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BUYUK SEFiMiZiN SIHATLERi 
Asabi clrazlarda hafif, fakat aşikclr 
bir iyilik var. Umumi hal daha iyidir 
SABAHKİ TEBLİG 

lstanbul, 19 a.a. - Riyaseticümhur Umumi Katipliğinden: 
1 - Reisicümhur Atatürk.ün sıhi vaziyetleri hakkında müdavi 

ve müpvir tabipleri tarafından bu sabah saat 1 O da verilen rapor 
ikinci madclededir: 

2 - Umumi vaziyette değifiklik yoktur. Geceyi rahatça gcçir
miılerdir. Nabız muntazam, 88, teneffüs 18, hararet derecesi 36,4 
dür. 

AKSAM Kİ TEBLİG 
İstanbul, 19 a.a. -Riyueticümhur Umumi Katipliğinden: 
1 - Reisicümhur Atatürk'ün ubhi vaziyetleri hakkında 

müdavi ve müp.vir tabipleri tarafmdan bu aktanı saat 20 de 
verilen rapor ikinci maddededir: 

2 - Asabi irazlarda hafif fakat qiki.r bir iyilik var. 
Umumi hal daha iyi nabız muntazam 108, teneffüs 20, hara
ret derecesi 36.9. 

Üniversitemiz 
F. R. ATAY 

İlk Dariilf ünun, bir muallimin 
.. peygamberlik bir sanab-iliye
Clir !" sözü üzerine kapanmqbr. 
Çünkü Oamanlı darülfünunlan 

Orta Avrupa'da büyük bir 
diplomatik faaliyet başladı 

hür tefekkür ocatı deıa, din ve Ga latz' da 
itikat esas kalmak p.rtiyle, bir 
takım yeni fenleri öğreten ili 
mektepler olarak tesis edilmit· B Bek V --aJ 
tir. Osmanlı darülfünunu son da- ~ 
kikaaına kadar, p.rk ve garp ara- • Karol'la 

Qç buçuk saat konuttu 
mıdaki muvazaalı bir kültür ha· 
pli ile avunmuttur. 
Şark ile garp harita üstünde 

ayrılmazlar: K.afamn içinde ve 
köklerinde ayrılırlar. Tefek -
kür deiiımedikçe, bütün inkı
liplar zeualıir olmaktan kurları· 
l·-.w Tefekkür iee, akim miQ.. 
~ ••• ., •• •ı L ;9 -' • • 

Nddütaüz arayıp münakap ede
Wldili üninnitelercle terbi7e o
lunabilir. 

itte bu üniversite Atatürk ta
rafmdan kurulmuttur. Esasen 
Kemalizm inkıli.plan olmaksı
zın kurulmasına da imkan yok
tu. Kuran varken, Millet Meclis
lerinde kanun yapmak hakkını 
bile görmiyen koyu, yahut an
cak onun değiımez esaslarına 
adık kalmak tartiyle bu hakla 
ıören yan-koyu taauup zihni
yetleri, devlet ve millet itlerine 
hüküm veya müdahale edebildik· 
leri müddetçe, hür telelılıiir'ün 
en tabii damgası glİOaf'lulı'tu. Bu 
hüküm ve müdahale, ve onun 
icabı olarak, talk ile garbi uz· 
lqtırmak iatiyen muvazaalı İn· 
kılipcılıkta devam eden memle
ketler balkı, esirler sürüsü ara
amcla kalmağa veya er ıeç bu sü
riiye kablmaia mahldimdurlar. 

Münih'te 

SloYM " lllel 11nrlır 
hl ....,.il lirlllller 

J'arıovOda 

Taberiye'de arap taarnızlarının ba,lıca laeJeli: Hükümet bincm 

Filistin'de askeri hareket 

lngiliz kllaları 
Büyük mukavemet görmeksizin 

Eski Sahire girdiler 
Filistin'in taksimi imkansız görülüyor 

• 
Jngiltere bir arap -ya/ıuJi htilıtJmeti 

kurulmaaını tecrübe edecektir 
Kudüa, 19 a.a. - Evelce olduiu sibi timdi de ukerl harekit& 

ön ~b: sahne. olan .yer Kudüs tehri ve bilhuaa tehrin eski ma .. 
hallesıdır. Eıkı ıehrın kapılarından gündüz ve gece çııkmak ya. 
sak edilmiıtir. Kudüate birçok mağazalar kapalıdır. Yafalda bir. 
arabm evıne bömba atiliillJ Ye n iibitiı ölerek cliger iki kifi apr 
surette yaralanmııtır. 

Hükümet tarafmdan uçurulan r-------------
bir tayyare halka harekat eana· 
sında evlerden çıkmamai• davet 
eden beyannameler abmfbr. 

Beyanname 
Beyannamenin metni tudur: 
"Bugün ,eski ıehrin surları dahilin· 

de polise yardım makaadiyle buı as
keri harekat yapılacaktır. Bu sebep
ten dolayı, aurlarm haricinde oturan· 
!arın bugün evlerinden çıkm•m•ları 
rica olunur.,, 

Mektepler de bugün kapatılmııtır. 
Öğle üzeri Kudüa tchri bombot bir 
vaziyet arzediyor ve sokaklarda yal
nız askeri kıtalar ve askeri otomobil· 
ler dolaşıyordu. 

Eski 9ehirde yapılan taharriyat ne· 
ticeıinde 40 kadar arap tevkif olun· 
muı ve otobüslerle Davut kalesine gö
türülmüştür. Bu araplar, muvakkaten 
bu kalede muhafua edilecektir. 

Bölge kumandanlıkları 
ihdtu olunacak 

İngiliz fevkalade komiaerinin, Fi
liatin'deki ingiliz: kıtaatı kumandanı
na Filistin'de aakeri bölge kumandan
na Filistin'de askeri bölge kuman
danlıkları ihdası için aalihiyet verdi
ği bildirilmektedir. Bu kumandanlar 
müdafaa ve emniyet için icap eden 
tedbirleri alacaklardır. Şimdiye kadar 
bölge komiserlerinin deruhte ettikle
ri askeri vazifeler bundan böyle ku-

(Sonu 8. inci sayfada) 

Meclis Reisi 
ve Vekiller 
lstanbul'a 

gittiler 
Büyük Millet Mcdiai Rmi B. Ab

dülhalik Renda, Nafia Vekili B. All 
Çetinkaya, Adliye Vekili B. Şükrü S.. 
racoğlu, İnhisarlar ve Gümrükler Ve• 
kili B. Ali Rina Tarhan, Maarif V elıı:i
li B. Saffet Arıkan, İktısat Vekili & 
Şakir Keaebir, Milli Mudafaa Vekili 
General Kizım Özalp ve Ziraat Veki
li B. Faik Kurdoğlu dün a1qam Nıll 
19.15 de kalkan trenle İıtanbul'a ha • 
reket etmiflerdir. 

Meclis reiaimizle vekillerimiz ista
yonda hükümet, parti erkanı, Ankara 
valisi ve vekaletler ileri gelenleri ta • 
rafından uğurlanmıflardır. 

B. Fuaı Bulca lsıanbul.a ldui 
Hava Kurumu Genel Bqkanı & 

Fuat Bulca dün akşamki trenle 1ıtan
bul'a gitmiıtir. B. Fuat Bulca iMa. -
yonda Hava Kurumu ileri ıelenleri ta
rafmdan uğurlanmıttır. 

Biz türkler müslüman ortaça
Jnu Kemalizm inkiliplan ile ka
padık ve modern ileme airdik. 
Bu kadar radikal hareket etme
li dütünmiyen, yahut, bir takım 
zor p.rtlar yüzünden hareket e
demiyen ounanb inkılaplarının 
bir asırlık tecrübelerinin neticesi 
ne olduğunu biliriz. lnkiliplan 
idari ıslahat ile bir devlet kurtu. 
lutu addeden dütük ve k~r inkı
lapçı seviyesi ile, her teJ'ln esası 
milli kurtulufta, ve onun da teme 
li vicdan ve tefekkür kurtulu~un
da olduğunu düıünen ~emalı~ 
divası arasmda fark, yuzde yuz· 

SÜDET İlHAKINDAN SONRA 
Büyük Almanya: 

Vartova. ıg LL - Muhtariyetçi 
Slovak partisi reisi Sidor bugün Var· 
tova'ya saat 12.35 de gelmit ve Polon· --------------------- ------

dür. Vicdan ve tefekkür kurtulu
fUna, fU veya bu sebeple, v-:. n~ 
kadar uzaktan olsa da, her tl;'rlu 
müdahale bizzat divaya hıya· , . 
net etmek demektır. 

Fakat bu kurtulufUn. kales} 
ilnivenitedir. Univerııtenın yenı 
eliti hayat ve devlet kadrosunda 
nüfuz ve kudret bulduiu kadar, 
türk hüriyetinin ve ter~isini!l 
ıarantisi artmaktadır. Onıvenı
te hakkındaki iddialarımızda biz 
onun için taaısup gösteriyoruz, 
onun için kantit-: . de~!l, kalite 
istiyoruz; onun ıçın yüksek ve 
tam üniversite seviyesi p.rtlan· 
nm tamamlanması hususlannda 
ısrar ediyoruz. 

Ltanbul üniversiteıinin ne un· 

(Soau 8. iııci aylada) 

78. 700.000 nüfus ve 
583.000 km. murabbaı • 

arazı 
Berlin, 19 a.a. - Virtpft Und Statiatik mecmuau • ki alman 

atati.ıik ofiainin ıazeteaidir • Almanya ile ilhak olunan aüdet 
m••akaımm 28193 kilometre murabbaı ve nühuunun da üç mil· 

ya hariciye nazırı muavini ile iki mü
likatta bulunarak alovakya hüküme • 
tinin ve milletinin macar mütalibatı 
hakkındaki nolr:tai nazarını izah et -
mi§tir. 

Polonya bade.iye nazırı Bek'in 
BUkreı'ten avdetine intizaren Sidor 
yarm da Varıova'da kalacaktır. 

Tıp Kurultayı 
yon 593 bin kiti olduimm yazmaktadır. 

Bugün alman topraklarının 1 tvmm çizilmeel hakkmn ~cı dün kapandı 
meaalıai sathiyui 583 bin kilo. memleketlerle ~pıl~ olan müza • • • • 

etre murabbaı ve nüfusu ela 78 kereler henüz bitmcmıt okluğundan 7 ancı Milli Türk Tıp Kurultayı dün 
m.1 700 b. d·r yeni cümhmreiei itıtihabı için milli son toplantımu yapıp plecelc kurul • 
mı yon ın 1 

• mecüain ana yauda derpif ediolen tayıa ru...,.....üni ele te.Wt ettikten 
Cümhurreiai ne mm.an mühlet zarfında toplantıya çağrdma • sonra dairhmtbr. Kurulta~ iftirik 

aeçilecelc ıı mümkün değildir. eden -doldarlammzdan 1ııir kıum cliin 
Prag, 19 a.a. - Bugün basma qa- t;ekkrin mali MSİyed lsbınhal'a 1aare11et etmiılndir. (Ha-

ğıdaki resmi tebliğ verilmiftir : Prag, 19 a.a. - Finans nazırı B. Wiuıi& 2 inci ~) 
,Çeıto.lo'VÜ devletinia ymi budı&t- ~ 8 hif aqfad~ 

l•panya'Ja pnülliilerin •m ~elrildifi bugünlerde, ceplaelerJe 
/ıayJe ıayan bir ıeY olmamaktaJır. B. Mu.alini general Franlıoya 
6ir telsral plıerelı, l talyt/11111 Jaima kendisiyle beraber old-~. 
,.. -67]. .... tir. (H~ 3 iincii My#"'1a) .... 
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Kültür krizine dair 
Awupa'da kültür krizi vaNlır sözünden Avnıpa'da kültür kalınanllf • 

br mi.ni.aı asli. çıkarılmama1ıdır. Avrupa, sadece, bazı esaslı kültür işle
rinde, (Mektep, ilim, aanat, v.a.) yeni vaziyetlere uygun yeni tehirler ara
makta ve politik herciimen:in ıanıntıları henüz dinmediği iç.in, bu tefair
leri iyice ifade ebniye daha doğrusu herkeain üzerinde mr'-.hrk kalacağı 
bir tefsiri ortaya koymıya henüz vakit bulamamaktadır. 
Avnıpa, eokiden, bu gibi eıaalı kültür meaelelerinde gene tam bir bir• 

lik ve beraberlik temin edemenıitti. "Mektep" diyince, Ji.yik mektep, di • 
nin te&İri altında mektep, tek mektep gibi tiarlar arkaamda, nazariye -
)er biribirleriyle çarpıttığı gibi bilha11a sanat itlerinde görütler hiribi • 
rinden ayrı k&lrrdı. Şu var ki bu ayrılıklar hep aynı zemin üzerine itlen
ınit bir takan reaimler gibiydi. Esaa zemin "Liberal" görütün hazırladığı 
ve "toleraıu"m kaidelediği zemindi. Bugünkü ayrılıtlann en mühim ta • 
rafı, liberalizm ile toleransın ördükleri bu zeminin bir çok millet camia • 
!arı tarafmdan kıamen yahut tamamen reddedilitidir. 

Geçen aaır içinde, fransız ihtilali ile hu ihtilalden doğan fikirlerin te&i· 
ri altında olarak, meseli. Fransa'da, li.yik tedrisat önce bir gaye, arka ar
kaya yaprlan hamlelerden sonra da bir varıt noktası olmuttu. Bugünkü AJ. 
manya'da da tedri1atta dinin ve mezheplerin tesirini kaldırmıya doiru 
tiddetli ve seri hamlelere tahit oluyoruz. iti yalnız Ji.yikHk cihetinden 
&lınca aynı mektep teli.kkiıine vannamız li.zmıdrr. Halbuki geçen bira -
arr içindeki franaız li.yiklik teli.kkisi ile bugünkü Almanya'nm li.yiklik 
teli.kköai arasında e&aalı farklar mevcuttur. Bu farkların ne olduklarını 
sırf li.yiklik bakımından tesbit edemeyiz. Fakat birinin liberal zemin Ü • 

zerine diğerinin ise naayonal soşyalist zemin üzerine itlenmi~ olduğunu 
kabul ve bunun ne demek olduğunu tahlil edecek olursak o zaman, me -
seli. kanavjçe üzerine İ.flenmit bir Jile ile deri üzerine boyanmıt bir lale
nin farklarmı görürüz. 

Denilebilir ki, her ikisi de lale olduğuna göre ara.da bir mahiyet farkı 
yoktur. Fakat franaızlara sor&anız li.le yalnız kaneviçe üzerine itlenir ya
ni li.yiklik liberal bir zemin üzerinde yaıar. Almana göre iae, lale ancak 
deri üzerine remıedilir, yani, li.yiklik ancak naayonal sosyalizme daya • 
narak yaıayabilir. Ve batka memleketlerin bu husustaki fikirlerini sor -
sanız memlekete göre bir l&yiklik tarifi ve teli.kkisi te&bit edersiniz. Ve 
bunların her birinin ifade e-diiitinde diğerlerinin hepsinin birden "batıl" 
olarak reddedilmesi keyfiyeti vardrr. 

Bellibatlı kültür meaelelerindeki hu dağnıklık ve bu mutaassıp ve 
~.intolerant" görüt, kültür krizinin derinliğini ve tiddetini gösterse ge • 
rektir. Çünkü parçalardan bütüne ve bütünden parçalara tatbik edilecek 
tahliller ve tetkikler iıtianaaız göatennektedir ki bizzat "kültür" ün teli.k
ki&inde zıt ve barıtmaz ayrılıklar mevcuttur. Ve bu ayrılrklar akademik 
mahiyette olmaktan çoktan çıkarak kendilerine inananların var kuvet -
!erine dayanmak auretiyle meydanı yani bayatı m~hasıran kendilerine 
tahaiı etmek yolundadırlar. Burhan BELGE 

Milli Tıp Kurultayının 
çalışmaları sona erdi 

Dün de doktnrlnrımı'7!'. 

mevzular etrafında 
hir ~nlr ilmi 
görüştüler 

Yedinci Tıp Kurultayı dün üçüncü ve son gününü de birçok fa. 
aliyetlerle bitirdi. Dün ıabah saat 9 da doktorlarımız Halkevinde 
toplanmıtlardır. 

Diş tabibi B. Ekrem Avni ile B. Saim 
söz alarak bu usulün faydalı olduğu
nu ve her diş tabibinin bu usulle mu
ayenehanesinde kolaylıkla çalışabile
ceğini söylemişlerdir. Kongre heyeti 
ıürekli alkışlarla B. Halil tlyas'ı 
tebrik etmişlerdir. 

İşini bitiren kurultay kapanış kara
nnı vermeden eve! Ulu Şef Atatürk'e 

olan sonsuz tazim ve bağltlığını teza
hürlerle izhar etmiştir. 

Bu suretle sona eren Yedinci Tıp 
Kurutalyını müteakip şehir lokanta· 

sında bir çay ziyafeti verilmit ve bir
çok doktorlarımız da dün akşam ki 
trenle Ankara'dan ayrılmışlardır, 

Yeni bir sigara çıkıyor 
Öğrendiğimize göre İnhisarlar ida· 

resi İzmir adiyle yeni bir sigara çıka
racaktır. 

Prens Bibesko 

Türkiye - Romanya arasında 

hava sel erleri i~in tetkikler 
İstanbul, 19 (Telefonla) - Beynel

milel ıivil havacılık federasyonu re
isi, Romen tayyareci Prenı B«>eako 
dUn saat on üçte, pilot Kuluri ve Rad
yo Enesko'nun idaresindeki hususi 
tayyarcsiyle, Bükreş'ten ıehrimize 
gelmiştir. 

Prens Bibesko'ya, Mıaır'ın BilkrCf" 
te'ki maslahatgüzarı Emin Fuat Be
yin refikası ve arkadaşı refakat et
mektedirler. 

Prens Bibuko, Havayolları iıtas • 
yonunda, latanbul Hava Kurumu bag
kanı İsmail Hakkı, istasyon müdliril 
Abdullah ve daha bir çok zevat tara
fından karşılanmıştır. Kendislle ko
nuıan bir arkadagıımıza, prenı, ıeya
hati hakkında ıunları söylemigtir: 
"- Bu defaki seyahatim tamamiy

le hususidir. Daha doğrusunu ister -
seniz ufak bir gezintiden ibarettir. 
Bilhassa İstanbul'u görmek için be -
raberimde getirdiğim Bayanlar, gel -
mişlerdir. İki gün sonra Bilkrefe av
det edeceğiz. Mutasavver bir Blikreş
Ankara bava hattının ihdası için, iki 
dost erkanıharbiye arasında görüş -
meler devam etmektedir. Görecekıi -
niz, bu hat Tlirkiye'ye ve Rornanya
ya çok iyi faydalar temin edecektir. 
Karım, Prenses Bibesko'nun 1stan -
bul ıeyahati maalesef şimdilik tehir 
edilmiştir. Kendisi halen Pariı'te bu
lunmaktadır.,, 

Adana lş Bankasının 
yeni binası 

Adana, (Hususi) - İş Bankaaı şeh
rimiz 'ubesi çok güzel bir bina yap
tırmıştır. Adana şube•i birkaç glin
denberi tlu binaya nakletmit bulunu
yor. Bankanın gişeler içok zariftir. 
Bina, iki katlı ve betondur. Ön kı
sımda geniş bir antre vardır. 

Adana, bu suretle yeni bir bina da· 
ha kazanmış oldu. 

Eminönünde 422 dükkan 
yıkıldı 

İstanbul, 1 '1 (Telefonla) - Emin· 
önllnde ıimdiye kadaT 422 dülddn yı -
kılmıştır. Emlak Bankasının bulundu
ğu adaya kadar kısımlar da yalanda 
istimlak edilecek ve meydan tamamen 
açılacaktır. 

Yunan bükümeti Sultanahmet· 

istedi 
İltanbul, 19 (Telefonla) - Yunan 

hlikümeti latanbw Sultanahmet mey 
danında bulunan yılanlı sütunun kop
yuini istemi§tir. Kopye Atina'da Del
fi mabedine dikilecektir. 

Beynelmilel demiryolu kon
gresine iştirak edecek mu· 

rabhaslarmıız gittiler 
İstanbul, 19 (Telefonla) - Ayın 

altısında Peşte'de toplanacak demir • 
yolları konferansına iştıirlk etmek ü -
zere ticaret dairesi reisi Naki ile mil • 
hendis Galip Peıte'ye gittiler. 

Vilıiyet bütçelerinde yapılacak 
münakaleler 

Bazı vilayetler tarafından 1938 blit
çelerinde münakale yapılması İç ba
kanlığa teklif edilmiştir. Münakale 
teklifleri bakanlıkta mliteşekkil hu
susi idareler bütçeleri tetkik komis
yonunca önümüzdeki günlerde göz
den geçirilecek ve yüksek taıdika ar· 
zedilmek üzere Bafbakanlığa verile
cektir. 

Denlıbant'm yeni 
teıkllitı tamamlandı 

İltanbul, 19 (Telefonla) - Deniz 
bank'ta son teşkilat yapılmış ve açık
ta kimse kalmamıştır. Esaslı teşkilat 
'unlardan ibarettir: Umumi müdür
lük, İstanbul, İzmir, Trabzon, Van şu
beleri ve şubelerin bulunmadığı ma
hallerde banka acenteleri. 

Umumt mlidlirllik serviıleri içinde 
·bulunan itletme idaresi doğrudan 
doğruya B. Hamdi Emin Çap'ın ida -
resi altındadır. Bu şube Denizbank'ın 
bütün memleketteki i•letmelerinin na
zımı vazifesini görür. 

B. Hamdi Emin Çap'a İşletme Di
rektörleri olarak B. Rauf Manyaslı, B. 
Hamit Saraçoğlu, B. Yusuf Ziya Ka· 
lafatoğlu yardım edeceklerdir. Bu şe
kilde Denizyolları işletmeıi, Akay iş· 
letmeıi, Liman itletmesi, İzmir kör· 
fezi vapurları, Van gölü işletmesi, 

Tahlisiye, Fenerler ve Kılavuzluk gi
bi işler tamamiyle tevhit edilmiştir. 

Bundan sonra Denizyolları vapur
ları ve Akay vapurları yoktur. Hepsi 
Denizbank'ın uzak &ahiller ve yakın 

ıahiller vapurlarıdır. Ve işletme dai
resinin muhtelif ıervisleri tarafından 
idare edilecektir. 

Deniz fenerleri, Can kurtaran, Kıla· 
vuzluk, Romorkörcülük ve Palamar 
işleri Deniz emniyeti servisine veril· 
mittir. 

Akay müdürü B. Cemil Enarun mü
şavirlik servisine nakledilmiştir. 

Fen dairesi 
Fen dairesi, umum müdür muavini 

B. Harun İimenin idaresi altındadır. 
Haliçteki fabrika ve havuzlar, İstin· 
ye'deki doklar, atölyeler, İzmir ve 
Van'daki tersane doğrudan doğruya 

buraya merbuttur. 
Bankacılık: Bankacılık ve mali iş· 

ler umum müdür muavini B. Tahir 
Kefkep'e merbuttur. Tahir Kefkep ay
nı zamanda bankacılık ve ıbankanın 
bütün teıekküllerinin para ihtiyacını 
gidermek vazifesiyle mükellef olan 
İstanbul şubesinin müdürüdür. 

Denizbank forsu 
Yeni fors için tetkikler yapılmak

tadır. Vapur bacalarının üstleri siyah 
ve alt kısmı sarıya boyanmaktadır. 

Fors hakkında memleketin yüksek 
ressam, sanatk3.rlarının fikirleri alın· 
mıttır. İlk tecrobe Suvat vapurunda 
yapılacaktır. Dütünülen fors şudur: 

Tarihi bir remzi işaret eden bir ka
dırga ve lizerindeki yelkenlerin çizdi
ği (D.B.) tekli de Denizbank'ı ifade 
etmektedir. 

Deni:ııbank'ın Avrupaya 
göndereceği talebe 

Deniztıank tarafından gemi inşaiye 
ve makine tahsili için Avrupa'ya gön
derilecek talebeler ara11nda açılan 

imtihanda ıu talebeler muvaffak ol
mutlardır: 

Sezai Kızıltunç, Tarık Aygen, Os
man Taviloğlu, Bilrhan Beksaç, Hü
aeyi.ıı Fethi Eralp, Enis Baıtaymaz, 

Orhan Atlınan, Nazif Ergin, Ertuğ
rul Nitel, Mlifit Hasan İtimir, Ali Sa
mi Bengiıu, Şamil Ura11ı, Abdülkerim 
Adruman, Kazım Feridun Serim, Ali 
Haydaroğlu. ----
İstanbul konservatuvar bina

sının inşasına başlanıyor 
İstanbul, 19 (Telefonla) - ~bir 

mütehassısı Prost, alman mimarların -
dan Polzig tarafından hazırlanan kon
servtuvar pllirunda bazı tadilata lüzum 
gö.stermiştir. Bu tadilatın yapılması, 

Güzel Sanatlar Akademisi Profesörle· 
rinden Arif Hikmet'e verilmiştir. Ta
dilat bittikten sonra konservatuvarın 

inşaatına bil§lanacaktır. İnşaata neza -
ret etmek üzere Alrnanya'dan bir de 
mimar celbi dlişünülmektcdir. 

Yeni Sıhiye tayinleri 
Ban nakiller yapıldı ve Tıp Talebe Yurdu 

mezunları yeni vaıtfelere tayin olundular 
Sıhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti bir liste neşrederek bazı 

doktorlar arasında nakiller yapmıı ve 1937 tıp talebe yurdu me· 
zunlarından birçoğunu yeni vazifelere tayin etmi§tir. 

1 Bu listeye göre: Muğla M. hasta· 

d~ ; I 1 neıi rontgen mütehassısı Celal Ka
l mar Mersin M. hastanesi rontgen mü· 

mütehassıslığına; Ankara N. hastan~ 
Halkevinde yabancı 

kursları açılıyor 
Her yıl açılmakta olan İngilizce, 

fransızca ve almanca lisan kurslarına 
ikinci teşrin tarihinden itibaren baş
lanacaktır. Geçen yıl bu kurslara de
vam edenlerle bu lisanları bilenlere 
mahsus ayrıca ikinci bir kurs açıla
caktır. İsteklilerin en geç 28 birinci 
teşrin akşamına kadar Halkevl bat
kanlığına müracaatları ilan olunur. 

Greko - Romen güreı 

birincilikleri tehir edildi 
T.S.K. Güreş federasyonu 1938 ıe

neıi Türkiye greko - romen güreş bi
rincilerinin milli takıma terfi müsa
bakalarının şimdilik tehir edildiğini 
ve tarihinin ayrıca ilan edilecei:ini 
bildirmektedir. (a.a.) 

Resmi dairelerde çalışan iş
çilere ait beyannameler 

Devlet, vılayet ve beledıyelere ait 
her türlü iş yerlerindeki işçilerin iş 
kanununa tevfikan vermiye mec .. 
bur oldukları beyannamelerin ba
zı dairelerce verilmek istenilmedi -
ği ve bu hususta muhtelif yollarda i
tirazlar serdedilerek kanun tatbikatı
nın şümulünden dışarı çıkmak teşeb
büsleri ile vaz:ifedar memurlara güç
lük çıkarılmakta olduğu anlaşıumış

tır. Başbakan B. Celal Bayar bütün 
vekaletlere bir tamim göndererek tağ
yir ve tehire imkan olmadığından ka
nun hükümlerinin tamamen yerine 
getirilmesi lüzumunu bildirmiıtir. 

Oyun aletlerinden alınacak 
resim 

Oyun aletlerinden alınan reıim için 
Finanı bakanlığı tetkikler yapmakta
dır. Resmin levha veya soğuk damga 

!ic'rU-o1aca:ıttir: ınutrn\'&\;ü"fc'tıük1C
rin bitmesine kadar Maliye idarelerin
de mevcut levhaların yüz para lizerin
den belediyelere ve köy idarelerine 
vrilmesini kararlaştırmııtır. 

Hususi muhasebe müdürleri 
arasında 

İç bakanlık hususi muhasebe mü· 
d!irleri arasında değişiklik yapan bir 
kararname projesi hazırlamaktadır. 

{'>ynı kararname projesiyle açık bulu· 
nan hususi muhasebe direktörlükleri· 
ne de tayinler yapılacaktır. 

Tiihiyetimize kabul edilenler 
Hicret ve iltica suretiyle muhtelif 

yabancı memleketlerden yurdumuza 
gelen 1133 türkün tabiiyetimize kabu
lü Bakanlar Heyetince kabul edilmiş
tir. 

Köşkcrdc gene zelzele oldu 
İçbakanlığa, Kırşehir vilayetinden 

gelen bir telgrafa göre dün Köfkcr 
mıntakasında yeniden bir zelzele ol
muştur. Zelzele hafif geçmit ve hiç 
bir zarar yapmamıştır. 

si kulak aaistanı Hamit Ataman Ma
nisa memleket hastaneai kulak mü -
tehassıslrğına; İatanbul S. müdür mu
avini Haydar Bulak Eyüp belediye 
dispan•eri tabibliğine; Tıp fakültesi 
1937 mezunlarından Naci Demirci -
oğlu Lapıeyl H. tabipliğine; Manisa 
sıtma mücadele reisi Şevket Balıke -
sir sıtma mücadele reisliğine; Balı -
keıir sıtma m!icadele reisi Halil Ma
niıa sıtma mücadele reisliğine;. 

Tıp talebe yurdu 1937 mezun
larından yeni va:ııifelere 

tayin olunanlar 
Turgut Nazımiye H. tabipliğine; 

Bahattin, Bucak H. tabipliğine; Nu&
ret, Gümlişane merkez H. Tabipliği· 
ne; Atıf, Cihanbeyli H. tabipliğine: 
Halil Sabri, Trakya sıtma mlicadele
si tabipliğine; Halil Aziz Sürüç Hü
kümet tabipliğine; Hasan, Mihalrç· 
çık hükümet tabipliğine; Cemal, Bo
gazlıyan hükümet tabipliğine; Bur
hanettin, Refahiye hükümet tabipli
ğine; Nedim, Gümü'1Jane hükümet 
tabipliğine; Şevki, Palo hükümet ta
bipliğine; Nurullah Siirt merkez H. 
tabipliğine; Muzaffer, Hakkari mer
kez H. tabipliğine; Reşat, Şarkıtla 
hükümet tabipliğine; Mehmet Mev• 
Hlt Maraı sıtma mücadelC9i tabipli
ğine; Sait, merkez H. müessesesi ıc
rom ıubesi asistanlığına; Hayri, Ak
dağmadeni H. tabipliğine; Niyazi, 
Nuseybin H. tabipliğine; Bahattin, 
Tefenni H. tabipliğine; Kemal, Iall
hiye H. tabipliğine; Galip, Anamur 
H. tabipliğine; Halil İdris, Manavgat 
H. tabipliğine; Hikmet, Avanoı H. 
tabipliğine; Refik, Şavşat H. tahipli,
ğine; ha, Kelkit hükümet tabipliği
ne ; Vahdettin, Ankara sıtma müca .. 
dele tabipliğine; Fahri, Yalvaç hlikU· 
met tabipliğine; İbrahim Etem, Baş
kale hükümet tabipliğine; İzzet, Ga
ziantep trahom kursu tabipliğine; 
Mahmut, Gevaı hükilmet tabipliiğne; .. . ,_ --- --~- .. .. " ...... . 
ğine; Celal, Merkez H. mücaseıesı 
bakteriyoloji şubesi asistanlığına.; 
Vahdet, Hizan hükümet tabiplii:ine; 
Kaya, Sorgun hükümet tabipliğine.; 
Samih, Ovacık hUkümet tabipliğine; 
Sabih, Kahta hükümet tabipliğine: 
Ferruh, Antalya sıtma mücadelesi ta
bipliğine; Fethi, Andırın hükümet 
tabipliğine; Hasan, Bayburt hükümet 
tabipliğine; Nizami, Kemaliye hükll
met tabipliğine; İhsan, Kulp hükll
met tabipliğine; Eşref, Eruh hükil • 
met tabipliğine; İrfan, Garzan hükil
met tabipliğine; Mutahhar, Trakya 
sıtma milcadelesi tabipliğine; Sürey
ya Pertev, Konya sıtma mücadcle11i 
tabipliğine; Necati, Cizre hükümet 
tabipliğine; Ekrem, Savur hilkümet 
tabipliğine; Rahmi Cafer, Sarıkamt§ 
H. tabipliğine; Etem, Gaziantep tra
hom kursu tabipliğine; Halil Fehmi, 
Gaziantep trahom kursu tabipliğine: 

Profeıör Nazım Şakir Türkiye'de 
nörotrop virualerden mütevellit ye -
ni görülen hastalıklar, profesör Me. 
lekior tromboficbitli apandisit, dok
tor Rahmi duman ve doktor İhsan Ş. 
Akacl sar'arun patoloji ve istolojisi 
hakkında, doktor Fahri Arel Akci -
ğer vereminde partici müdahalelerin 
fayda ve mahzurları ,profesör A. 
Marchionini dermatolojide hikemt 
ve kimyevi meseleler, doktor Ali Eş
ref Glirel Pistoliypistrofi, doktor A
li Korur son bakteriyoloji etüdleri, 
doktor İhsan Derman Coffey ameli • 
yesi, profesör Sgalitzer eviye has
talıklarında rontgen muayenesi, dok
tor Rasim Ülgen kalp ve damar tono
aitesi ve hyyertansiyonlar, profesör 
Maka Meyer otoskleroz, doktor Bür
han Berk karaciğer vazifesi muaye -
naıinde kan albominleri, Dr. M uhte -
rem Gökmen röntgen tedavisinde ro -
tasyon usuiil ve alınan neticeler, Dr. 
Adnan Atam troit çıkarılmasından son· 
ra kanda şeker ve kollesterin değiş
meleri, profesör Saniyaver endocrino· 
vegetatif burun kanamaları hakkın. 
daki tetkiklerini söylemişlerdir. 
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Yusuf, Yusufeli hilkümet tabipliği -
ne; Faruk, Çıldır blikümet tabipliği
ne; Haşim, İpsala bükümet tabibpli
ğine; Ziyaettin, Kargı hükümet ta• 
bipliğine; Fikri, Midyat hükümet ta• 
bipliğine; Sabahattin, Plümür hükil· 
met tabipliğine; Ali Ahmet, Pazar -
cık hükümet tabipliğine; Faik, Dirik 
hükümet tabibpiliğine; Cahit, Lice 
hükümet tabipliğine; Adil, Kemah 
hükümet tabipliğine; Zeki, Eleşkirt 
hükümet tabipliğine; Mümtaz, Göl
köy hükümet tabipliğine; Kamil Ar
paçay hükümet tabipliğine; Hadi 
Kaş hükümet tabipliğine; Adnan, 
Pötürge hlikümet tabipliğine. 

