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Ulu• Bamneri 
Çankın CadcleU. Ankara 

Tel.8raf : Ulu• - Ankara 

TELEFON 

tmtiyu nhlbl 1144 
Başmuharrir 1371 
Vur işleri 1062-1063 
Matbaa müdürü 1061 
İdare 1064 

A. C> 1M1 % AN C 1M1"%C>1 R.. 

Tacell •edııly• 
~llyor 

Yakında, yazıları arkadaıınnz 
Natit Uluğ tarafından hazırla
nan güzel bir ilave nqredeceğiz. 

Kamutay yarın çalışmasına başlıyor 

Büyük Millet Mecli.i bincuı 

Parti Kamutay grupu 
bugün toplanıyor 
Topla~t_ı s~~!.!~~~~1!_ 

1Camuta1' 142 pn.lük bir yaz t 'bafl!Y9caktır. 
• • ._._.r .. topLantı yılı çabpnalanna ,..-m . mad-
~ dOl"UünCU ·· levinden .onra ruzn,amemn 

:Y'oklalD"dao ve K.am~1: ~~ıı .ao~ le riyuet divanı meçimi icra edi
.Clel erini tefkil edeın meclia reaaı JDtih Y 

lıecektir. _ t l6 da toplanec•ktr. Mebmlanmı • 
Parti K.emutaY ~~...:.: Mecli·ind• bulunaMlen bildirilmek

... baa'iia .... t 16 ela PU,Y-

lıiıdir- ___ ı..: li.yıitialara ait tafütl.t betinci -.yfamrzdadr. 
J(.amota,O. bu .....,..... 

1Fransız radikalleri 
komünist partisiyle 
alôkayı kesiyorlar 

B. Daladiye diyor ki : 
''Vahim olan vaziyeti, parti kavgalannı ve 
kabine krizlerini kaldırarak önliyebiliriz ! ,, 

Marsilya, 30 a.a. - Radikal sosyalist kongresi, umumi müza
kereleri müteakip aıağıdaki karar suretini on muhalife kartı iki 
bin reyle kabul ebnittir: 

Japonlar Hankov'da 
muvakkat bir 

hükümel kurdular 

1 

"- Kongre hükümetin icraat saha· 
sındaki cesaretli gayretlerini tama
.miyle tasvip eder ve bu sulh ve iş e
serinin komünist partisinin hareket 
hattı, kendilerine milliyetperver di· 
yenlerin şuursuz hareketleri ve cüm
huriyetin düşmanları tarafından yapı
lan hücumlar neticesinde ihlal veya 
g~le§tirilmiş olmasına teessüf eyler. 

Radikaller komiinistlerle 
alakayı kesiyorlar 

Kongre, milli komitedeki radikal 
sosyalist delegelerini radikal sosya
list partisinin komünistlerle alakayı 

kesmiye memur eyler. Bu inkıtaın bü· 
tün mcsuliyeti komünistlere aittir . 
Radikal sosyalist partisi bütün de
mokrat partilerle teşriki mesaiye de
vama armetmi' bulunmaktadır . 

Bugünkü şartlar içinde kongre par
(Sonu 9. ncu sayfada) 

Başvekilimiz B. Celal Bayar dün at yarışlarına gelmişler ve burada Hatay
dan gelen ve Hatay Meclis Reisi B. Abdülgani Türkmen'in riyasetinde bu
lunan heyet l.zasiyle görü§müşlerdir. Yukardaki resimde Başvekilimizi B. 
Abdülgani Türkmcn'le beraber görüyorsunuz. Aşağıdaki resimde Başve • 
kilimiz Cel§J Bayar'ın ve MiJli Müdafaa Vekilimiz general Kazım Özalp'ı• 
at yarışlarında halk arasmda alınmış başka bir resimlerini görüyorsunus. 

Takvimden 1 Almaırı " ltalya 
yapraklar Çek - Macar ihtilafında 

F. R. ;ır AY. Hakem ilk edecekler 

Hazin bir ihtifal yapıldı 

29 Jlktetrin ~938 ~?~h~~i~e
tin on beıincı yıldonuınun ' 
'.Atatürk'ün Samıun'a çı~1t11• ~ • uncu sene 2 inci ayma, .m•. 1 a· 
kimiyetin kurulutu 18 ın~ı ~: 
6 mcı ayma, Sakarya 17 ıncı 

Roma, 30 a.a. - Almanya ile İtalya. 
macar - çekoelovak ihtilafı~da hakem
lik yapmayı eaae itibariyle kabul et-
ıniıtir. 

Bu karar, Musolini - Ribbentrop 
ülikatı esnasında verilmi' ve Maca

~ tan ile Çekoelovakya'nm, Roma'da-
rıs . d" •1 • • 
ki elçilerine bıl ırı mıştır. 

Münib, 30 a.a. - Hariciye nazırı 
von Ribbent~o~ öğle üzeri Roma'dan 
buraya geJ.ınıştır. 

Mareıal Çang - Kay - Şek 

Hankov, 30 a.a. - Japonlar Han
kov'a girer girmez orada muvakkat 
bir Çin hükümeti teşk:ı etmişlerdir. 
Bu hükümet azasının ekserisi şimali 
Çin'den gelmiştir. Hükümet reisliği
ne general Upeifar tayin olunmuştur. 

Alınan bazı malümata göre Pekin, 
Nankin ve Hankov muvakkaıt hükü
metlerin pek yakında birleştirilecek 

ve Japonya bu yeni merkezi Çin hü-

(Sonu J üncü sayfad;ı) 

ne 2 inci ayma, Dumlupınar 
16 ıncı sene 2 inci ayma, Lozan 
sulhu 15 inci sene 3 iincü ayma, 
hilafet ve saltanatm nldırılm!1 • 
aı ve liyisizm 14 üncü sene 1 ın· 
ci ayma, f&pka 13 üncü ıe!1e 
2 inci ayma, medeni kanun ~2.!nk 
ci ıene 11 inci ayına ve yenı tur 
harfleri 1 O uncu sene 2 inci ayı· 
na bastı. Kemalizm'in en genç 
hareketi on yqmdan bii:~~r: 

Atatürk ve inktl6bımız 
Jnkılip sözü, hemen dıger ıkı 

kelimeyi hatıra getirir: irtica ve 
Utilı ' Yalnız takvim müddet· 
)eri ':iıi, Kemalizm:in. ~~i ~ir 
olgunluk devresi g~ırd~gım gos· 
terir. Fakat biziın ınkılapkularımıt: 

Balkan gazetelerinde tostça 
neıriyat devam ediyor 

h t• t ve istikrar ve ı, zm aya ıye d w·ıd· H 

f a 30 a.a. - Bulgar ajansı bildiriyor: Bulgar matbuab, 
.. Sko 1.1'ı tı'nin kalkınma hareketinde onun kurtarıcısrna uzun ya-

tur nıı e d. 
1 tahıiı etmekte ır. 

zı ar yalmz eskimesinde egı ır: .er 
biri türk milli kurtulutunun, hız. 
zat 'zafer kadar zaruri unsurları 
olmasında ve bu kurtulutuk h?· 
)arsız imkansız olduğu, artı !ç 
bir münakataya müsaade detı;ı -
yen bir tuur hali ahım a b~~· 
19 Mayii 1919 ~a? .it~bare~ı:: 
tün hamleler birıbırını taK 

--------------,, Yarı resmi Dines gazetesi ezcümle 

1 
diyor ki : 

PO onya ve "Türkiye cümhuriyetinin bu on 
beş senelik devresi, şümulü itibariyle 
bütün medeniyet dünyasının hayran -

Alınanya lığını celbeden tarihi ıslahat ile dolu
dur. Atatürk'ün eseri bütün türk tari
hinde nurlu bir devre te§kil eder. 

ani tllar Türkiye ile Bulgaristan arasında· 
mıt ve hepsi bir arada e~a-
1. ' 'd 1 ·ı· w'nı· vücuda getır -
ızm ı ea cı ıgı 

af ki münasebetler çok dostanedir. İki 

nıiıtir. 'I 
Milletin gözleri ileriye bak· Almanya Polonya 1 

kt d 1• ,. arkasm· k 
ma a ır. Kema ızın ın . kır · k ıyaca 
daki bütün müessese!e~, ın ·aıı~ yahudilerı çı arm . .. . 
denen en büyük tarıhı ve ~1. ı Varıova, 30 a.a. - Resmen bıldır~~-
facı·a ·ııe kapanmıttır. Mazının ow• .. re Polonya ve Almanya hu-dıgıne go • 1 .. .. t 
sesi mezardan geliyor! kiinıetleri arasında yapı an gor~§ e-

h
• ·1 • neticesinde muvakkat bır an· 

Fakat 29 tlktetrin 1938 ır atı erı 908 taşmaya varılmıştır. . . 
batka !nkıl~J? w~ec:rübesinin, 1 Bu anlaşma muc~bınce Almanya 
metrutıyetçılıgını·n de 30 unc~ •1 yahudilerın memleketten 

üçüncü ayına tesadüf ettı. ~olony~a~kında kararını geri almış· 
•Ben~ kılap Rumeli'si ile, Akde· ıhracHıududa sevkedilmiş olan Polon-

u ın d tır. • d"' · daları ile Hicaz yarıma a- 1 yahudiler tekrar Almanya ya o-
nız a • I k' ·ı ya ı 

S • e ve Filistin, ve ra ı ı e, eceklerdir. 
ıı, .urıy Trablus'u ile üç kıta üı· n Polonya bükümeti de alman teba-
Afrıka bir imparator· ı ihracatı hakkındaki kararın tat-
t .. de muazzam sının 
un bikini durdurmuştur, 

(Sonu 9 uncu sayfada) 

memleket sulh eserinde ve Balkanla· 
rın umumi refahında samimiyetle teş
riki mesaide bulunmaktadır. Tür
kiye, Bulgaristan'ın dostluk ve ademi 
tecavüz paktı aktetmiş olduğu ilk 
memlekettir. Türkiye devlet adamları
nın Sofya'ya yaptıkları son ziyaret bu 
dostluğu her iki milletin ve sulh ese· 
rinin nefini kuvetlendinniştir. Bu 
gün Balkan hükümetleri tarafından 
takip edilen kiyasetli siyaset sayesin
de Avrupa'nın bu çok nazik noktasın
da sulhun ve huzurun bozulması teh • 
likeleri tamaıniyle zail olmuştur . ., 

Zaria gazetesi, neşrettiği makale
ler serisinde yeni Türkiye'nin büyük 
kurucusu Atatürk'ün idaresi a'tında 
tahakkuk ettirdiği terakkilerin mer-

(Sonu 3 üncü sayfada) 

Dün izciler şehitliğe giderek 
bir çok çelenkler koydular 

Büyüklerimiz 
intizam ve 

izcilerimizin geçit resmindeki 
takdir ettiler mükemmelliğini 

izciler Kırıkkale ve 
Kayserlye gidiyorlar 

Dün Cebeci'deki §ehitlikte y1lft 
için ölenlerin hatıralarını taziz mak· 
&adiyle bir ihtifal yapılmıştır. 

izcilerimiz tarafından ıehitliğe konan çelenkler 

Saat 14 de Samanpazarı meydanın
da yer alan bir piyade bölilğü ve biı: 
izci bölüğü önlerinde bando mızıka 
olduğu halde Hamamönü yoluyla ~ • 
hitliğe hareket etmiştir. Alay iki tara· 
fında süvari polisleri ve önünde çe
lenkler olduğu halde şehitliğe varlDI§ 
ve törene İstiklal marşiyle baslanırut
tır. Bundan sonra matem havası çalm
mı~ ve çelenkler konulmuştur. Kala • 
lıalık bir halk kütlesinin bulundufu 

(Sonu 9. ııncu sayfada) 

88. Stoyadinoviç 

ve Köseivanof 

görüşecekler 
Belgrat, 30 a.a. - Başvekil Stoya· 

dinoviç bulgar - yugoslav hududu ci
varındaki Legatin şehrinde mıntaka
nın her tarafından gelen 30 bin kişi
nin önünde söylediği bir nutukta hü
kümetin icraatını anlatmıştır. 

Kendisinin bu münasebetle hudut 
üzerinde kain bir mahalde B. Kösci
vanof'la bir mülakat yapması muhte
meldir. 

Sof ya, 30 a.a. - Bulgar başvekili i
le yugoslav ibaşvekilinin yarın hudut
ta öğle üzeri bir mülakatta buluna
cakları bildirilmektedir. Şehitlikte imlerirnUi ltarıılıJl!UI halk 



·Köy kalkınmasında ziraat 
vekoleti teşkilotı ve 
ziraat politikamız 

Ziraat vekilinin radyodaki kont er ansı 
Dün saat ti de ~iraat Vekili B. F~i~ Kurdoğlu Ankara radyo

sunda enteresan hır konferans vermıştır. Bu konferanstan sonra 
Yüksek z.iraat Enstitüsü ~~lebe~i koro halinde ziraat ve köylü 
martının ılk mısralarını soylemışler ve alaka ile karşılanmıılar _ 
dır. Köy kalkınmasında Ziraat Vekaleti teıkilatı ve cümhuriyetin 
ziraat politikası adıl)ı taşıyan bu konferans şudur: 

Sayın dinleyiciler, 
Atağıdaki sözler, bütün hakikatle

rin, yolumuzu aydınlatacak ebedi nur
ların ulu kaynağı Atatür'k'ündür: 

"Türkiye'nin sahibi hakikisi ve e
fendisi, hakiki müstahsil olan köylü
dür. Köylünün · netayiç ve semeratı 
mesaisini, kendi menfaati lehine had
di azamiye iblağ etmek, siyaseti ikti
aadiycmizin ruhu esasisidir. 

Yedi asırdanberi, cihanın dört kö,e
ıine sevkedilerek, kanlarını akıttığı
mız:, kemiklerini yabancı topraklarda 
bıraktığımız, ve yedi asırdanberi e
m~klerini ellerinden alıp israf ettiği
mız ve buna mukabil daima tahkir 
terzille mukabele ettiğimiz ve bunc~ 
feda~.arl~klarına ve ihsanlarına karşı, 
nankorlilk, küstahlık ve cebbarlıkla 
uf:Clk menzilesine indirmek iatediği
~1~ bu asil sahibin huzurunda, bugün 
ihtıramla hakiki vaziyetimizi alalım. 

. E~er ~illetimizin ekseriyeti azime-
11. ~ft9ı olmasaydı, biz bugün dünya 
yüzünde olmıyacaktık . ., 

Bahtiyar tür'k köylüsü 
Senin, artık tamamen ~eride bırak

tığın, kötü günlerine ait elemin kadar 
u~uluğunu da ululuğunla yarrtmı' de
yimle ~ykıran bu aözler, bağrından 
çıkardıgı~, Büyük Oğlunun, sendeki 
asırlara dız çöktürmü' cevhere daya
narak, memleketi uçurumun kenarın
dan almıı Kurtarıcı'nın, senin adına, 
t1 1923 de ciimhuriyetin ilk ilin yılın· 
da ~rtık müebbeden kapanmıı kötü 
devırler kapauna diktıiği nurdan bir 
abidedir. 

A~t~r~'ü.n •esi, Cümhuriyetin ve 
Partimızıq ıesidir. 

Atatilrk'Un ıcci türkiln •esidir. Hep 
kafalarnruzda aynı dütünce, kulakla
rmıızıda aynı •et var. 

Bu, rejimin, bu, yeni türk devrimi
nin sesidir, 

Ciimhuriyet hükümeti ıs yıldır 
hep ~ .~örüşle, hep bu d~yuşla, he~ 
bu buyuk kumanda iıtikametinde ça
lı91Dıştır, 

Köylü, 

S~n bu memleketin temelisin, Cüm
hur~yet 15 yıldır, her geyi senin için, 
aenınle ve senin dileğinle yapmıttır. 
.. Yol, ~~iryol, emniyet ,asayiş, kö-

tü vergılerı koparıp atma, bataklık ve 
:ur~klıklarla sava,, sağlam politika, 
abrık~ ~unlar .. Hep hep aenin sa

adetin ıçın, seni layik olduğun ve is-
tediğin mesut ya11ayı- erı· ıı.t· k .. .. d . :r ~ T ırme , o-
!1un eki fena şartları, vasıtasızltkları, 
ımkansızlıkları ıüpürüp atmak için 
düşünülüp hccaplan.mrf, aıraya konup 
bafarılinif feylerdir. 
~ugün, önünde geniş, ferah, binler

ce ı~la dolu bir yol var. 
Climhuriyetin 15 inci yıldönümün

de, bu en büyük gününde, senin asil 
huzuruna çıkan öz vekaletin Ziraat 
~~a ha~di yo}daş diyor, sana hizme~ 
ıçın. benıın de bütün hazırlıklarım ta
mamdır. 

.. Y~yana ve elele yapacağımız iş, 
buyük, her~n daha refahlı, her gün 
daha kuvetlı, hergUn daha çok emni-
'tdet, l~a?a bç~k.~kürmet içinde Türkiye 
ı ea ının uyu temel işidir. 

l.itını, nasıl bu davanın emrine sefer
ber ettiğini orada izah edeceğiz. 
Şimdiden söyliyebileceğim şey fU· 

dur: 
Ziraat vekaleti, bir taraftan cümhu

riyetin yapıcı karakterini:~ gerekledi· 
ği işlerde yapıcı rolü almakla bera
ber, diğer taraftan yol gösterici, yar
duncı ve yaptırıcı olarak memurları
nı, mekteplerini, tecrübelerini, teşek
küllerini, vasıtalarını, bu dava için 
köye ve köylil emrine götürecek, kı
saca çalışma ve teşkilat siklet merke
zini köyler lehine değittirecektir. 

Köylülerimizin bütün dileklerini 
ve isteklerini tespit etmiş bulunuyo
ruz. Bunları temin için öz türk rejimi 
olan ciimhuriyet her şeyi yapacaktır. 

Cümhuriyet Halk Partisi olan Par
timiz, köyü, bütün dünya partilerin
den üstün bir tutumla, türk cemiyeti
nin vahidi olarak ele almıştır. Türk 
köyü mutlaka dünyanın en.üstün, ve 
en refahlı köyü olacaktır. Şimdiye ka
dar yaptıkları.~z. bu neticeye de vara
cağımızın delıhdır. 

Aziz vatandaşlarım, 
Bilhassa siz köylü karda,larım, 
Bunu böylece söylerken bu divanın 

ne kadar çetin, ne kadar et~afh ve top
lu çalışmaya muhtaç, ne kadar köklü 
bir it olduğunu da diitünmliyor deği
liz. Fakat üç 'eyden şüphemiz yok-
tur: • 

- Bu davanın behemehal bafarıl
ması lazımgeldiğinden 

- Türk milletinin 'ana iş aaydığı, 
milli i' dediği her iti mutlaka başar
dığından, 

- Ve nihayet en aon ve fakat en 
mühim olarak siz köylü kardeşlerim, 
sizin bütün dünyaya üstiln ve hiç ye
re gelmemiş kabiliyet ve kudretiniz
den. 

Atatürk, ilk ve en büyük deha eseri
ni sizdeki bu hudutauz, üstün kabili
yeti keşfetmekle göetermiştir. Bu ke
şif, halde ve istikbalde büyük türk 
milletinin e_riteceği e§6iz başarıların 
en kati temınatı, ve türk gücü, türk 
güveni ve türk devrimindeki daima i
leriliğin tükenmez haznesidir. 

Varol Atatürk 1 

l\lcktcplcr yann açılıyor 
latanbul, 30 (Telefonla) - Cüm

huriyet bayramı münasebetiyle tatil e
dilen mektepler yarın sabahtan itiba
ren açılacaktır. 15 inci yıl dolayısiyle 
mekteplerde aym 24 ünden itibaren 
talebeye Cüinhuriyet ve Atatürk mev· 
zulu konferanslar verilmiştir. 

Birçok mektepler de bayramda mü
samereler tertip etnıiılerdir. 

lş dairesi reisi 
lstan~u~, 30 ~Tel~fonla) - Akde • 

niz havalısınde 1§ daırelerini tcf tig et· 
me"k üzere bir müddetten beri seyahat
te bulunan i! dairesi umum müdürü 
Eni.a Behiç'in, yarın ıehrimize gelme· 
si beklenmektedir. 

Enis Behiç İstanbul'da bir hafta 
kalarak, bürosunu allkadar eden itler
le mf?gul olduktan sonra Ankara'ya 
gidecektir. 

CUMHURİYET 

ZİNET ALTUNLARI 
ı 11_R_a_k_a_m_ı_a_rı_a_T_ü_rk_i_ye_I 
1 Büyük işlerimiz ... 

Kuruluı halinde olan bir memle
ket için her halk hizmetinin kendi

Cümhuriyetin 15 inci yıldönümü 
münasebetiyle darphanede bastırılan 

"Cümhuriyet ziynet altınları,. 28 teş
rinievel 1938 de satışa çıkarılmıştır. 

Ziynet altınları beş türlü büyüklük
te bastırılmıştır. Altınların bir tara
fında tezyinat çerçevesi içinde Ata
türk'ün kabartma profili ve bir tara
fında da gene tezyinat çerçevesi için
de "Türkiye cümhuriyeti., yazisı bu
lunmaktadır. 

Borcunu ödiyccek 
İstanbul, 30 (Telefonla) - İstan

bul tramvay şirketi, elektrik borcunu 
bir an evel ödemiye hazır olduğunu, 
Elektrik idaresine bildirmiştir. Bu pa
ranın taksitle ödenmesi i~in, yarın te -
masa geçilecektir. 

İki kişi ~iğnemli 
İstanbul, 30 (Telefonla) - Şoför 

Vehip'in idaresindeki 2074 numaralı 

otomobil Şehzadebaşından geçerken, 
tramvaya binmekte olan Gülizar is
minde bir kadın ile Hasan oğlu Meh -
mede çarparak her ikisini de yarala -
mıştır. Yaralılar hastaneye kaldırıla -
rak tedavi altına alınmışlardır. Şoför 
yakalanmıştır. 

Dün hava· açık geçti 
Dün Ankara'da hava açık geçmiş, 

rüzgar cenuptan bir metre kadar hızla 
esmiftir. Günün en yüksek ısısı göl
gede 26 derece kaydedilmiştir. 

Yurtta hava Trakya, Kocaeli bölge
leriyle Ege'nin şimal kısmında bulut
lu diğer bölgelerde umumiyetle açık 
geçmiştir. 24 saat içinde Çorum, Kır
,eh'r ve Sinop'ta cü.zi yağıglar görül
müştür. 

Rüzgarlar doğu Anadolu ile kısmen 
de orta Anadolu' da durgun,• Akdeniz 
kıyılarıyle cenup doğusunda şimal
den saniyede 1, diğer bölgelerde umu· 
miy~tle cenup ve cenup şarkı istika
metlerinden en çok 5 metre hı.zla es
miştir. 

En yüksek iırlar İzmir'de 29, Ada
na'da 31 derecedir. 

sin~ mahsus bir ehemmiyeti vardır 
ve hiç bir iş, diğerinin yerini dol
duramaz. 

Fakat, iki yüz elli milyona yakla
şan bütçemizin en yÜkaek para a
yırdıfı y~rleri, gerçekle§meai dev
L tçe en lüzumlu ve zaruri görülen 
işler olarak kabul edersek, şu işle
rin sıralandığını görürüz: Milli Mü
dafaa, Sağlık, Kültür, Ziraat, Eko
nomi, Bayındırlık, Jandarma ve 
Emniyet .... 

924; yani cümhuriyetin ilk mali 
yılı bütçesiyle, 938, yani içinde bu
lunduğ'umuz on beşinci mali yılı 
bütçel rinde, bu işlere ayrılmış olan 
miktcırlarm mukayesesi, bize milli 
işlerimizin içinde bulunduğu şartla
rı göstermesi itibariyle çok entere
sandır: 

924 de Milli Müdafaa işi rimiz 
için harcadığımız para 34.5 milyon 
lira idi. 936 oda bu miktar 90 milyon 
lirayı buldu. 938 bütçesiyle ayrılan 
para ise, 109 milyon liradır. 

Sağlık işlerimi~e cümhuriyetin 
ilk yılında ayırabildiğimiz para iki 
buçuk milyon lira idi. Bu miktar 936 
da 6 .5, 938 de ise 10 milyon lira ol
du. 

Kültür işlerimize 924 de 7 milyon, 
936 da on bir milyon lira harcadık. 
938 bütçesind ki tahsisat miktarı 

18 milyondur. 
Ziraat i§lerimize cümhuriyetin ilk 

yılında dört, 936 da on bir, 938 de 
13.5 milyon lira verilmiıtir. 

En büyük inkişafı, Ekonomi işle
rimizde görüyoruz: 924 de verilen 
para bir milyon iki yÜz kusur bin 
liradır. Bu miktar 936 da 12 milyon 
iki yüz kusur bin lirayı bulmuştur. 
Fakat 938 de 38.S milyon liradır. 
Bunun otuz kusur milyon liraaı, d . v
let garantis.J :e milli müesaescleri
mizce temin edilecek olan kredil . r-
dir. 
Bayındırlık İ§lrimize verilen para

nın artı§ı da, ekonomi iılerimize 

yaklapnaktadll': 924 de on dört ku
sür milyon lira, 936 da yirmi dokuz 
küsur milyon lira, 938 de ise büt
çeye konan miktar kırk üç küsur 
milyon lira ..•. Baymdll'lık iılerimize 
ayrılan bu paranın altı küsur mil
yon lirası da, ekonomi işlerimizde 
olduğu gibi, devlet ıarantiaiyle mil
li müeaaeselerimizce temin edilecek 
kredilerden elde edilecektir. 

Son olarak Jandarma ve Emniyet 
teıkilatına harcanmıt olan miktar
ları verelim: 924 de on bir küsur 
milyon, 936 da on dört küsur mil
yon lira .•. 938 de ise 18 milyon lira ... 
Kalkınmamızın ve kuruluıumu

zun hızını bu rakamlardan güzel ne 
anlatabilir 7 

Mütehassıs yetiştirilecek 
İstanbul, 30 (Telefonla) - Sıvas

ta yapılacak olan büyük çimento fab
rikasının hazırlıkları ikmal edilmek 
üzeredir. Bu münasebetle, Sümerbank, 
Sıvas'a bir mütehassıs heyeti gönder -
miştir. Mütehassıslar, orada tetkikat -
ta bulunacaklardır. 

Diğer taraftan haber aldığımıza 
göre, Sümerbank, Sıvas çimento fab
rikası için türk gençlerinden mütehas
sıs yetiştirmek maksadiyle Avrupa' 
nın muhtelif memlel.etlerine talebe ve 
usta ba§ı gönderecektir. 

Yeni kanun 
İstanbul, 30 (Telefonla) - Halen 

baroda altı yüz altmııı bir avukat ka
yıtlıdır, bunlardan sekizi kadındır. 
Yeni avukatlar kanunu, bir birincika
nunda meriyete girecektir. 

31. 10 - 1938 

• Yeni pro1eye göre 

Devlet Şürasına idari 

davalar nasıl açılabilecek? 
Hükümetin Kamutay'a vermiş olduğu ve Adliye Encümeninin 

üzerinde tadiller yaparak ye·ni bir metin hazırlamış olduğu Dev
let Şiirası kanununa göre, idari davalar, dördüncü ve beıinci dai· 
relerde görülecektir. Bu daireler, müstakil mahkeme sıfat ve se
lahiyetini haizdirler. 

Dava dairelerinin içtima ve müza
kere nisabı beftir. Kanunlarda ayrı, i
dari kaza mercii gösterilmemit olan 
aşağıda ya.zılı hususlar, doğrudan doğ
ruya vıe kati surette Devlet Şurası da
va dairelerinde rüyet ve hallolunacak
tır. 

