında uçuculuk öğrenmiş bulunan planör
cülük B veya C brövelerile i!e başladıkları tarihten, hiç 
uçmamış bulunanlara da planörcülük B brövesi aldıkları 
tarihten itibaren nizamname mucibince yatmak, yemek ve 
giyim masrafları Türkku~una ait olmak üzere ayda lise 10 
tahsilini görmüılere 25, liseyi bitirmiş olanlara 30 lira ne. 
ret verilecektir. 

Kapah zarf usulile tamirat ve ~ -
YENİ SİNEMALAR HALK ~ 

Gelecek seneler içinde uçuculuk kudretlerinin artış de
recelerine göre görecekleri zamlar hususi bir talimatla teı· 
bit edilmiş bulunmaktadır. 
Türkkuşuna bu suretle secileceklerin Öğretmen Muavi

ni oluncaya kadar. normal olarak heı sene evlenmemeyi 
ve hususi bir teahl.ütnameyi imza ederek Türkkutunun 
vereceği vazifeleri on sene müddetle görmeği kabul ve te· 
ahhüt etmesi şarttır. 

Bu hususlar hakkında fazla tafsilat almak istiyenler 
Türkkuşu Talim Terbiye Bürosu Direktörlüğüne doğruda·n 
doğruya şahsen veya yazı ile müracaat edebilirler. 
Kayıt muamelesine Cumhuriyet Bayramına kadar de

vam olunacağından müracaatlann bu tarihe kadar yapıl-
maııt sarttn. 6343 

-ilavei inıaat eksiltmesi ilam EE -Konya Vakıflar Müdürlüğünden : = -1 - Konya Ilgın kazasında maruf _ 
kablıca binasında yapılacak tadilit E: 
tamirat ve ilaveyi inşaat keşfi muci • E: 
bince kapalı zad uauliyle eksiltmeye E: 
konulmUJtur. E: 

2 - Keşif bedeli: 24946 lira bir ku- = -ruştur. E: 
3 - Bu ite ait tartnamc ve evrak = -şunlard.IT : = 
A - Fenni ve husust gartname. E: 
B - Mukavele projesi ve hülbayı E: 

keşif cetveli. =: --

BU GON BU GECE 

Franciı De Croiset'in ölmez 
eserinden iktibas edilen 
MALAGALI KADIN 

Canlandıranlar : 
Pierre R. Wilm • Edvige Feuillere 
Seans saatleri: 

2,45 - 4,45 - 6,45 Gece 21 de 

,.11111111~ - -- -- -- -- -- -= ., .. -... = - . . -- . . -
: ""r : - -- -- -- -
\1111111111 

BU GECE 
Movsimin ilk bUyUk revU 

,aheaerlerinden 
YİRMİ MİLYON ONA AŞIK 
Bat Rolde : 'GİNGER ROGERS 

GUndUz: 2.30 - 4.30 - 6.30 Seanılarında 
ŞANGHA Y ATEŞLER lÇlNDE 

Halk Matineai 12,20 de 
Dana için yaratılmıı 

Her iki Sinema programlarına iliveteıı 
HİTLER • ÇEMBERLAYN MULAKA TI 

BU GECE SAAT 21 DE AÇIK HAVA SINE.MASINDA 
MAÇA KIZI 

---------------------------------------C - Eksiltme şartnamesi. 
D - Proje 
4 - Yukarıda Y.azılı evrak, Anka · ~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
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1 FAR ~ Hasan fare zehiri 
~ 
~ 1le öldüriinüz 
~ 

~,,,a.cun ve buğday şeklinde olup büyük ve küçük her nevi fa. 
""-Bri, sıçanları derhal öldürür. Tesiri kat'idir. Fareler kokmaz 
~ ... U§day nevilerini serpmelidir. Macun olanlarını yağlı bir ek
~ge \re herhangi bir gıdaya sürerek farelerin bulunduğu yerlere 
~hnalıdır. Kutusu 10, büyük 25, ikisi bir arada 30 kuruttur. 7537 

::: 
~ 
~ 
~ - Muhtelif binalar yıktırılacak . -~ A. ::;: nkara Defterdarlığından: -::: 
~a -::::ı-.. 
::::ı -~l -::::ı 
~ 
::::s -:3> 
ı::::; 

a 
3 s s 

Parseller 

13, 14, 15, 16, 17 
7, 8, 26, 30, 9, 10, 29 
l, 28, 27, 3, 4, 5, 6 
1, 27, 28, 3, 4, 23, 24, 25, 26 
8, 23, 10, 11, 31 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 25 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 25 
17, 18, 19, 20, 21 
7, 8, 9, 26, 22, 23, 24 
10, 11, 12, 32, 34 
1, H, 15 

5 
10, 11, 12 . 
ada dahiJindeki biJmum 
mebani 

Muhammen bedeli 
L K. 

1890 
1302 
1106 
1781 50 
1540 
1641 50 
1344 
1197 
1414 
1106 
1862 
10l6 
1610 
1910 

Depozito 
L. K. 

141 
97 
82 

133 
115 
123 
100 
89 

106 
82 

139 
77 

120 
143 

75 
65 
95 
62 
50 
12 
80 
78 
05 
95 
65 
70 
75 
25 

i 1 - Tıp fakültesi in~ edilmek üzere Sıhhat Vekiletince istimlak olu
fCSJ 11 Nümune hastanesi civarında ~in ve yukarda ada, panel ve muham

• in len keşif bedellerile depozitoları yazdı bilumum ev, dükk9.n, baraka ve 
eği· ~~e duvarlarının hedmi ve enkazlarının belediyece gösterilecek mahal

• nakli ve yerinin mevcut yollar seviyesine kadar inşaata müsait bir şekil
~ tesviyesi işi 15-10-938 tarihine müsadif cumartesi günü saat 10 da kapa-
1!ıtrf usuliyle artırması yapılacaktır. · 

0 • b ~ - Artırmaya girebileceklerin Nafıa Müdürlüğünden alacakları fenni 
e• ~lıYet vesikaları ve depozito makbuzlarile birlikte sözü geçen günde mu· 
• }'en saatten bir saat evvel teklif mektuplarının komisyona verilmesi. 

leri I 3 - Talipler fenni şartname ve keşif raporlarını ve haritasını görmek 
ka· tere Milli Emlak Müdürlüğüne ve Nafıa Müdürlüğüne müracaat edebi-

tler. (4124) 7233 

en· u ............................................. .. 

sa· 

o -

.... ---------------,.. 

SOLUCAN dediğimiz bağırsak KURDLARf 
Ekseriyetle çocuklann bağırsak Jarma yapışarak kanlannı emmek 

suretiyle büyüyen ve üreyen muzır hayvanlardır. Bunlar 

Hazımsızlığa, Kansızlığa ve bir (Ok Hasf ah ki ara 
Sebeb olurlar. Karın şişmeleri, burun ve makad kaşınmaları, ishal. 
Oburluk, salya akması, baş dönmesi ve daha bir çok gayritabii bal· 

ler görünür. Bunun ilacı çocuklara verilmesi pek kolay olan 

İsmet Sontonin Bisküiti 
dir. Aile doktorunuza danışınız. Kutuların içinde sureti istimali 
Yazılıdır. Okuyunuz. her eczanede fiat.ı 20 kuruştur. Yalnız (İS· 

.,, MET) ismine DİKKAT. 6569 

Dokuz kalem mefruşat ihalesi 
Oa-ınan Koruma Genel Komutanlığından : 

Citısi Adet Cinsi 
~ ~~~~~~ 

-0uy·· 3 Telefon sehpası ı... lik yazı masas: 2 
4'..liçUk 40 Camlı dosya dolabı 
~abit koİ~uk " 35 Daktilo masası 

Adet 

5 
30 
16 
3 ~ iltıdaiye 96 Ecza dolabı 

tajer 38 . ~ . . 
l 1 komutanlık tstanbul'daki talımgah 1htıyacı 

İçin - Orman Koruma Gene 1 d kuz kalem mefruşatın açık eksilt· 
ltı • Yukarda cins ve miktarları yazı ı ~ .... saat 11 de Ankara'da. Yeni

e ıle ih 1 . I T . /938 cumartesı gunu 
feh· , a esı 22 1. eşrın . l a komisyonunda yapılacaktır. 

ır de k 1 k b' dakı satın a m 
2 omutan ı ınasm . O) lira (30) kuruş olup muvakkat 

t - Hepsinin muhammen bedelı (497 . 
Cttıin . 

atı (372) lıra (75) kuruştur. t t bul'da Galatada Topçular 
3 ş . .. . nda ve s an 

<:ad -: artnamesı her gun komısyo lık anbar müdUrlüğUnde görü-
l desınde Orman Koruma Genel Komutan 
CbiJir 

4 · • kb zları ile ihale gün ve saatın· 
d - İsteklilerin muvakkat teminat ma u 7405 

ULUS 

t . ... 

