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olon a. bu_...-...:.. __ ün T eşen'i İşgal ediyor 
Çekoslovakya' da Polönya'nın payı! 
,,. t • • ••• • ·····""" • ,; 

Teşen mıntakası bu ün 14 e 
k dar Lehlere le ·m dll cek ! 

r 

Mücavir kısımlar da 10 güne kadar 
Leh makarnlarına teslim olunacak 

. Varşova, 1 a.a. - Bugün akşam üzeri neşre
dılen resmi bir tebliğde, çekoslovak hüküme
tİ'nin Çekoslovakya' daki Teşen mıntakası hak
kında Polonya'nın verdiği notayı tamamivle 
kabul ettiği mezkur mıntakanın iki teşrinie . 
vel saat 14 e kadar Polonya askeri makamatı • 
na te~Jim edilmit bulunacağı ve buraya müca
vir k.aımların da gene Polonya'ya on gün için
de teslim edileceği bildirilmektedir. 

bisit ile ameli meseleler ve saire teşkil edilen 
bir komisyon tarafından iki hükümet arasında 
mi.izakere ve haJlolunacakhr. 

Alman. Çek hududunda motörlü bir top 

Çekoslovak hiikümeti polis ve ordu hizme • 
tinde bulunan po)onyaJılarla Polonya'nın siya
si mevkuflarını derhal tahliye edecektir. 

Diğer bazı kısımlar da yapılacak olan ple • 

Pat Ajansının bildirdiğine göre, Tefen Siliz
ya'sından gelen polonyalı mültecilerin adedi 
dört bini geçmektedir. 
{Bu husustaki haberlerimiz üçüncü sayfadadır.) 

Münih ve 
sonrası! 

Falih Rıfkı ATAY 

Hitler büyük alman birliği ese
rini tamamladı: Dünden itibaren 
gamalı haç sancağı südet şehir -
leri üzerinde dalgalanmıya baş -
lamıştrr. 

Tam dörtler anlaşmasına doğru 

Musolini Çemberlayn'i' 
bir mültikata çağıracak 
Çemberlayn istikbal hakkında fikirlerini 
anlattı ve Almanya'da Hitlerle yaptığı 
mülakattan memnun olduğunu söyledi 

Alman birliği davası, fransız 
tehdidi altında doğdu. xıv üncü 
Lui devrindenberi küçük parça -
lardan terekküp eden garp Al -
manya'sının mukadderatı, kom -
şusunun keyfine tabi idi. Fransa Londra, 1 a.a. - Starn gazetesinin aldığı bir habere göre, Mu -
ise nesillcrdenberi kendi emni • solini, İngiliz • İtalyan anlaşmasının meriycte konulmasını ve di -
yetini alman parçalanışında ara- ğer ihtilaflı meselelerin hallini görüşmek üzere Çemberleyn'i bir 

Hariciye Vekilimiz 
Belgrad' dan ayrlldı 
Belgrat, 1 a.a. - 24 saattenberi bu

rada bulunmakta olan Türkiye Hari
ciye Vekili Dr. Rüştü Aras, bu sabar 
Ankara'ya hareket etmiştir. 

Bulgcır başvekili Dr. 
A ras' la gifrii §CCclı· 

Sofya, 1 a. a. - Başvekil Kö
seivanof, Ankara'ya gitmek üzere 
Bulgaristan'dan geçmekte olan Tür
kiye Hariciye Vekili Dr. Rüştü 
Aras'a mülaki olmak üzere Filibe ci
varındaki manevra kampından bugün 
öğleden sonra ayrılmıştır. 

1 J'ch·il bugii11 lstarıbul'da 
1 İstanbul, 1 (Telefonla) - Hariciye 

Vekilimiz Tevfik Rüştü Aras, Yt\rın 
(bugün) Belgrat'tan şehrimize avdet 
edecektir. 

İhracatçıları himaye 

Yükselen harp rizikoları sigorta primlerinin 

yüzde seksenini hükümet ödiyecek 
Haber aldığımıza göre hükümeti· 

miz, dünya sulhunun buhran geçir
mekte olduğu günlerde, ihracatımızı 

koruyucu mühim ve yerinde bir karar 
almıştir. 

Nakliyatta harp rizikosuna hrşı 

beynelmilel sigorta primleri, daha on 
beş gün evetine kadar yüzde 0,0625 ile 
yüzde 0,375 arasında iken, buhranın 
tesirlui altında normal hadlerden u-

zaklaşarak; 24 eylül 1938 tarihinde 
yüzde 2 ve harp tehlikesine daha çok 
maruz bazı limanlar için de, yü.rde 5 
gibi büyük nisbetlere yükselm!ştir. 

Bu suretle, Avrupa'da cereyan tden 
hadiseler, ihracatın harp rizikosuna 
karşı sigorta edilmesini ne <krece za
ruri kılmış ise, primlerin vasıl oldu
ğu nispetler de bu sigortanın. i~racat 

(Sonu 8 inci sayfada) 

dı. Son defa Klemanso'nun Ver- mülakata davet etmek niyetindedir. 
say' da gördüğü bu rüyadan Da- Evining Nevs gazetesi · de, res-

e ladiye 1938 de Münih'te uyandı. mi İngiliz mahafilinde bir Çem-
~f Napolyon'un sukutundan 1914' berleyn - Musolini mülakatına 

İ ktısad ve Ziraat 
Vekilleri 

İstanbul' da 
İstanbul, 1 (Telefonla) - 1ktısat 

Vekili B. Şakir Kesebir ve Ziraat ve
kili B. Faik Kurdoğlu bugün Ankara. 
dan İstanbul'a geldiler. 

ı&' cihan harbına kadar ilimde ve muhtemel nazarı ile bakıldığını 
1 bir çok hususlarda diğer garp yazmaktadır. 

medeniyeti zümrelerine üstünlü- Çt•nılwrlcyıı'irı lwyarıatı 
ğünü muhafaza eden bir milleti, Münih, ı a.a. - Fölkışer Beobahter 
a~nı topraklar üstünde birleşme- gazetesi Münih nüshasında muhabir
mıye mahkum etmek süphesiz }erinden birine B. Çemberlayn tara
mü~k~n olmıyacaktı. ~ fından yapılan şu beyanatı neşretmİ';· 
Munıh konferansının ikinci tir: 

bir husu~iyeti, ekalliyetler dava- "- Südet mesclesile meşgul olmı
srnı, yemden milli kurtuluşlar ya başladığım zaman çok daha geniş 
davası halinde canlandırmaktır. maksatlarım olduğunda hiç bir zaman 
Polon Çek l k • b hir bir tereddüde mahal bırakmadım. ya os ova ya ya ir no- :r 

ta vererek lehlerle meskun top- Bu mesele vahim safhasında csok .teh-
kl · likeli idi. Fakat bunun çok daha r;enis ra arın yırmi dört saatte tesli - ld 

maksatlara müntehi olan yo <! son 
mini istemiştir. Bugün şu veya engel olduğuna kani bulunuyorum. 
bu sebeple susanlar yarın hay • Gayem Avrupa'yı mütemadi surette 
kıracaklardır. beynelmilel anlaşmazlıklar tehdidi 

Dün, 

Bu sırada Cenevre'nin sulh mu- altında kalmadan çalışabile.cek hale 
ahedelerini Milletler Cemiyeti (Sonu 8. incı sayfada) 

(lj Paktından ayıran kararına layıl< 
olduğu chemiyeti vermek lazım 

111 gelir. Artık Milletler Cemiyeti 

B. Çe.mberlcyn ve 
Bayan .çemberleyn 

ünüydü ı.~~8 za.fer .statükosunun bekçi -
lıgı vazıfesınden ayrılmakta bu 
Yüzden kendine darılmış ola'nla
rı Yeniden aza almak imkanla -
rmı hazırlamaktadır. Bu kararın 
İngiliz başvekiliyle Hitler ara -
sındaki temasların neticesi olup 
olmadıcı malum değildir. 

i 1 k iki netice şudur: 

Alısveri te 
.,, ..:> 

fiyatlarda 
fazlOlık, 
ucuzluk 

• 

Dün, pazarlıksız satış kanununun ilk günü idi. Kanunun şümul 
çerçevesine giren ve perakende satış yapan tİcaretanelerin hepsi, 
mallarının üzerine, tesbit edilmiş şekildeki etiketleri koymuşlardı. 

Macaristan 
istekleri kabul edilmedik(e 

Susmıyacak 
B. İnıredi'nin bir nutku 

Budapeşte, l a.a. -- Macar başvckı
li İmredi, bu akşam radyoda SÖ}!edigi 
bir nutukta, muslihane ve adilane bir 
tarz ıtesviyeyi birkaç saat içind .. ta· 
hakkuk ettiren dort devlet mümessi
line be§eriyetin minnettar bulundu
ğunu beyane ttikten sonra demiştir 
ki: 

" - Macaristan da diğer milletlerin 
sevincine samimi olarak iştirak eder. 
Macaristan, Münih anlaşmasının b;ı -
hassa keneli mukadderatına taalliı'< e
den noktalariyle alakadardı;, Münih 
anlaşması Macaristan içın de büyük 
bir muvaffakiyettir. Dört büyük dev -
Jet, Macaristan'ın meşru menfaatleri
ni açıkça tanımışlardır. Bu vakd is
tihfaf edilemez.,. 

lmrcdi, Macaristan'ın menfaatlerini 
ısrarla müdafaa eden Hitlcr ve Mu
solini'y~ teşekkür ettikten sonra de· 
miştir ki : 
"- Macaristan istekleri is'af edil

medikçe susmıyacaktır. Herkes §Unu 

bilmelidir ki, Macaristan, adaleti mu -
zaffer kılmak için hiç bir vasıtadan 
çekinmiyecektir . ., 

Münih'te Hitler'le Çemberleyn 
arasında iki büyük devletin ebe
diyen biribirleriyle muharebe et
miyeceklcrine dair imza olunan 
taahhütname, yeni cihan harbi 
korkusundan henüz silkinmiş 
Avrupa ve cihan milletleri üze • 
rinde şüphesiz pek derin bir te
sir hasıl edecektir. Hitler Muso
lini'ye, Çemberleyn Daladiye'ye 
malumat vermeksizin böyle bir 
taahhütname iınza etmiyecekle
ri muhakkak olduğundan bu • 

----ı Dün, kanunun tatbikinin ilk gü-

d nü olmasma rağmen, halk, pa • 
Rutenlere e ızarlık:-ız satışa intibakta hiç B. Stoyadinoviç Dr. 

. 1 k • güçlük çekmemiştir. 
muhtariyet verı ece ı f k'I ·· ·· t•• Yapılan tahminler, ilk günlerde, Un a QOrUŞ U 

Dün reylerini kullanan Ankal'alılar 
. . 

Belediye seçımı başladı 

Dün .300 Ankarah 
reylerini kullandı 
Dün belediye seçiminin ilk günü idi: Ankara halkı, başşehrin 

halk hizmetlerini senelerce ifa ve ke.ndi hak ve kanaatlerini tem
sil decek olan azaları seçmek gibi vatanda§ Irk vazifelerinin ba • 
şında gelen bir işi tam bir şuur ve heyecanla yaptı. 

Rey sandığı konmuş olan belediye --

balonu sabah ı;at 9 dan itibaren. seçici- Çe kas' ova kya'da 
!erle dolmrya başlamı~tı. Seçıın ı.:aat 
18 e kadar aynı dekor içinde devam 
etti ve dün reylerini kullanacak olan 
İsmetpaşa, Köprübaşı, Bozkurt, Fev
zipaşa, İnkılfip, Öztürk, Bentderesi, 
Altıntaş, Tabakane, Anafartalar, E"'e 
mahalleleri halkı reylerini verdiler. 
Seçim dolayısiyle şehir baştan aşa:;ı 
donanmış; sokaklara dövizler as11mış
tı. 

Dün seçime iştirak edenlerin sayı· 
sı 8300 Ü bulmuştur. Bugün rey vere
cek olan mahalleler şunlardır: Doğan
bey, Misakı Milli, Kızılelma, İstiklal, 
Yeğenbey, Yenice, Ölgü, Ozkan, Al
tay, Şakalar, Koyunpazarı, Sutcpe. 

Resmimiz, reyini kullanan ankara
lıları göstermektedir . 

İstanbul' da . 
seçım 

1 numaralı 
mıntaka 

işgal edildi 
Berlin, 1 a.a. - Alman kıtaları çe • 

koslovak hududundan geçmişlerdir. 
Alman ordusunun yüksek kuman -

da hryeti aşağıdaki tebliği neşretmit • 
tir: 

111 nun da daha geniş neticelerini 
beklemek doğru olur. Bu imza 
ile Cenevre kararı arasında ra • 

si bıta ihtimali aramak da pek boş 
olmaz. 

(Sonu 8. inci sayfada) 

Prag, 1 a.a. - Reisicümhur, ce
nubi Karpat'lar umumi valiliği
ne Beskis'i tayin etmiştir. Bu 
tayin rutenlerin istedikleri muh
tariyeti idare yolunda ilk adımı 
teşkil etmektedir. 

tarihi asırlara dayanan bir itiyadın B 1 t 
1 

Al k · 
. c gra , a.a. - man e onomı 

sb~vlkıyle, bilha~s~ müşterli ktarafındakn nazırı Funk, bugün Başvekil Stoyadi-
ır (aç zaman ıçı~ pa~.ar 1 ;ap~a noviç'le bir saat kadar görüşmüştür. 

arzusunun gösterılecegı merxczııı:de Konuşma iki memlck t. l'kada . 
"d' n·· k " ' lk .. h · 1 · ı ' e 1 a a re ı ı: un u ı gun ta mın erın yerır.- den bütün ekonomik meseleler üze· 

ı,, (Sonu 8 inci say[ ada) rinde cereyan etmiştir. 
üdu~ 

İstanbul, l (Telefonla) - Beledi
ye seçimi bugün başladı. Şehir, bay
raklarla donanmıştı. Bu devrede se!ti
me iştirak edenlerin nisbeti geçen 
devreden fazladır. Seçime pazartesi 
günü devam edilecektir. 

"General Ritter von Libc kuman
ciaı-'mdaki alman kıtaları bugün eski 
alman - çek hududunu Bohemya or. 
manında kain Helfenberg ile Finster -
haus arasından geçerek 30 eyllıl ta • 
rihli anlaşmada tarif edilen ı numara. 
lı mıntakayı işgale başlamışlardıt'." 

( Sonu 3. üncü sayfada) 
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Piyasa ve esnaf 
Dünden itibaren piyasamızın en büyük ve ehemiyetli kısmı, pazar· 

lık denen ve geri bir zihniyetin ifadesi olan baş belasından kurtulmuş
tur. Bu İptidai usulün sinirlerimiz üzerinde yaptığı tahı-iplerden azat 
oluşumuz bundan böyle alışverişlerimizde zamandan ve paradan yapa • 
cağımız tasarruflardan daha az ehemiyetli değildiı·. itimat denilen, ve 
insanlar arasında tesanüt ve sevginin en mühim şartı olan hissin vatan. 
daşlar arasında teessüsüne yarıyacak olan yeni kanun büyük bir ka-

anç sayılmalıdır. 

Bu ilk adım tahakkuk ettikten sonra, şimdi sıra, şehirlerimizde iş 
ahengini tesis için lüzumlu diğer bir nizamı kurmıya gelmi~tir. 

Eımaf meselesin·den bahsetmek istiyorum. Ismarlama iş gören ve pa
zarhk kanununun dışında kalan esnafla sipariş verenler arasındaki mü
naısebetleri tanzim için şimdilik mahkemelerden ba§ka bir merci yoktur. 
Halbuki ıuk sık karşılaştığımız her küçük ihtilaf için mahkemelerde uğ
raşmıya kimsenin vakti müsait değildir. 

Bir işçi çağırır evinizi ısıvatırsınız. Kendilerinden en kati teminatı 
aldığınız halde, işlerini bitiren adam daha kapıdan çıkmadan sıvaların 
parça parça duvarlardan ·döküldüğünü görürseniz ne yaparsınız? Be
clelinin yarısını pe~in vererek ısmarladığınız elbisenin hiç de arzunuza 
muvafık olmadığını ve Üstünüze giyemiyeceğiniz kadar kötü dikilmiş 
olduğunu farkedebilirsiniz. Ya peyden vazgeçmek veya paranın üstünü 
de verip elbiseyi bir köşeye atmak şıklarından birini tercihe mecbursu
nuz. Ismarlama yaptıı·dığmız işlerde size vadedilenle teslim edilen ara
sın·da büyük zaman ve kalite farklarının bulunması hemen daima va
kidir. 

Esnafla ısipariş veren arasında ekseı·iya zuhur eden ve ne iş kanu
nunun, ne de pazarlık kanununun hükümleri dairesine girmiyen ihtilaf. 
ları halledecek bir teşkilata ihtiyaç vardır. Öyle bir teşkilat ki esnafın 
V'!' iş verenin menfaatleri kadar meslek haysiyetini de korumayı kendi· 
ne vazife edinsin. Yaşar NABi 

Baslıca istihsal ve 
.:> 

ihrac maddelerimiz 
..:. 

bir Memnuniyet verici 
inkişaf gösterlnektedir 

İhraç merkezlerinden alman malumata göre, baslıca istihsal 
ve ihraç maddelerimizin bu seneye ait istihsal mikta;larmın mem
nuniyet verici bir vaziyette bulunduğu, ve fiyatların da umumi -
yetle müsait bir seyir takip etmekte olduğu anlaşılmaktadır. Bun
lardan bir kaçının umumi durumu aşağıda yazılıdır : 

Kuru üzüm : 
Ege mıntakasından gelen haberlere 

göre, bu seneki kuru üzüm rekoltesi
nin normalin üstünde olduğu anI..ı~ıl
maktadır. Geçen yılın kuru üzüm is
tihsal miktarı 42 bin tondan ibaretti. 

Son -günlerde yağan yağmurlar ser
gide bulunan üzümlerin bir kısmını 
ıslatmış olmakla beraber bunun umu
mi vaziyet üzerindeki tesiri ehemi
yetli değildir. Yağmur görmüş olan 
üzümler, İzmir borsasında yağmı.ırlu 
olarak sattlmaktadır. 
İzmir piyasasında son günlerde bil

dirildiğine göre kuı·u üziim fiatları, 

geçen hafta ile mukayeseli olarak 
söyledir: 

~imdiki fiatlar 
No. Kuruş 

'1 9,25 • 9,5 
8 9.125. 9,865 
9 10 - 12,50 

10 l l - 13,125 
11 13,25 -17 

I hraç vaziyeti : 

Geçen hafta 
fiatları 
Kuruş 

9 
9,75 

• 9,625 

9,87 5 - 10,87 5 
11 - 13,125 
17 

Bu sene piyasanın açılış tarihi olan 
25 a~ustostan eylülün üçüncü hafta· 
sına kadar İzmir limanından dış ül
kelere 6.918 ton kuru üzüm ihraç o
lunmuştur. Bu miktardan 3893 tonu 
Almanya'ya, 1020 tonu İtalya tarikiy
le orta Avrupa memleketlerine, 482 
tonu Hollanda'ya, 479 tonu Belçika'· 
ya, 126 tonu Polonya'ya, 142 lunu 
Fransa'ya gönderilmiştir. 

ka'ya ve 105 tonu Amerika Birkşik 
devletlerine aittir. ihracatçılarımız 
gfriştiklcri teahhütleri yerine getir
mek mecburiyetinde bulundukların

dan piyasa faal vaziyetini muhafaza 
etmektedir. 
Pamuk: 

Ege mıntakasınm bu seneki pamuk 
istihsal miktan mfü;tahsili sevindire
cek derecede yüksek olup bunun tak
riben yüzde 90 ı akala nevini teşkıl et· 
mektedir. 
İzmir ve Adana piyasalarından mu

amele gören pamukların fiatlcı.rı şu 
~uretlc tespit edilebilmiştir: 

Akala birinci vadeli (İzmir) 40,2.5 
kuru§, Klevlant l (Adana) 33-26 ku
ruş, Yerli 26,5-27,5 kuruş 

Zeytinyağ : 
Bu sene rekoltesinin geçen yıidan 

bir miktar az olacağı tahmin edilmek
le beraber kalite itibariyle gayet iyi 
ve asidinin aşağı olacağına dair ka
naat umumidir. 

Zeytin yağının ihraç başlangıcı o
lan ı birinci kanun 1937 den şimdiye 
kadar dış ülkelere 40.71 ton zeytii:ıya
ğı ihraç edilmiştir. 1936-37 mevsimi
nin aynı devresindeki sevkiyat• mik
tarı 3108 tona baliğ olmustu. 

Zeytin yağlarımızın son yıl içi!1de
ki başlıca alıcıları İtalya, Orta Avru
pa memleketleri, İngiltere, Fransa, 
Mısır ve Cenubi Amerika memleket
leridir. 

iT I. US 

Ankara 
Erzincan 

demiryolu 
Haf Cümhuriyet Bayramında 

i~lelmiye a~ılacaktır 
Sıvas - Erzurum lı<Jttının Kemah'a 

kadar olan kısmır.da yolcu ve yük ka
tarları dünden itibaren işlemi}'C bas
lamıştır. D. D. Y. idaresi bu husus 
hakkında teşkilatına yeni bir tarife 
göndermiştir. Bu tarifeye göre Çe
tinkaya - Kemah arasında işliyecek 
katarlar evelce kısaca yazdıgımız gi
bi Cetinkaya'dan çarşamba ve pazar 
pazartesi ve perşembe günleri hareket 
edecek; şimdilik Kemah'tan ve Cüm -
huriyet bayramında işlemiye açıla

cak olan Erzincan'dan da pazartesi, 
salı, perşembe vecuma günleri hareket 
edecektir. Erzincan istasyonu işletmi
ye açıldıktan sonra Ankara'dan Erzin
can'a aktarmasız doğru yolculuğu te • 
min etmek üzere Ankara'dan salı ve 
cumartesi Erzincan'dan da pcrsembe 
pazar günleri birer katar tahrik olu
nacaktır. Adi ve tenzilatlı tarifeler bu 
hatda da muteber olacak, ayrıca bu kı
sım icin yolcu ücretlerinde yüzde 50, 
tenzilat yapılacaktır. 

Çocuk Esirgeme 

Kurumunun yardımlan 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 

Merkezi tarafından 16-9-1938 tarihin
den 1-10-1938 tarihine kadar son on 
beş gün zarfında 1415 çocuğa yardım 
edilmiştir. 

Bunlardan 398 çocuk ve anne genel 
merkezin polikliniklerincle bakılmış 
ve tedavi edilmiştir. 
Diş bakım evinde de 218 çocuğun 

dişleri bakılmış ve teclavi edilmistir. 
629 çocuk ve anne genel merkezin 

banyolarından istifade etmiştir. 
Süt damlasından her gün 126 çocu

ğa süt verilmiş ve 15 günde yeki'ın 
olarak 995 kilo bedava süt dağıtıl -
mıştır. 

Genel merkeze yardım için başvu
ran 44 yoksul yavruya para yardımı 
yaprlmıştır. 

Kurumun Keciören'deki Anakuca -
ğı müessesesini görünüz. Dikkat ve 
şefkatle bakılan yurt yavrularının 

sağlıkları ve neşeleri sizi sevindire -
cektir. 

C. H. P. Ocak 

kongreleri 
Cüınlwriyet Halk Partisi Ankara 

Merkez ilçesi Misakrmilli KamlIIı 
Yönkurul Ba.'ikanlığrndan : 
Misakımilli kamununa bağlı - Ye

nice - ocağının yıllık kongresi birin
citeşrin ayının (4) üncü· salı - günü 
saat (20) de Ankara'da Işıklar cad -
desi Saylavlar sokağında Türk Tica
ret Bankası bitişiğindeki merkez ilçe 
ve kamun binası salonunda yapılacak
tır. 

Ocağa kayıtlı partili arkadaşların 
behemahal mezkfır gün ve saatta bu 
toplantıya gelmeleri rica olunur. 

·~ ::: * 
Etlik nahiyesine bağlı Ayvalı C. 

H. P. Ocağından : 

Ocağımız bugün saat 10 da kongre
sini yapacaktır. Mensup arkadaşların 
saat 10 da behemehal Ocakta bulun
malarını dileriz. 

Tedavüle çıkarılan 

yeni banknotlar 89 

milyonu aştı 

Türkiye Cümlıuriyet Merkez Ban
kasrndan: 
Bankamızın 15 ikinci teşrin 1937 ta

rihinden itibaren tedavüle çıkarmıya 
başladığı yeni harfli banknotlardan 1 
ilkteşrin 1938 tarihine kadar: 
Beş Jiralıklardan 31.595.615 
On ,, 17.202.690 
Elli ,, 21.061.200 
Yiız ,, • 19.231.900 

89.091.405 
Ceman sekser. cloliuz milyon dok

san bir bin dört yüz beş lira tedavüle 
çıkarılmış ve muk~bilinde eski ,adı: 
banknotlardan. ayni mjktar yani sek
sen dokuz milyon doksan bir bin •fört 
yüz lıeş lira tedav~~den kaldırılmış-
tır. (a.a.) • 

ıı,. 

Maden direği ~irkeli kuruldu 
Zonguldak'ta bulunan yecli komür 

şirketinin iştirakiyle 300.000 lira ser
mayeli bir maden diregi limitet şı:-ke
ti kurulması kararlaşmış ve şirketin 
esas mukavelenamesi Ekonomı ba
kanlığınca tas tik olunmustur. 

Şirket, madenlerin dir~k ihtiyacını 
temin edecek, maden direği satacak, 
maden direği için orman işletecek, 

maden direklerinin kara ve dcnızde 

nakliyatını yapacak, lüzumu halinde 
dış memleketlerden maden direği it
hal edecektir. 

Ankara Tıp fakültesi inıaah 
Sağlık ve Sosxal Yan\ım Bakanlı -

ğr, şehrimizde kurulacak tıp fakülte -
sı inşaatı için hazırlıklarına devam 
etmektedir. Bakanlık ilk clefa olarak 
fakültenin doğum ve nisaiye kıliniği
nin inşasını eksiltmiye koyacaktır. 

Açılacak olan tıp fakültesi taleb . 
sinin tetkik ve müşahedesini arttır
mak üzere 1200 yataklı bir de hastane 
inşa edilecektir. Bu suretle Ankara'
mız yeni bir hastane daha ka;:anmış o
lacaktır. 

Okullarda sporun mecburiyeti 

talimatnamesi 
Kültür Bakanlığı, yeni beden ter

biyesi kanununa mekteplerin de uy
malarını temin için bir talimatname 
hazırlamıştır. Lise ve yüksek m~kte? 
talebesinin mecburi spor yapmasını 
temin edecek olan bu talimatname son 
bir defa daha gözden geçirilmektedir. 
Talimatname bu mekteplerde sporu 
mecburi tutmakta ve sporun kurula
cak olan bir spor kurumu tarafından 

organize edilmesini sağlamaktadır. 

Spor kurumunun başkanı mektep di
rektörleri, kaptanları da beden terbi -
ycsi öğretmenleri olacaktır. 

P. T. T. Fabrika ı 

miiheıuJisliği 

Açık bulunan İstanbul posta tel
graf, telefon fabrikası mühendisl:ği
ne Kocaeli fen müfettişi B. Nahit I
pekoğlu tayin edilmiştir. 

P. T. T. İdarct-ii Telgraf 
fincanı alıyor .. . 

P.T.T. idaresi her gün bir az daha 
artan telgraf muhaberelerini önle
mek için yeni telgraf hatları çekmek 
kararındadır. İdare bu arada mevcut 
telgraf hatlarının ıslahını da derpiş 
etmektedir. İdare yeni hatlar ve mev
cut hatların tamirinde kullanılmak ü
zere 50.000 telgraf fincanı almıya ka
rar vermiştir. 
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15 ıncı yıl hazırlığı 
• • 

Vilôyetlerden şehrimize 
1824 izci gelecek 

Mekteplerde bu 
kutlamak • • 

ıçın 

mesut 

ıimdiden 

yıl dönümünü 

hazırlık var 
Kültür Bakanlığı, cümhuriyetin on beşinci yıldönümünün yur

dun her taraf mda bulunan ilk, orta ve yüksek tedı·isat mekteble • 
rinde parlak bir surette kutlanmasını temin ıçm hazırlıklarını 
ikmal etmek üzeredir. BüLün mektepler bu mesut ve tarihi günde 
hazırlıklı bulunmak için şimdiden çalışmıya başlıyacaklardır. 

Meslek meJttepleri, Lise 
ve Orf a okullar 

yarm tedrisata baJhyor 
Ankara ilk okulları 15 eylülde ted

risata başlamışlardı. Şehrimizde bu
lunan lise ve orta okullarla Musiki 
muallim okulu, İsmetpaşa kız ensti· 
tüsü. ticaret lisesi, sanat ve inşaat us
ta okulları da yarın sabah saat ~ 30 
dan itibaren tedrisata başlıyacaklar· 
dır. 

Adli sicil teşkilôtı 
Emniyet işleri genel direktörEiğü, 

yurtta işlenen suçların ilmi bir şekil
de t~tkikini, işlenen sucların mahiye
tini temin etmek ve suç işliyenıerin 
sabıkalarını ve suç miktarını tespit 
etmek üzere bir adli sicil teşkılatı 

kurmayı kararlaştırmıştır. Genel di
ı·ektörlük bu husus hakkmdakı tet
kiklerini hayli ilerletmiştir. 