Öğleden ıonra saat 14 de yapılan 
toplantıda da profesör Niyazi Gözcil 
Paoryazisten mütevellit kseroflalmi, 
profesör Selahattin Erk Pankreas te
kalllisli, doktor Zühtü Jacobaeus ame
liyesi, doktor İbrahim Aydar hançe -
re ve ıeı, doktor Asım Onur Ergo 
mllatahzarlarırun viladiyedelti vaki 
teıirleri, doktor Hami Dilek bir me
nejion vakur, doktor Sezai Sami giz· 
li akciğer veremi tetkikinde rontge · 
nin rolil, doktor Şemsettin Oıtel cilt 
kanserlerinin husulünde gline§in te -
ıiri, profesör Eaat Birol trombofle
bitlerin erken teghisi, doktor Perihan 
Çambel lenfa ukdeleri hastalıkların
da B iopıinin te,hiı kıymeti hakkın· 
daki tetkik ve mlitalealarını ıöyle -
mitlerdir. 

Bu ıuretle •ona ~rmit olan kongre
yi müteakip •aat 17 de şehir lokanta
aında bir ziyafet verilmittlr. 

Diı tabipleri kongresinde 
Dit atbipleri kongresinde, dit tabi

bi Halil tlya& Akben Viyana' da top -
!anan beynelmilel diş tabipleri kon
greıinde Halil tıyaa •iıtemi kron ile 
Viyana'da Akben aparat adını ver
dikleri altın köprüler imalinde dit -
!erden ölçü alma usulünü gQ&termiıtlr. 

Ağlama duvar! 
- Bir yanağınıza bir tokat vuru

lacak olursa öteki yanağınızı da 
çeviriniz / 

Diyen lsa'nın doğduğu Beytül!a
him'e araplar zorla girdileri 

Kudüs'te. asırlar görmüş ve bu 
asırlar içinde dalları sulhun, huzu
run, sükOnun sembolü sayılmiş o
lan tarihi zeytin ağaçlarının yanı
başında kan dökülmektedir. 

Golgota'da çarmıha gerildikten 
sonra gök yüzüne uçtuğuna inanı -
lan lsa'nın kanatlandığı yerlerde 
şimdi ingiliz tayyareleri dolaşıyor. 

Hıristiyanlığın, yahudiliğin ve 
hatti müslümanlığın mukaddes ta
nıdığı, bir zaman uğrunda haçlı se
ferleri yapılan Kudüır'te hemen he
men dünkü vazifesine devam eden 
hiç bir taraf, biç bir yer kalmamış 
gibidir. Yalnız, bir yer, eski halin -
dedir. Süleyman m§bedinden ka -
lan yahudilerin "ağlama duvarları.,, 
Vaziyet böyle devam ederse yahu
dilu, Kudüs'ün içinde Ye dışında 
bulunan soydaşlarını düşünerek da
ha uzun bir müddet ağlıyabilirlerl 

. :r. I. 

f'arPleri himaye f 

lngiltere'de tetkil edilen "farele
ri himaye" cemiyetinin tam 739 ka
dın i.zaaı varmıt ! 

Şimdiye kadar •evgiaini daha zi
yade kediye veren Havva kızlannı, 
fareye doıt eden ıu bizim 'çaplan 
"Miki fare•' midir? 

Farenin himayesinde, belki, bü
yük bir fecaat yok; fakat bu çığır 
ilerler de ırünün birinde "pireleri 

himaye", "bitleri himaye", "tahta 
kurularım himaye", "hamam böcek· 
lerini himaye•', "örümcekleri hima· 
ye", "aakıraalan himaye", "kene .. 
leri himıaye'', ''dana buru.nlannı hi • 
maye'', ' 11ivriainekleri himaye", "ka· 
raıinelderi himaye", "çekirgeleri hi· 
maye" cemiyetleri kunıluna o aa • 
ıımn halimiz cJiıwnandırl 

Topal leyleğe mersiye ! 

Kudüa'te ve Fiiistin'in her tara· 
fında bombalar patlıyor; tüfekler 
ablıyor; arap ölüyor, yahudi ölü
yor, İngiliz yaralanıyor. 

lıpanya'nm bağrında tututan 
yangın sönmedi: bili. o yüzden hü
kümetçi ölüyor, frankocu ölüyor, 
gönüllü ölüyor ... 

Çin'deki motörlü japon kuvet
leri yukarıdan, ataiıdan ilerle
mekıtedir; Bu ku•etlerin önünde 
ve cenupta bat gö.teren kolera a
feti karııaında binlerce, yüz bin
lerce adam ca:n verdi ... 

Bütün bunları bir tarafa bıra• 
kmız. Fakat eğer teeHür duymak, 
kalbinizin rikkatini meydana Vlll'• 

mak istiyoraaruz, İıtanbul'da E
yip camisinin bahçuindeki topal 
le;r.lek ö~. 

Eğer bu topal leyleğin ölümü 
en ziyade acınmaıı lizım gelen 
hadise olmasaydı, meıhur ıair 
Necip Fazıl Kısakürek, evelki 
gün ona "Bugün" de upuzun bir 
mersiye yazmazdı t 
Bok&örii. döven kı:ısl 

Yumruğunun kuvdi ile metbur 
boksör ~k Doyl, geçenlerde A • 
merika'da bir bar kızmdan dayak 
yemif. Bu hadiseye hayret .,..ıen
ler var; fakat hayret etmedim: 
sadece ıu eski beyiti hatırladım : 

Şirlcr pençei kahrımda olurken lerzan 
Beni bir gözleri lbQya zebun etti felek! 

18 ,,l'nPlik ör1i idare kalktı! 

Münib aniatmaaına rağ,men ge
ne ortalık süt • liman olmut delil
dir. Gene ihtilaflar, müzakereler, 
ihtili.flar, inkıtalar ve aaire ve ıa· 
ire. Devam edip gidiyor. 

Bütün bu hadi.eler ara11nda ho
ıuma giden ne oldu, bilir mia.\niz? 
Londra' dan gelen fU telgraf: 

"Li.tvanya'da 18 aeneden beri 
meriyet mevkiinde olan örfi idare 
k&ldırılmııtrr. Mülkiye i.mirlerine 
aakeri lı:umandanlarm 1aliıbi:ıretle
ri. verilmittir ... 

Dün yurtta hiç yağış olmadı 
Dün şehrimizde bava umumiyetle a

çık geçmiş, rüzgar şimalden saniyede 
2 metre kadar hızla esmiştir. Günün 
en düşük ısısı 4, en yüksek ısısı da 24 
derecedir. Yurdun bütün bölgelerinde 
hava tamamiyle açık geçmi§tir. 24 sa· 
at içinde yurdun hiç bir yerinde yağı~ 
olmamıştır. Rüzgarlar Karadeniz sa
hillerinde cenuptan, diğer bölgelerde 
'imalden •aıniyede en çok dört metre 
kadar hızla eımi,tir. Yurtta en dü,ük 
ııı ııfırın altında olmak üzere Sıvas'
ta 1, Kütahya' da 2, Kars'ta 3 derecedir. 
En yüksek ısı da sıfırın üstünde ol· 
mak üzere Sinop1ta 20, Kocaeli'de 21, 
Eııkişehir'de 22, Balrkesirde 23 
Bursa'da 24, Antalya'da 25, Diyarba· 
'.kır'da 27, Adana'da 30 derecedir. 
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[DIŞ POLITI KA 1 

Macaristan sabırs11lanıyor 
Südet meselesi ve Çekoslovakya 

ile Polonya arasındaki Teıen meeele • 
1İ halledildiği halde macar davasının 
'Üriip gitmesi, Macaristan devlet •· 
d.ırnıanru aabıraızlandırma.ktadır. Bq
•eiciı lmredi, macar ajansına verdiği 
~Yanatta bu sabırsızlığı açık olarak 
~e etmiıtir. Filhakika aradan geçen 
her gün. bu davanın macar noktai na
'-nna göre hallini zorlaıbran yeni bir 
lıniJ ortaya atmaktadır. Binaenaleyh 
~atan ve bu devlete yardımcı o
'-ıı Polonya ve halya, bu ihtilifı bir -
-.ı evel ballebniye çalıımaktadırlar. 

Münih anlqmaıının akabinde ma
'-r ekalliyetleri meselesinin halli için 
ltomarno'da macar ve ılovak delecele
ti arasında bir içtima aktedilmiıti. Slo
•llldann bu konferansta takip ettilde
l'İ politika tibiyeıi, müzakereleri 
tbiimlcün olduiu kadar uzatmak ve bu 
lrada Abnanya ile kendi müna1ebetle
t'İlli tanzim etmekti. Yeni çekoslovak 
b...iciye vekili Şuvalkovtki, Almanya· 
)t ziyaret etti ve Hitler tarafından ka-
1:.uı edildi. Bu ziyaretin Çekotlovakya
~ alman himayeıine girmesi gibi bir 
betice verdiii anlqıhnaktadır. Filha • 
kika franıız yardımına bağladıiı ümit 
)Üzünden baıına felaket gelen ç.kos
lovakya için takip edilecek batka bir 
)ol ela yoktu. Bu anlqmadan sonra 
Slovakya'daki komüniıt partiıi taefiye 
edilmiı ve çekoalovak devlet mekaniz
tbaaırun milli ıoayaliıt si.temine uy
lun tekilde tanzimine baflannutbr. 
Binaenaleyh Çekoılovakya bundan 
böyle, Almanya'run peyki ve alman ik
lııadi geniıleme siya.etinin yardımcı· 
il oluyor. Buna mukabil Almanya, 
Slovakyadaki alman ekalliyetlerinin 
l..ıkıan üzerinde dunmıktan vaqeç
lbİJ n iki memleket aruındaki hu-
dut, plebiıit yapılmaksızın çizilmittir. 

Almanya ile münasebetlerine bö,.. 
le bir düzen veren Çekoslovakya, bir • 
lcaç hafta evel, dört devlet tarafından 
taarruz. ufnyan Çelıı:oılovakya değil
di. Ve slovaldar, Komamo müzakere • 
Serinde bunu macarlara anlattılar. Ma
e.rlar, 1910 nüfuı saysmnm niıbetle • 
tine dayanarak ılovakyanın ve Riiten· 
)'bJD mühim bir kıımmı iatemiılercli. 
t.1.carlann iddialan teslim edilecek 
olursa, Slovakya'mn merkezi olan Bra
tiılava dahi Macaristan'• terbdilme • 
lidir. Slcwaldar i-. mmcarlara .-elik· 
1,...:. -.1..,,;1 "rnv.de cenap hadutl.r-. 
,.. ınce ve tent aibi uzun &nr Dokta • 
clıaa batka topnık bııaeılu:uqı kaW • 
baiyecelderini anlatmıılardlr. Kolw> • 
lao ıörüımeleri bu yiizden inkıtaa ai
"-nıtbr. Görüpnelerin inkıtaa uğra • 
-.. üzerine, Macariata'm Münib an• 
laımasmı imza eden dört devlete mü • 
a-acaat edeceii yerde yalmz Ahnanya 
~ 1 talya'ya müracaat etmesi clikkte 
li.yıktır. Bu, orta Avrupa meselelerin
de iki garp demokruiıinin arbk IÖz 

-.bıDi olmaktan çıkbklarma delalet • 
der. Filt..kika macar bqnkili lmredi, 
evelki gün, :macar ajaımna ftl'diii be
tanatta Mac:ariıtan'm yalnız Almanya 
-. ltalya'yı haberdar ettiiini söyledik· 
ten sonra, macar divauna yardmılan • 
IU temin etmek için yalvarmaktadır. 
lım-ecli demiıtir ki: 

- "Şuraıını hassaten tebarüz et • 
tinneliyim ki, aynı zamanda Macaris -
tan için ele kuvetlenmiye yol açan son 
haftalann biclieeleri, bu iki devletin 
.. 1 talya ve Almanya • faaliyetleri neti -
eesidir. Bu da katiyen nazarı dikkat • 
ten uzak tutmadığomz bir unıurdur. 

uı;us 

DÜNYA HABERLERİ 
Büyük 

Konseyi 
Faşist 

toplandı 
Roma, 19 a.a. - Saat 22 de B. Mu

solini'nin riyaseti altında toplanmış 
olan büyük faşist meclisi, saat 1.15 te 
meuiıini i.kmal etmittir. 

TUNA KIYILARI 
- Yeni çıktı -

Falih Rıfkı ATAY 
Hem Yugoslavya'da yapı· 
lan bir seyahatin hikayesi, 
hem de en eski zamanlar
dan bugüne kadar Yugos

lavya 'nın bir tarihi 
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ITÜRKiYE BASINI 1 

Korporasyon sistemi 
KURUN'da B. Aaım Ua bu baılık

la yazdıiı bqyazmnda tunları aöy
lemekteclir : 

Geceleyin neıredilen tebliğde fırka 
aekreterinin fırkanın ve fırkaya tlbi 
teıekküllerin faaliyeti hakkında bir 
rapor vermiı olduğu beyan edilmek
tedir. 

"Son günlerde ltalya'da mebusan 
meclisi ilga edildi. Onun yerine kor
porasyon meclisi geçti. lltalyan ga • 
zeteleri bu hadiseyi f aıiz.m tefkili.tı 
içinde eaaslı bir inkilap safhası ola • 
rak tuvir ediyorlar. Bu wulün de • 
mokratik memleketlerdo tatbik o • "---------------J lunan parlmantarizme niJbetle daha 
mütekamil bir ıiatem olduiunu ya • 

· B. Muıolini, bu rapor hakkında ve 
müteakiben memleketin dahilt vazi
yetine müteallik mütalealar serdet
miftir. Büyük fafiat mecliıi, millt ter
biye nazıruu önümüzdeki içtima devre
sinde orta mekteplerin yeni tcıkilitı 
hakkında milabet teklifler tevdi etmi -
ye memur etmi§tir. 

Büyük faJiBt meclisi, 25 ikinci te~ 
rinJe yeniden toplanacaktır. 

1 ngiliz - 1 talyan 

lnalllz kabinesi 
din toplandı 

-
Taymis'in hükümeti 

tenkid edenlere cevabı 
Londra, 19 a.L - B. Çemberlayn 

bu sabah aaat ona doğru lskoçya'daki 
sayfiyeainden Londra'ya dönmilştür. anlaşmasının 

tasdiki yakın 
İngiliz kabinesi bu sabah toplanmıı 

ve toplantı üç saat sürmUttür. Hiç bir 
tebliğ neıredilmemittir. Kabinenin 

Londra, 19 a.a. - Bazı gazeteler, in- yeniden içtimai tarihi de bildirilme
giliz - italyan anlaşmasının yakında miştir. 

tasdik edileceğini ümit ediyorlar. Tenkitlere cevap 
Daily Ekspres gazetesi, bunun di- Londra, 19 a.a. _ Taymis gazetesi 

ğer mühim kararlara takaddüm' eden B. Çemberlayn'a karıı yapılan ten -
bir merhale olduğunu bildiriyor. kidleri bir kere daha reddetmektedir. 

~lusoliniden f'rankoya Gazete, bu tenkitleri Uç ıınıfa ayı-
Roma, 19 a.a. - Musolini tarafından rıyor. 

8. Stoyadinouiç nutuk •öylerken 

Stoyadinoviç kabinesinin 
üç senelik çahşmaları 

'General Franko'ya gönderilen bir tel- "Birinci grup tenkid, tahaffuzi bir 
grafta ezcümle şöyle denilmektedir: harp lehindedir • ., 

"Fa9ist İtalya'nın istihsal edeceği- Gazete, bu ıınıfın 1914 den 1919 a 
niz zafere kadar size kardeşçe bağlı kadar devam eden harpten hiç bir ders 
kalacağına sizi temin etmek isterim.,, almamıı olduğunu kayded~~~r. . 

Salamanka., 19 a.a. - Milliyetper- İkinci grup, kuvet preıtıJı pren11p-
verlerin umumi karargahından tebliğ lerini temsil ve Milnih anlaşmasını 
edilmittir: tehdit önünde teslim olmak şeklinde 

Novisad'da bir • 
sergı açıldı "Cephelerde kayda değer yeni bır tefsir etmektedir. Versay'da Alman

hadise olmamıttır. Hava kuvetlerimiz ya'ya kartı yapılan hatayı sadece Al
Kullera, de Gandia ve de Denia liman- manya kuvetlendiği için reddetmek, 
Iarında ukeri hedefleri bombaya tut- Avrupa'nın iıtikbalini daha dyade 
muı ve bazı depolar atef almıttır. Ke- tehlikeye dU§Urecektir. 

Belırad, 19 a.a. - Noviaad ıehrinde Stoyadinoviç hükümeti -
nin üç aenelik faaliyeti, sergisi birçok zevabn huzuriyle açılmıt -
br. Matbuat merkezi büro.u ıefi B. Lükoviç, bu münasebetle bir 
nutuk eöylüyerek bükümetin icraabnı izah ve t91rih etmittir. 

za Valansiya limanınm ukert hedef- Teıirıis bir ıütem 
lerine de bomba atrlmııtır. Uçüncü grup, uzlaşma politikuı-

MUleı menfaatlerini takdir 
edecek 

Belgrad, 19 a.a. - Seçim mücade -
lcainin_!Çılması münasebetiyle Samu
prava g-dZCtesı, oun cı .... 3dXIlıa nusna -
sıııda neıretmit olduğu bir makalede, 
milletin menfuııtlerl " hakiki doet
ları ne tarafta olduğunu takdir ede
ceğini yazmaktadır. 

Millet, hırvatlarla karde§çeıine ve 
fakat hududu muayyen ve pahası ar
tık uzun uzadıya pazarlık cdilemiye
cek bir itilifa taraf tar olan realist 
ve namus.lu devlet adamını takibe de
vam edecektir. 

Franaus • yugoslav ıicadeı 
odaaı kuruldu 

Belgrad, 19 La. - Fransu - Yugos
lav ziraat odasının teeuüıü münase
betiyle Yugoalavenıki Laid, yazmış 
olquğu bir makalede bilhassa Yugos
lav ihracatının vasati olarak Fransa
dan fazla olduğunu yazmaktadır. Me
seli, Fransa, Yugoalavya'nın kereste 
ihracatına 1926 senesinde ylizde 4, 
1929 senesinde yüzde iki ve 1932 se
nelerinde yUzde 11 iştirak nisbeti 
yUzde 2 dir. 

,------------------------------- nın İngiltere ile fatiıt memleketler 
aruında Sovyetler Birliği aleyhine 
bir ittifaka doğru aevkedeceğini bil -
dirmcktc ve Münih'te Sovyet hUkü -

Çinlj ler mukavemet ediyor 
metinin mütaleuı sorulmadığına ip-

e• h h b • d 3 o uA oünç\a.\çi;l\%. Taym\e, ~~t\\t~ 1 r ava a r 1 n e Birliğinin Çek ihtilifma :Carıftınl • 
madığmı, çünkil Çemberlayn'ın Ver· 

J 
say ve Almanya'nm çenilmeal poli· 

apon tayyaresi• du··şu·· ru·· ıdu·· tikaamdan doğan meeelelerk metgtıl 
olmuı bulunduğunu kaydediyor ve: 

Japonlar da Hankov'a 15 kilometre mesafede 
bir tehri ifgal ettiklerini bildiriyorlar 

"Tte.iraizliği artık her tarafta tes
lim edilmekte olan bu aiateıni idame 
etmiş olan İngiltere değildir . ., diyor. 

B. Adinin bir nuıku 
Londra, 19 a.a. - ParJ.imento ifçi 

Kanton, 19 a.a. - Japonlar şimdi grupu lideri Attli, i§çi birliği ~fi.· 
Sitı§Otang'da çinülerin tiddetli bir linde söylediği bir ,nutukta demıttir 
mukavemetiyle kll'fdapnıılardır. Ha- B. de Valera'nın sözleri ki: 
va müdafaa bataryaları iki japon tay • • ••- Çembedeyn'itı biltiln bir .n~li 
yaresi dütürmilılerdir. etraf mda tefs1rler ve hatta beı dakika için sulh ~ettrdı -

Hankeu'dan bildirildiğine göre çin- ğini zannetmek rnanasudır. Mılll feda· 
liler Hankeu'ya 120 kilometrelik mc • I Londra, 19 a.a. - lrlanda'nın taksi- karlık milleti esaret altında tutmakla 
safedc Yangtse nehrinin sahilinde ka- mi meselesi hakkında dö Valera tara- tahakkuk ettirilemez. Biltiln erkekle -
in Şihueyao'yu iatirdat etmi11lerdir. fmdan yapılan beyanatın ingiliz na- · • 1·,bı·rHg·i :s rin bütün kadınların samımı 

Japonlar harp isti'·- ı· . zırlarının derhal nazarı dikkatini cel- le:-ımdır. Asıl zorlulf hilldimetin mil • 
ı.ame ını bedecek mahiyette olmadığı öğrenil ~ 

değiıtirdiler mektedir. - leti idare etmek isternemeaindir." 

Tokyo, 19 a.a. - Hankov'wı cenu . Filhakika de Valera'mn her zaman 
buncıa ıimendiferıe ve yoldan yapılan mevzuubahs ettiği bir mc:seıeyi taze- B. Flanden'in Hiller'e 
nakliyatı tehdit etmelite bulunan ja - lemekten başka bir ~ey yapmadığı 

zıyorlar: 

- İtalyan korpora..yon meclisi 
dünyanın hiç bir tarafmda eti olmı • 
yan orijinal bir heyettir. Bu heyet 
milli kuvetini doğrudan doğruya 
memleketin aiya1i tefkili.tlan ile 
milli istihsal kaynaklarından alır. 
Bu meclisin faaliyete geçmeüyle fa· 
ıiat rejimi de yeni bir tekemmül 
merhalesine vardı.,, 

Diyorlar. 
Jtalyan razetelerinin bu tekilde 

takdiriyle karıılaıtıkları yeni kor • 
poraayon meclisi 650 azadan mü • 
rekkeptir. Bunlann 150 si fati•t par
tisinin milli meclislerindendir, 500 Ü 
korporaayonlarm milli meclialerin • 
den almmıftır. Bu meclisin en e1&sh 
bir hwusiyeti intihabat ile zaman 
zaman deiitir mahiyette olmayıp 
daimi olmasıdır. Bunda mebua olan
lar f aıist partisinin milli meclisi ile 
korporasyonlarm milli meclislerin • 
deki vazifeleri nihayet buldufu za • 
man değiıeceklerdir. 

ltalya'da mebu1&n meclisini kaldı
rarak yerine korporasyon mecli.ini 
geçirmek teıebbüsü Mmolini'nin ye
ni deiil, eski bir fikridir. Fakat bu 
fikri tatbik mevküne koyabilmek i
çin evelemirde memleketin iktisadi 
bünyesini o maktada göre tetkili.t • 
landmnak, yani ayni cin.ten olan 
müesseseleri yüksek bir idarenin di
rektifleı-i altında toplamak lazım ge
liyordu. İtalyan bıaıvekili altı, yedi 
yıl aüren devamlı bir J.ll'arla bu tür
lü tetki)atları tamamladı. Diğer ta· 
raftan f ati at partisinin siyasi 1IZ1"' • 

larmı da iktiaa.di te§kili.tlara mUT& • 
zi olacak bir tekilde tensik etti. Şiln· 
di biribirine muvazi surette tensik e
dilmiş olan bu aiyaai ve iktieadi tet • 
kiti.tlarm zirvelerini ıaütt_. bir 
korporuyon meclisinde top)amlf bu
lunuyor. Böylelild~ ltalya'da 'hııjİlıt 
\4area\ bu mec\i.m f-aal;yete aeçme • 
aiyle milli techiatmı tamam'..,... • 
la,ar. 

Hükümet hafkanhfmı kendi elin· 
de tutan Muaolini'ye gelince; o to • 
taliter rejim icabı olarak aynı za • 
manda korporasyon meclisinin de 
ü.tünde bulunacakbr. Bu vaziyette 
müvazecıe halinde bir terazinin ke • 
felerine benziyen iktisadi tefkili.t i
le siyaai tefkilat üzerine, i9tediği gi
bi miieasir olacaktır. Bu İM İtalya'· 
daki bütün iktiaadi hayatm devlet • 
le,tirilmesi, yahut devlet kontrolu al· 
tma almması demektir. 

Şimdi-ki halde bizim iç.in lta1,.a'da 
vücude getirilen bu yeni rejim telİ • 
sini aa.dece bir miifahede gözü ile 
gönnek zarureti vardır. Zira bu te • 
ıia yeni bir tecrübedir ki tatbüt -
hasında vereceği neticeyi ancak•• 
man göatereceldir.,, 

Ve mihveri tetkil eden iki devletin po- Fraıı.sa a25 kontenjan veriyor 
litikaama gittikçe daha fazla intibak 
eden politikamızm reviıinde de müea-
1.İrdir. Biz, bu iki devletle, her sahada 
kaqılıklı anlaıma ve itbirliği aramak. 

ponlar Yangtsin'in zaptından sonra söylenmektedir. Bu meselenin müza- gönderdiği telgraftan 
daha büyük bir faaliyet göstermiye keresi için Londra'da bir içtima ya-

Mareşal Göring 

Başkumandan mı 

tayız.,, 

Yugoslavya'nın Fransa'ya yapmak· 
ta olduğu kereste ihracatındaki tena
kus, kontenjanlar vaz'ından ileri gel
miştir. Franaa, Yugoslavya'ya en aşa
ğı kontenjanlar vermiştir, halbuki A
vuaturya rilchan esasına müstenit mu
amelelerde bulunuyordu. Fransa, Yu-
goalavya'nın reçineli odunları kalite 
itibariyle ıimal memleketlerinin odun 
larma mümasil olmakla beraber bu 

Bu sözlerin minaaı ıudur ki, Mac:a
riıtan Almanya'ya ve 1 talya'ya dehalet 
etmekte ve Çekotlovakya'ya kartı yar
cbm pabaıına faıitt devletlerle "Her 
sahada itbirliii" yapmayı teklif et
mektedir. Hakikat ıudur ki bu teklif 
İtalya'ya değil, Almanya'ya yapılmak
tadır. Çünkü İtalya ile Macarillan ara- memleketlere de suhulet gösteriyor-
aanda ötedenberi itbirliii ,.apılmakta du. 
İdi. Ve Macaristan e...... ltalya'nın 
kuvetli yardımına mazhardır. Verilen 
haberlere göre, ılovak - macar söriit • 
rneleri tekrar ve bu defa Bratitlava'da 
bqlıyacakbr. A.lmanya'mn bu sörüt • 
tnelerde himayesine giren Çeko.Iovak
,.. ile yardımına sığınan Macariıtan 
araımda uzlqbncı bir rol oynamuı 
beklenir. 

A. Ş. ESMER 

Milli miidaf aa meselesi hak
kında B. Ruzveltin tavzihleri 

Nevyork, 19 a.a. - CUmhur ba,kanı 
Ruzvelt dün yaptığı beyanatta, yeni 
Ye genit bir müdafaa plinınm ilerle
diğini ve fakat §imdiye kadar bu hu
susta yapılan ne§riyatın tahminden i
baret bulunduğunu ve asker! tayyare 
adedinin iki misli artırılarak dört bin
den fazlaya çrkarılacağınm da doğru 
olmadığını bildirmiıtir. 

Finlandiya ile ticaret 
anla§maı11 

Belgrad, 19 a.a. - Sanayi ve ticaret 
nazırı B. Kabalin, Yu&oslavya ile 
Fenlandiya arasında bir ticaret ve te
diyat itilafı aktetmek üzere Belgrad
da bulunmakta olan Fenlandiya dele-
gaıyonu şerefine bir ziyafet vermit 
ve bu ziyafette bilhassa Fenlandiya 

elçisi B. Onitalas hazır bulunmuıtur. 

Fatüıler ve seçim 
Belgrad, 1 g a.a. - Politika gazete

sinin öğrendiğine göre, fapst "Zbor" 
partisi evelce verdiği karardan döne -
rek Maçek listesinden aynca hususi 
bir liste ile intihabata ittirakc karar 
venniıtir. Siyaa! mahafilde söylendi -
ğine göre, Topaloviç'in eosyalist par
tisi de ayn bir liate tanzimine çalı§ • 
maktadır. 

başlamışlardır. Japonlar şimdi garp is- pılması derpiş edilmemektedir. · ııkan hadise kapandı olacak? 
tikametinde Kanton • Hankeu demir - Resmi Londra mahfillerinde izhar l 
yolunu takiben Sienning şehrine doğ- edilen kanaate göre bir toplanma ya- Paris, 19 a.a. _ Alyans demokra· Berlin, 19 a.a. - Salihiyettar mab-

pılmas ı·ca tt• - · kt. d b Fl d ··d filler, Almanyamn bilhaaaa Buenos A-ru ilerlemektedirler. ı p e ıgı ta ır e unun tik partisinin reisi B... an. en su .et ·ı . 
D .. Lı· a B Jf t't im.as d. 1 d B H t res, Vuington ve Roma acfirlerinı ge Diğer cihetten ~ienning ile Yangt- U'U ın vey e as a yapı ı a- meselesinin en had gun erın e · 1 - -:r 

sin arasında yarı yolda kiin Sanhti • ha münasip olacaktır. ler'e bir telgraf göndermit ve parti- ri çağıracağı hakkında ecnebi ınemle-
ku'nun zaptedildiği haber verilmek • Dün şimali İrlanda meclisinde bir nin bunu taıvip etıni>:en. bazı ile~i ge- ketlerde neıredilen haberleri kati su • 
tedir. nutuk söyliyen Craigavon fimali tr- !enleri de ıonradan ıstıfa etmıtler- rette tekzip etmektedirler. 

Kanton • Kenfung demiryolunun landa'nın mülki tamamiyetinin ihtaı di. B. Fİanden partisinin idare komi- Orduda yapılacak değiıiklike ge • 
dün kıtalar tarafından değil, bombar- edilmesinden endişe etmiye mahal ol- tesinde bu hususta izahat vererek, ay- lince, bütün alınan kuvetlerinin yük • 
dıman edilmek ·suretiyle kesilmit ol • madığını beyan etmiştir. nı zamanda BB. Çemberleyn ve Mu- sek kumandasının Marepl Göring'e 
duğu harbiye nezareti tarafından bil - solini'ye de telgraflar gön?.erdiğini, tevdi edileceğinden çoktan beri bahse-
dirilmektcdir. esasen kendisi iktidar mevkıınde ol- clilmektedir. Bu projenin bir gün ta • 

lan haber, mevsimsizd:.-. Fakat bu d -·1 
J madıg- 1 için ı..u telgraf. ların P. hsın~. . hakkuk etmesi ihtimalden uzak egı • aponlar ilerliyorlar şehrin sukutu, anbean beklenmekte - ,., - aaı·h· başka kimseyi anga1e etm. ıyecegını dir. Bununla beraber a ıyettar 

Hongkong, 19 a-a. - Bir japon men- dir. 1 · · söyliyerek istifal.ar . dolayı.ııy e teeı.- mahfiller, bu meselenin yenı bır ıey ol
baından bildirildiğine göre, Biaabay'- }' eni kuveıler mi.? süflerini bildirmıttır. Netıcede komı- madığını beyan etmektedirler. da karaya çıkarılan kıtalar Şilung'a 
ve Uaiçen'in takriben 80 kilometre Fuçov, 19 a.a. - Çin Ajansının bir te mumaileyhin bu h~reke~ini iki m~-

bı · ~ · ·· halif ve bir müstenluf harıç olmak u-prkında bir noktaya kadar gelmitler • te ıgıne gore 50 karar japon harp ve 
dir. nakliye gemisi Formoz'dan Fuhyen zere ittifakla tasvip etmittir. 