A - Rüyeti, adli mahkemelerin vazi
fesi dışında bulunan meseleler hak
kındaki idari fiil ve kararlardan do
layı hakları kaybolanlar tarafından a
çılacak davalar; 

B - Umumi hizmetlerden birini ifa 
maksadiyle aktıedilen mukavelelerden 
dolayı akitler arasında çıkan anlaı
mazlıklar; 

C - İdari fiil ve kararlar hakkında 
esas ,maksat, tekil cihetlerinden bi· 
riyle kanunlara veya nizamnamelere 
aykırı olduklarından dolayı iptal için 
menfaatleri zarara uğrıyanlar tarafın
dan açılacak davalr; 

D - İdari kaza mercileri arasındaki 
vazife ve salahiyet ihtilafları .. 
Aşağıdaki işler de Devlet Şurası da

va dairelerinde temyiz auretiyle kati 
olarak görülecek ve bir karara bağla
nacaktır: 

Bir idare heyetinden verilip, üstün 
idare heyetinden ikinci derecede ka
zai surette tetkik olunarak verilen ka
rarlar; ? 

Vilayt idare heyetlerinden verilen 
kazai kararlar; 

İdari meseleler hakkında hususi ka
nunlarla muayyen temyiz mercilerin
den nihai surette çıkan ka.zai kararlar. 

Politik icaplar dolayısiyle yapılan 
hükümet tasarrufları, idari davaya 
mevzu olamıyacaktır. Devlıct tlırasın
d~ açılan bir davanın yukarıki fıkraya 
gore bakılamıyacağı dava edilen ma
kamın talebi. üzerine veya resen _ tah
riri tebligat muamelelerinin tekıemmül 
etmesine kadar - Başvekalet tarafın
dan yazı ile iddia olunduğu taktirde 
dava daireleri umumi heyetince en e
ve! bu husus hakkında bir karar veri
lecektir. 

Umumi heyet, Devlet Şılraamın dl
vayı görmiye salahiyetli olduğuna ka
rar verirse Ba,ve,kaletçe bu kararın 
tebliğinden iti.haren bir ay içinde mer
ci. tayi~i hakkındaki usullere göre sala
hıyetlı heyete müracaatla mesele hak
kında bir karar verilme&i istenilebile
cek ve keyfiyet Şuraya da bildirile
c:ktir. Bu halde davanın rüyeti heye
tı.n kararma bırakılacaktır. Bir ay i
çınd~ heyAete müracaat olunmadığı 
taktırdıc ~avacınm talebi üzerine i§in 
esası tetkik ve rüyet olunacaktır. 
. Mahiyet _itibarfyl~ bütün vergi, re
sım ~e. teklıfle alakalı mali kanunların 
tatbıkı11den doğan davalar Devlet Şu
rasının dördüncü dairesinde, bunun dı
ş~~da kalan davalar beıinci dairede 
ru~t ve hallolunacaktır. Ancak iki 
d~ırey~ gel.en işler arasında gecikıne
yı mucıp bır muvazenesizlik görülilr
se, Devlet ftlra11 reisi, bir daireye 
mevdu işlerin bir kıtımını, diğer daire
ye verebilecektir. 

Dava daireleri umumi he~ti, Dev
let şurası reisinin reisi.iği altında, iki 
diva dairesinin birleşmeıiyle teşekkül 
edecektir. Reis bulunmadığı taktirde 
dava dairesi reislerinden kıdemlisi re
islik edecektir. 

Dava daireleri umumi heyıcti Devlet 
Şurası reisinin veya dairelerinin ha
vale ve tevdi ettikleri ,yahut müddei-

umuminin talep ettiği işleri görecek· 
1erdir. 

Devlet şClrası reisi tarafından dava 
dairelerinden birine havale e<iilmit o
lan it geri alınıp wnumi heyete veri
lemiyecektir. Dava dairel::ri umumt 
heyetinin içtima ve müzakere nisabı 
on bir zattır, kararlar mutlak elnıeri· 
yetle verilecektir. 

İdari davalar arzuhalle açılacaktır. 
Arzuhaller Devlet şurası reisliğine 
verilecek, tarafların adı ve sanı, fert• 
lerden olan tarafların ikametgahları, 
davanın esasiyle dayandığı delillerin 
hulasası, davaya ınevzu olan karar ve
ya muamelenin tefhim, tebliğ veya ıt
tıla tarihLeri yazılı olmak ve mU9bit 
evrakın asılları veya tasdikli suretleri 
ilişik bulunmak lazımdır. 

Arzuhallere dava ile alakalı, her 
türlü evrakın mukabil taraf sayısınca 
birer sureti birlikte verilmesi ,art o
lacaktır. Bu evrak Devlet şfıra.ına 

gönderilmek üz.ere alikalıl.arın bulun• 
dukları yerin en büyük mülkiye imi· 
rine ve yabancı memleketlerin Türki
ye cümhuriyeti elçiliklerine veya kon· 
ıolosluklarma verilmesi caiz olacak· 
tır. 

İdari kaza yolu ile Devlet şura.sın& 
dava açmak müddeti her nevi muame
le ve kararların alakalılara usulü da· 
iresinde tefhim ve tebliği tarihinden, 
yahut idari vazifelerin ifası vesiles.iy
le vuku bulan fiiller hakkında icraya 
ittila tarihindıcn itibaren huauai ka
nunlarla müddet tayin edilmiyen hal· 
lerde 60 gündür. 

İdare heyetleriyle kaza salAhiyeti.
ni haiz mercilerden idari kaza yolu ile 
çıkan kararlara karıı devlet ıClrasına 
temyizen müracaat müddeti, husuel 
kanunlarla ayrı müddet tayin edilme• 
mi§ olan hallerde kararların tefhim vo
ya tebliğinden itibaren 60 gündür. 

ldart davaya mevzu olabilecek bir. 
karar verilmesi için alakalılarm idart 
mercilere vukubulacak müracaaıtlan 

üzerine bu mercilerin en çok dört ay 
için.de bir karar ittihaz etmeleri lbnn 
gelmektedir. Bu müddet içinde bir ka
rar verilmezse müracaat reddedilmit 
eayrlacak ve bu halde alikalı, dört a • 
yın bitmesinden sonra devlet ıcıraaı -
na idari dava açabilecektir. 

Alakalılar tarafından idad d!va a
çılmadan önce, idari bir muamele veya 
kararın kaldınlması, yahut deği§tiril • 
mesi, mafevk idari mercilerden, diva 
açmak için muayyen müddet içinde i&
tene-bilccektir. 

Temyiz için muayyen müddetin 
geçmesiyle temyiz hakkı dil§ecektir. 
Şu kadar ki, taraflardan biri müddeti 
içinde temyiz eylediği takdirde, itin 
neticelenmesine kadar diğer taraf mUd 
det geçmi! olmasa bile temyizen d!va 
edebilecektir. 

Doğruluğuna, isabetine binlerce 
misaliyle iman ettiğimiz, aynı and 
ke~di kal?i~i~_de, kendi beynimizd: 
dogıpuı gıbı yurekten benimsemekte 
olduğumuz Ulu &etı, bizi yeni bir cep
heye çağırıyor: 
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Dava arzuhalinin ve ilitiklerinin bi .. 
rer nüshası, dava edilen tarafa ve dt
va edilen tarafın verece~i cevap da da
vacıya tebliğ edilecektir. İkinci l!yi • 
halar için de aynı muamele yapılauk -
tır. Dava edilen tarafın verdiği ikinci 
cevap layihasında yeniden ortaya ko • 
nulmuş ve davacının cevap verme&ini 
icap ettirecek hususlar varsa, heyetçe 
verile<:ek karar üzerine cevap vermesi 
için davacıya bir mühlet verilecektir. 
Taraflar, yapılacak tebdillere kal")I, 
tebliğ tarihinden itibaren on be§ gün 
içinde cevap vermiye mecburdurlar. 
Bu müddet taraflardan birinin talebi 
ve heyetin tasviıbiyle veya resen heye
tin göreceği lüzum üzerine uzatrlabi .. 
lecektir. Cevap müddetleri içinde ta • 
raflardan birinin cevap vermiş olmuı, 
itin geciktirlmesne sebep te§kil etmi • 
yccektir. 

Köy "ve ziraat kalkınma 
cephesine 
Say~ız büyük işlerin gibi, bu itte 

de, her büyük işteki müstesna tutum 
ve kabiliyetinle muvaffak olacaksın. 
Yürümek değil, sıçramak ve aşmak 
lazımdır. 

Toprak, ilk defa sinesini senin de
delerine açmıştır. Ziraati, meyvacdı
ğı, hayvancılığı ve bunların mahsulle
riyle ilgili sanatları ilk yaratan ve ya
yan bir ulusun oğlusun. Öz türksiln, 
türklüğün terefini ve kabiliyetini hiç 
yere düşürmemiş olan ulu yiğitsin, 
türk köylüsüsün. 
Ayağın, koca dünyaya anbarlık yap· 

ını§ topraklara basıyor. 
Üıtün kabiliyetinle ve her çejit sa

nayi ile yeniden dünyaya öncü olmak, 
bu güzel yurdun en kıraç köşelerini 
bile dirliğin, bolluğun, sağlığın çağlı
yanr haline sokmak, yiğit \ürk köylü
ıli, işte milli davamız, seninle yanya
na, elele mutlaka ve mutlaka başara

cağımız büyük itimiz budur. 
Birkaç gün sonra, cümhuriyet hü

kümeti, Ankara'da ilk köy ve Ziraat 
kongresini topluyor. 

Memleketin her tarafından gelecek 
yoldaşlara, Ziraat Vekaletinin teşki-

Gülleye, nazma, kafiyeye dair 
Radyoda alaturka §arkıları din. 

/erken yalnız bestelerin basitliğini 
değil, onlşrdan daha fazla güftele
rin bir çoğundaki bayağılık, sanat 
bakımından kıymetsizlik hatta ve 
zinsizlik ve kal iyesizlik 'kulağı tır: 
ma/ıyor. 

Bana öyle geliyor ki bu güfteler, 
ya sazlı birahanelerin, ya plak sa_ 
tanların y h d b . 1 a ut a estekirların sı 
Pari··ı • §ı ı e Yazılmaktadır. 

Mesel• bir gün içinde "Leyli 
adı geçen b · . '' ır §•rkı, pıyasası tuttu 
mu, bakıyorsunuz arkasından üç ta-
ne, dört tane "Leyi• l k d. h . .. ı far ı a a •.. 
Bunların bıdncisi Irada t r tu unama_ 
dıkları muhakkak,· nihayet 1 1 . . . . d . o sa o sa, 
o bırıncının e ıptizale uframasına 
sebep oluyorlar. 

Bir gün "gönül,, rediflyle biten 
bir şarkının arkasın<!-an dört, beş 
tane gönül şarkısı. Fakat biçare gö_ 
nül, türkçenin bu en güzel kelimesi 
bir takrm zevksiz güftekarların ve 
piyasa bestekarlarının elinde ne ka_ 
dar hırpalanıyor; ne maskara bir 
hal alıyor. 

Bir Jusım g~ftelerde de ip_tidaili. 

Diktiğin aiaçlar meyvaya durdu, 
Bir bir saydım, ağam. yedi yıl oldu. 
Senlcn cidenler sılaya döndü 
Sılaya gel, benim ağam, sılaya •• 

. Durdu, oldu ve döndü biribiriy
le kafiye olmaz. Fakat bunu Y.azan 

meçhul köylü, onlar arasrnda bir 
asonans bulmuş; sonra yedi yıl sür_ 
müş bir ayrılrğın acısını dört mısra 
içi11de ne derin ve içli bir samimi_ 
yetle ifade edebilmiştir/ 

Bir tane daha : 
Deniz UıtUnde yelken 
Yaktın beni &Ül iken 
Mevlam da seni yaksın 
Uç günlük gelin iken. 

Kıskanç bir §şıkın bedduası, bu 
. mısralarda ne samimi ifade olun. 
mu§tur. Samimiyet ve ahenk o ka
dar güzel ki burada gül ile gelin ke_ 
lime/erinin biribirleriyle kafiye ol_ 
madığını düşünemiyorsunuz bile. .. 

,, il 

Nasıra mersiye yazan ve yazar. 
ken ne vezin, ne kafiye, ne de sana
tın öteki malzemesini kullanmıya 
lüzum görmiyen delikanlıları bir 
tarafa bırakınız. Onların dı~rnda şi_ 
ir ya~olly_a y_e/tenenler de bu türlü 

teknik hatalarından kendilerini kur_ 
taramıyorlar. 

Eve/ki akşam, radyoda cümhuri. 
yetin on beşinci yılında duydukla
rını anlatan bir §Birin kendi inşat 
ettiği §iİri dinledim. içinde çok he
yecanlı mısralar bulunan bü şiirin 
içinde bile tek tük kafiye yanlışları 
vardı. 

lstanbul mecmualarından biri
sinde ''güzel §iirler,, başlığı altında 
çıkan manzumelerden bir tanesini 
de okuyalım: 

Esmere ayrı, sarıya ayrı 
Neden ıen durmadan bağlandın gönül 
Seveni sevdin, sevmlyeni de 
Hicranla anarak ağladın ııönül. 
"Bağlandın., kelimesiyle "ağla

dın,. kelimesinin biribiriyle kafiye 
olamıyacağını bilmiyenleri yazı yaz
maktan alıkoyamayız. Fakat neye 
böyle yazılara sütüunlarımızda yer 
veririz? 

Boya sürmesini bilmiyen ressam, 
taş ve betonu bilmiyen mimar, mer
meri ve tuncu tanımıyan heykeltı· 
raş olamıyacağı gibi, nazım yazan 
kimsenin de bilmekle mükellef ol 
duğu bir teknik vardır ve şaheser
ler, ağaçların dibinden fışkıran piç· 
ler gibi meydana gelemez: 

T.1. 

Tarafların layihaları alındıktan ve
ya layiha vermek için muayyen olan 
müddet geçtikten sonra, diva evra
ki, mütaleasını bildirmek üzere müd
deiumumiliğe tevdi olunacaktır. 
Müddeiumumilik dava hakkında ya• 
zıh mütaleaaını bildirdikten ve bat -
muavin muavin veya mülizimlerden 
biri tarafından diva evrakı hulasa e· 
dildikten sonra dosyada tetkikler 
yapılarak netice hakkında bir rapor 
hazırlanmak üzere badan birine ha
vale edilecektir. 

Raportör iza, evrak üzerinde yap
tığı tetkiklerin neticesini, tarafların 
iddia ve menfaatlerinde ileri sürdük
leri maddi vakıaların ve hususi se. 
beplerin hulasas:nı ihtiva eden rapo
runu alakalı dava dairesine veya da
va daireleri umumi heyetine bildire
ceklerdir. 

Dava dairelerinden veya dava dai
r~leri ~mumi heyetinde davaların gö. 
rlilmesı sırasında yeniden ibraz olu
nan evrak ve vesikalar evelce bunla
rın gösterilmesine imkan olmadığına 
kanaat hasıl olursa kabul ve diğer ta
rafa teblig edilecektir. 
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l ~~~~~~~~av~:~.ın . !TÜRKİYE BASINll 

tek- Macar ihtilafı ve hakemleri 
d _ .. beri Maca-

Münih anlapnasuı _. dak' 
. vak a ile ara6In ı 

;ns.tan, Çekoslo >:. i için meseleyi 
davayı halledeınedıgçekoslovakya da 

hakeme bır~Ş~:· kabul ettiğinden 
bu hakem teklif1 Aimanya'nın• 

k .. ltalya'nıo ve • 
artı soz . · seneden ben, 
dır. Bu iki devlet, y::ulh muahede-
orta Avrupa h~~ statükoyu beğen
lerinin tanziı:P ettıgı 
memekte idiler. 

1 
akya'nm inhilali 

Eki ÇekOSO V 
s • hakkaniyete daha .. . acialet ve • 

uzenne,. üko çizmek fırsatı şun -
·cnın bır ıtat E ki t" uy.- 'ş bulunuyor. s ııta u-

m zuhur etını lmıyan bu iki devle -
pıernnun o 

~danb fırsatı nasıl kullanacakları me· 
tin u • · ldi Fil , djlınİYe deger bır mese e r. • 
rak e .. Almanya'mn eline ge • bakika bugun 

fırsat, 1919 senesinde galip dev-

. . 
ı_ • -

Fon Ribbentrop'un Roma 
ziyaretinden Daladiye1nin 

Marsilya nutkuna ... 
Fransız basınının tefsi rf eri 

Paris 30 a.a. _ İtalyan - Alman görüşmelerinin neticeleri hak
kında ı:.ütalealar yürüten gazeteler, Roma • Berlin mihverinin 
mütesanit olduğunu beyan etmektedirler. 

"Lö Jur,, diyor ki: 
"Beklenildiği veç.hile Roma ile Ber

lin tesanüdlerini yeniden ilan ettiler. 
Roma - Berlin mihveri, zayıflama

mıştır ve bugünkü ahval ve şerait ua
hilinde zayıflryamaz da.,. 

"Lö Jurnal" den: . . 
Öyle bir noktaya geldık kı bu nok-

tada B. Hitler Prag ile Budapeşte a-

d hakem vaziyetini almıştır. 
rasın a .. , . • .• 
H . .. hesiz B. Musolını nın ıştıra -

ıç şup • ·t 
k. 1 fon Ribbentrop'un Roma ya gı -
ıy e · · F k t . d bundan ileri gelmıştır. a a 

mesı e ... . · tte 
Hitler'in tamamiyle ha~ı~ v~ıye 

lspanyol hükümetçileri 
mukavemet edecekler 

Barselon, 30 a.a. - B. Negren, 
radyoda söylemiş olduğu bir nutukta 
harici ve dahili siyasetin prensipleri
ni izah etmiştir. B~ prensipler şunlar
dır : 

Sonuna kadar mukavemet, hiç bir 
tavassutu kabul etmemek, ispanyol hü
kümetinin bütün hukukunun beynel -
milel tanınması. 

Japonlar Hankov'da 
muvakkat bir 

hükümet kurdular 

Pekin, Nonkin ve Han kov 
hükür:netleri 

birleşiyor mu ? 
(Başı 1. inci sayfada) 

kümetiyle sulh müzakerelerine girişe
cektir. 

B. A.rit.a hariciye nazırı oldu 

i 

Tokyo, 30 a.a. - İstifa eden B. l 
U gaJı:i'nin yerine, hariciye nazırlığına 
B. Arita tayin edilmiştir. Japon siyasi 
mahafili Arita'nın hariciye nazırlığı -
na tayinini hararetle karşılamaktadır. 

Tokyo Asabi Şimbun gazetesi, Ari
ta'nın Hirota kabinesinde hariciye na
zırlığı sı'rasında Almanya ile antiko
minist paktının imzalanmış olduğunu 
ehemiyetle kaydederek şimdi de hari- i 

adındaki edebi romanı evelki gün 
bitti. Okuyucularına dünya ede_ 
biyatrnrn en güzel örneklerini 
vermeyi bir prensip telakki eden 
ULUS ikinci teşrin başından iti_ 
haren güze/ bir romanı daha tef_ 
rikaya ba~Jıyacaktır. 

Bahk-Tutan -Kedi sokağı 
Macar edebiyatının 1936 se- · 
nesinde, beynelnıil;l roman 
büyük mükafatım kaza:nmış 
olan en yüksek nümunesidir. 
Büyük harpten sonra Paris' e 

hicret etmit olan 

Yolan Földeş . 
isminde bir genç kızın 
yazmış olduğu hu ro~an, 
muharririni birden bire 

meşhur etmiş ve 

Bahk-Tutan -Kedi sokağı 
her dile çevrilerek hiitün 
dünyada hinlerce nüsha 

Ebedi millet 
CÜMHURlYET'te B. Nadir Nadi. 

bu batlrkla yazdığı baş.makalede 
• Ankara'da yapılan geçit re$IDİ mü-

1 
naseb2tiyle intıbalarmı şöyle hülasa 
etmektediır: 

''Evet, emniyet içindeki hayatımız, 
battan bata bir geçit resmine ben· 
zer. Millet için yetiteceğiz, ona hiz -
met için hazırlanacağız. Vazifemiz 
neı-ede ise geçit resmindeki sıramız 

oda oradadır. 
Muvaffakiyeti öne geçmekte de

ğil, ahengi bozmamakta aramalıyız. 
Başunız daima sert ve dik dursun,. 

ay.aklaronız dolafIDa.sın; önüınüz-

• den giden kumandanla aramrzdaki 
mesafeyi açnııyalun ve sıramızı ka· 
rı§otırmıyalım. 

Hayatunızca devam edecek olan 
bu geçi§, bizi s. tyreden milletimiz i~ 
çin bir an bile sürmez. Fa.kat onun 
saadeti, biribirini takip eden nesiUe
rin dünkü geçit resminde olduğu gi
bi ıa§lllAZ bir nizam ahengi içinde 
vazifelerini görmeleriyle mümkün
dür. Böylece cemiyetimize v~ği.
miz iftihar duygusundan hi&&emize 
düşen bir anlık sevinç payı, bizi o
nwı bütünlüğü iç.inde ebedi kılmıya 
muktedirdir.,. 

r~erin ellerindeki fırsattan daha az 
; ğildir. Almanya kendi davasını hal
l~k için bu fırsattan istifade et
aniştir. Polonya da kendi istediği top -
raklan almıştır. Şimdi sıra Triyanon 
ınuahedesinin hakiki mazlumu olan 
macar mutalebatını tatmin noktasın~a 
Almanya'ya ve Polonya'ya yaptıgı 

konsesiyonu Macaristana da yapmış 
olsaydı, bugün macar davası da halle
dilmiş olacakb. Faıcat ültimatom kar· 
psında boyun eğen Çekoslovak!._~. 0 .r
ta Avrupa sulhuna kıymet verdigı 1.çın 
kuvete müracaatten çekinen Macarı• -

olduğu bu işteki bu iştırak bıraz ga· 

riptir.,, 

Bir konferans toplanacak 
Bir taraftan Almanya ve ltalya'nbın 

Marksist amele fırkası hakkında 
dava bitmiş ve mahkeme hükmünü 
vermiştir. Mahkeme fırka'.nın feshine 
karar vermiş ve beş kişiyi 15, bir kişi
yi bir sene hapis cezasına mahkOm et
miş ve iki kişiyi de beraet ettirmiştir. 

ğini yazıyor ve diyor ki: ' Nasuhi B;ydar 
ci siyasetini bu pakta istinat ettirece- ı satılmı~tır 

"Arita, uzak şark vaziyetindeki de-/ tarafından ve fransızca 
i 
! 

BlR KiTAP 

SON POSTA'da B. Burhan Cahit, 
Matbuat Umum Müdürlüğünün nq
rttiği "Yabancı gözüyle Cüınhuriyet. 
Türkiye'&i,, unvaniyle çıkardığı ki· 

b' azar· tan karş11mda sonu gelmez ır P 
lık yolunu tutmuştur. Münih anlaırnıı-1 " akere eaını takip eden Komarno muz kah" 
rinde çekoslovak murahhasları, ır 
mac:ar nüfusiyle meskun ola? ~r_ı.ta· 
katara otonomi vermek gibı gülunç 
bir teklif lle görüşme kapısını açını§ -
lardır. O günden beri de arkaıbiı' .11dr:a 

klif. b r nn e 
yapılan dört beş te ın e • 

d - bır adım macar noktai nazarına ogru IA .... 
d 

.
1 

. . ki .._ ~-t......r ha a ınu -
aha ı en gıbne e oer~ ' 'kina 

nih'te kabul edilen preosipin tatbı 
yanasmamaktadırlar. d' ., Ma-

Macarlann istedikleri ne 1~ • b' 
• bk kabul emuyen ır 

car davası, pazar . Nüfus nisbe
prensipe dayanmaktadır. takala 
ti. .. d ili . tecavüz eden mın • yuzce yı .• al fD8 

·ıı· car hudutları ıçıne m -nnmı ıma • 
aı. Filhakika Çekoslovakya bu pr'"!ıı. 

. münakata etmiyor. Fakat tatbı~-
Jll • • ·ıca .. N>virecek bır hnda prenııpı kan türe y- • 

üfutunun nıı • 
yol tutmuıtur. Macar n · ·ne itibar 
~ tayinde 1930 ıeçıllll 

••• ıe--Lte..ı=- Çekler aynı 
_.ı:•-·ını il IIJll'D ~- da il 
~........ Al ' a kart• e
uoktai nazan manya y 1ar 1910 
ri sürmüılerdi. F a~t aknanFilhwnk,. bu -

. ·-.ı- ısrar ettiler. A 
9eÇllnllHI"' nddarm • 
~!..t..:; vaziyet ile bu top ul 
guua.. • tan elinde b uıı-
onııturya ve Ma~• da nüfus . - zaınanki ~yet aJ"'dln 
Clugu büyük' farklar var
yaynm ~dan • ebrinin 
dır 1910 senesinde Kosıce § -

• • beş ınacar ve an 
nüfusu yüzde yehm§ • 1930 
cak yüzde on beşi ılovak iken! , . 

"f nun ıusbetinı aaynnı slovak nu usu _ k· 
yüzde altını§ sekiz olarak goıternıe 
tedir. Jelsava tehrinde 1910 ~a~ı 

.. d seksen macar nüfuıu goste • 
yuz e ald n 
yor. Hlabuki 1930 sayımı, slov. arı. 
yÜzde seksen nisbetini teıkil ettılderı· 
ni kaydeb:nektedir. .. 

be • tarın oz Bin seneden n macar 
~-•-: car vatanı olan bu topraklaraaıu ına 

nüfusu nereye gitmiştir? Orta A"ITU-

pa haritasının adil ve hakkaniyet esa~
.. bahtı 

ları üzerine yeni ha!tan tanzımı 
mevzuu olduğu bu sırada çekoılovak 
idaresinin yirmi senelik he.aplannı 
kanthrmak bu gayeye hizmet etmez. 
Eıki Çekoılovakya'nm inhilaliyle ar
bk bu eski hesaplar da arkada ~t· 
tır. Fakat bu yirmi senelik haksızlıgın 
ihdas ettiği emrivakileri kabul et~e.le
ri de macarlardan beklenemez. Munıh
te bir prem.İP kabul edi~9tir. Alma~-

k di d"va·•nm hallinde bu prensı-ya en a - . . 
. tatbik eklini gösteren bir kaide 

pın ' . 
ko ..... Macaristan da o prenıı • 

ynnlfuu • ' • di-' . •--da tatbikinı ıste gıne 
pın aynı uu" • 

.. b .. hakem vuYetinde olan gore, ugun 
Almanya, eski Triyanon ve .. v~say 
muahedesini hazırlıyanlann du,tükle-

ri yanlı§ yola düımüş oltnak i~k 
al d kalmak d" vacı iken tatbı bn a sızın, a 
ettiği bir kaideyi, hakem iken de tat • 
bile etmekten kaçınamaz. uC' R 

A. ş.ESın--. 

e çek mura -
dı·g-er taraftan macar v . 1 

· b" ük hır a -baslarının iştirakıyle uy .. .. .. 
't 1 an şehrinde onumuz . 

man veya 1 a Y .. Ü bir konferans 
deki perşembe gun . 

. • . . tahmin etmektedır. 
aktedılecegını 'd . tih 

"Maten" gazetesi, Roma an ıs -

bar ediyor: . d Al 
"Macar • Çek meselesın e man-

·1 1talya'nın pek yakında hakem-
ya ı e ı· -· Al 
lik yapacakları ve bu haken_1 ı~ın -

tarafından reddedılmış olan 
manya .. t k 
plebisit veya macar - leh m~ş ere 
hududu esasına istinat etme~ıp Kar-

ı lt Rusyasınm Macarıstan ve 
pat ara ı . . · d 
Polonya'nın prestijlerını tatmın e. e: 

k . ld azi parçalarına taksıını cek şe ı e ar •. ah . 
. t' t eyliyecegı t mın o -

esasına ıs ına . "k" Ç k 
Junabilir. Bu suretle Şl'lndı ı. e os-
lovakya'nın hayati nı.enfaatlerı de mu 
hafaza edilrniş olacaktır. 