~- .Orman Koruma · 

Satılık çam ağaçlan 
Ankara Orman Ba§ıDlühendia Mu

avinliğinden: 
1 - Kızılcahamam kazasının hu • 

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

2 - Artırma 20-10-938 tarihine mü
sadif perşembe günü saat 15 de An
kara orman başmühendis muavinliği 
dairesinde yapılacaktır. 

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

4 - Muvakkat teminat 155 lira 60 
kuruştur. 

5 - Şartname ve mukavelename 
projelerini görmek istiyenler bu müd 
det içinde Ankara orman ba!"lühen
dis muavinliğine ve Kızılcahamam 

orman idaresine bat vurabilirler. 
(4140) 7272 

Ka·zalar . .. 
Elektrik tesisatı 

lzmir Kemalpa§a Belediyesin
den: 

1 - Evelce yapılan ilana rağmen 

Kemalpaşada su ve motörle yapıla
cak elektrik tesisatına talip zuhur et
memiş 1-10-938 tarihinden itibaren 
tekrar eksiltmeye konulmuş olup tah
min bedeli (27760) lira (81) kuruştur. 

2 - Fenni ve hususi şartnamesi ile 
p15n ve projeleri (139) kuruş bedel 
mukabilinde Kemalpaşa belediyesin. 
den alınacaktır. 

3 - Eksiltme günü 15-11-938 sah 
günü saat 14 de olup belediye encü
meni huzurunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yaprlacaktır. 

5 - Muvakkat teminat miktarı 

(2085) liradır. 
6 - İstekliler 2490 sayılı kanunda 

yazılı vesaikle beraber bu gibi elek -
trik işlerini yapını~ olduklarına dair 
nafıa vekaletinden musaddak bir eh
liyet vesikası göstermeğe mecburdur
lar. 

7 - Teklif zarfları açılma günü o
lan 15~11-938 salı günü saat (13) e 
kadar kabul edilecektir. 

(4252) 7544 

(fff HÜZÜ ........ 
Elmalı Kuaaı HükUınet Tabipli. 

ğinden: 

:ışılmış olduğundan işbu ilan hilküm
üz addedilerek 1-10-938 tarihinden 
tibaren (20) gün müddetle yeniden 
ılftnrna ve ihale gününün 20-10-938 
perıembe günil saat 14 olarak kabul 
edildiğinden talipler şartnameyi oku -
mak üzere hükürnet tababetine müra
caat edebilecekleri gibi suretini almak 
istiyenler de be~ lira malsandığına ya
tırdıktan sonra alabilecekleri ilan olu· 
nur. 7477 

Seferihisar kasabası İ(me 
suyu eksilfme ilam 

Seferihisar Belediyesinden : 

1 - Seferihisar kasabasına getiri -
lecek içme suyu işi kapalr zarf usuli· 
le eksiltmeye konulmuştur. Yapıla -
cak iş: Suyun 9 kilometre mesafeden 
isalesi, depo ve kabtaj inşasiyle tevzi 
şebekesidir. 

2 - Bu işin muhammen keşif bedeli 
"59672,60,, liradır. 

3 - Bu iş'! ait şartnameler ve evrak 
şunlardır : 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Fenni şartname 
C - Mukavele projesi 
D - Bayındırlık işleri genel şart -

namesi 
E - Vahidi fiyat cetveli 
F - Keşif cetveli 
G - Projeler 
İstekliler bu şartname ve evrakı 

"2" lira "98,, kuruş mukabilinde Se • 
ferihisar belediyesinden alabilirler. 

4 - Eksiltme 28·10·938 cuma günü 
saat 15 de Seferihisar belediye daire
sinde yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek ıçın 
türk tabiiyetinde olmak ve aşağıdaki 
vesaiki ibraz etmek lazımdır : 

A - Bu iş için "4238,13,, lira mu -
vakkat teminat makbuz veya mektu • 
bu 

B - Nafia vekaletinin 12.8.938 ta
rih ve 67-11624 sayılı emirlerine göre 
bu iş için alınmış ehliyet vesikası ve 
ticaret odası vesikası. 

6 - Teklif mektuplarının dördün
cü maddede vazıh saatten bir saat e -
velinc kadar belediye eksiltme komis 
yonu reisliğine makbuz mukabili veril
mesi lazımdır. (7093-4149) 7344 

Hükümef konağı yaplırııacale 

Malkara Kaymakamlığından : 

37547 lira iki kuruş keıif bedelli 
Malkara kazası liükümet konağının 
938 yılı içinde yaptırılacak 16547 lira 
84 kuruşluk kaba inşaat kısmı kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmı~ • 
trr. 

Eksiltme 18-10-1938 salı günü saat 
14 te Malkara kaymakamlık makamın
da toplanacak komisyon tarafından 
yapılacaktır. Muvakkat teminat mik
tarı 1317 liradır. 

Bu işe ait eksiltme şartnamesile 
bu şartnameye bağlı evrakı görmek 
istiyen istekliler her gün mesai sa
atleri içinde mal müdürlüğüne müra· 
caat edebilirler. 

Elmalı kazası dahilinde yerleştiri -
len 29 aile göçmene verilmek üzere yer 
li malından sakat olmamak ve her tür
lü hastalıktan ari sağlam ve beş ila Se· 
kiz yaşı arasında çift sürmiye alışkın 

ve iki bin üç y~z yirmi lira muham -
men bedelli (28) adet öküz arttırma 
eksiltme, ihale kanunu hükümleri dai
resinde açık eksiltme suretiyle satın 

alınacağı ve eksiltme müddeti 10-9-938 
tarihinden itibaren (20) gün olup iha
le 30-9-938 cuma günü saat 14 de El· 
malı hükümet tababetinde müteşekkil 

komisyon huzuriyle yapılacağı hak -
kındaki ilan işi ihale günü 30-9-938 
tarihine kadar tekemmül etmediği an· 

İsteklilerin 2490 sayılı kanun hti -
ktimlerine göre hazırlıyacakları tek
lif mektuplarını 18-10-938 salı günü 
saat 14 de kadar kaymakamlığa mak
buz mukabilinde vermeleri veya teah
hütlü olarak göndermeleri il§n olu. 
nur. 7446 

TAlblllMll>ü 7Z lbli lllblEIU 
KARSI 

CIELiilK fiiiPl:R 

-9-

Güzel bir şapka, erkeğe şıklık verir 

Viyana'nın meşhur 

P. ve c. 
Marka şapkalarının yeni gelen son Modelleri, 
en güç beğenenlerin zevki selimini bile tatmin 
etmektedir. Taklitlerinden sakınmak için şu 

7539 

Saym Ankara al ına 

Ankara Elektrik Türk Anonim 
Sirketinden : 
-» 

Cümhuriyet Bayramının yaklaşması dolayısiyle bu ayın 
24 ünden gelecek ayın ikisine kadar Şirketimiz donanma 
tesisatının muayeneleri ile meşgul olacağından, bu müddet 
zarfında dahili tesisatın muayenesi ve yeni abonelere ra • 
kordman i§leri yapılan;uyacaktır. Bu §ekildeki müstacel İ!· 
ler için şimdiden fİrketimize müracaat edilmesi lüzumu 
ilan edilir. 7554 

.:!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. - = 
§ Cümhuriyet Bayramında tenzilôt ~ 

-
§ Ankara Elektrik Türk Anonim ~ - -
~ Şirketinden : ~ - -:= Cümhuriyet Bayramının 15 inci yıldönümü ınünasebe- := 
:= tiyle donanma tenviratında sarfedilecck cereyanın aşağı. := := da gösterilen !ekilde tenzilata tabi tutulacağını sayın abo- -
=: nelerimize bildiririz. := =: Resmi daireler için resmi daire tarifesinden yüzde elli =: 
:= nisbetinde tenzilat yapılacaktır. =: 
=: Donanmada sarf edilen cereyan mikdarını hesap edebil- = = mek için hususi sayaçları bulunmıyan dairelerin cereyan = = sarfiyatını 28 Birinci Teşrin ile 1 ikinci Teşrin tarihlerin- = - -- de tesbit edeceğiz. = 
E: Sayın Ankara halkı için de 15 Birinci Teşrin ile 15 ikin-
=: ci T efrin arasında ıarfedilecek cereyan mikdarından iki- =: 
§ ıer kilovat ıaat tenzilat yapılacaktır. 7555 _,§§ 
~ııııııııııııııııııııııııııııııııııırııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır;:-

Fev u yet 
toplantısına davet 
Türkiye İş ve T. C. Ziraat 

Bankaları Üzüm Kurumu Anonim 
Şirketinden : 

Atideki hususatın müzakeresi için şirketimiz heyeti u
mumiyesinin birinci teşrin aymrn 27 inci perşembe günü 
saat 15 de Ankara'da Türkiye iş Banka~ındaki daireyi 
mahsusada fevkalade olarak içtima edeceği ilan olunur. 

Ruznamei müzakerat 
1 - Esas mukavelenamemizin Şirketin maksadı hakkın

daki 4. üncü maddesi ile hesap ıeneıi hakkındaki 
73 üncü maddesinin tadili. 