ReUDI bir Japon menbaından bildi .. sahillerinde Aınoy açıklarından gel - -
rildiiine göre, japon kıtaları aaat 10 miştir. 

da Tıengfing tehrine &innitlerdir. 30 ı'a •~ • d .. ·· üld' •• pon r.uyyare:n uıur u 
Bir ıehir daha zaptedildi 

Tokyo, 19 La. - Japon kuvetleri 
bugün Yangtsen nehrinin cenup sahi
linde ve Hankov'dan 15 kilometre me
safede bulunan Huanııi.kanı ıehrini 
zaptetmiıtir. 

T ean henüz diifmedi 
Tokyo, 19 a.a. - Domei Ajansın -

dan : 
Cepheden alman bir telgrafa g5re 

Kiukiang demlryolu boyunda Wn 
Tean'm ... dair dün "'°ilmi§ Q -

Kanton, 19 a.a. - Çin hava kuvet -
leri dün ilk defa olarak Kuantung cep
hesinde gözükmüş ve bu sahada ilk 
muvaffakiyetini kaydeylemiştir. 

Çin tayyareleri Kuantung'un cenu
bunda japon kuvetlerini şiddetli bir 
mitralyöz ateşine tutarken diğer ta • 
raftan da 30 japon tayyaresi düşürül • 
mÜ§tür. 

Japonların sahile çıktıkları bir kaç 
günlük seri ileri yürUyU§lerinden son
ra vaziyet istikrar bulmuı ve bu iler
leyif izim derecede ağırlapııtır. 

Bulgar kabinesinde 
değitiklik yapılacak 

Sof ya, ı 9 a.a. - Emin menbadan 
öğrenildiğine göre, bulcar kabineain • 
de mühim tadilat yapılacaktır. Arala
rında dahiliye, maliye ve hariciye na
zırları da olmak üzere altı nzır deiiıe
cektfr. 

Harbiye nazırlığına Filibe kuman -
dam gene;al MarkoEun ve timdiki har
biye nannnın da geçenlerde öldUrUlen 
general Peef yerine pnet kunnay ri • 
yMtine tayini beklemnektedir. 

B. Eden'in bir nutku 
Londra, 19 a.a. - Guildhall'de bir 

nutuk söyliyen Eden, ezcümle demİJ· 
tir ki: 
"- Şimdiki parti mUcadeleleri me

todunu takip ettiğimiz müddetçe silah 
yarı§ında daima geri kalacağız. Eğer 
bütün partileri temıil eden bir hükü
metin gelmeaiyle silahlanma daha se
ri ve müe11ir bir s . .ırette yapılabilecek 
iıe, böyle bir hükümetin gelmesi arzu
ya pyandır. İngiltere arzusunu yap
tırmak veya müsamahaaızlığını gös
termek için değil, beynelmilel hayat
ta sulh için elzem otan bazı bitleri i
dame etme'k için kuvetini kullanmah· 
dır .. 
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Koyu yeşil kadifenin 
• • • uzer1ne 

kocaman 
yerleştirilmiş 

bir pırlanta 

Golcük 
Otomobilimiz Bozdağ'a girerken 

birden yavaşladı. Çok geçmeden bu
nun sebebini anladık: Bir levha, şo
förlere 15 kilometreden fazla sürat
le gitmenin yasak olduğunu ihtar 
ediyordu. Etrafta başka levhalar da 
vardı: "Yerlere tükürmeyin!", ya -
but "sokakları kirletmeyin!" gibi. .. 

ı
s;;J~i:"'iii~;i' ·_ 
ve Gölcük'te 
yetiıen elma
lar, ıayanı hayret derecede 
büyüktür. Bu resim, oranın 
elmalariyle bildiğimiz elma
lar araıındaki büyük farkı 
göıteriyor. 

dan geçerek ve mis gibi bir kekik 
kokusunu teneffüs ederek Bozdağ 
oteline doğru ilerledik. 

Belli ki ,bu 300 haneli, mamur ve 
müreffeh köyün muhtarı boş otur
mıyor. Bu mamuriyetin bir ıoebebi 
de, buranın, o havalide çok meşhur 
olan patatesleri yetiştirmesi.. Bunda 
B. Şükrü Saraçoğlu'nun büyük his
sesi var. Sayın Vekil, maliye işle -
rinin başında bulunduğu sırada 
Bozdağ çayırını köylülere taksim 
ettirmiş ve patates para etmeğe baş· 
layy ınca - araya biraz da iddia gir
diği için - dönümü 3.000 liraya a
razi satıldığı olmuş. Köylü şimdi 
borcunu yavaş yavaş ödemekle meş
gul. Ayrıca elma ve kır yerlerde tü
tün de yetişiyor. 

........................................................ 

Otel yedi oda ve 20 yataklı. Bir 
de banyosu var. Biraz iptidai, fakat 
rahat. Bizim geçtiğimiz günlerde 
boş oda yoktu. Çamlıklar arasından, 
oynıyan çocukların neşeli çığlıkla

rı bize kadar geliyordu. Otelde mi
safir olan Yunanistan'ın İzmir ge
neral konsolosiyle de görüştük. Ge
neral konsolos bize sordu: 

••• 
Bozdağ'ın küçük parkında otu -

rurken hapisaneler umum müfetti
şi B. Mutahhar'a rest geldik. B. 
Mutahhar'ı ayrıca tanıtmağa bil -
mcm lüzum var mı? "Amatör" sıfa
tiyle bir çok Avrupa hapisanelerin
de "yattıktan" sonra bütün dünyaya 
misal olan İmrah hapisanesini ku
ran B. Mutahhar, bize yeni projele
rinden bahsetti. 

O anlatırken, benim zihnimde de 
bir istifam belirdi: Acaba, hapisa
ne gibi insanın hüriyetini tahdit e
den bir yerden, kırlık, geniş yerlere 
5iG ..... 1 •• ıı.. ..... ..a.:.ı.. .. :-: •·-'-•11:ö .... ·--
rirJerse ne olur? Diye düşündüm. 
Bunu da B. Mutahhar'a sordum. O, 
Edirne hapisanesinde çok muvaffa
kiyetli neticeler veren iki tecrübe
yi anlattı: 

Bir mahkum kendisini fazlaca 
tenbelliğe verdiği zaman, ona sarp 
bir tepenin .üstündeki kağıda imza 
atması emredilirmiş. Tepeye çık -
mak haylı güç olduğu için, bir mah
kQmun o kağıda iki defa imza attı
ğı vaki değilmiş! O günden sonra 
hemen hareketlerine çeviklik gelir 
ve kendisine söylenen her işi canla, 
başla yaparmış. 

Başka bir usul daha: Kelebek a -
YJ ... 

Gene böyle uyuşuk mahkumlara 
kelebek avlattırıhrmış. Fakat kele
beğin hiç zedelenmemiş olarak geti
rilmesi şartmış. O civarın kelebek
leri ufak olduğu için bunları yaka
lamak zaten güç, zedelenmeden ge
tirmek daha güçmüş. Bir mahkum, 
bir defa kelebek avladıktan sonra 
artık yeniden ava çıkmaz ve gayet a-

Yazan: 

Samih Tlryakioğlu 
tik, çevik olurmuş. 

Seyahatimiz t:snasında vaktimiz 
çok ölçülü, biçkili oldugu için, be
nim yavaş giyindiğimi, yavaş ha
zırlandığımı gördükçe Dr. Vedat 
Nedim Tör artık bunu diline dola
dı: 

- Gene bu gidişle akşama *** i 
tutamıyacağız. Sizi de bir kelebek 
avına göndermı'.ı< lazım ... 

•** 
Bozdağ ve Birgi'de yetişen elma

lar ufak bir karpuzu andırıyor. B. 
Mutahhar'ın agabeyisi bize bunlar -
dan birer tane hediye etti. Elmaları 
tarttırdık. Dr. Vedat Nedim Tör'ün
ki 410, bana verilen de 350 gram gel
di. 

Sokaklarda kadın, erkek şehirli
lere rastlıyoruz. Çünkü Bozdağ, ö
demiş ve Salihli gi.bi civar kazaların 
aayfiyesi. Fakat İzmir'den ve bat
ka yerlerd~n de gelenler var. Yüz ---- '--..._. ..... __ .....,.. ___ ıc;r:·~--- __ , ___ 

· ler çok olurmuş. Bozdağ'da kışın da 
kayak sporu büyük bir rağbet görü
yor. Bu şirin köy gittikçe ilerliyor: 
Çünkü İzmir ve Ödemiş zenginle -
rinden bazıları güzel evler yaptır -
mışlar. Yakında Ödemiş'ten elek
trik de getirtilecek. 

••• 
B. Mutaharr'la birlikte tekrar yo

la çıktık ve Mermer oluk adlı yere 
geldik. Burada aynı ismi taşıyan bir 
de çeşme var. Üzerinde şunlar oku
nuyor: 

"Mermer oluk: Sağlık kaynağı -
İçenlere ne mutlu 1" 

Su çok soğuktu. Bize, suya konu
lan karpuzun beş dakika sonra çat
ladığını söylediler. Soğuk su bazı 
içki meraklılarına muziplikler de 
yapıyormuş. Bunlar, buz gibi bir ra
kı içmeğe hazırlanırken, şişelerin 
soğuktan patladığını görünce iştah
ları kursaklarında kalıyormuş. 

Aşağıya doğru çamların, çınarla

rın arasından çok güzel peyzaj par
çaları görünüyor. Bunların arasın -

- Çok teıekkür ederim. Evet, ıyıce ısındun ... 

- Vakıa sizin memleketiniz ama, 
buraları nasıl buldunuz? 

Kendisine duyduğumuz büyük 
hayranlığı anlattık. General konso
los da Bozdağ'da ikametinden çok 
memnun. Bilhassa çocukları iyi ha
vadan ve sudan çok istifade etmiş
ler. 

**• 
Bozdağ'dan Gölcük'e giderken 

peyzaj yeniden değişir. İrtifa git -
tikçe artar ve her şeyi panomara ha
linde, yüksekten görürsünüz. Et -
rafta bir çok tepeler vardır: Üçler, 
Beşler, Yediler, Kırklar ... Bu adlar 
evliyalara değil, milli mücadelede 
bu tepelerin üzerinde ölen şehitlere 
izafeten verilmiştir. Yolun sol ta
rafında, sanki bir tayyareden sey
rediyormuşsunuz gibi, Birgi'yi, Ö -
demiş'i, Adagide'yi görürsünüz. 
Yükseldikçe asırlık çınarlar sey • 
rekleşmiye başlar. Batan güneşin 
mora boyadığı karşıki dağlar, akşa
mın sisleri arasında kocaman bir 
UlUt.Clilit!IU Udl J wı.y 1 ucnu uau. J. ..... 

sele yüksele denizin sathından iti -
haren bin metreye kadar çıkarsınız. 
Ege havzasında her viraj size bir 
sürpriz saklamaktadır. Nihayet bu
rada da yol kıvrılır ve hazırladığı 
sürprizi, hayran nazarlarınızın önü
ne serer. Koyu yeşil renkte bir kadi
fenin üzerine yerleştirilmiş koca • 
man bir pırlanta gibi, durgun sula
rı, suya akseden kavakları ve beyaz: 
evleriyle Gülclik'ü karşınızda bu -
lursunuz. 

1 ~ ...................................... \.. 
I~ TÜRK ÇANAKKALE 

Senenin en muvaffak askeri 
milli eseri 

kitap halinde çıktı. Bütün 
kitapçılarda arayınız 

Yazan : M. Şevki Yazman 
~ •.••.••.........................•••••• --

Tıp Kongresi dotay1Siyle: 

Hekimliğin Türkiye' de 
15 yıhna bir bakış 

Ycaan: DT. RüknetlJin F. Ofcaytug 

1 RADYO 
Ankara: 

(Ögle neşriyatı tecrübe mahiyetini 
olarak yeni srüdyoda yapılacaktır) 

Öğle Neşriyatı: 
12.30 Alaturl! 

plik neşriyatı - 13.00 Haberler - 13.15 
14.00 Karışık plik neşriyatı. 

Akşam neşriyatı: 

Büyük tıp kongresi yarın kapanı- tevekkül değil atq ve iman. çelimsiz 
yor. Dört yüzü aşkm cümhuriyet he- gövdeleri dal değil çeliklcttinnek 
kimi anayurdun dört bucağından ge- ideal ve direktifi vardr. 
lerek başşehirde ilmi emeklerini kar- Şef kendi veciz ifadesiyle: 

18.30 Karı~ 
pli.k neşriyatı - 19.15 Tiırk musıkısi 11 
halk şarkıları (Salihattin) - 19.15 Saat 
yarı ve arapc;a soylev - 20.10 Haberler 
20.15 İnce saz faslı (Tahsin Karakuş) "' 
21.00 San plikları - 21.15 Stüdyo salol 
orkestrası: l - Mannfred;: Ein Karnav• 
• Traum. 2 - Fetras: Skizzen aus Ruslaıı 
3_ - Lanner: Die Weber Walzer. 4 - Fredt< 
rıksen: Pizza del Popolo. 5 - Tschaikolffl 
ky: Romanze - 22.00 - 22.15 Haberler" 
hava raporu - Son. 

şılaştırdılar. İlim dünyasının beynini "Sağlam ve gürbüz nesil Türki-
meşgul eden mevzular üzerindeki bu- ye'nin mayasıdır" buyurmuşlardr. 
luşlarını ve araştırmalarını anlattı- 15 yıl hummalı bir gayretle çalı
lar. Bu kongre yurdun ilmi hayatı şan vekalet ve onun kıymetli idare
bakımından hususi bir ehemmiyet ve cileri aşılmaz engelleri aşarak, çetre
kıymet taşıyor. Çünkü büyük inkila- fil güçlüklerin kördüğümlerini sabır 
hın 15 inci dönüm yılı gibi uğurlu ve metanetle çözerek, asırların yara
bir zamana rastlamıştır. Bu vesile ile larını kapamağa ve bu suretle mille
cümhuriyet sağlık teşkiJatı inkilabın te karşı devletin asırlık günahını ö
feyizli süratine ve temposuna mutlak derneğe çalıştı. 

lstanbul : 

Akşam neşriyatı: 
. . 18.30 Dans mO 

ve müspet eserlerle iştirak ettiğini Bugün aldığı netice gözlerin önün-
ve payına düşen vazifeyi pürüzsüz ve dedir. 

ııkısi (Plak) - 19.00 Spor musahabelct1 
Eşref Şefik - 19.30 Orta Anadolu saati' 
Ali Koç Gurses ve Hayri Karamete ~ 
19.55 Borsa haberleri - 20.00 Belma ve ar 
kadaşları tarafından türk musikisi ve hail 
ıarkrları - 20.40 Ajans haberleri - 20.~ 
Ömer Rıza Doğrul tarafından arapc;a sôt' 
lev - 21.30 Saat ayarı: Orkestra: l -CaJ 
bant. 2 - Çiğan musikis.ö - 21.30 Rıfat o;f 
arkadaşları tarafındır türk musikisi vt 
halk şar_kıları - 22.!ıl Hava raporu -22.ı! 
MandoJın orkestrcsı: Muallim Mihalidit 
ve arkadaşları tarafından - 22.50 Son ha 
herler ve ertesi günün programı - 23.of 
Saat ayarı, lstıklal mar§ı, Son. 

lekesiz yerine getirdiğini rakamlarla 
ve eserlerle ilan etmek fırsatını bula

Halk sağlığına ulaşacak ana yollar 
yurdun dört bucağına erişmiştir. bilecektir. 

Dünya hekimliği arasında hususi ve 
şerefli bir mevkii olan türk tababeti
nin cümhuriyet devrindeki inkişaf ve 
tekamülü göğüslere gurur v;recek 
mahiyettedir. 

İnsanlık ve tababet aleminin ebedi 
meşale ve süsleri olan lbni Sinaları, 
Razileri yetiştiren koca türk bir va
kitler olduğu gibi gene dünya fikir 
koridorlarını aydınlatacak bilgi me
şalesini eline geçirecektir. 

*** 
İmparatorluğun küçülüş ve çöküş 

çağlarında; siyasi varlığımız gibi 
bilgi yıldızımız da mütemadiyen ka
rarıp sönüyordu. Bu vadide - dünya 
çapında bir muvaffakiyet gösterebil
mek şöyle dursun - kendi dertleri
mizin tedavisini ve dermanını bile 
yabancıların eline terketmiştik. 

Lozan'ı kazanıp cümhuriyeti kur
mak hummasiyle çırpınan başşehre 
yurdun dört bucağından telgraflar 
yağıyordu. 

- Sıtmadan kırılıyoruz. 

- Frengi vücudumuzu delik deşik 
etti. 

- Trahom gözlerimizi oyuyor. 
- Veremden eriyoruz. 
Ve sayısız dertlerin yoğurduğu za

ruretlerin elinde kalan yurtdaşlar 
hasta döşeklerinde kıvranıyorlardı. 

Saz bacaklar, sararmış kirli saman 
rengi yüzler, şiş karınlar çelimsiz 
-.:.:-..:&-1- -.ı....3--- .. _, . 
olmak iddiasına kalkmışlardı. Mani-
salı, Aydınlı, Bursalı, Adanalı, cellat 
sıtmanın kahir pençesinde üzümünü 
incirini sergide, pamuğunu meyvası
nı tarlalarda bırakarak ve titreşerek 
kulübelerine kaçışıyor mahsulünü 
toplıyacak dermanını bile kendile
rinde duyamıyorlardı. 

Ya başşehir 1 
Bizzat Ankara azgın bir malarya 

salgınının içinde kıvranmıyor mu 
idi? 

Yurdun dört bucağında açtığı mo
dern Nümune ve memleket hastane
leri, sıhat dispanserleri, sağlık istas
yonları verem frengi sıtma trahom 
ve Ankılostom mücadeleleri ile 15 
yılda cümhuriyet sağlık teşkilatı 

müsbct bilgi ışığı altında Atatürk'ün 
metodiyle çalışmanın şerefli zaferini 
kazanmış sayılabilir. 

Önümüzdeki on yılın da pJan ve 
kadrosunu çizmiş ve yurda müjdele
mıştır. Küçük büyük merkezlerde 
17 .OO:> yatak. 150 muhtelif hastane 
birçok yeni dispanser ve bunları ye
tiştirmek üzere icabeden ilmi mües
seseler ve elemanlar ... Türk köyüne 
bakan sağlık tedbirleri tahakkuk pla
nına girmiştir. 

tnkilabı yaratan ve yürüten Büyük 
Şef, 1937 ikinciteşrin nutkunda bu 
müsbet çalışmayı şu sözlerle övmüş 
ona olan itimat ve emniyetini şu ve
ciz sözlerle tebarüz ettirerek iltifat
larını esirgememiştir. 

"Kendine inkilabrn ve inkillıpcılr

ğrn çeşitli ve hayati vazifeler verdiği 
türk vatandaşrnrn sağlrğı ve sağlam
lrğr, her zaman üzerinde dikkatle du-
rulacak milli meselemizdir. Sağlık ve 
Sosyal Yardım veki/eti bu mevzu ii-
zerindeki sistemli çalışmaları, yüksek 
Kamutay'ı memnun edecek mahiyette 
._ .. ; __ ~ -•-..J..#.J;.. ~ - .... J..4•-~_....._-
dine verdiğimiz göçmen işlerini de 

Sosyal ve ekonomi politikamıza uy
gun olarak başarı ile görmektedir. 
Vekaletin "sağlam ve gürbüz nesil 
Türkiye'nin mayasıdır" prensibiyle 
pek iyi olarak çalışmakta olduğuna 
takdire değer bulurum." 

İşte Atatürk'ün çizdiği bu yol itze
rinde yürüyen ve yurdun en ücra kö
şelerinde en ağır hayat şartlan ara
sında kutsi vazifelerini yapmağa çalı
şan cümhuriyet hekimi bugüne kadar 
yürüdüğü müsbet yolda mutlak ma-
nasiyle muvaffak olmuştur. 

Bizzat inkilabı idare edenler bile 
Ankara'da birer birer sıtmaya yaka
landılar. Elçiler yalnız işleri olduğu 

zaman Ankara'ya geliyor ve hemen 
ilk fırsatta lstanbul'a kaçışıyorlardı. 
Bu temiz ve güzel şehre (Tropikal 
mıntaka) ismini veriyorlardı. Ve o 
zaman bu hükmü vermekte haklı idi

Biran için şüphe ve tereddüt etmi
yelim ki; bundan sonra da muvaffak 

ler. 
Atatürk'ün inkilap prensiplerinde 

suları zehir değil hayat, saz bacakları 
mezar direği değil atletik bir kudret, 
şiş karınları gevşek bir balon değil 
gergin bir adale, sönük fersiz gözleri 

olacaktır. 

Zira o muvaffakiyetlerini hadisele-

rin ve şahısların şansında değil; müs
bet ilmin dürüst plan zihniyetinin 
yorulmaz bıkmaz ve usanmaz samimi 
bir azmin ve yurtseverliğin 
ğında aramıştır. 

ortaklı-

Avrupa : 

U.t'ı..••A v E OPERETLER: 12 Ham• 
bur& - 20.10 Münih - 20.15 Frankfurt _. 
20.30 Floransa, Stokholm - 21 Roma _. 
21.30 Paris - Eyfcl kulesi. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN· 
FONİK KONSERLER: 17 Monte Cencrl 
- 18 Berlin - 20.10 Brcslav, Kolonya, Ko
pcnhag, Laypzig - 20.30 London - Recyo
nal - 20.35 Beromünstcr - 21 Briıkscl _, 
21.30 Paris - 23 Doyc;landzcndcr. 

ODA MUSİKİSİ- 15.15 Doyc;landzen • 
der. 

SOLO KONSERLERİ: 15.25 Hamburtı 
- 16.30 Varı;ova - 17 Berlin - 17.15 Ro
ma - 17.30 Stokholm - 18.15 Doyc;land 
zendcr - 19 Königsbcrg - 21 Paris - X, 
fel kulesi - 21.40 Milano - 22.30 Brcslll\ 
Sarbrük - 2-4 Stutgart. 
NEFESLİ SAZLAR (Marş v. s.): 20.10 

Sarbrük - 22.25 Droytvic;. 
ORG KONSERLERİ VE KOROLAR: 

15.25 Kolonya - 18.5 Königsberg - 19.30 
Paris - P. T. T. 19.30 Stokholm - 20.10 
Doyc;landzendcr - 21.30 Strazburg. 

HAFİF MÜZİK: 6.30 Alman istasyon· 
ları - 7.10 Sarbrük - 8.30 Alman istas • 
yonları - 10.30 Hamburg - 12 Alman iı• 
taayonlan - 14 Laypzic, Stutgart - 14.10 
Kolonya, Viyana - 14.15 Bcrlin - 16 Al• 
man ist!lıyonJarı - 16.10 Königsberg -
17.10 Vıyana - 18.15 Keza - 19 Alman is· 
tasyonlarr - 19.5 Kolonya - 19.10 Ber • 
lin - 19.15 Miınih - 19.30 Frankfurt _, 
20.10 Berlin - 21 Hamburb, Viyana -
2Z.30 Hamburc - 24 Sarbriik.. 

HALK MUSİKİSİ: 11.30 Ştutcart _.... 
18.30 Frankfurt - 21 Varşova - '2Z.30 

~~"MUZtGt: 17 Ştutgart - 2U5 
Sofya - 22.30 Milano, Sottcns, Tuluz -
22.45 Bclgrad - 23 Floransa - 23.10 Bu• 
dapeıtc - 23.25 London - Recyonal - 24 
Droytviç, Lliksemburıı. Ren, Tulu.z, Pire
ne. 

Bir köyümüzde selden sekiz 
f?J1f pkıldı 

Şehrimize gelen malfunata göre Ri
ze'nin Gündoğdu nahiyesinin Armut• 
lu köyüne evelki gün şiddetli yağmur· 
lar yağmıştır. Yağmurdan hasıl oları 

seller bu köyde sekiz evi yıkmıt ve 
enkazını alıp götürmüştür. BaşXı 'd 
ziyan yoktur. 

Ramazani Serif 
Diyanet lıleri Reisliğinden : 
1938 senesi birinciteşrin ayının 2ı 

inci salı günü Ramazan olduğu ilan 
olunur. 

(4423) 7809 

±±!& 

"Allah aizi korusun" dedi. Oh! Anneme her ıeyi 

anlattım. O hepsini çoktan biliyor. "Fakat, aöyle 
bana yavrum, kimi seviyoraun?'' diye sordu. "Hala 
benden bu suali nasıl soruyorsun?'' Cevabını ver
dlın. "Ben Joha.nnes'i seviyorum. Bütün hayatunda 
yalnız onu sevdim. Onu sevdim, ona taptmı •• " 

ViKT O RiA 
1 

mil olduğu selimlan şato sahibine tebliğ vazifesini ~ 
rine eetirmek istedi. Servis kapısı kilitli idi. Değirmen
ci cümle kapısından içeri girmek üzere evin etrafını do

laı tı. Bu kapı da klitli idi. Kendi kendine: ''Yemek za
manı, belki uyuyor," dedi. Fakat, kendisine tevdi edil. 
mit olan bir vazifeyi ifa etmek iatiyen dikkatli bir 
adam olduğundan uıak odasına kadar gidip selamı aöy
liyecek birini bulmak istedi. Ufak odasında da kim.. 
yoktu. Dıtarı çıkıp her tarafı aradı ve hizmetçilerin 
odasına da uğradı. Orada da kimse yoktu. Ev bombot
tu. 

Johannes §Öyle bir kımıldandı. 
- Vakit geç. Zannebnez miainiz ki sizi evden 

merak etmezler? 

- Oh! hayır .... Kendinizde farketmit olmalısınız 

ki sevdiğim sizsiniz, Johannes. Bunu biliyorsunuz, de· 
ğil mi? Bütün geçen ydlarda sizi beklemekle öyle ıalı· 
raplar çektiın ki; bunu kimse taıavvur edemez... Bu 
yoldan geçtim, ve orman patikalannı takip ederek gi
derken hep fÖyle dütündüm: Burada yürümekten zevk 
alırdı... Buraya geldiğinizi haber aldığnn gün tenlik 
etmiı olmak için açık renk giyinmek istedim ... Sizi tek
rar görmek heyecan ve arzusiyle hastalandım... Evde 
oraya buraya gidiyor, kapılan açıp kapıyordum... An
nem: ''Bugün ne kadar güler yüzlüsün'' diyordu. Ben 
de: "Geldi, memlekete döndü" diye düşünüyordum. Ve 
zihnimde bu, sabit bir fikir gibi yer ettiğinden hiç dur
mayıp tekrarlıyordum: "Memlekete döndü, ve o hari
kuladedir. Biri de, öteki de!" ... Ertesi gün, tahammül 
edemiyerek, gene açık renk giyindim ve size tesadüf et
mek maksadiyle tat ocağma doğru çıktım... Hatınnız

da mı ... iddia ettiğim gibi çiçek falan toplamadnn. Za· 
ten oraya bu iş için gelmemiıtim ... Beni tekrar gördü -
ğünüze hiç ıevinmediniz; fakat her ıeye rağmen size 
gene müteıekkirim, zira orada size tesadüf ettim .. Ora
ya geldiğim zaman otunnuı, küçük bir dal ile avucu
nuza vuruyordunuz. Kalkıp gittiğiniz vakit bu dalı alıp 

Yazan: Knut H amıun -28- Çeviren: Ncuuhi BAYDAR 

gizlice eötürdüm .... 
Johanneı, aeıi titriyerek: 
- Fakat, Viktoria, artık bana bunlardan bahıetme

melisiniz, dedi. 
Viktoria, mustarip, onun elini eline aldı: 
- Hayır, hayır. Söylememeliyim. Söylememi iıte -

miyorsunuz, değil mi? 
Sinirli sinirli, Johannes'in elini okşadı: 
- Evet, beni dinlememek istemekte haklısınız ..• 

Sözlerime güvenemem atnk. Size bunca fenalık ettim. 
Zamanla beni affedebileceğinizi ununaz mısınız? 

- Evet, evet, her ıeyi affettim. Fakat, size söyle -
mek iıtediğim bu değildi. 

- Ne söylemek istiyordunuz ki? 
Sustular. 
Johanneı cevap verdi: 
- Ben niıanlandmı. 

x 
Ertesi gün - bir pazardı - ıato sahibi değinnene ka

dar bizzat gelip Otto'nun cenazesini vapura götürmek 
üzere öğle Üzeri ,atoda bulunmasını değirmenciden ri
ra etti. Değirmenci onun ne dediğini anlıyamıyor, ve 
hayretle yüzüne bakıyordu. Fakat, ,ato sahibi bütün 
adamlannın, mezun olduklanndan, kiliseye gilmİf ol-

duklannı kısaca anlattı. Upldardan hiç biri evde de
ğildi. 

Şato sahibi bütün gece uyumanut olmalı idi; yüzü 
ölü yüzü gibi idi, ve bundan batka, traş da olmamıştı. 
Bununla·beraber bastonunu her zamanki gibi sallıyor 
ve dimdik duruyordu. 

Değirmenci pazarlık paltosunu giyip gitti. Atlar 
arabaya ko§ulduktan sonra ıato sahibi de ona cesedi 
arabaya nakle yardım etti. Her ıey seuizce, adeta giz
lice yapıldı. Etrafta kimıeler yoktu. 

Değirmenci arabayı iskeleye götürdü. Arabanın ar
kasmdan yaya olarak mabeyinci, kar11ı, Viktoria ve 
anası geliyorlardı. Evin merdiveninde duran ,ato sahi
binin onlan selamladığı görülüyordu. Rüzgar kır aaçla
nnı dalgalandırıyordu. 

Tabut vapura alınınca diğerleri de bindiler. Vapu
run küpteteıinden sarkan tato sahibinin karısı kocasına 
selam götürmesini değirmenciden rica etti. Onu müte
akip Viktoria da aynı tavsiyede bulundu. 

Sonra, vapur gürültü ile kalktı. Değirmenci onun 
uzaklaJmasını seyretti. Oldukça deniz vardı; körfez 
dalgalı idi. Bir çeyrek sonra vapur adalar arkaıında 
kayboldu ve değirmenci de geri döndü. 

Atları ahıra götürdü, önlerine ot koydu ve ı.a. 

Dıf&rl çıkacağı sırada tatonun mahzeninde bir Jfl
ğın aksini gördü. Değirmencinin ağzı açık kaldı. Bir 
adamın elinde bir mum ve diier elinde de kınmzı ipek 
Örtülü bir koltukla mahzene girdiğini küçük demir 
parmaklıklı pençerelerden gördü. Bu adam talo sahibi 
idi. Tırq olmuı ve sanki bir eğlentiye gidiyOl:.Ufcau
na frak giymiıti. Değirmenci, hiç yerinden kn..'lldan
maksızm: "Acaba pençereye vurup madaml., selamla. 
rmı aöyliyeyim mi?" diye düıündü. 

Şato sahibi etrafına bakındı, mumu ıöyle k r taraf

ta gezdirdi ve tekrar baktı. Bir köteden içi ot Yeya sa

man dolu olmak lizun gelen bir çuvalı çekip aldı. Son
ra bir tenekeden çuvalın üzerine su gibi bir fey bo§ait· 

tı. Bu iı de bitince kapının yanma sandıklar, samanlar 

ve metrik bir jardiniyeri üst üste yığıp hepsini aynı 

mi.yile 11latb. Değirmenci, onun ellerini ve elbiselerini 

kirletmemiye bilhasaa dikkat etmekte olduğunu farket

ti. Şato sahibi mumu alıp çuvalın üzerine koyduktan 
sonra etrafını da saman aaplariyle sardı. Ve sonra kol. 
tuğa geçip oturdu. 



Hekim cemiyetleri 
AıWcara'nm, tıp konl'resine gelen, 

hekim mi&afirleri henüz burada bu
IUnduklarından, bugünkü yazının 
da gene hekimliğe tahsis edilmesini 
fazla bulmazsınız sanırım .• 

Bilirsiniz ki, hekimlerin iki türlü 
cemiyetleri olur. Bir türlüsü, bizde

., lr.i "Etibba odaları" gibi mealek ce
bıiyetleridir. Hekimlerin meslek ba
lamından münasebetlerine karıfall 

r •• hekimlik mealeğinin ahlakça 
:riikaelmesine çalııan bu türlü cemi-

11 Y•tler hekimlerden batkasma pek 
le alaka vermez. 

Hekimlerin bir de ilmi cemiyetle
ri vardır. Mealek cemiyetlerine nia
betle pek çok daha eskiden beri hu

rt lunan bu türlü hekim cemiyetleri 
ti! bp ilminin ilerlemesine, İnsan bilgi
_,, &inin daha genitlemesine çalıthkla-
·~ rı1 için, hekimle": o.~diuiu g!~i, 0İn~an
~ •ia ait her 19yı o renmca ıstıyen 
r herkeae alaka venneıi tabiidir. 