Radikal kongresi ve 
halk cephesi 

Radikal &OSyalist kongresi münase
betiyle Romiye, Figaro'.da yazıyor: 

''B. Daladiye umumi ahval ve şe
raiti ve memleketimizin ihtiyaçları 
hakkında bildiklerini pek iyi bildi -
ğinden mesuliyetin yükselebilen in -
sanlan büyülttüğü ve boyun eğenleri 
ezdiği bir anda bulunmakta olduğu
muzdan katiyen şüphe edemez.,, 

Lö Jur, diyor ki: 
''Radikal kongresi, halkçılar cephe· 

sini gömmüştür. Şu halde .her tlirlil 
ümide kapılmak caizdir.,, 

övr, gazetesi başmakalesin~e B. 

D 
tadiye'nin kongre muvacehesınde • 

a · · k d ·k ki ı;nuzafferiyetını ay ettı ten son-

ra diyor ki: 
"D ladiye'nin bir şef olduğu mey -

a · d' d 't'b kmıştır. Şım ı yarın an ı ı a· 
dana çı b'l k lA d acağını ı me azım ır.,, 
ren ne yap 

475 km. lik 
bir kanal 

dün açıldı 
30 a.a. _ Orta Alman-

Magdeburg, 11 d kanal bugün 
1 Mitte an 

ya kana ı . . hess tarafından me-
Hi tler'in muavını 

. 1 ı1mıştır. 
rasım e aç d n elli sene evel baş· 
İnşasına bunk ason senelerde faali -

lanan ve anca d'len bu kanalın boyu 
yetle devam e • 

1 
650 milyon mar-

k'! etredır ve 
475 1 om Bugün ikmal edilme-
ka ınalolmuştur. aınlandığı son par-
siyle kanalın tam . . 

ik'' Magdeburg nehır lima· 
ça Brunsiıb ı nehrine bağlamaktadır. 
nınHa ve "y:ediği nutukta bu kana -

ess, eo d" . t 
Alınanya'nın en ustrı mın a-

lın garp . 
k Almanya'nın zıraat mın-

kasını ıar • ~ nı ehemiyetle te-

rin bilgisi sayesinde başvekil Konoye- i ·· h d 

daşı olacaktır.,, len yeni tef rikamızı alaka 
ile takip edeceğinizden 1 

nus asın an tercüme etliye Çin işinde çok kuvetli bir iş arka -

M.. 'h 1 d . eminiz 
unı an aımasın an sonra '-.............................................. .. 

Sulh kati bir istikrar· 
kesbedebilecek mi? 

Yugoslavya' da ki alınanlar B. 
Stoyadinoviç' e rey verecekler 

Belgrad, 30 a.a. :_ Yugoslavya'da -

ki ~lma.n ek.alliyeti yaptığı bir toplan
tıda Stoyadınoviç listesine rey verme· 
yi kararlaştırmıştır. 

Bir Fransız mebusa göre: Hayır! . Bu münasebetle söz söyliyen ayan
dan Grasal. alınan ekalliyetinin inti -
habatta müttefikan hareket edeceğini 

kaydeylemiş ve hilkümetin alman e -
kalliyetine ait hayati menfaatleri ter -
viç edeceği kanaatinde bulunmuştur. 

Kastr ''Fransa" 30 a.a. - Umumi bir toplantı esnasında bir nu
tuk söylemit olan mebuaan meclisi hariciye encümeni reis mua
vini 8. Grümbah, Münib itilaflarından sonra, sulhun kati surette 
isti0krar keapedeceği mütaleaları kartısında bedbinliğini izhar et· 
miştir. 

Hatip demiştir ki: 
"- Sulhun muhafazası, bizim na· 

zarımızda en kıymetli bir şeydir. Fa· 
kat bütün devletler, Milletler Cemiye• 
ti prensiplerinin en sade ve en açık bir 
surette ifade etmekte olduğu beynel .. 
milel sulh disiplinine tabi olmadıkça 
sulhun muhafazası mümkün olacağına 
kim inanabilir? Bu prensipleri, bütün 
milletler vacibillicra bir kanun ad
detmedikçe, şu veya bu milletler 
milli taleplerinin tatmini için sefer
berlik ilanına kıyam ettikçe beşe· 

riyet, Münih itilafının maalesef kendi -
sini götürmüş olduğu uçurumun kena
rında kalacaktır. 

Harbı durdurmak için ••• 

Büyük harp makinesini durdurmak 
için beynelmilel bir gayret sarfının lü
zumuna kail bulunuyoruz. Fakat bey • 
nclmilel bir konferansın faydalı olaca· 
ğı hakkında beslemekt~ olduğumuz i
timat, Almanya'run bu konferansa Mii
nih zihniyeti ile yani icabında cihan 
harbı muhatarasını tehdit makamında 
ileri sürerek dilediğini elde etmek 
maksadiyle iştirak etmesi halinde, 
mahdut olacaktır. Maamafih, Fransa 
ile Almanya'nm mesai birliği yapma -
larının sulhun· en esaslı zamanların • 
dan olduğu fikrindeyiz, yalnız ,artı 

Fransa'nm berri Avrupada tamamiyle 
tek başına kalmış olursa bu mesai bir
liğine imkan yoktur." 

B. Grümbah, tensik edilmi§ bir 
sulh arzusunda bulunan ve teslihatm 
tahdidine isal edecek yegıine yol olan 
kollektif emniyeti zaman altına almak 
için cebir ve şiddet istimalini bertaraf 
etmek istiyen biltün memleketlerin 
bir araya gelmelerini yeni baştan il
tizam etmek suretiyle sözlerine niha· 
yet vermiştir. 

Yunan kı~ah · 
Londra yolunda 

Atatürk ve . inkılobımız 
Balk~n gazetelerinde tostça 

.neşriyat devam ediyor 
(Başı 1 inci sayfada) 

balelerini çizdikten sonra Türkiye 
"milli misakın,, bütün umdeleriıni faız-
1asi yle tahaıkkuk ettirmiştir, demekte
dir. 

Müstakil Slovo gazetesi, türk mil
letinin kurtuluşuna yeni Türkiye'nin 
kuruluşuna müncer olan Atatürk'ün 
kahraman mücadelesini uzun uza<iıya 
anlatmaktadrr. 

Aynı gazete, eski başvekillerden 
Andre Toşef'in imzasiyle neşrettiği 

başmakalesinde şöyle yazıyor: 
"Atatürk'ün imzası türk tarihinde 

edebi olarak altın harflerle yazılı ka-
lacaktır. Çünkü bu adı taşıyan adam 
en buhranlı anlarda yalnız memleketi-

~etleri i~in ~ir sevinç ve6ilesil oldu
gunu, çünkü bu mef>ut hadise sayesin-
de türk siyasetinin yeni eereyan aldı
ğını ve balkan milletleri arasında an
laşma imkıinlarınm hasıl olduğunu 
yazıyorlar. 

Katimerini gazetesi diyor ki: 
"Yunan milleti Türkiye'nin milli 

bayramına, onun da bizim 25 mart mil
li .ba!ram~ıza iştirak ettiği aynı sa
mımıyetle ıştid.k eder. Aynı medeni· 
yet yolunda ilerliyen iki milletin a
SI.rlarc~ süren boğazlamadan sonra 
bırleşmeleri kadar tabli bir şey ola· 
maz. 

Yugoslav gazetelerinde 
nin şeref ve namusunu kurtarmakla Belgrat, 30 a.a. _Yugoslav ajansı 
kalmamış, nisbeten çok krsa bir devir- bildiriyor: 
de memleketini yükseltmiş ve milleti- Bütün yugoslav matbuatı Türkiye 
ni umumi terakki yolunda ilerletmiş - c~~huriyetinin on beşinci yıldönü
tir, Atatürk, tarihin yılmaz ıslahatçı - mune uzun makaleler tahsis eylemek
larından biridir. Atatürk, eski bura- te ve türk milletinin bir kütle halin
felerle yaşamış olan bir rejimi göm- d~ sarsı.~ muhabbet ve bağlılık 
mekte asla tereddüt etmedi. Emsali gosterdıgı Atatürk'ün resimlerini 
görülmemiş ve işitilmemiş bir cesaret- derceylemektedir. 
le derin bir ıslahat silsilesini ele almış Yarı resmi Samuprava gazetesi, ilk 
ve dünyayı hayrette bırakan enerji ve sayfasında yazdığı bir makalede "A
süratle tahakkuk ettirmiştir. Hakiki tatürk'tin, meınkket mukadderat~ e
bir mucize yaratmıştır. Bugün bütün le aldığı vakit türk milletinin maruz 
dünya, Atatürk tarafından o zaman te- bulund~ğu dahili ve harici müşkülatı 
vessUl edilmiş olan şeyin cın ince te - kay~ett~kten sonra diyor ki: 
ferrüatma kadar dlişUnülmüş bir dev- Türkıye bugün dünyanın bu kıs· 
let ve siyaset plani olduğunu teslim mmda .teşkilatlı bir devlet, parlak bir 
etmiş bulunmaktadır. Bu plS.nın bil- meden~!et ve ıulh merkezi olmuştur. 
yük bir maharetle tatbi.kinden de bu- Son uç sene içinde, Sooyadinoviç 
günkü parlak neticeler doğmuştur. hükümeti ik't:idara geldi geleli tlirk _ 

taptan bahsederek §unları yazıyor: 
"Matbuat Umum Müdürlüğü Çüm-

huriyet Türkiyesi hakkmda avrupaı
h fikrr ve siyaset adamlarının müta
lealarınr bir araya topladı ve bunla-
rı "Yabancı gözüyle Cümhuriyet 
Türk(yesi,. İ&mi altında büyÜk bir 
cilt halinde neşretti. 

Büyük zaferden bapıyarak yapb
ğnnız siyasi ve içtimai inkılap öyle 

bir eserdir ki bitaraf ve a.am.İmi ol
mak şartiyle hiç bir fikir adamı bu 
temiz 9veyükaek eseri takdir etmek
ten vareste kalamaz. 

Biz bu inkılabı yaptığımız için ne 
§ahsan, ne milli hüviyetimiz nokta· 
amdan bitaraf olamayız. Fakat bir 
eser ki tarihin seyrini değİ§t.İı'mİ.ftİr, 
bir eser ki en mütkül şartlar içinde 
meydana gelmi§tir, bir eser ki ruhla
ra işlemi§ ve akideler yıkıp yarat
mıştır, böyle bir milli:tin hayatma 
değil, bütün bir ıark dünya.sma yo • 
lwıu değiıtirtmiı inkdabı hangi ilim 
adamı inkar edebilir? BülfÜk deha -
ları çok defa yıkıcı birer felaket un· 
auru olarak kaydeden tarihe yapıcı 
ve kurtarıcı Atatürk inkılabmı mW.. 
bet vesikalarla hazl!'lamak için bey. 
nelmilel ıöhretlerin hakkımızdaki 
bitaraf fikirlerini bir araya topla• 
mak elbet do değerli ve yerinde bir 
hizmettir. 

Bana öyle geliyor ki Matbuat U.. 
mum Müdürlüğü (Ayın Tarihi) di-
ye büyÜk külfetlerle neşrettiği halde 
ciddi bir kıymet göstenniyen e&enl 
nihayet vererek arasll'a mühiıın s.iya· 
si ve içtimai hadiseler vesilesiyle sa
lahiyet sahibi beynelmilel şöhretle • 
rin yazılarını toplayıp ne~etse daha 
müsbet ve faydalı bir iş gönnüt o-
lur.,, 

Beri in ve Prcrg 
Mühim teknil< itilillar 

İmzaladı lor 
Berlin, 30 a.a. - Alman ve çek hü

kümetleri M ünih anlaşmasının tatbiki 
cümlesinden olarak aralarında mühim 
teknik anlaşmalar yapmışlardı. D.N.B. 

D. N. B. ajansının salahiyettar me
hafilden öğrendiğine göre, bu anlaş • 
maların başında Münih'te tesbit edilen 
bir prensipin tatbikı gelmektedir Çe
koslovakya Almanya'ya iade edilecek 
toprakların olduğu gibi tahribatsız 
terkini ve bllna imkan olmadığı tak -
dirde tazminini taahhüt eylemişti. Bu 
prensipin tatbikı icin muhtelit bir ko
misyon teşkil edilmiştir. 

Almanya çeklere vagon ve 
lolwnıotif verecek 

Budapeıte Orta 
Elıiliğimiıde 

yapllan tören 

takaaına baglıyacagı al 
. . · Bu kan aynı za-

barüz ettırınıştılr .. 
1 

şiınal ve Baltık 
manda nehir yo u ı e 

Yeni TUrkiye'nin yakın komşusu, yugoslav münasehatı daha ziyade 
kendisiyle ebedi olarak dost geçin- tarsin edilmiş ve daha samimi ve dos-

Paria, 30 a.a. - Yunanistan kıralı, mek istediğimiz türk milletine karşı tane bir şekil almıştır. İki millet ara- Çekoslovak hükümeti evelce vaze-
bu sabah saat 8,40 ta Semplon ekspre • ~imt dostluk hisleri besliyen biz sında mevcut dostluk Avrupa sulhu- dlimiş olan alman hastanelerinin al-

Budapeşte, 30 a.a. - Türkiye cü~
huriyetinin on be§inci yıldöniinıil ınü
nasebetiyle Türkiye orta elçiliğinde 
parlak bir kabul resmi yapılmıştır. 

Mebus general Galantai, Atatilrk • 
ün eserinden ve tiirk - macar dostlu
ğunc!an hararetle bahsetmiştir. 

Turan cemiyeti namına &:öpe TUr
kiye'yi tebrik eylemiştir. 

Türkiye elçisi bu nutuklara cevap 
vererek gösterilen dostluk hislerin
den dolayı teşekkür eylemiştir, 

. ·ne de bağlanmaktadır. Bu 
denızlerı . . d'ye kadar uzun 
kanal sayesınde şım ı 

Rotterdaım'a ve Hamburg 
yol!a~l~,e Rur'dan Berlin'e sevkedi -
tankı!, Ur şimdi doğrudan doğruya 
ten kom . k · 

1
, , gönderilebılece tır. 

Ber ın e 

S yetler Birliğinde bir 
ov komiser azledildi 

a 30 a.a. _ Orm~n endüst~isi 
Mo~ko~ Rijof azledilmış ve yerıne 
~7;::~~i~ tayin olunmuştur4 

siyle Paris'c muvasalat etmiştir. bulgarlar, büyük Atatürk'e sağlık ve nun en kuvetli garantilerinden biri- manlara iadesini kararlaştırmıştır. 
Liyon istasyonunda trenden inmiş saadet ve sevk idare ettiği türk mil- dir. Yeni Tiirkiye'nin ·w ba ramı 1 Çekoslovak hükümeti melekete al-

olan hükümdarı, B. Politis beraberin- letine de her an artan bir refah dile- ol~n b.u .günde, yugosl:ı rr:meti türk m~ g_azet~leri~in gi~mesine müsaaO:e 
de sefaret erkanı olduğu halde salon riz. mılletının sevincine i tirak eder ve etmıştır. Hıtler ın Meın Kampf adh kı· 
vagonunda selamlamıştır. Yunan gazetelerinde büyük devlet adamı, bJyük vatanper· t~bı da Çekoslovakya'da satılabilelek -

Kıral, saat 9,45 te Kale tarikiyle Atina, 30 a.a. -Türkiye Cümhuri- ver Atatürk'ün' muazzam eserine olan tır. 
Londra'ya hareket etmiş ve kendisini yetinin onbe!linci yıldönüm.U münase- hayranhğmr samimiyetle beyan ey- Alman - Çek anlaşmalarının tatbikı 
cümhur reisi B. Löbrön ile B. Bonne- betiyle yunan matıbuatr dost ve müt- ler. cümlesinden olmak üzere çekoslovak 
nin mümessilleri uğurlamı~tır. tcfik Türkiyıe'ye yunan milletjnin ha- Türk milletinin refahı için bugün hükümeti Almanyaya 6000 eşya va • 

K ral L na , da raretll :ebriklerini izhara devarn et- bütün şartlar başarılmış bulunmakta- gonu ve yüzlerce lokomotif ve yolcu 
ı O ra mektedır. dır. Türk milletinin şarkta ve yakın- arabaları iade etmiştir. Bu vagonlar ve 

Londra, 30 a.a. - Yunan kıralı Jorj Gazeteler cUmhuriyet rejiminin j şarkta bir kültür ve medeniyetçi vazi- lokomotifler südet mmtakası alman _ 
bugün Fransa tarikiy.lc Lond.ra'la gel· Türkiyede kurulmasının yalnız türk fui vardır. Bu vazifeye tUrk milleti lan tarafından işgal edilirken cek ma-
miıtir. · 1 milleti is,in değil, bütün Balkan ınil- tamamiyle layiktir.,: kamatı tarafından götürülmüştü. 
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Pamııkkaıe 

Bazı şekerciler, hamurdan veya şekerden kocaman 
binalar yaparlar. Çocuklar da camekanların karşısı
na geçip ağızları sulanarak bunları seyrederler. 

Alt tarafları oluklu, kocaman ve beyaz, 
ilst üste konulmuş bir çok hamam kurnaları 

tasavvur edin: İçindeki su taştığı için aşağrya doğru 
dökülen beyaz hamam kurnaları ... Pamukkale'yi de 

biz'. h~üz yükselmeğe başlıyan güneşin altında göz
lerunız kamaşarak seyrettik. Ilık suya parmakları • 
mtzı batırdık. Banyoları gezerek Arapyutan adlı yere 

Undan, şekerden yapılmış 
kocaman bir pasta gibi ... 

Pamukkale 
korku i_le baktık. Nasıl bakmryalım: ;-•~• ---""----~" ____ ..,.. 
Suya gıren bir !cimse buraya ya.kla - ı "" 
fttl:" esrarengiz bir el onu aşağıya yazan : 
d_ogru çekermiş. Zavallı yüzücü vak -

tıyle her halde bir arabı yuttuğu için Samı'h Tı'ryakı'og'"'lu 
bu adı almış olması muhtemel bulu - İ 
ııan bu yerde, rlıık ve hafif tuzlu su • l 
yun ;çinde boğulup gidermiş. '---------·-----.i 

. Banyoların yakınında bir de "Cin yo:dan. geçe;ek Alaşehir ovasına 
deliği''._var. Karbon gazı neşreden dogru ınmcge başladık. 
ba delıge yaklaşanlar önce baydı - * * * 
yor, sonra da ölüyormuş. Biz ne ba· Filmlerde "klasik" addolunacak 
yılacak, ne de ölecek kadar, §Öyle bazı sahneler vardır: 
"lıilrmeti<ar" bir mesafeden deliğin Mcselll, bir loloomotifin tekerlek-
Jçiıı~ ba~t_ık· Burasının yaklaşanla- leııi hızlı hızlı dönerken, müzik de 
ıı:ı cın ~ &artprğmı bilmiyen za • lokomotif sesini andıran nağmele • 
. ...Uı.~~ acrçe, ıslak tüyler.iyle, boy· riyle, tekerleklerin hareketine re • 
mı bükük, !kenardaki otların üstün· fakat eder. Arkada kalan raylar u-
de yatıyordu. Deliğin etrafında da· :zar, eğ_ri~ir, biribirine karışrr ve bir 
İma yeşil ot bulunduğu için hay • ara, but!in o gürültünün üstünde, 
r.ın_lar her şeyden habersiz buraya lokomotifin düdüğü işitilir. O sıra-
gelırler, ~ zehirli gazı teneffüs e- da sahne birden değişir: 
'derek bogulurlarmış. Onun için, ço- Bir otomobilin süıat müşirini ga-
banlar ve köylüler deliğin etrafına yet yakından görürsünüz. İbre, 75, 
taştan bir dı:var yapmışlar. 80, 90, 100 kilometreyi gösterir. 1 . 

P"?'u~kale'deki suyun içine her !eriye ~o~ru dar.alarak uzanan şosa, 
hang b otomObıl ılerledıkçe sizden tarafa 1 ır şey atarsanız, üzeri bir · 
'-·· gu··n · · ~ ki doğru m. ıit_emadiyen genişler. Ke--:"' .. .. ıçınue reçleniyor: En ll- ak -
dı su!"'rge. nadide bir çiçek, en mü· nard ı agaçlar, telgraf direkleri 
'te-vazı testı, kıymetli bir vazo hali- yaklaştıkça büyüyüp uzryarak, ge-
m alryor. rıide kalrr. 

Her taraf bern beyaz: Kar yağ • 
dıktan sonra güneş çıkınca insanın 
gö~le~i nasıl kamaşırsa, bizim göz
lerımı~ d.~ bu beyazlığa dayanamı • 
yor. Bütun bunlara, gözlerimiz ka
maFtaım diye siyah gözlükler ar
kasından bakıyoruz. 

Et:a~ta harabeler de var. Bekçi, 
~tımız dar olduğu için, bunları 
~~e uzaktan göstermekle iktifa et-

- Şu karşısı da, dedi, enfiyetura
dir ... ~ 

Önce kelimeyi anlıyamad k .. 
.... 1 1 ışa-

ret ettıgı yeri görünce itin fark 
vardık. Bekçi, telaffuzu kend· ~n:" . ısı ı-

çın ~o~ay o!sun diye, anfiteatr keli
mesını enfıyatura şekline aokm 1 • • • u, 

Ege'deki seyahatimi on be• gü 
• · 'd k ' n ıçıne sıg ırma mecburiyetinde i _ 
d~~--~iletimi de ona gör~ •. on beş 
gun ıçın almıştım. Seyahatımin son 
günlerindeki endişem, vaktinde An
kara'ya dönC>bilmekti. Denizli'de 
bu yüzden kabuslu bir gece bile ge
çıirdim: 

Misafir edildiğimiz C. H. P. bi
nasının bahçesinde mütemadiyen 
bir su akryordu: Belki bir havuz, 
yahut, Denizli'nin her evinde rast
lanan pınarlardan biri... Sabaha kar
şı, su şakırtılariyle uyandım. Uyku
nun henüz dağılmadığı anlarda su 
sesi bana yağmur gibi geldi: 

- Eyvah!. .. Mahvoldum, dedim. 
Şimdi yağmur yollarl kapıyacak. 
Yolumuza devam edemiyeceğiz, ben 
de Denizli'de kalacağım .... 

Sonradan bu sesin bahçeden gel • 
diğini anlayınca, yüreğime su ser
pildi. 

Denizli civarında bir çok mühim 
dokumacılık merkezleri var: İçle
rinden ikisi, Sarayköy ve Boldan 
da. yolumuzun üzerinde ... Munta • 
zam şosa üzerinde süratle ilerliye • 
rek bunları geride bıraktıktan son
ra bir çam ormanından, daha sonra 
da meşe ağaçlariyle dolu dağlar a
rasından kı:vrıla kıvrıla uzanan bir 

Ala.şehir'e inerken de aynı filmi 
seyreder gibiydim: İzmir'den kal -
kan treni hayalimde canlandırıyor
dum. Sonra, ikide boir sürat müşiri
ne bakıyordum: Süratimiz saatte 
75/90 kilometre arasıydı. Fakat va
kıt gittıikçe daralryor, tren ilerli -
yor, bizim yolumuz da bir türlü bit
mek bilmiyordu. Gene filmlerde ol· 
duğu gibi, karşımıza ummadığımız 
bir mani çıktı. Jandarma telefonu
nun bir direği devrilerek yolu ka • 
paıD'l··· 

Hepimiz otomobilden .indik, teli 
de üzerine tespit ettikten sonra di
reği yerden kaldırdık ve aynı sü • 
ratle yolumuza devam ettik. 

Yeni hir tayin 
İstanbul, 30 (Telefonla) Eski 

sporculardan galata.saraylı Sadi, Tür • 
kofis merkezinin neşriyat bürosunda 
yeni bir memuriyet almıştır. Eski va • 
züesi olan Ticaret Odası Umumi Ka -
~plik bürosu şefliğinden istıifa etmiş • 
tir. 

Kiifrün sonu 

İstanbul, 30 (Telefonla) - Küçük
pa~ar'da oturan Eşref küfür yüzünden 
~1 a~ .k~\rga neticesinde Hüsnü adın

a bııını kundura b • . 1 1 b" -.. cı ıçagıy e so og-
runden ağır surette yaralamıştır. 

Yaralı can kurtaran otomobili ile 
Cerr~paşa hastanesine kaldırılarak 
tedavı altına alınını;, Eşref te yaka • 
lanmıştır. 

Tüberküloz cemiyetinin 
toplantısı 

İstanbul, 30 (Telefonla) - Tüber· 

küloz cemiyeti yeni yıl toplantısını 

2-11-938 çarşamba günü saat altı bu

çukta Cağaloğlunda Etibba Odası sa
lonunda yapacaktır. 

Lokomotif düdüklerini işittikçe 

yüreğim hopluyordu. Nihayet oto
mobil Alaşehir istasy<>nunun önün
de durduğu zaman kendisine çeki -
nerek yaklaşıp beni alakadar eden 
trenin henüz gelip gelmediğini sor
duğum zaman, istasyon şefin

den korktuğum cevabı aldım: 
- Sizin sorduğunuz tren 15 da

kika eve! gitti. 50 dakika sonra bir 
tren daha var_ 

Fakat bu tren İstanbul'a gidiyor. 
Onun için Afyon'da dört beş saat 
kalrp ertesi sabah Eskişehir yoliyle 
Ankara'ya giden trene binmek Ja
znn . 

Şöyle bir düşündüm: Bu trene 
binsem bile önümde Eslcişehir'de 

gezecek altı saatlik bir zaman var,_ 
Sonra yol arkadaşlarıma döndüm: 
- Eh ... Artık sizden müsaade is

tiyeceğiın. .. 

Hepimize hüzün çökmüştü. He • 
pimizde, çok güzel bir rüyayı bir -
likte yaşan:uş insanların hali vardı. 
Onların otomobili İzmir'e yollanır
ken, tren de beni Afyon'a doğru gö
türmeğe başladı. Bir yol dönemeci 
bizi biribirimizden ayırmcıya ka -
dar el işaretleriyle selamlaştık. 
Şimdi bile, gezdiğim harabeler, 

gördüğüm muhteşem peyzajlar ve 
güzel şehirler, gene bir sinema fil. 
minde olduğu gibi, biribirine karış
mış bir halde gözler.im1n önünde be
liriyor. Bunların arasında da ken • 
dileriyle tanıştığım nazik ve misa -
firperver insanların gülümsiyen si
malarını görüyorum. 

Rüya gibi geçen güzel seyahati • 
min bitmesinden dolayı lldeta ke • 
derli ı:ibiyiın. Fakat bir tesellim 
var: 
Dağ dağa kavuşmaz, insan insana 

kavuşur, demezler mi? .. _ 
Kim bilir? Belki bir gün._ 

Son 

Yeni gemilerimiz 
İngiltere'den alınan on altı milyon 

İngiliz liralık kredinin altı milyonu ile 
harp gemileri ve diğer silahlar sipariş 
edileceğjni yazmıştrk. 

İngiliz tezgahlarına ımarlanaeak o
lan harp gemilerinin evsafını tayin et • 
mek üzere Londra'ya gitmiş olan Mil
li Müdafaa V ekfileti Deniz müsteşan 
deniz albayı Said'in riyasetindeki he -
yetimiz yaptığı temas ve müzakereler 
neticesinde İngiliz tezgahlarında inşa 
edilecek harp gemilerimizin ilk parti
sinin mikdar ve cin.sini tespit etmiştir. 
Buna ait mukavele bu günlerde imza 
edilecektir. 

Diğer taraftan Gölçükte yeni ve 
mükemmel bir hatp tersanesi tesisi i • 
çin hazırlanrruş olan projenin tatbik 
ve tahakkuku da yakında mümkün o • 
lacaktır. 

İsmi değiştirildi 
. ts.tanbul, 30 (Telefonla) - Otoıruı

b~lcıler, şoförler ve işçileri cemiyeti
nın yaptığı son kongrede cemiyetin a
dı İstanbul ve mülhakatr motörlü ka· 
ra nakil vasıtaları cemiyeti olarak de
ğ~ştirilmiştir. Gene bu kongrede tan
zım olunan 35 maddelik muaddel ana 
nizamname de tastik olunmuştur. 