2 - Şirket idare meclisi azalarına her içtima günü için 
verilecek hakkı huzurun tayin ve tesbiti. 7557 

Baş, dit, nezle, grip romatizma ve bütün ağrılarmızı keser 
icabında günde 3 ka!e alınabilir. 7536 -

RADYOLARIN KIRALI 

ANTİFADING - Çift Oparlör 
EMSALSİZ 

SATIŞ YERi: 
1STANBUL 

4 ncü V AKiF HAN 
ASMA KAT No. ı 9 7540 

ğ ~a mfüacaatlan ilan olunur. (4205) 

939- Modeli Blaupunkt Radyoları geldi Kozım Rüştü Ankara Adliye Sarayı cadde . 
G ~ Si 

ençaga apartımanı 
No. 6 Ti. 2208 6242 
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RESMi iLANLAR 
3 - tık teminatı 2208 iki bin yüz 

sekiz liradır. 
4 - Şartnamesi İstanbul, Ankara 

levazım amirlikleri lslahiyede tuğay 
aatmakna komiayonundadır. 

5 - İeteklilerin muayyen vaktinde 
kıomiayonda bulunmaları. 

.. 
Tüze BakanhQı 

Matbacılara 
Adliye Vekaletinden : 
ı - Vekalet, Temyiz mahkemesi, 

Tıbbı Adli, ve bilumum mahkemeler
le adliye daireleri ve tabibi adlilikle
rin 936-937 senelerine ait iş ve mahi
yet cetvellerile grafikleri şartname

leri mucibince iki kitap halinde tab 
ettirilmeleri açık eksiltmeye konmuş
tur. 

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

3 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 3 cü maddesinde ya· 
zıh şartları ve ehliyetleri haiz bulun· 
maları lazımdır. 

4 - Bu işe ait şartname Ankara'da 
Vekalet levazım ve daire müdürlü· 
ğünden ve İstanbulda İstanbul adliye 
levazım memurluğundan her zaman 
parasız olarak alrnabiliı:. 

5 - Eksiltme 20-10-938 perşembe 

\günü saat 15 de Ankara'da Ycnişe · 
hir'de Bakanlıklar mahallesinde vcka· 
let levazım ve daire müdürlüğü oda
sında toplanacak eksiltme komisyo· 
nu tarafından yapılacaktır. 

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

7 - İsteklilerin tayin edilen gün 
ve saatte teminatlarile birlikte Ko · 
misyon huzurunda bulunmaları. 

(4088) 7247 

1 

.................................................... 1 
Kamutay .................................................... 

Kok kömürü al.nacak 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare 

Heyetinden : 
1 - Kapalı zarf usulu ile meclis ve 

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

2 - şartmnncıai mo•lW. daire mu..l\U
lüğünden bedelsiz alınabilir. 

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

4 - Eksiltme 17 birinci teşrin 1938 
pazartes.i günü saat on beşte Biıyük 
Millet Meclisi idare amirleri heyeti O· 

dasında icra kılınacaktır. 
5 - Kapalı zarfların ihale günü sa· 

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

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

(3997) 7119 

~I. 
Nohut ahnacak 

Deniz Levazım Satın Alma Komis · 
yonundan: 

1 - Tahmin edilen bedeli 17232 li· 
ra 60 kuruş olan 154.000 kilo nohut 13 
teşrinievel 938 tarihine rastlıyan per
şembe günü saat 11.30 da kapalı zarf
la alınmak :izere münakasaya konul · 
mu!Jtur. 

2 - Muvakkat teminatı 1292 lira 45 
kuruş olup şartnamesi her gün ko· 
misyondan alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu
nun tarifatı dahilinde tanzim edecek· 
teri kapalı teklif mektuplarını en geç 
belli gün ve saatten bir saat eveline 
kadar Kasımpaşada bulunan komis· 
yon başkanlığına vermeleri. 

(6788/ 3986) 7037 

Askerlik işleri! .................................................... 
Askerliğe davet 

Ankara Askerlik Şubesi Reisliğin · 
den : 

1 - Şimdiye kadar muvazzaf asker
lik yapmamış tam hizmetli ve son 
yoklamasında piyade sınıfına ayırd 
olunanlardan 316: 330 dahil. 

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

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

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

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

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

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

8 - Yedek subay şartını haiz mek
teplerden mezun olup da askerliğine 
karar verilmiş ve askeri yüksek ehli
yetnamesi olan kısa hizmetliler de 
1/ 2. teşrin/938 de yedek subay oku -
!unda bulunmak üzere sevk edilecek
lerin de 26/ 1. teşrin/938 de şubeye 
gelmelidir ler. 

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

10 - Ankara yabancı As. Ş. si mın
takasmda bulunan bu sınıf ve doğum
lu ve yukarda yazılı şartları haiz o
lanlar da zamanında Ankara yabancı 
As. Ş . sine gelmeleri ve bu i tanın bu 
gibi yabancılar hakkında tebliğ ma -
hiyetinde olduğu. (4215) 7440 

ı 
.................................................... , 
P. T. ve Telefon ................................................... 
Nişadır ahnacak 

P. T. T . Levazım Müdürlüğünden: 

ı - İdare ihtiyacı için satın alına· 
cak on ton nışadır açık eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (2000) lira, 
muvakkat teminat (150) liradır. 

3 - Eksiltme 7.11.1938 tarihine mü
sadif pazartesi günü saat (15) de An
kara'da P.T.T. umumi müdürlüğü bi· 
nasındaki satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin, muvakkat teminat 
makbuzu ile kanuni vesaiki ha:nilen 
mezkur gün ve saatte satın alma ko
misyonuna müracaatları. 

5 - Şartnameler, Ankara P.T.T. le
vazım; İstanbul' da Beyoğlunda P .T. 
T. levazım ayniyat şubesi müdürlük
lerinden parasız verilir. (3799) 6789 

SatıhlC l<ömür toiu 
P. T. T. Müdiırlüğünden : 
İdaremize ait kömür anbarında mev

cut olan 30 ton kok kömürü tozu 20 • 
1 O - 938 perşembe günü saat 15 de 
müdürlük binasında toplanacak ko -
misyonda pazarlıkla satılacaktır. Ta -
liplerin o gün komisyona müracaat • 
ları. (4211) 7438 

Posta vagonu alınacak 
P. T. T. Levazım Müdürlüğün

den: 
1) - (2) adet posta vagonu kapalı 

zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmış
tır. 

2) - Muhammen bedel ( 43579.80) 
lira, muvakkat teminat (~268.49) lira
dır. 

3) - Eksiltme 29-11-938 tarihine 
müsadif sah günü saat (15) de Anka
ra'da P.T.T. umumi Müdürlüğü bi
nasındaki satın alma komisyonunda· 
yapılacaktır. 

4) - isteklilerin, muvakkat temi· 
nat makbuzu veya banka mektubu ve 
kanuni vesaikle beraber teklif mek· 
tubunu muhtevi kapalı zarflarını mez 
kur gün saat (14) e kadar o komisyo
na vermeleri. 

5) - Şartnameler Ankara'da P.T. 
T. levazım ve İstanbul Beyoğlunda 
P.T.T. levazım ayniyat şubesi Md. 
lüklerinden 2 lira 18 kr. bedel muka-
bilinde verilir. (4229) 7542 

.................... 
Ankara Levazım Amirliği 

Un ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ma Komisyonundan : 

1 - Kayseri garnizon kıtaatının 
430.000 kilo unu kapalı zarfla satın a
lınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 53750 lira, 
ouvakkat teminatı 3937 lira 56 kuruş
tur. 

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

4 - Eksiltmesi 26.10.1938 pazarte11i 
günü saat 16 da Kayseri kor satınal
ma komisyonunda yapılacaktır. 

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

(4209) • 7436 

,. 
Pavyon ınşası 

• 

Ankara Levazım Amirliği Satua Al -
ma Komiayonundan : 

1 - 111. ncü kor mıntakasında Ba
baeski'de noksan kalan ikişer bölük
lük iki pavyonun münakasası kapalı 
zarf usulile 24-10-938 pazartesi günü 
saat 11 de Çorlu'da kor satınalma ko
misyonunda yapılacaktır. 

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

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

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

Tamirhane binası yaphnlacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al· 

ma Komisyonundan : 
1 - Askeri fabrikalar umum mü

dürlüğü namına Çorlu'da inşa edile
cek tamirhane binası münakasası ka
palı zarf usuliyle 24.10.1938 pazartesı 
günü saat 16 da Çorlu kor satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. 

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

kuruş mukabilinde Çorlu kor satınal
ma komisyonundan alınabilir. 