Bu tıp cemiyetleri de - Koncreler 
aibi - ilmin batka ıubeleriyle kan
•• bir tekilde baılamııtır. Avru
pa'claki ilim cemiyetlerinin en eski
leri on yedinci aerm baılarmda ltal
Ja' da meydana çdcmıftı. On altıncı 
-....daki RenaiHane teairiyle o za
ID&nki ltalyan ilim itleri adeta mo-

• da hali.ne sirmit oldufundan itaiz 
Mlamlarm eilenceei de ilimden bah
•lmek olmuttu. O zamanlarda apor 
.... ak. pek cevtemiı. otomobil de 
laenüz icat edilmemiı oldufunclan, 
kumar oynamaktan hoılanmıyan ki
barlar aralarmda cemiyet kurarlar 

~ -.. toplantJarmda ilim üzerine ko
IMlfUl'lardı. On yedinci urda ltal-
7a'ıun en küçük tehirlerin• kadar 
~f olan bu ilim cemiyetlerine 
ilim kulÜpleri demek daha dofru 
olar. 

o Bu kulüplerden bir tanesi, Roma' -
da pren9 Çezi'nin 1803 yılında kur
duiu cemiyet en methurudur. Aria
to filozofun lieea ıibi olmak iddi&
amda bulunan bu ilim cemiyeti aon
Paduı "liM akademiai'• admı almıt 
:- - dünyanın döndüğünü haber 
~eren - Galile bu cemiyetin azi.am
clan olduğu için fÖhreti, haklı ola· 
r.k, pek yükMlmiıtir ..• Bu zamanda 
gök yÜzünde bir küçük yıldız ket
fedene Nobel mükafatı az görülür. 
Uzerinde yqadıiımız kendi dünya-
111am b.areketini ketfeden o biiyiik 

• ·• ---· --1.x.....,1.'" ~, .... -•--
te yakılamadığı için - diz çökerek 
t~ etmeie mecbur tutulmuttu. 
Bu hi.diaeden üç 7'iiz yıl 80ftl'a, Ga
lile'yi mahk\ım etmit olan papalık 
mak•mmm da mühim bir ilim aka
demisi bulunması, insan zekasmm 
ilerlemit olması bakanından bizi 
ınemnun edecek bir teY olmakla be
raber, ilim adamlarının alette ya
kılddcları bir zamanda ilim cemiyeti 
kurmut olanlarm ceaaretlerini de 
takdir ebnek bir borçtur. 

O m91hur liae akademisinden eon
n, .. eski ilim cemiyeti lnciltere'· 
nin 1662 de Oksfort'da kurulan ve 
8Glll'adan Londra'ya tatman ıene 

mefhur kıral cemiyetidir. Ondan 
Cince Almanya'da 1652 de Erfürt 
fehrinde bir tabiat ıaribeleri cemi
~ kurulmutaa da devam edeme
mifti. Berlin'deki uıl ilim akademi
li ancak 1700 yılında açılm19tır. Pa
ria'teki methur fran.ız akademisi 
1662 de, ilim akademiai de 1699 yı
lmda batlamıılardı.. Şimdi bütün 
dünyaya Nobel mükifatlan dağıtan 

BÜ YÜK 

Stokholm akademiai 1739 da kurul
muttur. 

Bu ilim akademilereine bütün i
lim adamları gibi hekimler de aza 
olarak aeçilirlel'di. ilim ıubeleri ay
rıldrıkça ve her biri geniıledikçe, ay
rıca hekim cemiyetleri kurulma.ama 
lüzum görüldü. Böyle aade hekim
lerden toplanan ilk ilim cemiyetleri 
Paria'te 1731 de kurulan operatör
ler cemiyeti ve 1 776 da kurulan tıp 
cemiyeti cörünür. Fakat bunlar bü
yiik inkilipta kapatılarak ikisinin 
birden yerine 1822 de tıp akademi
si kurulmuttur. 

Bunlardan sonra medeni dünya
nın her tarafmda kurulan hekim ce
miyetlerinin sayısını kurulU§ za
manlarmı - hepsini birden - kim
se bilemez. Hemen her memlekette 
hekimlik tubelerinden her birinin 
ayrı birer ilmi cemiyeti vardır. Bir 
çofu mensupları olan hekimlerin 
eaerlerini toplıyan mecmualarda çı
karırlar. Bu ilmi cemiyetelrin tıp 
ilminin ilerhmesine büyük hizmet 
ettikleri ıüphesizdir. 

Ancak bunlar da, Avrupa'daki 
hekim kongreleri l'İbi, "daha dün
kü'' denilebilecek kunmılardr. On
lardan önce orta çailardaki miifte
rek medeniyet zamanındaki hekim· 
ler bulundukları yerlerde ilmi cemi
yetler kurarlardı. Bunlardan 980 yı
lında baılamıt olan, Kordu ( eaki 
Kurtıba) 19hrindeki akademinin kü
tüpaneainde - tabii el yazısı ile -
üç yiiz bin kitap bulunduiu methur
dur. 

Bununla berab.. Avrupa medeni
yetine en büyük hizmeti yapmıf o
lan l'en• bpanya'da Toledo ıehrin
deki ilmi cemiyet olmuttur. Bu he
kimler cemiyeti iki, üç yÜz yıl çalı
ıarak o müıterek medeniyetin a· 
rapca yazılmıt kitaplarmı latinceye 
çevirmekle uğraflllıftı. Orada ilk 
tercüme edilen hekim kitabı da, bü
yük türk hekimi ilmi Sina'nm Ruh 
kitabı olmuftur. O mütt....k mede
niyet ilmini ye onun Taaıtuiyle eaki 
yunan ilmini " felHfesini avnıpab
lar Toleclo 19hrindeki ilim cesniye
tinin çevirdifi kitaplar .. yeainde 
tanmntlardır. 

Bu hekimler cemiyeti tıp ilminin 
ilerlem..ine dei;lee de - ondan da-
na D Uyua. Ula •ır _. _ _.. - ll~~ • -

medeniyetin ka,bohnem.euna biz. 
met eılmİf tİI'. 

G. "Ji.. 

Dünyanın en 
sağlam insanlan 

Nevyork tabit ilimler milzeıi direk
törü, cenubt Amerika'da uzun bir tet
kik seyahati yapmıf, aeyah.ıtinden bir 

kaç gttn evet danmOıtUr. 
Tabiiyat ilimi, cenubt Amerika'da 

Orcnok civarında Vay iaminde bir ka
bileye tesadilf etmittlr. Doktor, bu 
kabilenin, dünyanın en sağlam adam
larından mürekkep olduğunu ilin et

mi1tir. 
Çünkü, bir kaç bin inıandan mürek

kep olan bu kabilede kanıer, kalp, mi
de ve kan hastalıklarına bir kişi dahi 

tutulmamıştır. 

YEMiN 
~============== -9-= 

Yazan: Barona Orlui 
mecburiyetinde değil miydi? Franaa'- ı işsizler arasında dolatmıya cüret et
nın en aail ailelerinden birinin variıi ti. Bu suretle, Şarlot Kordey'in müda
madmazel dö Marni bu genç taf~· fiinin mecliste Paris mebusu olduğu
kızdan daha cesaretsiz olabilir miy- nu ve Kordölye sokağında oturduğu· 
di? nu öğrenmiye muvaffak olmuştu. Der-
Kardeşini öldürmüş olanı arıyaca - hal, ~ahit fikrine itaat ederek, Jülyet 

ğına yemin etmişti, ve işte beş sen~- kendı oturduiu ıemte uzak olan bu 
denberi hiç işitmemiş olduğu bu Do- mahalleye gclmif, etrafına bir çok me
latur ismi •imdi kulağına . çar?~ttı. raklılar toplı.yan Mara'nın evini gör
Bu kaderin bir işareti değıl m.ıyd~?. ~k bahaneaıyle vatand8f - mebusun 

o andan itibaren, ceki sabıt fıkır ıkametgihını keıfe çı.Jmuftı. 
Jülyct'i tekrar tahakkiiınil altına al - Kurıu.nl t8f merdivenli eve dolru 
mıttı. sanki bir miknatialc çekiliyormu9 li· 

Fakat Şarlot Kordey':" davasında bi, aebebini kendisi de pek iyi bilme
dinlenmiş olan Dölatur'14, -aradığı a- den, bir kere, iki kere, Kordölye aoka
dam olduğundan nasıl emin "' 1ma~ı! - ğına dönmüttU. 
dı? Bu isim oldukça mebzuldu. Dıgcr Ve bugün, ifte bu eve 11ğınmıttı.
taraftan bir aristokratik mahfilin es- Ağabeyini öldürmüt, bab•ının ölU • 
ki bası~ın ihtilat mahkemesinde ıer • miinü tacil etmi1 ve gençUğiııi sehir· 
beıtçe müdafaada bulunmasına ~ı.: lemit olan adamın hakikaten miaafi -
yordu. Her neyse, maH'ı~at almaı~, o- ri mi bulunuyordu. 
nüne çıkan ip ucunu takıp etmesı la-

zımdı. 
Vazifesi telakki ettiği hissin tazyi-

kiyle, Jülyet, daha. s~~ d_ışarı çıkmıya, 
Konvansiyon meclı11 ıçtımalarınm ve
ya kulilp toplantılarının dağılma za -
inanı birikip çene çalan meraklılar ve 

111 
Misafirlik 

Tatlı ve mahcup bir ıes aordu.: 
- Size bir yardımda bulunabilir 

ekotlovakya'da alman aksiyonunun Jnldp-

c fını çok bilyük bir dikkatle takip etmek ll
zımdır. Bu aksiyon üç muhtelif sahada teza
hür etmektedir: 

Südet bölgesinden sonra 

ı - Evelt, ekonomik sahada meydana gele
cek sıkı bir anlaşma akti maksadiyle Prag'a yapı
lan teklifler. Çünkü bu ekonomik anlaşma Çekos
lovakya için hayati bir zaruret haline gelmiş ve in
fialinden daha kuvetli olmu1tur; fakat böyle bir 
anlapna ister istemez politik sahada tesirler yapa· 
caktır. (Berlin bir gilmrük ittihadına taraftardır; 

Prag kendisine diğer memleketlere kal'fı te9ebbils
lerinde bir miktar ıerbeıtt bırakacak bir uzlapna 
elde etmiye çalıtmaktadır.) 

Ukranya'ya Köy'de eğitim 
Temin ederim ki en sürükleyici 

romanda, alimane yazılmlf tarihte, 
hayale kanat takan nazımda bula • 
ma.dığmı zevki, alakayı ve tiiri, 
dostum lamUl Hakkı Tonauç'llll 
"Köyde egitim" admdaki pek değer-doğru mu! 
li eserinde bol bol buldum ve, bet yÜz 

sayfalık kitabı, gecelerce bqucum • 
daıı ayınnıyarak, alqam ve sabah. 
M>D sigara ve il.k kahve araıında, bir 
tiryaki merak ve teceaaüaü ile oku • 
dum. 

2 - Polonya • macar taleblerine 
kar91 bedhlh diye tavsif edileıbile • 
cek ıbir ihtiraz. Almanya'nnı iÖI • 
terdiği malikiyet hırsında kısmen 

de, kendiıinin ıe>z diktiği bazı top
raklar üzerinde Polonya'nın da e
melleri olmuının da tesiri vardır. 
Kim daha önce it1ıal ederse sahibi 
odur zihniyeti hüküm ıilrüyor 1 Bir 
kaç &ün evel, Polonya ordusunun, 
Bohumin mıntakuını mühletin -
den 48 saat evci İfial etmesi de bu 
rekabete delilet etmez mi? Çünkil 
burada ıtratejik kıymeti bUyUk bir 
demiryolu merkezi vardı, ve aynı 
yerde Almanya'nın da 1ıözU olduğu 
biliniyordu. Şunu da kaydedelim ki 
Polonya'ya terkedilen dört mınta -
kada 17.000 alman yaıamaktadır ki, 
Prag'da söylendiğine nazaran, bun
lar Polonya'ya ilhaklarını kabul et
memektedirler. 

Günün politik 
meseleleri 

1---:- Yazon :-1 
1 EJit Brik~I 

La Repliblik ıazetealnden 

sirayet uhuma girmemek prtiyle 
Almanya için kıymetli bir müttc.ik 
olabilir. Fakat kendine bendedeme
diği takdirde Slovakya'yı kendi ha
line terketmesi de mümkündür. 

ı kinci merhale, yarım milyon 
ukranyalm ile Rütenya'dır. 

Onun i~indir ki Polonya ve Maca -
ristan'ın müıterek bir hudut emel • 

leriyle Almanya'nın yolunu kapa
maları Berlin mahfillerine göre 
mevzuubahiı olamaz. 

Bazıla.rmı endi§Cye dil§ilren bu 
emeller mütalea edilirken itte bü -
tün bu vaziyet göz önünde tutulma
lıdır. Bu görüt dört veya bet dev -
let araıında lüzumlu irtibat vasıta
lığı edebilir: Polonya, Macaristan, 
Romanya, Yugoslavya, İtalya, ki, i
tiraf etsinler veya etmesinler, al • 
man kolonisinin tazyikini göğüıle -
rinde hissetmektedirler. Bunlar, Al
manya'yı kuptma hatbını tekrarh
yacak bir ittifak teklinde değil, fa
kat filt bir tesanüde istinat eden d 
birliğiyle, ağır bir mütekabil kuvet 
tetkil edebilirler. 

Bununla beraber, gene tekrar e
delim, bu teaanUt, yeni muvazeneyi 
eıkisi kadar devamıız yapacak mil
liyetlere kartı yeni tecavüzler ba
hasına teıiı edilmemek prtiyle. O iğer taraftan, J8rk meselele

rinde mütehusıa olan bazı 
alman organları Polonya istatistik- ı 
}erinin doğruluğundan ,üphe et- G Tü ki . . ür ·m 
mekte ve Teıen mıntaka11nın büyük agauz r erının m ıı 
ekseriyeti alovaklardan mürekkep 

Aziz doatuma minnetimi nUll ifa.. 
de edeceiimi bilemiyorum. lc:lealiat 
Arıkan'm köy egitimi davaamı, aa -
dece bir emeıkortaiı cibi defil, bir 
idealiat hayaiyetle benimaiyerek m&• 

arif vekaleti ilk tedrisat umum mü • 
dürlüğünün bitmez tükenmez itle • 
rinden ihtiJia edebildifi vakitleri ta
mamiyle ona tahaia edip çalJt&D Lı • 
mail Hakkı Toncuç'a, ben de, .evdi
ii köylüler aibi hitap edeyim: ''Eve
la size, bir nü.ahumı bana ela gönde
rip tanııtdıfanız kitabınızdan dolayı 
teıekkür ederim. Eseriniz cidden ku
vetli ve faydahdır. Bütün kalbimle 
&izi tebrik ederim.,, 

"Köyde •6itim", köyde çalııacak, 
köylülerle münasebetdar iflwi göre• 
cek olan insanlara köy ilanini kıs • 
men olaun tanıtmak ve köy proplemi
nin bilhaua eıitimi ilgilendiren nok· 
talarını biraz olsun aydmlatmak ga· 
yeaiyle haznianmııtır.,, E.erinin ön 
sözünde bunları aöyliyen lamail Hak· 

oldutunu iddia etmektedir. 
Beklendiğinden çok daha ileri gi

den ve çek re6111İ mahfillerince ka
bul edilmez olduğu bildirilen macar 
taleplerine gelince, Berlin bu husua
ta, Budapeıte'ye müzahir diye tav
sif edilemiyecek olan bir aUk<lt mu
hafaza etmektedir, ve mac;arlar, Bra
tislava köprüsünün başını alınanla
rın işgal etmiş olmasından endişe 

duymaktadırlar. 

Mihal Çakır öldü 
la Tonguç' ela, her ilim adamı cibi, çok 
mütevazıdır. Ve kabul edelim ki 
kitabın gayeai bu iddiasız gayedir. 
Fakat, kimin köyle ali.kası yoktur ? 

3 - Slovakya ve Karpatlaraltı 
Rütenya'aına ibzal ettiği dostluk e
mareleriyle, Bertin, her ikisini de 
kendilerine verilen muhtariyetle ik
tifa etmemiye te,vik etmektdir. Ge
çen gün "Doyçe Algemayne Çay
tun&" Prag'a, alovak: meselesine bu 
yarım tedbirle halledilmiı nazariy
le bakmamasını ihtar ediyordu. Bu
rada deniliyordu ki, Slovakya, Fla
manlar gibi, kendi teşrii meclisine 
ve askeri muhtariyctine sahip ol • 
malıdır! 

B u telkinlerin ardında gizle -
nen dütünceyi sezmek için, 

bu yazıyı aynı &ün "Fölkiter Beo
bahter"de çıkan bir makale ile kı
yaalamak lazımdır. Bu gazete, dik
kati yeni bir azlık meaeleıi üzerine 
çekiyordu, Ukranya azlığı, dört 

- devlet ara11nda taksim edilmit olan 
30 milyon nüfuslu bu milletin de 
yabancı boyunduruğundan kurtul • 
mak haklndır, deniliyordu. 

Ukranya. .. Bozenberg'in hayalini 
ciddiye almanın zamanı gelmit de
ğil midir: Şarkta, mazlumların ta -
rafını tutarak, sulh yoliyle bir kole>
nizuyon ... Bu, yarınnı büyük mese
lesi olacaktır. 

Bu nüfuz yolunda Slovakya ilk 
merhaledir. Slovaklar alınanlar gibi 
yahudilere ve komüıüatlere dilfman
dırlar. Slovakya, Almanya'ya k&r)I 
müspet hislerinin bir delilini, Kar
pat aJmanları partisini diriltmekle 
vermiıtir. Slovakya Prag'a fazla sa
minll surette bağlanmamak ve onun 

miyim, madmuel? 
Maziıini tema,adan sıyrılan Jülyet, 

içer.i giren ve kendisine elini uzatan 
solgun ve hafifçe bozulmut genç kıza 
tebeasüm etti. 

- Bana o kadar iyilik gösterdiniz 
ki hepinize tefCkkUr etmek için kalk
mıya iatical ediyorum, dedi. 

- Kendinizi kifi derecede iyi his
sediyor musunuz? 

- Oh 1 Şimdi kendimi çok iyi his
sediyorum. O •korkunç insanlarm ae • 
bctıiyet verdiği deh9et bana ıuCJ.rumu 
kaybettirmi9. 

- Sefiller sizi öldürebilirlerdi, isa
bet ıki ... 

- Bana nerde olduğumu söylemek 
lütfunda bulunur muaunuz? 

- Siz M. Pol Dölatur'un - demek 
iatiyorum ki ntand&f - mebus Döla
tur'un evindeainia. Kaltıbalıtııı elin -
den sisi kurtaraı odur. Söslcrlyle acı
ları teüin etmiye muvaffak oldu. O 
kadar gUsel bir seal vardır ve o kadar 
iyi konu9ur Jd daima söailnU dinlet -
miye muvaffak olar. 

G&sled birdenbire ılılenmit olan 
Jillyet: 

- Onu çok NViyor, carllnUyorau • 
nus, dedL 

Genç ku, bir minnet ve muhabbe~ ı· 
ııiı solgun yilzilnü aydınlatırken: 

- Bu pek tabitdir, dedi. Doiu9um
da kaybettiğim ana ve babamın yeri
ni alarak :beni büyüten onunla ann~ai
dir. Bana bütün bildiklerimi ölt'et • 
mit olan :P.ol Dölatuı"dur. 

Akpm gazeteden ayrılmak üzerey
ken aldığım bir telgraf bana ka
ra bir haber getirdi. Buyük ekseriyeti 
Romanya'da yafıyan Gagauz türkleri
nin mürşidi, türkliığc candan bağlı ve 
türklüğü yaymak ve sevdirmek için e
linden geleni yapmış olan Mihal Ça
kır ölmüş! 

Onu, Uç sene evci, bir lisesinde pro
fesörlük ettiği, Bcsarabya'nın ta niha • 
yetindcki Kişinav ,ehrindc görmüş
tüın. Bana Rumeli'nin tipik türk mes
kenlerini hatırlatmış olan mütevazi ve 
küçük evinin avlusunda ak saçları ve 
uzun entarisiyle beni kar91lam19, ve 
türk olduğumu, oturduğu şehre sırf 

kendisini görmek için geldiğimi öğ
renince bir çocuk aafiyetiyle sevin
mişti. 

Evinde misafiri olduğum kısa saat
h:ı. z.cıdu1.ıa owulıaveı«;.'lll\z hep gaga
uzlar ve türklük mev.ıulan üzerinde 
cereyan etmitti. Rue ve romen harfle
rinı kullanarak gagauz türkçeıiyle 
birçok kitaplar yazmı9, ve bu tilrk leh
çesinin, iptidai bir tekilde de olıa ya
zılı eserlerini meydana koyarak, kay
bolmasını önlemiye çalı!PJUf olan ih
tiyar ketitin en büyük arzusu Atatürk 
hakkında bir eser yazmak, ve türklü
ğiln epiz dihiıini Gagauz kardeşleri
ne tanıtmaktı. Benden bu emelini ta
hakkuk ettirmek için i9inc yarıyabile
c;ek eserler göndermemi iatemişti. 

Memlekete döner dönmez dediğini 
yaptım. Son arzusunu yerine getir
mek imkanını acaba bulabildi mi? 
Kimbilir, Gagauz edebiyatı için ne 
zengin malzemeye sahip olduğunu 
bizzat müşahede etmiş olduğum vesi
kaları arasında belki bu eseri de bı
rakmıJtır. 

Seksene yaklaşan yaşına ve din far
kını daha mahıua kılması lizım gelen 
papuhk vasfına rağmen, milliyeti an
layışında ve kendini türk hissedişin-

- İsminiz ne ıizin? 
-An- Mi. 
- Benim de iımim Jülyet, bir ıani-

ye tereddütten sonra ilive etti, Jülyet 
Marni. Benim de kimaem yok, beni 
ihtiyar aüt ninem büyüttü. Fakat ba
na M. Dölatur'dan bahsediniz. Bana 
öyle bir hizmette bulundu ki kendi -
sini daha iyi tanıma kiatcrdim. 

An - Mi cevap vermekten kurtul -
mak için: 

- Saçlarınızı düzeltmeme müaaade 
eder miıin.iz? Dedi. M. Dölatur anne
siyle beraber salondadır. Hazır olun -
ca, onların yanına gidebilirsiniz. 

JUlyet, bafka bir teY ıormadan, ken
dini An - Mi'nin ellerine teslim etti. 
Beriki onun uçlarııu düzeltti, kendi
ıine yeni iltülenmit muelin bir atkı i
are etti ve mütbit macerumm bütün 
ialerini üzerinden ıilkmek için elin -
den celeni yaptL 

Jillyet aynı samanda hem mütehas
siı, hem de merak içindeydi. An-Mi'
nüı tatlılıiı ve nesaketi onu çok mü
tabusia etmitti w Dölatur ailesi i -
çinde ıenç kızın mevkii ne olabilece
ii.nl kendi kendine soruyordu. Bu bir 
aluabamıydı, yüksek neviden blr hiz
metçi mi? Her halde, mlleavat daire
sinde olıun olmMın, mebusun ıcııç -
lik arkada1ı olmuttu ve Jillyet, her 
kadının bu uhada mallık olduiu hari
kullde tahmin nbiliyetiıle An - Mi'
nin Dölatur'a kar9ı bağlılığını timdi
den .Jıi11e11ni1tl. Onun sadece itmi da
bi ıe~ince, ge~ malQl kı.ıuı ınalıa ih· 

• Ve 14.000.000 köylüsü olan Türki • 
ye'de bir tek idare veya fikir adamı 
tasavvur edilebilir mi ki kendi.ine kö
yÜ yakaıdan ve ilmi bir tasnife göre 
tanıtacak olan böyle bir kitabı ok11-
maktan müstağni olsun? Köyde e • 
gitim hepimize mahsw bir kitaptD". 

Köyde egitim'in, bölümlerindeki 
1 muhtelif fasılları kaydediyorum: Ta.-
1 biat ve tabiat hadiseleri bakanm -
1 dan köy durumu; sosyal hayat ve hidi· 

Mihal Çakır 

leler balumından köy durumu; ziraat 
itleri ve ekonomik hayat baknnm· 
dan köy durumu; hayat telakkileri 
ba.kımmdan köy durumu. Bu birinci 
faalldır. !kinci fula geçelim: KÖy e
gitmeninin mahiyeti ve eeu pren • 
sipleri; öğrenci ve öjTetici, egitim ol
mak itibariyle iİnaan; köyde eıitim 
kurumlan; üçüncü bölüm: Köy tip• 
leri. 

de gösterdiği gençliğe hayran 
mak mlim'kün değildi. 

.lmıü Hallkı Tanpç, eeerini ha • 
zrlarkea bir çok Yilayetlerin bir çok 
kÖylerini sezmit, mütabeclelerde bu. 

Muhtelif di.nt kitapları gagauz türk
çeaine tercüme etmif olan Milıal Ça
kır, "Gagauzların istoryası,. ismiyle, 
gene aynı iptidai fakat sevimli türk

çc ile yazılmış mühim bir de uerin sa
hibidir. 

olma- IWllDUf, bunlardan ilmi neticeler çı • 
kanmıtrr: Ankara, Eakitebir, Denizli, 
Kocaili, Smmun, Trakya, Malatya, 
Alyon, Bolu, Rize, Kara, Ain ve İz
mir köylerinden bütün bir folklor 
malzemesi toplamıttır. Yani, maaal
ları, çocuklan, kadmlan, haatalıkla
n, tedavileri, terbiyeleri, ananeleri, 
çalrtııları, YataYJtlan ve her 197le • 
riyle bütün türk köylerinin İç ve drt 
hayatı bu eaerde hikaye olunmut -
tı ... 

"Balkanlar ve türklük,, de kendisin
den daha etraflı bahsetmiş olduğum 
türklilık &§kını ıon demine kadar bağ· 
rmda yaşatmış olan bu iyi kalpli ihti -
yar türk, nihayet gözlerini fani hayata 

kapadı. 

Tee11ürümü artıran nokta, onun, a
navatan toprağına alnını aürmek eme
lini yerine getiremeden aramızdan 
ayrılmış olmasıdır. 

Yaıar NA.Bl 

tizaza geliyor ve yüzü, o vak~t . .ha.kiki 
bir guzellıge bürünerek, değıııyordu. 

Tuvaleti tamamlanuıca, Jiılyet dö 
Marni tenkidci bir gözle kendini ay
nada tetkik etti. lntızamaızhğiyle da
ha cazıp görünen bir bukleyi parma -
ğının uc;ıyle düzeltti ve gözleri bir 
lahza aynanın kendisine gönderdiği 
hayale dikili kaldı. Niçin ( Bu suale 
cevap veremezdi. Hiç tuphesiz, inıi -
yaki bir koketlik ... 

'Gündüz roblarının üstüne iyi otu
ran sadeliği mi ona çok yaraşıyordu. 
Şimdiden gelecek devrin daha bariz 
modasını haber veren belin oldukça 
yüksek çizgisi uzuvlarının esnek caz1-
besini ve tavrının zarafetini daha iyı 
tebarüz ettıriyordu. Boynunun üstün
de çaprazlaşaıı ince dantclı çerçeveli 
atkı biraz zayıf olan gögıüniı yuvar -
laklqtırıyordu. Kumral, ipekli ve 
bukleli bir saç yığını yiizunün etrafı
na hakiki bir altın hale çeviriyordu. 

Arkaama dönünce, üzerine dikilen 
An - Mi'nin nazarını gördü. Küçük 
malul kız, mahzun bir iç çekiılc, ön -
lilğünün pililerini eliyle düzeltti, ve 
arkadaıının kendisini takibe hazır ol
duğunu görünce, onu madam Döla • 
tur'la oğlunun oturdukları salona gö
türdü. 

Pol Dölatur ona, Şarlot Kordey le
hinde şehadette bulunduiu sırada a -
hcnıi dikka\ini çekmiJ olan aıcak ve 
ciddi aeaiyle: 

- Umarım oki, heyccanınu &esınit -
tir, madmuel, dodi. 

Bilmediğimiz, tanımadığımız, an • 
lamadığımız köye açılan bu geQİf 
kapıdan lamail Hakkı Tonguç'un de
laleti ile artık çekinmeden girebili -
riz. Bu, hepimiz için,, ilk im eli fay • 
dadır. Fakat, folklorla uir.ıf&Jl ilim
ler, lamail Hakkı Tonguç'un eaerin • 
de, türk köyiine dair en aağlam ça • 
lıfllla eaaalarmı da bulacaklardır. 

N. Baydar 

- Tamamen geçti, mösyö, ve size 
hayatımı borçlu olduğum müdahale • 
nizden dolayı teşekkürlerimi ..• 

Fakat Dölatur minnetini daha ziya
de ifade etmesine imkin vermedi. Bir 
koltuğu ileri sürerek, onu annesinin 
yanına oturttu. İhtiyar kadın, hafif~e 
çatlak sesiyle ona hayırhah bir kaç 
aual sordu. 

Dölatur, yorgunluğu aşikar olan 
genç kızı devamlı bir muhavere zah -
metinden kurtarmak istediği i~in, an
nesiyle kesilmiş olan mükalcmcsine 
devam etti, fakat konuşurken siyah 
gözleri zaman zaman tasvibini bekli
yormuş gibi Jülyct'in gözlerini arı • 
yordu. 
Akşam yemeğine kadar geçen za -

man Jülyct'e pek kısa görundti. Ken
disine yeni bir şekilde bir çok fCyler 
öğreten bu sözleriyle alakayla dinli • 
yordu. Hadiseler onu öyle bir inziva 
içinde yaşamıya mecbur etmişti ki et
rafında oynanan faciayı pek iyi anlı -
yamamıştı. Fransa'nın hüriyet ve kar
deşlik fikirleri için alevlendigi sıra
da, o malul babasının başı ucundan ay· 
rı.laınam.ış.tı. O ~~danberi, ihtiyar 
hızmctçısıyle bırlıkte kendisine ol -
dukça haklı bir dehşet ilham eden ih
tilalci aleme irtibatı olmıyan münzevi 
bir hayat yaşamıştı. Dölatur'un hiç de 
ihtilalciye veya demagog'a benzer bir 
tarafı yoktu. Cömert ruhlu, idcaliıt 
fikirli, belki biraz ütopiye meyyal bu 
adam, hayatın yoksul ve sefil bıraktı-

(Soau var) 
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YU RTTAN RESİMLER 

Mardin şehrine uzaktan birbakış 

Birecik halkevinin 
köy gezileri t

HalkevWer köylü-ı 
/erle beraber 

• 
Birecik, (Husu· 

si) - Halkevi se-

l nelik üçüncü köy 
gezisini atlı olarak 

... . • 

Maniıa Halkevi koro heyeti 

Manisa halkevinde spor, 
müzik ve çeşitli ça lışma lar 

Manisa, (Husu· 
ıi) - Halkevi bil· 
yük ve canlı bir 

· çalışma içindedir. 
Ev, Manisa ve böl
gelerinde sesiz ve 
alayışsız yaşamak

ta bulunan saz şa
irlerini bir araya 
toplıyarak müzik 
ve edebiyat gece
leri tertip etmek
tedir. Bu geceler 
muhitte derin bir 
alaka uyandırmak· 
tadır. 

Azalarının çoğu 

öğretmen olan Ar 
·§ubesi konserleriy· 
le muhitin musiki 
terbiyesi üzerinde 
çok müessir ol· 
muştur. Keman ve 
mandolin kursları 

•. 

Maniıa Halkevi tenisçileri 

devam etmektedir. Salon orke~trası \teşvik edilmektedirler. 
konserler vermekte şan derslerıne e· Halkevinin himayesinde 13 talebe 
hemiyet verilmiş, bir koro heyeti yüksek tahsilini takip etmekte, kim
teşkil edilmiştir. sesiz birçok aileler de yard ım gör-

Her yıl verilen müsamerelerle 60, mektedir. 
70 bin Manisalıyı Halkevi çatısı al- Ceza evinde Halkevi iki dershane 
tında toplamağa muvaffak olan genç· açmış ve mahkumları okutmuş, 50 
!erin çalışması takdire değer bir bal· mahkum vatandaşlarımıza iç çamaşı· 
dedir. rı temin etmiştir. 

Halkevi, spora da fazla önem ver- Halkevine mensup doktorlar tara-
mektedir. Evin büyük bahçesinin bir fından evde bir dispanser açılmış, 

köşesine, tenis kortu, voleybol, bas· haftanın dört gününde fakir halkın 
ketbol sahaları yaptırmış ve sporla muayenesi yapılmakta ve tedavilerine 
uğraşanları da sinesinde toplamı§tır. gayret gösterilmektedir. Evde mun· 

Eve merbut dağ ve kayak spor, atlı tazam bir radyo teşkilatı vardır. Şeh-

futbol Ve atletl.zm ve rin beş muhtelif yerine konan hopar· spor, av spor, 
· Jörlerle halkın müzik ihtiyacı temin alafranga güreşlere ehenuyet vere· 

..._ ' ' r ,. t ,.L - ~ 

-recik'in şimalinde

loi Tisa, Tatayn i, 
Tilmusa, Tillak, 
köylerinde iki gün 
devam eden bu ge
zide yurdun bu 
ücra köşelerinde 

tarihi, jeolojik a

raştırmalar ve tet
kikler yapılmıştır. 

Genç, ihtiyar, kadın, erkek bütün karlık ve kahramanlık umde ve duy
köylüler cüınhuriyetin ve partinin guları hakkında uzun uzadıya söylev· 
kendilerine refah veren nimetlerin- !er verilmiştir. Sosyal yardım kolu 
den duydukları sonsuz sevgiyi anlat· doktoru dört yüz köylüyü muayene 
mışlardır. 

Sosyal konuşmalarda köylüye etim- etmiş ve hastalara ilaçlar dağıtılmış· 
huriyet, parti, milliyet, vatan, feda- tır. 