1 Ekonomik bahisler: 11. __ R A._o_v_o _.I 
Dünya bakır vaziyeti 

Yeraltı servetlerimizin en mühim
lerinden biri de bakırdır. Gerek şim • 
diye kadar keşfedilmiş ve gerekse vü
cuduna kuvetle ihtimal verilen mü 
him mikdarda bakırımız vardır. Bun .. 
ları işleterek dünya piyasalarına ar -
zetmek suretiyle mühim mikdarda 
serbest döviz elde edeceğimizi ümit 
etmekteyiz. Sanayide çok mühim bir 
mevkii olan ve milli ekonomimizde e
hemiyetli bir rol oynamağa namzet o
lan bakırın dünya vaziyetini gözden 
geçirmek pek yakında başlıyacağımız 
bu işin beynelmilel vaziyetini anla • 
mak bakımından çok faydalıdır. 

Yirminci asırda, ve bilhassa son iki 
üç on yıl zarfında bakırın dünya eko
nomisindeki rolü çok artmış, ve gerek 
istihsal ve gerekse istihlaki dev adım
lariyle ilerlemiştir. Bakırın bilhassa 
elektrik sanayiinde çok mühim bir 
mevkii vardır, ve hatta bu sanayiin 
her şubesi için bu maden hayatidir 
denilebilir. Bakırın 1900 da senelik is
tihlaki 512.000 ton iken 1937 de 2 mil
yon 062.000 tona çıkmasında elektrik 
sanayiinin ihtiyaçları bilhassa amil 
olmuşlardır. Fakat bu madenin kulla· 
nıldığı yer yalnız elektrik sanayii de
ğildir. Harp sanayii de mühim müs -
tehliklerinden biridir. 

Yazan: Dr. /Vuım Gülek 

!eşik Amerika devletleri dünyadaki 
diğer bakır memleketlerine nazaıan 
gerilemişlerdir. Filhakika, Amerika 
1929 da dünya bakırının % 53 ünü is
tihsal ederken 1937 de% 36 sına düş -
müş, istihlakte ise % 49 dan % 32 ye 
inmiştir. Amerika bakır istihlikinde
ki bu sukutun başlıca sebebi büyük 
krizin bu memlekette çok şiddetle 
hissedilmiş olması ve bakır kullanan 
sanayiin bilhassa müteessir olması ol
muştur. Amerika istihsalinUı ve bil • 
hassa ihracatının azalmasına sebep i
se, diğer memleketlerde, ve bilhassa 
Kanada ve Rodezya'da bakıı istihsa -
linin tekamülü, ve bu memleketlerde 
bakırın Amerika'ya nisbetle daha u -
cuz elde edilmesi olmuştur. Hatta, bir 
vakıtlar vaziyet Amerika için o kadar 
gayri müsait bir hal almıştır ki, ha . 
riçten Amerika'ya bakır idhali karlı 
görülmüş, ve fakat buna mani olmak 
için 1932 haziranında bakırın !ibresi
ne 4 sent gümrük resmi konarak buna 
mani olunmuştur. 

Amerika hem istihsal hem de istih
Jakini azaltırken Fransa'dan başka di
ğer bütün mühim bakrr müstehliki 
memleketler 1929 ile 1937 arasında ba
kır istihlak ve idhalatını mühim mik; 
darda aıttırmışlardır. Bunun sebebi 
bu memleketlerde krizden sonra kal
kınmanın daha çabuk ve esaslı olma
sıt ve teslihata çok ehemiy~t verilme
si olmuştur. Aşağıdaki tabloda görü • 
leceği üzere son 8 sene zarfında istih
lak İngiltere'de iki misline, Sovyet 
Rusya ve Japonya'da üç misline çık • 
mıştır. İngiltere'de bunun sebebi e -
lektrik ve otomobil sanayiinin seri in
kişafı olmuştur. 1929 ile 1937 arasında 

Bakır istihsal ve istihlak eden mem
leketler üç büyük grupa ayrılırlar. E
vela Birleşik Amerika devletleri ge -
lir. Birleşik devletler hem müstahsil 
hem de müstehik olarak mühimdirler, 
ve çıkardıkları bakırın büyük bir kıs
mını kendileri kullandıktan sonra 
mütebakisini ihraç etmektedirler. İ -
kinci grupta, Şili, Kanada, Şimali 
Rodezya, ve Belçika Kongo'su vardır. 
Bu gruptaki memleketler istihsal et-

Franısa bakır istihlakinin azalmasına tikleri bakırın pek az bir kısmını ken-
iktisadi krizin bu memlekette bir türdileri kullanırlar, ve mütebakisini ih-

raç ederler. Üçüncü grupta kendileri lü nihayete ermemesi sebep olarak 
pek büyük müstehlik oldukl.e.rı halde gösterilebiliı. Alman istihlakinin nis
pek az bakır istihsal eden büyük sa- bcten az artışına sebep, hariçten id -
nayi memleketleri vardır. hal edilen bir madde olan bakırın 

1929 daki büyük dünya krizinden • mümkün olduğu kadar az kullanı!ma
beri yukarıda üç grupa ayırdığımız sını istihdaf eden otarşi siyasetidir. 
memleketlerde bakır vaziyeti mühim Buna mukabil, Almanya' da aynı müd
taha.vvüller geçirmiştir. Gerek istih- det zarfında aleminyüm ;stthlalti 30 
sal gerekse istihlak noktasından Bir- bin tondan 132.000 tona çıkmıştır. 

Tablo 1 
Dünya bakır istihsali 

(1.000 ton olarak) 

1929 1932 1935 1936 193-7 

Birleşik devletler 998.8 279.0 378.6 592.6 !W.9.2 
Şili 303.2 97.5 259.9 245.3 397.4 
Kanada 72.7 95.7 175.5 173.4 210.5 
Rodezya 5.6 69.0 145.8 144.6 211.5 
Belçika Kongosu 135.5 54.0 107.7 95.7 150.6 
Dünya (diğer ınem-
leketler ile) 1.894.8 911.2 1.453.4 1.670.5 2.257.1 

Tablo il 
Dünya bakır istihlalııi 

(1.000 ton olarak) 

1929 1932 1935 1936 1937 
Birleşik devletler 864.8 244.1 395.8 615.1 654.7 
İngiltere 153.8 120.0 244.0 262.0 308.8 
Almanya 216.4 137.2 208.8 185.2 228.2 
Fransa 143.9 95.1 105.2 113.4 119.7 
Japonya 70.4 59.0 134.2 127.5 190.0 
Rusya 55.1 44.0 92.8 128.3 157.8 
Dünya yekunu (diğer 
memleketlerle) 1.760.9 903.7 1.526.3 1.784.4 2.062.0 

Tablo III 
Dünya bakır fiyatları vasatileri 

Londra piyasasında Standard bakırın tonu (Türk lirası olarak (x) 

1929 

452.88 

1932 

190.38 

1935 

191.65 

1936 

230.88 
1937 1 

327.18 ----Amerika birleşik devletleri maden 
istatistikleri bürosunun neşrettiği ra
kamlara nazaran 1937 senesinde nüfus 
başına en çok bakır istihlak eden 
memleket İngiltere olmuştur. Başlıca 
sanayi memleketlerinin 1929 ve 1937 
senelerinde nüfus başma istihlak et • 
tikleri bakır mikdarı aşağıdaki tablo
da gösterilmiştir• 

1929 1937 
İngiltere 7.18 14.29 
B. devletler 18.42 13.59 
Almanya 7.33 7.43 
Fransa 7.32 6.29 

1929 dan beri mühim mikdarda ar
tan bakır istihlaki başlıca, Şili, Ka • 
nada, ve şimalt Rodezya istihsalitı i
le karşılanmıştır. Bu memleketlerin 
istihsal kabiliyeti fevkalade büyük -
tür, ve 1937 de fiyatlar 1929 senesine 
nisbetle mühim mikdarda tenezzül et
miş olmasına rağmen bu müddet zar
fında süratle artan ihtiyacı karşıla -
makta müşkülat çekmemişlerdir. 1936 
- 1937 senesinde bütün dünyada ham 
madde tedariki ~çin umumi bir teha -
cüm vaki olmuştu. O esnada bakır fi. 
yatı da diğer bir çok ham madde fi • 
yatları gibi yükselmi~ ve mart 1937 de 
tonu Londra'da 78 sterlini ( 468 T. L.) 

(ı) 6 T .L. bir sterlin itibariyle 

bulmuştu, fakat bilahare vaziyet nor
mal şeklini almağa başlayınca fiyat • 
!ar tekrar sukut etmiş ve 1937 vasati
si 1929 a nisbetle % 30 nisbetinde te
nezzül eylemişti. Bu suretle, 1929 a 
nisbetle fiyatlar mühim mikdarda te
nezzül etmiş olmasına rağmen istilı
salatın, süratle artan istihlaki takip 

ederek arttığı görülmektedir Böylece 
daha aşağı fiatlara rağmen istihsalin 
artması keyfiyeti bakır sanayiinin is
tikbali hakkında çok mühim bazı mü
talealara yol açmaktadır. Bütün dün. 
yada süratle ilerlemekte olan silah • 
!anma faaliyeti fiyat amilini nazarı 
itibare almamak mecburiyetinde ol -
duğundan, bu sanayi şubesini bir ta -
rafa bırakacak olursak, bakırın istik -
halinin, bakır fiyatı ile bakır yerine 
kullanılabilecek diğer maddelerin nis
bi fiyatına bağlı olduğunu görürüz. 
Bakır istihlaki seyrinin yukarı doğru 
gitmekte olduğu muhakkaktır, fakat 
bakır bir çok hususlarda diğer maden
ler ve bilhassa aleminyüm ile rekabet 
etmek mecburiyetindedir. Binaena -
leyh, bilhassa Afrika'da keşfedilen ve 
işletilmeğe başlanan ucuz maliyetli 
madenlerin eıhemiyetle nazarı dikkati 
celbetmesi icabeder. 

Geçen sene ilkbahara kadar bakır 

(Sonu. 6. ınoı sayfada) 

Ankara : 
DALGA UZUNLUCU: 1639. m. 

183 Kes. 120 Kw. - T.A.P. 19,74 m. 
15195 Kes. 20 Kw. - T.A.Q 31,70 m. 
9465 Kes. 20 Kw. 
PAZARTESİ: 31.10.938 - 12.30 Mtiz;k 

(Türk şarkıları) - 13 Saat ayarı ve haber
ler) - 13.10 Konuşma - 13.25-14 Müzik 
(Küçük orkestra) Leichte Cavallcri. - ~ver
tür (Fr. Suppe). - Çardaş No. 2 (fı.lıchıels) 
- Pavlova-vals (Scherapov) - Prıma ve.ra
Florita entermczo marş (ltalo Nueoi) -
Notturno (Boı-odin) - Fior d'Andalusıa~.E~
panyol dansı (Malvezzi) - 18.30 Muzık 
(Dans saati plik) - 19.lS Saat ayarı ve ha
berler - 19.30 Müzik (incesaz faslı) - ZO 
Temsil - Milli piyes (Korkma sOnmez bu 
şafak) Yazan: J:.:krem Reşit ,radyo orkes
trası ve halk türki.ıleriyle) - 21 Arapça 
söylev - 21.10 Müzik (radyo o~~cıı;trası: 
Şef- Praetorius) Don Juan uvertur (Mo
zart) - Senfoni No. l (B~c~oven) -~
reon uvertür (Scharubını) - 2'2 Muzık 
(Halk türküleri İzmir, Aydın, Manis".I:) .~.o
ro ve solo - 22.4S Müzik (Oda mu.zı~" 
Gcbcl - trio) Pr. Ulrih Gebcl - Bayan Sal. 
via Grümmer - Bayan Maria Kremanıı -
Şan bayan Hilde Gammcrsbach - 23.45-24 
Son haberler ve yarınki program. 

Öğretmenler aras.
yeni tayin ve terfiler 

Yüksek öğretmen okulu me:ılllNl 
Bn. ve B Hayri Gudenoğlu Zongu!dalt 
lisesıine, lise mezunlarından Mmtafa 
Ejder Kayseri liesesine, Necmi Gü
ney Bilecik orta okuluna, Firuzan _A
takan Manisa orta okuluna, Hüseyuı
bey oğlu Akhisar orta okuluna'. ~ 
met Aziz Ocaklaşaı Ankara bınncı 
orta okuluna, Nafıa Öztarım İnebolu 
orta okuluna, Hikmet Eksen, Ha'tice 
Tayman, Huriye Koçak, Nimet Balı 
Mükerrem Karaben, Selman Ürgen 
İzmir Karataş orta akuluna, Hayriye 
Fukhan Trabzon kız orta okuluna, 
Fatma Saykut Samsun oıta okuluna, 
Üniveısite mezunu Ayşe Erhan Ada· 
na ikinci orta okuluna, lise mezunu 
Fethiye Yengihan Buca ortaya, Kas
tamonu lisC9inden Osman Faruk aynı 
lise başyardirektörlüğüne, lise mezu
nu Feıiha Akaıcalı oğlu İzmir Karşı
yaka ortaya, İzmir lisesi yardirektörü 
Ziya Sönmez İzmir Tilkilik orta oku
lu yardirek·törlüğüne, İzmir erkekli
sesinden Nuri Erkuldaş İzmir Gazi 
orta okulu yaıdirektörlüğüne, Çanak• 
kale orta okulundan Yusuf Özturaıı. 
"e Kamil Erman aynı okul yardirek
törlüklerine, Bilecik orta olctUurulan 
Hüsamettin Ege aynı akul yard>re.lı:
törlüğüne, İsparta orta okulu yardm>
cı öğretmen vekili Mehmet K.ıy.a 

aynı orta okul yardımcı öğretmenliği
ne, lise mezunlarından Fethi Salar İz. 
mir Karataş orta okuluna, Mehmet 
Celfilettin Niğde ortaya, Galip Öztunç 
Turgutlu ortaya, Osman Haznedar 
Ordu ortaya, Kandilli kız lisesinden 
Zeloi Sezin terfian Haydarpa§a lisesi
ne, Fen fakültesi talebesi Saadet An
gun Çağaloğlu ortaya, Mardin Mer
kez ilk okulundan Nilüfer Ay
dın Mardin ortaya, Karaköee orta
dan Adil Eral aynı okul yardirektör
lüğüne, Ankara Müzik öğretmen oku
lundan Palcize Yelen A'khisar ortaya, 
Swas erkek öğretmen okulu yardirek
tör veı.ili Kemal Enöktem aynı okul 
yardirektörl!iğüne, Beyoğlu ortadan 
Atrfe Ayzıt aynı okul yardirektörlü
ğüne, Kandilli lisesinduı Hicri Uray 
Bilecik ortaya, İzmir Cümhuriyet 
krz enstitüsü mezunu Muzaffer DUek 
lzmir Karataş orta okuluna, Elazığ 
Sağlrk direktörü Hikmet Fırat Ela
zığ orta okulu doktorluğuna, Adana 
birinci ortadan Edibe Adana ikinci 
orta yardirektörlüğüne, Konya lisesi 
öğretmeni Mustafa Çetiner aynı lise 
yardiıektöl'!üğüne, Yozgat lisesi öğ
retmeni Nevzat Akmer aynı lise yar
direktörlüğünc, Van merkez cümhu
riyet ilk okulundan Bahri Tektanış 
Van ortaya, yüksek öğretmen okulu 
mezunu Yakup Ülken Erzurum erkek 
öğretmen okulu stajyerliğine, 1ise 
mezunu Adnan Kemeroğlu Akhisar 
ortaya, lrollej mezunu Mehmet Ali ü
zümcüoğl u Karagümrük ortaya, İzmir 
erkek lisesinden yardiıektör Sait Ad
yak aynı lise başyardirektörlüğüne, 
Üniversiteden mezun Emel Yeğin İs
tanbul erkek lisesine, öğretmen oku
lu mezunu Ayşe Zağra Edirne ortaya, 
lise mezunlarından Sabri Özemek ve 
Sadıye Yumulcay Edirne ortaya, ti.Be 
mezunu Nusret Arısan Erzincan orta
ya, Karaman ortadan Nevzat Tµrn
cay Kütahya lisesine, Konya orta eski 
öğretmeni Şinasi Güngör aynı ortaya, 
'Gazi terbiye enstitüsü mezunlarından 
Feridun Alkan Erzurum lisesine, Bel
kis Bozkurt Çankırı ortaya, Nusret 
Tezel Karaköse ortaya, Şahinde Arda 
İzmir Karataş ortaya, Aslan Sıvas li
vas lisesine, Nazif Balcıoğlu Afyon 
lisesine, Kadrköy birinci ortadan Faik 
Öz Zeyrek ortaya, lise mezunu Sa.mi 
Altınışık Zonguldak lisesine, liseme
zunu. Adil Badur Üsküdaı ikinci orta
y~, lı~e .me.zunu Bedia Cengiz Kadı. 
koy bırıncı ortaya, İzmir erkek lisesi 
ders aleti.eri memuru Asım Turgun 
aynı lıse ıdare memuıluğuna, aynı li
se ders iiletleri memuru İsmail Ceran 
aynı lise kütiipane memurluğuna, a
çıktan Mehmet Ali öz.,.. Balıkesirli
sesi idare memurluğuna ta,.;n o>un
mUjlard1'1', 
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Edirne' de 
zirai 

kalkınma 

Kamutay sah günü 
çahşmasına başhyor Yağ neden tathdır ? Kışa girerken 

Yağ hamur iti tatlılara karı§lDa· Şipnanlamak istiyenlere yağlı et• 
dan bile yalnız baıma tathdrr. <;?n~ ler, yağlı yemekler tavaiye edilir. 

Edirne, 30 a.a. - Traıkya'da evelce 
hiç bir met.od ve tekniğe istinat etıne
den ulu orta yürüyen ziraat işleri son 
cilmhuriyet yıllarında alınan tedbirler
le ve hilkümetin maddi fedakblıkla _ 
riyle modern ziraat esaslarına daya _ 
narak yürütülmiye başlanmıştır. Yur _ 
dun en şirin ve en verimli bir parçası 
olan güzel Trakya'da milli ekonomi • 
nin inkişafı için cumhuriyet devrinde 
ziraat ve havacılık sahasında atılan ku
vetli adımlara son yıllarda zirai kre _ 
di ve satış kooperatiflerinin de katıl
ması gibi müstahsilin kalkınmasına 
destek olan tedbirlerin de alınmış bu_ 
Junması köylüyü milletin refah ve sa. 
adetini şıar edinen Atatürk rejimine 
bir kat daha bağlamış ve minnetini art
tırmıştır. Bugün Trakya'nın dört w _ 
layetinde 300 bin lira sermayeli 20 bin 

Endmenlerde hangi laylhalar var 1 - Biz §ehirliler, yaz gelince, ağın. 
tos böcekJeriıne benziyoruz. bu cen• 
net memlekette güneıe ausamış giı

biyiz. Ruhumuzda bahar kokulannı 
ve tenimizde temmuz sıcağını duyar 
duymaz yaz günlerine bihnez tüken
mez bir tatil devresi imiwesine atıl~ 
mak i&tiyoruz. Gözlerimizde muhiil 
yolculukların hayali canlanıyor ve 
hayat, renkten ve ıııktan örül.mü§ 
bir kumaş dalgalanışı ile bizi hep 
kendine çekiyor: Deniz kıyıları, se • 
rin korular, mehtapta krrlar, raka, 
musiki, ince ipekler içinde mevzun 
en!damlar ... Fakat, hepsi bu kadar 
mı? Bu arada çiftçi zahrasmı anha· 
nna ve arı balmı peteğine yerle§tir
miştir. itte kı§a giriyon.ız; biraz da· 
ha yorulmut ve bir hayli züğürtle
miı olarak ... 

1 buyuk Şiımanlamaktan korkan genç ba-
için bizim a§ÇI ba!J ar~ en 

'f ti • d pı'•irdıklerı yemeklere yanlar da yağlı yemekten çekinir· Kamutay, yüz kırk iki g.ünlük bir yaz tatili devre•ind 
marı e et'ı e y • • 1 B d k b k d k ğ k yına.ktır. Yagı ısraf et· er. u a mantı a ımm ·an gayet 
çok .yta 'yoen iyisini zaten güçlük- doğru görünür. Halbuki pirimiz i-

b · · · t' d · · d' d 9 en sonra, etıncı ıç ıma evresının ör üncü toplantı yılı ral J 
·· ·· ·· d k' ı ·· .. b 1 k 3' ışma arına onumuz e ı sa ı gunu aş ıyaca tır. 

me ıs emı ' • • k h k' fi k · ' l le ve pek pahalıya buldugu yagı po rat e ım zayı ama ıatıyen ere 
f • ..

1 
Ü ile veren evlere pek yağlı yemek yemelerini tavsiye eder· Eveli seçim daireleri sırasiyle yoklama yapılacak K t • .. ı · d . , amu ay ı 

mut aga 0 ç di. Onun sözünü dinliyen yeni he-
kızarlar. • . f k' 1 d d k Eb • d • 

açıı soy evın en sonra nıznamenın maddelerini te~kı"l d 
1. · · · 'h b' 1 · d' ~ e en mec-

_ Lezzetli yemek ıstıyen maara a ım er en o tor stem e ııtman· 
ları zayıflatmak için bol tereyağı, 

ıs reısı ıntı a ıy e rıyaset ıvanı seçimi icra edilecektir. 

Mim hakimiyetin en büyük mües
sesesi olan Kamutay'ın çalışmalarına 
başlaması, devlot merkezine benzeri 
-01mıyan fevkaladeliğini veren bir hu
susiyettir. Son program nutukların
da, "Kuvet birdir ve o milletindir,, di
yen Büyük Şef, Kamutay'ı "bu kuve
tin yegane kaynağı,, olarak vasıflan
dırmışlardu. 

kıymalı! .. 
Diye aöylenirler. Aşçı dıhnde mas- yağlı jambon, kemik iliği ve yağlı 

raf da yağ demektir. etlerle beslemek usulünü icat etm.İf 

mi ve yolların muhafazasının temini 
hakkındaki kanun layihaları vardır. 
B~ projelerden başka, B. Hakkı Kılı
çoglu (Muş) un müftü adının başi
mamlığa çevrilmesi hakkındaki ka
nun teklifiyle iki hükümet tezkeresi 
ve Sü_leyman Sırrı İçöz (Yozgad)ın 
beLedıye vergi ve resimleri kanunu
nun 5 inci ve 7 inci maddelerinin tef· 
sirine dair bir takriri vardır. 

Yağın tatlı olması, yemeklere lez• ve şişmanları gerçekten zayıflatmıf· 
zet vermesi onun kimyaca gliserinli trr. Bunun sebebi de §Öyledir: Çok 
bir madde olmasından ileri gelir. yağlı yiyenler az su içerler ve onun 
Gliserin de, elinize sürerken taıdma için z8(Yıflarlar. 
bakmıf olmasanız da dudaklarınız Bundan otuz fU kadar yıl önce ve
çatladığı vakit gliserin sürerseniz remli hastalar üzerinde yapılan b ir 
tadmı ister iatemez duyarsınız, tatlı tecrübe yağh yemeklerin insanları 
bir te~dir. ıişmanlatmatdığmı gösterıni,ti: 

Yağın her türlü gıdadan ziyade Bu tecrübeyi yapan doktor Lofer 
kalori vermesi de gene gliserinli ol· veremli hastaları iki takıma ayıra· 
maamdandır. Çünkü gliserin yandı • rak bir takımına günde 200 grama 
ğı vakit, tabii hep kimyaca, 3, 4 san· kadar bir takımına da 100 graına 
tigrat derecesi hararet verir, halbu- kadar' yağ yedirmiıti. Birinci takrm-

ortağa malik 80 kadar zir~t kredi koo _ 
peratifi çahşmakta ve bunlar köylü _ 
nün hakiki bir ihtiyaç kaynağı olmak. 
tadır. Bunlardan başka geçen sene U
zunköprü'de kurulan kavun karpuz sa_ 
tış kooperatifini bu sene Karabiga'da 
da bir kavun karpuz satış kooperatifi 
takip etmiş ve bu iki kooperatif el ele 
vererek çalrşmıya başlamıştır. Şim-di 
de canlı hayvan ve hayvan mahsulleri _ 
nin teşkilatlandırılması etüdleri ya _ 
prlmaktadır. Mandıraların islahiyle 
başlıyan sıhi ve teknik şartlar dahilin. 
deyürütülen peynircilik, sebze ve mey
vacıhk, balıkçılık, süngerciJik, ayçiçe_ 
ği fabrikaları, meyvacılık ve sebzeci _ 
lik birlikleri, madencilik, tohumların 

isiahı bağcılxk, ipek böcekçilik, yı.:.mur 
tacılık, tavşancılık, arıcılık, ipek bö _ 
cekçilik, yonca ziraaıti, şarapçılık, gül. 
cülük ve gül yağcılığı, pamukçuluk 
zentincilik, pirinç ziraati, şeker ve 
pancarcılık, hayvan hastahklariyle sa
vaş, aşım durakları, devlet hayvan 
depolarının üretme ve örnek çiftlikle_ 
rinin kuruluşu, küçük ziraat ve sanat 
kurslarının açılışı hep köylünün kal _ 
kınması ve milli ekonominin gelişme_ 
si için cümhuriyet devrinde alınmış 

belli başlı tedbirler ve yepyeni mev • 
zular arasındadır. Buna göre,, kültür 
ve gençlik hareketleriyle sağlık,iskan, 
bayındırlık ve diğer sahalardaki faa -
liyetleriın de çok işler bir duruma ge _ 
çişi Trakya köylü ve halkının cüm _ 
huriyet ve Atatürk'e olan candan bağ_ 
\ılığını bir kat daha arttırmış ve halk 
bu bağlılığını 15 inci yıla görülmedik 
bir surette hazırlanmakla izhar etmiş • 
tir. Şimdi biitün Trakya büyük bayra
mın kutlama şenlikleri içinde çal
kanmaktadır. 

Kamutay, ikinci s.eçim devresinden 
beri içinde toplandığı bugünkü bina
sında, bu sene sonuncu içtima senesi
ni yapıyor: 939 ikinci teşrininde al
tıncı Büyük Millet Meclisi, yapılma
sına başlanmış olan yeni binasında 
büyük ve şerefli vazifesine devam e
decektir. 