Hazinenin hclc<liyclcre 
yapacağı yardım 

İstanbul'dan başlıyarak seyyah cel
bine ve tabii güzellikleri ile eski eser
leri bulunan şehir ve kasabalarımızın 
güzelleştirilmesi için bu şehir ve ka
sabaların ileri imar planlarının tatbi
ki masraflarına karşılık olmak üzere 
devlet bütçesinden belecliyelerıe yar
dım yapılması hakkında İç Bakarıhk

ça bir kanun projesi hazırlanmıştı. 
Proje alakalı bakanlıkların miitcı.lea

ları alınmak suretiyle son şeklini al
mış ve Başbakanlığa verilmiştir. 

Dün Kars'ta ısı nakıs 3 

derece idi 
Dün Ankara'da hava açık ve dur~ 

gun geçmiştir. Günün en yüksek ısı
sı gölgede Z2 derece kaydedilmiştir. 

Yurtta hava Karadeniz kıyılariyla 
kısmen de Trakya ve doğu Anadolu'
da bulutlu, diğer bölgelerde açık 

geçmiş 24 saat içinde hiç yağış ol -
mamıştır. 

Rüzgarlar, umumiyetle şinıalden 
en çok saniyede 7 metre hızla esmi§· 
tir. 

En düşük ısılar, sıfırın altında ol
mak üzere Ulukısla, Kayseri ve Kü
tahya'da 1, Sivas'ta 2, Kars'ta 3 de -
rece en yüksek ısılar da Malatya ve 
Bodrum'da 28, Adana'da 31 derece -
dir. 

1 
Cümhuriyetin on beşinci yıldönü

müne tesadüf eclen haftada ilk okul
larımızda bütün derslerin mihveri 
cümhuriyet ve /1 .atürk inkıliibı mev-
zu !arına hasrr.ıilecektir. Orta okul-
1.:ırh !iselerde, muallim okullariyle 
eı tik ve teknik okullarmda 24 birincı
teşr inden 27 birinci teşri ne kadar öğ
leden sonraları ders gösterilmiyecek 
talebeye konteranslar verilecektir. 

Verilecek konferanslar A tatürk'ün 
hayatı ve istiklal mücadelesiyle cüm
huriyetin tesisinde ve türk inkilabı
mn bütün safhalarında Büyük ön
derliği tebarüz ettirilecek, türk inkı
labının muhtelif cepheleri impara -
torluk devrindeki vaziyetiyle muka -
yese edilerek canlandıracaklardır. 

Orta tedrisat teknik ve ertik okulla
rı tarafından cümhuriyet ve inkilap 
mevzuları üzerinde milli ve vatani' 
bir piyec:. temsil edilecektir. 

Okullar cümhuriyet bayramına ka
dar baştan aşağıya kadar süslen~cek 
ve dıvarlara ve diğer yerlere vecize
ler asılacaktır. 

Diğer taraftan Kültür Bakanlı~x 

on be§inci cümhuriyet bayramına ge
lecek izciler için hazırlıklar yapmak
tadır. Bu yıl yurdun her tarafında 

bulunan lise ve muallim mektepleriy
le Edirne, İzmir, Konya sanat okul • 
larından 48 er kisilik birer izci gru
pu gelecektir. Vilayetlerden gelecek 
olan izcilerin sayısı 1824 olarak tes
bit edilmiştir. Ankara okullarından, 
iştirak edecek izcilerle birlikte on 
beşinci yıl dönümünde yapılacak ge
çit resminde bulunacak izcilerin sa
yısı 2750 ye baliğ olacaktır. Şehrimi· 
ze 48 kişilik bir izci takımı ile iştirak 
edecek olan liseler Adana, Balıkesir 
Edirne, Eskişehir, Erzurum, Sivas, 
Afyon, Antalya, Bursa, Diyarbakır, 

Galatasaray ve Haydarpaşa, lıstan • 
bul Kabataş, Pertevniyal, Vefa, Ga-
ziantep ,İzmir, Kastamonu, Konya, 
Kütahya, Malatya, Samsun, Yozğat, 
Trabzon ve Kars liseleri muallim 
mektepleri de Adana, Balıkesir, Edir
ne, Erzurum, İstanbul erkek muallim 
mektepleri ve İzmir ticaret lisesidir. 

Kars ve Erzurum'dan gelecek iz • 
ciler Trabzon'da Edirnc'den gelecek 
izciler de İstanbul'da misafir edile -
cekler ve yerlerin in hazırlanmasiyle 
kültür direktörleri aliikadar olacak -
tır. 

İzci kafileleri 21 birinteşrin cuma 
günü şehrimize gelecekler ve D. D. 
Y. idaresi izciler için lüzumlu katar
ları bu esasa göre tahrik edecektir. 
Bütün izciler Ankara'da merasimle 
karşılanacaklardır. Şehrimize geti
rilecek olan izci gençler ,tercihan 
Ankara'yı hiç görmemiş olanlar ara· 
sın dan seçilecektir. Kız izcilere ge· 
lince, bunlardan yalnız Ankara'da 
olanlar geçit resmine iştirak edebi • 
lecek vilayetlerden kız izci getiril -
miyecektir. Hususi liseler bakanlığın 
tesbit etmiş olduğu esaslara riayet 
etmek şartiyie Ankara'ya izci getire
bileceklerdir. 

Geçen yılın aynı devresinde ecnebi 
memleketlerine ihraç edilen kuru Ü· 

züm miktarı 2243 tondan ibaret bu
lunmaktaydı. 
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Kültür Bakanlığı, gelecek izcilerin 

hazırlık talimleri ve hedef1er~ni, teş· 

kilat, kıyafet, techizat sağlık vaziyet· 

lerinin ne şekilde yapılacağını, iaşe 

ve ebatelerinin nasıl temin edilece -

ğini bir talimatname halinde okulla

ra bildirmiş bulunmaktadır. 

Son günlerde muhtelif piyasalar
dan vaki talepler dolayısiyle iç piya
salarımızdaki faaliyet hararetlen
mekte ve fiatlarda yükselme temayü· 
lü müşahede olunmaktadır. 

Kuru incir : 
İstihsal miktarının normal olarak 

,ı::eçcn yıl scviyesınue bulundugu tah
min cdıliyor. 

İlkbaharda havaların serin ve} a
ğı~lı gitmesi hasebiyle 1111 :;ene ıııya· 

sası gefien yıla nazaran on günli.ık bir 
teahhürle açılmıştır. 
Piyasalarımızda muamele gören fi

atlaı mukayeseli olarak aşağıda gös· 
terilnıiştir: 

Şimdiki fiatlar 
Nevi Kuruş 

Süzme 
Elleme 
Paçalı 
Hurda 

11.5-16 
8,5 - 11 

7 • 8 

vadclı 5 

Geçen hafta 
fiatlan 
Kuruş 

11 - 15 
8.25 • 11,ZS 
6,35 - 8,5') 

Bu sene mevsim başından eylülün 
üçüncü haftasına kadar İzmir lima
nından dış ülkelere 3038 ton ınci;: 
göndcl'ilmiştir. Bunun 1044 tonu İn
giltere'ye, 558 tonu Almanya'ya, 271 
tonu Belçika'ya, 435 tonu İtalya tari
kiyle Orta Avrupa memleketlerine, 
151 tonu Fransa'ya ve 271 tonu Belçi- ı 

Yirminci 

ve 

asır siyaseti 

Şekspir 

lngiliz başvekili B. Çemberleyn, 
kendisini Miinih'e götürecek tay
yareye binmcd,.rı önce: "Şek-.pir'in 
q:LJiircliincii lfonri» isimli drcımHı
daki c•:jlıao;ta11 J/or-;pırrıın der/iği ~i
ui «"Jll ıdı:i/ .. /j clı"•enler c,·al·lıJrrı

d;ın lrn çi~·eği Ör-;cfc111ııemiş bir hal
ele t·ık<ırclmı!» diycbi/c(..·eğimi iimiı 

ediyorum.,. demi.~ti. 

Miinih'tcki dörtler konferansı

nın nıüsbet bir neticeye vardığ111ı, 

diinya sıılhunu kıırtaı·dığınr gör
dükten sonra Şekspir hayalinde 
ııyana11 bir cümlenin, iic buçuk asır 
sonra kazanılan bi. muvaffakiyeti 
de anlatmıya kafi geldiğine .şaşmı
yor musunuz? 

Bay Çemberlcyrı'e göre bu başa
rı, Avrnpa sulhu i~·in bir başlanğıç
trr; büyiik devletler arasında daha 
esaslı anlaşmalar, yakınlaşmalar o
lacaktır. 

Bu anlaşma ve yakhışmah!r ger
çekleşecek olursa, İngiltere ile Al
manya artık harbetmcmiyc söz ve
recekler, fransızlarla alman/ar a· 

ra,mrla yılla narı dii ;manlık hir rlosf. 
luk haline girecektir. 

Hıı1111 da .Şck.~pir cliliyle if;ııfc et. 
mck /ar.ınısa ~öyle diyelim: 

Aralarınddki bıı kad:u anla!jnıaz

lıklar, ortaya birçok Romeo ve Jiil
yet faciaları çıkaran zamane Kapu
letleı·i ile Montagü'Jeri nihayet el 
ele veriyorlar. 

Bu barışçıl anlaşmanın altından 
!ıbidesini dikmek için yeni bir Ve
rona arayını~! - 1'. 1. 

llem Twlml. lıt•m profr>!fl<> ! 

Dünkü Ulus'ta şöyle bir başlık 
vardı: 

"Prag protesto ediyor! fakat 
kabul de ediyor!,, 

Çekleri, topraklarmdan bir par
çayı ve nüfuslarından üç buçuk 
milyonu kcn·dilerinden koparan 
bir karara karşı protesto etmekte 

mazur görebiliriz. Fakı\l kabul et
miye ele mecburdular. Çünk ü yal
nız lrnparıl"n parçayı değil, bütün 
memleketi onlara V crsay'da ba
ğışlıyanlann Münih 'te alınıya 
hakları olamaz mıydı? 

Prag'ın bir taraftan protesto, 
bir taraftan da kabul etmesi aklı
mıza meşhur gelin hikayesini ge
tirdi: 

Hani evleneceği gün hüngür 
hüngür ağlıyan geline : 

- Mademki o kadar ağlıyor
sun; vazgeçelim, seni bu adam;a 
11ermiyclim; evde kııl! 

Demişler; gelin de şu cevabı 
vermi~: 

- Ben hem ;:o :ıar, hem giderim! 

Diindcnbcri, ,A.-t,,.ra • İstan-
bul vt lzıniı·'de pa :mş· 

tır. Pazarlık kalkmış demek bir 
suru gürültü, bir sürü çekişme, 

bir sürü yalan ve yalan yere ye
min kalkmış, alıcıda da satıcı·da 
da karşılıklı inam~ ve doğru söz 
söyleme itiyadı başlamış demek
tir. 

Son giinlercle M\inih'tc yapılan 
mÜ;r,i\kcı·clcrc de hir doı;lum " pa· 
zarlık" adını veriyor ve: 

- Umalım ki bu, Avı-up<l'nın 

son pazarlığı olsun! diyordu. 

Şu halde 1 ilkteşrinde yurdun 
hem içinde, hem de dışın·da pazar
lık kalkmış oluyor. Arkadaşımız 

Hasan-Ali Yüccl'in "içten dıştan" 
sütunu için ne gü:ıcl bir mcvzudu 
ama, yazmadı. 

Son dörtler toplantısının ya· 
pıldığı Münih şehr~, cski·denberi, 
biraeiyle mr~h-:.~. Jur. Almanya'yı 

dolaşıp gelen bir yolcuya ilk ham
lede soı·ulacak suallerden birisi 
de şu idi : 

- l\1ünih'te bol bol bira içtin 
mi? 

Birkaç giindenbcri Münih ~ehri, 

Bakanlık, vilayet ve kazalarda tö

renlere iştirak edecek talebe hakkın -

da vilayetlere ayrr bir emir gönder -
miştir. 

Gccit resmine ve törene iştir;:ık c • 

dccek vilayet ve kazalardaki okul t::ı

lebesi esaslı bir surette ycti~tirile • 
ccktir. 

Bütün talebeye okulun açıldığı 

günden itibaren her gün son dersten 

sonra bir iki saat merasim hazırlık 

talimleri yaptırılacaktır. Hasılı bü -
tün gençlik, yarın kendisine eman~t 
edilecek olan cümhuriyetin bu yıl 

dönümünü kendisine layık olan bir 
şekilde kutlayacaktır. 

başka bir şöhret daha kazanmı§ 
oluyor. 

Bu yeni şöhret de sulha susa· 
mış bir dünyanın hararetini tes· 
kin etmekten ileri geldiğine göre 
biri)sınm şöhretine benzemez: de· 
ğil ! 

b 
d 
h 

• 

R 
b 
y 

tJ 

nı 

or 
ta 
de 
ri 
ze 
n 
eni 
ori 
bel 



2 - 10 - 1938 ULUS -3-

[DIŞ POLİTİKA 1 ı 
İng iltere - Almanya 
Münih konferansı, Çekoslovakya 

ihtilafı yüzünden bir harp çıkmasının 
önüne geçmek için toplanmıştı. Fnkat 
büyük devletler arasındaki müvazcne
yi değiştirecek derecede şümullü bir 
netice vermiştir. Yanm asra yP.kın bir 
zamllndan beri, Avrupa devletleri ara
undaki m ünasebetleri ancak bir zavi
yeden görüyoruz: Bir tarafta İngiliz • 
franaız tesanüdü, diğer tarafta da Al-
manya - 1 talya yakınlığı. Büyük harp 
içinde ve harbı takip eden yıllardan 
aonra bir müddet, bu muvazene deği _ 
ıir gibi olmuşsa da tedricen gene eski 
vaziyete doğru gidilmekteydi, Ve bil • 

sa 
lngiliz .. Alman dostluğundan 

em 
Paris, 1 a.a. - Ajans ckonomik'in 

resmi fransız mahfillerinden aldığı in
tibaa göre, mezkur m.ıhfiller ingiliz • 
alman mukarenetinden memnun gö -
zükmektedir. Yakında fransız - alman 
mukareneti için de buna benzer bir 
formül bulunacağı ümit ediliyor. 

OC Si lh 

kad Fı·ans z 

Çenıberlay 'e 
Nobel Sulh 

e 

arı ya 
• e er ıe 

da 
Çemberlayn'e verilmesi ·isteniyor! 

Hatay' da 

di kı 
1 • 

ın r 

1 umaralı 
m 

• 
I_, QO 

aka 
edildi 

(Bası 1. inci sayfada) 
Antakya, ı a.a. - Hatay'da iktisa

di kalkınmayı temin maksadıyle, ik
tisat muste arı Cel l Akyiız' ..in baş-

ı 
kanlı ,mda bir topl:ıntı yapılmıştır. Resmen bildirildigine göre, Siıdet 
Bu toplantıda H .ay'm tan n, !!'! tile- ın.ntal.alarmın i}gali bıter bitmez der
carları davetli ol rak hazır bulun • !!al muntazam demiryolları münaka -
mu"lardır. Iatı açılacaktır. 

Konu malar netice inde "Hatay i • IJir emniyet tedbiri 
anoniro irk ti., adı ile bir şirht ku- Berlin, ı a.a. - Alman istihbarat 

bassa son bir kaç sene içinde eski itti. 
fak ve itilaf zümrelerini hatırlatan ay. 
nlık büsbütün tebarüz etmiye başla _ 
mııtı. 

Filhakika çekoslovak meselesinin 
tasfiyesinden sonra Avrupa'daki bil • 
cüınJc ihtilfiflı meselt'lerin umumi su -
rette hallini ele almak ve .avnı ?.:ıman
da iktısıdi ve mnli meseleleri ele hal
letmt>k lfizımdır. 

Paris, 1 a.a. - Övr gazetesi kadm okuyucularınr, kocasının 
sulh uğrunda yaptığı hizmetten dolayı Madam Çemberleyn'e bir 
hatıra göndermiyc davet etmektedir. Bu gazete nçtığı iane liste -
sinin başına 25 bin frankla evelil kendisini kaydetmektedir. 

rulması t ı. rrur etmi tir. Bu irke· Uı;orn Almclny.ı'dan gelen eşhasın ye
tin i hası, Hatay tcmrakl rı'ldaki m bir emre ·.adar askeri işgal altına a
madtnleri işletmek, Amik <"Olün..i ku- hm: • udet mıntakalarına girmelerinin 
rutmak, Asi neh~ı,.inl, mkecrasını tf~ ~ rnemnu oldugunu bildirmektedir. 
ramak V(' bal lı v er r)Operatı mı . . 

. . . . . .. Bu toprakl..ırın uzerınden tayyare 
kurmaktır. Şırl tın ermayesı ıkı yu~ . 

1 
d d 

. .. . . . !· 1 _ 11: ... uçr a ar a memnu ur. 
bın turk !ırasıdır. ~ırketın ,uru u M""l . . 1 1 1 . 1 h d t . . . . . . . , u tecı suc et a man any e u u 
c;unu ı, r •cm yedı kı ılık bır ı:t '>mıs- b d 1 h kk d b 

Münih konferansı, büyüt{ devletle
rin karşılıklı münasebetleri bakımın
dan gözlerimizin önüne yeni bir ufuk 
açıyor : Bu da İngiliz - alman anlaş
masıdır. İngiliz baş\•ckili Çembcrleyn
in bugün başarabildigi bu anlaşmnyı, 
babası Jozcl Çeınberleyn temin etmi -
ye te§ebbüs c:·~ş fakat muvaffak ola-

mamıştı. Esı:•ı bugüne kadar devam 
eden İngiliz • alınan rekabetinin baş -
langıcı da Alınanya'nın Çcmberleyn 
vasıtasile lngiltere tnrafındnn uzatılan 
eli ~eddetmesidir. lngiliz - ruman reka
betınden daha eski siyasi rekabet <.J-

man • fransız rekabetidir. Bismark 
1870 harbında Fransa'yı ımığlup ettik
ten sonra, statükoyu muhafaza etmek 
için Rusya ve Avusturyu'yı ittifakına 
almııtı. Bu ittifak Rusya ile Avustur
ya arasındaki geçimzislik yüzünden 
bozuldu. R usya ile Avusturya ara
sında tercih yapmak vaziyetinde 

kalan A lmanya da Avusturya'yı tercih 
~derek Rusya'dan nynlmııtı. Almanya 
ıle münasebetlerini kesen Rusya da 
19 uncu asrın sonlarına doğru Fransa 
ile i ttifak akdetmiıti. 

lngiltere 1898 senesine kadar Av
rupa'yı iki zümreye ayıran bu kombi -
nezonlara karşı uzaktan seyirci kal -
~fb. Fakat Avrupa'daki vnziyettcn 
zıyade Avrupa dı§ındaki ve müstemle
kelerdeki vaziyetin dikte ettiği zaru • 

nt karıısında yalnızlık siyasetinden 
ayrılmak lüzumunu hissetmişti. İşte 
bu lll'adadrr k i İngiliz hükümeti, müs
temlekeler nazın olan J ozcf Çember • 
leyn'in vaııtaıiyle Alman ya'ya bir an
lqma teklif etmişti. O zamanlar Al -
manya'nın mukadderatını idare eden 
~kinci ~ilhelm, bir takım düıüncclcr 
dolaymyle bu teklifi rcddetmiıti. 

Çeınberleyn, t eklifini birkaç defa 
tekrar etti. Kabul edilmeyince, İngilte
re, Fransa ile anlaşarak an tant kordi -
yali teşkil etti. A lmanya, yaptığı hata
yı tamir edip de İngiliz - fransız tesa
nüdünü bozacağı yerde denizlerde 1 n-
giltere ile rekabete girişti. Bu, İngiliz 
- franıız tesanüdünü takviye ettiği gi

b~, l~~iltere'yi Rusya'ya da yaklaştır
dı. l ti lif müselles. Silnh yarışı. Büyük 
harp ve bunun neticesi malumdur. 

B "' '"k u~u harptan sonra İngiltere, 
ananesıne sadık kalarak, Avrupa'da 
muvazene temin etmek gaycııiyle At • 
manya'ya yardım siyaseti takip etmi -
ye baıladı. E sasen bu, silnhların terk
edildiği g ünden beri başlamıştı. Ver • 
aay konferansı, Ahnanya'yı mümkün 
mertebe zayıflatmak istiyen Fransa 
ile ayakta tut unabilecek bir halde bı _ 
rakmak istiyen İngiltere arasında bir 
mücadeleden ibarettir. Bu mücadele 

b~lhaıaa Ren'in İşgali Üzerine çok had 
bar safhaya girmişti. Fakat Almanya 
kuvetle,tiktcn ve bilhassa Hitler iktı
dara geçtikten sonra İngiltere gene 
Fransa'ya temayül ctrniye bnşladı. 
Versay muahedesinin yırtılması, Al • 
manya'nan silahl:ın ması, Ren nehri 
boylarının askerileştirilmesi, Berlin -

Roma mihverinin kurulması, bütün 
bunlar, lngiltere ile Frnnsa arasında 
Y~ni bir tesanüt kurulmasına çığır aç • 
tı. Ve Çekoslovakya ihtilafında Al
manya'nın takip ettiği tazyik siyaseti, 
Rusya'yı da fransız - İngiliz cephesine 
getirdi. işte bu sıradad ı r k i Münib 
konferansı toplanınıştır. Ve Çember -
leyn ile Hitler arasında yapılan iki sa-

atlik bir görüşmeden sonra ingiliz - al
man itilafı imzalanmıştır. l tilafın im -
zasiyle Berlin • Rom:ı mihveri manası

nı kaybediyor. Fransız • inciliz tesa • 
nüdünün ifade ettiği mana da dejjişi • 

yor. İngiltere dünyanın en büyük de
niz devletidir. Alm."\nya da bilhassa 

orta Avrupa hegemonyasını kurduk -
tan ıonra Avrupa'nın en b üyük askeri 
devleti olmuştur. Biri denizlere, diğe -
ri de karaya hakim olan iki devlet, Ü· 

zerinde mutabık kalacakları her kara
n tatbik edecek vuiyettedirler. Bütün 
enternasyonal münasebetlerin b u yeni 
orivantaıiyona göre istikamet nlrnası 
beldeni.. 

A. Ş. ESMER 

Frmısız parliirnı•ntosıı 

w,,1cmı:ror Maca rista Gene 
Paris, ı a.a. - Fransız purla - K R 

mentosu salı gün saat 15 de toplana - u may e. si 
cak ve hükümetin enterna yo'."lal vazi - • • • 
yet hakkmda!:i izahatını dinliyccektir as 1 f o e tı 

., . . oyun a oturan ar · ın a u mem-
B ( , l l ' il .. 1 yon sc:nım ectır. . . d ğ'ld" ı . ,eın Jer eyn e su ı mu- nuıyet carı e •ı ır. 

l\fıfntı vcril,•cel.- 1 B. llitler idn biiyük 1 
Stol·holm. l a.a. - Stokholm Tıdin F ı· ı ,· c_tı" n'de 'i 

.::J ıe::cıhiirlcr gen gaı:ctesi, C1.mberlayn'e ncbd sul'ı 
mük fatı verilme i h kklilda vuku 
bulan tc.klifin İsveç, Norv ç"" 111 il
terc'de haı retl kcıl.ıJl c.cı ldiı,,ni } az-Hükümct, gerek mebusan meclisinde 

k • d b 1 h kk d Budapeşte, 1 a.a. - Macar ordusu gere se ayan a u me e e a ın a 
1 

_ 
1 

. • • 
• ·· k · k b 1 d kt' 

1 

er :anı rnrbıyc rcısı general Luı Ke • 
mak tadır. ı 

Berlin, 1 a.a. - Bitler saat 10,40 

r oyda .· ()36 1, ·sf ta Anhalt istasyonuna gelmıştir. Gö -
'!!' O ~ _ ing, Brahiç. Kaytel ve Göbels muma-• 9 6 ileyhı istasyonda karsılamışlardır. Ti-

0• • u· ,· 
un.wnı muza ereyı ·a u t" ece • ır. F h . 

reszteş - • ııter ı a atsızlıgı 1 a ebıyle 
Paris, 1 a.a. - Sen valiligi tarL> · tekaüde sevkini istemiş ve ist.; ı et -

fından neşredilen bir tebli de Paris ve miştir. 

civarındaki sokaklıırın normal şekilde General Fiser'in yerine bir knç se· 
yeniden tenviri i~in emir verildiği bil· nedir mütekait buluran general Hein· 
dirilmektedir. rich Verth tayin edilmiştir. 

Müni ası aki ın 
• 

••••••• ••••• ••••••• •••••••••••• •••••••••••••• ••••• •••• ••••• •• •••••••••••••••••••• 

Paris' e göre : 

Umumi b·r 
anlaşmıya 
yol açıktır 

Faris, l a.a. - Lö Jur gazetesi ya
zıyor: "Avam kamaı.ısında söyledigi 
nutukta Çcmberleyn, Hitler'in harbe 
girmek tehdidinde bulundugu zaman 
muhasamata başlamıya kati surette 
karar vcrdiginden emin oldugunu söy
lemiştir. "Binaenaleyh biz iyi ha2:ır
lanmamış ve gayri müsait bir arazide 
harbetmek, yahut mantık dairesinde 
mütevckkilane bir hal şekli bulmak 
şıklarından birini tercih etmek ıstı
rarmda kaldık. Bugün avdet eden ne
şe ve emniyetin üstüne soguk su dök
mek haksızlık olur. Bununla beraber 
her sı.ikfuletin ancak muvakkat bir za
man için avdet ettigini saklamak bey
hudedir. 

Eger bu dersten istifade ederek 
dahilı si} aset sıstcmimiıd tamamiyle 
ıslah edemezsek yeni sürprizlere inti
zar edelim.,. 

Almmıya'mıı mırnaf faltiyl• ti 
Fıgaro gaz et .. ı yazıyor: • A iman -

ya büyük bir muvaifakiyet kazanmış
tır. Bunu kim ink:ır edebilir! Alman
ya'nın hudutları geniş mikyast~ tas
hih edilmiştir. Bu suretle ze:ıgın ve 
mükemmel surette Leçhi.ı: edilmiş hır 
araziye malik olmuş oluyor . ., 

Bu gazete şunları il..ıve etmekte-
dir: 

" Fransız milleti kendisini tclulit e
den imtihan karşısında büy i.ık.ugiinü 
göstermiştir. Şimui fransız ~iyaf,ı:ti
nin de ona lfıyık olmdsı lazımdır . ., 

Bir Avrıqm clirchtıwrı 
Lo Jurnal y<1z1yoı: "'JU ; ı günu 

bir Avrupa direktuvarınşn OOt:;U!;>Ul:U 

görmuştiır. O gün hırka~ ayl.k ış ha· 
zırlanmrştır. Umumı bır anlaşınıy:{ 

varmak igin takip edilen bu yol hıs de 
fena degildir . ., 

Pöti J unıal yazıyor: 
"Kim ıstcmezse istemesin, itilaf 

hakiki bir dört ler misakıclır. Bu usul 
muvaffakiyetle tecrübe edılmıştır. 

Çcmberlcyn, en çetin imtihanlarda 
gösterdı~. biıy..ı • jest, ıtidal ve :sebat· 
tan dolayı her halde pe~iman değil· 

dir ... 

1-'aris ve tondm'ytı dii;ımı 
ild vuzif <' 

Lö P.:ıpuler yazıyor: "Gelecek haf -
talarda ve bugiınlerde İngiltere ıle 
Fransa ıçın yapılacak iki vazıfe var -
dır: 

1 - Milli birliğini idame ve demok
rasi rejimini muhafaza etmesi için 
Prag hiıl:ümetinc yardım etmcl:, 

Berlin'e göre: 

Suni bölmeler 

yıkıldı, büf" n 

milletler mes'ul 
Berlin, 1 a.a. - Bu sabah çıkan bü

tün gazeteler Münih anlaşmasının ve 
Çemberlayn - Hitler beyannamesinin 
fevkaHide eheımiyetini tebarüz ettiri
yorlar. 