Samsun'da ve Bitlis'te 
Belediye seçimi intibaları 

rek sporun ilerlemesi gençlerin gür· edilmekte Anadolu ajansı haberleri 
büz ve sağlam yetişmesi için çalış· hulasa olarak verilmektedir. Manisa 
makta olduğu takdirle görülmekte· halkının % 90 ı üzümle alakadar ol-

duğundan radyonun üzüm borsasının Yukarıda Samsun'da, aşağıda Bitlis'te belediye seçimine ait 
iki intiba 

di~açlarda galiplere kupalar, müka- satış ve fiyat miktarını bildirmesi 
tatlar verilmek suretiyle SJ!orcular halkı memnun etmektedir. - ô. Kaya 

20 - 10. 1938 

Muğla ve Milôs'ta çalışmalar 

Muğla'da bütün köylere 
otomobille gitmek kabi ldir 

Milas bayındır bir kasaba oldu 
Muğla, (Hususi) - Muğla ve havalisi her bakımdan tetkik e

dilmeğe değer bir sahadır. Geniş ovaları, yeşil ormanları yüz bin• 
!erce zeytin ve muhtelif meyva ağaçları ve bilhassa krom ve zım· 
para madenleriyle bir servet kaynağı olan bu saha, iktısadi du• 
rum itibariyle de Ege çevresinin en mühim bölgelerinden birini 

teşkil eyler. Son senelerde nefis\ 
tütün yetiştirmek hususundaki 
çalışmalar bu ehemmiyeti artır
maktadır. 

Bütün kazalar muntazam şoselerle 
vilayet merkezine bağlanmakta ve 
köprüler yapılmaktadır. Köy kanu· 
nunun muhtelif bakımlardan tatbiki 
hususunda büyük çalışmalar yapıl
makta, hemen hemen bütün köylere 
toprak tesviyesi yapılmış yollar üze
rinde otomobil ile gitmek imk3nı el
de edilmiş bulunmaktadır. Vilayetin 
en uzak kazası olan Fethiye'ye vak
tiyle bin müşkülatla ve dört günde 
gidilebilirken bugün bu sarp dağlar , 

otomobillerle aşılmakta ve delice a
kışlariyle şöhret alan Dalaman ve 
Namnam suları, Üzerlerine kurulan 
zarif ve modern köprülerle geçilmek
tedir. 

r·--·~:yse r~d--e-·-
! ! Ta rih eserleri 

Vilayetin ihraç iskelelerinden biri 
olan Güllük limanına çıkan bir yol
cu, bu küçük nahiye merkezine ayak 
basar basmaz Atamızın zarif heykeli 
ile ve yer yer umran eserleriyle kar
şılaşır . Milas'a 26 kilometrelik bir şo
se ile bağlı bulunan bu yol üzerinde 
giderken yer, yer imar edilmiş ve ye
tiştirilmekte bulunan zeytinlikler ve 
meyva ağaçları ... ve nihayet tütün tar
laları arasından geçilerek kasabanın 
varuşlarına gelinir. Burada 200 metre 
uzunlukta ve 20 metre genişlikte yeni 
açılan bulvar üzerinde giderken so
lunda zarif villalar ve sağında bele
diye parkiyle karşılaşılır. Kasabaya 
giren her yolcunun ilk defa gözüne 
çarpan 'ey yolların temizliği ve bele
diyenin her bakımdan göstermekte 
olduğu faaliyettir. Milas'ta 48012 lira
lık bir bütçenin imkanları içinde bü
yük işler yapılmıştır. Burada beledi
yenin yaptığı ve yapacağı işleri şöyle 
hulasa edebiliriz: 

K ayseri'nin sayısız tarih eserle
rrnden Selçuk tarzında bir kap& 

.Kasabanın baslıca __ ihtivo.lannrl•ne 
lbırı oran mcz!>ana ıımıal canmış v 
etlerin nakli için sıhhi tertibatı haiz 
hir kamyonet alınmıştır. 

}{urak zamanlarda arazinin sulana
bilmesi için Balçık çaylı üzerine elli 
metre uzunluğunda demirden bir köp
rü yapılarak Suçum ovasının sulan
ması bu suretle temin edilmiştir. 

lş kanununun tatbiki münasebetiy
le dükk3.nların muntazam saatlerde 
açılıp kapanmasını temin maksadiyle 
bir canavar düdüğü satın alınarak sa
atlerin ayar edilmesi temin edilmiş
tir. Bir yangın vukuunda dahi halk 
bu düdükle haberdar edilecektir. 

lhtiyaca kafi gelecek modern bir 
gaz deposu meydana getirilmiştir. 
Kasabanın birçok sokaklarına kal

dırımlar yapılmıştır. 

Kasabanın ortasından geçen Balav· 
ca deresi şimdiye kadar çöplük ve ba· 
taklık halinde bir hastalık kaynağı 
iken bunlar tamamen kaldırılmış ve 
etrafı divarlarla çevrilmeğe ve ke· 
narlarına muntazam fasılalarla ağaç-
lar dikilmeğe başlanmıştır. Dere üze
rinde geniş bir saha tamamiyle dol
durulmuş ve burada bir çocuk bahçe
si meydana getirilmiştir. Kasabanın 
kenarında, on altı hektarlık bir saha
yı işgal eden eski mezarlığ ın bir or
manlık haline gelmesi için ağaçlan
ma işine de başlanmıştır. Diğer ~araf
tan 938 bütçesine konulan tahsısatla 
Süleymankavağı mevkiinde yeri tes
pit edilmiş olan asri mezarlığın da 
tanzimine başlanmıştır. 

Gene bütçeye konan 1500 liralık bir 
tahsisatla bir nümune fidanlığı mey
dana getirilmek üzere yeri ayrılmış

tır. 

itfaiye teşkilatına Jazımgelen e
hemmiyet verilmiş bu sene bütçesine 
konulan para ile bir motörbomla ara
zoz ısmarlanmıştır. 

Kasabanın lüzumlu ihtiyaçlarından 
biri de bütün konforu havi bir otel 
olduğu göz önüne alınarak münasip 
bir bina satın alınmış temiz ve bütün 
ihtiyaçları karşılayacak bir vaziyete 
getirilmesi için faaliyet geçilmiştir. 

Şehrin temiz su ihtiyacını karş ı la

mak için, Belediyeler Bankasından 
150.000 liralık bir istikraz yapılması· 
na teşebbüs edilmiştir. Bu para ile 
hem su ve hem de idro elektrik tesisa· 
tı vücude getirileceğinden bu husus
ta 1 3.zımgelen projeler hemen hazırla
nacaktır. 

Kasabanın haritası yaptırılmış ve 
müstakbel pl3nın tanzimine başlanma· 

sı i~in icabeden bütün tedbirler alın
mıştır. 

Çok feci 
bi r kaza 

Bir genç toprak yığını 

altı nda öldü 
Balrkesir, (Hu susi) - Balıkk 

köyünde bir genç toprak altında 
d iri d iri ölmüştür. Facia t<)yle 
olmuştur: 

Bu köye yarım saat mesafede bir 
yer vardır. Burada kerpiç yapmağa 

çok müsait bir tepe vardır. Köylü bu

radan taşıdığı toprakla kerpiç yap
maktadır. 19 ya,ında Ferman adında 

bir delikanlı, Abdülbaki ve Mehmet 

Emin adında iki arkadaşiyle birlikte 

toprak almak üzere bir araba ile bura

ya gitmiştir. Bütün köy toprak ihti

yacını buradan temin ettiği için bu
rası kazıla kazı büyük bir oyuk bir 

mağara halini almıştır. Ferman bu o
yuğun içine girmiş ve toprağı kaz

mağa başlamıştır. Bu sırada diğer iki 

arkadaşı da kazılan toprakları araba
ya taşımak işiyl' meşgul bulunmak-

tadır. 

Ferman bu kazma işiyle meşgul ol
du ğu bir sırada üç metre yükseklik

teki oyulmuş toprak yığını birden 

bire çökmüş ve zavallı genç altında 
kalmıştır. Bu feci hadise karşısında 
şaşırıp kalan Abdülbaki ve Mehmet 
Emin, önce şiddetli bir zelzele oldu-

ğunu zannetmişlerdir . 

lki arkadaş, Ferman'nın toprak yı
ğını altından çıkmadığını gorunce 
toprağı açmak için uğraşın şlarsa da 
adeta bir tepe teşkil eden yığının al
tından zavallı genci çıkarmağa mu
vaffak olamamışlardır. 

Abdülbaki derhal köye koşmuş, ha

diseyi köylülere anlatmıştır. Yaka 
jandarmaya ve adliyeye bildirilmiş· 
tir. Müddeiumumi B. Sadık Yırcalı 
kaza mahalline gitmiştir. Toprak yı· 
ğını attırılmış ve Ferman'ın cesedi 
meydana çıkarılmıştır. Gencin bir
kaç ton sikletindeki toprağın altında 
vücudünün ezildiği ve kollariyle a
yaklarının, belinin birkaç yerinden 
kırıldığı, havasızlıktan öldüğü anla· 
şılnuştır. 



Dünya hadiselerinin resimleri 
.• 

Geçen halta Londra şehrinin balon barajları sayesinde hava hücumlarına karşı müdafaası tecrü
beleri yapılmııtır. Bu resim, bir sabit balonun V ellington takı üzerinde havalanmasını gösteriyor 

K.udüs'te askerler şüpheli gördükleri bir 
d enkte silah araştırıyorlar 

Sık sık tekerrür eden bir hadise: Hayla'ya 
giden petrol borusu alevler içinde 

ı:: ··d t k nın almanlar tarafından işgalinden önce 11üdetler Almanya' ya iltica ediyorlardı. 
,.,u et mın a ası y k d k · · ··ı ü · ·· · Şimdi de ~ekler ve y_ahudiler ba§ka tarafa iltica ediyorlar. u ar a ı resım mu tec erı gosterıy_or 

Bir 1W.bit balon havalanmağa hazırlanırken. Aşağıdaki arabada balonu salrveren ve geriye çekM 
vinç tertibatı vardır. Geride de hidrojen tüpleri görülüyor 

Yala - Kudüs hattında yoldan çıkarılan 
bir tren 

Taberiye civarında arapların tecavüzüne 
uğramış otomobiller 

Filistin meselesi için Londra'da 
temaslar yapan Irak hariciye na

zırı B. T evlik Essüveydi 

Vaziyetin gerginleşmesi üzerine 
yüksek komiser Sir Mak Mişel 

(~ldo). lllelacele Filiatine döAdii 

-

lspanya'da iki ta~a! da gönüllüleri geri gönderiyor: ~ntern.~yo
nal livadaki ingılız taburunun subayları hareketlerınden once 

Hükümetçi l•panya saflarında harp eden yabancı gönüllüler 
hareketlerinden evel tertip_ etti/Meri bir geçit resmi esnasında 



SÜDET İLHAKINDAN SONRA 
Almanya: Büyük 

.. 78.700.000 
583.000 km. 

nüfus ve 
mu~abbaı arazı 

(Bqı ı. inci sayfada) 
Kalfus bugün matbuat mümessilleri -
ne yaptığı beyanatta. eylfil badiscle -
rinin devlet hazinesine munzam mas -
rafları mucip olduğunu, tedavüldeki 
paranın, enfelasyona sebep olmamakla 
beraber, arttığını, sudet ve leh toprak
larının terkinin ekonomik vaziyette 
müeuir olduğunu ve devletin yeni teş
kilatlanmasının ancak fransız ve in -
giliz kredileriyle mümkün olacağını 

bildirmiştir. 

Bir Jransız ıek=ibi 
Paris, 19 a-a. - Fransa'nın Çekoslo

vakya'ya mali yardımda bulunmak is -
tediğine dair çıkan haberler resmi 
mahafilde katt olarak tekzip edilmek
tedir. 

Slovak ekalliyeıleri ~in 
Prag, 19 a.a. - Slova.k hükümeti, 

maarif bakanlığında her ekalliyet i -
çin birer şube tesisine karar vermiş
tir. Nazır dün macar heyetine pek ya
kında alman ve macar ekalliyctleri i
çin hususi aekreterlikler ihdas edi
lecefini tebliğ etmiştir. 

Çekler hududu kapadılar 
Budapeşte, 19 a.a. - Macar ajansı 

bildiriyor: Hudut bölgesinden gelen 
en son haberlere göre, çek askeri ma
kamları Balassagyarmat yakınında 

hududu kapamışlardır. Balassagy.ar -
mat'tan görüldüğüne nazaran, çekler 
halkı korkutmak maksadiyle yollar 
üzerinde •tanklar dolaştınnaktadırlar. 
Slovak ve macar neferlere, bir isyan
dan korkulduğu için, mühimmat ve
rilmemektedir. 

Rüıen komünitler faaliyette 
Roma, 19 a.a. - Uçüncü enternas

yonalin gönderdiği beyan edilen bir 
•esika ile italyan siyast mahafili fev-

kaUide meşgul olmaktadır. Bu vesi -
kaya göre, Riltenya komünist partisi 
memleketin tam istiklalini temin için 
emir almııtır. 

Bu vesikada gösteriliyor ki, Rü -
tenya'da komünistlik tehlikesi var -
dır ve bu mıntakanın Macaristan'a 
ilhakı lbımdır. 

Macar talepleri ve lngilıere 
Londra, 19 a.a. - Taymis gazete -

si, İngiltere hükümetinin tamamiyle 
etnografik ideale istinat eden macar 
mutalibat kabul edeceğini ve ilci 
tarafın bu noktada itilaf edeceklerini 
ümit etmekte bulunduğunu itsihbara
tına atfen yazmaktadır. 

Bu gazete, iJ.ave ediyor: 
"İngiltere hükümetinin siyasi ve 

sevkulceyş mahiyetteki mülahazalara 
istinat eden mutalibatı karşısındaki 
hareket hattı büsbütün başkadır. 

Demokrat almanların 
ga=eteai çıkmıyacak 

Prag, 19 a.a. - Demokrat alman -
ların gazetesi olan Prager Mittag ya
rından itibaren çıkmıyacaktrr. 

Bugün neşrettiği son nüshasında 
okuyucularına veda ediyor ve diyor 
ki: 

"Sahneden çekiliyoruz. Hayat pren
sipimiz olmuş ve olacak olan fikirler 
uğrundaki mücadeleyi terketmek i -
çin değil fakat susmak için çekilmi -
yoruz. Çünkü artık söz söylemek 
imkanına malik bulunmıyoruz. 

Rüıenyadan kaçanlar 
Varşova, 19 a.a. - Gazeteler, Kar

patlaraltı Rusyasmdan gelen bir ta -
kım firarilerin birkaç günden beri 0-
liniyansb mıntakasında hududu geç -
miş ve bir leh arazisinde hükümet me
murları tarafından kabul edilmiş ol -
duklarını haber vermektedirler • 

Filistin'de askeri hareket 

lngiliz kılaları 
Büyük mukavemef görmeKsızin 

Eski Sehire girdiler 
Filistin'in taksimi imkansız görülüyor 

(Başı 1. inci say! ada) 
mandanlara geçecek ve komiserler 
yalnız tamamen sivil işlerden mesut 
olarak müşavir aıfatiyle kunmandan
lara bağlı bulunacaklardır. 

lngiliz kııaları eski ıehire 
girdiler 

Kudüı, 19 a.a. - İngiliz kıtaatı bu 
aabah eski tehre büyük ôir mukave
ınet görmeksizin girmittir. İngiliz kı
taatına kartı ancak bir kaç bomba atıl
mııtır. 

İngiliz kuvetleri biltün müslüman 
mahallelerini iş.gal etmiştir. Mabetle
rin bulunduğu yerler müstesnadır. 

Asilerden bir kısmı yeraltı dehliz
lerinden kaçmıya muvaffak olınuttut, 
Kırk kiti tevkif edilmiştir. 

Bütiln Filistin'de tiddetli beyecan 
devam ediyor. Birçok suikastler ol
muttur. Bir kaç ölil ve yaralı vardır. 

Arap komitesi, ingilizler tarafından 
alınan istisnai tedbirleri protesto için, 
bütün Filistin'de uinumı münakalat 
ercvi !1~., f'tmiştir. 

Filiııinin taksimi imkansız 
Londra, 19 a.a. - Deyli Telegraf 

gazetesi, Vudhed komisyonunun, Fi
listin'in taksimi planının tahakkuku 
imkansız olduğu neticesine varmış ol
duğunu bildiriyor. Buna binaen, ingi
liz hUkümcti taksim projesinden vaz· 
ıeçerek Filistin'de birlikte yatıyacak 
bir arap - yahudi devletinin kurulma· 
sını tecrübe edecektir. 

Müstemleke nazırı B. Mak Donald
ın bugün kabineye bu maksatla tek · 
lifte bulunacağı haber verilmektedir. 

A..lman gazetelerinin 
müwleaları 

Bertin, 19 a.a. - D.N.B. bildiriyor: 
Alman gazeteleri, Filistin vaziyeti ile 
metgul olmaktadır. 

Berliner Tageblat diyor ki: 
"Orta çağdan beri, eski Kudüs 9eh

ri, ilk defa olarak bütün minasiyle bir 
muhasaraya eahne olmaktadır. Bugün 
tanklar ve tayyarelerin de yardımı ile 
arap milletinin mUme11illerine kar§ı 
bUyük bir taarruz başlamıştır. İşte 
yirmi ıenelik ingiliz politikasının ne-

ticesi budur. 
Berliner Tageblatt, bundan sonra, 

Filistin'deki vaziyetin inki14fı ile Or
ta Avrupa'daki vaziyetin inkipfını 
mukayese etmekte ve her iki tarafta, 
hareket noktalarının ,inkişafların, es
bap ile neticelerin, psikolojik kuvet
lerin ve tamamiyle gayri kafi proje
lerle usullerin aynı bulunduğunu te
barUz ettirmektedir. 

Angr.if diyor ki: 

"Filistin meselesini, artık planlar 
ve komisyonlar halledememektedir. 
Londra bunu anlamıştır. Sulh yeniden 
tesis olunacaktır, fakat görillilyor ki 
sulhun yeniden tesiıi, bombardıman 
tayyarelerinin, tankların ve seri atet
li topların yardımı ile olacak ve kur
banları da araplar tef kil eyliyecektir. 

Londra, vakıa, yabancıların impara
torluk işleriyle meşgul olmalarını sev
mez, fakat aynı Londra, bilhassa ya
bancı memleketlerin i'leri ve hadise
leri mevzuubahs olduğu .zaman kendi
sinin fikrini bildirmek hakkı bulun
duğunu ileri silrer. Bu hadisede de 
biz kendimiz için bu hakkı istiyoruz.,, 

Bir kaçakçı 
şebekesi yakalandı 

Berlin,' 19 a.a. -'Gazetelerin Kolon
ya' dan bildirdiklerine g3re, Almanya 
- Holanda hududunda çok mühim bir 
döviz ticareti ve kıymetli etY• ihraca
tı meydana çıkarılmıştır. Gayri meş
ru olarak yapılan ihracatın bir milyon 
marktan fazla kıymette olduğu söy
lenmektedir. 

Biri erkek, biri kadın olmak üzere 
otomobil sahibi iki kaçakçı tevkif e
dilmiştir. Cürilm ortakları arasında 
bulunmakta olan Holanda posta iJa
resine mensup bir memur da tevkif e
dilmi,tir. 

Almanya'nm garbinde ve Berlin'de 
ikamet etmekte olan on iki kadar ya
hudi de cürüm ortaklığı töhmetiyle 
hapse atılmıılardır. · 

----~--- . 
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Orta. Avrupa'da 
Bir Macar - Leh - Romen 
bloku mu kuruluyor? 
Fransız gazetelerinin tefsirleri 

Paris, 19 a.a. - Gazete mütaleaları, 
bilhassa B. Bek'in Bükret'i .ziyareti 
hakkındadır. 

Lö Jur diyor ki: 
"Albay Bek'in iki teklifi hamil ola

cağı söylenmektedir. Birisi, Macaris
tan'a müteallik olup Budapef~e hükü
metinin Romanya'daki macar ekalli
yetlerinden katiyen vaz geçmif oldu
ğunu nitık' bulunacaktır. 

İkincisi, Polonya hakkında olup 
Polonya - Romanya garanti muahe
desi ahkamının garp hudutlarına teş
milini natık bulunacaktır. eğer Ro
manya, böyle itilafa yanaşacak olursa 
önümüzdeki haftalar içinde bir macar 
- leh - romen ve belki de çekoslovak 
grupunun teşekkülüne ,ahit olunması 
ve bu teşekkülü İtalya'nın garanti ve
ya himay~ değilse de tasvip etmesi ih
timal haricinde değildir. İtalya'nın 
Berlin - Roma mihverine sadık kal
makla beraber vukuattan istifade ede
rek kendisinin de merkezt Avrupa'da 
bir rol, yani 1934 tarihli Roma iti
laflarının kendisine verip de Anşlus
un inkıtaa uğratmış olduğu rolü oy
namak istemesi pekall anlatılmakta
dır . ., 

Roman)·an~n vaziyeti 
La Repüblik, yazıyor: 
"Rütenya'nın kati rolü . oynıyarak 

Leh-Macar 
temasları 

CBaşı 1.inci sayfada) 
Kont Lubienıki, bugün Budapeşte'
ye gelmit ve tayyare meydanında 
Kont Çaki ile Polonya'nın Budapeş
te elçisi B. Plovski tarafından karşı
lanmıştır. Kont Lubineski'ye karısı 
da refakat etmektedir. Budapeşte'de 
bulunduğu müddet zarfında Kont 
Lubienski, B. dö Kanya'yı da ziyaret 
edecektir. Ziyareti B. Bek'in Roman
ya seyahati ile aynı zamanda vukua 
gelmekte olan mumaileyh, macar %1-
....... .ı ... 1-· n. r.ilten....mcade•inlıı bü
tün aaf ahatını mUzakere edecektir. 

Macar gazetelerinin te/ıirleri 
Budapeıte, 19 a.a. - Alqam gazete

leri, bilhassa Polonya hariciye nazı
rı Bek'in Bilkret'i ziyareti ve Polon
ya hariciye nazır muavini Bibienslcl
nin Budapcıte'deki temasları ile meı
gul olmakatdır. 

Bienski bugUn hariciye nazırı dö 
Kanya'yı .ziyaret ederek uzun bir mil
likatta bulunmuıtur. 

Pester Loyd diyor ki: 
''Rilten milletinin kendi mukadde

deratına sahip olması prensipine her 
halde riayet olunacaktır. Müşterek 
Polonya - Macar hududunun diğer 
devletlerin menafiine karşı bir tehli
ke tefkil edeecği iddialarını reddede
riz. 

Polony~ Litvanya'yı 

protesto etti 
Vartova, 19 a.a. - tllustrovany Ku

rjer Coodzienny guetesi, Lchiıtan'ın 
Kovno'daki orta elçisinin dUn resmen 
Litvanya hilkUmetine milracaat ede
rek leh ekalliyctlerinc karıı alınan 
Litvanya tedbirlerini protesto ettiii
ni bildirmektedir. 

Memel meıeleıi etra/ında 
Bertin, 19 a.a. - Berlin'dcki al -

man ve Polonya maha.fili, iki memle -
ket arasında Memel mC$elesinin görü • 
şülmekte olduğunu tekzip eylemekte -
dir. 

Bununla brabcr alınan gazeteleri 
bu meseleye karşı alaka gösteriyor ve 
Berliner Nahtausga.be diyor ki: 

"Bizzat Memel zulme kartı ken,di -
ni müdafaa etmektedir. Memd parla
mentosu cuma günü toplandıfı vakit 
Litvanya hllkilmetinin loiyuetini ıtd -
detlc protesto ed~ktir." 

Fransız-: alman münasebatı 
normaJle~ecek mi? 

Parla, 19 a.L - Pari• Soir guete
sl eliyor ki: 

Franaa'nın etki Bertin bUyUk elçisi 
Franauva • Ponse ved! ziyaretinde Hit 
ler tarafından gösterilen samimt kabul 
bir teıriki meaai arzusunda tefllr ecli· 
lebilir. Alman ordusunun tet'hisine 
batlanmıı olmasını da kaydetmek ll -
zımdır. Normal münasebetlerin o ka -
dar af ır olmıyan bir ha.va içinde yeni 
den kurulacağını Umit dlnek iftodl, 

unsur olarak dahil bulunduğu Merke
zi Avrupa'da yapılmakta olan bu yeni 
tadilatta Romanya, kendisini hatta hu
dutlarının garantisi bahasına Maca
ristan'a yakla,tırmak istiyen Polonya 
ile olan dostluğu ile tabi bir devlet 
halindeki bir Çekoslovakya vaaıtasiy
le kendiıine komtu olmak istiyen Al
manya'nın temennileri arasında mü
tereddit bir vaziyette kalmıştır.,. 

Lö Popüler, yazıyor: 
"Karpatlaraltı Rusya'sının akibeti 

ile Merkezi Avrupa'nın statüsü, genif 
mikyasta, Kalas görüımelerine tabi o
lacaktır.,. 

Rütenya ne olacak? 
Bu gazete 'öyle devam ediyor: 
"Polonya ile Macaristan arasında 

miltterek bir hudut vücuda getirilme
si ancak Karpatlaraltı Rusyasının Po
lonya veya Macaristan'a ilhakı saye
sinde mümkün olacaktır. 

Polonya bu ilhaktan vazgeçmiştir, 
zira kendi topraklarında yaşamakta o
lan 5 ili 600.000 ukranyalının miktarı
nı yarım milyon artırmak istememek
tedir. Ve çünkü Karpatlar, kendisi ile 
Rüten piyasası arasında bir mania ola
caktır. Şu halde bu ameliyenin icrası 
Macaristan'a kalıyor demektir. Hal
buki Romanya buna hiç bir veçhile ta
raftar değildir.,, 

Toprak mahsulleri 

ofisinin kadrosu 
Toprak mahsulleri Ofisinin lstan

bul, İzmir ve Samsun ~ubeleri faali
yete geçmi~tir. Ankara'da !ktısat Ve
kili Şakir Kesebir'in riyaseti altında 
yapılan ilk idare meclisi toplantısın
da ofisin kadrosu tasdik edilmiştir. 

Toprak mahsulleri ofisinin lstan -
bul fubesi müdürlüğüne Vahid De -
mirkan, İkinci müdürlüğüne Nuri, ev
rak ve muhasebeciliğine de Taif Ba -
rutçu, İzmir _şubesi müdürlüğüne Ce
vat Dem, muhasebeciliğe Kemal Te
kin, umum müdürlük muhaaebei u -
mumiyc mildürlilğüne Atıf, teftiş he-
11&tl1tri T:p .......... 1'.J--: V--...-. -~t .. 

lar ba1mUfetti11iğine Necati Toker, 
satı, müdilrlilğilne Vahdi Yürkmen, 
alım müdürlüğüne Vasıf Çakmur, Af
yon satıf ıefliğine Sadri, alım 1efli
ğinc Selman Açpa, tahmil ve tahliye 
şefliğine Ziya TUzUn, müfettitliklere 
de Sellhattin Taner, Ha9im Dikmen, 
Nihat Gökmen, Bekir Erkan, Vehbi 
Çulpan ve Hurrem Balkan tayin edil
miıtir. 

Son Maslak faciası 

mahkemede 
lıtanbul, 19 (Telefonla) - Bir ga

zeteci arkadaıın feci surette ölümü 
ve dört kitinin yaralanmasiyle neti
celenen Maalak'taki otomobil kazası
nın muhakemeıine dün de Ağırceza
da devam edilmi§tir. • 

Geçen celsede, evrak, tetkik için 
iddia makamına verilmişti. Dünkü 
cel•ede Müddeiumumt muavini Abit, 
evrak üzerinde yaptığı tetkikte, suç
lu ıoför Kemale ehliyetname verilir
ken ancak gözlük takmak prtiyle to
förlilk yapabileceği hakkında ıeyril
sefer tarafından konan bir kaydın na
zarı dikkatini celbettiğini söylemiş 
ve bu hususun al!kadar makamlar ta
rafından sorulmasını istemiştir. 

Heyeti hakime, iddia makamının is
teğini kabul ederek muhakemeyi ta
lik etmiftir. 

lstanbulda asfalt yolJar 
İ&tanbul, 19 (Telefonla) - Asfalt 

olarak yapılmasına karar verilen Ba -
bıtli caddesindeki faaliyet devam et
mektedir. Bu caddedeki kanalizasyon 
şebekesinin evlere raptı da kararlaı
tmtmııtır. Bunun için buradaki asfalt 
cümhuriyet bayramına kadar bitmi • 
yecektir. 

P. T. T. yüksek len lieycti 
izaJığx 

Telsiz, telefon ve elektrik i'lerin
deki vukufu dolayısiyle binba1ıhktan 
mU.tafi mUhenda B. Rahmi Oktay'ın 
posta teleraf idaresinde 90 lira m&af
h yilksek fen heyeti balığına tayini 
yüksek tasdLka iktiran etmi9tlr. 

Bir kadın sevgilisini bıçakladı 
atanbul, 19 (Telefonla) - Ayvan

saray'da Şarlye adında b1r kadın ba -
ba.sını mahkQm ettiren aevcili.t Bur • 
han'ı buı:Un bıçakla yaralamıştır. Za -

brta tMldiAta ~tır.. 

Üniversitemiz 
(Başı ı. inci sayfada) 

sur, ne de bina ihtiyaçları henüz 
tatmin edilmiı değildir. Esasen 
ilk kuruluı günlerinde bize yar· 
dmı eden zat: ''- Sabretmeue
niz, ve hemen yarın netice ara
maia btqlar.anız muvallak ola
mazsınız!" diyordu. Fakat JDad
di imkanlarla temin olunabile
cekler için süratle çalıımamız 
tabiidir. 
Sayın rektör Cemil Bilael üni

versitenin bugüne kadar olan 
verimini, yeni den yılının açıhı 
merasimindeki nutkunda hulasa 
etti. Muvaffak kısımlardan oldu
ğu kadar, noksanlardan da bah
setti. Nutuktan anladığımız ıey, 
üniversitenin durmaksızın müte
madi ve muntazam bir tekamül 
ve inki§af seyri takip etmekte 
olduğudur. Beklediğimiz de bu
dur. Üniversitemize oldukça u
uzun bir olgunlatma ve tamam
lanma mühleti bırakmııızdır: 
Elverir ki her sene kati ve müı
pet adımlarla gayeye biraz daha 
yaklatmıt olalım. 

F. R. ATAY 

Üsküdar adliyesini 
yakan adamın 

muhakemesi 
İstanbul, 19 (Telefonla) - Uskü. 

dar Adliyesini yakmaktan suçlu Nu
rettin'in muhakemesine dün Ağırce • 
zada devam edilmiştir. 

Hipodrom'da inşaat 
Ankara Valiliğinden : 
Şehir hipodromunda 20 adet satış 

ve 20 adet tediye gişesiyle 4 büfe in
tası; 7. 11. 938 pazartesi günü saat ıs 
de viUlyet binası dahilinde vilayet en
cümeninde ihalesi yapılmak üzere 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli 6924 lira 78 kuruştan 
ibarettir. 

Muvakkat teminatı 519 lira 37 ku
ruştur. lsteklilerin ticaret odası vesi
kası, teminat mektup veya makbuzu 
ile; ihale tarihinden en az sekiz gün 
evci vilayet makamına müracaatla a
lacakları ehliyet vesikasiyle birlikte 
yukarıda sözü geçen gün ve saatte vi
layet encümenine müracaatları. (Eh
liyet vesikası için ihale tarihinden se
kiz gün evciden sonra vaki olan mü
racaatlar nazarı itibare ahnmıyacak 
ve bu gibi istekliler eksiltmeğe gire
miyeceklerdir.) Buna ait keşif evrakı 
ve tartname nafıa müdürlüğünde gö-
rülebilir. (4394) 7794 

1 nşaat yaptırılacak 
Ankara Valiliğinden : 
Vilftyet damızlık aygır deposunda 

seyis odasına ilaveten (1418) lira (38) 
kurut bedeli keşfin bir odanın 7-11-
938 pazartesi günli saat 15 de vilayet 
daimi encümeninde açık cUiltme ile 
ihalesi yapılacağından isteklilerin 
tartnamc ve projeleri görmek üzere 
her gün vilayet veteriner müdürlüğü
ne müracaatları ilan olunur. 

(4418) 7806 

Kalorifer tamir ettirilecek 
Ankara Valiliğinden : 
1 - Etimesğut yatı okulunun ka -

lorifer tamiri (4139) lira (5) kuruş 
keşif bedeli üzerinden açık eksiltme
ye konulmugtur. 

Dünkü celsede iddia makamı müta
leasrnı serdederek evela yangın hadi
sesinin sureti cereyanını hulasa et -
tikten sonra, vakayı müteakip suçlu -
nun milddeiumumilikte, sulh hakim
liğinde ve sorguda suçunu ikrar et
tiğini ve imme Jahitlerinin de Nuret· 
tin'in yangın gecesi vaka mahallinde 
dolaşırken gördükleri ıeklindeki ifa
delerini ileri sürmüş ve dinlenen mü
dafaa şahitleriyle suçlunun muhake
mede inkarının kabul edilemiyeceği- ı 
ni söyledikten sonra türk ceza kanu
nunun 370 ve 417 inci maddeleri mu
cibince cezalandırılmasını istemiştir. 