Divanı Muhasebat 
encümeninde : 

Evelki gece, meydanları ve sokak
ları dolduran kalabahk arasından. 
kendimize zorla yol bulup Güvenlik 
anıtının arka havuzu kenarında bir 
kanapeye oturduktan sonra dostum 
bu cümlelerle söze başladı ve §Öyle 
clevam etti: h • b. · · daki ha•taların kilosu ilk günlerde 

ki bu dereceyi ıe kerlerin ııç ırısı "' 
hasıl edemezler. Onun için yağ şeke- çabuk artmış, fakat birkaç gün son-
rin de, albüminin de hemen iki mis- ra durmuı ondan sonra da bazıla-

rında tecrÜbeden öncekinden ~ah.a 
li kadar kalori temin eder. -

Bundan dolayı yağ değerli bi1' gı- azalmıştı. ikinci takımda az yag yı-
da &ayılır. Fakat ilmi tetkikler iler· yen hastalarda ise kiloları yavaı ya· 

d f k t devamlı surette artmış.tır. 
ledlkçe yağm gıdrı. bakımından e- vaıt a a . 
ğerinden haylice kesmek laz.nn g:l- Demek ki az yağh yemek semır· 

ı t k . ın· . ..1aha faydalıdır, Jpokrat 
mittir. Çünkü yağ çok ka orı •. emın me ıç u . . kim 
etmekle beraber insana enerJı ver· hekimin de zayıflama~ ı&hyen • 

· d d' I k yagw Jı yedirmış olması hak-
mez. Nitekim Eskimolar gün e ye 1 ~ se ere ço 
sekiz kilo yağ yedikt<:"n sonra uyuşur lıdır, 
yatarlar. y ağm verdiği kaloriler da- Yağın mideden aşağıda hazmedil
ha ziyade insanı ısıtmıya, soğukt~ mek, sonra barsaklar.dan kana g~. • 
korunnya yarar. Bizim yağlı yem~ : mek şartları ıekline göre çok degı
lerimiz de kıtm pek soğukl~a ;ızı şir. Çiıy tereyağı pek kol~!. h~~; 
ısıtmıya yararsa da kuvet verı. r er· d•Jdigw i ve kana kolay geçtıgı a e 

. Kuvetı "eker· 
1 

k · · d · lerae pek ınanmaymız. d h . . aynı tereyağı eritildiği va ıt mı eyı 
le §eker yapacak maddeler a a ıyı tıkar, güçlükle geçtikten &Onra da 

B. · ki zaman ha- 1. k kısmı ka temin ederler. ızım es . . . • ~üç hazmedi ır ve pe az • 
mallarının okkalık ekmeğın ıçını 0 

• na geçer. 

ak 
zeytinyağı doldurup b · ..:ı yar oraya iki . . Ondan dolayı bir .se ze~ı sa."!e 

km - . • bana bana yed erını b e egı yaga b •uya hatfa tarak üze.nne ıra.z çıy 
.. d... .. ·· vakit yağdan kuvet U· ., ki L gor ugunuz k t• tereyağı koyara•k yem e e, aynı seo-

lurlar zannederdik. Onla.rı,?1 ~:e 1~ zeyi yağda pit irtip yemek &ağlık ba· 
ekmekte bulduklarına ; yag adoğru kımından bir değildir. 
amdıklarına inaınmak daha G. A. 
olsa gerektir. 

Nevyork dünya 
• • hazırhğı serg ısı -------

Yabancı devletler sergi için 
ZS.000.000 do lar harcıyorlar 

Nakleden: Feridun Kurt A ndolsun 

.. hazrr • kunu 2.000.000 dolar tutan ve 150.000 
1939 Nevyork dünya sergısı kte. kadem murabbaı bir sahayı işgal ede

lıkları büyük bir süratle ilerleme cek olan Büyük Britanya imparator
dir: }>ancı luğundan başlıyarak, ancak 2.500 ka -

Sergiye iştirak hususunda~ ya h • dem murabbaı bir sahayı işgal eden 
devletlerin gösterdikleri alaka ta ku" rük Liechtenstein prensliğine ka -

d. bu va- ~ 
minlerin kat kat fevkinde ır ve t'p dar büyük küçük bütün milletleri sa-
ziyet, şimdiye kadar sergi~in ter 

1ı yabiliriz. Bunlar nazarı dikkate alına
ve tanziminde bir çok işlen başarın ş rak, yabancı hükümetlerin sergiye iş· 
bulunan sergi korporasyonun:. b::i~ tirakleri masraflarının 25.000.000 do· 
rıısmda en fazla teşvik eden ır a k 1 r kadar bir yekuna baliğ olacağı tah
olmuştur Bu noktaya temas edere : rnaı'n edilmektedir. 

· ınh riyetlerı Birleşik Amerikan cu u Nevyork cil-• n sergisi, dinamik as-
hükümetinin hariciye vekili Mr. Cor- ızın hakiki bir aksi olacaktır. Ge -
d 

. . . e ı;:.u mektubu rım .1 · k · ell Hull, sergı reısın T nesillerin sergı erı, e serıya meş-
yazmıştır: "Cumhurreisi nanıı~a, ~c- hçen. ziyaretçilerine baş döndürücü 

· ·· ssıllerı - erın · ı ·· · nebi memleketlerdeki rnume hemiyetli ıcat arı gostermıye 
miz delal ... ti ile, sergiye iştira~ e~:· :uv:ffak otmuş}ad~~ı; bu s~erb ?e, ~~
leri için devletlere yapılan ~ve : tisadi ve içtima~. 

1 
unyamı\; ır kfu~ 

muhtelif hükümetlerin gösterdıklerı efsanevi tebedd~l er ~a~a dılece en 
nun oldum. beklenilen, yenı .~ınaı. ıca __ a,~ın. ve 

alakayı öğrenerek ıneın bbüste el- keşı'flerı"n ıı1eme gos.terılec .. eg .. ı um .. ıt .e-
Müşterek ve yapıcı bir teşe . ' " ·ıı t• bır araya d·ı ktedir. Beslenılen buyuk umıt, 
li be!J altmış kadar mı . e ~h debi- b~. t~e bu terakkiler ve keşiflerin, 
toplamak haklı olarak ıftı ard e b u un . . h . ' b n e un- du"nyada sulhun hızmetıne ta sıs e • 
Ieceğiniz bir başarıdır ve e d 

. tinize en kal· dilmiş olmaları ır. 
dan dolayı size ve rn~ıye kle bahti- B. buçuk asır önce Vaşington, mil· 
bi tebriklerimi takdım et~e nelmilel 

1 
t' ır e istikbalini tahayyül ederken, 

Yarım. Bu teşebbüsler, . ey 'h e 1 v ·· .. t'" A 1 t k . sıne ve cı an · 'mkanlar gormuş u. n a ma -
münasebetlerin iyıleşrne beıniyetli r~~~~iyen tabii servetlere, hudutsuz 
sulhunun· muhafazasına Be kabil te- vaadı~lere, dag·larıa ve nehirlere sahip 
b. h"'d" olurlar. u ır surette a ım . kiiltUrel tec· b' bakir memlekette bulunuyordu. 
şe-bbüsler, ekonoınık ve d bu tec- ırVaşı'ngton ileride .m. üş·k· üt .. zama. nlar 
.. b h"b. ·netler arasın a, ru e sa ı ı mı . ,. rette ya- b lutlu günler gormuştu. İstıkbal 

rübelednin teatisıne katı su Sulh ve v:ti: ve karanlıktı. Buna rağme~ o is-
rıyan müessı'r vasıtalardır. ç · 1 k s dı O 

.. ,. adet içinde yaşıya· tikbalden ümidint as a e me . • 
sukun, ı efah ve sa 

0
.1 ek için el· .bi şerginin kurucuları da, bu· 

cak bir dünyayı kura ı 1ın .1 1 anlaş- n~n gkı 'd. hallerine göre karısık 
1 · b·r beyne mı e gun, en ı • , 

zem o an genış ı . . · niyeti .. k di ümit dolu zaviyelerin-
k l ki hürmeti ve ıyı dunyayı, en _ 

ınay~. arşı ı . ı decek kudretli va- den tetkik ve ınütalea etmege hazır-
teşvık ve takvıye e 1 1 Serginin kurucularını ha-

l 
anıyor a-. 

sıta ardır . ., . 
1 

e ekete getiren bir tek maksat vardır: 
3 bancı mıl et v r . . d k. k t 

Şimdiye kadar 6 ya . . . '"k 0 da cemiyetinın temelın e ı uve • 
. t' sergıye ıştıra ' kd. w . ve Milletler Cemıye ı g-ı leri ahenkli bir surette ve ye ıgerı-

. b lunuyor. ve aşa ' · ' d b' l'kt · irin karar vtrmış u k 1 lerini ni anlar hava içerısın e ve ır ı e ış-
~ h psi rnu ave e h .. ·ı l 
Yukarı bunların e b" ük liyen idrak ve ma are. ı e organ ze 

. d. Dünyanın en uy • k k imza etrnıs,ler ır. .. 1 . bina - edilmış yarının dünyasını urma e· 
· d altısı uzer erme l'f d' 'k milletlerın en 

00 
kadem melidir. Sergiciler, muhte ı ınamı 

larını kuracakları ıood.O "kertmiş ve canlı teşhirler vasıtasiyle, iktisadi iç· 
1 k sahaları te arı e ~ 1 nl murabba ı . . bir vazi _ timai ve siyası hayatımızın e ema a • 

buralarda f aalıye~e ge~ı::ış"'k edecek rını sevk ve tahrik eden kuvetlerini, 
yettedirler. Sergıye ış ıı;_aı:nasraf ye- ı nasıl hemahenk ve pl§.nlı bir surette 
milletlerin arasında asgarı 

Marsi lya'da 

Enkaz altından 

ı S ceset ııkarlldı 
Marsilya, 30 a.a. - Gece yarısı en

kaz altından kömür haline gelmiş 15 
ceset çıkarılmıştır. Birçok yağmacı

lar ve bu meyanda Noay otelinde sa· 
kin italyan tebaasından bir kişi tevkif 
edilmiştir. Bu şahıs, B. Bone'ye ait 
bir takım muhaıberatı hamil bulunu
yordu. 

işliyebileceğini, göstermeğe çalışa -
caklardır. Onlar, bilhassa, mesela iç -
timai sigorta, sermaye ile say, deovlet
le ferdi teııebbüs arasmdak;i münase -
betler, işsizlik, iktisadi imkanlaran a• 
dilane ve mahirane tevzii, gibi hayati 
cemiyet ve devlet meselelerin·in nasıl 
halledilebileceğini canlr bir belagat 
ile ifadeye azmetmişlerdir. 

Sergi bir takım mıntakalara bölü
necektir. Adem oğullarının esaslı ala
kalarını ve faaliyetlerini tefsir ve i -
fade edecek olan bu mm-takalar aşa -
ğındalri hususları ihtiva edecektir: 
Hilkümet ve idare, istihsal vasrtaları, 
nakil vıasıtaları, servet tevzii vasıtala
rı, ticaretin idare ve tanzimi, mesken 
ve bannma, giyim ve kuşam ıtriyat ve 
cilt terbiyesi, maişet, s1hat ve içtimai 
muavenet, tahsil ve terbiye, istirahat 
ve eğlence, nefis sanatlar ve din. 

Sergide muazmm bir otel ve hasta· 
ne ile bir de "çocuklar dünyası" bu -
lunacaktır. Tıp ve halk sıhatıi bina -
sında hastalrklara ve bunlardan ko -
runmıya dair en son ilmi malumat 
toplanmış ve arzedilmiş olacaktır. 

Nevyor'c cihan sergisi tam mana -
siyle, kazanç ve kar gayesi gütme • 
mektedir. Masraflar tesviye edildik -
ten sonra, sergi heyeti, safi hasılatrn 
ilk 2.000.000 dolarını, "Flushing Mea
dow Park"ın inşasının ikmaline ve 
daimi ıslahınıa tahsis edilmek üzere, 
Nevyork belediyesine ödemeyi uhte
sine almış bulunuyor. Bu mikdarın 
dışındaki bütün safi hasılat, hayır ve 
terbiye uğrunda sarfedilrnek gaye -
siyle, Nevyork şehriyle Nevyork hü
kümeti arasında mütesaviyen payla -
şıl2.caktır. 1 

Bu sene, hükümetin hazırlamakta 
olduğu bir çok yeni projelerden baş
kc:., bugün encümenlerde tetkik edil
mekıte olan birçok layihalar vardır. 

Divanı muhasebat encümeninde bir 
çok hesabı kati layihaları vardır. Bun
lar arasında Yüksek ziraat enstitüsü
nün 934, tahlisiye umum müdürlüğü· 
nün 934, Konya ovası sulama idaresi
nin 934, Ankara şehir imar müdürlü
ğünün 935, İnhisarlar umum müdür
lüğünün 935, posta, telgraf ve telefo. 
nun 935, Vakıflar umum müdürlüğü, 
hava yolları devlet işletme idaresi, 
yüksek mühendis mektebinin 936 ve 
9_36 senesi kati hesap kanunu projele
rı va~d~~· Bundan başka encümende 
on hukumet tezkeresi bulunmaktadır. 

- Hepimizde "ciddi işler yarına!,. 
diyen kayıtsızların hali yok mu? 

'' Biraz daha yorulmuş ve biır hay· 
li ziiğürtlemiı olarak kıta giriyo
ruz,, mütaleası, talnnin ediyordum 
ki, onun bizzat kendi vaziyetini ifa· 
de ediyordu ve, dostum bu mütalea
yı umuma teşmil ehnekle de haksız
lıkta bulunuyordu. Mektepte, ev -
de, atölyede, büroda veya dükkan
da, fakat dört duvar arasında, bü
tün gününü ça.htarak geçiren tehirli 
çocuk, kadın ve erkeğiı.ı:ı temiz hava
dan, güneşten, tabiatın her türlü gü
zelliklerinden nuibini almak iste
mesini, gülüp eğlenmek ihtiyacını 
tatmin etmesini ancak zaruri gör
meliıyiz. Bütün kıt tazyik ettiğimiız 
bu ihtiyaç, yazm bir bomba gibi pat
layıveriyorsa bu, tehirlerimizde eğ
lenceyi tetkilatlandıramamış olma
mızdandır. La.kin bu da birdenbire 
olamaz. Muaiıkinin, tiyatronun, kıt 
sporlarmm, meoeni alemde kışm te
hirJileri avunduran ne tasavvur e
dilmi,se hepsinin malzemesillİ ken -
dimiz tedarik edinciye kadar - si
nema gibi - herkesin harcı §eylerle 
iktifa edeceğiz. 

Vatandaşın daha rahat ve daha me
sut, meımlıeketin daha bayındır olma
s: ve çocuklarımıza daha modern ve i
leri bir vatan bırakma-ıızı temin ede
cek olan bu devlet tedbirlerinden en 
mühimlerin ~. kısaca, bir göz atmak, 
Kamutayın çalışmalarına başlıyacağr 

şu günlerde enteresan olabilecektir. 

Adliye enciinıeninde :• 
Adliye encümeninde, adliye mün

tesiplerinin izinleri ve vazifeden ay
rılma ve devamları hakkındaki kanun 
projesi, devlıet haznesi aleyhine veri
lip katileşen ilamların icrasına dair 
kanun projesi, köy kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna yeniden bazı hükümler konul
ması hakkındaki kanun projesi, kü
çük sanatlar kanunu proj•esi, on sene 
içinde sahibi çıkmıyan şirket ve mü
esseselerdeki depozioo akçelerinin 
maıhaJJi belediyelere teV'dii hakkında
ki kanun projesi, adli evrakrn posta, 
telgraf ve telefon idaresi vasıtasiyle 

tebliğine dair kanun projesi, depozito 
ve emanet san.dığı tesisi hakkında ka
nun projesi, altın, gümüş, ve platin
den yapılan her nevi eşyaya damga 
vurulması mecburiyetine dair kanun 
projesi He diğer bazı layihalar, teklif
ler ve hükümet tezkereleri vardır. 

Büdçe enciimenirıde : 

Gümrük ve inhisarlar encümeninde 
yalnız İnhisarlar umum müdürlilğü 
memurlarının ücret ve dereceleri hak· 
kmdaki kanun projesi vardır. 

I ktısaı encümeninde : 
İktısat encümeninde bulunan kanun 

projeleri arasında en mühimleri şun
lardır: Memleketten çıkacak veya 
memlekete gire~ek üretme vasıtaları
nın yasak edilmesi ve yasakların ya
bancı memleketlerin yasak maddele
:iy.le d.~ği~tirilmesine dair kanun pro-
1esı, Turkıye - Almanya ticaret anlaş
masına zeyl olan itil&fm tastiki hak
kında kanun projesi, Türkiye ile Al
manya arasındaki mübadeleler ve te
diyata miiteallik olup 30 ağustos ~37 
tarihinde imzalanmış olan anlaşma· 
nın tastikine dair kanun projesi, va
sıtasız vergiler kanun projesi; artır
ma, eksiltme ve ihale kanununa ek 
kanun projesi ile üç kanun teklifi ve 
dört hükümet tezkeresi vardır. 

Maarif encümeninde : 
Maarif encümeninde Ankara'da ku

rulacak konservatuvar hakkındaki ka
nun projesiyle, ilk ve orta tedrisat 
muallimlerinin terfi ve tecziyeleri 
hakkındaki kanunun 16 ıncı maddesi
~in. d~ğiştirilmesine dair kanun pro-
1esı, hır kanun teklifi ve bir hükümet 
tezkeresi vardır. 

Maliye enciimeninde : 
Maliye encümeninde bulunan ka

nun projeleri arasında en mühimleri 
şun~ar~ır: Maliye memurları kanunu 
proJesı: dahili istihlak vergisi hak
~ındakı 1718 numaralı kanunu değiş· 
tıren 2414 sayılı kanunla 1718 numa
ralı kanuna müzeyyel 2448 sayılı ka-
nunun d W • • • • • egıştırılrnesıne daır proje ev· 
lenme işlerinde kullanılan evrak hak
kındaki kanun projesi, memnu mmta
kalarda yapılan istimlfuk bedellerinin 
tedi~~s.~ h~~kındaki 1744 sayılı kanu
nun uçuncu maddesinin tadiline dair 
~anun projesi, devlet demiryolları ve 
lımanlan işletme umum müdürlüğü 
memurları hakkındaki 2454 ve 2904 sa 
yılı kanunlara bazı maddeler eklen
mes~ne ve.bazı maddelerin değiştiril
mesıne daır olan kanun projeleriyle 
Balıkesir mebusu B. Hayrettin Kara
n_'ı~ 303 ~ ~ayılı kanunun 1 inci madde
s.1°:10 degıştirilmesine dair kanun tek
lıf ı ve sekiz hükümet tezkeresi var
dır. 

JJlilll Müdafaa, Nafia, Ziraat 
enciimenlerinde : 

~illi müdafaa encümeninde tetkik 
edılecek olan şu iki kanun pr . . • OJCSI var-
d~r: Enurber ve seyis erleri hakkında
kı 1600 sayılı kanuna ek kanu l" .h "h . n ayı a-
sı ve 1 tıyat zabitleriyle ı·ht. t k ,. ıya as e-
rı memurları kanununun 4 .. .. d 
d 

. . uncu ma -
esının ?e~iştirilmesi hakkındaki ka

nun pro1es1 .. 

- Ne vakte kadar? 

- Hayatımızın gidi~ tabii nor
manı buluncıya ve hepimiz çalıtına
mrzı tanzim ederken dinlenmeınizi 
de tanzim etmenin bir realite oldu
ğunu tamamiyle sezinciye kadar. 
Mesela, bu yaz tatbik edilen saat 14 
tatili herkesi% 100 memnun etmedi. 
Çünkü o saatten gece yarısına kadar 
ne yapacağımızı bir türlü karaıılaş• 
tırama.dık. Eski itiyatlar kolay ko
lay değişmie/or ve yeni itiyatlar da. 
kolay kolay kökleşmiyor. Şu bayram 
gecesinde halkın coşkunluğuna ba
kınız. on, hatta beş sene evel böyle 
miydi? Sanki neşemizi yadırgıyor
duk. Bugün içten seviniyor ve bay
ramı kutlamak için biribirimizin bo
yunlarımıza sarılmak istiyoruz. 

- Yarın ç.alı§ma günleri gene bat
hyor ... 

Yazdan ve kıştan aynı aw-etle tİ· 
kayet eden dostumun sözlerinden 
§UDU anla·don: SAy ve iıstirahat usul• 
lerimizde bir muvazene&izlik vardır. 
Az çok hepimizin hiaaettiğimiz bu 
muvazenesizliği gidermemiz lazım
dır. Bu vazifeyi hangi te§kilata ve
receğiz? 

Kı~ gireı"'ken zihinleri kurcalııyan 
suallerden biri de İ§te budur. 

N. Baydar 

Amerika yahudi 
kongresi toplandı 

Nevyork, 30 a.a. - Amerika'nm 30 
hükümetinden gelmiş olan 550 murah
has, Amerika yahudi kongresinin 
dünkü açılma celsesinde hazır bulun
muştur. Kongre, üç gün devam edecek 
ve bütün dünya yahudilerinin huku
kunu muhafazaya müteallik bir prog
ram tanzim edilecektir. 

Bütçe encümeninde bulunan kanun 
projeleri arasında en mühimleri şun
lardır: Devlet şurası kanunu layihası, 
kaçakçılıktan başka inhisar suçların
dan doğan para cezalarından vaz ge
çilebilmesine izin verilmesine dair ka
nun projesi, devlet memurlukları ay
lıklarının tevhit ve teadülüne dair ka
nunun bazı maddelerinin değiştiril

mesine ve bazı maddeler eklenmesine 
dair kanun layihası, subay ve askeri 
memurların aylıkları hakkındaki 1453 
ve 2702 sayılı kanunların bazı madde
lerinde değişiklik yapılmasına dair 
kanun layihası, yabancı memleketler· 
de hizmet etmekte olan memur ve 
müstahdemlerin maaş, ücret ve tahsi
satlarının tediye sureti hakkındaki 

kanunda değişiklik yapılmasına dair 
kanun layihası, devlet memurları ay
lıklarının tevhit ve teadülüne dair o
lan 1452 sayılı kanuna bağlı 2 sayılı 
cetveldeki Milli müdafaa vekaleti ka
ra kısmı miilüllerinin miktar ve maaş
ları derecelerinin değiştirilmesine da
ir kanun projesi, erazi vergisi kanu
nunun ikinci maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun projesi, ordu
dan çıkarılacak 12 ya~ından yukarı 

hayvanların köylü ve yetiştiriciye sa
tılmasına dair kanun projesi, askeri 
fabrikalar tekaüt ve muavenet sandı
ft hakkındaki kanun projesi, askeri ve 
mülki tekaüt kanununun 24 üncli mad
desinin son fıkrasının tadili hakkında 
kanun projesi, devlet demiryolları ve 
limanları işletme idaresi hesapların
da kayıtlı 1929 yılı sonuna kadar olan 
muamelelerden doğan bir kısım borç
ların ne suretle terkin edileceği hak
kında kanun projesi, Hariciye Veka
leti teşkilatı kanununa ek kanun pro
jesi vardır. Bundan başka encümende 
dört kanun teklifiyle tezkereler, tak
rirler ve muhtelif evrak vardır. 

Dahiliye encümeninde : 

Dahiliye encümeninde eyer, semer, 
hayvan koşumlarının tevhidi hakkın
daki kanun layihasiyl~ Dahiliye veka.
leıti vilayet teşkilat ve vazifeleri hak· 
kındaki kanun layihası, nüfus kanunu 
layihası, polis vazife ve saliiıhiyet ka
nununa bir madde eklenmesine dair 
kan~n layihası, erazi vergisi hakkın~ 
dakı 1833 sayılı kanunun bazı hüküm
lerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
layihası, yangınbas (itfaiye) kanun 
laY.ihası, yollarda seyriseferin tanzi-

Encümende, ordu deniz ve jandar
ma subaylariyle memurları hakkmda
k_i ~12 sayılı kanunun 4 üncü madde
sının tefsirine dair hükümet tezkeresi 
de vardır. 

Naha encümeninde yalnız, Ziraat 
bankasının gönderdiği hazne parala
:ından posta ücreti alınıp alınıiııyaca
gının tefsiri hakkındaki hüküınet tez
ker.esi bulunmaktadır. 

Kongre liderleri, ilk defa olarak, 
nazi propagandasının Amerikaya gir· 

mesi ve iş sahasında yahudiler hak
kında farklı muameleler yapılması 

hususunda ileri gidilmesi yüzünden 
Amerika yahudileri için tahaddüs et
miş olan vaziyeti tetkik edeceklerini 
söy lernişlerc1ir. 

Ziraat encümeninde, mahsuldar ve 
yabani zeytin ağaçlannm a§ılanması, 
zeytin mahsullerinin iyileştirilmesi 
hakkındaki kanun projesiylıe çiftçi 
mallarının k-0runması hakkındaki pro-
jeler vardır. · 

Murahhaslar, bir takrir kabul et
mişlerdir. Bunda kendilerinin Avru· 
pada yapılmakta elan cebri muhacere
te karşı mücadele ve yahudilerin Fi· 
listin'deki vaziyetlerini müdafaa için 
demokrasi kuvetlerine iltihaka amade 
olduklarım beyan etmektedirler. 



Ekonomi bahisleri: 

Dünya bakır vaziyeti 
(Başı 4 üncü sayfada) 

vaziyetine hakim olan azlık değil, bi -
!akis fazla istihsal olmuştur. Bunun 
başlıca sebebi, yukarıda da işaret et· 
tiğimiz gibi, dünya buhranı olmuştur. 
Esasen buhranın azalttığı talep, bir 
sene cvel yapılan fazla mübayaat neti
cesi bir kat daha azalmış, ve vaziyet 
müşkülleşmiştir. Bakır talebinin mü -
him mikdarda azalması neticesi fiyat
lar Londra borsasında kuvetli bir su
kuta maruz kalmış, ve bakır fiyatı 

mart 1937 de tonu 78 sterrJL., (T.L. 
468) iken mayıs 1938 de 32 1/ 2 sterli
ne (T. L. 195) e düşmüştür. 1935 de 
akdedilen beynelmilel bir anlaşma i
le bakır istihsali organize edilmiş, ve 
istihsalin talebe göre süratle tanzimi 
temin edilmişti. Bu organizasyona 
rağmen bir sene zarfında fiyatların 
bu kadar mühim mikdarda düşmüş ol
ması bilhassa nazarı dikkati caliptir. 
Bunun en mühim sebebi organizas
yonun kafi derecede kuvetli olmaması 
ve bakır istihsal eden memleketlerin 
hepsini almaması olmuştur. Filhaki -
ka, Amerika birleşik devl..tleri bu or. 
ganizasyona dahil değildir, fakat bu-

İstihsal 

na rağmen bu memleket müstahsille
ri bakır ihracatını ayda 8.000 ton ola
rak tahdit etmişlerdir. Kanada ise, 
anlaşmaya dahil memleketlerle teşri -
ki mesai etmekle beraber, istihsalinin 
kontrolünü kabul etmemektedir. Bey
nelmilel anlaşmanın vazettiği tahdi
dat pek büyük stokların toplanması -
na mani olmuş, tcslihat sanayii ise is
tihlaki arttırmıştır. Fakat buna rağ· 
men, bakır piyasası Birleşik devletler
de fazla istihsal, ve Avrupa piyasa -
sında Amerika'nın ani büyük sarsın -
tılar yapması ihtimalinden dolayı 
müşkül vaziyette kalmıştır. İşte bu 
sebeptendir ki Amerika sanayiinde 
geçen hazirandan beri vaki olan can -

!anma Londra piyasasında süratle te -
sirini göstermiş, ve 1937 mayısında 
tonu 32 1/ 2 sterlin (T. L. 195) olan ba
kır, 1938 eylülü nihayetinde 42 1/2 
sterline (T. L. 255) yükselmiştir. 

Amerika bakır enstitüsü (Ameri -

can Coppcr İn•titutc} istatistiklerine 
istinat eden aşağıdaki tablo geçen se
ne zarfında dünya bakır istihsal, is -
tihlak, ve stoklarını göstermektedir: 

B. devletler diğer memleketler 
ton ton 

1. Kanun - Ağustos 1937 670.498 888.664 
1. Kanun • Ağustos 1938 379.744 837.589 
İstihlak 

1. Kanun - Ağustos 1937 645.463 886.239 
1. Kanun • Ağustos 1938 267.603 956.619 
Rafine bakır stokları 

31 Ağustos 1937 123.480 205.130 
31 Ağustos 1938 315.191 179.333 

Amerika birleşik devletlerinin va • 
.ı;yeti diğer memlccktlcre nazaran 
90k şayanı dikkattir. 1937 ve 1938 se -
nelerinin ilk 8 ayı zarfında Amcrika'
dan başka mcmLekctlerde istihlak tek
rar mühim mikdarda artmış ise de bu 
artı§ Amerika istihlakindcki büyük 
azalışın yerini dolduramamıştır. Sov
yet Rusya, Almanya, Japonya, ve İ • 
talya'nın harp halinde kul!anılmak ü
zere idha! ettikleri bakır bu mcmle -
ketlerin idhalat ve istihlak istatistik
lerini kabartmıştır. 