Berliner Börsen Saytung diyor ki: 
" B. Hitler'in cUı et ve dehası buh· 

ranın hallini ve haklı bir tarzı hal bul
masını mümkün kıldı. Münih lwnfe
ransmda dört devlet adamı arasınd'l 
daha sıkı baglar teessüs etti. Aradaki 
suni bölmeler yıkıldı ve milletler hay
ret ve saadet içinde birdenbire komşu 
milletlerin ruhlarını gördüler. Üzcr
lerimize ço"ken kubus zail oldu ve mil
letlerin biribirlcrini daha iyi anlıya
cakları ve barış içinde yaşıyacak:arı 

yeni bir devrenin geleccgini ümit e
diyoruz. Milletlerin ümitleri BB 
Çemberlayn ve Hitler'in milletleriyh: 
tamamen mutabık olarak neşrettikle
ri müşterek beyannamede çok iyi ifa
de edilmiş bulunmaktadır.,, 

Çetin bir imtilum 
Berliner Tageblat yazıyor: 
"'Çek buhranının süratlc tasfiyesi 

Avrupa'yı üzc:rine çöken kabustan 
kurtaragelmiş bulunan dört devlet a-

damının müşterek arzu ve iradeleri· 
nin çetin bir imtihanı olmuştur. Dev
letlerin karşılıklı münasebctlerı ye. p· 
yeni bir manzara almıştır. Üç yabancı 
.1ükümet reisi Münih'ten, milli gö· 
riışler arasında şimdiye kadar mum· 
kıin olmıyan bilvasıta bir yaklasma 
elde edildigi kanaatıyle ayrılmışlar
dır. Hakiki meseleler olduğu gibi 
duruyor, fakat realist ve realist oldu
ğu için de çok müessir yeni bir çalış
ma berabcrligi beklcnebılir.,, 

1' eni bir 3·ol cıcılıyor 
Fölkişer BeQl.ıahter de su satır!,ırı 

yazıyor: 

"Mi.inih konferansına ve Çembn
layn - Hitlcr müşterek beyannamesi
ne ait haberleri bi.itün dünyada ~e
vinçle karşılatan şey, yalnız meçhul 
tehlikelerden kurtulmuş olmak de
ğildir. Bu sevinç daha ziyade yeni bir 
yolun acıldığını ve bugiıne kadar boş 
zıddiyetlerle israf edilen rnvet lerin 
şimdi daha mesut bir istikbal kurma< 
maksadiylc birlikte çalışmak için t :-p· 
lanmış oldukların ı haklı olarak gö ... 
mcktcn mütevellittir.,, 

lspanya'da vaziyet sakin 
2 - Bir hakikat olan Fransız - Sov- Salamanka, 1 a.a. - Dünkli r ... smi 

yet paktına ve imkan dahiline girme- tebliğ: Cephelerde kayda değer y~ni 
si tazım gelen İngiliz • Sovyet yakın- bir -şey olmamıştır. General Franko'
lığına vurulan darbeleri tamir etmek. nun doğduğu şehir olan "El Ferol"e 

Fakat bilhassa tehlikeli mıntaka- bundan böyle "El Ferrol del Kaudil
dan çıkmamış olan Avrupa'yı Fransa lo" ismi verilecektir. Malfımdur ki, 
ve İngiltere'nin hangi istikamete sü - General Franko'nun Kaudillo "dev
rüklediklerini !limdidcn ormak Hizım-1 let reisi,, olarak intihabının ikinci yıl-
dır.,, dönumüdür. 

ren durduı:;u zaman Gbring alman dev ile,. tanı/tan teln·il· t •l•,, 11jlrırı 

k
. . let r isinin yanına gitmiş ve bu müd-

) U{, yor 1 1 ya n tlet zar"ında halk mütemadiyen "yaşa" 
Londra, 1 a .ı. - LJuııyanın he: t:'· diye ba 'Tırmıştır. 

r.lfmd n Batıvcl.fıl tin 10 nmr. r.• - . t' 
1 a~a.dan c.ylul nih ı c.t:ne O leden evel tamamiyle donan· 

lı .ıdresine ı:~1yı ız tel r ti l.ı t...ı!'- ı rın ı..mm ' • l B l" h · d H"tl •· k 
• ~ 1 • • ı v. yar \anan. rı l ı ta- mış o an er ın ı:ıe nn e ı er ı ar-

oal.:ır dolusu mel. u >lar Yd mıkt VL 1 .... c.. ~-ı 0 cnJ ln tıı ı ·lamak ü.ıere han,.lıklarn devam edil-
Çemı:ıcrl yn'le c ik sı b nlerc - ··~1 tıstı ı ne~r... 1 

' • 
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. . 
1 

•. mekte idi. Bircok müesseseler müstah-
t~rafıı1d,"'n tc.bıiı: cdı.r..t: · edir. Bu ıst tı"stı e ure ı ı u mu • . . • · 

1 
d" 

"' ' • demlerınt' lZln vermıs er ır. 
Çembcrldyn'ın reıika ı a • yn ..:...ı- 926 ki i de y ı J nm t r .. ?lt·.nu:rın' 

manda bir çok buk tlc. unc.uıl.n_k- 610 ı ._r 60 ı yalıudı, 28 ı ın ,:lı ve Jlariciyc rw::ttr(•tinin i>niin de 
tedir. sekizi lıı ra tır. ~ ra r n d.ı 476 sı . . 
Bl·r~ok bul ar ricali v ıi.h:ı ... s bü 37 1 t.ahudı 7 u in..,·1 ,. H. iki-ı Hancıye nezaretının bulundugu so-

~ u .:ırap, o ~ , b • k'"""'ll . . 1 
t .. k" baş•-ek"ıll ~ ' i ıe · b ft kakta partı tese r.u ennın mensup a · un es ·ı • • • • sı ı ara ır. • . 
Cembcrlayn Ihtl r "c Mu olini ye .. . I "d·, d 1 b yük rı unıformalarını gıymış oldukları hal-
telgraflar ct'keı ek .,ı::lhu \urtard :C!. - . • ·t 1 , 1 t r-ı- de ıkı sıra sa lar ha ın e zı mış er ı . , , 1 Kudus ıle ~ı u ra ın a •I • • f ı· d :ii ·1 . 1 d' 

rmdan dolayı k ... ndiler'nı t Lrik l t- df erıdlırvohl~ "' 0 P:tı..ılı;cu atrılpm~~ı~ c. Sım li İstasyonda iki südet Hitler'e bü • 
ın n c ınamı · ~ .. d · · 1 d" B mir.lerdir. .,. . d b ok telgraf ve lcfon yuk i.nr gul emetı vermış er ır. u -

· ı Fı,ıstın e .rrl . . nu miıteakip halk alman marşını ve 
IJ. Çt•mbcrlcıyrı ı·mn lmma- 1 hatlar da k ... ı .nı ır. "d'" . 

1 
· · B 

. Horst - Vcssel Lı ı soy emıştır. u 
ı·asmdu ız.uluıt Vl'rl'CE•h -- mar~lardan sonra Hitler istasyondan 

Lon.clr~.' ~. a.a. - Cembc.r! yn, p:ı- mınta1rn a gönckrilmclerine it te- çıkarken halk l:.ıüyük bir heyecanla 
... artesı gunu toplan 1. olan Avam 1 f t , • n• t pit u.ıl~ dı ini k d" · · Ik 1 t . . errua ... ... en ısını a ı•' amıs ır. 
kaınara.,,ında Miınıh konf r nsı ve ın- sö len.ış, ın iliz kıt ı ... r.nın .udet , • • •• ~ .. • • 
g iliz - alman deklarasyonu h.ıl.!cmtla Y k 1 n ı 1·ı 1• go· deı :ımi- .~t•l.-ı::s ın-gılız nıııo.;alııd ı 

mınta a rına o t • 
izahat verecektir. . . ycceginin henu.ı mal, m J m .ıgım i- giinderileccl• 

İşçi lideri Atli ve liberal liderı Sıne- 1• tmiştir. Londra, 1 a.a. - lngiliı: siyasi ma -
. h 1 f .. .. r ave e 

laır mu a e et namına soz soy ıy~- Ask ri makamı r bu hususta :rnkii- hafılinden öğrenildiginc göre, lngil -
c~kler ve bunlardan başkaca Çurçıl, metten talimat beklcmekt ... dirler. tere hUkümeti sudetlcr arazisine gön-
Eden ve Luyd Jorj d.-ı beyanatta bu- derilccek olan ingiliz müşahitlerinin 
lunacaklardır. J' aş İli ~loll da ki Sl'Vİm,; adedini, ikiden sekize çıkarmak fik-
Amirallık donanmanın s ... ferberli- rintledir. 

ğini geri almıştır. Vaşington, 1 a a. -· Munih .ınlaş- Alman kıtaatı tarafından işgal e • 
I b . · ması haberi burada f vkalade buyük Londra, 1 a.a. ~ l- ı:ır ıye :na,ırı ın ç dilecek olan merhaleleı: enternasyonal 

·1· d 0· ka b ç bir sevınçle karşılanmıştır. BB. em-gı ız or usunnn ır ç ta uruna e- k . komisyona memur edilen askeri müşa-
koslovakya'ya gitmiye hazır bulun- berlayn ve Hitler'm müstcre oey~n- .

1 
k . B 

malarını emretmiştir. namesi miıhim bir intiba basıl etmış- hitlcr tarafmdan d:ı:ı ece tar. k'u .~r-
tı·r. Bunun Londra ile Berlin arasın- haleler öyle tcsbit edilecektir ı, ı er -Harbiye nezareti namına söz söy- kt ı ı d ·1 k'l 
da yeni "ir devre başlı:ıngıcı olduğu leme e o an aman or usu ı e çe ı • 

lerniye salfihiyettar bir zat bu "polis "' mekte olan çek ordusu arasında daimi 
kıtalarınm., plebisit yapılacak olan 'kanaati mevcuttur. surtte bir, bir buçuk millik bir bitaraf 

Bü 
ba m 

on a 
apıyor 

Teşen'deki Çek halkı 
arası da panik çıktı 

Taşen, 1 a.a. - Taşen halkı, Polonya ültimatom~nun Prag 
hükümeti t rafından kabulünü tasvir edilmiyecek hır sevmçle 
karşılamıştır. Çekler ara ında panik baş göstermiştir. Çek büro • 
ları ve mcmurlurı .derhal bu mıntakadan ... yrılmışlardır. Çek kıta
atı ve jandarması da bu araı.:iyi tahliyeye başlamışlardır. 

Pm, lıiildimcıiniıı t IJ'"':i Lelı tlış 11olililwsmııı l'S'- sforı 
Prag, 1 a a. - Bugu.1 saat la Bu m~ 3sebctlc Pı.>lO'l 'nm ı icı 

aşagıdak: resmi tchli, ne .redılıni. tir: sıyas1.tinin esaslaıını h tır!atmak is
"Çe l·oslovak ciımhuı iye ti h iıl.1.&me- terim: 

ti, bu sabah Rei icümhur'un riy. seti Ev Jisi ~nu bir Milletler c~.,,·} i 
altında toplanmıştır. dünyayı idare c.tmt:k hulyasınd ydı. 

mıntaka kalsın. İki tarafın irtibat su
b:ıylan teması idame ettireceklerdir. 

Birinci nımtılwnm işgali bitti 
Prag, ,1 a.a. - Çeteka ajansı tebliğ 

edıyor: Bohemya daglarının cen u -
bunu ihtiva eden ilk mıntaka bu sa
bah alman kıtaatı tarafından işgal e
dilmiştir. .çekoslovak kıtaatı Mol
dau'nun bir kilometre şimaline çc -
kilmişlerdir. 

Çekoslovak ordularının muhtelif 
kiicük birliklerinin garnizonlarına 
iad

0

esi için icabeden tedbirler alın -
mıştır. 

Hiıkümet, bu akşamdan itibaren 
' Prag sehrini normal olarak tenvire 
karar vermiştir. 

1 

IJeynclmilel lwmisyon un 
çu lr ş mala rı 

Berlin, ,ı a.a. - Munih anlaşma -
)ar nı t..tbik.ı memur enternasyonal 
komisyon, bugün. sabah ve ögıeden 
... onra olmak üzere iki toplantı yap-
mı tır. 

Komisyon 2, 3 ve 4 numaralı mın

takaların tahliyesi ve isgali için as -
keri tJh komisyonca hazırlanan 

programı tasvip etmiştir. 
Komişyon, ikti adi ve mali mese -

leleri tetkik etmek üzere bir, ve ple -
bisit ve hudutl.ırın tahdidini tesbit 
için de diber bir t.ıli komı yon teş
kil etmistir. 

K.:>mi yon t1az rtesi gü u toplana
cal. tır. 

Kabine, Tt·şen mıntıka· ının Polo .. · D.in, bır cntc.rnasyonal ko.1 c cins 
ya'ya terki i<cin Var ova lıukiıınHi toplarımı tı Bu un, 1.ıi Polonya mm
nin 30 eylül tarihli ültim.ıtomunu tJkasınııı anııvatana döıım .. ..ı m selesi 
tetkik etmiş ve. enternasyonal va:ıdye- Polonyil'nın karşısına çıkmıstır. Bu 
tin mil kild.tını ve Mı.irih anı~ m m- toprabın 1919 da Polonya'dan k pa
tlan mutevellıt h.idi atın Laruretlerini rılmıs olması, Avrupa'.ım bu bs.ııın
göz önünde bulundtırarak Polcıny& da ag~r bir h V"l yaratmıştı. Bu topra
tekliflerini kabulde mustar kalınıs- ğın bize avdetı i<:'m miıhim h~di 1 •

tır. rin zuhuru lil ım eldi. Bu mes le re-
Hükümct, bu elim kaı rı, iyasi alizmk le alınınca, biıtün yü 1 er Giiz )"Uslcırı t e <:it:ek 

partilerin mesul ricalı ile ınutabıl. O· hep birden çarptı ve milletiı1 kuvet-
larak vermiştir.;, lcri resanet buldu. Y1lİEmuru ara ında ••• 

B. llek'in ırntl.u Şlegel, 1 a.a. - B n halk sabah Polonya bayram yapı) or 
Varşova, ı a.n. - Haricıy... Nazırı erkenden alman t nın girmesini 

Bek, bu akşam saat 16 da Teşcn mm- Biz, hiç kimseye z..ır<ır vermek ıstc- büyük bir sa lıkl beklivordu. 
takasının Polonya'yn avdetine dair miyoruz. Polony..ıı cfk.ırı ·ki hakl,a ve Halk, daha geceden hudut ta !arını 
radyoda söylcdigi lıir nutukta e.ı:cüm- adalet ıstinat eder - icap ettigi a- devirmişti. Yolar boyunca sevinç i
le demiştir ki: man hıç bi mutavassıt ~u·eti te vıye çinde yüzen sudet mı ltecileri göze 

.. _Harp sonu devletlerinin mi.him kabul etmez. K4"tiy1.;n kaniiz kı, Po- çarpıyordu. 
imtihan p,eçirdiklcri ve haynti men- l~ny.a ~opraklarının ~navatana> cvdc;ti İlk önce bir alman oları başta mızı· 
faatleri korumak için cesaret! ... hare- suthı hır zafer de ıldır · Bu, I olon}":ı 1 ka olma~ u c.re si.ıdct topraklarına 
ketin icap ettigi bir devrede yaşıyo- vatanda~larının tahakkuk ettirmiye girmiştir. Mızıka, ayak basar ba maz 
ruz. mecbur oldu u ir v ... zife idi.,. alman milli marşlarını çalmı tır. Ha ık 

1 teşrinievel yünü çok mühim bir Bütiın gazeteler, hususı nüshalar sevinçten aglıyor \"e a kerl rin uzeri-
h:' <liseye şahit olmaktadır: cıskı bir ı çıkararak P~lon->:a .ta~c plcrini~ Pra~- ne kucak kucak çıce tıyordu. Bu 
Polonya topragı anav.ıtana avdet e- ça kdml edıldı mı ıl.ın ctmı l dır. mıntakudaki büt""n birler, a lman 
diyor. Bütün Polonya, b yr.m ıçir1e ir. , bayr l ... riyle doı lmı,tı. 
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A ğustosun sonuna t'" :ıi.:Hif e -
den bir günün s bahı, Dr. 

Vedat Nedim Tor ve bc.ı I.zmir'dcn 
Bergama'ya yollandık. I'.11.at hız 

Bergama'ya Aelius Aristıdc.s gibi 
şifa aramıya gitmiyorduk. O tuı ıs 
tik tetkikler yapacak, ben de onun 
davetlisi olarak Ege havalisini ge
zecektim. 

Bizi Bc.rgama'ya kölelerin ta~ı -
dıgı bir tahtıravan ucgil, l.ımır v.ıli
ı;inın tahsis cttif,l &on model bır o
tc- obıl goturu vr u Adı .. Arı 

tıdes'in yanınd..ı tc:mı .leı ı 1:..ulun -
m<ı ~•.1a mukabıl, bı.lİm y ın mı d ı 
<;•JIÖr .Muammt;l \)zm tn d f• '-'•, 

enıniyet memurlarından Isın, ıl 

Vanlar vardı. "Emniyt.t mc.mu
runun bu sey..ıhat'l' mu 
ne?" Diyeceksiniz. 1 .nail V r 
daha onc:e ecnebi , limletl h Ou • 

rada profesör • an.huri yit Iıb. 

te Ege'cle dolaştıgı içın yoll rı bi -
liyor, harabelcrı tanıyo du. Nıt 
kim, günlerce devam e<len ~ y 
timiz esnasında onun bubi' ı,ileı ın 
den çok istifade ettik. 

;j •• .ı: 

1zmir'dcn Bcrgaına'y.1 giC.:en yol. 
bazan ı.cytinlıkler arasından ~cçc-

Bu: "D"idl" 3·a çal oına, tarlayı 

çapalamayı unu ma demektir 

. 
~ 

E're'dcki t>c.:ayhatin lıo.ı 
0

tası 

rt. '. bi. o vay ı:,u ~yo . h i cıy t. • ..ı • 
\>Ha1ı doni.ınc. sol !lU c. L '" 

J 
il , l u ıl ı ı u ı lu hı. 

r .u .. ıy ( 'c t: böyle; bir otd ... ı..tc..w u
., il' dır t u ok l a g rek. Dü

ur un l>ir t:. e: L tfu1.c1h l>c. ı er 
l ..ırultunun vt. il rboıı da OK• J uş. 

Jııcc 1 .. n -...ı muc11liınli i, sonr 
ic.ırt.t }'. 111 ,· rrc: lkcvi mudLirlii -
ı.nd Lk Lulunduktan soma, otdi 

( 111 1 il 

l.)l lllü 
.. L !c 1i ycııın b' tl 

ı H.ı' yoll.u L 
(. 1 ı.:ııı. 1 • ı . lı 1 l ı -

• ınc.a, J:.,.ı. r::ok ı cı ;:, re. ıı h • .ı:h ... L 

ı .ıc ı.. 

iye t.t 
a:yr 1 -

- Tabii ... Daima biliyordum ki bu bt-yhu·dc. icli ... 
rr-------
ı 

1 

• 

1 
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2 - 10 - 1938 

r 
l __ R_A_o_v_o __ , 

lıuzçc o. tc.l c ku dırc. 1;:torlü ,iim., .. i muallim mektebi baş yardirektoni 

1 
Yalv.ıç o. t ı o .... u ô .,retroı nleri ~de'.1 Zuhuri Dan ~man munz· m vazıfc ola· 1'. nJ ra : 

U Jtu 1 l, ... ır hı~ oı ta vkul di - 1 rak Ankaıa :.içüncü orta ol.ulnna, iL. . . ·-- • 
1 ı 1 t :ı 1 , ne )il .et. or d o .uı ·• dırd.-' mezunu Belkis İstanbul kız muallirr. . l .şam. nc~rıya.tı tecrube mah 

1 

. . c c'. . . . . 1 ye • J k. yem studyoda yapılacaktır. 
• u . v ın ,ı, G zı t~rtıye ol.uluna, Saın1tın lıse.,ınden Cevat O.,le Ne ıJ~tı: 12,30 Alaturka plak neş 

y.ı a a ı ıı "vvet I Tunç Davu a!}a orta okulu~a. Ame· riyatı - . ıs Haberler - 13.15-14 Kanşık 
ın , ı- i .oJle) t"' lcb( ,inden ,,• ıkret Cey- pi· neşrıyatı ve so ı 

, l' ; a l.,'l l'. tih orta olrnlı.:1a Anlara kız li-ı' A u.nn.c r.yatı: ~S.301stasy~n~akkıncla 
. , . . • . . .. m htelıf 1ı .ı a ı-ahat ve I!'UZık (Dans 

~ sı .. n Senıha İdıl Ankara Lıt;uncu p!a .lan ık} - !9 .ıntezi (Skec;) - 19.30 
. • z e'n ı.:ı u m.zunu orta o .uluna, Uskurlar iıcüncu ortn Mu ı!t (İnce sa.l su) - 20 Hiyaseticüm-

Bctiıl Gu nn •• orta okuluna, '.\ii- oku. kutibi Sara Erenkoy kiz lısesine, lıur bandosu (~ef l 1san Günc;er idaresin-
i k • ı s d. z ıd k · . N_L Ü k ·a .. . .. de): 1- Fraıız von Blon: Marsch, Allzeit 
as orta cı u t•nc an a ı on ,u lı~e mezunu e3at s ü ar uçuncu bereit. 2_ Chopin: Valse, Lente. 3_ Beetho-

CC'likel li e in , K ırs li sinden H"li- orta okuluna, Konya kı7. ögretmen o- ven: Ouverture, Promcthee. 4- Alexen<lrc 
de Nusrd zc.,nul 1 k lı be, ·::iı- kulundan Fakihe Edman Bursa kv. Georges: Trass-Boulba. 5- Paul Vidal: 
1;:öy birinci o~ta o1;:ulundan Alıye ren· ö retmen okuluna, Samsun orta okulu Ballet de la Bourgonclt;: No. 2- Les Tur-
{ l ) t k 1 K~ j . ' •• - · K d' C • gues - 20.45 Arapc;a soylev - 20.55 Ha-

t or vut..,a a or ı,ı o u un~, 
1 

-ı- tur1 ce o~retmenı a ır . agal aynı o- herler _ 21 Müzik (Halk türküleri: Yakı-

l m.on~ sanat okul.uncl.r.n T hcıın .cu.ha- kul yardircktörlü~iıne, Banrlırmn or - na gel .Yakına, B.ahc;e duvarı .• Karsıdan. yar 
bıl ;.ast mu·1u }ı< (Sı.1e, Kır ehır o. t-a ta c -ulundan Re'?ıt Ak Develi orta 0 • gule gule) - Eskı turk bestekarı tanburı İs
okulunda Ali Rua Sankamıs orta o- '.ulııııa Bilecik orta ol,ulundan Mu- ha_k Kadı~skcr. ~ustafa lzzct.,tanburi. C~

' . .. mıl. Sevkı: yenı besteler: Şerıf, Muhıttın 
lrn1 ı:ııa, Dıvrik orta 0

1.ulun<lan Me"ut zaffor Namı German Bakırkoy orta o- _ zı.45 Mus:ıhabe - 22 Müzik (Küçük or-
f,kmC'1tci Ldir~e li e ine, İst mbul ' rnluna, lnönü orta okulundan Seniye kestra) - Z2.4S-23 Haberler ve istasyon 
r e'iin en N bile D" r n n I Özcan K r ıyaka ortcı okuluna, I:dir- ı muhtelif lisanlarla izahat ve İs-
ikınci c. rt okulu., , İ -rıh111 k 7. •• - ne cr'·ek ö5retmen ol·ulunC:an Hüsnü ı. ______ _ 
retıncn o tı.ılun an I riyc C ' Y Er- K"lndil'i kız lisesine, Ciba~i orta oku- ıvv : L ıı. ,ıJ ı.ıdyosunun neşriyat 
zinc, n o~t.:ı uk .. , fi l n· e .. 1 0 - 1 ı ıı- n A 1aettin Senbenuva lirı.-.,inc, yaptı fır günlerde lstanbul radyosu 
retmen o ulundan :;_\ ah!!lut Soyk 1 r mir Karataş orta okulundan Rasih çalışmıyacaktrr. 
Ad na 1 z 1 , i~e. D veli orta o .u- Son t Nı de orta okuluna, Niğde or- (Avrupa progr<'mlarr gelmemiştir) 
!undan Ntbı.! Tan .ut L .ilıp c; ı t 'ulu.1dan Nı:ıcıye E';: n Yozgat li-
'·ulun.. K c1. ·an ort:ı o u.un n i ıc ( ~t lca orta okulundan Mah-
r.ılıi n Al• S vas orta vkuluna, , • t s·nme& İ metp:ış:ı kız cnstitusü-
dc orta o.uh ırl n Ar•fe I ~Y 1 ı- m., S .. :ı., li esıııd n Rı.ıa Apak Ayva-

lc o t:ı t •• u u , aKı koy or c.. o- l' ta l.kulun>ı., K:ırataş erkek lise-
kulut! uı:nı er NL'JTii Kırk' rı.;..lı ~i 1ckn 8al ir Cando~an Karatas orta 
Vl t, L a, r c m unu SL t u- 1 o .uluna, K.,rs lisesinden n. nifc A-
m 1 ti k ı ıt. i o. ı o1 uhma, i{ tö 1 J < s lfarb·n i.n~ili~ _;ı~esin:, Kars.ıyak~ 
sinr'en ı 'tfı ;;aL vıı erkek c. -. ... t- or -: ol.u unuan .E aık Akçın !zmır kız 

n o ~lu ı , · ı:;.ı ILe i c.. ı ı li c. ·le, tıp fakülte i talebesinden 
dt.ıı tt n; c. i mu ıllı...ıi A'.'1r..ıl • • • n Davut ra orta okulu-
ı:;ay Yo..... : · c ~ne., u liv-r te mezunu N b.l Altut-; _ 1z-
zu ı armu n Ay c U aural E .. iı;ehiı r 1.: li::ıe<>ine, İz~ir erk~k !~se-
lise ıne, l\ ru\ vet Ankara Gc1 .. i 1ı .c sintlen M'ivcddet 1.zmıı· kız lı<:esı.1e 
sine. Nev hir orta o.1 ulundan K mal İzmir k.z lbe~i 1dc11 Fatma Saadet İz
Zc:ren t ... ıit orta o!.uluna, Kıl .... ya mir crı ek lı esine, imiversite tıp fa
lisc.,,ındcn Fıtnat Beykoz orta 0 1mlu - klılksi mezunu K .. rami .Erd~~ .~~ka
n 1 et _ı a ırz en titÜ"Ü rc<>im k s- ra fü:üncü orta okulu dırektorluı une, 
m,' mezu ı ırmdan Kadriye Tahu ~ · ;a • Balı: esir erkek ö ,rctmen okult_I kii
oıta oku'un'l, Eslnsehir ı esin er. tuı)aı,e memuru Recep Balıkesır er
Gc1ni c nkpın.n· Kı.it hy:ı li<>e.,ine, kek Esesine, Çoruı_n orta okulundan 

1 

Gal ta ray JisC'si mezunu , Hılmi S~- I C h ·• Tanr:olu ~zm~r Ka~·atas orta o
r 1 Cıbali orta okuluna, An ~ara m ısı- kuluna tayın e< ılmıc;lerdır. 

C:crn ,..ı 1 r, nişanlılarına di;' u~.
lı.i ek rıı. ı.n..s ... , hava azı oc ı., 
veya .l • ıra tör go.1<ler'" · .lırler. 

Fak~ , h .. r a. a k.zl rı da deli -
k.ıı l..ırı ı t.ı" iyd-.r nin hic birinı 
t u tın ü. rıiyC;tİOlıC oln a ul.ır t..:ı ek 

y1.ıılar. O 

o ,l i -
tar.ıtınd 

1 a ri) at yapılamryor. Bunda, istiın
ı ........ i.,ıermın gtiçlukleri. ek amil o
luyor. Hara;;ele. in civarındaki kü -
çı .. cvkrdc otuıan 6 beke:;, )Urala
n h-..m ınuhafaz Laiyo,la,, .. cm cı' 
y :ı i otLrı sohıp tt.nıiz;iı. y apr -
yor13r. J:<al:at sah ço. geniş okru
t,u i~ın, mc ... e.c1. kermta t;;ibi mühim 
'lr..:.,ı elcrle, ayrıca işçi tutup hara
bderi teınızktmek ae icap ediyor. 
Asklcpion mabedindeki sütunları 
ufak lıir m srafla re11tore etmek ka
bı]. Jlıı.üze mudiırü Osman Bayatlı, 
lıu işin iki bin lira gıoi az bir para
ya md ol.ıcağmı, maarif vekaletin
ce tanzim olunan ve restore edile
cek harabeleri ihtiva eden listede 
Asklep:on'un kayıtlı olcluğunu söy
ledi. 

Bergama'nm civarında da, topra
gın altında veya üstünde, biı: çok 
1 arabeler var. Ber gama'ya 30 kilo
metre mesatede, Yund dağı üzerin
deki Ege harabeleri çok mühim. 
l:<cı1.a.} Jl chıad o• ve otomobil bu
l ay.ı g.-.ı-.rncdıbı iein, bir çok lu
ru; t k. lıt ı .ısını gLremi yorlar. 

lleq, mo. ınıl csı, geçen Cumhu -
rıyet ua:r r arnınd ._cılınış yeni ve 
, ... ~el .r ;J.1'\ · r. Kı..:~:f .. c.. li 14 

bir. .iıc1. ı en, 20C 1 . .:ıyla i~c '.Jaşla
nıp c. • f!. ı c m.ıl c.dlmiş. 

....................................................... . . 
İ BİBLİYOGRAFYA i 
:. ....................................................... : 

Yurt müdafaasında 

Türk gençliğ i 
Kültür Dakanlı1:;1 seferberlik di

rektörü B .Kadri Yaman, Yurt müda -
faasmda türk gençliği adiyle bir eser 
vücuda getirmiştir. Kültür Bakanlığı 
gençlik için çok faydalr bulduğu bu 
eserden kafi miktarda alınarak mek -
teplere tevzie karar vermiştir. Eser 
Devlet lıasrmevindc Bakanlık hesabı
na basılmaktadır. Eserde türk gençli
ğinin, Atatürk rejimine bağlılığı, mil
li kültür cepheleri ve orduya gençli
ğin hazırlanması kısımlarını ve bu
günkü yurt müdafaasını modern ka -
• .ıkteri cephe~indcn etüd eden ve ya
bancı memleketlerdeki gençlik teşki -
!atma dair en son bilgileri ihtiva eden 
bu eserin digcr gençlikle alakalı dai
relerce <le satın alınacagı tahmin edil
mektedir. Ött:denberi gençliğin ye
tiştirilmesi işleriyle yakından meşgul 
ve alcikadar bulunmuş olan eski mes -
lektaşımız B. Kadri Yaman'ı gençli -
ğe yepyeni ve faydalı bir eser kazan
dırmış olmasından dolayı tebrik ede -
riz. 