2 - İsteklilerin ıartnameyi gör -
mek üzere her gün kültür direktörlü -
ğüne ve ihale günü olan 31-10-938 pa -
zartesi günü saat 15 de ve %7,5 temi
nat akçesini hususi muhasebe vezne .. 
sine yatırarak villyct daimt encüme • 
nine müracaatları. 

(4421) 

Vakıfi~ 
Taı delen ve Defneli sulall 

hakkıncla 

Muhakeme, müdafaa için baıka bir 
güne talik edilmiştir, 

Eski lstanbul elel{trik şirlietin.:
den 7 hin lira isteniyor 

İstanbul, 19 (Telefonla) - Etki 
Elektrik tirketi aleyhine, Eyüp'te 
Kadri Balcı ve arkadatları tarafın· 
dan asliye dördüncü hukukta yedi 
bin liralık bir tazminat dtvuı açıl • 
mıttır. 

Davacılar, eski şirketin bozuk teli· 
satı yUzünden Eyüp'te çıkan bir yan
gın neticesinde garajlarında bulunan 
otobüslerinin yandığını iddia etmek
tedirler. 

Eski tirket vekili 12-1-938 tarihin· 
den itibaren tirketin bilcümle hukuk 
ve vecaibile birlikte hükUmet tarafın
dan satın alındığını aöyliyerek 3 ni
sanda vukua gelen yangın hldisesi· 
nin kendilerine ait olmadığını iddia 
etmiştir. 

Buna mukabil davacı vekili de, dev· 
letin yaptığı satın atma mukaveleıi
nin girketle kendisi arasında olduğu 
ve bu mukavelenin yalnız iki tarafı 
takyit ettiğini ve kendilerine kargı 
hasım olarak şirketi gördUklerini, 
çUnkil bu teıisatrn evelce eski tirket 
tarafından yapıldığını ileri sürerek 
tazminat talebinde ısrar etmlttir. 

Neticede muhakeme karar için ba~
ka bir güne talik edilmiştir. 

., 

Ankara Borsası 
19/1. teırin/1938 fiyatları 

ÇEKLER 

Londra 
Nevyork 
Paria 
Milano 
Cenevre 
Amıtcrdam 
Beri in 
Brükıcl 
Ati na 
Sof ya 
Praı 
Madrit 
Vırıova 
Budıpcıto 
Bükreı 
Bel ırat 
Yokohama 
Stokholm 
Moıkova 

5.99 
125.6775 

3.3525 
6.61 

28.5575 
68.4075 
50,3775 
21,245 

1.0925 
1.535 
4.3325 
5.99 

23.695 
24.9575 
0.90 
2.84 

34.97 
30.8575 
23.77 

5.99 
125.6775 

3.3525 
Ml 

28.5575 
68.4075 
50.3775 
21.425 

1.0925 
1.535 
4.3325 
5.99 

23.695 
24.9575 
0.00 
2.84 

34.97 
30.8575 
23.77 

ESHAM VE TAHVIUT 
1933 türk borcu I 

.. " " I 

• • " II 

1933 ikramiyeli 
Ersani 

19.575 19.60 
(Pcıln) 

19.45 19.575 
(Peıin) 

19.575 19.575 
(Pcıin) 

1~.- 19.-

Vakıflar Uımmı Müdürlüğü za.a. 
at, Maden '" Fen ltleri MüdürliijüD. 
den: 
Vakıflar umum müdilrlüğilniln le-

tanbul vakıf menba suları i§letmc 
mUdürlUğünce idare edilen: 

1 - Tqdelen, Defneli menba ıula
rrmrz mcnbalarmda fennt vcaaitle 
doldurulurken kapsullanmakta ve • 
ıuretle satıp arzolunmaktadır. 
Sayın halkm kapaulsuz ve damga· 

sız damacana. tiıe ve galonlardaki su
ları almamaları llzımdır. 

2 - Sular için her tUrlU tikiyet 
doğruca umum mUdürlUğilmUz zira
at, orman, maadin ve fen itleri mü
dürlUğUnc (telefon 3725) yapılmalı-
dır. (4330) 7725 

............................ ,,,,! 
ve Telefon ................................ 

İnşaat yaptırılacak 
P. T. T. Müdürlüjünden: 
İdaremize ait otomobil garajı am· 

bar hallne sokulması açık eksiltmeye 
konulmuştur. 
Keşif bedeli 1259 lira 21 kuruş mu-

vakkat teminat 94 lira 44 kuruştur. 
Bu işe ait şartname ve keşif evrakı 

müdürlük kaleminde görülebilir. 
Eksiltme 21.10.1938 cuma günil sa

at 15 te P.T.T. müdürlüiilnde topla
nacak komiıyonda yapılacaktır. 

Taliplerin o gün teminatlarını ya
tırmıt olarak komisyona müracaatla-
rı. (4253) 7513 

Perföralör bandı ahnacak 
P. T. T. Levaznn Müdürlüiünden: 
1 - l<iare ihtiyacı için satın alına

cak (2000) tekerlek seri simens mür
ıile perföratör bandı açık eksiltmeye 
konmuıtur. 

2 - Muhammen bedel (2700) lira, 
muvakkat teminat (202,5) liradır. 

3 - Eksiltme 6. 12. 938 tarihine 
milsadif salı günU saat on beşte (15) 
de Ankara'da P.T.T. umumt Md. Jüğü 
binuındaki satın alma komisyonun
da yapılacaktır. 

4 - Taliplerin, muvakkat teminat 
makbuzu veya banka mektubu ile ka
nunt vesaiki hamilen mezkQr gün ve 
saatte o komiıyona müracaatları. 

5 - Şartnameler, Ankara'da P.T.T. 
levazım ve latanbul'da Kınacıyan ha
nında P.T.T. levazım ayniyat ıubcsi 
Md. lüklerinden parasız verilir. 

(4377) 7789 
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ıl n buaa arilteferri cllpr nruı 
Muğla nafıa mUdürlUPnden göreba-

Ankara Behclir..U.den : lirler. 
1 - Su itleri M!areei için almacak S - Eksiltme 31-10-938 puart•I 

K 1 
olan 33 kalem amhteUf ınalMDM on silntl uat 17 de Muila Yiliyet daimi 

uru soğan a ınacak bet gün müddetle açık eksiltmeye ko- encümeninde yapılacaktır. 
Orman Koruma Genel Komutan • nulınuttur· 4 - Bblltme kapalı sarf uaallyle 

laimdan : 2 - Muhammen bedeli (3434) lira- olacaktır. 

(HAVA SEFERLERi) Hoş bir intikam!. 
Yaan: Lajaa Nan 
İhracat bankaaının ifllaı bir çok 

ltrmayedarlarla birlikte Klara'nın 
baba.mı da mahvetti. Zavallı adam, 
Dluazzam ıervetinin böyle bir anda 
)'ok olduiunu &örünce, ne yapacaiını 
lqırdı. Sinirleri harap oldu. Yata&a 
dUftii. Bir kaç ay sonra da hayata cöz
lerini yumdu. Klara, annesini çok kü
Siik iken kaybetmitti. Babaaının bek
lenmedik bir zamandaki ölümü, onu 
dUnyada kimae&i.s ve bet paruız bı -
faktı. İlk eUnlerin keder ve f&tkınb
lı geçince, diitUndU. lıtikbali ve ha
ntı haltkmda bir karar vermeliydi. 
Akrabalarının sadaka nevinden cc>a -
terecekleri himayeyi kabul edemez -
d( Şu halde, çalıf&rak hayatau ka.sarı
lllaktan bqka çar•i kalmıyordu. lt 
bulmak ta kolay bir fey delildi. Ne
reye bat vurmalıydı? Birden aklına 
&eldi. Babuının ıyl ıünlerinde ek • 
•eri yuları, Balaton ıölii sahillerin • 
de geçirirlerdi. Gölün kenanndaki 
Plijların en lüks otellerinden biri o • 
lan Hotel Savoy'da kalırlardı. Kendi· 
•ini otelin direktörlerinden itioaren 
bikUn miiltahdemin pek iyi tuırlar -
dı. Kararını verdi. Savoy oteline mü
racaat edecekti. Eueen banyo menı . 
llllnin baflam&arna turada bir ay ka -
dar bir ,ey kalmıttı . Hemen yuı ma -
IUının batına geçti. Otelin direktör~ 
ae bir mektup yazdı. 

Bir kaç gün aonra otel direktörü 
~rdigi cevapta , teklifini memnuni • 
)'etle kabul etti~ini ve kendiaini mün· 
~ bulunan dırekt<Sr muavinliline ta· 
Yın ettırdı&;ını bildiriyordu. Ay ao -
llunda ıfe batlamuı lbım ıellyordu. 
Otele gıtmeden evel bir kaç ıUn için 
teywinde misafir kılmalı kal'Ulat -
tırdı. Zaten ne .samandanberi tey.seai 
daYet edip duruyordu. 

Akpm yeme&ınden ıonra teyzeıi · 
ain kızı Luıi ile balkona çıktılar. Lu
ti, henuz yımıi yqlarında aüzel ve 
SOk ıaf bir kızdı. Klara, ondan bir iki 
1&f büyük oldup halde hayat ve in
lanlar hakkında olaun fikirleri vardı. 
klara, teyseeinin kızına tuavvurla • 
tından ve yeni aldığı itten ı.hsedl -
)'ordu. Luıi, otelin ilmini duyunca, 
teıa,ıa atıldı : 

- Savoy, otell mi dedinl 
- Evet. Bunda hayret Mccek ne 

hrl 
Laal, içini gektl. oe.ı-t 41aldL Tlt-

· yeıı bir eesle ulatmaia a.,ı.au 
-Beaafkrw ..... os.aıı

readim. Geçen aene amaem1e birlikte 
B.voy otelinde iki ay kaldık. Otele in· 
dJiimizın ikinci gunü, genç ve çok 
lial bir delilraaılı ile taııııum. Ru -
tiolf Kemed1, t.ai ilk 1ördUii1 daki
lradan ldbu'en pef&mdln ayrılmadı. 
~t.hları birlikte ,......... puyor, 
CSiloden sonraları beraber teııie oynu • 
)Or ve akfamları otelin ter•mcla dan· 
lediyorduk. Benden bafka ~:ıira 
1Uaüne balanıyord\I. Otelin miaaflrk
ri_ artık bizi ıki nipıılı aibi telikki e
dJyor larda. Çok mesuttum KlarL O 
lladar muuttum ki; uadetimden ai • 
ladıiım ıeceler oldu. Günler, akıp 
litmifti. Bir iki silA 10ma Budapef -
te'ye dönecektik. Gece, lakin ve çok 
boftu. Parlak bir ay ıtı&ı ıölüıı mavi 
IUlarma aksediyordu. üolun kenarın
daki dar yolda. Rudolf'la kol kola do
lqıyorduk. Bana, mühim bir ft')' aöy· 
Jemiye huırlaııdıiını hilaediyordum. 
Birden durdı.ı. Heyecanlı bir aeıle: 

- Siae bir l'Y ıöyliceiiım...,, dedi. 
Botuım kurudu. Ciöalerim yana 

)'ordu. Kalıbim duracak ıibi atıyordu. 
.Naaaı oldu bilmem. Dudaklarımdan 
dökiildii: 

- Biliyorum. .. Benimle evleomek 
iatiyonunu.s .. Ben de ıızı scvıyorum.. 
Diye 1D1rıldandım. 

Rudolf, bir aaıııyc ıuıtu. Soma 1u -
saca söyledi: 

- Maalesef, buna iaıkin yok. Çiin
ka: baı evli bir adımım. Slo bunu 
llylemek latiyordum. 

Luıl'nln g6zlerinden yanaklarına 
doifu iki damla yaf süzüldü. Bitkin 
bir balde hikly11ine deftlll etti: 

- Klara, o dakikada ne duydum? 
Bunu una tarif edemem. Koca bir 
dünya batıma yıkılınıttı IUl1d. 

DUa fula ıöyliyeme6i. Hıpuık • 
ları lalurddarııu bopyor•• 

Klara, zavalh kıa 5011 acacu. Luai'· 
ilin biru ıWdmet bukM•ıAı bekledi. 
loma )'&ftfP IOrdU: 

- Bu hainin iami rıeydil 
- :audolf Kemedy. 

••• 
Klan, bir baftadanberl &Poy ote

liAde plıtıyord\I. Bir alrpm. yeni re
lm müfterilerin liıtelerlnl kOntrol e
derken, Rudolf Kemedy'nin iımıi ıö
&lne prptı. Birden ıklert parladL 
Bu avantöriyeden Luıi'nln intikamı· 
nı alacaktı. 

Ertai rünU. otelin hoHtnde fnıka· 
ltde pk, ldlıtab mırb güı:el bir de -
likanlr lle kartdattı. Bunun Radolf'
dan bapa bir 1dsnM olmac!ılmı ilk 
bak .. anladı. Delikanlı, kendinden 
.m bir edayla Klara'ya yaldqtr. Ta-

Ceoiren F. Zalair Töriimlıiincy nı.ttılar. Kısa bir .samanda pek sami- 1 - Orman koruma ıenel komu - dır. 5 - Muvakkat teminat 1483 lira 
mı oldular. Artık, bütün &Un biribir. Y"llke7'd• hareket s ı.ao tanhlmm lıtanbul'da bulunan talim. 3 -Muvakkat teminatı (250,60) li- 22 kuruttur. 

1 
· d , •• .L. Anlrara'daD bar.ut a l.IO ...ah eratı ihtiyacı için (4500) kilo ku. radır. 6 - lateklilerln qalıda yurh w-

erın en ayrılmıyor~vAo Rudolf, sıl- 5• • 

N b E 
ru ıogy anın nı1ı!.11rhk ıuretı"yle ı"haı-: 4 - L-- ve 119tetlm ...xrmek saıki ibraz etmeleri lbımdır. 

ımbir&tıkrolüoynuyor,toyAndıiı ö etçi czaneler r- .... v-- •" A ıenç kıaın kalbini avlamak için müt. 24 - 1. tncl tetrln • 938 puarteal sUnU letlyenlerln her gtln yuı ifMrl kale- - Ticaret odama kayıtlı bu • 
Ppuar : Bs• •• ÇukQa ecaan.ı.n saat 10 dan itibaren Ank .. ·a'da Yeni _ mine ve olateklllerln de 4. 11 • 938 cu - lunduklarına dair, 

nif kur yapıyordu. Sauarteal : Sebat•• Yenlteldr • .. Aradan üç hafta ıeçti. Klara. bir b ı l1tanbal w-1 tehir'de komutanlık biwmdakl 11 • ma pnii saat 10.30 da belediye enctl - B - Villyet mabmmdan ehliyet 
aün düfündu. l!:&er bu komediye bir Çarfamba 1 llerk• • tın alma komiayonunda yapılacaktır. menine gelmeleri. veaikuı almak için ihale aünUndea 
nihayet vermiyecek olursa; kalbini ~::_embe: ~ = c.;ı ec:anelerl 2 - Muhammen bedeli (360) lira o- (4443) 7818 sekis ıUn evel reımen mUracutla 
hakikaten kaptıracaktı. Sonra z•vallı Cumarteal a Hallı•• lüar7a • lup kati teminatı (54) liradır. 1 1 ft ••I •• 1 .ı ·--L bu it için vnlka almaları Jlsnndrr. 
Luıi aiıbi aöz yqları dökmeie mah. ACELE iMDAT 3- Şartnameal her gün paruıs ko- 0 J8 lllfl fi Mllrl ........ 7 - Teklif mektupları 3 Unctl mad 
kQm olacaktı. Binaenaleyh aon kozu- Bir~. bir lrua. fnbllde bir mieyonda görUlebilir. hteklllerin i- Ankara 8elecliJuiaden ı dede yasılı aaattea bir uat neline 
nu oynıyarak Rudolf'a layik olduğu baıtalık ftlmanda acele ~dat lıtemü için hale gün ve aaatında komiıyona gel - 1 - Su itleri mUdUrlüpnUn aene- kadar Mutia Yillyet daimi encOmea 
deni vermeliydi. beledl:reler buwalllae (2257) mamara U. meleri. lik ihtiyacı için alınacak olan 17 ka - reisliğine makbu mubblllnde nrl-

telefon edilir. ( lecektir Mehtaplı bır aecede, birlikte sandal 4420) 7807 lem kolye flantı ve aaire on bet rOn · ge.zintııme çıktılar. Sahuden epeyce L6zumla Telefon Numaralan Satılık ıam fo--·Ll•ı müddetle açık eblltmeye konulınut - P0tta ile g&nderllecek mektuplar 
19 

nu• 3 Uncu maddede yuılı 1Ute kadar 

uzaklaftılar. Rudolf kürek çekiyor, Yansm ihbarlı (1521). - Telefon mllra- tur. ı i ·~ ~lara dtımen kullanıyordu. cut. tehir: (1021-1024). - Şehirlerara- Devlet Orman ltletmeai Karabük 2 - Muhammen bodeli (4086) lira· gem f ounuı ve bu sarflarm Bserl eı: (2341-2342). - Blütrik •• Han- Rnir 11._1-1
1
•tincl-

1 
dır. mUhUr mumu ile iyice kapatılmıt ol• 

Delikanlı küreklerı bıraktı. Süratli -- ansa memurlatu: (1846). - Me- -..-. ... ı•- d 
bir hareketle yerinden kalktı. Kın :;j;.ri Şehir anban: (3705), - Taksi 1 - Karabilk'te köprU bqındakl de- 3 - Muvakkat teminatı (306) lira- muı uorm ır. 
do&ru yürüdü. Klara, büyük bir dik. tel•ton nıamaral&nr Zln:irllcami cin- poda latif edilmit 1425 adet muadili dır. Poıtada olacak gecikmeler 1rabul 
katle, onun bütiın hareketlerini tetkik ~<~fzt::~~1t,~!·.Y!i;iıi:.-ff::!: 824 metre mlıkip 067 deeimetre mikap 4 - Şartname •e llıtnini glSrmek edilmez. 
ediyordu. Parlak ay ııı&ının altında batı Bl•lm takalı (1121). • HaYUbqa. çam tomnıiu açık arttırma ile ubla- latlyenlerin her ıUn yası itleri kale • (3

75
7 • 

43
3

5
) 7658 

yüzünün ıerildi&ini, &ôzlerinin ıil - Oh• takalı (1141) •• BlrUJı: takalı caktrr. mine ve iıteldllerln de 4-11-938 cuma ffAL:"-f •o•dı y•"'ır·•--L 
zilldüiünil göriıyordu. Mudolf, birden ~~=~t : ı~::n':i :'*1;!· cf~";) tabi: 2 - Tomrukların ayrıca bq kes • günü saat 10.30 da belediye encUme • _..,.., -V ... ..__ kızın dizlerıne çoktü.. .ıaı.ııpıqıı euµaıım me payları mevcut ve kabukları 90 • nine gelmeleri. Yoz.at Nafıa Müdilrlütünclm a 

- Seni çılgınca ıeviyorum Klara, Ot 
0 

b Ü ı I erin i 1 k ve yulmuı olup hacim kabukıuz orta ku- (4444) 7819 1 - Yozpt vilayeti merkesinde ID-
dedi. E 1 . tur iizeı:'lc.en heaaplanmt•tır. ___ ,;:__.....;..______ I& edilecek bükUmet konaimm 48500 

ıon ıe er erı :ıı : 
G k d 3 T ki 111111111111111111 1111 1 1 11111111111:::::::: :::ı }ır" al k L L-pal f ul"J enç ızın udaklarında hain bir - ot~ru ara ait satıı ıartnamesı ı .. ıımı - ı sar uı ı e n 

tebeaıUm belirdi. Elini, dUılerine ka. ~ ~ Anllara'da orman umum müdUrlii· Vilayetler temdit ıuretlyle ekllltmeye çıkarıl-
panan erkelin bafmda gczdirdL Ya· sefer sefer fUnde ve orman bat mUhendiıll-"inde 1 mıttır. 

f 
Ulu il dan ıc. d--'- ... ,.. -.oo t • 1111111111111111111111111111 11111111111 2 129312 il l" ku k-14 

va,ça 11ıldadı: · -•.r• ... ._ .. atan.bul ve Zonguldak'ta orman bq. - ra • rut ... _.. t11o 

U: :.: .. .ı.~;:,.=: .. "ı:!:: ;".fi: =t: &f !g,!: H! i,S "'ı:"·~..:::~::1:. ::ı=: bcd•li H aısta hane inşası :!.!';.":,::"~~,:...ı.n :!: 
tur. Çünkü; ben evli bir kadınım. Ulu 11. dan Dikmen'• uo ıo.oo ı= lira 35 kuruttuı . Malatya Valiliiinclen : mmm 18500 Ura 938 aenes! ve I0.000 

.Rudolf, beyninden vurulınuf& dön- Dlkmen'd• Ul• 11. na 7.oo auo 5 - lıteklilerin yüzde yedi buçuk 1 _ Kapalı zarf uaullyle ekıiltme e llruı 939 senesi tahıiutmdan verl-
dU. Bir ml1ddet, f&tkm ve peritan bir ~~es~~= ~~csl.-:1:! 6~00 21.00 muvakkat pey ıkçeıiyle ı _ ıı . 938 konulan it: Malatya memleket bu:-.- lecektir. 
halde kı.sın yil.süne baktı. Sonra bit • Ulu il. dan Etllk'e uo 21.30 gilnU aaat on bette Karabilk'teki revir nesi ikmali iıapat •e ııhl. elektrik, 3 - Bu tıe alt tartname ve evrak 
kin bir halde küreklerin bafma ıeçtı. Btlik'tea Ulaa 11. aa 7.00 :ı:: merkedne müracaatları. buhar, havalandırma •• ıterli.suyon ıunlardır. 
Bir kelime konuttnadan aabile Y&Daf. Ulua il. dan Cebeci':re 7.00 aa.oo (7598 - 4434) 7812 tnilatıdır. A • Ekliltme ,.mwnetl tılar Cebeci'den Ulu il.na 7.00 23.0I _______ _;.._____ B M ka 1 J l • 2 - ln-•t ve teailatın heyeti u- • u ve e pro es 

Ertnl akf&ID, otelin ter•ında bir ~bf:~f:nAc.ı:::~ .!.~ -- mumlyes~ ketif bedell 10l04l,OO C - Yapı itleri fenni prtnametl 
gardenparti veriliyordu. Biltün kibar Yenltehir'den Ulaı M. na 7.00 17.00 ira ve muvakkat teminatı 6307,10 li· D • Nafıa itleri renel prtn-.ıeal 
misafirlerin iftirak ettiği bu garden Ulu 11. daD Yenleehlr'e 7,10 ::: . Ildır. B - Huıuı! flrtnalDe 
parti, COfkun bir neıe içinde geçiyor- S. puanndan Akkopril':r• 6.15 7.00 3 _ Bu 1_ alt -ak Malatya, An· F . Projeler, metraj ve kqlf huıt-
d y ı b' ,_ Akköpril'den 8. pann'na 7.30 t 4S r ..... u. a nız, ır te .. ada.mm yüzü aill- · Karaman Aaliye Hukuk Mabke - kara. l•tanbul Nafıa mildiirlükkrin- aaaı. 
müyordu. Rudolf, katlarını çatmıt do- 1 U. lle:rduu':rle lataı:ron araaında her meeinclen : de görülebilir. Iıtlyenlere bu prtnameler ile evra-
1 d D d bet daldlrada bir aefer olap tr.a a- '- ı .a af atıyor u. ~ unna arı lstlil pmpan - maalan Hf•* dalla '*'"· Karaman._ tbrddı mahallesinden 4 - Ekıilane 17.10.1038 tariblAe &I 25 1 ra bedel mukablllnue N • 
yalar bafını ıyice dandUrllyordu. Danı ı U. ·~-Y•l.....,.. .. .... ,..... Ali ollu Sırrı tarafından bmir'in Sa- mtlladlf peqembe ıttall uat ~ dört- MfldOrlUfUnden verllebfllr. 
eden çiftlerin aruında Kı.ra'71 IÖ"'" lu'-Cebecıl. ..__ ....... UU11111a .. t lihll kammm Mltbat pap caddetlnde te Vlllyet dafd eacGmenlncle yapı· 4 - Bblltme 25-10-931 salı sini 
dU. Kalbinde yeni bir Umit doldu. Kı- = :.r.ı:-1;-:a~.!:'a.. ~: fotoJrafçı Karamanlı Ali oflu Mue • lacaktır. IUt 14 de Nafıa dalrealndt mltett~ 
aı takip etti. Dam biter bltmes yanı- f .. , 'I dm ı • " il cllD 11 • tala al~Jbine açılan tubibi kayıt da- ı - !steldilerln fimdl>'• kadu bir kil komlı)'Oft tarafından yapılacaktlr. 
na yaklaftı: =.ı: :!;.:f.·:.:.r~1r11ıada bir YMmm icra lal!DM malıkemeeinde mıtka••le Ue llakal 40000 Urabk blr 5 - Bblltmeye ıtrebllmek l~ln .._ 

- Pardon Klal'I, dedi. SUI nıbamız § Ak9Aftllan U1ua lle~ndan uat 
23 

mUıddeialeyhin ikametg&bı meçhul bu- lnf&&t nya teellat iti yaptıldarmı teklllerln 3037 lira 50 kurut maftll. 
ettim. Ben yarm buradan pdlyorum. dekl aon Hferl..-1• blıa1ann uı.. ....,. lunmuı ~n~n mmına teblillllt ya- pterlr bir v•ika ile birlikte lbale bt teminat üçeal ven11191 n ba ... 
8be yeda etımec!en w•l mWılm bir t'Y dam'na dönüllerl aiııcmalarm daiılıt pıl~dığı cihetle hukuk uıul mahke- ıünilndell en u H1da aQn nal Yill- mahıuı olmak here eblltmeDln ,.. 
8'JyU,.ecefim. Biru bahçeye inelim. melerı kanununun 143 Uncil maddesi yete mUrac:Mtla bu ı,. pre.bllecekle- pılıcağr günden Uabl selds sin ... 

Klara"nm ...,,.,_.,. bllt'&a vllcu- POlta s..tl.ri hükmüne teriiluın il&nen tebliiat ic • rine dair ehliyet veıik11ı almaları ll- vel tarihli villyetten verilecek elall-
da tltrfrordu. Cwap 'finiiedL Deli • Teeldalltll .. , (il) e lradanbr. taama karar verllmlt olmakla bet mu- zlmdu. y•t v"lkuuu lbru e-..l ~-
._, ... •lmrm faa ,. ... a.bfe>'9 Poeta mt Clt) a lıadar lltaabld dbetJ. clbe karar mDddeialeyhlıı dunapa sil 6 - lateklUerln lklacl ...tdec1e S - Teklif amktaplan 4 Cl ..... 
badller. Ruclolf darda. Krsm eUertnl ne......., lıüllll .... aıll 1 • 11 • 938 tarihli ulı aGnü Kara- yada 11111ftldrat teminat n beflncl .. ,udı -•• '* .a ......_ a. 
•..açları arama aldı: Tren Sa a t le r i man mahkemeainde huır bulUCMDMı maddede yuah etııl,.ı ... 11-1 Ue dar .....,_ nWM nlrhu .... 

- Senlb )'afl78llWD Xlara, diye in- Ha:rdarpaea':ra H teblif mabmma kaim olmak U..re ı . birlikte ihale uatlndeD bk' aut ne- blltnclt ftl'lltoektlr. 
lec!i. Kocaııı bırak. Birlikte kıgalam. : ..:.:~.'"::· 1~ ıan olunur. liDe kadar teklif mekt•plarmı mak- Poata ile 18nderilecek mektuplara 

Genç kız daha futa ılnlrlerlne hl. de (Puarteei, p.,. (4436) 7814 bua anıkablllnde Daimi enc:Umaa r• nihayet 4 ilncll maddede ,urh ..... 
kim olamadı. Bıtmı, deHkanlmm p • C"· Camarteal iıliline vermeleri lhrmc!rr. P0ttada· kadar gelmlt olmuı ve clıt sarim 1111-

~~E = ::-:: :=_:.~ L::~~!~!~~:~!!!~~::::::ı ki~Wdoba:.:.;L,501 ~~~~~,,? 
:a:;.!:1!:: kaptll'drm... ... ... zoa .. ıc1a1ı 11auı • • ıs.oo A Eksiltme ilanı Hlllillel •...J• , ....... ....., 
-:ı;,._.._.._....-. G•n4•""' skerlik yoklaması ~-_.. ...... ç. ........ -::;: =· 

leriniD itin• alba,.mb bir apıa bak- Hicri • ıut ._.. llM Ankara A.kerllk ~ ı 1 - &biltmeye konulan lt: Kon· deD 1 
u. Dudaldan blrı.,tl. ....._il tlkt.eriaı' 1 - 334 dotumlu ve bunlarla mua- ya'da İplikçi camll camlrl, 1 _ Ebilcmeye konulan it: YeGloe 

Luei'nin lndbmı lfte beyle almdıl. CllMI: ~ :· Aiılmaı r, ~ meleye tlbl eratın IOD yoklamalarına 2 - Ketlt bedeli aaaa llra 
49 

ku· bilkümet konalı lnpatı olup kefil ... ______ ...;.._..;.. ____ ..:,;::;;.;:.:.,:..::. __ ==~-=- 1. I. tefrin 9S8 de bqlanılacak 31. I. ruttur. dell 15768 lira 1 kuruttur· 