4 - İstekliler kanunun ikinci ve ü
çüncü maddelerindeki belgeleriyle 
birlikte belli gün ve saatten bir saat 
eve) teklif mektuplarını komisyona 
vermiş bulunmaları . (4217) 7442 

Saman ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Harp okulu hayvanat ihtiyacı 

olan 270 ton samanın pazarlığında ta
lip çıkmadığından tekrar pazarlıkla 

eksiltmesi 15 1. ci teşrin 1938 saat 11 
de Ankara levazım amirliği satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 4725 lira, 
ilk teminatı 354 liradır. Şartnamesi 

komisyonda görülür. Kanuni vesika 
ve teminatla belli vakitte komisyon-
da bulunulması (4123) 7341 

_J<eten ioliöj olanacak 
Ankara Levazun Amirliği Sabn Al· 

ma Komisyonundan : 
, 400 kilo 25 No. lu 2800 kilo 60 No. lu 
bej renkte keten ipliğinin kapalı zarf. 
la eksiltmesi 24.10.938 pazartesi günü 
saat 15 de Tophanede İstanbul Lv. a· 
mirliği satın alma Ko. da yapılacaktır. 
Hepsinin tahmin bedeli 35.000 lira ilk 
teminatı 2625 liradır. Şartnamesi 175 
kuruş mukabilinde komisyondan alı
nır. İsteklilerin kanuni vesikalariyle 
beraber teklif mektuplarını ihale sa
atinden bir saat evel komisyona ver-
meleri. (4187) 7394 

Pavyon " hlnlll' yapllrllacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn Al

ma Komiayonundan : 
Gebzede yeniden yaptırılacak bir 

pavyon ile bir hangarın ikmali ve ye
niden iki hangar inşaatı ayrı ayrı ka
palı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltmeleri 26-10-938 çarşamba gü
nü saat 16 da Eskişehir levazım amir
liğinde satınalma komisyonunda ya
pılacaktır. 

Pavyonun keşif bedeli 15500 lira, 
muvakkat teminatı 1162 lira 50 kuruş 
tur. 

İnşaatı ikmal edilecek hangarın ke· 
şif bedeli 24329 lira 02 kuruş muvak
kat teminatı 1825 liradır. 

Yeniden yaptırılacak bir hangarın 
keşfi 24526 lira 83 kuruş her iki han
garın keşif bedeli 49053 lira 66 kuruş 
olup muvakkat teminatı 3679 lira 02 
kuruştur. 

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

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

Arpa ve yulaf alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komiayonundan : 
l - lslahiyedeki kıtaatın senelik 

ihtiyacı olan 654000 kilo arpa veya bu 
miktar yulafın gerek kapalı zarfla 
eksiltmesinde ve gerekse bir ay için
de pazarlıklarında istekli çıkmadığın 
dan iki pazarlığı 19/1. ci teşrin/1938 
pazartesi saat 15 de yapılacaktır. 

2 - Muhammen tutarı 29430 lira
dır. 

(4266) 7548 

Devlet Hava Yollar1 
c 

Kanal yaptırılacak 
Devlet Hava Yollan Umum Mü -

dürlüğünden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Devlet 
Havayolları Ankara tayyare meyda · 
nmdaki betonarme hangar etrafına 

kanal ve kaldırım inşası. 
Keşif bedeli: 3716 lira 59 kuruştur. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve ev

rak Devlet Havayolları Umum Mü
dürlüğünde görülebilir. 

3 - Eksiltme 18-10-938 tarihinde 
sah günü saat (11 de on birde) Ha· 
vayolları Umum Müdürlük binasında 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltme pazarlık usulü ile ya
pılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklinin 278 lira 74 kuruş muvakkat 
teminat vermesi, bundan başka ihale 
tarihinden 8 gün evvel Nafıa Veka
letinden alınmış ehliyet vesikası ib
raz etmesi lazımdır. 

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

Kokkömürü satın 

alınacak 

Devlet Hava Yolları Umum Mü • 
dürlüğünden: 

1 - İdaremiz ihtiyacı için (60) ton 
kok kömürü açık eksiltmeye konul -
muştur. 

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

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

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

5 - İsteklilerin eksiltme gün ve ...... a-..a-....·--- -....ı--.a-ı..:. ~ let Hava Yolları Umum Müdürlügü-
ne gelmeleri ilan olunur. (4127) 7257 

· Bankalar 
Sigorta ve arşiv memuru 

ahİla<ak 
Emlak ve Eytam Bankasından : 
1 - Bankamızın Ankara merkeziy

le İstanbul ve İzmir şubelerinde istih. 
dam edilmek üzere lüzumu kadar si -
gorta ve arşiv memuru alınacaktır. 

2 - Bu vazifelere tayin edilmek is 
tiyenlerin ali mektep veya en az lise 
mezunu olmaları otuz yaşını tecavüz 
etmemiş askerlik hizmetlerini ifa ve 
ikmal etmiş ve sigorta ve arşiv işlerin· 
de bulunmuş olmaları şarttır. 

3 - İsteklilerin bankamız memur -
lar talimatnamesi dahilinde tevdi 
decekleri evrak ve vesaikin nevi ve ma 
hiyetlerini, kabul için lazım olan di· 
ğer hususatı öğrenmek ve bu evrak 
ve vesaiki tevdi etmek üzere azami 
17 teşrinievel 1938 tarihine kadar An
kara'da Emlak ve Eytam ba.1kası 

merkezinde zat işleri servisine, !stan
bul ve İzmir şubelerimiz müdürlükle
rine müracaat eylemelri lazımdır. 

(4155) 7311 .................... ! 
Milli Müdaf ıa Bakanhğı .................................................... 

Hangar nakli 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko • 

misyonundan : 
ı - Eskişehir tayyare alayında~ 

Eskişehir fabrikasına iki saç hanga· 
rın nakli kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. Muhammen bedeli (30362) 
lira (19) kuruştur. tık teminatı 2277 
lira 15 kuru,tur. 

2 - Eksiltmesi 24.10.1938 pazartesi 
günü saat 15 de Vekalet satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi 152 kuruş mukabi
linde alınabilir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ka
nunda yazılı vesikalariyle birlikte ilk 
teminat ve teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat eveline kadar ko
misyona vermeleri lazımdır. (4169) 

7349 

Kilim ahnacak 
M. M. V ekileti Sabn Alma Ko

miayonundan : 
1 - Beher adedine tahmin edilen 

fiyatı (330} üç yüz otuz kuruş olan 
20000 ili 30000 yirmi bin ila otuz bin 

adet kilim kapalı zarf usuliyle müna
kasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 15 birinciteşrin 938 
cumartesi günü saat 11 on birdedir. 

3 - İlk teminatı (6200) altı bin iki 
yüz liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (495) ku· 
ruş mukabilinde M.M.V. satın alma 
komisyonundan alınır . 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunda gösterilen vesaikle te· 
minat ve teklif mektuplarını ihale sa
atinden en az bir saat evel M.M.V . 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(3966) 7031 

Kilim ahnacak 
M. M. Veka.Jeti Satın Alma K~ 

misyonundan : 
1 - Beher adedine tahmin edilen 

fiyatı 350 üç yüz elli kuruş olan 15000 
on beş bin ila 20000 yirmi bin adet ki
lim kapalı zarf usuliyle münakasaya 
konulmuştur. 

2 - !halesi 17. 10. 938 pazartesi 
günü saat 11 dedir. 

3 - tık teminatı 4750 dört bin ye
di yüz elli liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi 350 üç yüz 
elli kuruş mukab ilinde M.M.V. satın 
alma komisyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunda gösterilen vesaikle te
minat ve teklif mektuplarını ihale sa
atından en az bir saat evet satın alma 
komisyonuna vermeleri. 

(3967) 7032 

Matra alınacak 
M. M . Yek.aleti Sabn Alına Komia -

yonundan : 
1 - Yerli fabrikalar mamUlatından 

ve beher adedine tahmin edilen fiyatı 
180 kuruş olan 10.000 on bin tane bar
daklı ve kılıflı aleminyum matra ka
palı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 20 birinci teşrin 938 
perşembe günü saat 11.30 dıa Ankara· 
da M. M. V. satın alma KO. da yapı
lacaktır. 

3 - İlk teminat 1350 lira olup ~art
name ve nümunesi her gün öğleden 
sonra M. M. V. satın alma KO. da gö· 
rülür. · 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncü maddelerinde yazılı belgeler
le birlikte teklif mektuplarını eksilt
me saatrndan behemehal bir saat eve· 
line kadar Ankarada M. M. V. satm 
alma KO. reisliğine vermeleri. 

(4653) 7205 

seyyar isterlizasyon takunı 

zarfla satın alınacaktır. ~ 
2 - Eksiltme 1/birinci 

1 
perşembe günü aaat 11 de A 
M.M.V. aatın alma Xo. da ya a 
tır. 

3 - İlk teminat 4050 lwa oı..r Sf 
namesi 280 kuruşa M.M.V. 
ma Ko. dan alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler S6 
teminat ve 2490 sayılı kanunu&! 
3. cü maddelerinde yazılı bel 
birlikte eksiltme günü teklif 
tuplarını ihale saatinden bch 
bir saat evveline kadar M.M.V· 
alma Ko. na vermeleri. (4226) 

·Cemiyetler · 
Zayi cüzdan 

Kızılay Umumi Merkezindea t 
Orgüp şubemizin mahalli Z 

Bankası şubesinden almış oldu 
numaralı hesabı cari cüzdanı 
muştur. 