Ecnebi mcm]ekctlere yapı
lacak atili tcbliD-at e 

Yabancı memleketlerde bulunan 
vatandaşlara yapılacak aclli tebligat 
göz önüne alınarak duruşma günleri
nin uzak bir tarihe atılması kararlaş
mıştır. 

1 KÜ{ÜK Dl~ HABERLER 1 
X Londra - ı\n:erika - Hamburg 

hattı vapur kumpanyası bn sabah in -
giliz :imanlarına u .,rıyan vapurlarıı1 

tekrar normal servise başladtklannı i
lan etmiştir. 

X Ncvyoı·k - EylUl ayı zarfında 
Amerika'nm altın stokları 600 milyon 
dolar kadar artmıştır. Amcrika'nın 
bütün altın stokları 600 milyon dolar 
bütün altın stoklan bu suretle 13 m:ı • 
yar 700.00 doları tecavüz etmektedir 

a.:ın sıc, 1 'I, , ın o 
lay ısi:y le .liyaı... tç: say 
ki ı:.cnt.c.ı..1'..ıeri lı.ır 

..,u, "''k l 

H ) ktllerin çoğu Bakiıs'ü tem
..ııl c.oıyor. Kadın veya erkek, mo -
teller çok güzel. bunda hem Ege·
nin ıklıminin, hem de civarclakı gü-
ellil. ılrcalarınm te.,iri olsa gen k. 
Çı.Jlak !lir vücudun bütün teferru
atı ol. ıdar sadıkane bir şekilde can
'andırılmış ki, bir çok heykellerin 
önünde uzun uzun durduk. 

X Bcrlin - Hükümetin yaptırmak
ta olduğu büyük nafia işleri içi.ı 1928 
senesi istikrazmın ücüncü tertibi ol -

1 muk üzere yüzde dö;t buçuk faizli ve 
ı azalıyor. 

krd y nı 1 
ikramiyeli bir buçuk milyar marklrk 
hazine bonoları çıkarılmıştır. 

• 
=-====:=....:=::::::::;=::::~ 

il 
yalnız başıma, sizi dü~ünerck heyecandan tih'e
dim ... Sizi son defa evde gördüğüm vakit güzeldi
niz; fakat bugiin çok daha güzelsiniz. Gözleriniz, 
kaşlarınız, gülümseyişiniz - ne bileyim - hepsi, 
siz olan her şey güzel... 

Evet, o ben .. Ancak değırmencir.ın oı.,ıu ulun b n ol 
mıyacnktım ... Tabii, bu böyle olmak laz mdı. V 
batt:'l, şıı and.ı Burada, yanınızda bulunn a ..ı n 
cürct ettiğimi, beni n..ısıl dinlcdıcrınızı de nnlıya 
yort•m ... Karşınızda ayal.ta, yahut söylece ı crid 
yerde, diz çöhmüş olmalı idim. Ancak bana u ı:ı, -
yıktı . Halbı..;ki ben böyle degil ete .... 'f''lllarc uz.al ... 
Jarda bulunuşum bım la her huld m .. c .,ir oh alı 

dır. Şımdi, denilebilir ki dah.ı cür t ,,. 'm A ·t 

Yazan: • nut fi amsun -10 Çeviren: Nasuhi BAYDAR 

Viktoria, gözleri yarı' kapalı, ona bakarak gü -
lümsüyor, uzun kirpikleri altında gölge mavilcşi • 
yordu. Son derece neşelenmiş görünerek tabii sev, 
kı ile elini ona doğru uzattı. 

cuk '-'lmadığımı biliyorum; h yfinız. istese} dı lı 
hapse atamıyacağınızı da bıliyorum. Bunun içindi. 
ki böyle soylemeğe ccsar t ediyorum. Fakat bana 
darılmayrnız.; yoksa deı h. l ..,u rdım. 

- Hayır, söyleymiz. lstediğmizi soylcyiniz 
- Öyle mi? Ne istersem n ı? F k t, o lı ld eli 

nizdc.ki nİı;an yüzu iı bıle soyliy<'c 
rnekten beni menedcmemek Jaı:ımJır. 

Viktoria, hafifçe: 

ti .i ... c.yl 

- Hayır! Dedi. Hnyır, yüı:üzüm siz.i hiç bir Ş<'Y
den menetmez. 

- Nasıl? ): ani, o hald_? Aman 11 •• hım, yo v, 
Viktoria, aldanıyor muyum? 

Johanncs birdenbire ayağ k~lk p V. to ıa ı 

çehresini tetkik için ileri doğru uzandı. 

- Yani, demek istedit.;ım şudur: Bu:. ..ı 
mana ifade etmiyor mu? 

- Rica ederim, yeriniz oturunuz. 
Johannes oturdu. 

-Ah! Bilseniz sizi ne kadar dü ündü 1 ! Allahn , 
içim·.:le bundan başl • l Ü\ı.icük bir cliı üne olsun 
var mı idi! Bütün , · · im, I:> 'i .. 

rasmda siz cihanda b r tckdiniz. H • 

t 1 ı lı~ ı k y·· iıyo 
en 1 kul "u. l Jır, ..., ti .. 

zd Vıl~ orıa'yı,'' Dıye <lü im ·}ordu. ı . .,:z.Jen benim 

kadar .ızal~ olan l ... imse o ına·Jıgmı l..iln e<l;ı.:imden 
1. t bi . : .... - Ah' 

c 

ı <... '"da yaş ~ 
• ı., Ld il atırlnıdı • 

c.rdu uz; fak 
z ma ı be 

rıiz ki, ı ad nazcl V ıktoria, o "'-l ı 1 · ı cen c tin l ap · 
ları b.ın çılıyc:..ı u; d ni ilir. Si ... e iirl r yazı
yc:..r, bü.ün varım yo - umla s · zin i i l çiç 1 ler alıyor 
uunları evime getirip s kvılara koyuyordum. Bütü 
ıı lcı i n si ın hutıramza yaı:ılmı'}l rd r; ba ~a ş 

d n r..iı h m ohm) r azdır, ve bunları kimse bilmE 
'uk t • l" r etmiş olanlaı ı lbett' okumud nız 

Simdi de L;.iyuk bir kitab b.ı ladırn .. Allal ım, si 
ne l • .ı.dar ıni" teşckhiı im; si beni tamaıniylc hük 
muniız altına aldınız: Bütün neşem siz:;İniz... H<.. 

ün "" h r g ce bana mevcudiyetinizi hatırlata. 

eyleı· örür ve işi ti · .• L!rinizi t vana yazdım· 

• · y t > ona bakarım. Odamı da •eltcn hiz -

Vihto iLJ. Öle y.ma Jöndü 
,\l' 11layıp bir k A g t çıkardı. 

ı in bir ncfc.., aldıktun sonra 

clbi.,esinin ::örrsiinü 
Gofrı;ı.inü kabartan ue-

- hte, dedi, onu kesip sal.tadım. Onu ezbere bi
!iyorun ; al şanıları c cuyorwn. B ... bam onu bana 
.,o. erJi i za an oL.u::n t Üz.ere pencere önüne git
tim. Ga ... l yi çcvi · rek: "Ncrc.d ... ? Bulamıyorum,'' 
dedi n. I ,\ buki bulmuş ve okwnağa başlamıştım bi
le. Ve o) 'e ıtı zuttum ki. 

Kaiiıda lıor~aj ın 1.okusu sinmişti. Kağıdı açıp 
ona ih .:rleı inden LL ini go~te. Ji: Kır atiı suva. i 
.ıdına iUih f olJru;:ıuş bir rubai idi. 

Genç bir ka bin çocul.ça ve şic..Jt.tli itirctfları, sa
lardan parlıyan y.ldızlar gibi f ı~kıran zaptolun
az his v he:yccanlardı bunlar. 
Johannes: 

- Evet, bunları çok zaman evci yazdım, eledi. 
Kavak yapraklarının pencerem önünde rüzgardan 
ışırdadıgı bir gece yazmı,ıhm. Ah! onu gene korsa

Jınıza mı koyuyorsunuz? Onu orada sakladığınız i
İn siz teşekkür ederim ... 

Sesi tath]aşıp ağırlaşarak bağırdı: 
- Geldiniz, ve iste yanımda oturuyorsunuz. Ko

u uzun temasını kolumda hissediyorum. Vücudu-

- Teşckk:.:r ederim, ah! Teşekkür ederim, dedi. 
- Bana teşekkür etnı yiniz, Viktoria. 
Bir şeyler söylemek, daha bir çok şeyler söylemek 

ihtiyacı ile bütün mevcudiyeti ona doğru hamle d

ti ..• İtirafları birer nıü31hem nida halinde dudakları
na hücum etti; sanki sersemleşmişti. 

- Alı! Viktoria, beni b~'i' az sevseniz •. Bilmiyo· 
rum, fakat doğı·u olmasa bile sevdiğinizi söyleyiniz. 
Söyleyiniz, rica ederim) Oh! büyük şeyler, adeta 
tasavvuru imkansız şeyler yapacağımı size vadet
mek isterim. Neler yapabileceğimi tahmin edemez
siniz; hazan hiilyalara dalıyor ve meydana getirile
bilecek işlerin içimden taştığını hissediyorwn ... Ba
zan bardak taşar: Öyle gecelerim oluyor ki hülya
larımla mest olarak sallana sallana odamda dola
şıyorum. Yandaki odada bir bn~kası yatıyor, uyuya -
mıyor, dıvara vuruyor. Sabah karanlığında, hiddet
li, odama giriyor. Ne ehemiyeti var: Onunla alay e
diyorum. Zira, sizi o ka·dar düşünüyorum ki yanım
da olduğunuzu hissediyorum. Pencerenin önüne gİ· 
dip şarkı söylüyorum. Sabah olmağa başlıyor, ve eh· 
şarıda kavaklar rüzgar altında fısıldıyor. Sökm k
tc olan .şafağa bakarak: "Günaydın!" Diyorum; ve 
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1 AYA ve Si A fi 
\.. ....................................................................................................... ) 

Vücudun he 

ve alın istik. metini cvaın ettır 
düz burunlar ımdı makbul 
maz. Zat n Vc:nu hey 
tarafı bize uz l el. ı ı hald 
burnu pek de hoşa gıt , 2 . 

Bir b una t~m uzc c.: n bı mc 
için, aahibinc kar!ıdan b k dı 1 

kıt, burunun Üzerindeki kem ın ıp 
sivri değil, geni çe hem sır 
doğru dnha ccnış, k n ıları da bıri
birinc lam muvazı ol, c lttır. Bu u 
nun ucu ne sivri, ne de pek et ı _, . 
mamalıdır. Kanatları du, hep kar
§ıdan bakıldıgı vakıt, ayrı ~yı ı g .> 

rülecektir. 
Şimdi yandan b kılınca: 

nun ucundan yüzde y pı!itı.,.ı 
kadar gcnişligi uzunlu unun uçt 
biri kadar o . un d lık!c- ı 
rinin alt kenarları da, tabu, du>n 
düz olmayacak tatlı bir münhani 0 • 1 

lacaktır. 

Karşıdan ve ynndnn bakmal~ yet
miyor da, bir d , uk rıdan yunı 
güzel burun sahıbinin tepe i ıdcn 
bakılacak. .. O zaman da şoy c o. Ü· 
nccek, böyle olacak. Artık bu r tla
rı .. yazmaktan vaz g çiyorunı. Çıin -
ku şartları koşan mut h sldr bile 
onları yerine getircbilcce t bu:-un 
pek az bulunacagını 1:en·d kri d,.. 
söylerler ... 

Tam güzel burun bulmak p lı. g~ç 
olduğundan dolayıdır ki, h r' e5 
burunun bir turlüsıinü sever, yahut 
gönül kimi scvcrısc ondn burnu {;Ü· 
zel bulur. 

o•• 

ın nmnlısınız. 

ibi tu -

ın kc -
.ıc k o· 

ttir: lf m ı~· 
c muv ff 

u 

bir ço u -
gırdı ınc 

G.A. 

Japonya'nın 
Ekononti pıog amı 

J p ny n liyc na ırı lkeda, on 
m dclık bır ckono nı p r mı hcı. -
zırla ı tır. Progr..ının esasları şun -
!ardır: 

1 - İhr catı inki f ettirerek, ja-
pon t diye muva c.nc inin tcvzini, 

2 - H ıp ıçın en luzumlu olan ip
tidaı maddelerin mutcmadı ıdhali, 

3 - J ponya du al tun ıstihsarn.tını 
inki f ettirerek harice nltun ibra -

te, bazı iptidai mad -
lıı ı fın n c etme . ıc:inı i

ı ınclc yabancı dov 1 -
vıl ermay ı ı ıyi ı 1 t 

tmeh. 
ts d ılinde hu u i bir sa 

Bir taraftan da üzel bu. un mcf· 
humu ırkn yahut memlcl tc go .. 
değİ!lir. Mes in Asyu'nın rkındaki 
insanlar mini ınini burnu d gı -
ze) buldukları halde, g e do •1 n yi te 
gelindikçe buyuk burun daha l!la 6 -
bul snyılır. Yalnız zenci! nn le ndi 7 - Bul umetın, mu takbel mccbu-
yassı burunlarını b ~ cnmiycrch a'\ • ri tcdavullcrinin iyi şartl r dahılin ... 
rupalı bayanların çekme bu. unl.J - ı konm 1

• • • 

rını daha güzel buldukları r·v , t 8 - Ta rrufun tc vıkı, • 
a e fl ·· edilir. Zenci kadınlarının burunl • 9 - llıı um tın m r rına mutc-

ı-ına halka takarak süslenm !eri <l:, llık bır e nomi iy eti iı1kı af et· 
yassı burunlarını erk itlerine be . 
scndircmediklcrindcn ileri gelse rıe
rcktir ... 

• Burun için güzel veya çi kin d • 
nılcmcmcsine bir sebep d , b iki ı 
burunun her ddındcn bir m nn çı
knr;l~asıdır. Burund n m~ n çıkar
magı, ılk oncc, kıyn fennı müt . 
hassıslnrı icat tmı ı c de 0 fcnd 
hiç mutclıns ıs olmıy n hır ~ 
sclcr de bir İnsanın burnunn b 
rak tabiatini nnl m 1 everlcr. 

Mesela turn k ve biraz bi yukç~ 
burun pek cold rının f"krinc k b r 
lık alametidir. N polyon'un da bu . 

l== 

1 i lerin az ima ını temin 

.~==\\ 

Yazan: Allrcd M~a1 

-40---!J 

G Ü N Ü N POLİTİ V MESELELERİ 

..•......•..••.........................................•.... , .. , ....•.......................•....... , ...... . 
Ccmi}'c.tı 

i on Milletler Cemiyeti pak~tı sulh 
muahedele ıne istinat ettirilmisti, 

bu muahedelerle berab r de 
derhal yd<.dıyor ve dağılıveriyordu 

fr 

Fasıl XVll 

Ka nh r~r i · e bir muh ere 

5-

Kışı ar ık rahat 

geçi ·ebiliriz 

. Son zevk, 

e 

saıre 

.L.:mıı:-

biri..-

sarm 9 
rilerınde 

unu ke -

'rakan 

1 

(..,011u v r) 
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lrakya'd pamuk ziraali 
Gen·s m ·kyasta pamukculuk 
• tedbirler alındı mühim • 
ıcın 

Gaziantep'te 
tütün birliği 

Gaziantep (Hususı) - Sehrımı d 
kuı:ulan Hasankeyf tut"nleri ıhraca 
birliği yükaek tasdika iktiran etmış 
tir. 
Birliğin ilk sene idare meclı i za 

ları nizamnamesi mucibince ikt' at 

yekileti tarafı.odan tayin edilece in 
den idare meclisinin tayinı hakkında 
ki emir beklenmektedir. 

idare meclisi azaları tayın edildık 
ten sonra birli resmen teşekkiıl et 
anı olacaktır. 

Adana'da hayvan 
sergisi açıhyor 

Adana (Hususı) - 2 birınci t rı 
pazar günü 9ehrimiz koşu yer·nde a
sılacak olan ehli hayvan sergi ı ha ır 

lıkları tamamen ikmal edılmiş ve ve
teriner direktcirlugunce kayıt i leri 
ne batlanmıştır. 

Bu sergiye bu sene de yalnı kıs 

rak, tay, eaterli kısrak ve merkep a · 
lınmaktadır. İki gun içınd k yd d 
len kısrak ve tayların ye unu y rm 
befi bulmuştur. Önumuzd ki gunl 
içinde daha bir çok hayvanların ka 
dedilecegi şimdiden tahm n dilmı 

ve sergi yerinde buna göre ha ırhk 
~ yapılmı,ıır. 

Bu sene pamuk~ulara 

dağılacak Amer kan tohumu 

yö ve u' c lu -
efi Necati umumı · ttı lik · <l"t m s vi yl bir
lı te Tekirda , Ke an, lı ala U unk 'p iı ve Tiırk-
eldi çiftliklerinde t tkıkatta bulunmuş ve bunlard:ın 
amukculuk şefi Eceabat, Gelıbolu ve Canakkalede 

:ie tetkikatına devam tmek u ere arka a lar nd. n ay-
ı r K atı'a h rek t etmı , miıt ha ıs Bayyö de 
unköprü ve Demiri~ ka laı nd ki tetkit<atını ya-
rak Bahkesir'e gc mı tır 
Ö rendi ime öre. bu en den ıtibaren Trakyada -
yerli pamu ·cul ra Am rika an tirtilecek olan 

ohumlar da ıtılac k ve ıftlı 1 ı de lıu tohumlardan 
muk tarl larının bır k smma ek re ellerindeki yer

i tohumların verdi · m h u l mu ayts sinı yapacak~ 
l r. 

' .. 
Bir 

Pamuk 

çiçeği 

1 

Bi taı aftan bu te riıb 1 ı yapılır 

l n dı· r t raftan da Amc ika to
humları Tr y 'nın mıina i bir ye
rınd~ ur tı C~(; v bırınc s nenı:" so 
nu da çı t i ve çı t 1 lcr tecri. beleri-

ı 
ni s na er ı irk n pa11111k mucsutse
si de urctme işını bıtirmiş olaca.ktır. 

............. ----- Yerli tohumlara gelince; önümüz-

Adana'da feci bir 
ölüm 

Adana (Husu ı) - Ziraat bankası 

iki numaralı pamuk ve çırçır fabrika 

d ki sencd ıtib ren halk, neticesin-i den emın olaca ı yeni to 1umlarla ze
rı yat nı yapaca , verimsiz olan erli 
tc humla tamamen o tadan kalk cak, 
halka pamuk u etmenin yenı usulle -
rı o r tılmi bulunacak ve icap eden 
\ohum ekm ve çapalama makineleri 
d h lk l iıkimıet ta.afından kmin 

smda müdür B. Aiaettin Arslanlı edilecektir 

fabrika faaliy tte iken yalnız başına Tr kya'da pamuk elyafını tolm -

makıneler ar sında dolaşmıya başla- mumlan ayırma ameli} el.i için fabri -

mıı; ve bu esnada makineye kapılarak kalar çok fal is bır ücret almakt.ı ve 

a ır sur tte yaralan :uştır. Hastaneye bu hal i e Trakya' da yıllardanberi pa. 

kaldırılan B. Aiaettin Arslanlı bir mukçulugun inki afına engel olmak -
muddet aonra aldıgı yaraların tesi - tadır. 

rıyle olmuştür. Bunun ont'ne gecm k için Trakya'-
nın pamuk bol elerinden münasip bir 
kaç yerınde bu s ne çırçır makinderi 

lzmir, esnaf ve 
pozarhksız satış 
İ mir (Husu ı) - Pazarlıksız satış 

a unu dol yı iyle, esnaf teşekkiıl -
1 ri murahhasları, dün tıcaret odasın

da bel diye reisinin de iştirakiyle bir 

kurulm k için şimdiden teşebbüsata 
geçilmi tir. 

İzmir'de iki artist 
yaralandı 

İzmir (Hususı) - Birinci kordon'-

toplantı yapını tardır. Reis, belediye da bir motosikletlo bir otobüs çarpış

nın tatbıkat üzerindeki mütalea ve mış, biri macar, digeri bulgar iki ar
ha ırl klarını ızhtan sonra beledi- tist yaralanmıştır. Otobüs caddeyi 

yeyl e naf arasında esaslı bir mesai 

te i ının h m e nafın menfaati, hem 

e kanunun tatbikı bakımından fay 

Bunu tak en kanun ve kararname 

ok nmu naf tenvir ~ilmiştir. 

donerk n arkadan gelen motosiklet 

otob' u geçmek ı temiş kaza bu yüz
den ç kmıştır. 
Motosikletı m car t balı Dulustaş 

idare edıyor, ar sında da artist Ma
rık bulunuyordu Arti tlerin ikisi de 
hast neye kaldırılm ştır. 

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

YURTTAN RESİMLER 

••••••••••••••••••• . . . . . 
: Güller EGE'DE SU DOZENI 

yurdu Mende e 'in su1ariyle çok geniş 
İsparta 

I_ bir saha u1anabi'ecektir 

Eskişehir cezaevi tamirle 
temiz bir hale kondu 

Yukardak· re 
sim, Isparta da, 
g ü l bahçele • 
rinde gul toplı 
yan ge hız 
ları ve kadınla· 

İzmir (Huıuıt) 
- Nafıa vekilimiz 
Ali Çetinkaya E -

e tetkikleri es -
nasında Çivril ka
zasına kadar gide
rek büyük Mende
res nehrinin Itık
lar nahiyesindeki 
ana kanallarını da 
akınaan gönniıt· 

tür. Gölün muhiti 
ve içi evelce ölçül

etüd edil
Dinar'dan 

sonra Mendere. 
nehrinin ikinci ko
lunun, Işıklar gö
hinden çıkan kol • 
la birleştiği Çiv • 
il ovasında bü • 

yuk bir regülitor 
yap lması ve btı 

golün on tarafla -
rının 20 - 30 kilo
metre uzunlugun • 
da seddelerle çev• 

ılmesı, Me;;ıderes sularının bu regü• 
oı de 1 ıtıbarcn tevz ıne doğru gıdıl

me i muvafık gönilmüştıir. Bu suret
le, sırasiyle Dcnızlı, Sarayköy, .>va -
laı ının ve Mend rcs suyunun Aydın 
ova .. na kadar olan ıki ta.rafındaki bü
tün araziniın ve Aydın ovasmın Sö -
ke'ye kadar me~ozulen sulanmaaı im
kan dahilıne girecektir. Menbadan i
tıbaren Menderes sularının bu tekil
de Işı lar golunde tutulmasının mii
hım bir sulama inkılabı yapacagı ku
vctle ~mıt edılmektedir. 

Ege' deki 
kermesler 

son 
bıttl 

1 İzmır (Hususı) - .Kuşadası, Sal • 
ç .k ve Çamlık ker kermesi de bitti. 
V1la} ımızdc, Berg .. ma ve Ödemit 
kermeslerini takıben yapılan bu ü • 
çunciı kermesi de, toplu ve neşeli, gü· 
ael bır c yl b . Aynı zaman• 
da, memleketın Kuşadası, Selçuk ve 
Çamlık gıbı u çyerıni goriıp tanıma
ba vcsıle teşkil etti. 

EBki§ehiT ceza evi ve açılma törenin r nlar 

Eskişehir (Hususi) - Senelerdenberi ha
rap bir bina içinde cezalarını çekmekte olan 
mahkumlar nihayet temiz bir ceza evine ka 
vutmutlardır. Eıkitehir ceza evi Cumhur.ye 
Müddeiumumisi Ragıp Can tarafından Adl -
ye Vekaletinden aldığı bir tahsisatlJ'l çok esa -
lı bir surette ti.mir ettirilmiştir. Binanın dah · 
kısmı tamamen değiştirilmiş ve üc y taklı v 
eczaneli mükemmel bir revir, duş ve anyolu 
ve on iki sıralı bir dersane ilave ed"lm" vece
za evine sıcak su ile kaplanlı suyu getirilmiş -
tir. Geçen per;embe günü cezaevi ilbayımız 
tarafından törenle açılmıştır. Binanın d.,hih 
ve harici kısmı yüzlerce davetliler tarafından 
gezilmittir. Ceza evimiz yeniden 
büyük bir tamir geçirmesine ve 
çok güzel ve modem bir şekil al
mış olmasına rağmen biraz dar
dır. Şehrimizde yeni ve modern 
bir ceza evi yaptırılacak olursa 
bu ihtiyaç da karşılanacaktır. Bu 
takdirde bugünkü ceza evi bir 
tevkifhane olarak kullanılabile
cektir .. Erkekler ceza evinin ya
nına yeniden kadınlar ceza evi 
ile büyük bir imalathane yapıl
mak üzeredir. 

Ragıp Can 

Gaz ve ispirto içen 
·sarhoş! 

Etrü k vaııuru lzmir'de 

İzmir (Hususi) - Mersin haottına 
tahsis edilen yen' Etriısk vapuruı 

Mersine gidışinde ılk İzmir uğrayı .. 
şı da yapmıştır. Bu münasebetle gece 
vapurda İzmir valisi, mevki kuman -
danı, belediye reisi, alakadarlar ve 
matbuat erkanı ş refine bir ziyafet 
verılmiştir. Vapur, çok Ş1k, temiz vt;: 
güzeldır. 858.494 tiırk lirasına alın -
mıştır. Konforlu, rahattır. 

Fındık mütehassısı 

Gir on (Hu u ı) - Vilayet fm 
dık i l rınde ihtisas yapmak üzere 
bir gencı İtalya ya gondermege kara 
vermiştir. Genç orada tahsihni bitir
dikten onra miıtehassıs olarak döne
cektir. 

İlk günı ~elçukta, ıkinci gün Kut
aclası nda, iıçıincıi gün Çamlık ta ıeç• 
ti. 
Kuşadalılar ve selçuklular miaafir• 

lerını o!t buyuk bır alakayla kartıla
dılar. b.fes harabelerı gezildi. Kup -
dası nın otuz bır pla1ında eglenceler, 
ızmır en gıden fıtaların da ı,tiri
kıyle denız ya ışları yapıldı, gece 
b.U adası'nda büyuk ve guzel bir balo 
erıldı. 

Baloya zeybekler de gelmiılerdi. 
Uç ncu gun, İzmir'den hususi bir 

t y a gelen konsoloslar, şehrin i· 
ı gelenleri ve d1ger davetliler, ia • 

ı asy nlarda tezapUratla karşılandı -
lar. Çamlıkta muhteUf oyun ve ei • 
l ncel ı zevkle seyrettiler. 

Ça lık, mustesna güzell bir yer • 
dır. Her adımı, yuksek ve geniı göl
gelı çamlarla doludur. Burada bir de 

onforlu ve modern bir otd tmı e
dılnıi tir. 
Çamhgın meydanında, misafirlere 

bir ziyafet verilmış, zeybek oyunlf.rı 
oynanmış, atış miısabakaları ve peh • 
livan karşılaşmaıları olmu§tur. 

Avcılar, uçan keklikleri ve havaya 
fırlatılan yumurtaları kur,unlariyle 
vurmu lardır. 

Donu te, Selçuk istasyonunda, Kuf. 
adası ve civarında yetişen nefia mey
valardan zarif ambalajlarla misafir -
lere hediyeler dagıtılmış ve kermesiıı 
üçu Ü günü de çok iyi intibada eeç-

Aclana'da yeni bir mektep 
Adana (Hu usi) - Şehrimizde ye

ni bir ilk okulun temeli törenle atıl
mıştır. 

Balıkesir (Hususi) - Faytoncu 

Hüseyin adında bir adam fazla sarho!j 

olarak Anafartalar caddesinde Hulu

si'nin kahvesiqe girmiş, elindeki bı -

çakla saga sola saldırmaga başlamış -
tır. Hüseyin bu esnada iki camla bir 

mermer masa kırmıştır. Ayakta dura

mıyacak derecede sarhoş olan Hüse -

yin birdenbire yere yuvarlanmış ve e

lindeki bıçakla sol kolundan ve sol a

yağından yaralanmıştır. Yapılan tah

kikatta suçlunun ispirtoyla gaz yağı

nı biribirine karıştırarak içtiği ve bu 
yüzden çılgın bir hale geldiği anla

şılmıştır. 

Denizli lisesinde ıawebe f azlallğı 

Seyhan ve Ceyhan 
Ada.na (Hususi) - Son günlerd~ 

y an devamlı yağmurlar yüzünden 

Denizli liaesinin görÜnÜfü 

Denizli, (Hususi) - Bu sene lisemeizin edebiyat kolundan 50, fen ko
lundan 8 talebe mezun olmuştur. Geçen sene mektebin mevcudu 1370 idL 
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A kara ik Maçla ı a dı 

D. Spo~ A. Gü ünü 5-3 yendi 
B. takımları ara ında da m çlar yapıldı 

Dün Ankara'da 938 - 939 senesi 
lik maçlarına başlanıldı. Saat 13 den 
itibaren futbol meraklıları Ankara 
Gücü ve Muhafız Gücü sahalarının 
bulunduğu istasyon arkasına doğru 
gidiyorlardı. Dün Ankara havası da 
çok güzeldi. Tam bir futbol havası. 