~Jllllllllllllflllflfllllflflflllflflflllllllllllllfllllflllllllflllflflflllllll!:. ": ~ =:: .:'!~~ulıtu 12. d~. - Ebll- 1ıapolı urf .... ıı,w. Z - Bu ip olt ..-... • • = Y ı • = ye kadar yerlilerin, 13 buçuktan on 4- Blaılltme mlddeti S.10.38 ta· raklar ıunlardrr. = er 1 memba suları fiatları a ~!- kadar da yabancrlarm yokla- ribinden 27.10.38 tarihine kadar J4 : = =.ı: prtnametlproı-a = = 1119DU"I yapılacaktır. ıiindür ,..._ 5 Belediye ReislP'inden § a - Her erin fotolraflı yeni nUfuı 5 _.Muvakkat teminata 1817 lira ~Bayındırlık itleri pneJ tllt. = ti = ctlzdanı ve mekteplerde okuyanlarm 50 kuruıtur - - okudukları kt ı d • D - Yapı itleri umumi fenni pıt• 
§ ~ird~ aatılan. yerl.i m~ba l1llan aatq ~iptlan qaiı· § taheil vnika:ı,;: :ı~l~~te ~:C:!!:~ nü6.;t1!:'1:.~!!:S:ü=~: ıuımeal • 
§i dakı tek1lde teabit edılmlftir. Sa:J1D halka ılln olunur. 5§ terine tahılı edllen ıünde namlarına ıinde KUltUr dlrektarlUiU makamın- B- Hutua! prtname = Depoda = gönderilmlt olan dnetiyelerle ma- da yapılacaktır F - Xetlf cetveli, metraj cetftll 
:5 Depoda toptan perakende Mahallelerde = halle nıilmealllerl ve muhtarlariyle 7 - tıteklll~ teklif mektupları- fiyat bordr0tu = Tenekni Tenekesi Tenekeai 5 beraber ukerlilr mecliıine retmeleri nı ve 2490 aayıb kanun muclblnee Ti· Gı - Proje :S = lbrmdrr. c:aret oda ftllJrurnı .,. ba it için N• neyenler bu tartnamelerl 'ft ~ 
5 Ayvalı Hayat 7.5 kunıt 10 Kr.. 12.5 Krf, i: 4- Ankara'da bulunan ve bu teral- fıa Veır:etlnden alrmmf ehliyet ft kı Çanakkale Nafıa mldUrlqGrıde 
~~~ ... ya ~~ : :: : :::: : ~ :!..'-!:.:~~·~:..:~;!; :=~~::-ııııe::~!";:ı::.: ~~~~...:-...-ııı = Dutlu 7.5 10 12 s = alacakları tadikli ikametgib k&iıtla- mimar bulunmaı veyahut bir ytlklek puuteti gtlnU aut 15 de naf• mi • = Tqyaran ,ı;- • • 

12
•
5 

" 5 ri7l• kua ukerlik mecliairae ıelme- miibendla veya mimarla mUttereken dlrlq& binamda topJınM"k ıa.m. • 
55 Altunkaynalr ;·5 • lO " . " = lerl icap eder. mukavele aktedecelln• c!alr noterden yonda yapılacaktır. = .5 • 10 " 12.5 " a 5 - Yoklamaya plmlyenler hak- •lımmt teahhiltnmne ile birlikte 1817 4 - Eblltme kapalı Ad unllyıe 
: (4437) 7815 = kmda ukerlik kanununun maddei lira 50 kurufluk muvakkat teminat yapılacaktır. 
';Jlllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfr mahıuıuı tatbik olunacaktır. makbua veya mektubunu altmcı mac!- te:ın;!•:!::•1fr:.:':!:: ':; 

6 - Aıkerllk m•cllel, Aııbra ya- dede yurlı ,ende lhak mdrıden en 
_.

1
lll hancı askerlik tubeıi binasında topl• as bir 1Ut eni Konya ldlltUr direk- minat vermeleri ve lbale sGnOnden 

: 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. nacaktır. (3929) 6945 tlrlUpndı mOt•lrkll ihale komll- nlha:.:::. -==~~ı: U::.!~ 
5 o = yoau rlyuetlne vetmlf olmaları tan· yet - T RK HAV - d rilecek lrtu la- ehliyet flllftiye wtikuı ile 938 yrlma a A KURUMU 5 ~::.ta.:r.:..Dl:.~kM alttlcaretodall vealkumr llwu• 
5 26 E t5rlQGne plmlf ollmaı ve dıt wfm meleri l&llmdrr. = CI - Tertip = m8btlr IDWD1I ile f1lce kapanmıf bu- 6 - Teklif mektuplarmm yubrıda 
iE !i Motor ya"ı alınacak lu"'!'Nı ilandır. Poetada vaki ola- yudı ,en ve IUttan bir mt neline = 8 Q Q 1 = • c:ak telhlalr Jaı1M1J oJun ... ı. bdat llllıkbu mukabilinde lromllyona 
!I Y K P Y A N G O $ U !! A • • Bele.O,.••• 1 8 - Ketif lftÜlt fenni" eksiltme nrilınesl llarmdır. POlta ile pderi-= · !5 1 - 811 lflerl ldan91 için almawk prtnameleri " mı*avelename beı· lecek mektuplarm nihayet uat 14 • 

5 D!...!--! •- İci 11 ":L:-• rln 938 ~-..iL. 5 oları SOO kilo lmDyon w 8000 kiloda gilll Konya Malsa cllrektkllltlnde kadar ıelmlt olmaları, abi takdirde = .......,. ~· IKIDCRef 119UU"e = dlal 1DOt&' yatı on bet ,un mGddede görUIOr .. (732M248) 7511 pottac!a olan seçUmaeler kabul edilml-
5İ 5 açık ebiltmeye konulmuttm JCa--L yecell llln ounur. 

ii BUyUk ikramiye 40.000 lirad1r. i .:-11
'!h- - w.ıı <ıaio> ııra • ı-u zarf UMlliJle CTllO • 

4413
> 

7111 

a = ı - M•vakkat tlmlDaa c111,15> ekliltme illm Münakasa tehiri = Bundan batb: 11.000, 12.000, ıo.ooo llrallk ikramı,.= liradır. Matı V"d~ 
§ lerle (~~ .,. ıo.ooo> liraldr Hd ..ı.t mlllılfat YUdır.. 5 4 - ...-nı ,e.-. ....,... . 1 _ Bı..ıı.:;. =. it• Ule'· ~v=!.~":::": : = Y enı tertıpten bir bilet alarak lftirlk tlbDaJI ihmal et- 5 ledn her itin yan lflerl kal.mn. ve da yaptrnlacalr ıme Ura 'il bfUf mlratın fenaıt evrakında buı taclilit 
i5 ..,U.is. Sis de MUllOD• memt •• balatiprlan anama !E 18tek1Uerln de 4-11-NI cuma slntl .. ketlf bedelli Ula 1111 olnll lntMtr icra ed~lincJen 71 12, 17. 10 • 938 = Iİrmif olanmnm... . = at 1o.ao da belediye aclmen.IDe pi • kapalı _, .... Ut .-u..,. salla- tarihlenncle yapılmıı olan il&n- ı.nt._ 
- - melerl nJauttır. tl IAlmad ... ~ ';Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllı;:' .{4442) 7817 ı ~ ;......IJer ... lltrne ~ 1a{.44aJ)l

1 

Da.. olunur . 
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RESMİ İLANLAR 
Yol silindiri alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tuze BOkanhQı · 

Odun ve kömür alınacak 

Yapı işleri ilônı 
Nafıa Vekaletinden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Anka -
rada jandarma subay okulu arkasında
ki jandaıma matbaası ikmali inşaat • 
dır. 

Gümrük ve İn. B. 

Muhtelif eşya alınacak 

1 - 10 tonluk 6 adet dizel motörlü 
yol silindiri satın alınacaktır. Mu
hammen bedeli 43200 lira olup ilk te
minatı 3240 liradır. 

Ankara Ceza Evi Direktörlüğün
den: 

Ankara cezaevinin 1938 mali yılı 
ihtiyacı için (55) bin kilo yerli sömi
kok taş kömürü, (15) bin kilo meşe 

kömürü ile (10) bin kilo kırılmış me 
şe odunu yirmi gün müddetle açıl< 

eksiltmeye konulmuştur. 
İstekliler yüzde 7,5 muvakkat te· 

minat akçesi olan (186) liralık banka 
mektubu veya o miktar paranın An· 
kara defterdarlığı veznesine yatırıl

dığına dair makbuzlariyle oirlikte 
yevmi ihale olan 20 birinci teşdn 938 
tarihine müsadif perşembe günü saat 
15 de Ankara Cümhuriyet müddei u· 
mumiliğinde müteşekkil kom:syona . 
şartnameyi görmek ve fazla izabat al· 
mak istiyenlerin Cebeci'de ceza evi 
direktörlüğüne müracaatları ilan olu· 
nur. ( 4028) 7167 

Hakim namzedi alınacak 
Adliye Yeki.Jetinden : 
1 - 2556 sayılı hakimler kanunu -

nun üçüncü maddesinde gösterilen 
evsaf ve şartları haiz olanlardan otu • 
zar lira maaşla; Adana, Trabzon, Er -
zurum'a, altışar ve Diyarbakır, Sam -
sun, Konya, Sivas Antep'e beşer ve 
Elazığ, Kars ve Kastamonu, Antalya, 
Denizli, Kayseri, !sparta, Malatya, 
Muğla'ya dörder ve Erzincan, Çorum, 
Amasya, Kırşehir, Urfa, Şebinkarabi
sar. Zonguldak'a üçer, hilkiın namzeti 
alınacaktır. 

2 - Taliplerin evrakı müsbiteleriy
le adliye vekaletine müracaat tarihle
ri sırasiyle istedikleri yerlere tayin -
]eri icra edilecektir. 

3 - Yukarıda kad~oları gösterilen 
yerler oldu ğu halde o yerlere müra
caat edenlerle yer göstermemiş olanlar 
bulunursa bunlar arasında kura çeki
lerek isabet eden mahallere tayin mu
ameleleri yapılacaktır. 

4 - Evela Ankara'ya bulundukları 
yerlere tayinleri icra edilecek ve bi -
!ibare istidalarmda gösterdikleri yer
lere tayinleri yapılacağından hemen 
.zat işleri U. müdürlüğüne müracaat 
etmeleri 

(4441) 7816 

. ··c. H. Partisi 

Satılık otomobil 
C. H. P. Genel Sekreterliğinden : 
Partiye ait açrk (Kraysler) marka 

otomobil açrk eksiltmeye konulmuş -
tur. 

1 - Muhammen bedeli 250 lira -
dır. 

2 - Otomobili görmek istiyenler 
her gün Parti kalorifer memuru Ka -
zım Yay'a müracaat etmeleri. 

3 - !hale 8.11.1938 salı günü saat 
16 da Parti Genel Sekreterlik binasın
daki komisyonda yapılacaktır. 

4 - İhaleye iştirak etmek istiyen
lcrin belli gün ve saatte on dokuz 1i -
ralılc muvakakt teminatlariyle komis -
yonda hazır bulunmaları. 7784 

ı;ı.nı.t.mnı;o:ı.ı,rm 

Bina yaptırılacak 
Nafia Vekaletinden : 

Eksiltmiye konulan iş: 
1 - Ankara Devlet mahallesinde 

yapılacak sulama işleri işletme merkez 
binası keşif bedeli (219.337) lira (41) 
kuruştur. 

2 - Eksiltme 9. l l. 938 tarihine ras
lıyan çarşamba günü saat (15) te Na -
fıa Vekaleti sular umum müdürlüğü 
ıu eksiltme komisyonu odasında kapa
lı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 -İstekliler elrsiltme şartnamesi, 
mukavele projesi, bayındırlık işleri 
genel şartnamesi, fenni şartname ve 
projeleri (10) lira (97) kuruş muka
bilinde sular umum müdürlüğünden 
alabilirler. 

Keşif bedeli: 19757 lira 50 kuruş
tur. 

2 - Eksiltme ı.ll.1938 salı günü sa· 
at il de nafıa vekaleti yapı işleri ek . 
siltme komisyonu odasında kapalı zarf 
usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 1481 lira 85 kuruş muvakkat 
teminat vermeleri lazımdır. 

4 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri evrak bir lira bedel muka • 
bilinde yapı işleri umum müdürlüğün
den alınabilir. 

5 - İsteklilerin teklif mektupla -
rını ikinci maddede yazılı 'iaattan bir 
saat eveline kadar yapı işleri eksiltme 
komisyonu reisliğine makbuz muka
bilinde teslim edeceklerdir. 

Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. ( 4303) 4698 

Yapı işleri ilônı 
Nafıa Vekaletinden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Erzu
rum' da grup inşaatının ikmali işidir. 

Keşif bedeli: 245.983 lira 49 kuruş· 
tur. 

2 - Eksiltme 2. 11. 1938. çarşamba 
günü saat 15 de nafıa vekaletı yapı 
işleri eksiltme komisyonu odasında 

kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 

müteferri evrak altı lira 15 kuruş be
del mukabilinde yapı işleri umum 
müdürlüğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is· 
teklilerin 13.549 lira 17 kuruşluk mu· 
vakkat teminat vermeleri ve nafıa ve· 
kaletinden alınm : ş ehliyet vesikası 
göstermeleri 13.zımdır. Bu vesika ek· 
siltmenin yapılacağı günden en az se
kiz gün eve! bir istida ile nafıa veka
letine müracaatları ve istidalarına en 
az bir kalemde 150 bin lira kıymetin
de bu işe benzer bir iş yaptığına dair 
işi yaptıran idarelerden alınmış vesi
ka iliştirilmesi muktezidir. Bu müd· 
det zarfında vesika talebinde bulun
mıyanlar eksiltmeye giremiyecekler
dir. 

5 - Istek111erln teklır nınlu}Jları-
nı ihale günü olan 2. 11. 1938 çarşam
ba günü saat 14 e kadar eksiltme ko
misyüonu reisliğine makbuz mukabi
linde teslim edeceklerdir. 

Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. (4317) 7724 

Regülôtör inşaatı 
Nafıa Vekaletinden : 

Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Adana'da Seyhan nehri üze

rinde yapılacak regülatör inşaatı, ke
şif bedeli (2.400.000) liradır. 

2 - Eksiltme 4 ikincikanun 939 
tarihine rastlıyan çarşamba günü sa
at (15) de nafıa vekaleti sular umum 
müdürlüğü su eksiltme komisyonu o
dasında kapalı zarf usuliyle yapıla
cak~ır. 

3 - İstekliler, eksiltme şartname
si, mukavele projesi, bayındırlık işle
ri genel şartnamesi, fenni şartname 
ve projeleri (50) lira mukabilinde 
·ular umum müdürlüğünden alabilir
ler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (85.750) liralık muvakkat 
teminat vermesi ve eksiltmenin yapı
lacağı günden en az sekiz gün eve) 
ellerinde bulunan bütün vesikalarla 
birlikte bir dilekçe ile nafıa vekale
tine müracaat ederek bu işe mahsus 
olmak üzere vesika almaları ve bu 
vesilkayı ibraz etmeleri şarttır. Bu 
müddet içinde vesika talebinde bu
lunmıyanlar eksiltmeye iştirak ede

mezler. 
5 - İsteklilerin teklif mektupları

nı ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat cveline kadar sular umum mü
dürlüğüne makbuz mukabilinde ver
meleri 13.zımdır. 

Postada olan gecikmeler 
dilmez. ( 4358) 

kabul e-
7788 

Kur'a ~ekilecek 
Ankara Bahçeli Evler Yapı 

İnhisarlar Umum Müdürlüğün
den : 

1 - Tefrişi takarrür eden Balıke
sir, Bursa, Edirne, Erzurum, İzmir, 
Konya, Akhisar, Afyon ve Yalova 
ioar ... leri için idaremizce kabul edi
len tipler dahilinde ve şartnameleri 
mucibince yaptırılacağı ve 22. 8. 938 
tarihinde ihale edileceği evelce ilan 
edilen 1348 parça eşya ihale edileme
diğinden yeniden kapalı zarf usuliy
le eksiltmeye konmuştur. 

2 - 1348 parça eşyanın muhammen 
bedeli (30776) lira (61) kuruş ve mu
avkkat teminatı (2308.25) liradır. 

3 - Eksiltme l. 11. 938 tarihine 
rastlıyan salı günü saat 15 de Kaba
taş'ta levazım ve mübayaat şubesin
deki alım komisyonunda yapılacak

tır. 

4 - 1348 parça eşyaya ait yeni müf
redat listeleri ile şartname ve resim
leri 153 kuruş bedel mukabilinde İs· 
tanbul'da adı geçen komisyondan, 
Ankara ve Izmir başmüdürlüklerin

den alınabilir. 
5 - 1348 parça eşya eksiltmesine 

i ştirik etmek istiyenlerin bir defada 
asgari 20.000 liralık böyle bir işi mu
valfakiyetle yapmış olduklarını gös
terir vesikayı İnhisarlar inşaat şube
sine ibraz ederek ayrıca bir fenni eh
liyet ve eksiltmeye iştirik vesikası 

almaları 1.§.zımdır. 

6 - Mühürlü teklif mektubunu ka
n uni vesaik ile 5 inci maddede yazılı 
inşaat şubemizden alınacak eksiltme
ye iştirik vesikası ve % 7 ,S güvenme 
parası makbuzu veya banka teminat 
mektubunu ihtiva edecek olan kapalı 
,adların ihale günü en geç saat 14 de 
<adar yukarıda adı geçeıı alım komis
yonu başkanlı ğına makbuz mukabi
l inde vermeleri l izımdır. 

(7438/ 4333) 7673 

İdare binası yaptırılacak 
fnhiaarlar Ummn Müdürlüğün

den: 
1 - Şartname ve projesi mucibince 

Kars'ta yaptırıacak idare binası inşa· 
atı kapalı zarf usulıytc ckaıı:tmıyı: 1to-
nulmuştur. 

II - Keşif bedeli 40237 lira 20 ku
ruş ve muvakkat teminatı 3017 lira 79 
kuruştur. 

III - Eksiltme 31.10.938 tarihine 
rastlıyan pazartesi günü saat 14 te 
Kars müstakil müdürlüğünde müte
şekkil komisyonda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve projeler 251 ku
ruş bedel mukabilinde İstanbul' da in -
hisarlar umum müdürlüğü inşaat şube
siyle Ankara başmüdürlüğünden ve 
Kars müstakil müdürlüğünden alına

bilir. 
V - Eksiltmiye iştirak etmek isti

yenlerin Nafıa Vekaletinin 12. 8. 938 
gün ve 67 numaralı tamimi mucibince 
ehliyet vesikasını haiz bulunması la
zımdır. 

VI - Mühürlii teklif mektubunu, 
kanuni vesaik ile Nafıa Vekaletinden 
alınacak ehliyet vesikasını % 7,5 gü
venme parası makbuzu ve yahut ban
ka teminat mektubunu ihtiva edecek 
olan kapalı zarfların eksiltme günü 
en geç saat on üçe kadar Kars inhisar
lar müstakil müdürlüğünde müteşek -
kil komisyon başkanlığına makbuz 
mukabilinde verilmiş olması ve posta 
ile gönderilecek mektupların da bu 
saate kadar komisyonda bulundurul
ması lazımdır. Postada olacak gecik-
meler kabul edilmez. (4357) 7688 

Finans Bakanlı{Jı ·-· .. 

Kanaviçe alınacak 
Maliye Vekaletinden : 
1 - Açık eksiltmeye konularak a

lınacağı ilan olunan yirmi bin metre 
kanaviçeye istekli zuhur etmemesin
den dolayı nümune ve şartnamesi de
ğiştirilerek 4. 11. 938 cuma günü saat 
15 te levazım müdürlüğündeki ek
siltme komisyonunda ihalesi yapıl
mak üzere tekrar 15 gün müddetle a
çık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli üç bin 
ve muvakkat teminatı iki yüz yirmi 
beş liradır. .tooperatifi İdare Heyetinden: 

3 - Şartnamesi levazım müdürlü
Esas mukavelemizin 27 inci ğünde ve !stanbul'da Dolmabahçe'de 

maddesi mucibince evlerimizin maliye evrakı matbua ambarı memur-

4 - Eksiltmiye girebilmek için is -
teklilerin (12 217) liralık muvakkat 
teminat vermesi ve eksiltmenin yapı
lacağı günden en az sekiz gün evel el
lerinde bulunan bütün vesikalarla bir· 
likte bir istida ile Vekalete müracaat 
ederek bu işe mahsus olmak üzere ve
sika almaları ve bu vesikaları ibraz et
meleri şarttır. Bu müddet içinde vesi
ka talebinde bulunmıyanlar eksiltmiye 
iştirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını 
ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar sular umum müdürlüğü
ne makbuz mukabilinde vermeleri la -

luğunda görülebilir. 
tayini için 23. 10. 1938 pazar gü- İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 
nü saat onda ortaklar, idare mec- ve 3 üncü maddelerinde yazılı belge
lisi ve Noter huzurunda kura çe- !er ve muvakkat teminat makbuz ve
kilecektir. Sayın ortaklarımızın ya banka kefalet mektubiyle birlikte 
mahallemizde behemehal hazır belli gün ve saatte komisyona gelme-zundır. 

Postad• 
dilmez. 

olan gecikm~ler kabul e-
(4258) 7635 bulunmalarmı rica ederiz. 7675- lcri (4384) 7790 

2 - Eksiltmesi 15. 11. 938 salı günü 
saat 15 de M .M.V. satın alma komis
yonunda kapalı zarfla yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi 216 kuruş muka
bilinde alınabilir. 

4 - İsteklilerin kanunda yazılı ve
sikalarla ilk teminat ve teklif mek
tuplarını belli saatten bir saat eveli
ne kadar komisyona vermeleri ıa-
zımdır. (3964) 7029 

Bornuz ve peştemal 
alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko -
misyonundan : 

1 - 1640 adet bornuz'la 1300 adet 
peştemal kapalı zarf usuliyle müna
kasaya konularak ilk teminatı (447) 
liradır. Tabmini fiatı 5960 liradır. 

2 - !halesi 24.10.1938 pazartesı gü· 
nü saat 11 dedir. 

3 - Evsaf ve şartnamesi bede 13iz o
larak M . M.V satın almadan ahnır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunda gösterilen vesaiklc te· 
minat ve teklif mektuplarını ihale 
saatinden en az bir saat eve! M. M. V . 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(4167) 7348 

Rontgen malzemesi 
alınacak 

M_ M. Vekaleti Satın Alma Komiı -
yonundan : 

1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 
3900 lira olan Haydarpaşa hastanesi
nin sekiz kalem Rontgen malzemesi 
açık eksiltme suretiyle 28 ikinci teş
rin 938 pazartesi günü saat 10 da a
çık eksiltme suretiyle satın alınacak
tır. 

2 - tık teminat 292 lira 50 kuruş 
olup şartnamesi her gün öğleden son
ra M.M.V. satınalma Ko. da görülür. 

3 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3. cü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte eksiltme saatında M. M. V. 
satın alma Ko. da bulunmaları • 

(4196) 7430 

v .... -.. Wdıiy.toji 

malzemesi alınacak 
M_ M. Vekaleti Satın Alma Komia -

yonundan : 
l - Hepsine tahmin edilen fiatı 

2700 lira olan 35 kalem veteriner bak
teriyoloji malzemesi açık eksiltme 
suretiyle ve 29 ikinci teşrin 938 salı 
günü saat 10 da Ankara'da M. M. V. 
satın alma Ko. da satın alınacaktır. 

2 - İlk teminat 202 lira 50 kuruş o
lup şartnamesi her gün öğleden sonra 
komisyonda görülür, 

3 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte eksiltme gün ve saatinde M . 
:M.V. satın alma Ko. da bulunmaları. 

(4197) 7431 

Uçuş yolu yaptırılacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komiı

yonundan : 
1 - Eskişehir'de yaptırılacak uçuş 

yoluna 12.10.1938 gününde istekli çık
madığından yeniden kapalı zarfla ek· 
siltmeye konulmuştur. Muhammen 
bedeli 283.870 lira olup ilk teminatı 
15105 liradır. 

2 - Eksiltmesi 3.11.1938 pazartesi 
günü saat 15 de vekalet satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi 14 lira 20 kuruş 
nukabilinde komisyondan alınabilir. 

4 - İsteklilerin kanunun emrettiği 
vesaikle birlikte ilk teminat ve teklif 
mektuplarını belli saatten bir saat e
vetine kadar komisyona vermeleri. 

(4322) 7655 

Portatif ~adır, direk ve kazığı 
alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko -
misyonundan : 

1 - Beher adedine tahmin edilen 
fiyatı (10) kuruş olan 45000 adet por
tatif çadır direği ile 45.000 adet por -
tatif çadır kazığı kapalı zarf usuliyle 
münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 7 - 12 - 938 çarşamba gü
nü saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı (675) liradır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz o

larak M. M. V. satın alma komisyo -
nundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat eve! M.M.V. satın alma 
komisyonuna vermeleri.. 

.(443Z). '61 

Sıhat Bakanlı{Jı 

Dolap ve masa alınacak 
Sıhat ve içtimai Muavenet Vekile

ti Hudut ve Sahiller Sıhat Umum Mü
dürlüğilnden : 

Umum müdürlüğümüz için iki kitap 
dolabı ve bir masa açık eksiltmeye ko
nulmuştur. Keşif bedeli 690 lira mu -
vakkat teminatı 51 lira 7 5 kuruştur. 

Teminat muayyen zamanda muhasebe 
şubemize yatmlmış olacaktır. 

İhale 1 - ikinciteşrin - 1938 salı gü· 
nü saat 1 O da umum müdürlük satın 

alma komisyonunda yapilacaktır. Mat
bu ve fenni şartname keşif ve planları 
görmek istiyenler Ayniyat şubesine 
bedelsiz olarak müracaatları. (4316) 

(4316) 7633 

Müsfahzır yefi~firmek ~in kurs 
a~ılıyor 

Cümhuriyet Merkez Hıfzıssıhha 

Müessesesi Direktörlüğünden : 
Ankara Merkez Hıfzıssıhha Mües

sesesinde mustahzır yetiştirmek üze -
re bir kurs açılacaktır. Kurs her biri 
dört ay devam etmek üzere kış ve yaz 
sömestresi olarak iki sömetredir. 

Tedrisat ameli, nazaridir. Parasız 

ve niharidir. 
Tedrisata 1 - ikinciteşrin - 938 de 

başlanacaktır. Sene nihayetinde yapı
lan 3.meli ve nazari imtihanlarda mu -
vaffak olanlara müstahzır sertifikası 

verilecektir. Kayıt olmak istiyen kız 

ve erkek namzetlerin aşağıdaki evra -
kı bir istida ile Ankara merkez hıf -
zrssıhha müessesesi direktörlüğüne 

30 - ilkteşrin - 938 tarihine kadar ge -
tirmeleri lazımdır. 

l - Nüfus tezkeresi veya tasdikli 
sureti. 

2 - Orta mektep şahadetnamesi ve
ya maarifçe muadil olduğuna dair 
musaddak bir mektep vesikası veya 
tasdikli sureti. 

3 - Maballi zabıtadan alacakları 
hüsnühal maz;batası. 

4 - İki hekim tarafından müşterek 
imzalı sıhhat raporu. 

5 - Aşı vesikası. 

6 - 4,5 x 6 ebadında 8 adet fotog -
raf. 

(4417) 7805 

J.gııd;arma ·· 
Sod~ v.nö• alı.n.ac41c.. 
Jandarma Genel Komutanlığı Anka

ra Satın Alma Komiıyonundan : 
1 - Bir kilosuna yüz on kuruş fi -

at tahmin edilen dört binden altı bin 
kiloya kadar sade yağa ait kapalı zarf 
eksiltmesinde teklif edilen fiat pahalı 
görüldüğünden 22-10-938 cumartesi 
günü saat onda pazarlıkla satrn alına
caktır. 

2 - Şartnamesi parasız olarak ko
misyondan alınabilecek olan bu pazar
lığa karışmak istiyenlerin dört yüz 
doksan beş liralık ilk teminat sandık 

makbuzu veya banka mektubu veya 
şartnamede yazılı belgeleri ile komis • 
vona baş vurmaları. (4125) 7298 

--
: ·Tarım B_akcinlıQı - ... 
Pancar alınacak 

Etlik Veteriner Bakteriyoloji ve 
Seroloji Mües&eaeıı Direktörlüğün
den: 

1 - Müessesede mevcut tecrübe 
hayvanları için 60.000 kilo pancar a
çık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Tabmin edilen bedeli 3000 li
radır. 

3 - Muvakkat teminatı 225 lira 
olup banka mektubu veya vezne mak
buzu ve hazine tahvili teminat olarak 
alınır. Yalnız tahvillerinde makbuz 
mukabili hazineye teslimi şarttır. 

4 - İhale 31-10-938 pazartesi gü· 
nü saat 15 tedir. Buna ait şartname 
müessese direktörlüğünce bedelsiz o • 
!arak verilir. 

5 - 2490 sayılı kanunda yazılı 
şartları haiz olan istekliler muayyen 
olan gün ve saatte Ziraat Vekaleti 
muhasebe müdürlüğünde toplanacak 
olan komisyona müracaat etmeleri. 

(4314) 7647 

> Hava Kur~mu 

Münakasa temdidi 
Türk Hava Kurumu Bolu Şube 

sinden : 
9991 lira 57 keşif bedeli olan ve U

lus gazetesinin 22, 23, 25 eylül 938 ta
rihli nüshalarındaki şartlar dahilin
de eksiltmeye konan şube binası in
şaatına talip çıkmadığından inşaatın 
26 eylül 1938 tarihinden itibaren bir 
ay içinde pazarlıkla ihale edileceği 
i!an olunuc, 7592 

Le vazı 

imla cenereylörü alınacak 
M. M. Vekaleti Deniz Me 

Satın Alına Komisyonundan : 
1) Tahmin edilen bedeli 85000 

olan bir adet imla cenereytörü 2 
1938 tarihine rastlryan pazartesi g 
saat il de vekalet binasındaki ko 
yonumuzda kapalı zarfla eksiltm 
konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı 6375 lir 
lup şartnamesi 425 kuruş karşılığı 
komisyondan alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu 
tarifatı dahilinde tanzim edecek 
kapalı teklif zarflarını o gün belli s 
ten bir saat eve1ine kadar komis 
başkanlığına vermeleri. Postada 
olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(3472) 6m 

E.nst.itüler -
Talebe kaydı 

Gazi 'f erbiye Enst:iti&oii Dioek .. 
ğÜnden : 

1. Enstitü beden terbiyesi 
ne leyli kız talebe alınacaktır. 

2. Şubenin okuma müddeti ii-ç y 
dır. 

3. Seçme sınavları Ankara (E116t 
tüde), İstanbul, İzmir, Adana, Kon 
Sivas, Erzurum, Diyarbakır, Edir 
Trabzon, Bursa ve Balıkesir Kült 
direktörlüklerinde 1.11.938 salı gü 
yapılacaktır. 

4. Umumi şartlan öğrenmek iç 
kültür direktörlüklerine, imtiha 
girmek için de en son 28.10.938 cu 
akl"'mına kadar adları yukarıda ya 
zılı kültür direktörlüklerine müraca 
at edilmesi lazrmdır. (4179) 7481 

Bayrak alınacak 
Yükoek Ziraat Enstitüsü Rekt .. 

lüğünden : 
1 - Kurumumuz binaları için lil 

zumlu olan aşağıda ebat ve adetle 
yazılı 3 kalem bayrak açık eksil 
usulile satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 26-10-1938 çarşam 
günü saat 10 da Rektörlük binasın 
müteşekkil komisyon tarafından y 
pılacaktır. 

3 - Muhammen bedel (2445,50) 
muvakkat teminat (182,42) lira.dl'r. 

\ 4 - Daha fazla izahat ve paras 
şartname almak istiyenlerin Ensti 
daire müdürlüğüne müracaatlaı:.ı, 
Adet Ebatları 

150 
4 
2 

150 X 100 NatlOMll 
1500 x 1000 " 
ll25 x 750 " 

(4232) 

1 

Demiryolları · 

Elektrik tesisatı 
D. D. Yollan S..tm Alma K 

yonundan : 
Muhammen bedeli 22000 lira olal1 

Haydarpaşa limanında bulunan ve 
mütemadi cereyanla çalışmakta ola11 

· vinç ve transbordörlerin bütün elek• 
trik tesisatını mütenavip cereyan te"' 
sisatına tahvil işi 2. 12. 1938 cuma 
günü saat 15 de kapalı zarf suuliyle 
Ankara'da idare binasında eksiltme• 
ye konmuştur. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1650 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve buna ben"' 
zer işler için alınmış nafıa ehliyet 
vesikası ve tekliflerini aynı gün saat 
14 de kadar komisyon reisliğine ver• 
meleri 13.zımdır. 
Şartnameler parasız olarak Anka• 

ra'da malzeme dairesinden, Haydar .. 
paşa'da tesellüm ve sevk şefliğinden 
dağıtılacaktır. ( 4290) 7723 

- Okullar 
Beden ferbiyest aletleri alınacak 

Siyaoal Bilgiler Okulu Sabo Alma 
Komiıyonundan: 

Siyasal bilgiler okulu için satın a • 
lınacak beden terbiyesi aletleri açık 
eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 
26.10.938 çarşamba günü saat 14 de 
Ankara mektepler muhasebeciliği bi· 
nasında yapılacaktır. Bu aletlerin 
tahmin edilen bedeli 3000 liradır. Mu· 
vakkat teminat 225 liradır. Fenni ve 
idari şartnamelerle resim ve planlar 
her gün Siyasal bilgiler okulunda gö-
rülebilir. (4182) 7482 

Hasf abakıcı ve ferzi alınacak 
Harp Okulu Komutanlığından: 
Harp okulu hastanesi için mek~p 