Hali hazırda bakır piyasasının vazi· 
yeti fiatların yükseleceğini göstermek
te ve ~ühi.m iimiller buna doğru icra
yı tesır etmektedirler. Amerika'nın 
bakır istihlaki artmakta, ve silahlanma 
yarışı gittikçe ıüratlcnmcktedir. Bitta
bi, istihsali artırmak suretiyle fiatların 
yükselmesine mani olmak mümkün
dür. Şimdiye kadar, bakır istihsalini 
tahdit eden beynelmilel organizasyona 
dahfl u~u~ maliyetle çalışan maden 
~ıplcn fıatın tonu 40 sterlini (T.L. 
240) tecavüz etmesine taraftar görün
memişlcrdir. Bunların kanaatince fiat 
bu haddi aşınca anlaşma haricind~ kal· 
mış olan madenler istihsaJ!erini mühim 
miktarda artıracak, ve fiat1ar bundan 
müteessir olacaktır. 

~on aylard~ vaziyetin değişmiş ol
dugu umumıyctle zannedilmektedir. 
Beynelmilel bakır organizasyonu satış 
kısmı direktörü bakır fiatlanndan bah
sederken bakınn tonu 45 sterlini geç
medikçe organizasyon haricindeki kü
çük müstahsillerin piyasaya çıkamıya
caklarıru söylemiştir. 

Her hangi bir maddenin istihsalini 
tahdit ederek fiatı yüksek bir seviyede 
tutmak usulünün mühim bir z1fı var
dır. Dünyada şimdiye kadar teşebbüs 
ve tatbik edilen bu tarzda tahdidat sis
temlerinde, müstahsiller, istihsale nis
betle talebin muvakkaten artmasına 
dayanamamışlar, ve anlaşma harici ka
lan müstahsillerin daha ucuz fiata mal 
satmalarını teşvik edeceğini bir türlü 
anlamamışlar, fiatları yüksek tutmak
ta, ve istihsali fazla tahdittc devam et
mişler, kifi derecede suples gösterme
mişlerdir. Bu tarzı hareketin diğer mü. 
him bir neticesi de fazla yüksek Hatlar 
dolayısilc müstchliklcrin. mcvzuubahs 
ham maddenin yerini tutacak başka 
şoylcr aramaları ve bulmaları olmuş
tur. Talebin böyle muvakkaten arttığı 
zamanlarda fiatı çok yüksek tutma
mak, daha fazla suples göstererek ma
kul hadler dairesinde kalmak beynel
milel bakır organizasyonuna düşen va· 
zifelerdir. 

Bizim vaziyetimize gelince, Türki
ye'dc mallım olan en mühim bakır de
poziti Ergani, Kuvarshan ve Morgul
dadır. Ergani madenleri asırlarca evci 
kcşfcdilıniş ve işletilmiştir. Muhtelıf 
jeologlar tarafından yapılan tetkikat 
neticesi Ergani'de yüzde 15-16 nisbc
tinde 3 milyon ton bakır cevheri mev
cut olduğu tesbit edilmiştir. Aynı za
manda, beher ton başına 4.35 gram al
tın ve 9.70 gram gümüş elde edilmek
tedir ki yalnız bunların kıymeti takri
ben 6 lira etmekte ve istihsal masrafı
nı karsılamaktadır . 

Erg~ni'nin demiryolu münakalatın· 
dan mahrum, ve maden tesisatı iptidai 
olması şimdiye kadar ehcmiyctli istih
sal elde edilmesine imkan vermemiş
tir. 1902-1911 senelerine ait rakamlar 
lı;tibsalatm senevi kıymetinin senevi 

41.500 ila 72.000 altın lira arasında te
mevvüç ederek vasati 38.000 altın lira 
olduğunu göstermektedir. Yeni tesisat 
sayesinde istihsalatın senede 15.000 
ton olacağı ve ileride 24.000 tona çıka
bileceği tahmin olunmaktadır. 1938 se
nesi ilk 9 aylık vasat! bakır fiatı naza
rı itibara alınacak olursa bunun mem
leketimize 6 mllyon liralık serbest dö
viz getireceğini görürüz. 

Artvin vilayeti dahilinde Kuvarshan 
ve Morgul'daki madenler hakkında e
limizde kafi etütler mevcut olmamak
la beraber, yalnız Morgul'da dünya 
harbinin zuhuruna kadar Kafkas bakır 
şirketi) tarafından senede 30.000 ton 
bakır istihsal edilmekte olduğu ma
lQ.mdur. Tesisatın harp esnasında ve 
harpten sonra tahrip edilmiş olmasın
dan dolayı burada istihsal tamamen 
durmuş vaziyettedir. Burada yapılma
sına karar verilen yeni ve modern te· 
sisatla harpten cvclki istihsalattan faz. 
Jasmm elde edilebileceği muhakkaktır. 
Harpten evci elde edilmekte olan se
nevt 30.000 ton bile, 1938 senesi ilk 9 
aylık vasat! fiatlanna göre takriben 9 
milyon liralık serbest döviz temin ede
bilecektir. 

Memlcketimi:cin çalışma planında 
madenlerin aldığı mühim mevki nazarı 
itibara alınacak olursa, madenlerimi
zin en modern tesisatla teçhiz edilcce· 
ğine muhakkak nazariyle bakılabilir. 
İngiltere ile yapılan son anlaşma ile 
temin edilen kredinin mühim bir kıs
mının bu maksada sarledileccği tah· 
min olunmaktadır. Bu tesisat ikmal e
dilerek vasi istihsale başladığımız za
man memlekete mühim bir serbest 
döviz membaı temin etmiş, ve bakır is· 
tihsal eden memleketler arasında şim
dilik küçük de olsa yer alınış olacağız. 
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Politics 
Türkiyenin iktisadi bakımdan umumi bir 

tetkiki raporları (Maadin kısmı) 

MEMLEKETTEN 1 
KısA HABERLER ·---

X Konya - Belediyemiz on yıl i -
çinde acizlere 33364 lira vermiştir. 

X Adana - Maarif cemiyeti pansi
yonu, birinci orta okul binasına nakle
d.ileccktir. Birinci orta okulun bahçe
sı de genişletilecektir. 

X Balıke•ir - İdman Birliği • İd • 
man ·· ·· gucu maçıru 4 - 1 birlik kazan -
mıştır. 

X Merıin - Memleket hastanesine 
i13.ve edilen pavyon törenle açılmıştır. 

X K~nya-: . Cümhuriyet bayramı 
Jiinlerındc cırıt oyunları oynanacak _ 
tır. 

X Adana - Son günlerde şehrimiz 
ve civarına devamlı yağmurlar yağmış
tır. Son yağmurların miktarı 57.3 mi
limetreyi bulmuştur. 

X Konya - Sille nahiyesinin içme 
suyuna ait yollar yapılacaktır. Bu iş 
için 2000 lira harcanacaktır. 

XKonya - İdman Yurdu. Kara • 
man idman yurdu maçı 6 - O Konya 
lehine neticelenmiştir. 

31 • 10 - 1938 

YURTTAN RESİMLER 
1 

B:>lu o .. manlarından bir görünüş 

Gaziantep'te sıhat müesseseleri çoğaldı Antepte trahom 
di11pan11erinde 

bir tedavi 

Vilôyet ve kasabalarda 
hastane ve dispanserler 

A~ıldı Trahom mücadele 
teıkilah kuruldu 

Gaziantep, (Hususi) - Vilayetimizde sıhi mües· 
;eseler cümhuriyettcn sonra kurulmuştur. Evclcc 
Gaziantcp'te belediyenin on yataklı bir dispanseri 
vardı. 928 senesinde bu dispanser memleket hastanesi 
halinde hususi muhasebeye bağlandı. Yatak adedi 
tedricen yetmiş beşe çıkarıldı. Emvali milliyeden alı
nan ve tek pavyondan ibaret olan hastane binasına 

yeni ve asri bir ameliyatane, bir bulaşık hastalıklar, 

bir poliklinik, bir idare pavyonu, bir mutfak ve çarna
şırane ilave edildi. 

Aynı senede Kilis'te (25) yataklı bir hastane açıl
dı. Nizip, Pazarcık ve Isliihiye kazalarında onar ya-

, ' 
l -
ı 

,J 

taklı birer dispanser kuruldu. Bu has- Eskiden bu çevrede müthiş bir afet.--------------------------------· 
tane ve dispanserlerde her sene 0~ halinde halkımızı muztarip eden tra-
binlcrcc vatandaş muayene ve tcdavı h 1 .. d 1 · · S h" V k'le om a muca c c ıçın ı ıye e a -
olunmaktadır. tincc 930 senesinde trahom mücadele 

Bundan başka vilayet merkezinde teşkilatı kuruldu. Her sene on binlcr
belediyc bütçesiyle idare olunan (20) cc vatandaşı tedavi eden mücadele 
yataklı bir zührevi hastalıklar dispan- teşkilatının Gaziantep'te 20 yataklı, 

seri ve bir süt çocuğu bakım ve mü - Nizip ve Kilis'te onar yataklı üç has-
şavere evi vardır. tanesi vardır. 

Bergama'da Bazilika'da 
kazılara tekrar başlandı 

Bergama' da Kızılavlu Bazilikası 

Bergama, (Hususi) - Bergama'nın Kız~lavlu denilen semtinde 
bulunan Bazilikada bu hafta yeniden hafrıyata başlanmıştır. Altı 
yıl önce başlamış olan bu hafriyat bu sahanın _tam~_me~ açıl?"_ası 
· · mu""ddet devam etmesi icabetmektedır .. Çunku Bazılıka 
ıçın uzun · l"kt d" B · 260 metre uzunluk ve (110) metre genış ı e ır. u genış 

müessesenin kapladığı yerden Berga- daki mukaddes kalelerin kubbeleri 
ma çayı geçtiği için 200 metre uzun· yapıldığı gibi durmaktadır. 

d Bu itibarla tarihi değerini muhafa-luğunda iki büyük tonoz vücu c ge-
tirilmiştir. Bundan başka bu çay üs- za etmektedir. İki evin istimlaki yü-

zünden iki yıldır yapılamıyan hafritünc Bergama şehri ile aHikadar ol-
mak üzere beş köprü dahi kurulmuş- yata yeniden başlamak imkanı bulun-
tur. muştur. . 

· · Kültür Bakanlığınca hafrıyat ko-
Bazılıka harebeleri bugün dahi kü- • 1. - . ·· direktörü Osman .. mıser ıgıne muze 

çuk As yanın ayakta kalan en muaz-ı Bayatlı tayin edilmiştir. Beragma 
zam ve en yüksek bir eseridir. Yirmi için yeni yeni kıy~etli eserler bu
beş metre yükselen mabedin etrafın- lunmaı;ı muhtemeldır. 

Balı kesi r'de zeytinci 1 ik 

VilCiyette bir zeytin 
• 
ıstasyonu 

Balıkesir (Husu
si) - Vilayetimi
zin zeytin mınta· 

kasında bir zeytin 
enstitüsü kurula
caktır. Bina proje
leri vilayet zeytin 
mütehassısı tara
fından yapılmıştır. 

Hazırlıkları devam 
etmekte olan ve 
Ankara"da topla • 
nacak olan büyük 
ziraat kongresini 
müteakip enstitü· 
nün hangi kazada 
kurulacağı belli o
lacaktır. 

Vilayetimi
zin zeytin mınta· 

kasına dahil olan 
Ayvalık, Bürhani
ye, Edremit, Erdek 
ve Bandırma'da 54 
bin hektar zeytin-

kurulacak 

likler v<: 1 milyon 518 bin zeytin ağacı ı--
vardır. 

-------------
Bolıkesir'de bir 

yankesici kadın ! 
Bu zeytinliklerin tane rekoltesi va

sati azami 117.000.000 kilo, yağ rekol
tesi de 20 milyon kilodur. Fabrika a-

dedi de Ayvalık'ta 23, Bürhaniye'de 
23, Edremit'tc 35, Bandırma'da 4 kice
man 89 dur. Ayrıca Bandırmada dört 
mengene mevcuttur. Ayvalık'ta 12, 
Bürhaniye'de 5 Edremit'te 3, Band'..r· 

' b'"tun ma'da da 1 sabunhane ki cernan u 
vilayette 21 sabunhane vardır. 

Balıkesir (Hususi) - Ayşe adında 

bir kadın, Mehmet isminde bir köylü
nün 20 lirasını yankesicilik suretiyle 

çalarken yakalanmıştır. 37 yaşında o
lan yankesici kadın yakalanmış, üze. 
rinden 20 lira 96 kuruş çıkmıştır. 



R Koıan atlara arkasını dönüp 

Ankaragücü - Demirspor 
hususi bir maç yaptılar 

Demirspor 2 - O mağlup oldu 

Yarışların heyecanını seyircilerin 

yüzlerinden takip eden fotoğrafcı 

.. .. Demirspor takımları, j lardan sonra 2-0 Ankaragücü lehine 
.. Ankara gu~~cL sahasında hususi bitti. _ 

dun, Ankara 1 Lik maçlarının ilk Oyunun ikinci yarısı başladıgı va-
h" a" yaptı ar. d - d 
ır m :s D irspor Ankara gücünü kit Demirspor'un ilk devre e ugra ı-

hafta.~~:üht: bir farkla yenmişti. ğı bu mağlubiyetten kurtulacağı tah
ı-s gı hı· en eski, o nispette de ku- min olunuyordu. Fakat yap~ıkları a
Baş!eb. rı~eşekkülü bulunan Ankara kınlar sarı lacivertli müdafıler tara
v:tı.~n~~ ona nazaran yeni bir kulübü fından kolay1ıkla kesildiğinden hır 
gucu • . . . . .. ı·· l karamıyorlardı 56 ıncı 
ı Demirspor'a yenılışı muhıtte ev- tur u go çı · .. 

o an k'k d l k Hamdi kendısıne a-l' bir hayret uyandırmıştı. Fakat, da ı a a so açı • . 
ve a l ası kovahyarak DemırDemirspor'un müteakip maçlarını gö- tı an uzun .P kl t - halde 
renler Ankara likine birkaç yıl evel spor kalesıne kadar ya ~ş ı~ı 

, . k ükemmel gol vazıyetıne geç-
giren bu kulübün, bu sene muvaffakı- ve ço m 

1 
yüzünden 

. . ~ b . mesine rağmen topu ace e yetlı netıceler alacagını ka ul etmış- k h kkak bir golün kaç-

Kampana çaldı .. koşuyorlar ... fakat daha uz.akta/ar .. numaralar 
pek farkedilmiyor •.• 

lerdi. Bu sebeple aşağı yukarı müte- dışarı atarba b~ut averdi 
. b' k h'b' 1 b .k. t masına se e ıye . 

vazın ırer uvet sa ı ı o an u ı ı a-
0 

un bu suretle karşılıklı akınlar-
kmım maçı Ankara sporcuları arasın- Y kl'ı bir surette devam etmek-

. b' l'k d t Saha lavezev . da genış ıra a a uyan ırmış ı. • k 87 . ci dakikada hakemın ver-
• .. 11·~· d layı tey en ın . 1 

bu alaka ve havanın guze ıgı 0 - diği bir penaltı kararına demı~spor u-
ıiyle oldukça kalı>balıktı. . tarın itirazı üzerine oyun tatıl olun-

Maç, bazen lüzumsuz sertlıklerle ma da bu suretle 2-0 Ankara 
bozuldu. Fakat güzel .~e -~eyecan~ı 01~ d~c::nünçgalibiyetiyle ~it~i. 
du. Neticede ankaraguçluler 2-S ın a g Bugünkü oyunda her ıkı takım da 
cısını çıkararak maçı 2-0 kazandılar. k'ı kadrosunu muhafaza et -her zaınan 

İlk dakikalarda mütevazin ve kar- mekteydi. . ti · 
d k' .... t k mı umumıye e ı-fıhklı hücumlarla geçti. Fakat, a ı- Ankara gucu a 1 •. 

1 
b. 

kalar ilerledikçe Ankara gücü'nün yiydi. Bütün hatlar arasında guze ır 
biraz daha ag-ır b~stıg- I ve oyunun mer- anlaşma vardx. Muzaffer, solaçıfkf Hkam 

d .. muva a o-kezi sikletini Demirspor yarı sahası- di, Semih, Enver un en 
na intikal ettirdiği görülüyordu. !anlardır. . . . .k. . 
Diğer taraftan da demirsporlu mü- Demirspor takımı, bırıncı ve ı ıncı 

dafiler kaleleri için çok tehlikeli olan golleri yedikten. ~o~ra canl·~~ı.rx. 
ve tevali eden sarı lacivert akınlarını Fakat, ancak talısızlıkle tav~ı e 1 c
durdurmak için bir hayli zorluk çek- bilecek bir iki sayı fırsat\ kaç1x:ınct 

k 'd'l bütün oyuncularda yorgun u a ame -
Jile te ı ı er. 'h d b bo nluk oyun ne· 

14 üncü dakika olmuştu: Semı • e- !eri belirdi ve u zgu 

3 numara 9 zu geçiyor. Ha gayret! .. Ha gayret .•. fakat 
yazık ... 9 gene kapatıyor ...• 

tatarda al- · · k dar durmadan arttı. Ferden mirsporlu akıncılardan, or ., tıcesıne a . . mez Llkin 
d - t bir vuruşla Hamdı ye hi" biri de fena ıdı, dene .. · . 
ıgı opu uzun . · · :s D · r dun kuvetlı 

11 d H di kar§ıaındakı muavını takım halinde emırspo 
y:ı : ı.k ~:ıey'e kadar sokulduktan rakibinin karşısında bir hi~ kaldı. . 
a a artoa kendinden çok müsait va· İki açıkla Arif ve 1brahımle Gazı 
&Onra pu · d · ff kiyetsiz o ziyette bulunan Ali Rıza'ya geçır ı. dünkü maçın en muva a -
Ali Rıza da ayağına gelen bu topu çok yuncularıdır. 
sıkı bir ütle Demirspor kalesine gö~- Hakem B. M.uzaffer Ertun~. maçı 

d d . Fş kat kaleci kendisine sıkı bır güzel idare ettı. B. Muzaffer gun geç-er ı. a Al. R . ~. . . 1 .. 1 b topu tutamadı. ı ı- tikçe hakemlıgı en ıyı yapan ar arası-
fUtle ge en u 1 b u ag- d' 

'kinci bir hamle ve tüt e un - na girmekte ır. 
;:;: takarak takımının ilk sayısını 

Yaptı. h .. 1li üzerinden enuz 
Yapılan bu go ? . ki büyük bire-

bir dakika ge.çmemıştı ke~e geçen sarı 
nerji ile .yemden h~irspor kalesi
lacivertlıler tekrar 1 rdı 15 inci 

1 ·ş bulunuyor a . 
ne yer eşmı f f kaleye yakın me-
d k .k da Muza er -· .. 

a ı a ~ di'nin verdigı gu-
safede sag açık .:1aın vil ederek ikin
zel ara pasını şute t~ takınıya 
ci defa Demirspor aglarına 
ya muvaffak oldu. . · olden 

Arka arkaya yedikleri bu ıkı g .. 
· 'd dı gos· 

den sonra biraz açılmak ıstı a .. cil ka· 
teren demirsporlular Ankara gu d 
lesini zorlamıya başladılar. B.~ ara ~ 
Orhan'ın çektiği bir iki sık şutle ge 
len top ya direğe çarpıp kurtuldu v~
yahut avuta gitti. Devre de bu .~ur~: 
le netive verıniyen karşılıklı hucu 

İzmir maçları 
İzmir, 30 a.a. - Lik maçlarına bu

gün de devam olundu. Alsancakla De
mirapor atkımları arasında yapılan 

ilk müsabaka durgun bir oyundan 
sonra bire kar§ı dört sayı ile Alsan
cak lehine neticelendi. 

İkinci karıılaşma, Ateşle Doğan -
spor arasında yapıldı. Birinci devre
de ahenkli ve üstün bir oyun çıkar • 
masına rağmen ve penaltıdan istifade 
edememesine rağmen Doğanspor dev
reyi 2-1 lehine bitirdi. İkinci devrede 
daha düzgün bir oyun çıkaran Ateş 
takımı bir gol daha yaparak beraber
l'ği temine muvaffak oldu ve maç da 
~u suretle 2-2 beraberlikle neticelen-

di. 

Dünkü at yarışları 
çok sürprizli oldu 

Çifte bahis 149, ikili. 

bahis 5 7 .90 _Jİ!.~hi~:~~nda ya. 

D.. bahar at yarıtlarının bet.ıncısbı ..... ı dolayısiyle teh-
un son . v. ·• h rıyet ayr..... k 

Pıldı Havanın güzellıgı ve cum. ~ haftalardan fazla a-
. f' 1 ı• yerınm geçen B C l~l B rimize gelen misa ır er yar T B b kanımız • e a ayar 

)abalık olmasına vesile olmuflu. af a. de idiler. Bu kalabalık 
b 1 da yarıt yerın 

ve vekillerimizden azı.a.rı. .. d' Bu hafta oynanan para ye-
mütterek bahiste de tesırını goster ı. 

kiinu 25 bin liraya yakındı. . turulmadı. Geri kalan atlar a-

K 1 Saat tam on dörtte baş • ı nesı kloş . ·han Duman ve Derviş fa. 
oşu ara rasınc a l' eı · 1 

T ordu koşunun baş angı-landı. vori gösterı ıy ' d'' .. d" Çu"nkü , • • . h ecana uşur u. 
Bırıncı koşu : _ cı herkesı ey anmış olan Tayyar 

b' koşu kazanma .. ·ne çok az oyn 
Uç yaşında ve ıç . T taylara uzerı . gidiyordu. Son viraj üze -

mış yerli yanm ~an . ıng;iı:a mesafe- t>_aşa geç:!n üzel bir hücumla öne 
mahsustu. İkramıyesı 325 yazılı rınde Fe t ~ride kalan atlar da çok 
si 1600 metre idi. Bu . koş~a 'in Ni· ~~çti. Fak~1/ rupu yakaladılar. 43 
dört tay içinde B~y S~ıt ~.i:~onkız'ı s~rme.d~n ık h~fif bir yük taşıyan Bay 
ro'sıı ile Ray Canıp Sume M" _ kılo gıbı ço k · mindeki tayı k -

'k" !ardı uş M . Atlının A ın ıs rakiplt·ı ine faik gfüı:u uyor :k. tav ecıt k' ,. gu"zel binişi saye-
. · ti bu ı ı .. b' · 'si Şa ır ın terek hahıste de ekserıye e • t- çuk ınıcı 

1 
k f kafaya geldi ve 

. d K u tahmın e . d Ferhan a a a üzerıne oynanıyor u. ?ş . ov• • it- sın e . .. den sonra yarım 
tigvimiz gibi Niro'nun birıncılıgı ıle bor çetin bır ın~c~de'll~ğı' kazandı. Ferhan 

· · k nun zama ile bırıncı ı ti. Jonkız kıncı oldu, oşu boy ~ra .... eü oldu. Koşunun 
1 531 1/2 dııkikadır. 1 ~ ikincı, Tayyar ku'çkun'dı' 

•· . 120 p ase 2 ı o da ı a ı · 
Müsterek bahıs ga~yan zaman~. • rek bahi~ l?'.any:ın 25 lira pi-

125 ve 115 kuruş verdı. Muşt: 330 150 ve 715 kurus 
lise sırasıyle ' 

ikinci lwşu : . · verdi. 
ve daha yukarı yaştakı yerlı, .• • 

Uç halis kan arap at ve kıs - Vçiincrı koşıı • 

Ne 3 .. ne de 9 ... •en azizim 5 e bak! .. Hadi beı! Hadi beı !,, 

Ben •ana demedim mi beıe hiç olmaua 5 tane plaıe almalıydın! .. 

dikaptı. İkramiyesi 235 lira, mesafesi 1 z~etsizce sahibine mevud ikramiye-
2000 metre idi. Bu koşu dokuz at ara- yı kazandırdx. 

sında oldu Mevcut atlar arasında şim- IJeşinci koşu : 
diye kadar çok güzel koşular kazanmış Dört ve daha yukarı yaşta ve 938 
kuvetli atlar vardı. Fakat taşıdıkları 
kilolar hafif rakiplerinden çok fazla 
olduğu için netice kestirilemiyordu. 

Buna rağmen kuvetli atlar plase -
den çıkmadılar. Fakat ikinci koşuda 

ve herkesin takdirin kazanan jokey 
Şakir bu sefer de 43 kiloluk bir at 
bulmuştu. İki sene evel Adanada ku -
vetli bir at olarak tanınmış olan Bay 
Settar Özkan'ın Yıldız ismindeki atı 
ayağı acıdığından bu mevsime kadar 
koşmamıştı. Geçen hafta da koştuğu 

koşuda geçildi. Halbuki bugün Şakir -
in altında kilosunun verdiği avantajla 
mükemmel bir koşu yaptı ve kolaylık
la birinciliği kazandı. Alderviş ikincı, 
Benliboz üçüncü oldu. Koşunun zama
nı 2,25 dakikadır 

Müşterek bahis ganyan 725 kuruı 
plase sırasiyle 235, 125 ve 180 kuruş 

evrdi. 

Dördiincü koşu : 

Üç ve daha yükan yaşta ve hiç ko
şu kazanmamış yerli haliskan ingiliz 
at ve kısraklara mahsustu. İkramiyesi 
300 lira mesafesi 2100 metre idi. 

senesinde koşu kazanmamış yarım kat 
ingiliz at ve kısraklara mahsustu. İk -
ramiyesi 210 lira mesafesi 2400 met -
re idi. 

Bu koşuda altı yarım kan koştu. 

Bu koşuyu pek beklenmiyen fakat her 
cuma günkü nüshamızda gazetemizin 
favori göstermiş olduğu Bay Ahmet 
İnegöl'ün Nazli ismindeki kısrağı ka • 
zandı. Alikadarlar arasında kazanaca
ğı ümit edilen Semiramis geride kaldı. 
Alemdar ikinci Mesut üçüncü oldu. 

Koşunun zamanı 2,55 dakikadır. 
Müşterek bahis ganyan 670, plase 

345 ve 255 kuruş verdi. Çifte bahis i
kinci ve beşinci koşular arasında idi. 
Bu iki sürprizli koşunun birincilerini 
bulabilenler 1 liralarına mukabil 149 1i 
ra kazandılar. İkili bahis de üçüncü 
koşuda idi. Burada da Yıldız - Alder
viş çifti 1 liraya mukabil 57 ,90 lira 
verdi. 

yarrmkan ve ı · · . lis-
-" hsus handikaptı. kramıyesı D" t ve daha yukarı yaştakı ha raklara ,._ idi or han 

190 lira ınesafesi 1800 metre :. , __ arap at ve k.ı.sraklara mah,aua • 

Bu koşuda rakipsiz kalan Bay Ah
met Atman'm E6in ismindeki kı&cağı 

İkinci ve üçüncü koşular arasında 
Yüksek Ziraat enstitüsü talebeleri ile 
Karacabey harasında yetişmiş atlar ü
zerinde aynı haranın binicilik mckte -
bi talebeleri ve dörder, beşer ve altıp.r 
at koşulmuş arabaları güzel bir geçit 
resmi f.e&ptılar. 

azılı on iki attan dort ta· .-u 
Koşuya X 

Dünkü müsabakalarda 

Ankaralı boksörler 
üç galibiyet kazandllar 
Dün öğleden sonra lsmetpata' da yazlık Sakarya sinemasında 

lstanbul ve ankaralı boksörler arasında boks müsabakaları yapıl
mıftır. 

Dört çift arasında yapıJan bu mü-
sabakalarda oldukça kalabahk bir me
raklı kütlesi hazır bulunmuştur. 

Birinci miitcabaka : 

72 kiloda Ankara Güneş kulübün. 
den Kadir ile 1stanbul'dan Turhan a
rasında yapıldı. İkişer dakikadan dört 
ravunt üzerinden yapılan bu maç ne
ticesinde Kadir sayı hesabiyle galip 
geldi. 

ikinci müsabaka : 

İstanbul'dan Beşiktaşlı Hakkı ile 
Ankaragilcünden Kamil arasında ge
ne ikişer dakikalık dört ravunt üze. 
rinden yapıJan bu müsabakada İstan
bullu Hakkı sıkı ve atak hamlelerine 
rağmen netice alamadı. Ve Kamil sa
yı hesabiyle galip ilan edildi. 