Müsabakalar B ve A takımları ara
ı:ındaydı. Muhafızgücü sahasında oy
nıyan takımlardan Galatasaray B ta • 
kımı Gençlerbirligini 3 • 2 yendi. 
Güneş • Muhafızgücü takımları da 
2 - 2 berabere kaldılar 

.. Ani aragi.ıcü sahasında, Ankaragü • 
cu B takımı Demirspor B takımını 
6 - O gibi mühim bir farkla yendi. Ge
ne bu iki kulübün A takımları arasın
da yapılan maçı da 5 • 3 demirsporlu
lar kazandılar. 

Mevsimin bu ilk resmi müsabaka • 
ları daha başlangıçta sürprizlerle ne
ticelendi Fakat, B takımları umumi -
yetle birinci takım oyuncularından 
mürekkepti. Çogu birinci takımda 
muvaffak olamıyan futbolculardan 
ibaret olan bu oyuncular, asıl B ta . 
kımlarının bünyelerini de bozuyuı: 
lardı. Bu sebeple iyi oldu diyemeyiz. 
Maçları idare eden hakemlerden ha • 
zıları da mütereddit hareketleriyle· 
bozgunluğu arttırıvorlardı. Maamafih 
birinci günkü miis~bakalarda görülen 
bu pürüzlerin vakın zamanda düzele
ceği muhakkaktır .. 

Muçı heyecanla seyreu"cnler 

Ankaragücü- Demirspor 
G.uniın en muhım karşılaşması şüp

hcsız Ankaragı.icı.i ıle Demirspor A 
takımları arasında yapılanı idi. An -
kara.gucü sahasına ıki kulübün taraf
tarlarını toplıyan mü:;abaka neticesi • 
ni önceden tahmin etmiye imkan yok
tu. Çunkü Ankaragücü, Demirspor 
hazırlık maçlarında iyi neticeler al -
mışlardı. Eleman itibariyle biııbirine 
tefevvuk iddiası da boştu. Olsa olsa, 
Ankaragücü takımının, teknik ve 
tecriıbe üstünlügü söylenebilirdi. Fa
kat dün Ankaragüçlüler daha ilk da -
kikalarda göze çarpan bir tabiye bo · 
zukluğu içinde bocaladılar. Buna mu
kabil demirsporlular kale imlerinde 
fırsattan istifade etmesini bilerek 
galebeyi temin ettiler. 

Ankara G~cü kalecisinin bir kurtarışı 

mıyanları yazmak lazım. Fakat bir tek 
Demirsporlularda geçen senyee cümle ile: Takım baştan aşagı bozuk

nazaran takım halinde tebarüz eden tu, demek kafidir. 
tekamül ve inkişaf kayda şayandır. 
Topun merkezden cenahlara dagılısı 
ve birden lıire ortaya gelerek şilte 
kalbcdi~.işi sistemli bir çalışmanın 
mahsulu olsa gerektir. Haflar, bilhas
sa yan haflar, hucumda müessir idi -
er. Bek hattında Gazi ve Necati anla
şabilmiş olsalardı üç gol de olmıya • 
caktı. Diınkü maçta en cok muvaffak 
olanlar Kamil, Şemsi ve~ Zekeriya'dan 
maada, forvet hattını teşkil eden 
oyunculardı. 

Ankaragücü ~kımımn yıllardan -
beri teessüs etmiş bir oyun sistemi 
vardır. Havadan oynıyan demirspor • 
lulnra mukabil onlar yerden oynama
sını bilirlerdi. Kaleleri baskı altın . 
dayken toplanırlar. ve oyunu kolay -
hkla açarlardı. Dün daha ilk hamlede 
karşı tarafın oyununa uydular. Ne sis
tem kaldı, ne de yerden oynamak .. Son 
on beş dakikaya kadar da eski halle -
rini bulamadılar. Bu, her halde cahş • 
ma tarzının degiştirilmiş olmasından 
mütevellit olsa gerek ... 

Şimdi bu sa .. ri~r<la, dünkü mgçta 
iyi oynıyanları dcgil, muvaffak ola -

Jl<ılwm ı:e takımlar 
lJunku maçın h kemı B. Servet Ôz 

idi. Ara sıra verdigi kararı tebliğde 
gecikmekle beraber, maçı fena idare 
etti, cliycmeyız. Müteakip maçlarda 
sağına soluna biraz daha koŞ'arsa mu
vaffak olacagını zannederiz. 

Ankaragücü takımı son 
maçlardaki kadroyu muhafaza 
şu şekilde kurulmuştu : 

hususi 
ederek 

Kdcr - Kaı-tal, A. Riza - Nusı-ct, 
Semih, Abdül • Hamdi, Namık, Fahı-i, 
İsmail, Fikı-ct. 

Demirspor takımı da sahada şu ta
kımla yer aldı: 

İsmail - Gazi, Necati - Şemsi, ibra • 
him, Kamil . Zekeriya, Arif, Orhon, 
Fethi, Zeki. 

/Jirinri tlt•ııre 
Birinci devre 2-0 Demirsp~r lt:liine 

bitti. Maça dçmirsporlular başlamış • 
!ardı. Günese karşı oynuyorlardı. İlk 
yarım saat karşılıklı akınlarla ve bera
berlik arzeden bir şekilde geçti. Dev • 
renin 20 inci dakikasında giicliller ve: 
rilen bir penaltıdan istifade edemedi • 

Ankara Gücü kalesi öniindc heyecanlı bfr an 

ler. İki taraf da biribirinden çekinerek 
oynuyordu. 

36 ıncı dakikada Orhan kaleci ile 
karşı karşıya kaldı. Herkes muhakkak 
gol beklerken o, topu kale direğinden 
en aşagt beş altı metre yukardan dışa
rı attı. Fakat iki dakika sonra soldan 
gelen bir pası çok iyi bir vole vuruşla 
Ankaragiıcü kalesine soktu. 

il..:irıd gol 
Maç bu golden sonra iyi bir seyir 

aldı. Guçliiler birknç kere gol atacak 
vaziyete geldiler. Sol açık lüzumsuz 
yere topu eziyor. Santrforları da şilt 

çekecek yerde arkadaşına pas veriyor
du. 

43 üncü dakikada üst iiste gol teh
likesi geçiren Demirspor kalesinden 
fırlayan top sağ açığa ve ondan Orha
na geldi. Ondan da Zeki'ye geçti. Sol 
acık topu Güç kalesine doğru havalan
dırdı. Kefer topu yakaladı. Hiç bir 
tehlike, gqrünmüyordu. Kartal bu es -
nada Fethi'ye lüzumsuz yere bir çel • 
me tç.kt~. Bu çelme bir penaltı ile Gü
cı.in aleyhine ikinci goliin yapılmasına 
scbf p oldu. Şemsi penaltıyı çok güzel 
cekti. 

il.inci dcrre 
Güçlüler bu devreye azimle baş • 

ladılar. Arka arkaya yapılan hücum -
lar bunu gösteriyordu. Demirspor mü 
dafa"sı akınları zor kesiyordu. İki ke
re korner ile tehlikeyi atlattılar. Fakat 
16 ıncı dakikada sıkışık bir vaziyette 
kaldılar ve kalelerinin önü karışarak 

bir penaltı oldu. Ankaragücü bu pen
altı ile birinci golünü kazandı. 

lJ<,;iincii gol 
Maçın berabere bitmesi ve belki de 

Ankaragücü lehine dönmesi ihtimali 
belirmi~ti. Fakat top ortaya konup da 
Demirspor hücuma geçince beş forvet 
b. d 'G" ır en uç kalesi önünde göründü. 
Kefer topa atıldı. Orhan'la karşılaştı -
lar. İkisi biı-dcn yere yuvarlandılar. 
Top acıktaydı. Fethi yetişti ve takı· 

mrnın üçüncü golünü attı. 

Dördiinrii gol 
Bu gol, biraz eve! daha Zİ.}'.ade mil· 

,--
1 1 

• 
ş H E H 1 R M E K T µ p L A R 1 

.. . A 

İDAM ED İ LDİ DUN Bi R MAHKUM ' • 
............... , •... ...... .. .... .•... . .•. . ..... . .. .•.••..... . ... . ..... ... ..... .. ..•.•....... . 

Pazarlık eti e 
asıldı! 

P
azarlık usulünü uğurluyoruz. Fakat ne içimizde 

üzüntü var, ne de gözümüz bu berbat huyun ar
kasında takılıp kalıyor. "Pazarlık" asırlarca içimizde 
yaşamış bir misafir, fakat berbat ve ahlaksız bir mi
safirdir. Vitrinlerde eşyanın üzerine fiyat etiketleri 
asılırken: 

- Aman ne iyi idi şu pazarlık usulü, demiyor, 
- Büyiık bir dertten kurtulduk, diye sevıniyoruz. 

ı birinci teşrin, ticaret hayatımızda ahlak unsurunun 
devletçe yasalandırılnıa güntidür. 

Pazarlık bir ticaret usulu miıcffir, yoksa tüccarla 
müşteriyi çabucak biribiriyle laubalileştiren bir ah -
haplık vesilesi mi? Tüccara sorarsanız birincisini one 
sürerler. Fakat bize göre pazarlık, ne şu, ne bu, bazı 
ahvalde düpedüz dolandırıcılıktır. 

Daha düne kadar, günlük hayatımıza karışan o gü-
lünecek ve acınacak hali unutacak olmadık: 

Bir mağazaya giriyordunuz: 
- Fiyatlarımız maktudur bayım, pazarlık etmeyiz ... 
Hayır, o mağazada da eşya üzerinde pazarlık yapı· 

lırdı. Malı hakiki fiyatla almak isterseniz pazarlık 

yapacaktınız. Maktu fiat etiketi, 
müşterinin çenesini bağlamak için 
bir sargı beziydi ve - guya - ona 
itimat ve emniyet vermek içindi. 

Eğer ayagmız bir pazara düş
tüyse orada pazarhgın döğüşten 

pek az farklı olduğunu ell•dte gör
müşsünüzdür. Çenebaz sat\cı, za
vallı alıcının üç beş kuruş fazm pa
rasını almak için akla gelmedik 
hokkabazhk yapar, kırk dereden su 
getirir, lafa boğardı. 

U zerinden daha yirmi dört sa
at bile gecrmedi. Senelerce 

aludtılmış olmanın bütün hıncı ha
la içimizde .. Onu dökmeden unut
mıya gönül razı olmuyor ki ... 

Dükkana giriyordunuz; eşya ala
caksınız. Satıcı kendisine has olan 
el çabuklugiyle önünüze o malın 
bütlin çeşitlerıni birden yaymıştır. 

- Durun hepsini çıkarmayın, di
yordunuz, şunların bir de fiyatını 
ögrenelim. Ona göre seçeriz. 

O kendisine gorc sanat saydığı 
satıcılık hafiflıginin kozlarından 

ilkini hemen yapıştırıyor: 
- Aman beyim o sizınle bize gö

re degil, hele bir bcgenin de uyu
şuruz, diyordu. 
Aranızdaki bu samimiyetin ne 

zaman başladıgını düşünmeyin, yo
rulmayın. Çünkü siz, o mağazaya 
ömrünüzde ilk defa adım atmışsı

nızdır; satıcı da hayatında sizi ılk 
defa görmüştür. 
Malı begeniyor, ayırıyordunuz. Sa 

tıcı hala fiyat söylememekte israr 
ediyor, fakat bir yandan da eşyanı
zı paket yapmaga hazırlanıyor. Si
cim kesildikten, paket koltugunu
za sıkıştırıldıktan sonra söylenen 
fiyatı - eğer yüzünüz yumuşaksa 
biraz - kabul ediyordunuz. 

Bu, alış verişin - istisnasız alı
cı aleyhine neticelenen - feci ve 
gülünç ''oldu bitti"lerinden biriy
di. 
F~kat cesursunuz, çenenize gü

venıyor-sunuz ve vaktınız var. Bu 
takdirde aranızda bir çekişmedir 
başlıyor: 

- 150 kuruş pek pahalı ... 
- Sizin güzel hatırınız için 145 ... 

Hani 144 demeyin zarar edecegim. 
Aynı malı aynı yerden bir dostu-

dafaa yaptıkları görülen demirsporlu
lara yeni bir gayret verdi. Soldan Ze -
ki'nin bir akınını Kartal kesti. Fakat 
bir dakika sonra gene Zeki, Güc kale

cisinin hatasından istifade ;derek 
dördüncü golü yaptı. 

Gii.cil n ildnci golii. 
Oyunun neticesi malum olmuştu. 

Güçlüler bugün yeniliyorlardı, artık 

4 • 2 vaziyetten kurtulsalar bile bir be
raberlik ihtimali kalmamıştı. Fakat ta

kımda ufak bir değişiklikle talihlerini 

yeniden denemeyi tecrübe eden güç -

lüler 22 inci dakikada evela kale dire

ğine çarparak geri gelen çok güzel bir 

şütten sonra ikinci gollerini kazandı -
lar. 

Vçii.nci i Giir- golii 
• 1 

Güç takımı, iş i_şten geçtikten son
ra eski oyununu çık~rıi(ıya başlamıştı. 

Takım bütün enerjiıııini sarfediyordu. 

35 inci dakikada bu çalışma tesirini 
gösterdi ve Fahri'den r:;.ızcl bir pas a
lan Hamdi takımının ü~ündi ve son 
golünü attr. 

Yazan· 

Kemal Zeki 
Gencosman 

nuz bir saat evel 100 kuruşa almış 
olabilirdi. Bunu yüzüne de vurabi
lir: 

- Canım nasıl olur, bizim arka· 
daş bir saat evel sizden bunu 100 
kuruşa almış .. , diyebilirdiniz. 

Ellerini oğuştura oğuştura ya • 
lan söylemi ye başlardı: 

- Biz size aynı malı çıkarmadık 
ki beyim ... Ona verdiğimiz başka, 

size takdim ettiğimiz gene başka ... 
Yalan ha ... Aynı kutudan çıkmış, 

aynı toptan kesilmiş, aynı diziden 
alınmıştır. Hatta daha ileri gide-bi
lir, sizi yalancılık töhmeti altına 

yuvarlamaktan bile çekinmezdi. 
Didişiyor, çekişiyorsunuz, size 

göre ucuz bir fiyata aldığınız mal
la mağazadan çıkıyorsunuz. Fakat 
bu diş çekmeden, imtihan vermek
ten beter alış verişten sonra bile 
hala içinizde aldand.fınız hakkın· 
da bir şüphe vardır. 

G itti ve kurtulduk. Ona, ancak 
lanet okunur. Ceplerimiz -

den paraları çektikten, ticaret ha • 
yatımıza düzensizlik ve laubalilik 
soktuktan sonra gitti ... 

Artık ayak attıgınız heı rangi bir 
magazada aldanmadığınıza emin, 
çıkarken arkanızdan gülünmedigi • 
ne daha çok eminsiniz. Malını üs ~ 
tündeki fiyattan fazlaya satmak is
tiyen esnafın arkasında, eskiden 
oldugu gıbi ondan ders alan çırak 
değil, kanunun sert ve amansız eli 
val'dır. Sizden cvel o yakasına ya
pışır. 

Pazarlık bize neler kaybettirdi 
bilir misiniz? 

Yalnız para değil, vakit ve neit.'s 
degil.. daha biıyuk, daha kıymetli 
şeyler ... Evela adımız kötüye çıktı, 
seyyah hudutlarımızdan içeri t;i -
rerkcn içinde duyduklarından ve i
şittiklerinden gelen bir şüphe, da-

"on gtJl 
--ı 

3 - 4 gene beraberlik ümidi doğur· 
du. Güç takımı hiç durmadan akında .. 
Bu son dakikalarda belki bir gol, hat
ta iki gol çıkması pekala mümkün .... 
Fakat son on beş dakika üstün oyna -
malarına rağmen güçlüler gol çıkara -
madılar ve Kefer'in lüzumsuz bir çı
kışından sonra Zeki'nin ayağiyle be -
§İnci golü yediler. 

Mac heyecanlı safhalarla böylece 
5 • 3 bitti. 

Bugiink ii maçlar 
Bugiin saat 9 dan itibaren Ankara

gücü ve Muhafızgücü sahalarında A. 
B. C. takımları arasında lik maçlarına 1 
devam edilecektir. Maçların programı 
şudur: 

Muhafıı:gücü sahasında : 
Galatasaray - Gençlerbirliği C ta

kımları. Saat 9. Hakem Refik Güven. 
Ankaragücü - Demirspor C takım

ları. Saat 10.45. Hakem Servet Öz. 
Ankaragücü sahaıında : 

Galatasaray • Gençlerbirliği A ta . 
kımlan. Saat 13. Hakem Ömer Beleş. 
Güneş • Muhafızgücü A takımları 

Saat ıs. Hakem İhsan Türemen. 

ha doğrusu korku, aldatılmak kor· 
kusu vardı. 

ş u razıya dikkat buyurun: 

Anglo • sakson memfoketlni, 
bilfarz fiyatlarının ve tarifeleri· 
nin sarsılmıy.an bir katiyet/e tes
pit edilmiş o/masiyle tanrndık
Jarr halde şark, pazarlık diyarı
dır. 1 kinci bir tabiat hükmüne 
girmış olan ve lsıanbu/'u bir ~ok 
turistler için tahammülfersa va
ziyete sokan bu "~irkin" itiyat, 
bereket versin ki, zevale yüz tut· 
maktadır. Buyük veya küçük hiç 
bir eşya yoktur ki asgari dört 
muhte/İf fiyatı olmasın." 

Bu satırları, ''Guides Blcus" is
mindeki meşhur seyahat rehberle
rinden alıyoruz. 1stanbul'a gelen 
o gözlüklü, fotoğraf makineli, mü
tecessis ve dedikoducu seyyahın e· 
linde bu kitap ve içinde bu satırlar 
vardır. Bu adam bizim satıcıya na
sıl itimat edebilir, ondan hangi ce
saretle mal alabilir ve :nenıleketi
mize nasıl para bırakabilirdi? 

Bir kaç satır daha: 
"Bir mağazada "fiyat maktudur" 
kelimeleri şarkrn bütün cii//e!'in
de teşhir edilmiş olduğu halde 
yerliler etiketlerde yazrlı fiyat. 
/ar üzerinden hatrrr sayılır ten
zilat yaptırır ve mağaza sahibi de 
bu vaziyet · karşısrnda hayrete 
düşen ecnebiye, kemali sükünet
Je "fiyatların maktu olduğu f a
kat katiy.ctle maktu olmadığı'' 

cevabını verir. Keza, taahhüdü 
hilafına harc/..."Ct eden bir Levan
ten bundan dolayı muaheze edi
lince "küçük sözünü" verdiğim 
fakat "biiyük ~özünü" sakladığı
nı söyliyerek özür dil<!r." 

Ve seyyahların ellerindeki o ki· 
tapta bir de hüküm yürütülüyor: 

"Gorulıiyor ki bidayette az mas
rafla yapılması icap eden birse
yahat bilahare bu yüzden çok 
pahalrya mal olmaJ..tad11. Derin 
bir şekilde köklc§miş olen bu 
"aldatmak ve pazarlık yapmak" 
adetlerinin neticesi olarak otel, 
lokanta ve sair yerlerin fiyatla
rrnı tespit etmekte büyük mü§ -
kiılata ugradığımız 1;ibi bize ve
rilen fiyatlarr da daima vasati 
fiyatı olarak kabul etmek lazım
dır ... 
" .... Lc\'anteıı bir tüccar içeri sok
tugu bır ecnebiyle alay eder,.o
nu istihfaf eder. Bu şerait dahi
linde bir ecnebi kendi menfaat
lerini korumaktan katiyen utan
mamalidır .. " 

Ve "Les Guides Bleus", Türki
ye'yc gelecek turistlere "bilhaEsa 
ta\•siye etmek mecburiyetinde ol • 
duğu" büttin mal(ımatı vermekten 
onları alış verişten korkutmakta~ 
çekinmiyor, hem de bunu bir vazife 
diye yapıyor. 

Pazarlık dediğimiz ve kanunla 
kovduğumuz beterin beteri kötü 
~uy .?akkında daha fazla konuşma
ga luzum var mı, bilmem .... Onun, 
lıaşka yerlerde nasıl karştlandıgı
nı da, başkasının dili.-ıden ögrcr.miş 
oluyoruz. 

~ Türkiye'ye niçin seyyah ı;el • 
1 

mı yor? 

- Gelenler niçin alış veriş yAp -
mıyor, para bırakmıyorlar? sualle-
rinin cevaplarını da gene o "gelmi
yenler" bu suretle vermiş olmuyor
lar mı? 

Dün bir mahkum idam edildi ve 
etikete asıldı! 
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. 
Tfabzon - İran transit ve 

Hopa - Borçka yolları 
Münih ve 
sonrası! 

1 hracatçılar Çekler ancak kendilerine s himaye 
( . . ı , .11ı.;ı cı_vı.ıda) gü 

için ku lanılab:lme ini o derece müş-
e ıebilecek ere nladılaı ~ 

İl 
• 
ı 

(B <:r 1. inci s:ıyfacla} kıılleştiım ~tır. 

Ne hal edir, nasıl tamir 
af aza olunur? 

H h ld ı b. k ·· 1 Bu va.dyet karşısrnda bittabi ilıra er a e nası ır ·ac gun . 
1 A h . d. l · d ~ catıınız tam men durmak tehlık~.:ıne 

e~e v__rupa .. a ~se .er~n ~ men- ' maı uz kalmıştır. 
Pr 'da rolesl lar ·yor ! . 

vem 
f ıye dog:u s~ıra~~ı bır ınk:şaf ol- Harp rı ıkos,ınun bu azim tereffü- . Belgrad, ı a.a. - ~olitık. gazcte .. i
mu~sa, şımdı musbete dogru ay- ünden lJaska bey,1elmilel prim piyasa- nın J.11clg dan u,,,renuı5 rne gurı:, ..... oı -
nı süracli inkişafı görmekteyiz. larınm 0 bünlcrde hadisatı takıben nede taoı1<1t ycıJJarak ı.ıır mı ili tl.ı 1cr -

Nafıa V ckaleti ~ose ve köp>'Ü· Daimi tamir nedir ? Yalnız ortada Lehistan ve Ma - c.rzettigı iı,tıkrarsızlık da ihracat mı-1 Kuz 1.ukumetı kurulması du~unuıırn:k· 
lcr idaresinden : Hopa - Borçka ve Trabzon - İran caristan meseleleri var. Bunlar zm miışkulatını ayrıca arttırmıştır. tcuıı-. 

Yedigün mecmuasının 13 eylii' 938 transıt yollarında 934 senesmdcn beri tamamen hallcdilinciye kadar Filha ~ika bu sıralarda primler 24 Jlrotestofu,. devcmı etli' ur 
tarihli nüshasında Bay Hiıseyin Ca- ımıntazHm ve sıstematik mutcmadi ta- 1 ~ t h · d.J ez Yal saat, 48 saat ve nihayet bır ka,. e.t:n i- ı C 1 ~ b . . . ne o acagı n mın c ı eıu . - :ı: ~ - lg, l a.a. - "kus ovak mat u-
hıt Yalçın tarafından yazılan (Kara· ı mırat } apılmaktadır. Bunun ısın vasa· b. l l . v . çiııdc kalkacak vapurlara münhasır b k 

nız ır şey o mıyaca (lır ı cnı - atı rcsmı bc;anattan aş ·a ayrıca 
deniz kıyılarında) başlıklı makalede, tı yirmiser _kilome.tre _mesafe ile mü • ı . .. ·. . ~ ,- olmak ıızeıc tes.ııit olunması daha u-
'- k 1 1 1 1 de 1 dort devl<"t arasında ıhtılaf muhtelif teş~r..'.ullcrin de beyanname-dopa • Boı ç a ve Trabzon - ran tran- temadı tamırat ekıp bına arı yaptın - . • .. .. .. . .... • zun müddete ihtıyaç go::;teren dış s::ı-
sit yollarının iyi bir halde muhafaza mı" ve birer cavuş ıclaresinde sekiz ki· Öyle gorunuyor kı bunlar kuçuk Jeıin' ne .retmckteaır. 

1 " uşlrıt ımızda ihracatç.Jarımızın, si'<hit b 1 , d 
cclilemedigindcn ve uzunca bir şoseyi şilik daimi tamir postaları teşkil edil - milletlerin dertleri için büyükle- Butun un ar bu) uk c1emo.-rat ev-hesap mesnedi bulmamaları netıcc-
tam olarak yapmak ve bir kaç sen~ miştir. İhtiyaç halinde posta mevcut - rin h a rbini pire için yorgan yak- ::;ınde, fiat teklif edememelerine s be- letleı ınin statukoyu muhafaza için el· 
t~~ bir halde muhaf:ıza etmek sır~ını !arı muvakkat amde ile takviye edil - mak, yahut Musolini'nin tabiriy- ]erinden geleni yapmamış oldukların -
hala ogrenemedıgımızden 'bahsedıle- mektedır. 1 .... k 1 . . oıyet vermiştir. Bö.ylelikle mu:ıtelif dan dolayı deriıı hır hayal inkisarmı 
rek tenkı't yapılmaktadır s l . ••t a· t . 1 • e, çuru çe { yumurtasını pışır- ihra("_ mallarımız hatlarında tenez · o::;e erın mu ema ı amır en mcv- . . _ . . . :ı< ifade ctmekteda. 