Yenisi alınacağından eskisinİll 
mü olmadığı ilan olunur. 7553 

Zayi - 2315 numaralı 

kooperatifi his&e senedimi ka 
Yenisini alacağımdan eskisinin 
olmadığı ilan olunur. Emekli 
Yarbay Ragıp Erensel 

Talebe yazılma şart 
Ankara Tarih, Dil, Coğr~ 

kültesi Direktörlüğünden : 
ı - Fakülteye talebe olaraık 

bilmek için lise bakalor)·asını 

olgunluk imtihanını vermiş ol . 
tarttır. (Türk liselerine muadi 
kültür bakanlığınca tanınmıf e 
memleketler liselerinin şahadet 
leri kabul olunur). 

2 - Dört aemester zarfında litC 
gunluk imtihanını vermek şart 
muallim mektebi mezunları nam.z 
larak kaydedilirlerse de bunlarda!\ 
cak dört semestr zarfında !ise ol 
luğunu muvaffakiyetle bitirenler 
talebe olurlar, bitiremiyenl:r tak" 
den çıkarılırlar. 

3 - Faıkülteye yazılmak iatiye 
rin fakülte idaresine verecekleri 
geler şunlardır: 

a) Fakülteye girmek istediğini 
diren dilekçe (Makine ile yazıb) 

b) Tahsil vesikasının aslı, 
-'- 'lı..T::.z •• - .c.-.J-.---- .,_.,...J,! t.. 1

• 

t i ( Ecnebiler için ,emniyetçe ve 
M. M. Vekaleti Sabn Alma Ko- miş ikamet vcaikaemm tasdWdi 

miayonundan : 
l - Beher metresine tahmin edilen 

fiyatı ~ksen kurug olan 1.500.000 bir 
milyon beş yüz bin: ili 2.355.000 iki 
milyon üç yüz elli beş bin metre por
tatif çadır bezi kapalı zarf usuliyle 
münakasaya konmuştur. 

2 - İhalesi 14. il. Teş. 938 pazar
tesi günü saat on birdedir. 

3 - tık teminatı yetmiş bin iki 
yüz yetmiş liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi elli lira 
mukabilinde Milli Müdafaa Vekaleti 
satın alma komisyonundan alınır. 

ti), 
d) Sağlık ve atı raporu, 
e) İyi halini ve oturduğu yeri 

dirir vesika, 
f) Fotoğraflı (6 tane, kartonauz. 

açık tam cepheden 4,5x6 büyüklü 
de), 

g) Pullu beyanname (Fakülte~ 
lınır, istekli kendi el yazısiyle do 
rur), 

h) Takibedeceği zümreyi göet 
fiş (fakülteden almır), 

i) Muallim mektebinden mezuO 
lup namzet olarak kaydedilecek ol 
lar için: Mecburi hizmeti olmadıi 
dair resmi bir vesika. 

4 - Bu belgeler noksansız ve be 
bir arada olarak getirilmeJikıçc ev 
kabul edilmez, kayıt ve sair hiç 
muamele yapılmaz. 

6 - Yazılma işi 15 ey!ül 1938 

isterlizasyon takımı ahnacak 28 ilk teşrin 1938 gününe kadar de 
edecektir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunda gösterilen vesaikle te
minat ve teklif mektuplarını ihale ta
rihinden en az bir saat evel Milli Mü
dafaa Vekaleti satın alma komisyonu
na vermeleri. (3965) 7030 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- 6 - Bu yıl yatılı talebe alınmı 
misyonundan : caktır. 

1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 7 - Fazla malUmat almak istiye 
56000 elli altı bin lira olan 20 tane 1 her gün fakülte idaretıine müracaa 
------·--------...ı. debilirler. (3638) 65 .. 

52 Kalem erzak ahnacak 
Ankara Hukuk Fakültesi Direktörlüğünden : 

Tahmini 
Cinsi En az En çok fiyatı Tutarı 

------
Ekmek 40000 50000 9,50 4750 3 
Pirinç 5500 7000 20 1400 150 
Tuz 1000 1500 7 105 1 
Çay 35 40 350 140 10 
Kuru üzüm 40 60 25 12,50 
Sirke 300 400 15 60 4 
Çam fıstık 50 75 110 82,50 6 
Ekistira ekistira un 3500 4500 18 810 

,, .. Makarna 300 400 35 140 

" .. Şehriye 75 100 35 35 
Hacı Şakir sabunu 1000 1200 40 480 
Yoğurt 2500 3000 25 750 56 
Süt 1000 1250 15 187,50 14 
Havuç 200 250 15 37,50 28 
Ayva 650 750 15 112,50 8 
Patlıcan 2400 2750 15 412,50 3 
Taze fasulye 2500 3000 20 600 45 
Maydanos demeti 2000 2501) 2 50 3 
Elma 800 1000 25 250 18 
Lahna 1000 1500 7 105 7 
Pırasa 3500 4500 10 450 33 
Salamura yaprak 250 300 25 75 5 
Karne bahar SOt> 350 15 52,50 • Limon beheri 8000 10000 5 500 
Ispanak 4500 5000 15 750 

Ankara Hukuk Fakültesi için Mayıs 938 nihayetine kadar almacak 
(25) kalem erzak açık eksiltme usulile münakasaya konmuııtur. latek 
rin 27-10-938 P.erııembe günü saat 11 de Fakülteye müracaatları. 

(4263) 7547 
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Kua : 
s.t.ı.JcU - Ankara'nm her tarafında rae en-: 

·-...ş arsalar beton ahşap ev 

Küçük ilôn şartları 
Dört satırlık küçük ilanlardan: 

Altın: Safi kilogram 
Banknot 
Ufaklık 

17.157,851 

~alıp satmak iatiyenlere Tl: 
Ali Cengiz Bayram Cad. No. 1 

6902 

Bir defa için 30 Kuruı 
İlrl defa için 50 Kuruı 
Uc defa için 70 Kurus 

Dahildeki Muhabirler : 
Türk Lirası 

Dört defa için 80 Kurus 

leelepir Araa - Maltepe'n.ln en hl • 
1trinde "go3" M1 araa ucus veri· 

· tk liayri Alıcıo&lu Tel: 1538 

Devamlı küçük ilanlardan her defası 
için 10 kuruı alınır. Mesela 10 defa 
neşredilecek bir ilin için 140 kuruı 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere 
bor aaur, kelime aralarındaki botlu&· 
lar müıtesna, 30 harf itibar edaınlt· 
tir. Bir küçük il&ıı 120 harften ibaret 

Hariçteki Muhabirler : 
Altın: Safi kilogram 9.0S4,614 
Altına tahvili kabil serbest dövizler 
Diier dövizler ve Borçlu 
ldlrlnı baldyeleri 

7322 

S.W. Araa - Yenlıehlr Sellnik 
olmahdu. . 
Dört aatırdan faala her RUt ıçla 97• 
rıca 10 kuruı alınır. 

Huine Tabftll..t ı 
Deruhte edl. enalrı nalıtdl1e lrarşıtıll 
Kanunım 15 - 1 inci ınıddelerfne t .. fi • 
lı:an hasine tarafından nld tedlyat .. 373" M 2 arsa uygun fiyatla ve • 

k. liayrı Alıcıoğlu Teh 1538 !------------
7323 ya caddesi No. 3 çe müracaat ediline· 

Seneclat Cbdam ı 
Hazine bonolan 
Ticari senedat ~bbk araalar- lıtaayon arkasın• si. 

7472 

.llııdarma okulu yanında ve Yeni • Kiralık daire - 5 oda, büyük bir 
Esham ve Tahvilat Cüzdanı ı 

hir-ln her aokağmda kUçilk çapta ar- won, her türlü konfor, rahat bir ev. 
• liayri Alıçıoilu Tl: 1538 Yeniıehir Akbay sokak No. 14 7473 

Deruhte edilen ••rakı caltdiyenin 
A - lrarsıhğı esham Yt tah•lllt (iti· 

bari kıymetle) 

7324 Kirüdı ev - Yeniıehir Karanfil 
S.bbk ev, aparbrnan - Ankara' - 10kak No. 33 üst kattı 5 oda, 1 hol, 
her semtinde irad getirir, beton, alt katta 2 oda ve teferruat kalorifer, 

,._ ..... _eh, ahşap ev ve apartıman. Hayri sıcak su tertibatı ve telefonu vardır. 