mezunu 40-50 ve 55 lira ücretle hasta 
bakıcı hemşire ve 40 lira ücretle terzi 
aılnacaktır· Şeraiti raiz olanlar hasta
ne baştababetine müracaatları. 

(43~ 



Hangar ve garaj 
yaptlrılacak 

Ankara Levazım Amirliii Saba Al
lba Komiayonundan : 

1 - 30.9.938 cuma günü aaat on bir
de kapalı zarf usuliyle ihale edilece
ği ilan edilen D. Bakır'da tayyare da· 
fi taburu için iki hangarla obüa batar
yası için iki garaj inpatına muayyen 
ıün ve saatte talip çıkmadığından 
2490 aayıb kanunun 40 ıncı maddesi 
nıucibince bir ay zarfında pazarlıkla 

Japtırdacaktır. 
2 - Xeıif bedelleri tutan 25579 li

ra 12 kuru9, 12528 lira 96 kuru9tur. 
3 - 13000 liruı 938 mali yılı bütçe

ainden kor muhaaebeciliğindeki mev
cut tahsisattan verilecek geri kalanı 
939 senesinde ödenecek bonolara bağ· 
lanacaktır. 

4 - Ke9if ve prtnamelerini cörmek 
ir+iyenler istekliler her giin mesai sa
atlerinde yedinci kor inpat ıubeıinde 
ve D. Bakır levazım imirliti aatınal· 
ma komisyonunda görebilirler. 

5 - İstekliler keıif ve projeleri 11 
lira 28 kurut mukabilinde M.M. Ve· 
kileti emakin intut 9ubeıinden ala· 
bilirler. 

6 - Eksiltmeye ittirik edenler Na· 
fıa talimatına uycun bu ite ait veıi
bları ile kanunun diler tespit ettiği 
ıveuik ye teminatlariyle birlikte ko· 
miıyona müracaat etmeleri illn olu· 
Dur. ( 4210) 7437 

Sabun ahnacak 
Ankara l.eYUIJD Aımrliii Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara ıarnizon birlik Ye mü· 

eucaeleri ihtiyu-1 olan 7000 kilo aabu· 
nun açık eksiltmesi 5 - 2.ci tq. - 938 
aaat 11 de Ankara Lv. amlrlili satın 
alma komiıyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 2800 lira 
•teminatı 210 liradır. Şartnamesi 
komisyonda görülür. İıteklilerin ka • 
nunt vesika ve teminatla belli vakitte 
~nda bulunmalan· (4269) 

7637 

lan 22.000 kilo ude yaimm 4.11.938 
cama cUoü aaat 11 de Bunada tümen 
karargihmda aatm alma kamı.yonun· 
da kapalı sarfla ekıiltmeai yapılacak· 
tır. İlk teminat 1773 liradır. &arma -
me.i İ•tanbul, Ankara levazım lmir -
leri satın alma komiayonunda ve Bur
sa tümen satın alma komiıyonunda 
her p paruız görülebilir. İlteklile· 
rin belli saatten bir saat evetine ka -
dar kanuni veaaikiyle komiıyona mü-
racaatları. (4326) 7669 

Yulaf ahnacak 
Ankara Levazım Amirliii Satm 

Alma Komiayonundan : 
ı - Tümen birliklerinin ihtiyacı i

çin 430 ton yulaf kapalı zarfla müna
kasaya konmuftur. İhalesi 3. 2. ci tet
rin 938 perJembe &ilnil ... t 11 de ya
pılacaktır. Yulaf umum tahmin tuta
rı 22145 lira olup muvakkat teminatı 
1661 liradır. 
Şartnamesi her gün komisyonda is

teklilerin bildirilen ihale günü ve ••· 
atından bir saat evel teklif ve teminat 
mektuplarını makbuz kartdığı İzmir 
Bornova ukert satın alma komisyonu
na verilmeıi ilin olunur. 

(4327) 7670 

Sade yağı ahnacak 
Ankara Levazon Amirliii Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Tümen birliklerinin senelik ih· 

tiyacı için 27600 kilo sade yağı kapalı 
zarfla münakuaya konmuıtur. İhale· 
ai 3. 2. ci teırin 938 pertembe günü sa· 
at 15 de yapılacaktır. Sade yağı umum 
tahmin tutarı 24840 lira olup muvakkat 
teminatı 1863 liradır. Şartnamesi her 
giin komisyonda ıörUlcbilir. İıtekli • 
lerin bildirilen ihale günü ve aaatın 
dan bir IMt evel teklif ve temmat 
mektuplarını makbuz kartılılı !amir 
Bornova ukerl satın alma komlıyonu· 
na vermeleri ilin olunur. 

(4S28) 7671 

MuhlelH lnlllf yıplınl ... 
Ankara Levazmı Amirliii Samı 

Alma Komisyonundan : 
1 - Küllilkte iki pavyon ve bir tav

la bir mutbak yapılacaktır. 
2 - Ke9if bedeli 57842 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 4338 lira

dır. 

Bulgur ahnacak 4 - tıtekmer bu ite att ketlf plln-
Aakara Lnullll Amirliji Saba Al • larını ve prtnamelerinl Kalla Da. 

Ta. satmalma komiıyonundan üç Ura 
- Kamia~unclan: bedel mubbillnde aldırabilirler. !ı-

1 - Ankara pmbon birlik .,. tlyenlere &fJnderilir. 
mlı•eseleri eratı Jçin 60.000 kilo bul- 5 - lhale 9/2. el tetrin/938 aalı gU
pnm kapalı Arf1a ekliltmnl 8 • 2. d nll aaat ıs de Muğladı komutanlık 
.... • 938 saat 15 de Ankara Levuım aatmalma komiıyonunda yapılacak -
-.idili aatm m. komıl9yonunda ya· tır. 
ı•rrd ın. ı - Teklif mektupları ihale aaatiıı-

2 - Muhammen bedeli 7200 Ura den blr saat evvel 11uraya verilmeli -
• tmd•tı 540 Hndlr. lartmme .,. dlr. {4411) 7799 
nUmuneel komiayonda ı&'Gllr· Kama-
.. ..-ıcalarda bulunan teklif mektup- Arpa alınacak 
lumm saat 14 de kadar komiayona & -L-- • _ & _!..1:ı· Sa 
wrl1mell. (4270) 7638 -.--•azan,...._ ı tm 

Alma Komiayonund : 

N h t 1 k 1 - D. Bakır prnlson blrllklerl o u a ınaca hayvanlarının ıenelik ihtiyacı olan 
Ankara l..evaznn Amirliii Satuı 660.000 kilo arpanm 12. 10. 938 çar- • 

Mala Komiı:JODundaa ı pmba gUnil aut onda kapalı zarfla 
ı - Ankara garniı:on birlik ve mil- ihale edileceli l1ln edilmlt iaede mu• 

wneleri eratı için 54,000 kilo DıObu • ayyen aUn ve aaaate iatekli çıkmadı
dun kapalı arf1a ebiltmni 7 • 2. d fmdaa 2490 aa,.ıı km•• 40 mcı 
tıef.. 931 aaat ıs de Ankara ı,,,. amir- maddesine tnfikan bir ay sarfmda 

t...--.1 da da pazarlıkla alınacaktır. ili satm alma JWll»ıyonun yap • 2 _ Tahmin bed.U H400 Ura ana-

~.:_Muhammen bedeli 7020 lira vakkat teminatı 1980 liradır. 
3 - Her gün mesai saatlerinde la

ik teminatı 526 lira SO kuruttur. Şart· tekliler enaf ye prtnaınelerini D. 
ume ve nÜJ!luneai komisyonda görii· Bakır ~. lmirllli satın alma kıomiı
Hlr. Kanuni veai.kalarda bulunan tek • yonunda görebilirler. 
lf mektuplarmm saat 14 de kadar ko- 4 _ btekliler muayyen müddet 
•yona verilmesi. (4271) 7639 zarfında teminatlariyle birlikte D. 

iskele yaptlrdacak Bakır Lv. &nıirliil aatm alaıa komis
yonuna mUracaat etmeleri ilin olu-

Ankara Levuım Amirliti Satuı 
Alma Kcımiaronunün ı 

ı - Çanakkale'de Mıt. Mv. l~ln ya
pılacak bir iıkel~ kapalı sarf uıuliyle 
llbiltmeye konulmuftur. 

2 - lbaletl 2.U.1938 çarpmba libıtl 
11&t 11 de MıL Mv. aaunalma komia
yoıauııda yapılacaktır. 
ı - Yaptırılacak iıkelenin ketlf be

deli 40620 lira 19 kurut olup muvak
kat teminatı 3046 lira 65 kuruftur. 

4 - Bu lnpata ait buıuai, fenni 
,.nname karada yapılacak iıkelenin 
fiat tabliİi, buluklu iakele etUdü, ilk 
k.,if cetveli ve pl&nlar Ankara, btan
bu.l levazım imirlikleri aatınalma ko
mlıyonlariyle Çanakkale Mıt. Mv. aa· 
tmalma komiıyonunda ıörülebilir. 

nur. (4386) 7791 

Ekmeklik un ahnacak 
Ankara Leva:sllll Amirliii Satm 

Alwna Komiıvonundaa : 
Bursa prnbonunun 939 •iu•toe 

aonuna kadar senelik ekmeldilr unun 
10. 11. osa perwembe ,unu saat 11 de 
Buna'da tUmen karardJımda satm 
alma koaıiıyonunda kapalı sarfla ek· 
ıiltmeti yapılacaktır. ilk teminatı 
3843 liradır.~ tltanbul ve 
Ankara Lv. lmirllklerl satın alma ko
mlıyonunda paruıs c8rUlebilir. is
teklilerin belli saatten bir saat neli
ne kadar kanuni veaalkle komiıyona 
müracaatları. (4391) 7702 

Mahlellf lnlllf yapl1rlllllk 5 - btekliler 2490 sayılı kanunda 
JUılı veıikalarla bu miktar ilkele iti· 
aln müteahhidin veya milbendiılnin Aakara ı...am Aaairliii Sama 
muvaffaldyetle yapmıı olduklarına Alma Komi.JODtmUn ı 
dair ycaika ve Nafıa vcWetinin ehli- 1 - Bodrumda iki pM')'OD " bir 
yet ve müteahhitlik veılkalarlyle te· tavla bir mutbak yapılMaktır. Bu in
mlnatı muvakkate makbuzu wya ban· pat kapalı arf uıuliyle ebiltmeye 
ka mektuplariyle beraber teklif mek· konulmuftUr. 
tuplırnu havi kapalı ye mü!ıtlrltt olan 2 - Jtetlf bedeli 65840 liradır. 
zarflar ihale gUnU olan 2.11.1938 çar· 3 - Muvakkat teminatı 49SI lira· 
fllllba günU saat ona kadar Ç~ka- dır. 
le'de Mat. Mv. satınalma komıayonu· 4 - tıteldiler bu ip ait keılf pllıı· 
na maJrıbuz ınu.kabllinde teslim edil- larmı ve prtnamelerlnl llulla Dl· 
melidir. Tı. aatmalma komieyonundan iç Ura 

6 _ Postada olan gecikmeler kabul bedel mukabilin~• aldırlblllrler. la-
edllmca. ( 4309) 7645 ti yenlere ıönderıllr. 

5 - tbale 9/2, el tetrla/931 ub 
Sade yağı ahnacak gilnil saat 15 de Mullada komutanlık 

Ankar Leva:san Amirliti Satm aatınalma komisyonunda yapılacaktır. 
Alma K~ı,..... ~ 6 -b. Teklitf mektu

1 
!~.,!~~: 

Bana lsolftunun 9St aptoe den ır aaa evve -•,- ....__.. 
gara • • :ı..: dk (441Z) 7IOI 

IOllUDa kadar müddet ıçın nn~yac;ı o. • 

U~tJS 

~ pulı•lzalör mald.si 
ılllll<lk 

Ankara l.eYa.zım Amjrltji Satan 
Alma KomieJODunclan ı 

Harp okulu için hava tazyikiyle it· 
ler ve 10 nar metre lbtik hortumiyle 
iki adet kireç pulvarizatör makinesi 
alınacaktır. 

Pazarlık 24-10-938 aaat 14,30 da An
kara levazım imirliği aatınalma ko
misyonunda yapılacaktır. 

(4413) 7801 

Köhne fotin " saire satıp 
Ankara l..evuım Amirliii Satm 

Alma Kcmıia,._.n a 
Harp okulunda mevcut qağıda 

cinai ve miktarı yazılı köhne fotin ve 
terlik pazarlıkla 24-10-938 aaat 15 de 
Ankara Levazım lmirlili satın alına 
komisyonunda satıJacaktır. 

Potinleri görmek istiyenlerin harp 
okuluna pazarlıia gireceklerin belli 
vakitte komisyona müracaatları. 
Adet 
585 

40 
25 

2248 

Çift harici fotin 
,, Metin terlik 
,, Yemeni 
,, Poatal 

(4414) 7802 

Sade yağı ah nacak 
Ankara Levazon Amirliii Satın 

Alma Komiayonuı.dan : 
1 - İzmir müıtahkem mevki mer

kez kıtaatının 27700 kilo sade yağı ih
tiyacı kapah zarf uauliyle eksiltmeye 
konmuıtur. 

2 - İhalesi 7 /1. ci tetrin/ 938 pa . 
zarteai günü saat ıs buçukta kıtlada 
lzmir müstahkem mevki satınalma 
komi ay onunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 26315 li
radır. 

4 - Teminatı muvakkate akçeıi 

1974 liradır. 
5 - Şartnamesi her gün komisyon

da görülebilir. 
6 - İstekliler ticaret odasında ka-

yJth olduklarına dair göıtermek mec
buriyetindedirler. 

7 - Eksiltmeye İftirik edecekler 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 neli mad
delerinde ve fll'tD&meeinde yazılı ve
sikalıriyle teminat ve teklif mektup
larmı ihale saatinden en az bir saat 
evet komisyona vermit bulunacaktır. 

(4+15) 7803 

Et ahnacak 
Ankara Levam Amirliii Sabrı 
AlmaK~: 

1 - İzmir mUıtahkem mevki mer
kez kıtaatının 107000 kilo kcailmi9 sı
ğır eti ve yahut koyun eti veya buruJ
mut keçi eti ihtiyacı kapalı zarf uau
liyle eksiltmeye konmuttur. 

2 - İhalesi 8/ 2. ci tetrin/ 938 salı 
günü ıaat 16 da İzmir müatahkem 
mevki satınalma komisyonunda yapı· 
lacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 28890 li
radır. 

4 - Teminatı muvakkate akçesi 
2167 liradır. 

5 - Şartnamesi her gün komisyon
da görülebilir. 

6 - lıtekliler ticaret odasında ka
yıtlı olduklarına dair vesika göster
mek mecburiyetindedirler. 

7 - Eksiltmeye ittirlk edecekler 
2490 aayıh kanunun 2 ve 3 üncü mad
delerinde ve prtnameainde yazılı ve
ıikalariyle teminat ve teklif mektup
larını ihale saatinden en az bir saat 
evvel komisyona vermit bulunacakt·r. 

(4416) 7804 

~··•ıııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. 

S ŞAHANE ÇILGINLIKLAR S 
: Mevaimin ilk mucu;.zam revüaü : 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 
-------------------------

Zayi - Yüksek MUhendia mekte • 
binden almıt olduiwn 4-4-934 tarihli 
ve 607 numerolu yiikıek mühendislik 
diplomamı zayit ettim. Y eniaini çıka
racafımdan e.ıdainin hWanU olmadığı 
ilan olunur. Merzifon'da mühendis 
Enver Tarman. 7712 

Muhtelif erzak alınacak 
Aakarıa ı...am Amirliii Satıa Alma KomiaJODandaa : 

Er.Um Bedeli Teminatı Miktarı lhale tarihi 
cin•l Muh. Lr. Kr. 

Yulaf 5,25 760 170 ton 1/2. el tetrln 938 
Sabun 45 51 1,5 ,, .. 
Patates 6 27 6 ,, .. 

Arpa 4,25 702 220 ,, .. 
Ot 4 810 270 ,. ,, 

Açık ealltme 

" " 
" " Kapalı zarf 
.. ,, 

Un lıl,25 507 60 ,, ,, 
~ - P~İatbdaki topçu alayı ihtiyacı için yukarda cinı, mikdarı ve mu

hammen 'DcdCllcri ye teu»natları yazılı erzak miinakuaya konmuıtur. İ
hale aünil 1/2. ci tqrln/938 salı günü 11&t 15 dedir. 

2 - lhale Polatlıda alay satmalma komi•yonunda yaj)llacaktır. 
3 - Teminat mektup ve paralarmın Polatlı mal aandılma yatırılması, 

tartname ve evufı g8rmek istiyenleria her pn CSiledcn evvel satınalma 
komisyonuna ı:nüracaatları ilin olunur. (4347) 7683 

Sade yağı ahnacak 
Al*ara Lnazm Amirliii Satm Alma Komiıyonanc:lan ı 

C i a ı i mlkdan Pbatr ilk te mlnat t b a 1 e 
Kilo Lira LR. Xr. Tarih sUn uat ıekll 

11.MO 14.111 l.Oll il 7.11.931 Puarteai 10 kapalı 

7.500 7.500 561 50 7.11.911 Puarteai 10 kapalı 
7.500 7.500 561 50 7.11.111 Puart•i 10 kapab 
l.000 S.910 44S 25 7.11.UI Puarteal 10 bpab 

H.000 35.535 1.165 IS 

1 - TUmen birlikleri eratmm ihtiyacı olan yukarda mikdan yazılı q. 

deyatı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuıtur. lıteldilerln 36.000 kllo aade 
yağına birden fiyat verebileceldert gibi her pmison için ayrı ayrı fiyat 
teklif ~derle~ ev tcminatlarmı da buna ıöre verebilirler. lhaleai tüm bina
ımdakı komııyonda yapılacaktır. lıteklilerin prtnameyl görmek ve al
mak il.ere h~r gün ve ~kıiltmeye cirmek iıtiyenlerin yukarda yazılı gün 
ve saatte vcaıka ve temınah havi te~Uf mektuplariyle beraber komisyona 
mUracutları ve teklif mektuplarını ıbale saatinden bir saat evvel komis-
yon batkanlıiına vermelerL (4392) 7793 

Pirinç ah nacak 
Ankara Le.asan Amirllfi Satna Alma Komiayonunclaa : 
Mikdarı Tahmin bedeli İlk teminatı 

Xllo Cinai Lr. Kr. Lr. Kr. 

-ıt-

KÜCÜK iLANLAR 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Kiralık: 

KlRALlK BUYUK KAT - İki ai • 
leye elverifli, iki antre, bet oda, iki 
salon, mutbak, kiler, hizmetçi odası, 

Havuzlu güzel bir bahçe içinde. Yeni
ıehir Tuna caddeai Düzenli sokak N o. 
10 telefon: 2676. 7412 

Kirabk kat - S yenit oda, hol, ban· 
yo, hizmetçi odası, balkon, 2 alafranga 
tuvalet, bahçeli, fevkalide manzara. 
Yenitehir: Selinik caddesi No: 51 Te· 
lefon: 1347. 2953. 7551 

Kiralık daire - HiaarönU Necati · 
bey mektebi dvan Uiur apartıman 4 
oda, banyo, havagazı, elektrik mevcut-
tur. Kapıcıya müracaat. 7567 

Kiralık - AptJayranada Vekalet· 
lere yakın 4 oda, 1 aalon, banyo ve 
mutbah. Mupmbalı, elektrik ve auyu 
bulunan 34 numaralı yeni ev. Fiatı- 35 
lira telefon: 2901 7572 

Kiralık daire - Bankalar caddesi 
İnhisarlar bq müdürlüğü yani dok · 
tor Salibi Ap. 4 oda, mutbak banyo, 
elektrık. havaguı, ıu. Ti: 1490 7628 

Kiralık - Yeniıebir Yüksel cad. 
Ataç sokak konforlu 5 er odalı 5 dai · 
reli bir apartıman ayn ayn veya top · 
tan olarak. Th 3520 7629 

KIRALlK - KALORiFERLi, Sl
CAK SULU YENi APARTIMAN
LAR : Sair her türlü konfor Menek,c 
Sokağı 4, Bulvara birkaç adım. Orta 
daireler: bir hol, üç oda, bir hizmetçi 
bölmem. Küçük daireler: bir hol, iki 
oda, bir hizmetçi bölmeli. Alt katta: 
Çamaıırhane, sandık odalan. Telefon: 
3788 veya 1657 7717 

Kiralık oda - 1 bayan için 2 bayan
dan ibaret aile yanında. Bakanlıklara 
çok yakın güzel manzaralı. İatatiatik 
U. Mü. lüfUnde Ş. Kaya'ya müracaat. 

7735 

KiraLk - Yenifebir Menek,c soka
ğında 12 No. lu apart:ımanda 6 ve 8 
odalı daireler. Odalar, geniı hava ve 
ziya boldur. İcar ehvendir. 7760 

Kiralık kat - 5 odah konforlu. 
y enİfehir Baymdlr llOkak 6 Dumafa • 
ya müracaaıt. 77C51 

Kinlık bt - Ceöeci Musiki Mu -
allim mektebi karpaında Bayendir
kent sokağında 3 oda, banyo ve aairc
yi havi 34 numaralı evin Uat katı kira
lıktır. 7762 

KiraLk - Maltepe U1udat .._ 
balkonlu geniı nezaretli 4 oda, 1 bol, 
banyo, kiler aelTeyi b...t Hdnd 1rat. 
İçindekilere müracaat. 7821 

Satılık : 

Satdık - Aııkara'nm her tarafında 
parıellenmiı analar beton abpp n 
aprtıman alıp satmak iatiyenlcre Tl: 
3563 Ali Cengiz Bayram Cad. No. 1 

6902 

Küçük ilôn şartları 
Dort saurlık kuçük ılinlardan : 

Bir defa ıçin 30 Kuruı 
lkı defa için 50 Kuruı 
t)ç defa için 70 Kurus 
Dort defa ıçın 80 Kuruı 

Devamlı kiıçuk ilinlardan her defaaı 
için 10 kuruı alınır. Meaell 10 defa 
neırcdılecek bir ilin ıçin 140 kuruı 
alınacakur. Bır kolaylık olmak üzere 
her aatır, kelime aralarındakı botluk· 
lar muıteana, 30 harf ittbar edamiı
tir. Bır kuc:ük ilin 120 harften ibaret 
olmalıdır. 
Dört aaurdan fasla ber aatır ic:iD U· 
rıu 11 kurut alınır. 

Postane arkaunda aıçdar 
Mustafa Ceylan'a müracaat. 

kabvea 
7737 

Sablık OfY• - Maltepe son durak 
son apartımanda muhtelif halılar, bat • 
taniyeler, kuvertürler, kuttüyü yutık· 
lar, karyolalar, lokanta, mutbak elek• 
trik donanma levazımı her giln satıl • 
maktadır. 7738 

Satılık ev - Bahçeli evler koope • 
ratifinde C. 2. ve B. 3. tipinde 2 hi .. 
acele satılıktır. Tl: 2487 Vahdi Doğ• 
ruer. 7739 

Sablık araa - Maltepe civan ve 
jandarma mektebi arkasında ucuz fillt· 
la satılık araalar, aynı mahalde inp.at 
sahibi Feyzullah'a müracaat. 7759 

Sabhk " - Öncebeci Bilim sokak 
18 No. da 2 kat 7 oda 2 mutbak 3 hela 
2 banyo ve odunluğu bahçem kuyusu 
elektriği mevcut ev. içindekilere mü • 
racaat. 7768 

Sablık otomobil - Kapalı Fort ~ 
tomobili, ehven fiatla satılacaktır. 

Fort garajında görülebilir. 7770 

Sabhk ye kiralık - Çankaya'ct. 
Irak sefareti civarında vaai arazili kl
gir hane. Çankaya postaneainden ao • 
rulmau. 7795 

iş verenler ı 

Aranıyor - Ticari bir müeaaeaenin 
muhuebe ~rviain.de çalıfm&k Uzere 
orta tabaillni bitirmit iki memur alına
caktır. hteklilerin Ankara posta ku • 
tuau 65 e bat ...urmalan rica olunur 
(Bayanlar tercih edilir). 7625 

Bedia terzihanesi için - Dikit bilen 
4 bayana ihtiyaç vardır. Ycnitehlr Ha
vuzbqı Çankaya Cad. Kınacı Ap. daı. 
re 3 müracaat. 71591 

Mirettip. miioıUit, pecWa - Alı • 
mktar. ç.nlr.aya matbauı direktık • 
llilne müncaiıt. Kmec:rhaıı No. f 

7714 

~ - iyi dikit bilen 2 baya
na ihtiyaç vardır. Postane caddcü H• 
nef Ap. No. 3 1raduı terNi Ziya'ya mG-
racaat. 7736 

it anyanlar ı 

Mabuebe clenleri - Makine ,._. 
Satılık um otomallb - Kapeh, te- lan, tllrkçe - franaıw.ca daktilo yuı1a • 

mb bir otomobil acele satılıktır. Ipk- n ve tercümeleri yapılır. Muhaebe 
lar Meneqe apartımuıı No. g da tı - denleri Yerilir. Anafartalar llenekge 
mail'e müracaat. 7710 mağuallfta Y. A. rumud1'e ve mell-

tupla mliNcaat. 7 529 

Sabbk piyano - Alman markalı Bir mühmtla (Diplomalı) _ tı • 
iyi kullaıulımt bir piyano mUaait fiat· ramaktadır. (Su, Yol, Demiryol, ktip
le satılıktır. Yenitebir Karanfil sokak ril inpatı) W. D. Ankara Yenitehh' 
30 - 3 

7713 
Mühendisler bidili- 7652 

Acele eabbk - Yetil boyalı 3 kiti- it wıyor - TUrkre, almanca w 
lik S beyıfr Sitrocn mar~ ~e 4 pcr • farnaızc:a bilen orta taheiHi bir gens 
vaneli 2 parmaklık auıtrü~J .pom~ bir ticaret evinde lt lm'J'OI'· PoMa b-
Soiukkuyuda No. 15 elektrikçı Hamıt tuıu 139 za müracaat. 7787 
Enel'e müracaat. 7715 

it Gft70I' - 27 yapnda ukertiflni 
Satıhlı toba - Tip Zonpldak No. yapmıı, türkçe, aknanc:a, fnDl!tca bl-

3 ve Halk tipi No. 2 ~ boru ve tab- ~ tUrk tebaası bir cenç yam.ne en 
laaiyle satılıktır. Yenifehır ~onur 80 • lriyat yeaair itlerde ça1ıpnak ilzeN it 
kak 20. Sekizinci daireye müracaat. aramaktadır. Memleketin her tanlı • 

7716 na gidebHir. latanbul LWeci hendek 
33000 Pirinç 7260 00 544 50 Acele aabbk kamyon - 937 model Tatarbcy aokak Ka.urato han No. 2 

1 - Tümenin Eluıiclaki birlllderl için mlkdarı, cinıi. tahmin bedeli usun fUe yeni karöterll Şevrolc. Kiki de L Marküa adresine~ 7820 

" ilk teminatı yukarda yazılı 33000 kilo pirinç Bluti tUm aatmalma ko. -------------------------
miıyonunda 5-11-938 cumarteıi ,ontı saat 11 de kapalı zarf ekailtmnile 
alınacaktır. 

2 - lartnam•l salı, perteJDbe " cumartesi ıünleri meni dahilinde adı 
geçen lromiıyonda 1Hrlllcbilecektir. 

3 - İıtelrlllerin eksiltme güntı aaat 10 a kadar kanun ve prtnameıine 
hurrlıyacaldarr teklif mektuplarını makbus mukabilinde komiıyona ver
meler! ve kendilerinin de mczkiir sUn Ye 11&tinde komiayona müracutları. 

(4405) 7797 

Bulgur alınacak 
Amara Lwam A·Hifi Sat.Alma ita 'ıaı msl•• ı 
Mlkdarı Tllhmin bedeli !Jk teminatı 

Kilo Clnal Lr. Kr. Lr. Kr. 

88000 Bulpr 7920 00 594 00 
1 - Tümenin Eluıjdaki birlikleri için mikdarı, cinıi, tahmin bedeli 

w Uk teminatı yukarda yasılı UOOO kilo bulgur Eluıl tilm satmaı.. ko
miayoaunda s-ıwaa cumartnl Sini IMt 10 da kapalı sarf ebiltmnlyle 
alınacaktır. 

2 - ~l ub, peqembe " cumart•l silnlerl mnal dablllnde adı 
psen koml•JODda slrillebllecektlr. 

1 - lıteldilft'la ekailtme Slntl IUt 9 a kadar bDllO ft prtnameelne 
buırb)'&C&ldarı teklif mektuplarını •>tm mukablllndı llıomllyoaa """' 
..ıeıt" ktDdlltrlalaa ele _.kir &ID " saatinde komleyona mllllCuııtlan. ..., .. 

Benzin ve makine yağları ahnacak 
Ankara Le.uma Amirliii Saba Alma JComiayomadan : 

ı -Çanakkale Muıt. Mv. motörlü kıtalarmın ilıtiyacı için qağlda 
cina ye miktarları yasılı bensin ve yatlar aatmalınaeaktrr. 

2 - İhalni ı . 11 - 938 salı aUnü saat 11 de Çanıkhle müatabkem mn
ki •tmaJma komlayonunda yapılacaktır. 

s - tıteldllerin ihale kanununun ı. 3 eli maddelerindeki veeaik Ye hi
alar1nda ,e.terllen teminat akçeleriyJe birlikte muayyen IÜD ft aaatlu· 

da komisyonumuza mOracaatlarL 
4 - Zarflar ihale aaatmdan bir _.t evel aatınalma komisyonu bqkan-

hlma nrlleoektir. 
5 - Zarflarm postada ıeçikmeal Ko. ca kabul edllmlyecektlr. 

Cimi Kilo Bedeli Mu. Tutan Teminatı 

58701 
1773 
5919 
1181 
511 

Kr. at. r.r. Kr. LI'. Kr. 
ıs 25 ısea8 H 102& oo 
40 ol 709 20 54 00 
40 00 2367 60 ı 78 00 
40 00 472 40 36 80 
ıı oo ıoe 02 9 oo -17114 11 1303 00 

7641 



• 

---=-1_2~----------------------------------------------------~U~L~U=-=-S--~--~-----------------------------------------------=20-10-1938 

.Yağlı ve yağsız acı badem, yağsız kar ve yanm yağh gece ve gündüz 

HA.SA KREMLERi 
Çilleri ve' sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder. 

gençleri güzelleştirir. İhtiyarları gençleştirir, 
Hasan ismine ve markasına dikkat .. 7478 

.. ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. - ---
~ Diş Doktoru diyor ki 
: Kısa bir müddet "RADYO
: LİN,, kullandıktan ıonra, 
: dişleriniz inci gibi parla
: dıktan ba,ka mikropların 
: kamilen mahvolduğunu, za- ·~~~ 
: rarlı salya ve ifrazatın ke
E ıildiğini , di, etlerindeki il
: tihapların durduğunu ve 
S nihayet ağzınızda latif bir 
E raviha ba,ladığını duya
: caksınız. --
~Gayet temiz-gayet --
§ Sıhi - Gayet ucuz 

• 
• 

------------------------------------------------------------ -: Her gün sabah, öğle ve ak- E 
E şam yemeklerinden sonra : 
§ di,lerinizi : 
- = 
~ Radyolin ile fırçalayınız ! ~ 
°=;ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Almanya' da bloke 
matlôbatı bulunanlara 

Türkiye Cümhuriyet Merkez 
Bankası Umumi Müdürlüğünden: 

"Almanya'da bloke matlubatı bulunanların, bu paraların ne 
"suretle tekevvün ettiğini de kaydederek, blokajın vukuu tarih
"lerini, miktarlarını, hangi müessese nezdinde olduklarım bir 
"mektupla 15-11-938 tarihine kadar Türkiye Cümhuriyet Merkez 
~ankaar Umum Mudurıug--une ısım ve-adrealcnyıe »ıııa .... o "'~l -

"dirmeleri ilan olunur.,, 7694 

Sayın halka 
Kömür ve odun ahrken 

dikkatli olahm 
Belediye Reisliğinden : 

Şehrin muhtelif semtlerinde buluna·n odun kömürcüler
den l:Azılarının sattıkları malları tartarken kantarlar üze
rinde oynuyarak eksik çekip halkı aldattıkları görülmüş. 
ve bunlar hakkında kanuni takibata başlanmıftır. Fakat 
halkın da odun ve kömür alırken ıatıcıların kantarlar üze
rinde her hangi bir harekette bulunmamaları için çok dik. 
katli olmaları ve aldıkları malın tartısından ve satıcının 
kantarından şüphelenenlerin derhal belediyeye müraca-
atları ilan olunur. ( 4356) 7687 

DIŞ TABiBi 

M. AZİZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün haa· 
talannı kabul ve tedavi eder 
Adliye Sarayı yanında Sarraf 

Hakla Apartrmaru No 1 

1 

.............. KÖY ....... -
1 

Bir Eğitim topluluğu olması 1 
bakımından. 

2. Basım intişar etmiştir. 

! .. ~~.~~.:.'.~~~:~~.~-~.:.~::~'.~~.! 

if ==================~ 

~] 
U L US - 19 uncu yıl - No: 6187 

imtiyaz Sahibi 
Nurettin Kim.il SUNER 

Umumı Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Basımevi : ANKARA 
Matbaa Müdürü: Ali Rıza BASKAN 

\. 

, 
YENi RADYO , 
iSTASYONUNU 

7316 

Kiralık kat 
Çankaya caddesi Macar Sefareti karıısı yeşil pancorlu evin 

Müstakil antreli üst katı 
5X7 ebadında şömineli salon, büyük yemek ve 2 yatak odası, yazı odası, hol, mutbak. ofis, banyo, ayrı

ca hela, yerler parke, kapı lar karaağaç, kalörifer, sıcak su, büyük taras, sandık ve büyük hizmetçi o-
daları, garaj, çamaşırlık, alt kat takilere veya 2513 numaraya telefonla müracaat edilmesi. 7771 

~ ~ .:!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. 
Tababetin yüzünü güldüren ve umum doktorlarımız tarafından takdirle milyonlarca va

tandaşa tavıiye edilen •emsalsiz kan, kuvet, iştiha şurubudur. Bir şişe sizlere hayatın bütün 
zevk ve neş'elerini tattıracak ve yaşadığınız müddetçe halsizlik, yeis, ıstrrap, düşünce, kor
kaklık , tembellik göstermiyecektir. 

FOSFARSOL'u diğer bütün kuvvet ilaçlarından ayıran başlıca hassa; devamlı bir surette 
kan, kuvvet, iştiha temin etmesi ve ilk defa kullananlarda bile azami bir hafta içinde te· 
sir ini J?Östermesidir. 

FOSFARSOL; muhakkak bir surette hayatın esasmı teşkil eden kanı, daima tazeleyip 
coğaltır. Tatlı bir i, tiha temin eder, adale ve sinirleri kuvvetlendirir. Uykusuzluğu, fena 
düşünceleri, yorgunluğu giderir, mide ve barsak tembelliğinden doğan inkıbazları geçirir, 
vücuda daima gençlik ve dinçlik verir, zeka ve hafızayı parlatır, belgevşekliği ve ademi ikti
darda büyük faydalar temin edn. Velhasıl insan makinesine lazım olan bütün kuvetleri ve· 
rerek tam manasile hayatrn zevk ve nes'elerini tattırır. FOSFARSOL; güneş gibidir. Gir-
cfi <;i vere sıhhat . saadet ve ne~'e "acar. Her Pr.?'.a nPdP bulunur. 6512 

Modellerini dinleyiniz 

- YENİ SİNE.MALAR HALK ~ 
,111111111~ --
- : BU GÜN BU GECE = 

Mevsimin en kuvetli aşk ve itiraa : : ZEVK _ NEŞ'E _ KAHKAHA z: 
Filmi - J J 

YANIK GÖNÜLLER = : F LM = 
b. : :_ OC AHBAP ÇAVUŞLAR = 

Mirielle Balin - Jean Ga ın - - -
Fransızcaaözlü = ;'"'-., = E C LEN 1 y O R = 

P ·ı . == ':..,,r· == Tamamen Türkçe sözlü = rograma c aveten • AYRICA 
FOKS DONY A HABERLERi - - = 

s e anslar = E FOKS DÜNYA HABERLERi = 
2 .45 - 4.45 - 6.45 - · Gece 21 de : E SEANSLAR = 

HALK MATiNESi 12.15 DE E = 2 .30 - 4.30 - 6 .30 = 
R o S E M AR t E \ 111111111, GECE 21 DE §§ 

BU GÜN BU GECE 

-RADİO KRALİÇESİ Shirley Temple :: 

~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır;:: 

KAZIM RÜŞTÜ 
Ankara Adliye Sarayı caddesi 

Genç Ağa apartımanı No: 6 

Telefon : 2208 7707 