Bu }'.O~lar Dogu bölgem~~?e şose ~e- sime ve mahalli vaziyetlere göre muh- mek ıçın ~bo~azlaşmak g~bı hır züller vukua gelmiş ve yer yer ıhra-
lıe.~e~ızın. e~ fazla t_ra.fıgı o_lan en telii eşkali olan teknik bir iştir. tlkba- cmnet telakkı ed_eceklerdır. . cat tacirlerı hukum ... t~c acıl tedlıırler Çekosla.,· gazetesi diyor ki : 
muhım ıstıkametl~rıdır.. Bıl~"ssa harda güzergahın dik yamaclara mü • Hülasa bu dakıkaya kadar katı alınmasını istemışlerdır. "Şunu anlamamız lUzımdır ki, an -
Trabzon· İran yol~ tr~nsıt naklı}at: sadif kısımlarında sel te iriyle hen - üç yenı hadise karşısındayız: Bu vazıyet karşısında ihracatçzmı- r.ak, kendi kc dimize güvencbılıriz. 
ba~ımından ehemıyctıyle bera:Jer. dekler şivler tahribata maruz bulun - Al b k" "k l zı korumatt için ıcap eden tedbırlen Hayallere lap lm lım. Yaşay ı 11-
T b G'" .. E A"'. · manya, azı uçu arıza ar 

ra zon, umuşane, Jrzurum, ,,,ıı du u aibi bazı zamanlarda yiizlerce b f 'l\A b' ı·-· . almak uzere hükumete salahiy~t v.r zı ve siyasctim'zi hakikate istinat et -
vilayetleri havalisini do••rudan rlo '· " t- 'kA 'b t l .. . 1 ertara , mı ı ır ıgını tamam - . k 1 .h h l hf' .. . .. . . ..... metre mı ap tercssu a yo uzerıne l . J • l ren hır anun ayı ası azır anmıv 7e tirelim. Remi m ıllerden ö ren-
ruya ve mucavır vılayetlcrı bılv.ı~ıta 1 gelerek geliş gidisi inkıkatta ugratır. amıştır. l~gı tere ıle A manya hadisatın bazı tedbırlcrı derhal a1mı- digimi ~ gore, südet mıııtakasmın Al • 
kı::;me!1 tagdıye_etmektedır. Bu Y;>lda Bu ht'ılde tamirat postaları teksif edi - arasında hır anlaşma olmuştur. ya sevketmesi karşısınd;ı bu s:ılah:· n any a terki tarihı emiyet hai 
hususı eş.hasa aıt bır çek otom_ obıl v_ ·ıerek geceli gündüzlu ralısmalarla ni- Cenevre, muahedeler yüzünden 1 d ı k · · k 1 k ld b D 1 :. yet eı e ıstına en rn umet zarurı go· bir hudı e olaca!, ve Almanya ıle Çe-

am?·on ı;; em_e t~ o.. ugu gı .1 • ev et hayet yirmi dört saatte yol temızlcnip çrkacak ihtilaflara bir daha ka • · k 1 
dcmıryolları ıdaresınce de sckız oM- a !maktadır llkbaharda hendekler ve - Al , .. l rulcn lıır arar a mı'itır. ko loval. a'nın muı at ı yepyeni 
bü::., yirmi dort kamyondan miırek· çı t· ır e··C1ıımeıcıe beraber karıarm rışmıyacağını manya ya .. aa l- 26 eylülde derhal merıyete gi.me bir esasa istinat ettirecektir." 
k b . k"I 1 · · · d · · d şıv.eı am h""t t · t' · 1 b k 1 t h ep ır teş ı at a ltınererı aıres.ın e erıme mcvsımlcrınde şosede ha::.ıl olan u e mış ır. uzere a ınan u arara gore ıarp e - Çekoslovak gazeteleri, alman - ingi· 
muntazaman yolcu ve eşya naklıyatı cokı.ıntuler kırma taşla mevziı yama _ Ya Rusya? Hacını kadar mu- likesine kar§ı yapılacak sigoıtaların liz anla masını da ne~rediyorlar. 
yapılmaktadır. l 1 . d 1 azzam bir istifam? Her halde y itzde 80 rizıkosunu devlet tekaubi.ıl 

Transit yolu Trabzon'dan, İran hu- ara tamır e ı ıı . 
1 

. • h~ d" l . d h b' .. d t kt d. Prager Presse bu hususta diyor ki-
d d k d 

645 
k"l t 1 k Yaz mevsımınde ve sonbahar-<. a ı- a.ıans ava ıs erı a a ır mu - ~ nıt- e ır. .. D . 1 d II"tl 'l 

u una a ar . ·ı omc re uzu!' '.J :- b na öre mevzıi yamalara ve hen - det radyolal dtın kulakları ayırt- Bu suretle harp rizikosu primleri 1 un og e en sonra, . ı er c 
ta olup 931 senesınde ıslah ve tanıırı- ca ı g yukarıda yazd.bıını.ı: gıbi yu.ı:dc 2 ile Çeınberlcyn.arasıntfa akteclılcn aıılas -

b } d 1 b 'd"' zı· dek ve :.ıv tamıratrna devam cclılmekle mıyacak kadar enteresan olmak- l ld Al 
f\C aş an ıgı zaman ra zon .-ıı - . . . .h. f yüzde 5 arasında kaldrgı miiddetçe. m. arı. ı.n metnı ma um. o u.. manya_. 
garıtı'ya kadar iO kilometrelik kısmı ı.ıcrabeı tamırat ısınm en mu 1111 sa - ta devam edec.cklerdir. 1 1 ıı ı ı k 
ıle Kopdagmdan Hasankele'yc kcıdaı hası ~osc sathındakı . kn ma taşların fitrkiyc'dc çalış<m sigorta ş:rketlcri, ıpgı ız ve. a m~n. mı et erı .?rası~< a ·ı 
120 ıcilometre olmak üzere ceman an~ ::.bku1mcmesı ıçın tcdbırle_rdır. bıı~~n Falih Rıfkı AT AY bu kurların yiızde 20 sini teşkil ede- me elclerı hal ıçın bundan boylc sılaha 
cak 190 kilomdresi tamiıc muhtaç. fa- icın l.ırma taş faslı ı:ı~şterdderuıın c~k bir prim tahsil etmek ve buna mu- müracaat etmemeyi teahhüt ediyor. 
kat seyrüsefere müsait kırma taş ~o kumsu- kalmamasına ıtına. ?lunarak kalıil mesul olacakları riziko ,mıktarı 1ngilizler de bilmukabele aynı teah -

r. 
=.meselesi ikinci p( P 

rcier n b ir i• 
.Prag, 1 a.a. - .t .... umet kaolisyo ,ktır. 

nunuu s.ovak par ıerının mi.ımessıllt'd apo 
riyıe rnıllı slo\ , , nin mumessil11ğu g' 
lcrı dun Prag da opJanarak umu~e.rdım 
vazıyet hakkınu ı .ır teatisinde bu Tabii 
lunmuşlarc.Jır. erke s i 

Bu toplantıya ayın beşinde Slovaknda 
ya'da Trencin'cle devam edilecektir. ıek 

ç,.Jdedıı sıidctlcre lıilllbı •;:ı~ 
:E'rag, 1 a.a. - Malvik'deki veri in ya 

istasyon sudet almanlarına hıtaben ş~rın i 
bey.ınatta bulunmuştur: n daki 

''Südet almanl,ırı, Çckoslovaky•uı.rı 

ulhu kurtarmak için pek buyuk bııirmiy 
fedakarlıkta bulunmuştur. Sulh uğ...amız 

runda bin seneden beri Bohemya ve0kun 
Moravya'ya ait olan topraklardan vaık ola 
geçmi tir. Bu sur tle ha ı{et etmeklerttda 
bitküınet hiç olma sa si.ıdet almanları p.da 
nın hayatını kurtarmak istemiştir. Sii•eçer: 
det alınanları, erkek olduğunuzu ve•r;; 1 

milletini sizin kadar seven bir düşma· u 
na karşı saygı göstermeyi bildiğiniziJiri 
isbat ettiniz." Uç 

ıış 

Kıwların<l ilıilwklurı tehir ıe di 

olunan askerler i 255 

Prag, l a.a. - İlkteşrinde kıtaları -~~u 
na iltihak etmeleri liizım gelen yeni ef· ):; 
r:ı.t, yeni bir emir gelinceye kadar mü· ,. 
rcttep mah~llerine sevkcdilmiyecek • er .ı 

.. .ar 
lcraır. se halinde bulunuyordu. Mütc:...aki ritz~aı ve selleıın surtik1edı~ı ve oto- B Duff Kuper müemmen melılagın ytizde 20 si olmak hiitte bulunuyorlar. Bu anlaşma üzeri-

455 kılometreden Gümtişane vil~~cti moıı~ı~ıın savurup dabıttıgı Kum yerı- • üzere, ilıraçatı haıp rizikoeuna ~arşı ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ tki 
dahilindeki ı 75 kilometre ile Has~n- ne yenı<icn kum gemılerek do~emr. f sigorta edeceklcrüır. Rizikonun geri- Ü 
kale - Velıbaba arasındaki 50 kilo- Utoınomı tekcrıekıcrmın şosede aynı isti a etti ye kalan yuzde 80 ıni de Devlet der- Tam dörtler anlaşmasına do"'ru en 
metrelik kısımları çok harap yvl ve ızı tan:ıbctmelerı yolun ısauuk bozu! - uhte etmektedir. W er 
Velibaba mevkiinden İran hududun:t ınasma st:bebıyeı veruıgınden buna Londra. ı a.a. - B. Duff Kuper bu- Dı er taraftan bu karar, aynı m:ıka- niş 
kadar 230 kılometresi ise o zamana ınanı 01111ak tçııı de tekcueK ı.ı:len su - gün başvekile istifasını vermıytir. B. nizmanm diınya prım piyasasında bu 'ak 
kadar h;.ç el sı.iritlmiyerek gelış gi- puq,c ılc ve mutemadıyen ızaıe edılır. Duff Kuper, istitanamesinde, brışve- fiatların bir misline kadar yiiks li_i Musoıı·n ı· Çemberlayn'ı· 
el.işle hasıl olan iz halinde idi. ::>anıı imalatın ınuııatazası ıçın lle an-

Yol arızalı sarp araziden geçmekte roşmanla tahkımat ve ucrıvasyon gıbi kile c.ı:ciımle şoyle eliyor: halinde dahi, çalışmasını kabul et-
oldugundan 645 kilometrenin oaştan teouırlcre muracaat edilir. " Hükümctin ta~ıp etmekte olduJıı mekte ve bu hadlerin aşılması hali.o- b 

1 başa inşa ve ıslahı takriben on milyo:ı ·ı·ı ansit yolunda, kıt mevs~mindc.:, ve bundan scnra tıa takip cdccq,e de yeniden tedbir atmak salahiyı:tini 1• f m Ü Aka ta ÇQ n 1 f Q CQ k 
lira gibi mühim bir masrafı icap daımi tamırat postalarının muhıın va- benzedigi ::;iyasetteıı fevkalade ihtiraz lktısat Vekaletine vermektedir. U ~ 
ettireceğinden 4 - 5 milyon lira zııesı vardır. ı ransıt yolu guzergahı ederim... Hukümetin, yeı inde olan bu karan 
tahsisatla yolun bir an evel oto- Trabzon'dan itibaren 67 inci kilomet - Duff Kuper, zamanı geldigi vakit alakadar mahafillcrde minnetle kar
mobil seyı·iiseferine müsait bir hale rede Zigana dağı t.ıel noktasından 2030 b\lndan avam bmarasında bahsedece- şılanmıştır. 
getirilmesi zaruri görülmiiş \·e bu rakımından lb-' ncı kııvmc:trede Vavuk ı:.ini ilave etmektedir. Primler normal lıudde indi 
maksatla yolun kabili istifade kısım dagıııdan 180U rakımınaaıı 240 ncı kı- Çemberlcyn, vere.ligi cevapta, isti - İstanbul, 1 (Telefonla)_ Londı-a'-
larının bilhassa yukarıda bahsedaen lonıetrede Kop ua~mda 246 ı rakımın- tayı kabul cttigini bildirmiş ve yaptı- 1 1 190 kilometresinin tamir ve ıslahı sı- dan 44ı; n:-"ı kılometrede 2300 rakımlı dan şehrimiz piyasasına ge en te • ~ • ğı hizmetlerinden dolayı kendisine fl ·· 1 ı ·· ] 
r aya konarak ilk iş olarak dar ve teh- Saç dagmdan ve 455 nci kılometrede gra ara gore son zaman arca yuzc e 

- tesekkür etmiştir. · k d "k } h · "k l ikeli yerlerin genişletilmesine, viraj 25.:iO rakımlı Tahir dağından geçmek- ona a ar yu se en arp rızı osu 
ların ıslahına, çok harap ve batak olan teclir. /Ja§lw nazırlar du İ.<itİ/a primleri, alman - çek ihtilafının halli 
şose aksaznının tamirine ~e heniiz yo- Kı§UI §OSe[er : üzerine normal hadlerine inmiştir. 
lu açılmamış kısımların ınşa::;ın;t baş- Yolun düzlük kısımlan da 1000 _ ec/cct•hler m i? 
lanmıştır. , 2000 raJ.ımları arasında olup ışın yo- Londra, ı a.a. - İngiliz diplomatik 

İnşa programında ılk hedef olaral· lu:ı kısmı azamı kar altında kalmakta· 
k • k d 5p · mahafilinde, Duff Kuper'in istifasını 

T_rabzon'da? Kara ôs~ ye a ar .- dır. Kar irtifaı yüksek yerlerde 80 Dün pazarhksız 

sallıın ilk günü dü 
kılometrenın her mevsımde otomobı. t" t e, ı-al'g old ·u 'ıbı" dağ - diğer ba§ka istifaların takip edecegi-

f · · · lı. h 1 • san ıme r ye u 1 ug g ne ihtimal verılmemektedir. Duff Ku-
s~frils.e erme ~lvke~ışlı lır a e g~ı- larda bazı yerleı ele fırtına tesirıyle ı)er'in tıpkı Eden'in yaıJtıgı gibi a
rı mesı nazarı ı . ate a ınmı~tır ~ı ., _ tı metre irtitad Kadar kar toplan -
k11ımda 3.965.o.oo !ıra masrafla 327 kı- maktadır. Yol karla kapanmıya başla _ vam kamarasında beyanatta buluna
l~metre şo~e ınşaatı ı,.22ı.ooo m"tre dıkça mütemadı tamir po!>talarıyle rak istifasını izah etmesi beklenıyor. 
mı k~p .~ev~ıat ve tesvıre, 1078 adet kar kaldırılıp otomobil ge\iicli temin e _ Bahriye nezaretine kimin tayin e - de 

(Başı ı. ıncı sayfada) 

y~nı .~opru. ':c menfez ı?ş~sı, 48 arl~t dilir. Evelct: senede altı ay lıu yolclan dilccegi heni.ız beli degildir. 
kopru tamın, 448 ":det ı~tınat dıvarı ara!Ja ıslc.:n ez.ken son Eenelerde kar 
yapılarak 93 7 senesınde yolun Kara - t i lenıı c si suretiyle kısın ;·olun O'e • 

olmadıgını göstermiştir. Pazarlık

tan bıkmış ve hatta bundan ıstnap 
duyan halk, maktu fiyatla alışverişin 

huzur.una hiç guçHık çekmeden çık· 
mıştır. 

k .. · '· d k h · d em " b ose Y~ "a ar .. ısmı. er mev~ı~ e 0 - çit vermediği ıniıddetler fasılalı olarak 
to~o.lııl. s.eyrusef erıne elverı~lı hale ceman yirmı otuz güne ınhisar etmiş· 
getırılmıştır. tir. 
Trabzo~ - ~~ra~öse arasın~a henüz Dağların iklim vaziyeti itibariyle 

esaslı tamır gorı;ııyen _ 185 kılomctre transit yolunun kışın daima açık bu • 
de senel~re t~ksım ;dılerek peyrler· lundurulması ımkan üahilinde degil • 
pey tamır edıle~ektır. dir. Zira gUnlerce çalışılarak "biiyitk 

Yolun Karak~se'den - ~r~n ~ulu.!u· masrafla viıcude getirileıı kar tathi -
na kadar .133 kılometrcsının ın~?.sı:.ıa 1 ratını müteakip bır fırtına çıktıgı tak-
9~.7 senesınde b~şlanarak . Sehop ko - dirdc arım ::.aa, icinde ol tekrar 4·6 
yune kadar 80 kılometrelık kısmı 7&. } · ~ y k d 
b . 1. b d 11 · hh"d "h 1 1 metre ırtıfamda kaı la kapanına ta ır 
ın ıra e e e mııtea ı e ı a e e- • · · f . 

d · ı · ·k l' k · k ·b 1 I•azla kara ve sıddetlı ırtmalaıa 
ı mış ve ı ma ı uveı ·arı eye: ge - k"l ·d k . k k 
· t " G · k 1 53 k"l t 1.k k sal ne olan mev ı eı e st !:it can ur-

mış ır. erı a an ı ome re ı ıs- . . 
· d ·· .. .. d k. taran bınalan yaptırılmıştır. Bu bına-

mının ınşasına a onumuz e ı sene . . 
lerde devam edilecektir. lardakı amele postaları kar temızl"· 

melde beraber yolculara yardım eder-
Hopa . Borçka yolu lcr . 

H opa • Borçka yolu Artvin'i ve do- Karlarıı~ erime ~evsi~nrle de ?1ü: 

iki yangın oldu 
Dün ögleden sonra saat 16.30 da ş;

mendifer istasyonu arkasında B.)rs<\ 
caddesinde Uzlum sokağında bir yan· 
gın olmuştur. Ma<len Arama En::;-

titiisü levazım anbarı yanında ve 
bir çatı altında İ::;mail Hakkıya nit a· 
raba tamir dükkanı, llasa.oa ait berber 
di.ikkanı, amele Mustafa'ya ait 6 nu
maralı hamına! İsa'ya ait 7 numaralı 
yer odaları ani olarak tutuşmııstur. 
Yangın lıılhassa Madı.:n Tetki;, ve 

Arama enstitüsünün levazım anharın« 
sirayet etmek i::;tidadını göstermiş ve 
hatta bu anbartıı saç.akları da kı:;mcn 
tutuşmuştur. Fakat vaka yerine µek 
çabuk yetişen itfaiye büyiık bir 6ay
ret sarfederek yangını daha fazla bü
yümeden söndi.irmiye muvaffak ol • 

Bu münasebetle dün, şu dikate de -
ger hadise de tesbit edilmiştir: Dünkı.i 
ilk günün intıbalarını ô6 renmek üze -
re kendileriyle konuştugumuz '.acirler 
arasında, bize, cvelkı gune göre daha 
çok iş yapmış olduklarını söyliyenlcr 
vardı. Pazarlrgın kalkmas , bir zaman 
tasarrufunu da temin etmi§., dolayı
siyle fazla muamele imkanını vermiş-
tir. 

lay ısiyle Ardahan ve Kars havaıı .iııi ~en:ıadı rammı: buytik bır ehem.ıye. 
en kısa istıkamett~n Karadeniz'e Lir- ıktısaıı c lc:ı. K~ı &ularının şose kutle
leştiren yoldur. Kars'tan Karadenı.::'e ı sine n,:fuziyle şose. k.ütlesi çok z~yıf -
doğru evelce mevcut olan şose B r lamak•a oldugu gıbı ?u mevsımde 
ka'dan sonra Batum istikametinde rus kaınyo.ıların tekerleklcrıııe taktıkları muştur. 
h ududuna mitntehı olduğundan Ilorç zincirler .şose taşlarını sökeı. Karların 
ka'dan Hopa iskelesi.ıe kadar 36 J:ılo- erime mevsimınde yol acele siiprüldiı· 
met re tulünde yeni bir şose inşasına bu gilıı ha~ıl o~an şose oyuntuları da 

Gene ikinci bir nokta olarak, bil
hassa yiyecek maddeleı i iızeriııd:: az 
dahi olsa, bir fiyat sukutu vardır: Bu 
clii~üklük, bilhassa aynı malı yanyana 
ı:;atan mağazalarda göze çarpmaJ•ta
dır. Yanınclaki dükkanın aynı mala 
kendisinden daha ucuz fiyat koydu
ğunu gören dukkan sahibi, fiyatını 

hiç olmazsa, komşusunun seviyesine 
indirmekte ve ondan daha aş ğı yap
mıya imkan aramaktadır. 

zaruret hasıl olmuştur. Bu yolu 1 giı- kırma taşla tamı: t dilir. 
zergahı çok arızalı, dağlık, volka:ıi : Otom~bil trafiğine m:ıruz maka -
arazide dik ve uçurumlu yamaçı~r dam şoselerde mütemadı tamirattan 
müsadiftir. İnşaatı tazla masratlı ve başk;ı trafiğin kesafetine ve mahalli 
teknik itibariyle de ehemiyetli ol hı- şeraite ve taşın cinsine göre beş illi on 

undan doğrudan doğruya Nafıa Ve· senede bir büti.in şose arzmca kırma 
kalcti tarafından 655.000 liıa sar ıvl-: taş konup silindirlenmek suretiyle e
yaptırılmış ve 933 senesinde ikma' t·· &aslı ta~Jiılere ihtiyaç ve zaruret var -
dilerek seyrüsefere açılmıştır. Beş dır. Ya:li inşaati ikmal edilmis olan 
senedenberi bu yol üzerinde hiç 'l;r yoH:ırın iy: halde muhafazası ve ida • 
arıza olmadan otomolıil ve kamyonlar mes! mütema.!i tamirattan başka her 
emniyetle işlemektedirler. Yol, müte- sene peyder pey muhtelif kısımların
madi tamirat ıanesiyle iyi halde bu da - Yolun heyeti umumiyesinin Iaa -
lundurulmaktadır. kal onda biri • nisbetinde esaslı tami -

Makadam şoseler umumiyetle ü- ri icalıcttirmektedir. Hopa - Borçk1 
ratli otomobil seyrüsef erinden dcl:s- ve Trabzon • İran transit yollarında 
yı taşlarının alimması ve sökiilmecıı bu isler fenni ve muntazam surette 
suretiyle tahrilıata maruz bulundu~l' yapılmakta<lrr. Bu yollar halen hüs -
gibi sel, kar, yeraltı suları ve kuraldık nü halde oldukları ı;:ibi seneden sene
gibi tabi ı tesirat da yolların han:t: c- ye tahsisat imkanları nishetinde yapı -
tınde birer amildir. Bu tesirata karşı lacnk tamiratla daha iyi hale gelecek -
hiç bozulmadan dayanabilecek mıtka· tir. 
dam fOıe inşası fennen mtimktin ol· Bir §chadet : 

· ırntın Gari tesadiıftür ki Yedigtin mec-

Bu da ba.~lw 
Gene dün akşam saat 19.40 da Ulus 

meydanındaki benzinci dükkanın :la. 
ki be.ozinler de tutuşmuş ve itfaiye 
yetişerek büyümeden söndürmüşti.ir. 

dan geçerek uairci intihabiyesine gi· 
den bir mebusumuzdan 17 agustos 938 
de aşagıdaki telgraf alınmıştı: 

( Dört saatta T rabzon'dan Gü
müşane'ye asfalt yol gibi latlı 
bir yolculukla geldim. Böyle bir 
yolun bütün T ürkiye'ye teşmilini 
candan dilerim.) 

Bir belediye kontrol memuru sa
bahleyin kilosuna 55 kuru~ fiyat koy
duı;u bir pcynırin yanındaki diıkkan
da 50 kuruş oldugunu gören bir dük -
kan sahibinin etiketi öğleden sonra 
değiştırmiye mecbur kaldığını söyle-
tli. 

Kanunun tatbik mevkiine girmiş 

olması dolayısiyle belediyemiz, bazı 

kontrol tedbirleri almıştır. Evvelii ka· 
nun hükitınlerini tatbika mecbur olan 
inagazaların, lıiitiin maddeler iizerine 
malın umumi olarak vasıflarını anla -
tcın şekilde etiket koyup koymamıs ol-
dukları gözden geçirilmektedir. Bu 

Bundan backa Trabzon valisirıılen suretle de, vazifeleri arasında ihti
ve is basınclak: nafıa miidiirlerinden kaıla mücadele ve her türlü eş}anın 

bu yoll~r hakkında yeni malfımat is- normal fiyattan yukarı satılmasını 
tenıni!? olup gelen cevaplarda tenki- ınenetmektc olan memurlar, fiyatları 
din, yol inşa ve miıtemadi tamir tek- da murakabe etmek imkanını elde et -
ni;::inc vukuf~z\uktan ve esaslı tanıi- mektedirler. 
ratı lıeniiz y ılmamış yol aksamım•ı Dün, sabit dükkanlarda kanunun 
farkedilmem1 ~ltnasınclan ileri geldi-
ği tebarüz etmek cdir. ilk tatbik günü idi. Bugün de pazar 
Yukarıld j~~trıı bu yollarda ya- yerlerinde seyyar addedilen ve dük

'· kan şeklinde satı§ yapan tacirler ka-

(Başı 1. irıci sayfada) 
koymaktır. Esas şart İngilteı 
manya arasında en iyi a.olay 
nidir. Hi.ıkümet sıstemlerım 

1 
sükCınu tahakkuk ettirmek için ~im

- diki müsait havadan istifade edilmesi 
luzumunu ileri siırmektedir. 

d ı r. Her birimiz rejiminin kencıı .ı

yaçlarına en uygun olduguna ınan-

. maktadır ve her milletin ke.ıdine en 
uygun gelen rejime malik oldugunu 
anlamaklıgımız lazımdır. İki memle
keti aliikadar eden bütün meseleleri 
neden dostane bir fikirle münakaşa e
demiyecegimizi anlıyamadım. Buh
ranın en büyük mesuliyetlerini omuz
larında taşıyan devlet ad~"Tlları ara
sında ve bılhassa Führer'lc şahsi te
maslara imkan verdigindcn dolayı se· 
viniyorum. İki memleket ara:ıında 
bundan sonraki münasebetler içııı 
tam faydasını ispat etmiş ol n bu te· 
ması tahakkuk ettirmiş oldugumuzu 
zannediyorum.,. 

Romcı'ya frcırısız biiyiil• cl(_:isi 
Faris, ı a.a. - Pnns siyasi mzıhafı

linde Roma'ya pek yakında bir fran
sız büyiık elçisini.o tayini beklenmek
tedir. Bu hususta başlıca namzet O· 

larak B. Dö Sambrön, Mistler ve Pi
etri'nin isimleri geçmektedir. 

lstil.:IJal lıaJ..·kmda ii?ııitlcr 
Berlin, 1 a.a. - Hamburger Frem

d.:nblat gazetesi, Münib anlaşm:ısın
dan sonraki enternasyonal vaziyeti 
tetkik ederek diyor ki: 

"V ersay hatS.larının ta'5fiye .. inden 
sonra diinya siyaseti, yeni bir esas 
bulmuştıır. Ve yeni emelleri istihd:ı.f 
etmektedir. 

Almanya, diinyanın beş kıtasında 

bulunan Büyük Britanya imparator· 
luğunun denizlere hakim olması!lı sa
rih bir tarzda anlamış ve kabul etmiş
tir. lngiltere'de de kapalı bir sahaya 
sıkış.mu; olan seksen milyonluk bir 
milletin müstemlike hakkının kendi-
sinden cebren alınmış olmasma ta
harnmiil edemiyeceği de aynı vuvıhla 
anlaşılmalıdır. 

Hitler ve Çemberlayn·m birbirleri
ne ileride ihtilaflı meseleleri hal :çin 
vS.dettiklcri usul, yeni hedeflerin is
tihsali yolunda yeni imkanlar yaı at
mıştır. 

Uiirıilı cmlwmwsırrın nctir.elt•ri 
Paris. ı a.a. :_Gazeteler, Münib an

laşmasının neticelerini hararetle ba
hisıutvzuu etmekte ve enternasyonal 

İstanbul' da Kanunun 

tatbi katı 
İstanbul, 3 (Telefonla) - Pazarlık· 

sız satış kanununun tatbikine bugün 
başlandı. Kanunun şümulü çerçevesi
ne giren bütün mağazalar, mallarının 
üzerine kalite ve fiyat etiketleri koy -
muşlardı. 

Belediye memurları şehrin her ta
rafındaki maktu satı~ı kontrol etmek-

Paris-Soir gazetesi, Münih'in umu
mi bir konferansa ba§la.ogıç olm!sı 
Iazrmgeldiği mutaleasını ileri eürü
yor ve diyor ki: 

"Mazinin hatalarını tashih etmek 
gerektir. İngiliz - alman anla~masr d 
fransız erkanını hayrette bıraknıı~- e 
tır. Çemberlayn, el çabukluğu yapmış 
ve mazinin hatalarına artık düşmek l 
istemedigini göstermiştir. Fransa bir 
an evel Roma ile normal ve dostane 
münasebetler tesis etmeli ve Alman
ya ile de işbirliğine girişmelidir. 

Lö Tan gazetesi de şöyle yazıyor: 
"Avrupa siyasetinin umumi veçhe

si itibariyle ingiliz - alman dekl:ı.ras
yonu, fevkalade miihimdir. Bu dekla
rasyondan mülhem olarak Fransa ile 
Almanya ve İtalya arasında itimada 
müstenit müna cbata yol açmak la
zımdır. Münih anlaşması neticesinde 
merkezi Avrupa'da hasıl olan deği

şiklikler bugüne kadar bakim olan 
doktrinlerin tadilini icap ettirmekte
dir. Bu tadilat, fransız - Polonya itti-
fakını ve framuz - sovyet paktını a
meli 'bakımdan kıymetten düşürmÜJ-
tür. 

Uşak şeker fabrikası 

iş l emiye başllyor 
Uşak, 1 a.a. - Şehrimiz şeker fab· 

rikası bu ayın beşinde mutat kam -
panyasına başlıyacaktır. Bugün, pan
car mıntakası bulunan Banay nahi -
yesinde bu ıpaksatla bütün nahiye 
ve civar köyler halkının iştirakiyle 
bir tören yapılmış ve ilk pancar 
vagonu bu törenle Uşak'a gitmigtir. 

İnci r, üzü m satışları 
İzmir, 1 a.a. - Bu hafta borsada, 

altı buçuk kuruştan on yedi kuruşa 
kadar elli bir bin dokuz yüz sekse 
iki çuval üzüm ve yedi kuruştan o 
altı buçuk kuruşa kadar on yedi bi 
dört çuval incir satılmıştır. 

Diyanet işlerinde yeni 
ta}inlcr 

Açık bulunan Diyanet işleri r~isli 
gi zat işleri direktörlüğüne yazı işle 
ri direktörU B. Celal Göktekin, yaz 
işleri direktörlügüne zat işleri dire 
törlüğü mümeyyizi B. Rakım Bera 
terfian tayin edilmişlerdir. 

Zayi - 1936 senesinde Ankara e 
kek lisesinin 4 üncU sınıfından ald 
ğım 550 numaralı tasdiknamemi ka 
bettim. Yenisini alacağımdan e"kisini 
hükmü olmadı ı ilan olunur. Tevr 
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Sonbahar at yarışları 

İlk 
cip~pod 

ou 

Ankara halkının sabırsızlıkla beklediği sonbahar a1. yarışları -
n biri·ncisi bugün şehir hipodromunda saat tam 15 de yapılcı -

isyo iktır. Küçük büyük erkesin heyecanla alakadar olduğu bu gü
ssillc'el spora biz de lô.yik olduğu ehemiyeti vererek her mevsim ol -
essiluğu gibi bu yarış mevsiminde de tahminlerimizle okurlarımıza 
urdardım etmiye çalışacağız. 

bu Tabii tahmin diyoruz. Çünkü ı rın diğerlerine na aran şanslı oldu -
!rkesin bildiği gibi at yarışla- ğunu zannediyoruz. 

?vak'rıda birinci gelecek atı bulabil- Be.~inci lwşu : 
r. ıek hazan fevkalade güçtür. Di.rt ve daha yukarı yaştaki yerli 

ı zaman kehanet lazımdır. yarım kan ingiliz at ve kısraklara 
ı Halbuki biz bu iddiada olmadı · ımız mahsus hendikaptır. 
ericin yarışlara iştirak edebilecek at- İkramiyesi 255 lira mcs.ıfcsi 1800 
n Şl\rın idman vaziyetleri, idman esna- metredir. Bu koşuya dört yarım kan 

ndaki rekorları, o günkü hallerini yazılmıştır. Dördiınün de ko§aca -
akyazarr itibare alarak en iyisini bil . ğını zannediyoruz. 
biıirmiye gayret edeceğiz. Bu çahs • B. Salih Temel'in Gulüzar'ı 63. B. · 
ug.aamızla okurlarımıza yardımı~ız Salih Tcmcl'in Alemdar'ı 58, B. ls -
veokunursa o da bizim icin bahtiyar • mail Tctik'in G "ilcan'ı 57. B. Osman 
vaık olacaktır. Son olarak atçılar ara- Arıkan'ın Mesut'u 50 kilo ile kosa • 

ekJctnda meşhur bir daı b meseli yaz- caklardır. Bunlardan Giılizar'ın boy
an )adan geçmiyece iz: A. koşar, baht nundaki yaralara na aran her halde 
Sü•ıeçer. Bu da yarışların t mamen bir tatilini araba sporu ile gecirdiğini 
ve•ns işi olduğunu gosterir. .zannediyoruz. Onun icin kendisinde~ 

ma· Bugünkü yarı lara gelince : kilosunun ağıı lıgi dolayısiyle belkı 

·niziJirinci l·nsu . bir ücüncülük beklenebilir. Daha 
Uç yaşı~d~ ve. hiç koşu kazanma • fazlasını tahm!n edemi~oruz. Alem -

\IŞ yerli yarım kan İngiliz erkek dar d~ topallıgı do~ay.ı~~y.le. uzu~ ~a-
ir ıe dişi taylara mahsustur. İkramiye- ~an. ıdmanda~ çekı.ld.ıgı ıçın mulıım 

i 255 lira mesafesi l200 metredir. Bu hır ış yapabılecegını ummuyoruz. 
llu hallere nazaran Gülcan ile Me -
sut'u rakiplerine nazaran daha şanslı 
görüyoruz. 