B - Serhest esham vı tabYillt 

A.vanllar : 
Hazineye kısa vadeli a•ans 
Altm ve Dövız üzerine 
TahvilSt üzerine 

llu Tl: 1538 7325 Görmek için bahçevana, konuşmak i- HissedRrlar: 

Lu • çin Tl: 2405 numara.ya müracaat. 
~ Eıya- Maltepe son durak 7474 

Muhtelif 

&partımanda muhtelif halılar bl.t
Yeler kuvertürler kuştUyU yaatık • 
karyolalar lokanta mutfak elektrik 

levuımr her gUn aatılmalc -
7373 

S.bbk - Ucuz otomobil Fiyat mar
~ı spor. Taliplerin 1855 numa • 

telefonla müracaattan. • 7 3 7 S 

. s.t.hk Apartman - Asimet dolayı
le kelepir acele satılık apartman. 
lbttpaşa mahallesi mektep civann
.Yilksek iratlı 3 daire bllyük bahçe· 
li. Dilman Tel: 2181 7425 

Satılık - Ucuı: fiyatla u kullanıl· 
. t blr frak, smokin, boncur, siyah el· 

ve silindir şapka satılıktır. Polt 
tatant A. T. merkez p01tanesi. 7470 

Sablık - Bahçeli evler kooperati -
.nde müstakil küçük tip evlerine ait 
r hiue gayet acele aatılıktır. Sut 

8 • 20 arasında Yenlıehir'de Özen 
tanesi yanındaki Uçar sokak No. 

7 • A ya müracaat. 7 522 

s.tıhk otomohil - Seyahat dola. 
'yle acele aatılllıc kapalı 35 Sevrole 

Yet iyi vuiyette. Yenitehir Atatürk 
lvan Alelbdar Ap. No. 60/8 Hlda· 

Kiralek oda - Aile yanında bir ba· 
yan için Yenişehlr Atatürk alanı Arrrn 
apartımanı No. 9 veya Tl: 3480/ 35

49
d

3
e Is. verenler 1 

Ali Altuğa müracaat. 7 

Kiralık - Yenişehir Demirtepe as- Aranıyor - Eyi diki!i bilen 2 baya • 
falt üzerinde otobüs durağında No. 24 na ihtiyaç vardır. Postane caddesi Ha
apartımanda 4 oda, 1 salon bütün kon- nef. Ap. No. 3 Kadm Tersiıi Ziya'ya 
forlu daire. İçindekilere müracaat. müracaat edilmesi. 7376 

7494 Hizmetçi aranıyor - Bir karı bir 
Kiralık iki ev - Yenişehir su de· koca yanında bir çocuğa ve eve baka· 

posu arkaaında Küçük Elat mevkiinde cak hizmetçi aranıyor. Yenişehir Ka • 
otobila durağında yeni yaptırdığım ranfil sokak beton apartımanı No. 2 
dört oda, bir salon, bir mutbah, bir 7 524 
banyo ve içinde terkos, elektıık, ıene 
aynı yerde iki oda, bir salon, bir mut
bah, bir kiler, biraı: bağı kiraitktır. A:ı· 
kara Ticaret oclasm;fa Hüsnü'yl" ınl\ • 
racai\t 7495 

Aranıyor - Orta tahsilini bitinnit 
ve noter muamelatına C!Jlna 2 genç bay 
alınacaktır. Ankara ikinci noterliğine 
ınilrac:aaL 7531 

Kiralık oda - 1 Bn. için, 2 Bn. Aranıyor - Büro iflerinıde çalışa -
cak renç bir memur aranııyor. Tahsil 

dan ibaret aile yanında Bakanhkla: dereceai, ücret teklifi ve referıuwlannı 
çok yalcın güzel manzaralı. lstatiat el yuıaı ile (P. K. 1025) ya bildinnl. 
u. Müd. lüğünde Ş. Kaya'ya müraca • lerl. 7533 
at. 7505 

Klnbk - Yenitehir'in en havadar A 
mevkilnıde ismet İnönü caddesi son ranıyor : 
durak 92 numaralı hanenin üat katı ki-
ralıktır. 7 508 

Kiralık .. anuuyor - Dilemen, 
Etlik civarmda be! adet at alacak ahi-et. 7550 

~------==.-...--------'"" Kiralık ev - Ka_vaklıdere Güven rı olan bir ev aranıyor. Öncehe.ci Uğur 
mahalleil No. 29 iki Oda. bir sandık o- sokak 26. N. Bay Yaşar'a müracaat. 

klRALIK KAT- Havualu stlzel 
eri bahçe içinde beş oda iki salon mut· 

l\.. kiler hizmetçi odası. Yeni şehir 
us. "Uıenli soku No. 10 Tel 2676 

kh-aıık - Dahiliye Vekileti kar • 
da tepede Kızılırmak sokak Nr. 4 

~ tarafa hakim manaaralı ııeniş 4 <>
her bir konforu havi daire. Tl: 

045 7265 

daaı, hW, çamqrrhkh mutfak müeta .. 7 510 
kil da.in. Telefocı 3773 7523 

Kinlik - Bir bay ve yahut bayan 
için mobilyalı bit oda kiralıktır. Yem • 
ıehir Karanfil sokak 15 A/l. 7509 

J\n~oro Belediyesi 

Muhtelif inşaat 
Ankara Belediyesinden : 

Kiralık kat - Çankaya okul yanın
da asfalt üı:erinde S oda, 1 salon, kon
forlu orta kat. 50 liradır. Tl: 1265 

7528 

• 1 - Otobüs idaresi levazım anban
na ilaveai lüzum olan demir kapı, par
maklık ve ihata duvarının temdidi on• 

Kiralılc oda - İtfaiye meydanında beı gün müddetle açık eklıiltmeyt Jro
elektrik, au, banyo dahil bir oda ehven nulmuttur. 
l!a.t. Ti: 2H~4 Kemal 7527 2 - Keıif bedeli 824,87 liradır, 

Kiralık - Sıhiye Vetcileti kartısm- a - Muvakkat teminatı 61,87 lira-
da Çağatay sakalında Yukaruç apar- dır. 

Lira 
24.133.890,06 
16.634.265,-

1.213.554,-

1.189.305,01 

12.736.038,33 
• 1.475,67 

11.6S4.050,07 

l 58. 7 48.ICS3, ..... 

15.131.802.-

500.000,-
74.555.444,38 

39.461.448,48 
6.768.523,85 

7.747.500,-
230.208,53 

9.271.051,38 

Lira 

41.911.100,oe 

1.119.305,01 

34.392.464,97 

14S,CS10.961,-

75.055.444,38 

46.229.972,SS 

17 .248.759,91 

4.Soo.ooo.-
13.315.920,25 

PASiF: 
Sermaye 

lhtiJ-at Akçesi : 

Adt ve fevkalade 
Huıusi 

TıclavWdeki Banknotlar: 

Derubte edilen evrAkı nakdiye 
Kanwum 1 • 8 inci maddelerine tnfl· 
kan bulD• tarafından vaki tediyat 

Deruhte edi. e\'rakı nakdiye bakiyesi 
Kırtıbtı tamamen altın olarak na .. t.., 
teda.ule nıedllen 
R•ukont multıbltl lllveten tedı YUcl. 

Tiirk Lirası Mevduab : 

Dövia taabhüclab: 
Altına tahvili kabil dövizleı 
Diler dövizler ve alacaklı 

lrllrinR bakiyeleri 

Muhtelif 

Lira 

2.712.234,11 
6.000.000.-

158.748.563,-

15.137.601,-

143.610.961.--

19.000.000,-
34.000.000,-

1.014.37 

44.626.818,56 

Lira 
15.000.000,-

• • 711.214.11 

196.610.961.-

16.129.572,28 

+U21.132.93 

H .4G.936,59 

Yekun ~7.524.536,91 YeldlD 367.524.536,91 

t Temınuz 1938 tarihinden itibarenı lakonto liaddi o/o 4 Albn üzerine avana o/o 3. 

teklilerin de 18·10-938 aah rUnU ıaat j 
on buçukta belediye encUmenlne mil 
racaatları. ( 4061) 7138 

Odun YI kömür ıhnıcık 
Ankar• Belediyetinclen ı 
1 - Sular idare.ine alınacak odun, 

ı6mlkok ve çıra on beı ıUn müddetle 
kapalı ıarfla eksiltmiye konulmuştur . 

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

dır. 
4 - Şartnamealni görmek istiyenle

rln her ıUn yazı işleri kalemine ve is
teklilerin de 18. 10. 938 ıalı günü aaat 
on birde teminatlariyle birlikte teklif 
mektuplariyle belediye encümenine 
müracaatları. (4063) 7140 

İnıaat yaptırılacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Otobüs garajında yaptırılacak 
lnpat iti on bet gün müddetle kapa
lı sarfla ebiltmeye konulmuftUr. 

2 - Keşif bedeli 13896,04 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 1042 lira

dır. 

4 - Keşifnamesini görmek istiyen· 
terin her gün yazı işleri kalemine mü
racaatleri ve ihale 18-10-938 salı gü
nü aut on birde belediye encüme
ninde yapılacaiıodan iateJdilerln o 
gün ona kadar tenılnatluiyle birlik
te "teldlf mektuplarını belediye encll-
menine vermeleri. (4135) 7280 

Mühendis n fen 11111111ru 

ıluıaClk 
Ankara Llecli,. a&,ueelncla ı 
lu ltlırl ldareal lgln blr mUbcındlı· 

lı bir fen memuru almacaktır. 

ci veznelerinden 32 kurut mukabilin· 
de alabilirler. 