Vçiincii mi.itcabaktı : 

İkişer dakikalık dört ravunt üze -
rinden bu müsabakada Ankaragüçlü 
Vehbi ile İstanbullu Mücahit karşı -
laştılar. Mücahit başlangıçtan sonu -
na kadar Vchbiye nazaran daha iyi 
çalıştığx halde neticede iki boksörün 
berabere kaldığı ilan edildi. 

Dördiincii müsabaka : 

Son müsabaka Ankara'dan Mehmet 
ile İstanbullu Muvaffak arasında ya
pıldı. İkişer dakikalık altı ravunt o
larak kararlaştırılıp ilan edilen bu 
müsabaka çok sıkı başladı. Şimdiye 
kadar yaptığı maçlarda daima iyi ne
ticeler alan Mehmet bu maçı da kısa 
bir zamanda lehine çevirmek azmiyle 
rakibine çok sıkı hamleler yapıyor -
du. Ravuntıar Mehmedin hücumları 
Muvaffak'ın da mütemadiyen kapalı 
oyunu ve ringe kaçmasiyle biribirini 
takip etti. Dördüncü ravuntta Muvaf
fak Mehmedin bu devamlı ve sıkı 
hamlelerine tahammül edemedi. Son 
iki ravunttan da bir şey çıkaramıya
cağmı anlamı§ olmalı ki abandone et
ti ve Mehmet galip ilan edildi. Meh
medin bu galibiyetine rağmen bir 
par~a antrenmansız olduğu görülü
yordu. 

• 

..J. J ·~ 
Kadir ( Anhara) Turhan O•tcaa

bul) maçı çok heyecanlı 
takip edildi 

Mehmet (Ankara) Muvallai 
(lıtanbul) arasında günün en 
iddialı müıabakası yapıldı 

Vehbi (Ankara) ile Mücalalt 
(lıtanbul) maçı da büyüle 

bir alaka uyandırdı 



Sayın halka 
Belediye Reisliğinden: 

1 - Şahir dahilinde yük arabalariyle ve kamyonlariyle 
yapılan nakliyata dair tanzim edilen fiyat tarif el eri af ağı-
da yazılıdır. . 

2 - Her kamyon şoföründe ve yük arabacısında tarife 
kartları bulunduğundan fazla ·mesafeler, beklemeler ve 
sair tartlar için bu kartların kendilerinden istenmesi ve te
diyatın bunlara göre yapılması . 

3 - Zorluklar karıısında 2890 numaraya telefonla mü-
racaat edilmesi ilan olunur. ( 4591) 

YÜK KAMYONLARI 
Lira Kurut Mahalli 

TARiFESi 

1 50 Y eniıehir, Erzurum köprüsü Samanpazarı 
Bentdereaei, İsmet lnönü ~ahallesi, Hari~i 
Karakol; 

2 00 Rus sefarethanesi, iç Cebeci 
3 00 Ka vakhdere 
3 50 Çankaya 
1 75 Sarıkııla 
2 00 Benzin deposu 
3 00 Etlik, Gazi istasyonu 
3 00 Kalaba 
3 50 Keçiören 
2 50 Dıt Cebeci 

Tek Atlı Çift Atlı 
Lr. Krı. Lr. Kr,. Mevkii 

ı. 

40 75 İstasyon Taıhan 
50 75 Samanpazarı ,, 
60 80 Hamamönü ,, 
75 1 00 Cebeci ,, 
50 75 Taıhan Akköprü 

1 00 1 30 Gazi iıtaıyonu " 50 75 Eski kotu mahalli 
1 

,, 
00 1 30 Mamak ,, 

1 50 2 ()() Kayat " 50 75 istasyon Yenitehir 
40 so Taıhan İncesu köprüsü 

1 25 1 50 Keçiören ,, 
1 25 1 50 Etlik ,, 
1 50 1 75 Dikmen ,, 

50 75 ,, Gazi Enstitüsü 
8117 

K.OÇOK iLANLAR 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Kiralık ı 
... 

Kiralık apartJman - Kaloriferli, 6 
~ mu~lı. Çankaya Cad. No. 49 
gorme~ ıçın 2. el kata görUımek için 
tekercı Hacı Beldr'e müracaat. Tl: 
3050 7865 

~k oda - Bir bllyilk oda, Z 
fttöyer, fevkallde manzaralı genit te
ras kalörifer, daiınt ııcak ıu 30 lira. 
Yeniıehir Atatürk But Yenice Ap. 
No. p 7866 

nt Kiralık - Kalorifer, ııcak ıu, ye • 
apa.rtıman. S ıer oda, birer aalon 

konforlu S daire. lımetpaıa cad. '° . 
nunda ıu depoıu altında köıe bap. T. 
2451 7867 

JGı:af ık - Yenişehir ismet lnönü 
caddesı No. 60 da 4 oda 1 h 1 b h • . d . o. a çt 
ıçın e ve müstakil. Telefon: 222i 

7869 

Kiral~k - Yilksek Ziraat enstitüsü 
mahallesındc milıtakil bir oda. Tl : 
3991 Mahmut SUr'e milracaat. 795 .. 

Ucuz kiralık - Yeniıehir Adak 1 . d a e 
cadde~ın e 20 No da 5 oda, havağan. 
elektrık, banyo ve su, ağaçlı büyUk 
bah~e .. Tl: 1669 • 1798 milracaat. 

7972 

Kiralık ucuz rüne,li kat - 4 geniı 
oda, hol, sandık odası . geniş mutfak 
banyo v s. bahçe Yenişehir, İsmctna 
f& caddesi son durak No 94.. 7988 

Kiralık - Müstakil odalar ve dai· 
reler. Havuzbası V " •ında. Bahçeli ve 
güzel neza retli ehven Hatlar Selanik 
caddesı . No 16 7991 

Kiralık daıreler - Ersoy apartıma 
nı otobüs gara11 karşısında Tl: 3654 
3710 8005 

Kirlık kaloriferli daire - 4 oda. 
bir hol, tam konfor Yenışehir Çiftlik 
sattı mağazası karşısı Erkut apartı • 
manı, kapıcıya müracaat. 8024 

KiRALIK - KALORiFER, SI
CAK SU VE HER TORLU KON
FOR : Beı ve altı odalı daire • 
ler ehven Hatla kiralıktır. Y enişe
hir, Mimıı r Kcnıa l ılk okulu karşısın 
da okula ıonka~ı No. 9. Telefon: 1372 

8046 

Kiralık - Havuzbaşı Karanfil so
kak Adalar ap. 2, 3, 5 odalı ve konfor· 

.................... 
Küçük ilôn şartları 
Dört satırlık .lı:üçilk illnlardan. 

Bir defa için 30 Kuru~ 
İlı:i defa için so Kurut 
Uç defa için 70 Kurut 
Dört defa için 80 Kuraı 

Devamlı kilçilk illnlardan hor defası 
için 10 kurue alınır. Meaell 10 defa 
netredilecek bir illn için 140 kurut 
alınacaktır. ~lr lcolaylıJc olmak lh:ert 
her ı1:tır, kelıme aralanndıki botluk· 
l~r m~ıte.~na, ~O harf :tibar ed:lmi•
tır. Bır kucillıt tlln 120 harften ibaret 
olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her aatır fçln &J'• 
nca 10 kurut alınır, ...................... , ......... 

lu daireler. ~pxcıya rnUracaat. 8047 

Kiralık a~ - Yeniıehir'de 
Atatilr kbulvannda Tuna Ap. Kalori . 
ferli daireler Resm! dairelere de elve-
ritlidir. 8048 

Kiralık - Bahçeli evler koopeıati· 
fi mahallesinde 123 No. beş odalı iki 

kat müstakil B. 4 tipi ev kiralıktıı 
Merkez Bankasında R. Bolevin'e mü· 
racaat. 8050 

Yeni kaloriferli aparbman - S oda 
ayrıca hizmetçi, sandık odaları geniş 

tıol, ofis 15. il. tetrinden kiralıktır. 

Yenitehir İzmir Cad. No. ıo 8057 

Kiralık kat - 4 oda, ı hol. Yeni · 
ıehir Dikmen köprUsU yanında Ayla 
sokak No. 3. K. Oğlan (Uluı mayda . 
:u) Kuyumcu bay Şeref'e müracaat 

8075 

Kiralık - 5 geniş oda, hol, banyo 
oalkon, havagazı hiznıetçi odaaı 2 tu . 
valet bahçeli 80 lira. Y eniıehir Sellnik 
cad. No. 51 Tl: 1347 - 2953 8077 

k 
Kif ·rahle kat - Kalorifer her türlü 

on or 6 ve 4 odalı 2 d . . aıre. Yeniıehir 
Selanık caddeıi No. 55 Tlı 3511 

~078 

Kiralık - Kocatepe'de Meteoroloji 
ka11ısında yeni yapılan Uraz apartı
manında 2, 3 ve S odalı, kaloriferli, sı
cak sulu ve her türlü konforu haiz ki
ralık daireler vardır. Telefon 3223 e 
müracaat. ~080 

Kiralık - Kavaklıdere Güven evle -
ri No. 30 da 2 oda bir hol kömürlük. 

mutfak geniş bahçe su elektrik hava· 

gazı. İçindekilere müracaat. 8081 

Kiralık Daireler - Kalorifer, dai • 
mi sıc~k su, dahili telefon, çift pen
çere, lüks tertibat; 5 büyük oda, san,
dık odası. Bir kat üzerinde iki daire 
yazıhane ve daireler için de elverişli· 
dir. Bakanlıklar karşısı, Konur sokak 

' 

--
--

No. 20 t elefon 3225 8093 

Bir Bay için - Möble, banyolu oda 
Yenişehir Tuna C. Yiğitkoşun S. No. 
ıs. 8094 

is~asyonu} 
Kiralık oda - Sokak üstünde güzel 

boş bir oda kiralıktır. İtfaiye meyda
n! İhsanbey apartırnanı (Belediyeler 
ban~ası arkasında) 8095 

Kiralık ....... Küçük daire. Havuzba -
şında Karanfil sokak 13 No. da 2 oda, 
1 hol, mutbak, 3 balkonlu, banyolu ha
vagazı elektrikli daire. Tl: 3079 8108 

Kiralık daire - Emniyet abidesi 
karşısında gayet nezaretli üç oda, bir 
hol, alafranga, alaturka helfi, mizmetçi 
odası, her türlü konforu haiz. Çelikka-
le So. No. 12, Tümer ~p. 8110 

Satılık : Sayın Bayanlar, Baylar! .... 
Satılık - Kilçük Esatta içinde çeş· 

mcsi bulunan mamur on dönüm bağ 
acele satılıktır. Tl: 2487 Vahdi Doğ-
ruer. 7919 

Satılık - Ankaranın her tarafında 
irat getirir, satılık apartımanlar, evler. 

1 Sonteşrin Salı günü akşamı .... 21,30 
dan 22 ye kadar PCJ ıstaslyonunun 
Met. 31,28 (Hollanda) Türk halk musiki
si ile tertip ettiği programını dinleyiniz. 

Tel: 2487 Vahdi Doğruer. 7996 

Satılık - Yenişehir'de, Cebeci'de 
inıaata elverişli ve istasyon arkasında 
ufak çapta arsalar. Tel: 2487 Vahdi 
Doğruer. 7997 

Bu neşriyatı, kısa dalga meraklısı dinleyic iler için hakiki bir 

mucize olan PHILIPS 1939 cihazl arı ile dinlemek firsatı nı ka· 
çırmayalım. Uzaktan gelen kendi halk musikımizi kısa dalgalar 

ve bu mükemel ahizelerle d inlemek cidden nefis bir zevk o
lacaktır. işte o taman Radyolarım ızı n alış hassasyeti, ve 
musiki randmanı hakkındaki aşıkar Ü S T O N L O O O N O 
DAHA EYi TAKTIR EDECEKSiNiZ 1 

iş verenler : 

Dolgun maaıla hizmetçi aranıyor 

- Ev halkı 3 kişidir, yemek ev biz -
meti ve ufak çamaşır yapacaktır. Ulus 

meydanında Koçak han kapıcısına mµ· 
racaat. 8026 

Aranıyor: 

Aranıyor - Mobilyalı 1 ve yahut 

2 oda. Kaloriferli daimi sıcak sulu 
müşterek veya serbest mutbaklı olma -
sı lazımdır. Mühendis G. Ronai Yeni -
şehir Sevim apartımanı. 8109 

iş anyanlar : 

İt aranıyor - Almanca steno - dak· 
tilo ve fransızca da bilen bir bayan it 

arıyor. Ulus'ta (Z) rumuzuna mektu~ 
la müracaat. 8106 

DIŞ TABiBi 

M. AZIZ TUNÇ 
Pazardan maada her rün has· 
talarını kabul ve tedavi eder. 
Adliye Saraya yanında Sarraf 
Hakkı Aparbmanı No. 1 

D
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Vilayetler .................................... 
Tay ahırt yaphnla<ak 

Çifteler Harası Müdürlüğünden: 

Eskişehir'in Çifteler harası rnandı· 
ra mevkiinde inşa edilecek 28085.47 
lira keşif bedelli tay ahırı inpatı 22. 
10.1938 tarihinden itibaren yirmi gün 
müd<letle kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. 

İhale 11.11.938 cuma günil saat ıs 
de Eskişehir Nafıa müdürlUğünde 
toplanan komiıyon huzurunda yapıla
caktır. 

Muvakkat teminat 2106 lira 41 ku
ruştur. 

Bu ite ait evrak: proje, tafsilat ve 
hulasa keşifleri, fenni, huıuti ıartna
me, eksiltme şartnamesi mukavele 
projesinden ibaret olup 141 kurut mu
kabilinde Eskişehir Nafıa mildürlü
ğilnden alınabilir. 

İsteklilerin buna benzer iş yaptık
larına dair ibraz edecekleri vesikalara 
i!tinaden ihaleden en az sekiz giln e
vel Eski~ehir vilayetine müracaatla a
lacakları ehliyetname ve senesi için 

;
1111111 .CaPkaya Eczanesine 1111111~ - -E Taze Balık yağı geldi. Şark malt hulbasiyle çok kolay içilir. Y. Şe· § 

E hir Bakanlıklar kar!lısı Meşrutiyet caddesi. 8023 -- = ..,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.-

Lokanta ve Gazinocuların 

nazarı dikkatine 

Fabrikamızm BAŞKURT markah 
yerli mamulahmuı görmeden: ÇA
T AL, KAŞIK ve BİÇAK takım-

larmıu almaymız. 
Bütün mallarımız hem kalite itibarile 
Avrupanınkinden daha yüksek ve hem 
de Hatça yüzde OTUZ daha ucuzdur. 

Ankara ıabt merkezi: Sümer Bank Yerli Mallar Pazarı 

ticaret oduı veıikaıını teklif mek· 
tuparına eklemeleri prttır. Mektup
lar ihale aaatniden en az bir aaat eve· 
Jine kadar komisyon reisliğine mak· 
buz mukabilinde verilecektir. Poata 
ile gönderilecek mektuplar teahhiltlil 
ve mühür mumu ile mühürlenmft ola
caktır. Poıtada olacak gecikmeler ka-
bul edilmez. (7679-4483) 7902 

Münhal varidıt mOdirllli 
Ordu Valiliiinden ı 

Vilayet husuıt muhuebe müdUrlU
ğünün varidat ve tahsilit servisinin 35 
lira as.ıl tnaaflı varidat müdürlUtü 
münhaldir. 

Lise mezunu veya maliye me&lek 
mektebinden mezun olup vergi kanun
larına vakıf ve evııafı matlubeyi hai.ı 
bulunanlar memurin kanununun hü • 
kümleri dahilinde tayin edileceklerdir. 

Bu memuriyete talip olacaklar dev
let müeueselerinin mali laaım ıef ve 
mümeyyizliklerinde çalıımıt ve iyi 
not almış olmaları lizımdır. 

Talip olanlann kanunt veaaikleriy
le birlikte birinci kanun nnı.,ıetiııc 
kadar Ordu Valiliğine arzuhalla mü -
racaatları ilan olunur. 8070 

Hükümet konağı 
yaptı rı laca k 

Denizli Nafıa Müdürlüiünden : 

ı - Sarayköy hükümet konağının 
24288 lira 82 kuruş ketif bedelli dör
düncü kısım inıaatının 1938 malf yılı 
içinde yapılacak ıs.ooo liralık kıımı 
eksiltmesine istekli çıkmadığından 
vahidi kıyast fiyatla ve kapalı zarf 
usuliyle tekrar eksiltmeye çıkarılmı§
tır. 

2 - Eksiltme 4. 11. 938 cuma günil 
saat 10 da nafıa müdürlüğü odasında 
toplanacak komiıyon tarafından ya
pılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat miktarı 1125 
liradır. 

4 - Bu ite ait eksiltme prtnameai 
ile bu şartnameye bağlı evrak Denizli 
nafıa müdürlüğünden 75 kuruı bedel 
mukabilinde alınabilir. 

S - lateklilerin 2490 sayılı kanun 
hükümlerine göre hazırl :yacakları 
teklif mektuplarını 4. 11. 938 günü 
saat 9 a kadar Denizli nafıa müdürlü
ğüne makbuz mukabilinde vermeleri 
veya taahhütlil olarak gCSndermeleri 
ilan olunur. ,(7818/ 4536) 8053 

~n 

Tip: 752 A, Tek dOOmell 
kıs• d•lg•lı ıUper. Yenı PHI· 
LIPS 752 A modeh udar kudretli 
bir m•kıne lmilı. dahe yakın 
Hmanı ka dar lmUnsız added l· 
l ırdi , Şimdi l llı dete olarak bu 
ahıze HyHlnde kıa. dalgalı isin• 
yonlar pürüzsüz d in l en e bi li r . 

Tip: 753A Bir hH .. lfyet h•· 
rlkHı. PHILIPS 753 modeli, en 
çolr MvdlOlnlı ıeldı muhtelif ı ... 
IHronu. mot6rle tahril< edilen düO
melere bH•r•k olom•lik IUl'effe 
., .......... 1 mGmlıllft kılllft ,,..,. 
llslem bir tetkllatle mOcehhezdlr. 

Muhtelif telefon 

malzemesi ahnacak 
latanbul Telefon Dink~niii hı• 

den .ı 

1 - İdare ihtiyacı için 19 .._ 
demir kablo, irtibat kutuau, uolc ma-. 
yii tevzi kutusu, kUI'§u.n kaplı tel. 
köprü raptiye, direk kanca ayafı, a.. 
tikli tel ve sair malzeme kapalı arfla 
ckailtmiye konulmuttur. 

2 -Muhammen bcdell 18807 Ura 7S 
kuruıtur. Muvakkat teminatı 1411 )i. 
radır. Ekailtmeei 2. 12. 938 cuma pil 
aaat ıs te müdürlük binasındaki aaıta 
alına komiıyonunda yapılacaktu. 

3 - Talipler muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubiyle kana>o 
ni veniki muhtevi kapalı .zarflarını • 
&Un aaat 14 e kadar konıi9yona 9el'Oııt 
ceklerdir . 

4 - Şartnameleri her gün leva.um 
amirli&imi.zde görülebilir. (4383) 

7754 

Kozalar 
Hal binası yaptırılacak 

Nazilli Belediyesinden : 

Nazilli'de belediyece yaptmlacalt 
olan 17 400 lira bedeli ketifli bil bina
aı 2490 No. lu artırma ve ekaütme ka
nununun hükümlerine göre kapalı zarf 
usulü ile 17-10-938 de eksiltmeye kon
muştur. İhalesi 7-11-938 pazartesi gü
nü aaat 16 da Nazilli belediyesinde ya
pılacaktır. Müteahhitler fenni şartna • 
me ve projeleri meccanen belediye da-
iresinden tedarik edebilirler. 7786 

Hükü•I koaaiı yıphnll<lk 
Malkara Kaymakamhiından ı 

17547 lira 84 kurut bedel keıifli 
Malkara hükümet konağının 938 yılı 
içinde yaptırılacak kaba inşaatı 18-10.. 
938 tarihinde kapalı zarf usuliyle ya
pılan eksiltmede talip zuhur etmedi
ğinden işbu inşaatın 2490 aayıh ka. 
nunun 40 ıncı maddesine tevfikan ye. 
niden ve kapalı zarf usuliyle 19-10.. 
938 tarihinden itibaren 15 gün mUd. 
detle eksil tmeye konulmasına karar 
verilmiştir. 

Taliplerin birinci ilan dairesinde 
3-11-938 tarihine müsadif perıembe 
günü saat 14 te Malkara Kaymakam
lık makamında toplanacak komisyo . 
na müracaatları ilin olunur. 8009 
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H i K A y E Takvimden Hazin bir ihtifal yapıldı 

CENTİLMEN ( !) yapraklar 
7.a:zan: W. T oumend Çeviren: F. Zahir Töriimlriiney 

<Başı 1.inci sayfada) 

-2- luk ıahaıını miras almqtır. 1908 
• ·naen vurutmu • ı ğum nokta budur. Biçareyi kamaraya meırutiyetinin 10 uncu yıldönü
. '.Adolf Sutton, ~ynık ıındaki bu kilitledim. Zorla ölilmün kucağına at· münde,, 1918 de Atatürk'e ne mı·-d .. dü. B. a.nıye arşıs ab 
ta on ır-: . 'h ·n tepeleme- tun. Mütıhiş vicdan az 1 duyuyorum. raa bıraktığını da bir defa tasav.; 

Dün izciler şehitliğe giderek 
bir çok· çelenkler koydular 

~dt~ v; .. te.Z,ı~~~= ~;ı hakim oldu. Suvari ciddi bir tavırla ıd"tiraz eıtkt~ vur ediniz. Eğer bir inkılap, mil-
gı uşun u. . k rme söylemeden - Bunda vicdan azaıbr uyaca ir 
Ayağa k:lktı. Bır e 1 şey yok. Sen vazifeni yapmışsın. Yiız- li kurtuluş davasının prensipleri-
--,onu terketti hl'k ,-:o • ni koyamamıııa, eg"' er bir inkı. ~ · · AdC1iyen'in yanına lerce insanın hayatını te ı eye "' 

lıki günd~rı zaktan görünce der- yan bir çılgını tevkif etmekten başka lap, milli hakikatlerden yuğrul • 
ttğramadı. de~i;iriyordu. yapılacak bir iş yoktu. Buna katiyen muş bir nizam kuramanufa&, on 
hal yoı:u•a bir günlük yollan kal- üzülme. senede ne kaybedeceğini oı.man-
Ş:.gA~~ üzeri, d~.niz~ ~oyu ~ir Ertesi günü Şanghay'a çıktılar. Ga- b meşrutiyetçiliği hazin bir au. 
~ k !adı. Vapurun s11rat1111 kestı • zeteler deniz kazasından uzun, uzun rette ispat etmiştir. 
:.~mberland ağır, ağır ilerliyor ~e bahsediyorlardı. Kazadan. ku~~ı~- 1908 inkılabının vatanperver-
··ıemadiyen düdük çalıyordu. Sıs rın j9sı:nleri arasında Adnyen ın ısmi· I . . 

:=:ikçe koyulaşıyordu. İki met~e il:_e- ni okuyunca sevinc~nden ~ kalsın liği ve hüriyetçi iğını münakqa 
riısini görmeğe hemen, hemen ımkan çıldıracaktı. Kaybedılecek bı.r d~~J • etmiyoruz. Kolağası Mustafa Ke
kaımamzştı. Bu sırada pek yakından kalık vaktı yoktu. Heıne~ polıs ~u ü~ mal bey, o hareketin dahi müea
diğer bir vapurun düdüğü işitildi. riyetine koştu. Adriyen'ın hangı ote· sis, mübeştir ve rehberlerinden 
Kaptan köprüsünden, makine dairesi· le yerleşt·iğini öğrendi. Oradan bir 
ne telaşlr emirler veriliyordu. Aradan taksiye atlayıp doğru kızın bulundu· idi. Fakat daha ilk zamanlarda, 
ilki dakika geçmeden karşıdan gelen ğu otele gitti. . .. Mustafa Kemal'i·n, hazan bir is-
vapur Gumberland'ın üzerine bindir· Adriyen, onu biraz solgun b~r yuz- yan halini alan tenkitçiliği ile 
di Koca gemi şiddetle sarsıldı. Je karşıladı. Birden kızın ellerıne ka- kar§ıla§ıyoruz. Bu tenkitçiliği, 

' andı Gözlerine hücum eden yaşları 30 · d.. k 1908 · 
Adoli Sutton kaptan köprüsünden p d. ed" sene gerıye onere , m-

• . .. zapte em ı. kılabı iktidarının batına geçir. 
koşarak göverteye indı. Yolcular ~°: Oturdular. Kız anlatınağa başladı: mek ve 10 senelik yeni bir tecru··-
~rtede toplanıyo· !ardı. Herkes su h • ı· · · d b"r ta ta parça- b d · t k ·ht• ı· k kilnetini mul,ıafaza ediyordu. Tah ısı- _Altı saat denız e ı . . e evrı yara ma ı ıma ı yo • 

Ye sandalları birer birer denize indi- sı üzerinde çalkandık. Nih~J:'et 0 fcı • tur. Yalnız aynı tenkitçilik, 1919 
, 1 b' harp gemısı tara m- d •t•b .. t . riliyordu. Adolf, yolcuların kurtarı • vardan geçen ır bo an ı ı aren, muspe ınıasrna 
· d ""-·-ı..er • t Idık Zavallı teyzem - b 1 t e·· ük' 'ht•t·l . ku masına nezaret edıyor u. U<LLUIJ dan kur arı · . . E f rnket- aş amış ır. uy ı ı acı, -

land sola yatmağa başladı. Yolcular ğulmuş. Çok mütees~ırım. f nd ke" 1 wı mandan ve organizatör.ün ondan 
, " b öste . . da yaptıgınxz e a ar ıg b d v ·n1c: l l arasında yavaş, yavaş tefaş aş g . . lı hır anını . . an unutmıyaca- sonra aşar ıgı ı ı ip ardan 

riyordu. Ölüm tehlikesi nezaket ve.ı~- hayatımda hıç hır zam hiç biri, yapılmazdan evel, kolay 
k ·· re ıdı w 

sanlık duygularmı silme uze • gıın. ,.. üzil hafif kızardı. Titre- görülmemİ§tİr; imkansız addedi-
Adolf haykırıyordu: Adolf un, y d" · lenleri rok olmu•tur. Hedefı·nı· • . . T b. sesle cevap ver ı. :r 'S' 

- Süktlneti muhafaz~ edınız !... ~: yen ır . f . arıyan ve bulan bir inkılibm on 
laşa kapılmayınız ı... Sandallara eve a - Rica ederim .. Ben vazı. e~ ya?· be• senesi ile, hedef buhranı iç; .... _ 

· ek 1 · danım azap ı"ındedır 'S' ~· çocuklar, kadınlar bınec ··· tı:ın ... Yalnız, vıc ~.. .. .. de bocalayıp giden bir inkılabın 
. d" Elleri· E k" ve samimi dostunuz Pol u olume 

Güvertenin hali pe.k fec_ıy 1İ r der· .s .. 'klediın. Bu hareketimden dolayı on senesinin mukayesesinden da-
tıe tahli~iye simitlerı geçıren e ' s~~~iıni hiç bir zaman affedemiyece - ima istifade edeceğiz. iyi bir ni-
hal denıze atlıyorlardı. ~. zamm fikir ve ahlak esasları ve 

Adolf'un birden gözleri pa:.ıadı. Bi- g~driyen, kahkaha ile güldü: İstikametleri bulunmadrkça, en 
raz ötede Adriyen'i gö~ü~t~. Ge:ı~ - Doğru mu söylü~or.sun~? .. İyi kudretler israf edilip gitme-
kız elinde bir tahlisiye sımıdı oldug _ Evet. Bütün samunıyetımle soy- ğe, en kahramanca hamleler if . , 
halde sakin ad1J11larla sandalların .Ya - ı·· las etmegv e mahkfundu ... lar. Ke-d l uyorum. . . . d. O • 
nına doğru geliyordu. Ha~ret ~.1k~ • -Ama Pol sizin rakıbınız 1· nun malizm, oımanlı inkılapçılarının 
cek bir metanetle sinirlerıne . a .~m ölümü sizin için daha iyi değil mi? tahayyül bile edemediği ileri ka-

görüniiyordu. Tam bu esnad~ b~.g~i; _Ben, kendi saadetimi başkaları • rarlarını verir ve tatbi·k ederken, 
rültii koptu. Bir adamld delı g e~le • n felaketi üzerine kuıımak istemem siyasi, içtimai, iktısadi ve tarihi 
halde önüne gelene sa ırıyor, · mAdrı'yen, ayag~a kalktı. Delikanlıya ·· ) • }' d d w• • 
. d k" tahlisiye simidini ka~ 1 • muessese erı teme ın en egıştı-
r~ e ~lryordu Her hücum ettıgı a - yaklaştı. Ağır bir sesle söylemeğe ba§· rirken, bilakis milli kudreti ta -
çın ça b·r iki ~ekme. tokat yiyen bu !adı: sarruf etmiştir; artırmıttır• 
damdan ~ Adriyen'e saldırdı. - Hiç merak etmeyiniz. Pol hayat-
zavallı nihayet . · ·pıidini kap- tadır. İkimizi de aynı harp gemisi, Milli llayat irin zaruri görül· 

Biz izci nutuk aöylerken 
( Başı 1. inci sayfada ) 

şehitlikte Kars lis~nden bir izci şe • 
bitlere hitaben bir nutuk söylemiş ve 
bundan sonra İstiklal marşı çalınmak 
suretiyle törene son verilmiştir. Tören 
alayı Hamamönü yoluyla Samanpaza· 
rına gelmiş ve burada dağılmıştır. 