ıoşu güniin en tenha koşusudur. 
rı -, l 'k' . k . Ah f a nrz ı ı tay gırece tır. B. met 
~."hduz'un Uçar'ı ile B. Abdullah Te

k u: er'in Civanı bu yarışta favuri U
,.ar'dır. 

ikinci ko~rı : 
Üç ve daha yukarı yaşta ve 1938 

enesi zarfında kazandıgı ikramiye
er yekunu 500 lirayı tecavüz etme
niş olan halis kan İngiliz at ve kıs
ıaklara mahsustur. İkramiyesi 255 
ira mesafesi 1400 metredir. Bu yarı
~ beş halis kan girecektir. 

B. Ahmet Aganm Moroz ve Dak
f'a'sı, B. Salih Temel'in Taşpmar'ı, 
~. G. S. Omurtkan'm Ateş'i, B. Fevzi 
'...atif Kara Osman'm Filorya'sı. 

m- Dakya'nın ve Taşpmar'm dördün
si :ü koşuya da yazılı olmaları dolayı -

~iyle hangisinde koşacakları pek ma
u- um değilse de Dakya'nm her halde 
sı !ördüncü koşuda ahır arkadaşı Oz -
• !lemir'e yardımcı olarak kosacagını 

ilaha kuvetli bir ihtimal olarak ka -
k bul ediyoruz. Hoş, bu yarışta koşsa 

s1 da mühim bir iş yapacağını tahmin 
~- etmiyoruz. 
ış Bir buçuk senedenberi yarış yer • 
k lerinde koştuğunu görmediğimiz 
'r Moroz ile bu koşuda koştuğu takdir
e ıde Taşpınar'ın rakiplerine nazaran 
- daha şanslı olduğunu zannediyoruz. 

Vçüncii Jwşu : 
Dört ve daha yukarı yasta ve 1938 

- &enesi zarfında hiç koşu kazanma -
mış yarım kan ve halis kan arap at 
ve kısraklara mahsustur. İkramiyesi 

e 220 lira mesafesi 2000 metredir. Bu 
yarıp kaydolunan hayvan adedi 
dörttür. 

B. Yusuf'un Alceylan'ı B. A. Hay
ratlı'nın Duınan'ı, B. Iskender'in 
Şeker'i, B. M. Dinçel'in Efe'si. Bu 
koşuda Duman ile Alceylan'ın ra . 
kiplerine nazaran şanslı olduğunu 

zannediyoruz. Mamafi avutsaydet 
olarak Efc'de ihmal edilmemelidir. 

Dördiirıcii /wşu : 
Uç ve daha yukarı yaşta ve 1938 

&enesi zarfında kazandıgı ikramiye -
ler yekunu 1000 lirayı tecavüz etme
miş olan halis kan ingiliz at ve kıs -
raklarına .mahsustur. İkramiyesi 380 
lira mesafesi 1800 metredir. Bu ko . 
şunun şeraitine nazaran hayvanların 
taşıyacakları kilolar yaşlarrna ve ka
zandığı ikramiyelere göre eksik ve
ya fazla olacağından yarışı bir nevi 
hendikap mahiyetini gôstermektc -
dir. 

Bu koşuya altı halis kan yazılmış
tır. Bunların isimleriyle taşıyacağı 
kiloları sırasiyle yazıyoruz : 

B. Burhan'ın Konisarj'ı 59 kilo, 
B. Akif Aksu'nun Bayyalan'ı 54 1/2 
B. Salih Temel'in Taşpınar'ı 52, B. 
Fevzi Lütfü Kara Osman'ın Sipka'sı 
53, B. Ahmet Aşman'm Dakyas'ı 
50 1/2. Gene B. Ahmet Aşman'ın 
özdemir'i 49. 

Bu koşu günün en heyecanlı ko -
şusu olacaktır. Çünkü Gazi koşusun
da ikinci gelen Özdemir ile evelki 
hafta tzmir'de Spring Board' geçe
rek birinci gelen Bayılan, hiç umul -
madık zamanlarda mükemmel koşu -
Iar çıkaran Taşpınar. Polonya'dan ge
len arkadaşları içinde en iyisi olan 
Konisarj için bu koşu mühim bir im
tihan olacaktır. Her halde koşu çok 
sıkı olacak kazanan at da rakibini kı
sa bir mesafe ile belki bir boyun fark 
ile ancak mağlup edebilecektir. Ba -
kalım bunu yarın göre~eğ.~z. T.a~mi • 
nimize nazaran sondakı kumt ıçınde
ki atlar arasında Ozdemir, Bayılan 
ve Komisarj'ı, göreceğiz. Biz bunla-

Bugünktı kosularda çifte bahis bir 
tanedir ve üçünciı ile besinci koşu -
lar arasındadır. lkili bahis de bir ta
nedir ve üçüncü kosudadır. 

Gü n politik 
hadiseleri 

(Başı 5 inci sayfada) 
Avrupa'nın harp ve sulha kara: 
vermek mevkiinde bulundugu anda 
Cenevre asamblesinin bugünkü va
ziyette olacagını asla tahayyül ede-

\ memiştir. 
Cenevre sekreterliğinin başında 

kuvetli bir şahsiyet bulunsaydı, gü
rültülü bir istifa kamoyu ayaklan
dırabilir, onu MiJletler Cemiyeti'
nin etrafında seferber edebilirdi. 
B. Jozef Avcnol'ün istifası, genel 
sekreter mevkiinde bulunuşu kadar 
kayıt'Sızlıkla karşılanırdı. Evelce 
bir Alber Tomas, bir Nansen, bu -
gün bir de Bruker, bir lord Sesi! 
harekete geçebilirlerdi. B. Avenol 
Milletler Cemiyeti konseyinde, bir 
idare heyeti azası gibi vazifedar -
dı~ • 

Bu 19 uncu asamble hafta sonuna 
doğru süratle nihayetlenecektir. 

Delegasyonlar acele hükümet 
merkezlerine döneceklerdir. Kon -
seyin yeni içtimaı 1939 ikinci ka -
nununda yapılmak lazımdır. 

Bu içtima yapılacak mıdır? Han
gi şartlar içinde? Ne yapacaktır? 
İstikbal karanlıktır ve ben, sene
lerce müddet en yüksek ve en gü -
zel beşeri fikri nefsinde canlandır
mış olan bu teşekkülün dirilccegi
ni ummak için beyhude yere birse
bep arıyorum. 

Cocuk ilôvemizdeki 

bilmeceyi h~lledip 

kart kazananlar 
Ehzıg halkcvinde mucellit İbrahim t.ğ
lu Tekin Guney, Samsun defterdarının 
oglu Tevfik Sungur, Diy:ırb:ıkır beledi
ye tahsildarının 01'1U Hayrı Aydın. Amas· 
ya inhisarlar muduninun oı.:lu Cemal .ı.r
dem, İsparta yayla mahallesi 39 numara
d;ı Mehmet Ali Gulcş, lsparta kara ıı:ac 
mahlllcsi 28 Necati Bodur. Esdrdir z·ra
at bankası memurunun o ,lu Orhan Sor
guç, Kayseri lisesi 705 Aydın, Ankara 
Mimar Kemal ol.ulu 120Ayten Saı:a. <'1n
kırı huki.ımct caddcsı 27 numarada Ce -
mal Acar, Adana yenı istasyon bufecisi 
McHihat Gazyagcı, Ankara kız liscsı 1011 
Raife Tandogan, Ankara Dumlupınar 
3155 Necla B lum, Mudurnu Cumhuri -
yet okulu 48 İlhan Sayın, Simav P. T. 'l'. 
ı.;cfinin otlu Tahsın Öc;al, Bandırma : ti
kıimct arkasında 13 numarada Fahriye U
mut. Dortyol Ökkaş Yıldırım, Isparta 
Karaagac mahallesi 28 numarada Huse
yin Başkaya, Ankara ikincı orta okul 373 
Saadet Altan, Bolvadin hususi muhas be 
odacısının kardeşi İhsan Çevik, Ankara 
İsmet paşa mahallesi Abdurrahman .Rer
can, Bafra orta okul 1500 Şakir Karahan, 
Konya lisesi 914 Abıdin Ankara kız li
sesı 645 Fahriye Akar, Ankara muhafız 
alayı bandosunda Elibal, Ankara Koynn
pazan D nyal Taric. Ankaar erkek lise
si 931 Edip hazinedar, Ankara birinci or
ta okul 108 Necati Alp, Kadınhanı ilk o
kulu Yılmaz Çelik'. Ankara birinci orta 
okul 645 Oçdogan, Ankara birinci orta o
kul 543 Necat Ataol. Ankara ön Cebeci 
!12 Yücel Sayın, Ankara P. T. T. isleri 
rcıs muavi lin oglu Yücel Altan, Ankara 
Dumlupın r ilk okulu Hamiyet Tanman, 
Ankara ticaret lisesi 34 Neziye Böhler, 
Ankara birinci orta okul 81 Rıfkı Boya. 
cıoglu, Ankara birinci orta okul 276 Nu
ri Eralp. 
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VİCDAN AZABI 
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16 
17 
31 
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45 
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rman e • • 
Orman Mekteb· e secilen er 
Adı ve soyadı 

Ahmet İnancer 
Mehmet Arın 
Ali İhsan Ertuyun 
Hüseyin Günçıkan 
İsmail Gökey 
Abdullah Ersoy 
Hilmi Oguzhan 
Mustafa Nursever 

İbrahim Giılkokar 

M. Ali Önocak 
Kamil Savul 
lhsan Ertal 
l~ethi Dızcr 

İhsan Çakır 

Sahıhattin Mutlu 
Recai Ddlydn 

Mehmet Konuralp 

Hasan Basri Hoşgor 
Necati Şaklar 
Hamdı Sanlı 

Akif Sumer 

Vedat Esmcısoy 

Refık Yılsav 

K<lzım Koç.ına 

hnıın Uguılu 

Nurettin Akan 
Htiseyın llhan 
Mubtata Çı •ma ... 
Huseyfo Topçuoglu 
Alucıtin Giıınüş 

Settar Yılmazti.ırk 
Mehmet E~me 
Şevki Sı,.as 

Cavit Erçetin 
Fethi Erdem 
Bahri Eskizagra 
ı il. Kamil Uysal 
Yaşar Avcu 

1. Şahinler 
A. Zafer Barutcu 
Halil Saka 
Fanık Vnrdar 

Hasan Vural 
Şevket Dilaver 
Şükrü Toros 
Kamal Uigenci 
M. Peker 
Mehmet Emin Arıkan 
Ragıp Arıkan 

Mehmet Tekin 

1mtihan oldugu Oıman B. Miı. 
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Hulusı Kamış 

Or , l 0 et 
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S lih A v.ılıgil 
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ur ttın Yaı-;cıoglu 
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Burh n Üçdog.ı 
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Sefer C tır 
l k Yaycı 

S brı Sıpahi 
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Me ıt .ınar 

11. ı.ı ı.iyükboyacı 

• ~ hmet Burdurlu 

Sıtkı Ya dımcı 

Cemil 1o.oyuoğlu 
A .t Tanyar 

S 1 hattin Yentü 
Halil Kalender 

Cemalettin Oguz 

Osman Özhavalak 
K mil Çiment pe 
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l - Bu yıl mektebimizle Bolu orman mektebine alınacak t !be icin .. ç 1 an müsabaka imtihanında muvaffJk olup da kabul edilenlerin imtihan ol -
dukları orman ba§mühcndislikleri itibariyle namzet numaraları ve isimler i yukar ya yazılmı ve kaydi kabul sartlarınm 9 uncu maddesi mücıbin~ 
verecekleri taahhüt senedi örnegi de müsabakaya girdıklerı orman b şıııuhendıslıl.lerıne gonderilmi tır. 

2 - Örnek mucibince taahhüt senetlerini yaptıranlardan Bolu mektebın e seçilenler hemen, Bur a mektebine seçilenler ise 15-10-938 den itibaren 
mekteplerine hareket edeceklerdir. 

3 - Taahhüt senetsiz gelenlerle Bursa orman mektebine 15-10-1938 den eve! gelenler kabul edilmiyecekler ve her iki mektebe nihayet 1-11-938 
tarihine kadar gelmiyenlerin kayıtları silinecektir. 

4 - Müsabakaya girip de yukarıda ismi yazılı olmıyanlar imtihanı 
müracaat ederek evraklarını almalıdırlar. 

kazanmadıklarıııtl.ın bunlar da imtihı.ın oldukları orman b ş.mühendisliklerine 

Mahke.meler 
Safranbolu Asliye Hukuk Hakimli

ğinden: 

Safranbolu tüccarlarından Mehmet 
ve Salih Semiz kardaşların iflasdan 
evci alacakhlara konkordato tekli!ı 

hakkında vukubulan taleplerine bina
en itiraz merciince temdiden verilen 
mühlet zarfında toplanan: alacaklı -
ların ödeme şartlarını kabul ettikleri 
ve alacakhlarm adediyle borç mikda
rının ekseriyeti bularak konkordato
nun kabul edildiği ve binaen:ıleyn 
tasdiki lazım geldiği komiserlikten 
mahkemeye tevdi edilen evrakta ya
zılı mutalaaname ıfiünderecatından 
anlaşılmıştır. İcra ve iflas kanun.ınun 
(296) ıncı maddesi mucibince kumse
ri dinlemek ve icap kanunisi ifa olun
mak üzere celse 28.10.938 cuma günü 
saat 9 da açılacağından konkordatoya 
itiraz etmiş bulunanların haklarını 
müdafaa için yazılı olan gün ve saat
te mahkemede hazır bulunmaları !)an 
olunur. 7213 

Ankara Aaliye Mahkemesi ikinci 
Hukuk Dairesinden : 

Muhtelif erzak a!rna ak 
Ankara VnliHginden : 
Etimesğut yatı okulu talebesinin 

iaşeleri için muktazi erzak (8912) li- ı 
ra (5) kuruş muhammen bedel üzerin
den kapalı zarfla eksiltmeye konul -
muş vakti muayyeninde encümende 
hiç bir talip zuhur etmediginden 2490 
sayılı kanunun 40 ıncı maddesinin 2 
inci fıkrasına tevfikan bir ay müddet
le pazarlıga konulmuştur. İstekliler 
her pazartesi ve persembe günleri sa
at 15 de vilayet daimi encilmenine ve 
teminat akcelerini muhaselıci hususi
ye miıdürlügü veznesine yatırmaları. 

(3957) 6971 

Kum ihzaratı 
Anknr Valiliğinden : 

Keşif bedeli (2748) liradan ib.ıret 
bulunan Ankara İstanbul yolunun 
39 000-51 000 incı kilometrelerı 
arasında yaptırılacak kum ihz..ıratı 
17.10.938 pazartesi giınü saat on lı s
te vilayet binasında daimi encümen -
de pazarlıkla ihalesi yapılmak iızere 

Ankarada mukim vakıflar idaresi 
vek1ili Ali Rıza Acara tarafız.dan 
Hamdi Sedat, Aziz, Fatma ve Edir -
nede agaç pazarında keresteci Aziz or ( 
tağı İslam aleyhlerine 938/478 No.lu 
dosya ıle açtıgı 7037 lira 50 kuruş a
lacak o ... vasmın icra kılınan muhake
mesinde: 

eksiltmeye konulmu<,;tur. 
Muvakkat teminatı ( ) lira 

) kuruştur. 
İstekliler teminat mrktubu veya 

makbuzu ve ticaret odası vesika~iyle 
birlikte sözü geçen gun ve saatte da· 
imi encümence hiıkumleri: 

.Miıddealeyhlerden İslama gönderi
len dava arzuhalı ikametgahını de -
ğiştirdigi nerede oldugu bcyaniyle 
bila teblig liade edilmiş ve bu hususa 
ait dava arzuhalı Ulus, Cumhuıiyet 
ve Edirne postası ile ilun edi!diği 
halde davaya karşı cevap vermediği 
gibi adresini de bildirnıedigindcn ve 
müddet te geçm'.iş olduğu ve davacı 
vc:.'ikilinin talebi üzerine bu ba.--taki 

t' 
muhakeme 24.11.938 perşembe saat ~ 

Bu işe ait keşif ve şartnameyi her 
gün nafıcı dairesinde görebilirler. 

(4119) 7210 

Makine deposu inşa 

ettirilecek 

(7021) 4095 

Muh e~if erzal' ınacak 
Emniyet Umum Müdürlüğüni:lcn : 

Erzakın 

Cin i 

Cay 
Kesme eker 
Tozseker 
Salep 

Reçel 
Telkadaif 
Yassı kadaif 
Tahan helvıısı 
Ekmek 1 udaifi Ç. 

Kuru so an 
Kuru ı;arm s k 
Kırmızı bıbc:r 

Kara bıber 
Tuz 
Sirke 
Saka 
Yeni balı 
Salamura yaprak 

Kuru üzüm 
Kuru kaysı 

Kuru erik 
Çam fıstık 
Cevi.t ici 
Fındık içi 
Badem içi 
Limon - Adet 
Kuş üzilmiı 

Tavuk 
Hindi 

Adet 

" 

Miktarı 

Kıl o 

25 
1 00 
> 00 

25 

1000 
250 
250 
500 
500 

5000 
150 
75 
75 

1000 
300 
750 
100 
500 

1000 
DO 

.,50 

75 
75 
50 
50 

7500 
50 

300 

ıso 

Fiatı 

kuruş 

360 ) 
32 ) 
28 ) 

250 ) 

45 ) 
30 ) 
35 ) 
40 ) 
35 ) 

7 ) 
30 ) 
40 ) 

120 ) 
7,5) 

15 ) 
35 ) 
12 ) 
25 ) 

30 ) 
80 ) 

25 ) 

140 
50 
80 

120 
5 

) 
) 
) 
) 
) 

40 ) 

60 ) 

) 160 

Teminatı 

Li. K. 
İhale 

Tarihi 

77 44 3-10-938 

74 07 ~-10-938 

77 58 3-10-938 

105 75 J-1 - 8 

31 50 3-10-938 

Günü 

pazartesi 

.. " 

.. .. 

" " 

Saati 

10 

11 

• c 
A,.. 

15,5 

16 

ı - Ankara polis enstitüsü ihtiyacı için miktar, cins, muhammen be
dellerilc ilk teminatları, ihale gün ve saatları yukarda yazılı erzak parti
leri ayrı ayrı açık eksiltme ile münakasaya konulmu tur. 

2 - Bu işlere ait şartnameleri almak istiyenlerin emniyet umum mü
durlüğü satın alma komisyonuna müracaatları. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenler teminat makbuz veya banka mektu
bu ile 2490 sayılı kanunun 2-3-cü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte 
tayin edilen gün ve saatte komisyona gelmeleri. (3704) 6695 

da bırakılmış -olduğundan adı geçen 
gun ve saatte mumaileyh İslamın An
kara asliye ikinci hukuk mahkc:ne -
sinde bizzat veya bih ekfüe hazır bu • 
lunması aksi halde hakkında gıyap 
kararı verileceği davetiye makamıra 
kim olm<1k üzere ilan olunur. 7198 

D. D. Yollan Sabn Alma Komisyo- zartesi gilnü saat 15 de Sirkt:tide 9 iş-
nundan : letme bina ında yapılacaktır. 

edecek olan kapalı zarflarını aynı 
gün saat 14 e kadar komisyona ver
meleri lazımdır. Şartnameler 175 ku -Keşif bedeli 35.000 ve muvakkat te

Kapalı zarf usulü ile Uzunköprü'de minat 2 25 liradır. 
bir makine deposu in sı münaka!>aya İ t 

konmuştur. Münakasa 17 ,10.193 pa - ı tu 1 

ruş mukabilind Ankara, Sirkeci ve 
1 ' r ve n 1 1 satılmak-tadır. 

(6952 40 ) 7203 
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Adliye Vc.k:il tin n 
Vekalet müıotahdc.. 

nesi vekalet leva ım 
lügünde mevcut fotı 
pinden 50 ki ccm n , 
pazarlıkla almaca ,tır. I 

beher çift iskarpine u'1 
ne bedel 560 kuruş h 
535 liradır. 

Nümunesinin aynı 
tarihinden itibaren 
de teslim edilmek a 
lip olanların m .. hi'.rn 
7.5 ğu nisbetincl te n 
likte pazar1ık gı:nu >1 1 

938 sah günü saat 15 
temyiz mahkem ind~ 
zım müdürlü~ u odas I'\ 

misyona mür caat et. 
(3828) 

2 memur a ınacak 
1

. . 
, ..... 
Marangoz sı i<IŞ ma 

mak11 esi alınaca · 

Kültür B~l'fml( 

öğrefm:m ri 
talebe a n hr 

Külti.ır Bal antı·mdan : 
Orta Ötiretim muesseselerine yaban

cı dil (Fransızca, !nr;ilizce ve Al-
manca) öğretmenı yeti tirmek uzer ..................................................... . 
hu yıl sınavla 60 ta.ebe seçilec ktir. İ . i 

Seçilen 60 talebe bir yıl 1 tanbul 1 n Z e 7. f 
üniversi tesinde acılacak olan yab ncı !. .................................. •••••••••••••••••• 
dil kurslarına de\i am edec k ve bu ta- ı 
lebeye ayda 30 ar lira verilecektir. Bu 
bir yıllık tedrisatta muvaffak olanı r 
bir yıl da tahsillerini takviye et ıek • 
üzere dilini ö~rendikleri memlel.e;te Denız L v..ızrın S t n Ala 
gönderileceklerdir. ı yonund n : 

Bu talebenin secme sınavları 14 ve 1 - T l ı in c l 1 
15 teşrinievel cuma ve cumartc ı 1 n l.> .') O 
!erinde İstanbul üniversite ınde t 
pılacaktır. 

Sınavlara iştirak edebilmek icin, 
1. Türk olmak 
2. Yerli veya yabancı bir kolej ve

ya liseden ve yahut bir ö 
kulunçlan mezun olmak 
şart değildir.) 

3. Üniversitede 12 ve 13 te rıniev 
1938 günlerinde te kil edıl c k 
Irk komisyonunca muayene etliler 
tahsile mani bir hali olm d·· n bil-
diren bir rapor nlmı. bulunm k; 
şarttır. 

Sınavda muvaffak olanlard n t h il 
müddetlerinin iki misli 1 ultur Ba· 
kanhğı emrinde calı acakl rmı tes
pit eden bir taahhüt ame alı ac k 
tır. 

Tedrisat her gün üniversit de sa
bahtan akşama kadar devam edecek
tir. Kurs talebesinin harictc hiç bir 
işle meşgul olmama ı rttır. 

Sınava girme·c tal:p olanları11 en 
geç 12. 10. 1938 al amına k dar ! -
tanbul üniversitcsı rcktörh.i iine t h
sil vesikaları ve 6 adt-t foto 

(4002) 

1,5 ton dif eni ami 
Askeri Fabrikıılar Umum : üdür

Jüğü Merkez Satın Alma Komi yo
nundan : 

Tahmin edil n bedeli ( 450 ) li a o
lan 1,5 ton diferıilam;n A k ı fa ,ti
kalar umum miıdı.irlu ı.i mer e ... 
alma komisyonunca 11.11.l :ı 
tesi günü saat 14 de açı ı:: k ·ıtm 
ihale edilecektir. S ı tn me p r o
larak komisyondan verilir. alı Jı -
rin muvakkat teminat ola ı (337) .ır 
(50) kuruş ve 2490 numar lı . n• ı..n 

2. ve 3. maddelerindeki v sai le ın z 
kur gün ve saatte komi yıJn miır ca 
atları (3963) 7GC1G 

50 metre mika ~ İ' udal· 

tomruğu hr:.<kmda 
Askeri Fabrikalar Umum 1üdür-

lüğü Merkez Satın Alma Komi yo
nundan : 

4:).10.1938 cumar. ı .. n..ı • al... 

Ver· c 

c 

1 t 

I J J l 2 - 10 - 1 

3 pavyo 1 yaptınlacok 

M 

S tın Alımı Ko -

1 üc ı.ıt p vyonu i 
ır 1 .ı ek i tmeye kon 

Q ac k 
I~ tı S'ltm Al ı K ı -

:····-············ .. ·-·········· .. ··-············ı 
i n' ar evazun Ami I''"'" • 
: ı ..................................................... : 

Hayvan al nacak 
Ank.-ır Levazım ı\mirlı i Salın Al • 

09 

teli • aat 
mir· i ., ... bn Al-

o 

I~. k • , 
0

1Lce1
• 

. ~ mu-, 
nu n 

dır. İlk teminatı 1632 liradır. Şartna
mC'Si her gün komisyonda görülebilir. 
1....teklilerin ilk teminat makbuzu veya 
mektuplariyle 2490 sayılı kanunun 2 
vt 3. üncü maddelerinde yazılı vesika
lariyle beraber ihale günü ıhale saa
tind~n en az bir saat eveline kadar 
teklif mektuplarının Fındıklı'da ko
mutanlık s tın alma komisyonun.ı 

vt:rmeleri. (3932) 6914 

'ulo/1· n c k 
An ... ra L vazım Amirliği Sn tın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Tümenin Bergama'daki birlik

! rinin ihtiyacı ıcin .>15 ton yulaf ka
ah zarfla alır.acaktır. 
2 - T h nin edilen bedeli 16537 lira 

J kuru hır. 
3- 1. ıltmesi 10. 10 938 günü saat 

11 de<lir. İ tirak edecek taliplerin te
minat mcktuplariyle birlikte teklif 
ne' tuplarını 10,30 eçerek Edremit 

Tum SA. AL. KOM. vcrilmi olma
lıırı. Teminatı 1240 lira 30 kuruştur. 

(39 1) 6980, 

~ur eti c 
A .lıar Lcvıız m Amirli:i Satın Al

a Ko isyonundan : 

Yulaf allnacak 
Ankara L va.zım Amirliği 

Alma Komisyonundan : 
1 - Tümenin Edremit'teki v 

valık'taki birliklerinin ihtiyacı 

430 ton yulaf kapalı zarf usuliy 
nacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 22 
radır. 

3 - Eksiltme<-i 10-10-938 gün 
at 9 dad·r. !stiral: edecek tali 
temimıt mektu~lariyle birlikte t 
meJ...-tunlarmı muayyen saatten b 
at eve] Edremit Tüm. Sa. Al. K 
verilmis olmalıdır. Teminatı 169 
r:ı 12 kurustur. (''980) 69 

H ng r e ce"'hanelik 

yap tnl~calı 
Ankara Levazım Amirliği 

A ~ ıisyonundan : 

ıJ d m le 1 
6 37 Dc..mirköy garnizonunun senelik 80 

Balıksir Çayırhisar wCvkiinde 
pılacak olan iki atlet t p hanga•ı 
beş adet cephanelik k'"'p'ıh zarfla 
siltmeye konmuştur. İhalesi 3.10 
pazartesi günü saat 16 cıa BalıY. 

kor s:ıtın alma komis! o unda yap 
caktır. Keşif bedeli .'>8145 lira 18 
ruştnn ıbaret olan bu ınşaatın bir 
keşif, plan temel hafrı) .ıtını göst 
tafsilat resmi, umumi ve fenni ş:!r 
me ve eki Balıkesir :ıattT: alma ko 
yonile İzmir, Ankara ve İstanbul 
vazım amır · c nde görülebilir. 

ton sı • ır eti ihtiyacı kapalı zarf usu-

l liyle e iltmeye konulmuştur. Eksilt
mesi 10 •irinci te rin 938 pazartesi gü-

Al- ::t.. t 17 de yapılacaktır. Zarflar sa-

r 

atın Al-

atm Al-

bulunan 
mur ma-

t l!ı tc Lv. 
tır. 

1 :::;, • n 1\1-

O lira· 

r. 
(j !"(ı 

mirli.:;i Salm 1-

Koy n eti o ınacak 
An1 a Levazım Amiı li[:i S::ıtın Ai

mn Ka · yonundan : 
1 - İstanbul komutanlı~ına bağlı 

birlikle. le Gümü suyu ha tane i için 
50000 kilo koyun ti satın alınacal·tır. 
Kapalı zaıfla ihale i 12. I.ci te rin 938 
çJr m ünü saat 10.30 da Y< pıla-
caktır. haımm:n tutan 21750 lira-

t 16 y ka r k bul olunur. luham-
1en b d 'i 17600 liradır. Muvakkat te
ni tı l_ ?O lir Jır. Tal' plcrin bildiri
len giı'l ve s ,a~te Vize satınalma ko • 
misyon binas nda hazır bulunmaları 

lurıı r. (3 1.,) 6752 

ve 

Muvakkat tc.;, ınatz~ 4157 lira 26 
ru tur. Taliplerin kar>t:nun ikinci 
çiıncü maddelerinde':i bdgelerle 
likte ihaleden bir saat cveline ka 
teklif mektuplarını koırıisyona ver 
leri. (3780) 674 

. 
esı annacak 

Ankara Lev zı Amiı lı• i Satın Alma Komisyonundan 
1 - H rp okuıu icin a agıda cins ve miktar, yazıh filitre ve maızem 

ı Jzarlı ı 6 birincite ı in 938 saat 14 te Ankara Levazım Amirliği satın al 
l omısyonuııda yapılacaktır. 