3 - Eksiltme 22.10.938 tarihinde Askeri Fabrikalar 
cumarte.i günü ıaat 12 de Ankara'da 

17 kalem afec hııiiliSI ahna<lk D.D. yolları yol daireainde merkez 1. 
r • ..,. inci komisyonunca yapılacaktır. 

Askeri Fllbrikalar Umum Müdürlü- 4 - Eksiltmeye girebilmek için iı· 
iü Merkez Satın Alma Komisyonun • teklilerin teklif mektubu ile birlikte 
elan : qalıda yuılı teminat ve vesaiki aynı 

Tahmin edilen bedeli (13.000) lira gün saat 11 e kadar komiıyon reisliği· 
olan 17 kalem ateş tuğlası 30.11.1938 ne tevdi etmiş olmaları lazımdır. 
çarşamba günü saat 15 te kapalı zarf· a) 2490 sayılı kanun ahkamına uy· 
la ihale edilecektir. Şartname parasız gun 479 liralık muvakkat teminat: 
olarak komisyondan verilir. Taliple· b) Bu kanunun tayin ettiği vesika· 
rin muvakkat teminat olan (975) lira· ıar; 
yı havi toklif mektuplarını mezk\lr cı) lateklilerin bu gibi demir inşa· 
günde saat 14 de kadar komlıyona atı nerelerde yaptığına dair beyanna· 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 sa - me vermesi lazımdır. (4165) 
yılı kanunwı 2 " 3. maddelerlnd~kl ' 7434 
vesaikle mezkur gün ve saatte komıı-
yona müracaatları. <4237> 7487 Çimento ah nacak 

Ankara Valiliği 

Emniyet karakolu inşası 
Aakara V aliliiinden : 

Ankara BahCjtli e\'ler kooperatifi 

D. D. Yollan .s.tm Alma KomiaJO
nundan: 

Muhammen bedeli 52500 lira olan 
3000 ton çimento 25.10.938 salı günü 
saat 15.30 da kapalı zarf uıulü ile An· 
karada idare binasında aatm alınacak· 
tır. 

mahallesinde yapılacak emniyet ka· Bu ite girmek iatiyenlerin 3875 li
rakolu inpatı 17.10.1938 pazartesi gil· ralık muvakkat temioat ile kanunun 
nü saat 15 de viliyet binaaında Nafia tayin ettiği vetıikaları ve tekliflerini 
komisyonunda ihalmi yapılmak ilze· aynı gün aaat 14.30 a kadar komisyon 
HN aıgık ekeiltmeye konuJmuıtur. reisliğine vermeleri Jhımdır. 
X.tlf bedeli 59" lira 90 lml'Uftuc'• lartnameler 260 kurup Ankara ve 

Muvakkit teminatı 449 lira IO iN· Haydarpafa nmelcrinde aatılmakta· 
ruttur. latekllltr teminatı ntktup ve- dır. (4189) 7483 
ya makbu. ve dc&Nt oduı v•Uıuly• 
it birlikte .astı Pt• aUıı •• aaatte 
Nafıa kom!tyoauna ıelaltlerL 

Bu l,e alt k1tlf tartname bu afln 
Nafıa mUdUrlUIUnd• 18rUltblHr. 

(4100) 7192 

Türbe tamir ettirilecek 

lıyıı ille• ıhlllClk 
D. D. Yollan 5.ma Alam x..iayo-

nudını 
Bıhttiııln muhlmmm bedeli 320 

kurut olan 1600 adet bym &18127.10. 
Hl perteaıbe cUnU ıut U.45 de ka
palı urf uılü Ilı Anmada idare bi· 

Ankan V.Ulitlndea ı nuınd9 11tm almacaktlr. 
ebe b· kiralık - lklnci kat daire. Yenlıe· 
e ev lf, Demirtepe, Akbay 10kağı No. 9. 
hiç ~I oda, bir hol, banyo, havaguL Ala~ 

~r.lca., alafranga 2 hela. önde, arkada 
l'i çok geniı 2 balkon. Bakanlıkların, 

~falım yanı başı. Takılmat, nezaret, 

tımanında birinci katta bir oda kira • 4 - Keşifnamesini görmek istlyen• 
lıktır. Kapıcı Ahmet ağaya müracaaL lerin her gün yazı ifleri kalemine n 

7 534 isteklilerin de 18.10.938 sah günü uat 
on buçukta belediye encümenine lbll • 

Kiralık kat - 5 yeniş oda, hol, ban- racaatlarr. 

Taliplerin aplıda yazılı velf kalırı 
Ankara beleaiye riyaHtlne gönder
meleri: 

!ıtlda (fotojraflı), 
Nüfus c<lsdanı ıureti 
TercUmelbal, • 

KeJif bedeli 3132 lira 80 kuru9tu Bu lfe ginmk latlyenletln 114 lira· 
ibaret bulunan A.ıtkara'da Cenap Ah· bk muvakkat tmünat ile UnUft\111 ta· 
nıetpafa türbellnin onardmu iti 17.10 yln ettlii veaiklları •• tekUnerini 
1938 pazarteai gUnU •at 15 de vil&ytt aynı aUn saat 14.45 ı kadar -...Uyon 
naf laeında kunılacak koınlıyonda I· reiılillne vermelerl ı&amulır, 

"a lnükemmel 7283 

ltirabk milstakil odalar ve dain
tiye Je.. - Havuzbap civarında bahçeli ve 
acaat tlbeı manzaralı odalar ve daireler. 
6" to1ı: JDtiaait kiralı Selanik cacL No. 16 

7327 

r ltiraıık - Bir veya Ud bay için her 
urıu konforu mevcut güzel bir oda Jd. 
r~tır. Müdafaayıhukuk caddesi No. 
16 birinci kat M. Maria- 7447 

ltirabk - Yenişehir Adakate aobk 
~o: 18 de Uıt kat 3 oda genlı hol e • 
e1ttıik havagazı banyo. Tel: 2855 

7110 

ltiraıık Ev - Yeniıehir'in mutena 
l'ttinde lamet lnönil ve ıazım Ö•alp 
"faıt caddelerin.in blrleıtlği noktada 
7 Oda, mutfak, banyolu, kalorilerde~ 
başka her tUrlU konforlu ev hemen ki
ralıktır. 1162 numaraya telefonla mü. 

2, taca1ı:. 7419 

:! l1tn leiraı.k - Çankaya caddesinde Yu-
14, Ilı ıefaretl yanında No : 3 ap~a • 
28,l tı 11 S -.e 6 odalı 2 dairesi ucuz kıralık-
8, 0~: 4 dönUm bai ve bahçesi vardır. 

30, ?.rınek ve tutmak için bu dairelere 

45 
lrıuracaaı. 7420 

L. leiraı.k oda - Atatürk bulvarında 
•ıer t:ı-1· . oda ıc· "'" ü konforlu mobilyalı bir 

1•
1 

~ralılı:tır. P. K. 1046 Yenişehir'e mü· 
33, Cla,t, 7422 
s. 

ha] leitaıı1c - Tek daireli mUıtaldl kat 
Ilı ~onıu aerviı kapw ayn çok kulla • 
v '~~tanı konforlu 4 oda, 1 hol. Sıhiye 
-.ı, e aleti karfllında Çağatay sokak 

o. 5 7471 

yo, hismetçi odası, balkoıı, 2 alafranıı (4062) 1130 
tuvalet, bahçeli, fevkallde manzara. 
Yenişehir: Setanik caddeli Noı 51 Te· Ahıap hane müzayedesi 

Diploma veya Nafıa \'ekiJetinden 
almm• ruhaatname eureti. (4164) 

7347 
haleti yapılnıak U%ere açık elnıiltme• lartnameler paruıs olarak Ankara-
ye konulmuıtur. dı malHme dalr9ılndın, Haydarpa 

lefon: 1347 • 2953. 7551 A1ıkara Belecllyeei imar Müclill'
lü nünden : Kirahk - 2 oda, geniş 1 hol, büyük • Satıhk enkaz 

bir taru Akba'da Adil'e müracaat. Cebeci'de kadeltronun 522 inci a • 
Tl: 3377 7552 da,ının 12 paraelindeıki ahfap hane. 

nin 20 lira muhammen bedelle 13.10. 
HS rünU imar mUdllrJUfUnde ihale e• 

Belediye imar Müdürlüğünden ı 
Cebeci'de Siyaaal okulu civaı·mcla 

lcadattronuıı 522 lnc:i adaamın ı 70 nu• 
maralı pltHUndeld lhtap hanenin 
onkaar mulwnmen bıdıU oJan 20 Ura 
mukabilinde 19.10.1918 ~arpmba 1u. 
nU imar mUdUrlUtundı ihale edilmek 
i.lnrı on bet &Uta mUddıtlı mtlaye
deye konuıdutu Uta olunur. 