2 - azarlıba gire~eklcrin belli vakitte komisyona müracaatları. 
Cins .Miku.arı Markası 

K m le ilitre 1 F. T. A. 3 
l' ıltr1.: mu lu ,u 1/2 parmak 6 Schs Stück danz gehömge 
.Bilezik 1 tik Ck. 1 5 M 24 Stück vershluss Cummiringe 
Bılezik 1 .. tık 18 2 Mı M ' 24 Stiıck vershluss Cummiringe 
.. omple sılindir No. I. 36 Stück Kol Filter Zylinder 

l1 il.re fırçası 25 Sück Fil ter Bürsten. 
7208 

Un hn cak 
Ankara Levazım A. S. tın Almn Koıniııyonun<lan 
.. -- Kaı .. b.ırnizonu ıle Ardahan alayı ihtiyaçları için kapalı zarf us 

lıyle ınunakasaya konun unların ihale güniinde talip çıkmadığından bir a 
z ıfında intac edilmek üzere pazarlığa konuldu. 

2 - l'aı:arl 't günleriyle miktar eksiltme nevi tahmin bedelleri muva 
k t teminat miktarı o.şar:,ıda yaz hdır. 

3 - İhalesi Kars'ta askeri Sa. Al. Ko. binasında yapılacaktır. Evsaf v 
~ıcıiti cnmek istiycnin her gün ve ihaleye iştirak edeceklerin belli zama 

t mi at mektupları ve ticaret vesikalariyle birlikte Ko. na müracaatlar 
M ılulli Cinsi Mikd..ırı Muh. bed. İlk Tem. Eks. şek. Tar. Saa 

Kg. 
K..ırs Un 450,000 58,500L. 4175 L. Pazarlık 6-10-938 lG 
Aıdıhan ,, 200,000 28,000L. 21 OOL. 

" 
,. ,, 

(4078) 4206 

5 ale erza ve sa·re ahnacak 
Ankaru Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundar •• 

G. A 1tep garnizonu ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları ile muham. 
ı en bedeli ve teminatı muvakkatelcri yazılı beş kalem erzak ile eksiltme· 
ye l.onulmustur. 

2 - Ek iltme 6. 10. 938 persembe günü saat 9, 10, 11 de yapılacaktır. 
3 - El.siltme G. Antep şarbaylık salonunda satın alma komisyonu oda• 

smda olacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek istiyenlcr l:anuni vesika olarak banka mek· 

tubu veya maliye makbuzlari,yle hizalarındaki gün ve saatlerden bir saat 
vel komisyona müracaıtları. 
5 - Şa tnamelcrim görmek istiycnler ihııle gününden bir gün evelino 

k d r her giin Sv. 40 ıncı alay k•slasında levazım dairesinde okuyabillllb-
1 ri idrı 1elmel ri il~n olunur. 

Cinsi l' ·ı.:tarı Muham. Dede. 

S d ya 
Pırmc 

;ı fnek 
Pı i. 
Odu1 
Saman 

Kilo Li. Ku. 
13 00 12495 90 
25ıoo 6579 oo 

5582000 7647 34 
1063000 15413 50 
415552 6108 14 

Tem. Muv. 
Li. Ku. 

937 19 
493 00 

573 55 
1156 00 
485 11 

İhale. Gün Saat Şekli 

6.10.938 9 da Kap. zarf 
6.10.938 9 " .. " 

6.10.938 10 " " 
,, 

6.10.938 10 " " " 6.10.938 10 ,, .. " 
(3810) 6750 

6 ka e erza' ah ocak 
Anlmrn Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 
1 - Tug birliklerinin senelik mukavele bağlanacak aşağıda cins ve mik

tarları ile muvakkat teminatı ve muhammen bedeli yazılı alh kalem erzak 
açık eksiltme ile münakasaya konulmuştur. 

2 - Eksiltme günii olan 8. 10. 938 cumartesi günü saat 9 ile 12 ye kadar 
ihalesi yapılacaktır. 

3 - Ek iltme G.Antep şarbaylık salonunda satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

4 - Münakasaya i"tirfik etmek istiyenlcr kanuni vesika olarak banka 
mektupları veya maliye makbuzlariyle belli gün ve saatte komisyonumuza 
mı.iracaatları. 

5 - Şartnıımelcrini okumak istiyenler ihale gününden bir gün eveline 
kadar Sv. K. Alay kısl<>sında levazım dairesinde her gün okuyabilmeleri 
için gelmeleri Wn olunur. 

Cinsi Miktarı Muham. Bede. 

Nohut 
K.fasulya 
Bulgur 
K. merci-
mck 
K.sof an 
Patates 

Kilo Li. Ku. 
334000 1813 62 
40200 4848 12 
35200 4717 44 

8100 
12480 
14000 

468 99 
451 77 

11G3 40 

Tem. Muv . 
Li. Ku. 

136 02 
363 60 
203 80 

35 
33 
87 

17 
88 
25 

İhale. Gün Saat Sekll 

8. 10.938 9-12 Asık Ek 
8.10.938 9-12 

" " 
8-10-938 9-12 .. " 

8.10.938 9-12 ., .. 
8.10.938 9-12 •• .. 
8.10.938 9-12 

" " 
(3811) 6751 
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irahk : 

Kinıl k O. u·d ı - Ye · 

Kiralık ev 

1 I'ı )y 
54, 3710 

• Ko forlu 
üstakil ev. Y<.nı ıir, il. vu 

ııKaranfil sok k No. ll a 
caat. 

Kiralık - Halkc. vi karsısında Sağ
lık Yurdu ap. 3 o i , ı hol, 1 sandık o
dası, mutfak, banvq. kalorifer, s•cak 
su, her türlü konfor. Tel. ı 915 6%1 

Kiralıl< ev Yen' hir'in mutena 
yerinde lsmet lnönil ve K ım Öz lp 
asfalt caddelerinin birle i i nokl da 
yedi o::ta rnutfa , bilnyovu m ıt vi 
kaloriferden ba ka h r türliı konforu 
cami ev h<'mcn kir lıktır. İstiycnl rin 
1162 numaraya telefonla mü ca I:ı • 
n. 6 6 

Ao.•1 :t otc.ı obil - 3 ı 
kapalı F ort. Ekaııo ık ..ı kı il 
Talipl ri An fartal r caddesi S im 
S n ar ter:ı:i evin ,jr c:ı t Tl: 1271 

Satıhlı - İstasyon arka.,ında ve 
1and rm m '.t .bı cıvarmcl..ı ve Ankıı. 
ıa'nın her t rafında in a ıt.ı clvı;r lı 

r ular T 1. 2406 N t S n 6349 
S ıtılıl< - Anl,ar.ı'nm her tat afın -

da ir t ctırir b ... to ~ 
tıma:llarlı.:ı b , Ji vl r 
tifı hı 1 ri. Tel: 2406 N 

Sat lık 
Kiralık d. irc - y "ni ehir Demir • da C\", c p tım n, ar a , im k v 

tepe Urunc so'rnk (3) n ım ralı evin mak istiycnl r. Tel: 2406 N 
dört oda bir hold~n ibaret olan ikinc· ren. 
katı kiralıktır. Telefon: 3134 7079 ı· Satıh!. arsn - K c'örcn' e 

Kiralık ev - Yeni ehir Me rutıye. bulvar iı erınd 30v0 M.l i 
caddesi Yeni Kalık sokcık 5 7 No h.. Yanında 1 r j uyu. Ga inoda 
evde konforlu 4 oda ı hol r,ar ji.yl Ali'ye munc t. 
birlikte kiralıktır. 70 14 S tıl 1 

Sarı kö ı ka 
Kiralık 2 oda - Atatürk bulvarın

d2 möbleli kalorifcrh sıcak sulu 2 oda 
kiralıktır. Ti: 2177 7015 

Kiralık - Alman sefareti karşı m
da kurşuni boyalı 61 No. alt ve üst 
katı 3 er odalı konforlu ayn ayrıdır. 
P. T. T. mesul muhasipligindc Ragıp. 

7067 

Kiralık kö~k - Kavaklıdere: Güven 
mahallesi carsı civarı 7 numaralı k" k 
mobilyalı ayda 150 liraya kir lıktır. 
Kalorifer, telefon 2748 7090 

Kiralık Daireler Yen· 

Kiralık Daire Sa'll nı a arı Kur 
şunlu cami kar ısı Alim B. Ap. 
Havagazı l ... onforlu. K..ıpıcıy muraca
at. 7095 

Konforlu bir d İrc - I ıl.lar cad -
desinde Ticaret 13.ınJ cısı k 1 şı .nda 
Trakya apartımanınd 1 üc oda Lir hol 
ve banyolu bir daire kiralrktır. 7096 

Kiralık - Çank ya'da a faltta 9 
dönüm bagı ile 3 oda bir hol elektrik 
gaz su ve banyolu <.v c le l,ir 1 ktır. 
Tercihen sabahları T 1: 18 1 7 1 26 

Kiralık Kat - Çankaya da okul ya
nında asfalt ti.ı;e nde No S ort.ı • t t • 
mamen 5 oda, s lon konforlu ve mı -
şambah 50 lıra Tel: 1265 7158 

Kiroılık Kat - Bak nlıkl r 1-.ar 1 ın
da Konur tiokak • o 9 orta l.a. ma • 
men 5 oda, salon konforlu bO lira 
Tel: 1265 7159 

Kiralıl< D iır. - Yeni '1ir Kocate • 
pe orta kat 3 o:la, bir hol h r bır kl n . 
for ve mü tcmil ıtı u el m 111 .. ara Se • 
l~nik ve M .erutiyct c d J l ri t 1 u • 
sınde Bakkal Alı S'cim'e mur c t. 
Tel: 3943 71 bC 

nında 5 buyuk 
nezaretli ve kon 
kilere 

J{irnlık dnirc , b' hol, Y 
nişehir'de. ktri i k in'n lT' o -
nünde No. 34 E rem ö kan l ıınde. 

7200 

M. ne gid c k 50 metrelik ca ..ı in 
karsısınd . Müracaat Havuz b ı Ka· 
ranfil '"Ok k Ad lar apartmanı No. 10 

6682 
Acc.lc at Irk - Ayvalı Tutlu men

b l tiyle birlıktc uy· 
•un fıatla tıı' tır. Ve kiraya da ve -
rılecektir. Ti: 2406 6803 

Scttılıl; - '\n . r 'nın 1 c ı tarafında 

parcalanmı ars lar beton ah ap ev a
p.ırtm n alıp atmak i tiye,.,ı{',.c. Tel 
"'563 Ali Ccn iz B:ıyram cad. No: l 

6902 

tor. 
st ıti tik U. • u Hır' • n 'c makinist 

S .... bri Toruk' ı miır caat. 7114 

S tılık - D. K V m. rk lı 2 k'-;i -
lik moto iklet az l ull n im sc•>etiy· 
le b r her ac le ve chv n satıl ktır. 
Tcl:.>481 7123 

Satılık Ev Esy<ısı Salon t kımı 
k ıdı bi ikl i rdc.kr ve m htc~if 

y Yeni ehir Yuna ı S fareti yanın· 
dc1No:3 7179 

İ" arı) an lnr 
. 

lı arıyor - Fran ı ca ve alman • 
c..ıy1 muktedir o: n bir ba a iyi bir 

ile ya ·nd ( cocuklar i in) çalı m:ıl: 
istivor. Bır hnst ya dn bak bilir. U· 
lus'ta NI. R. rumuzuna m ktupln mü· 
rac t 7069 

Knr..,J:ıır 

ranıvor : 
Kiralık ucuz 2 oda Mı akı Milli 

mahallesi Sulu han o dk No 61 c!c 2 2 ?ci•~h. D. c Aranıyor Tercihan 
odalı bir kısıın 16 1i cı. 7201 Yı; • h r de 2 oda 1 hol. paıtm na. 

ranıyor Po t kutusu 26 Ycni<>r~ir. 
Kiralık - 4 od.-ı, 1 hol, b lkonlu 1 6 88 

tam konforlu. rnüst kıl t '. c.l e Sıhi· 1--------------

ye Vekaleti kar ı ındu C at v flok.ık f ı:; v•·r<·nl• r 
No. 5 1202 

kak Asalar apa 
daireler, orta k t kapıcıyd 

? 17 

..................................................... 
Vi "ye ler 1 .................................................... : 
(ö rü tarniri 

Köprü yaptınlocol' 
Urf v'il ı;) etı lJ 

fenn"ye : 
i, metraj, 

• u u 'yle 
arme biıyük 

hu u i 
ı genel 

miktarı 

nuna v rm'l<;r .,rttır. Post da vuku 
h l"r<''~ cil-m 1 rd ıı ol yı ko'T'i • 

t k 1 l etm . 70 

H ük" met ! onağı · nso--~ 
Denizli Nnfi Müdürli imden : 

ının H28 

Şose • 
1 sası 

ıy t v 

Co n bezi vcso1re 
ah nacak 

Anknr 
1 - Ot 

Elbise ycphrrloco t 

n 
p 

• 
• 

11 

d"lm kte olan tüccnr ve es
r n 3 T e rinievvel 938 

rfındn konturat, 
yıtlnrım } aptırmak 

b zat müracaatları 

mal emecilcri 
ai e dükk; nları 

ve musiki aleti ri satanlar 
k tı satanlar 

7193 

En ·· enin en: 

l 

) 

ünü ı:;elecek mahalleler 
urt, Fevzİp" n, İnkılap, Öztürk, 

a , T hane, Anafortalnr, E ~ e mahnllderi. 
· vvel 938 pazar günü gelce k mahalleler 

kı MiW Kızılelma, 1 tikini, Yeğenbey, Yeni· 
c / il · S kalar, Koyunpazarı, Su tepe, 

1 38 pazartesi ı:;ünü gelecek mnhııllele::-
Ar lan Pazar, Al baş, Uguz, İnönü, Çimentepe, 
Dumlupınar, Duatepe, 
4 te rinievvel 938 sah günii 

Sümer, M ydan, Gündoğdu, Erzurum, Turan, Akalar, Nazım· 
bey, Özb ldi, Sakarya, Çe mc, Ba kır, Yalçmkaya, Demirfırka, 

5 tc .rinievvel 938 carşamba günü 
Nec tib y, Ş nyurt, Y nituran, Atıf bey, Y cnihny t, Demirli 

b hçe, Yeni do w n Altındağ, Aktaş, sta yon, 
6 rinievel 938 perşembe günü 

Cebeci, K <.lcre, Cumhuriyet, Atatürk, Keçiören, Etlik, 
Aktepe, Çoraklık, 

7 te rini vv ' 938 cuma günü muayyen ı:;ünlcrde gelmemiş o
lanlarla mahnll ler haricinde kalan yerlerdchi halkın reylerini 
verem'ycnlere t hs"s edilmi tir. 

2 - Yuk r 1 ya ıh m hallelerin r,ünlcrinde reylerini vermek 
üzere Bel iyeye gclm leri ilan olunur. (4038) 7109 

st' ô, edi ecel4' o • 
ZI 

Ank .. lcdiy • inden : 
İmc1r K tro 

Ada Par el A Par d 

12<)5 10 
9 

12 

Ank r<ı B l 
Ci ı: 

Oz;ılıt k ı dı 

543 
3 

Lıra kuru 

8 o 00 

37 
9 

deli: 

t timl ki icap cd n 
mi •ar M. 2 

1610.00 
2227.00 
3Q8.00 

h ca 

Beher M. Z 
kıymeti L. 

4.00 
4.00 
4.00 

Muva l.at temin tı: İhale tarihi 
Lira kuruş 

63 00 

li yazılı artnamesindc tafsilen iıı: ı 

lıt ' ı dı mu•ı k ı sur ti ile ahnac ., 

on buru ta bel -liye ene 
rac~atl 1 ca l) 6 13 

tları ile birhkte 7- O "'~q cuma günü saat 1!- e 
·kkil komisyona r-uracaatl rı. (.ı934) 6915 

rmeleri 
( 52) 814 

Maldır m yaplml cak 
Ankara Del 

4 ....... 
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GOS ERiYOR Ki: 

1 

nın en birinci devasıdır. 

ÇünkL sivrı ın kl rın ı nel ıy' kın a a .. tlanan sıtma para 
zitlerini derhal o' urur ve bu a• ed .ı ı z sıtma afetinden 
kurtarır ve koru-. S •ma'l n a ı kı ind r. I İOGENİ'll'de ise 
kininin kuveti. Çe i' Ar n k ve ha r ok acı nebatat ıle artt · 
rılmıştır. S hh t ve tın n ıa ı ı n, 1un n DİOGE. 
NİN kanı tazelevi ç 't r •Cırmr ı y qarla ki rı art r r A<lale 
ve sinirler• kuv ti i ır. t t ı r n rm ı lı g der r, s t· 
ma parazit1crın ô1 rur rraıı k 
da ademi ikt da v 1 el ev ind 
BİOGENIN bı.vuk ve k r i in 
kalan an !arı 
kullanış tarzı } lrd r 

icın en l:i cı 

t 

en s t;nalı mınt k 1 r 
im f IJr temin ede 
v:ı y le t nm:-ıma 1 ve ya 
tl r Kutul rın i ; le 

H R EC"Z NED' BULUN R 6'93 

•== • 
Cıldını ın t hrı u lmemesinı 

isters nız ? 

Dunv '""' her t-.rafında seve 
ve k"ll nılan. ve cildi lıra · 

la'l sonra pamuk gibi 
yumu~atan 

.::!.11111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.!::. - -= = 
~ K e 1 aca --

Kızılay Ccmiye i Umumi Meı kezinden : _ 
-1 - Marn k'd Maske fabrik sr için 1 5 25X400 eba- ---= dında (230) ve 2X25X400 ebadınu (27) ki ceman 257 -= metre mik'abı beya?; Kiıkner l htası il 3X25X400 ebadın-

da (10) metre mik' hı çır lı p.m tahtası salın alınacaktır. ----
_ 2 - Tah•aların eva mı havi şartname umumi merkez- _ 
_ den alınmalıdrr. -_ 3 -Talipler, teklif m ktu lnrını 8 Teşrinievvel 1938 ta- = 
; rihine müs d'f cumartesı giinıi saat on bıre k dar Yeni2e- = 
_ hir'de Umum M rk zımize verilmelidir. 7151 = 
~ııııııııııı ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııl'i=' 

• ···11·· 1. ,,.. •• . . 
1 

Cebeci'de Yeni Doğan ha çe sinemasında 

Bu akşam Türkçe sözlu 

.:.ı.l"\,I,"'• m ......... . 

BiR MiLLET UYA IYOR 

ucus 

En hoş ve en güzel dudak ruju, 

C OT Y' nın sıze takdim elliği 

RUJDUR 

COTY 
MEŞHUR FRANSIZ MARKASI 

O!KKATI Paris COTY fabrikalarında imal ve ihzar 
edilrnış bir transız rnustahzarıdır. 

• M. GHAZANFAR 
TTCARETHANESI 

TESiS TARIHI 1860 
Post D<>x No. R31, Tel Adresi: GIIAZANFAR 

BOMBAY 

HİNDİSTANDA 
l'Lrk mall11rın1n en buyük Jlıcısı ve her nevi Ilind malı ihracatccısı 
Refc· ansları '. Bombaydaki her hangi bir Ranka ve Tüı kof is 86J 

Adana Milli Mensucat Fabrikası Lld. osyetesinden : 
Kah .• h zlerindcn alrnan istihJfık vergisinin tenzili hasebiyle ?. 

ter.ı.nıu CJJ3 tarihinden itibaren kabot bezlerimizin aşagıdaki fi~ 

yatlarla ~atıl.ıca~ın, ilan ederiz. 
Genişlik Top Kuru~ 

'Ş ··kalı Tip 6 85 Cm. 36 Metre 670 
,, 6 90 .. 36 ., 700 

.. .. 5 85 .. 35 697 
.. 5 90 .. 36 728 

Arslanlı ,. 2 90 ,. 36 729 
ı - Yukarrdaki fiyatlar fabrikamız teslimi bedeli peşin tcdiye

lidir. 
2 - Bir bzılyadan noksan olan perakende scvkiyat ve satislara 

o;, 2 zam yapılır. 
3 - Tıp 2 bezin balyası (20) top tip 5 ve 6 bezin balyası (25) 

toptur. 
4 - Kabu) edilen si11arişJer sırasiyJe gönderilir. 
5 - S;parı kabuliı ve sevki fabrikamızın 1 mayıs 938 tarihli 

tamımiı ~ mııstenittir. 4052 

2 - 10 -

EY GE Ç! 
SAGLIGINI, AlLENl, VAT ANINI 

FRENGİ ve BEL GUKLUGU 
AFETlı DEN KORU. 

Her eczanede 
bulunur . 

KÖRLEF SAKATLAR. HAPİSHANELERİ DOLDURA 
KA fİ ı,L.tı<R, IMARHANELERDE İNLİ YEN DELİLER, ME
ZARLARA GÜN GÖRMEDEN gömülen masumlar, bütün deje 
rere iNSANLAR ek eriyetle ya kendileri tarafından kazanılan ve-

.ı ana ve Labalarından miras kalan bu mel'un hastalıkların kurban• 
dır. GAYRİMEŞRU MÜNASEBETLERDEN ÇEKİN! Her 

gô dügunu te iz anma ve hayatını kaput dedigimiz prezervatif· 
lcrc teslim etme. 

Nef ine ha ım olmazsan behemehal PROFİLAKSİN kullan. 
PROFİT.AKS iN butıiıı mütemeddin memleketlerde gençliği yüz· 
de yüz bu belm tufanlar.ndan koruyan en birinci silahtır. Sıhhat 

Vekaletimizin resmi musaadesini haizdir. Tarzı isiimali kutular 

71711 

daima ve her Profiloksın ! 
zaman 

Ankara devlet konservatuvarına 
sınavla parasız ve yatıl tal e ahnıy< 

~I 11.nbr• MYz·k O"rctmen OkuluDirektörlüğünden: 
I iHTİSAS BÖLÜMLERİ: 

11 Teb nnı, Pıvano, B ste'·arlık, Keman, Viyola, Viyolonsel, Fülüt, 01' 
'agot, Troml on ve <lıgcr Oı kcst a 3.lctleri. 

II - Se :irr navına girme artları: 

a) - bn az ilk okulu bitirm'ş olmak. 
b) Tegannı şubeleri için 16 yaşından asağı olmamak 
III - Seçim sınavları Istanhul'da 4 - 8 birinciteşrın 1938 de Galata! 

ray lise inci veya A'lkara'da 11-15 birinciteşrin 1938 de Müzik Öğretnı 
1 okulunda y pılac ktır. 

IV - İstek! le ın dilekcc ile lstanhul'da veya Ankara'da adı geç• 
okullara en geç sı ... vın başlıyacağı güne kadar müracaat etmeleri l.lzımd 

Dilekceye ba !anacak vesikalar: 
a) Nüfus tezkeresi veya tasdikli örneği, 
b) Okul diploması veya tasdikli örnegi, 
c) Saalık raporu, 
d) Hüsnühal vesikasr. (3766) 6692 

..111111111111111111111111111111111111111 L. 

Kalorifer kazanı • 1alcıına1c~~. ~Dr F . G·· I : 
Ankara Orduevi .. u ur uguı - ;: • CVZI Una p ~-1 

<len : 
")i'"M"~'"t{")t'"t("~'"• N·· H t · M · -

1 
A !ta,, O ~ vinde mevcut kalori- umune as anesı nssaJ, --•• ••• • •• 111 il 111 ti 111 u u 

-;:=========================::::;:~ er daırcsındc J;o ula, bi, kazan ye- § Elektrik, Su ve Ziya tedavi- _ 
ıd n de tır lceektir. : !eri Mütehassısı §1 

T. C. Z İ R A A T B A N K A S 1 
K rulu tarıhi 18 8 

Se : O uOO. 00 Turk Lira r 
ube ve ıaııs adedi 2 2 

Zirai ve ticari her n vi banka muameleleri 

• 

nlere 28. 800 ·lira ikrami e verecek 

Ziraat B nk s 
en az 50 h n 

u ra ı ve ıhb 
de l f 

ız Tasar t a 
ekilecek kt r a il asa0 ı 

dakı plana 

1 

1 

4 A d 
4 

4 

4 

1 o 
o 

lO 

' ı a 

.. 
" 
" 
" .. 
.. .. 

DlKKA T : Hesap!arınrl ki par lar ir senr irinclc ·r;o li-
radan a<a <ı • "'' enlere ıkra iye çıl t -ı l 1 dinle 'c20 
faz/asiyle verilecektir. 

Kur'alar sen de 4 
ı Hazıran t r 1 ıı d 

o 

f'1, t ı;y1 ul, ı Bır ıcı' , nun, 1 Mart ve 
kıl e t r 

• 
1 

Alı acak kazar 17 metı e murabba~ -
t sat lı b r s cak su kaıanrdzr. 

.ıhammen fırat 1280 liradır. İhale ~ 
10. 93 inü saat 16 da o-duevindc 

= 1 c ktır. Sa tnamc he g!in ordu- _ 

Ilastalarrnr saat 15 den itiha~ : 
ren kabul eder. = 

Adres. Yenişehir Atatürk Bul- : 

varı Foto Cemal Apartımanı : 

Na: 1 Ti: 1374 7125 

Ve BAGI sayesinde bir çocuk gibi korkusuzca koşar, 
atlar, a•a ve bisiklete b. ner, kürek çeker, tenis oynar, dans 
eder, güneş banyosunu alır velhasıl bütün spor harekeüe
rinize rahat ve neşe ile devam edebilirsiniz. 

vı nı •cli'rli.ı nde g· rülebilir. Talip- -
r·., ihale zamanında muvakkat tc
.,atlariyle bırlikte muracaatları. Tııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi I FEM~ L ve BA~I 

FEMIL ve BAGI 

Artık kadınlara ayrn üzüntülü günle
{ i t ımamen unutturmuştur . 

68H 

..ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

= = Dr. Bôsit Ürek = = 
= = = = 

Cebecı Merkez Hastanesi -

fç f-lastalıldarı miitl'hMsrs 
fleı rur hast.ılarını Yt:tıı!jehıı 

: rutıy'et a ldc ı Urck :;ıpartı· : 
: n.1nırda sa •t 1~ ten sonra kalJu· -
- eder Tel 1694 

':1111111111111111111111111111111111 111111"' 

\7/J~j 
ULUS -19 uncu yıl. - No.: 6170 

İmtiyaz Sahibı 
Nurettın Kam·l SUNER 

Umumı Ne~riyatı ld"c Eden 
Yazı işlen M üdllrü 

Mümta2 Faik FENiK 
ULUS Basımev: : ANKARA 

FEMİ L ve BAGI 

O kadar pratiktir ki; en ince elbi
seler ve dar mayolar altında bile se

ilmez. kullanan kadın mevcudiyeti
i katiyyen anlıyamaz. 

Mikrop yuvası olan eski usul bez ve 
pamuk tamponların, Bayanların bü
tün hayat -ıT' na mal olan rahim, tcna
sı:l ve si ir hastalıklarının önüne 
gccmı tır. 

Beynelmilol Kad<nlar Cemiyeti Baya !arının AYLIK TEMİZ-
1.İ Kf ı; ! ı: yaln z FLMIL ve BACINI takd rle kabul etmiş
tir !· MiL ve HAC.! her eczanede ve büyük ticarethanelerde 

daima B~yanlarrmızın hizmetine hazır bulunur. 6769 

~L~ 'f~b.RQ.R.• ~~ I ~1111111111111111111111111,111111111111111111111~111111111111111111111111111111111111111111iı 1111111111111111111111111111111 ~ 
= YEN 1 Si El'A L R HALK ~ 

BUGÜN BU GECE 
Mevsimin en büyük aşk ve macera 

filmlerinden 

BÜYÜK Ş EH 1 R 
Oynıyanlar : 

Spencer Tracy - Louise Raincr 
J'iatlar: Balkon 55 Husu ı ·\O 

Duhuliye 25 kuruştur 

Seanslar: 2,45 - 4,45 - 6,45 Gcco 21 de 
Ayrıca saat 10 ve 12 de ucuz se1rı J r 
Fiatlar: Balkon 35 alt salon 20 1 u 

.::!.I il l!:. - -
-:;ıııW 

.::!.111 L!::. 
:;,:Jıırr 

Pek yakında sayrn Ank'<a 
halkının pe çok s v ıği 

Artistlerden 

Lorl'i - llarıli'nin 

LOREI. - il \Rnl 
Is \Hl'\ OR 

Türkee !'!Özlü filmlvle 
KIŞ MEVSiMiNE 

başlıyacaktı ... 
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BU 'E SAAT 21 DE ~ 
AÇIK HAVA SiNEMASINDA ::::: 

ZENDA MAHKÜMLARI ~ - -
1 ~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllr;:' 

e di Kôzım Rüstü 
"' 

Ankara Adliye Sarayı caddesi 
Gençağa ap 'ımanı 
N 6 