Kurslar : dilmek üzere müzayedeye konmuştur. 
• ... , 'taliplerin teminat akçalariyle birlik· 

Daktilo kursu - Sl lncl denesine te imar mildUrlUğilndeki komisyona 
ilkMfl'inln Uk haftasında baılıyor. 2 müracaatları ilan olunur. 
ayda diplonıa verilir. Memurlar 1Coo • (4117) 

peratifl liatünde kat 1 Tel: 3714 6834 Motörlü pompa ahnacak 
7232 

Steno kursu - S inci devresine ilk· 
teırlnln ilk haftaunda bqllyor. o ay· 
da diploma verilir. Memurlar Koope • 
ratifi U.tUndt Kat 1 Tel: 3714 6835 

iş anyanlar : 

Diplomalı mUtehaaaıs bir bayan 
Çocuklara ve büyüklere dana kültür 
fizik dereleri nrmektedir. P. K. 1046 
Yenitehlr'e mUracaat 7421 

f t anrot - Orta derecede tahslli 
olaıı ve bet iti yapabilecek bir genç az 
Ucretle it anyor. Y. U. rumuziyle pos-
ta kutuıu 142 ye yazılması. 7469 

fa arıyor - Tahalll bulunan bir ba· 
yan resm! daireler, avukat yanında ve 
muayenehane1erde kapıcılık " aaire 
gfbl bir İf amnaktadzr. U1U1'ta M. na-
musuna mektupla mGracaat edl1mnL 

MuJıalebe derllerl - M~ yua-
türkçe _ franaızc:a daktilo yazıla • 

ıan, terotııneleri yapıllr. MuhMtbe 

~eri verilir- Anaf~ Menekçe 
Y. A. rumuzıyle n mlk· 

Ankara Belediyesinden : 
1 - Çankaya mot8r dafreıfne konu· 

ıacalr diıel motörlU pompa on beı ,un 
müddetle kapalı •arfla ekalltmeyı ko-
nulmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli 16000 liradır. 
S - Muvakkat teminatı 1200 liradır. 
4 - Keılf namesinl ı~rmek l•tlyen· 

lerln her ıUn yazı lılerl kalemine mü
racaatları Ye ihale 11. 10. H8 aalı ıUnü 
aut on birde belediye encUmenlnde 
yapılacalmdan iıtekllltrln o ,un te· 
mlnatlarlyle birlikte teklif mektup -
larınr saat ona kadar belediye enc..ı-
menlne nrmeleri. (4064) 7141 

55 kalem malzeme 
Ankanı Belecliyeainden ı 
1 - Pilltre iataayonunun senelik ih· 

tlyaa olan 55 kalem malseme on bet 
cUn mUdchtle aç.1ı ebl1tmtye konul • 
mqtur. 

2 - Muhamnen bedell 124 Ura 
dır. 

3 - Muvakkat teminat 24,30 lira. 
dır. 

4 - lartname9lnl ılrmek iatiyeale-
• he · • cd kalemio.c .ve ._ 

(4175) 7352 

Ampul ahnacak 
Ankara Belediytainclen ı 
1 - Sular idareainı •lmacak 555 a • 

dıt O.ram marka ampul on bet gün 
mllddıtle açılı ekalltmf ye konulmuı 
tur. 

2 - Muhamıhen bedılt 320,GO Ura . 
dır. 

3 - Muvakkat teminat 24 Utadır. 
4 - Clnı " nevilerini ılrmık fıti . 

yenlerin her ,Un yazı itleri kalemine 
ve lıteldllerln de 14. 10. Hl ouma 
gilnU belediye encümenine 11ıt on bu • 
çukta müracaatları. (4050) 7137 

_:!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. 
5 SIRNAIIK KADINLAR E 
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Zt7l - t.mlr llMtlar melrtlbln • 
den 926 senesinde aldığım tebadetna
memi kaybettim. Y cniaini tonik eder 
vuilrayı alacalımda.n emıimn hükmli 
olmadığı ilin cıium&[. F-1ritebir Fuat 
Akıd~ .2546 

Muvakkat teminat 234 lira 06 ku· tada teaellilm •• 11vk 1tf1llln41n, iz. 
ruıtur, bteklilet teminat nıektup ve- mit Yo Eskişehir matuatarmdan da· 
ya makbuzu ticaret odası vealkatlylı fıtılacaktır. (4212) 7485 

birlikte aö•ü geçen giln ve ıaatte Na- lOkOmOflf 11,11 feslSlll 
fıa komiıyonuna ıetmelori. 

Bu ife ait ketif ve ,artnameyi ber
&ün nafıa daire.inde görebilirler. 

(4099) 7191 
malıımesl 1h111C1k 

D. D. Yollan Sata AJma JC.mia 
yonudan: 

Muhammen bedıtl 20000 Ura olan S D~miryolları .. • adet lokomotif l&Yaj t•l•tma 1ü 
zunılu malzeme 21.11.ıvsa pazartea 

AllfYldUlftlft borullfl lhftlClk ·günU ıaat 15.30 da kapalı ıarf usuliy 
Je Ankara'da idare blnuında aatın a 

D. D. Yallan Sat• AJma Koaü..- hııac:akıır. 
~=~n beclıJI 199000 lira olan au ite girmek lıtlyenlırln 1500 li 

ralrk muvakkat teminat ile kanunun 
aln .. duman boruları vı teferruatı tayin ettiği veaikaları ye tekliflerin 
baplık borular ZS.11-9311 puart .. ı 
gllnU aaat IS.30 da kapalı zarf usulü aynı &ün aut 14.30 a kadar komiıyon 

reisliğine vermeleri lbımbr. 
ile Anlcara'da idart blnaaındı satın Şartnameler paraaıs olarak Anka 
alınacaktır. • ra'da malzeme daırealnden, Haydar 

Bu ite alrmek iatlyenletin 11200 li- paf&'da tesellüm ve aevk tefliğinden 
ralık muyakkat teminat ile kanunun dalıtılacaktır. (4115) 7340 
tayin ettlll veaikaları ve tekUflerinı 
aynı rUn uat 14.30 a kadar komiıyon 
reialltlne vermeleri lbımdır. 

Şartnameler 995 kuruta Ankara ve 
Haydarpaşa veznelerinde ıatılmakta • 
dır. (4236) 7541 

Demir çatı insaatı 
D .D. Yollan s.t. Alma ICGIDİ9· ,....... : 
Anlrara lıtuyonunda yapılacak de· 

mir satı ın,..tı kapalı sarf uıullylt 
eksiltmeye konmuıtur. 

1 - Bu ifin kefif bedeli 6374,70 li
radır. 

2 - l.teklllet prtname ve aalr ev· 
rakı D.D. yoJlarmın Ankara ve Sirke-

ULUS - 19 uncu yıl. _ No.: 6179 

lmtiyu Sahibi 
Nurettin Kimi1 SUNER 

Umumi Neırlyıtı idare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

ULUI Baıımnl 1 ANKARA 
... Matbaa Müdürü: Ali Rıza BASKAN 
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Mükemmel Olomalilc Ayarı 

Hayret verecek derecede 
'mütekamil Kısa Dalga aııs"' 

Ucuz fi ata mu1ıemmel 
••SDPEA .. rad11olar 

• 

1939 MODELi .. ..- : 

- · 

... 

•• 

1 • 

-~==-

-

-

ŞAYANI HAYRET . 
RADYOLAR! 

Tip 650 A. Bir kısa dalga 
har i ka sı. n Kısa dalgalar üze
rinde hakikaten güzel müsiki 
dinlemek nihayet kabil oldu». 
işte PHILİPS 650 modelini 
dinleyenler bu intibaı hasıl edi
yor. Filhakika bu model, şim
diye kadar görülen emsalini 
gölgede bırakan bir harikadır . 

ı 

Tip 215 A. Boyu kUçUk sesi 
büyüK bir süper. Ucuz fiata. 
çok güzel seslı küçük bir ahizedır 
Evvelce alelade fek devreli bir 
makine için verilen fiafa bugün 
yüksek kaliteli bu S O P E R 
a h i z e si a l ı n a b i 1 m e k t e d i r. 

Ti p : 4 70 A. "Güneş,, ka
dranla mükemmel bir süper. 
«Güneş» kadranlı mükemmel bir 
süper yüksek evsafı ile temayüz 
eden bu mükemmel ahize şekil 
ve gösteriş itibarile de pek zarif 
o lup her evde behemehal bu· 
1 un m a s ı I azı m b i r s ü s f ü r . 

Tip : 752 A. Tek düğmeli 
kısa dalga ıı süper. Yeni PHl
LIPS 752 A mode li kadar kudretli 
bir makine imali, daha yakın 
zamana kadar imkansız addedi· 
lirdi. Şimdi ilk defa olar~k bu 
ahize sayesinde kısa dalgalı istas· 
yonlar pürüzsüz dinlenebilir. 

Tip: 7 5 3A Bi r hassasiyet ha
r ikası. PHILIPS 7 53 modeli, en 
çok sevdiğiniz sekiz muhtelif is
tasyonu, motörle tahrik edilen düğ· 
m elere basarak otomatik surette 
ayar etmeği mümkün kılan yenj 
sistem bir teşkilatla mücehhezdir 