Büyüklerimizin t.akdiri 
Evelki gün büyük geçit resmine iş· 

tidk eden izcilerimizin intizam ve 
mükemmeliyeti büyüklerimiz tarafrn -
dan çok takdir edilmiştir. Kültür Ba· 
kanı B. Saffet Arikan bu takdir ve 
tebrikin bütün izcil~re bildirİ.lme1J,ini 
şu emriyle tebliğ etmiştir: 

izciler ıelıitlikte 

Kızın elindeki tahlısıy~!1 TT-z niye :r 
v .b. k çınağa ba§laıur. D-ı kurtardı. düğü ve samimiyetine inanıldığı 

tıgr gı 1 a b ğırıyol'du: Adolf, yerinden sıçradı. Hayretten 
uğradığ1mı ışaşldıır=ş ını~?.. büyüyen gözlerle sordu: zaman, en ileri ihtilal tedbirleri· 

"Bugün geçiı resmini kabul eden 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reiai 
ile Baıbakanmuz ve Genel Kunnay 
Ba§karu Maref8)imiz izcilerin munta
zam geçiılerini takdir ve kendilerini 
tebrik eder:• Şehitlikte izcileri 'seyreden çocuklar 

Bu emir beden terıbiyesi ve izcilili 1----------------------------
direktörü B. Cemal tarafından bütün Po Ç f nin halk yığınlarına nasıl mal 

- ' ekti Henıen ır - Ne dediniz? .. Pol hayatta mı?. 
Adolf, tabancasını ç k l.adı. Suratı· .. , edilebileceğini biz yakın ıaliit-

p r·· kolundan ya a Oh .• Çok filkür ... 
ladı. o u . k yapı~tırdı: - Evet. Pol kurtuldu. Yine bana ler dahi, hayretle, Atatürk'ün 
ila şiddetle bır yumru ı· mektebı"nd ··"' dik B" 

izcilerin huzurunda oku017\uş ve izci 
gençler bu takdirden haklr olarak duy
duldan sevinç "yaşa, varol" avazeJeri Fran.sız radikalleri 

komünist partisiyle 
alakayı kesiyorlar 

h "f! Kadınların e ın • sokulmak istedi. Şiddetle reddettim e ogren • ır naza· 
- Sersem ~rı. . ın cezası· Kendini kurtarmak için beni ölüme riyeler zorlamasından tamamen Türk gençliğini temsil eden izcile-

le ifade etmişlerdir. 

den tahlisiye sl.ID!dL kaproan yollamakta bir dakika tereddüt etmi- uzak, fakat bir fikir ve ahlak nİ· rimize türkün başarıcrlığrru ve türk 
ııı göreceksin. da Ad - yen bir adamın aşkına nasıl inanabi • zamı olmaJdan hiç bir zaman ay- endüstrisinin büyük inkişafını göster • 
Pol•;ı tabanca tehdidi altın . ,p ) ı· "d ı· k k ·· Kı kkal K · f • .... , Kı a lirdiın. Pol kurtuldu. Fakat, benim i- rı mıyan, rea ıst ve ı ea ıst, yü • me uzere rr e ve aysen abn-

• •ın' yanına kadar s.Urilkledı. ız k b' k 1 · d • K kaların d" ·1m · t k -'•- .. · rıyen . . . . . çin ölmüştür. Şan.ghay'a çıkar !jıkmaz se ır ü tür ve ıra e eserı: e- ti ın gez ırı es.ı e arı ı.u e~mış-
tahlisiye simıdını ıade ettı. . 'k Londra'ya bir telgraf çektim. İçime malizm'in muvaffakiyet .sırla- r. 

Bu gürültüden güvertede bir Pat.'1
1 

mali vaziyeti hakkında da bir şiıphe rını, Şef'in ·deha ve karakteri- Şehrimize gelmiş olan bütün izci. 
koptu. Artık ~erke~ ken~i .. d:rd:~ girmişti. Nitekim aldığım cevap şüp- nin bu hususiyetlerinde bulabili- ler, Ankara'dan ge9it resmine iştirak 
du.. üş kinısenın kımseyı gozu g akl ld g"umu g··st d. p l ed . ·ı d d h"l 1 .~ du Adolf ölüm korkusundan hemde h ı 0 u 0 er 1

• 0 • rız. en ızcı er e a ı o ma.k üzere be • 
muyor . • 1, .. ka bir ay evel bütün servetini borsada den terbiyesi ve izcilik direktörü B. 
çıldırmış bir halde bulunan Po u - kaybetmiş. Şimdi,. ~ski h~yatmı d~ • Kemalizm, yirmi be~inci, ellin- Cemal Gökdağ'ın komutasında bu sa • 
maralardan birine kapadı: ın ettirebilmek ıçın benım servetı • ci ve nice yüzüncü yıllan tesit hah Kırrkkale ve Kayseri ye hareket 

_Gemideki bütün çocuklar ve::· v~n etrafında döndüğünü anladım. edilecek olan bir inkılabın adı ederklerdir. İzciler tekrar Anka{a'ya 
dmlar kurtarılmadıkça buradan ç k: ;:rım saat evci buraya da g~ldi. Ken- I avdet etmiyeceklerinden bütün eşyala-

.. t•• kapıyı ı- ~ b·r surette tahkır ederek 0 muştur. Bu inkılap, yaratıcısı- rmı beraberlerı'ne alacakJardır. ınıyacaksm, diyerek US une disini agır ı 

litledi. .. kovdum. nın metodlarına sadık kaldıkça, İzcilerimizi götürecek hususi tren-
Gumberland, yarı, yarıya sulara ~go- Adolf, kızın ellerini avuçları içine türk milletine her inkişaf safha- Ier bu sabah saat 9 da ve 10.30 da 
· · ı ·· bı"r vazıiyete gelmişti. Anı ve ld Bir müddet biribirlerinin gözle • sının en iyi •artlarını ve imkan- şehrimizden hareket edecektir. mu muş ld Koca a ı. d · d ı·k 1 'S' 

kuvetıl. bı·r sarsıntı daha 0 u. rı·ne baktılar. A rıyen, . e 1 an ıya ları·nı bul kt h il d'I 
ı up verme e, a e 1 e· Bugün Asker! Fafrikalar Genel ko-. denizin sularına da rp yaklaştı. Dudakları birleştı. k b" .. k 1 1 k 

vapur, engın ce en uyu mese e er •rşısnı- . mutanlıgımn hazırladığı programa gö· 
gömüldi.i. . . w • da onu en doğru yola sevketmek- re Kmkkale'deki Askeri Fabrikalar ve 

Adolf Sutton, gözlerını açtıgı zad D J d ı • te devam edecektir. müesseseler gezilecek ve akşam üzeri 
k d . . ı.ake'nin gövertesın e B T ez B o o ye n ı n man en ını d' ar • Of • hareketle yarın sabah Kayseriye varıl-

buldu Lake sisten Gumberlan aç • F R AT AY b l 1 k t 
Pan Va

. purdu'. Gumberland, battıktan k • d d • · · mı:ı u unu aca trr. zciler Kayseri nutkunu ten 1 e ıyor kombinasını ve diğer müesseseler ile . d .. k··ıen yolcularını ve ., 
sonra denıze o u k tar • r·-~--------------- Kayserı yi gezecekler ve akşam üzeri 
sandallar içinde hayatlarını ~, · Faris 30 a.a. - İntihabat münase- ı hususl trenlerle hareket edeceklerdir. 
mak için çırpınan zavallıları La e;~ betiyle ~apılan bir tkopl~~t:da bfirknu- JUl'A ICIYILARI Kars, Erzurum ve Karadeniz sahilin • 
tayfaları toplamışlardı. Biraz ken mı k .. lemiş olan omunıst ır ası 11 d k" ·ıA 1 . . d lcu tu soy T M"' 'h. ·r e ı vı ayet erımız en gelen izciler 
toplayınca, kalktı. Kurtarılan yo . - J sekreteri B. orez, unı ıtı a- husust bir trenle Samsun'a, Adana, 

. ,. radı Kızı hıç gene · • · tk 'd - Yeni çıkb -
1ar arasında Adrıyen ı a · f ve B Daladıye nın nu unu şı - Mara~ ve civar vilayetlerden gelen ı'z-

ü · · l'kten "e ını · ·· 1 d · · :s 
bir tarafta bulamadı. mıtsız. 1 detle tenkit etmiş ve şoy .e emıştır: ciler de gene hususi bir treııle Adana-
teessürden bitkin bir halde bır kenara "- Amele sınıfı aleyhınde yapılan ya hareket edeceklerdir. İzmir ve civa-
oturdu. Aklına Pol geldi, ?. d~, ~::a: iftiralar, memleketin beklemekt: ol- Fa 1 j h Rıfkı ATAY rt izcileriy1e Edirne ve İstanbul izci -

H halde kılıtlı k....... dug~u kalkınma programını teşkıl et- 1 ri t danda yoktu. er d .1 bir _ e gene husus trenle şehrimizden 
rada kalmış ve Gunıberlan 1 

eAd · mez.,, f .. "h' Hem Yugoslav,ıa'da yapı- geçerek geldikleri yerlere gidecekler -
d"b. · boylamıştı. rı- B. Torez, amele srnı ının Munı te .; d. A 

Iikte dep.izin 1 ını . d talıktan 1 ur felaket e lan bir seyahatin hikayesi, ır. nkara izcileri de aynı trenle şeh-
yen'in ihtiyar teyzesı e or duçar olunmuş 0 an m .. 1 

• m - rimlze şı;eleceklerdir. 
kayboİmuştu. Yerinde daha faz~a botau- sullerinin iktidar mevkıını terketme- hem de en eski zamanlar-
ramadı. Kalktı. Tekrar dolaşmaga §~ leri şartiyle iktısadi kalkınmayı te • 
Jadı. 0 kadar dalgındı ki; etr~fındakı min için mesai birliğinde b~lunmıya, dan bugüne kadar Yugos-

b"l Bır el o - tayyare ve toplar yapmıya amade ol-insanları tanımıyordu 1 e. . di Su- lavya 'nm bir tarihi 
-uzuna dokundu. Başını çevır. · t duğunu ilave etmiştir. ...... · ı· ı uza · varisi ile karşılaştı. Suvarı e ın -

tx: · B dalgın-- Geçmiş olsun, de<lı. u ne 
Jık böyle? .. 

· · elını sıkAdolf, sevinçle suvarının 

tr: Size de geçmiş olsun kaptanltil· 
B.:-.. k bir kaza atlattık. Yalnız, Adk
. uyu,. bulamıyorum. ZavaJlı muha -

rıyen ı 

kak boğuldu. . Pol'ün hikayesini 
Sonra suvarıye • · 

b . r sesle ilave ettı: 
anlattı. Acı 1 

• d müteessir oldu -
- ljte en zıy_a e 

İzmir' de kanii bir boğuıma 
İ mir (Hususi) - Bosnalı Bayram 
z Abcİurrahman adında iki adam ;tr kadın ıneselesi yüzünden ser 

kak ortasında boğuşmuşlar, bıçakları· 
nı çekerek birbirlerini muhtelif yer- ' 
lerinderı yaralamıglardır. Netice?e 
Abdurrahman ölmüş, Bayram da bıt
kin gir halde yere yığrlmı§tır, 

- Göz Doktoru -

Nihat Bayraktar 
Ni.imune hastanesi göz miitehas
sısı. Bahriye caddesi Ganioğlu 
Ap; No: 7 

Beden terbiyesi ve izcilik direk • 
törlüğü izcilerin yeni tesbit edilen bu 
programlarını okulJara bildirmiş ve bu 
suretle izcilerin bir kaç gün geç var -
malarından talebe velilerinin endişeye 
düşmemelerini temin etmiştir. 

Bir mandamn yaptıkJarı 

Balıkesir, (Hususi) - Savaştepede 
bir düğünde davul zurna çalınırken o
radan geçmekte olan bir manda ürk
müş, büti.in sokakları alt üst etmiştir. 
Azgın manda Ayşe isminde bir kadın~ 
la oğlu Cahid'i boynuzlamış ve ezmiş· 
tir. Yaralılar memleket hastanesine 
kaldırılıw§tır. 

<Başı 1.inci sa
0

yfada) 
~~~ntoda reye müracaat usulünün 
utun partilere istiklallerini temin e

decek tarzda. ıslahını terviç eyler. 

kürsüden inmiştir. 

Radikal töosyalist kongresi dağılm~ 
dan evel Daladiye tekrar parti reisli
ğine seçilmiştir. 

Parlamento rejimine bağlılık 
Parlamento rejimine katiyen bağlı 

kalan parti hükümet otorite ve iatik
rarrnm icap eden tensikatla teminirıi 
t~men?i eyler. Kongre müstemlekele
rın müdafaası tertibatınatına faali
~etle devam edilmesini, yerliler ara
sında mecburi cwkerlik hizmetinin te
sisini ve deniz aşırı deniz ve hava baz
larının artırılmasını hükümetten is
ter. 

~o_ngre, Fransa'ya olan merbutiyet
lerını her an gösteren halk tarafından 
meskun müstemleke toprakları hak
k.~nda ecnebi devletlerle yapılacak bü-
tun taleplerin r dd" · 11 .. . .e ını ve me tuz mu-
zaker.elerın münhasıran iptidai mad-
dele.rı~ t.~ksimi işinde inhisaı· ettirıl
mesını hukfunetten talep eyler.,, 

Kabine buhranları ve parti 
kavgaları ••• 

. ~u t~krir reye konmadan evel, par
ti lıderı ve Başvekil Dalad ·y t k k.. .. 

1 
ı e e rar 

~;suye g~ erek demiftir ki: 
,. . - ~dıkal sosyalist partisi, kendi 
a~~betı her ne olursa olsun siyasi hiç 
bır fırkaya tavizde bulunmak . .. .. .. sızın çe-
tın yolda.yuruyup yürümiyeceği mev-
zuubahstı~, Çok vahim olan vaziyeti, 
aııcak kabıne buhranları ve parti kav
gaları ortadan kalkarsa düzeltebilir
sinjz. Vatanı kurtaracak olanların 
c~uriyetçiler olup olmıyacağı me· 
selesı mevzuubahistir. Öyle zannedi
yo.rum ki, vatanı cümhuriyetçiler kur
taracaktır. Fakat bunun için onların 
climhuriyetçi ve vatanperver olmala
rı şarttır . ., 

B. Daladiy~ wkrat reisliğe 
3eçildi 

Daladiye şiddetli alkışlar arasında 

B. Daladiye, beraberinde kalemi 
mahsus müdürü B. Klapier ve muavi· 
ni B. Genıbriyen olduğu halde saat 9 
da Liyon istasyonuna muvasalat etmiş 
ve kendisini Sen prefesi B. Villey'le 
polis müdürU B. Langeron ve sair ze· 
vat karşılamıştır. 

B. Daladiye Paris'e döndii 

P.aris, 30 a.a. - Marsilya'dan dö • 
nen başvekil Daladiye, Başvekfilete 

gitmiş ve kabinenin önümüz.deki top
lantılarına ait i şlerin hazırhklariyle 

meşgul olmuştur. 

Kabine yarın akşam saat 17 de 
toplanacak ve parlamentoca hüküme • 
te i5 teşrinısaniye kadar emirnameler
le almak mezuniyeti verilen iktısadf 

ve mali meseleler hakkındaki projeleri 
tetkik edecektir. Bu emirnamelerin 
kati metnı bu hafta içinde reisicüm -
hurun riyaseti altmda yapılacak diğec 
bir toplantıda tesbit edilecektir. 

Filistin kargaşalıkları kar~ısm
da Suriye ve Lübnan 

lıüküıııctleri 
• 

Cenevre, 30 a.a. - Milletler Ce-
miyeti mandalar komisyonunda be -
yanatta bulunan fransız deleges.i Dö
ka, Filistin isyanı ile Sur.iye ve Lüb-

nan otoriterleri arasında hiç bir 
mi.inasebet olmadığını isbat etmiş ve 
bilakis fransız ve ingiliz makam.atının 
Filistin'e silah kaçakçılığı ve muharip 
~~?derilmesine mani olmak için işbir
ligı yaptıklarını beyan etmi§tir. 
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RESMi ILA A 
2, 3 ve 32 maddeleri dairesinde hazır
lanmış teklif mektuplarını ihale saa
tinden en az bir saat evveline kadar 
komisyona vermiş bulunmaları. la- Bayınd1rhk Bakanhgı 

zımdır. (4Sı9) 7999 Çam kerestesi alınacak 

J üzere artırmrya konulmuştur. 
1 - Artırma İktısat vekaleti sat 

1 alma komisyonunda 11.ı!.l.?38 tarihi 
ne tesadüf eden cuma gunu saat (ıO) 

.................................................. 
Milli Müdafaa Bakanhğı 

la eksiltmeye konulmuştur. Muham
men bedeli (ı2.900) lira olup ilk te
minat miktarı (967 lira, SO kuruştur.) 

2 - Eksiltmesi 7-11-938 pazartesi 
giınü saat 15 de vekalet satın alma 
komiı;yonunda yapılacaktır. 

günü saat 15 de Karaköse'de satınal
ma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Teklif mektupları saat 14 e ka-

2 h r yaptınlacak _ . anga Nafıa Vekaletınden : 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
7 teşrınisanı 938 pazartesi günü aa-

da yapılacaktır. • 
2 - Tahmin edilen icar bedelı ~ 

her sene (432) lira hesabiyle üç sene
lik mu.1ammen bedeli (ı296) lira olup 
muvakkat teminatı (97) lira (20) ku-

Battaniye kılıfı alınacak dar kabul edilecektir. ( 4471) 7895 • 1 · b. ruştur 
at 11 de Ankarada ?.a~~ .~~~a ~:ısı~ ~ 3 - Taliplerin muvakkat teminat 

M. M. Vekaleti Satın Alma Komia 
yonundan : 

_ 2000 tane battaniye kıhfı kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. Mu -
hammen bedeli (6000) lira olup ilk te
minat mikdarı 4SO liradır. 

3 - Şartname ve nümunesi her gün 
komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin ihale günü belli 
saatinden bir saat eveline kadar tek
lif ve ilk teminat mektuplarını ko -
misyona vermeleri lazımdır. 

Yulaf ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 

1 - Adanada 80 bin lira keşifli bi
rer bataryahk iki hangar kapalı zarf
la eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu hangarlara ait şartname, ke
şif ve planlar İstanbul ve Anka~a le
vazım amirlikleri satın alma komısyo
nunda ve Adana'da tümen satınalma 
komisyonundadır. Her gün görülebi-

nasında malzeme mudurl~gu o aralarını yatırmak ve şartnameyi 
da toplanan malzeme eksıltme komıs· P.. .. L .. d .. ı ··-u··ne 

· • gormek uzere evazım mu ur ug yonun~a va~on. ~~ınde .ve Haydarpa7şa00 1 müracaatları ilan olunur. ( 4513) 7943 da teslım edıldıgı takdırde ceman 4 

2 - Eksiltmesi 8.11.938 salı günü 
saat lS de vekalet satın alma komisyo· 
nunda yapılacaktır. 

3 - Şartname ve nümunesi her gün 
komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin ihale günü belli sa
atından bir saat eveline kadar teklif 
ve ilk teminat mektuplarını komisyo
na vermeleri lazımdır. (4429) 7843 

(4428) 7842 

[Ankara ~~~azım Amirliği 
İskele yaptınlacak 

ı - İstanbul komutanlığı birlikle
ri hayvanatının ihtiyacı için 900.000 
kilo yulaf satın alınacaktır. Kapal~ 
zarfla ihalesi 7. 2. ci teş. 938 pazartesı 
günü saat ı5 de yapılacaktır. Mu~am
men tutarı 46800 liradır. İlk temınatı 

ı 3S10 liradır. Şartnamesi 234 kuruş 
mukabilinde verilebilir. İsteklilerin 
ilk teminat makbuzu veya mektupla
riyle 2490 sayılı kanun~n 2 '!e 3. cü 

lir. . 
3 - Yaptırılacak hangarın SOOO !ı

rası 938 senesi bütçesinden ve 7SOOO 
lirası bonoya tahvil edilerek 939 se
nesi bütçesinden tediye edilecektir. 
4- Muvakkat teminatı 52SO liradır. 

lira muhammen bedelli çıralı çam a-
ğacından 100 m~tre ~-ikap ke~e~tenin 

1 ebadının ve tesJım muddetlerının de · 
ğiştirilmesi dolayısiyle yeniden açık 
eksiltmesi yapılacaktır. 

İstekliler Anadolu hattı üzerinde 
olmak üzere teslim istasyonunu de. 
ğiştirebilirler. Ve bu iı;tasyonda yine 
vagon içinde teslim şartiyle vere~ek
leri fiyatların ne suretle hesap edıle · 

Satı ilk otomobil 
C. H. P. Genel Sekreterliğinden : 

Partiye ait açık (Kraysler) marka 
otomobil açık arttırmaya konulmuş-

• 
Muhtelif 

ôleti 
lôburatuvar 
alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

maddelerinde yazılı vesıkalarıyle be
raber ihale günü ihale saatinden en az 
bir saat eveline kadar teklif mektup
larını Fındıklı'da komutanlık satınal
ma komisyonuna vermeleri. 

İhalesi 9.11.1938 çarşamba günü saat 
ıs de Adana tüm satınalma komisyo
nunda yapılacağından talipler iha~e 
saatinden en az bir saat eve! teklıf 
mektuplarını komisyona vermeleri la
zımdır. 

ccği şartnamesinde yazılıdır._ 
Muvakkat teminat 3S2,SO lıradır. 
Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 

Ankara'da nafıa vekaleti malzeme mü
dürlüğünden parasız olarak alınabi -

~L . 
1 _ Muhammen bedeli 250 lira -

dır. . . enl 
2 _ Otomobili görmek rstiy er, 

-
M. M. Vekaleti Satrn Alnıa Ko

misyonundan : 

1 _ Çanakkale'de Mst. Mv. için.ya
pılacak bir iskele kapalı zarf usulıyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

(4472) 7896 S _Eksiltmeye gireceklerin kanu
ni şeraiti haiz olmaları lazımdır. 

lir. . 
İsteklilerin muvakkat temınat ve 

şartnamesinde yazılı vesikala:ıa bir -
likte aynı gün saat 11 de komısyonda 

her gün Parti kalorifer me~uru Ka -
zım Yay'a müracaat etmelen. 

2 _İhalesi 2.11.1938 çarşamba günü 
saat 11 de Mst. Mv. satınalma komis
yonunda yapılacaktır. 

lavamarin kömürü alınacak (4448) 7880 

Mangal kömürü ahnacak 
hazır bulunmaları lazımdır. 

(4439} 7879 

3 _ İhale 8.11.1938 salı günü saat 
16 da Parti Genel Sekreterlik binasın
daki komisyonda yaptlacaktır. . _ 

1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 
'(116.529) yüz on altı bin beş yüz yir
mi dokuz lira olan on iki çeşit labora
tuvar aletleri takımı kapalı zarf usu -
liyle satın alınacaktır. 

3 _ Yaptırılacak iskelenin keşif be
deli 40620 lira 19 kuruş olup muvak
kat teminatı 3046 lira 65 kuruştur. 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - İstanbul levazım amirliğine 
bağlı müessesat için 3888 ton lavama~ 
rin kömürünün 14. 11. 938 pazartesı 
günü saat 15 de Tophane'de İstı:nbul 
levazım amirliği satın alma komısyo
nunda kapalı zarfla eksiltmesi yapı
lacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 4432 
lira. İlk teminatı 3971 lira 60 kuruş
tur. Şartnamesi 272 kuruş muka?ili?
de komisyondan alınır. İsteklılerı_n 
kanuni vesikalariyle beraber teklıf 
mektuplarını ihale saatından bir saat 
evel komisyona vermeleri. 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

Nehir islah ameliyatı 
Nafıa Vekaletinden : 

4 _ İhaleye iştirak etmek ıstıyc:_n
lerin belli gün ve saatte on dokuz .li • 
ralık muvakakt teminatlariyle komıs "" 

2 - Eksiltme 9 ilk kanun 938 cuma 
günü saat 11 de Ankara'da M. M. V. 
satın alma KO. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 7076 lira 4S kuruş 
olup liste ve şartnameler 583 kuruş 
bedelle M. M. V. satın alma KO. dan 
alınır. 

4 _Bu inşaata ait hususi, fenni 
şartname, karada yapılacak iskelenin 
fiat tahlili, buluklu iskele etüdü, ilk 
keşif cetveli ve planlar Ankara, İstan
bul levazım amirlikleri satınalma ko
misyonlariyle Çanakkale Mst. Mv. sa
tınalma komisyonunda görülebilir. 

1 - Ankara birlik ve müesseseleri 
ihtiyacı olan 3SOOO ~ilo m;şe mangal 
kömürünün açık eksıltmesı 22. 2. Teş. 
938 saat ıs de Ankara Lv. ~mirliği sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 2100 lira 
ilk teminatı 1S7 lira SO kuruştur. 
Şartnamesi komisyonda görü.lür. ~a
nuni vesika ve teminatla bellı vakıtte 
komisyonda bulunulması. 

(4S34) 80S2 

1 - Bergamada Bakırçay ovası ve 
nehir ıslahatı ameliyatı, keşif bedeli 
(1 564 863) lira (86) kuruştur. . . 

2 - Eksiltme 14.11.938 tarıhıne 
rastlıyan pazartesi günü saat {lS) de 
nafıa vekaleti sular umum Müdürlü · 
ğü su eksiltme komisyonu odasında 
kapalı zari usuliyle .yapılacaktır. . 

yonda hazır bulunmalan. 77B4 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncü maddelerinde yazdı belgeler
le birlikte teklif mektuplarını eksilt -
me saatından behemehal bir saat eve
line kadar Ankarada M. M. V. satın 

s - İstekliler 2490 sayılı kanunda 
yazılı vesikalarla bu miktar iskele işi
nin müteahhidin veya mühendisinin 
muvaffakiyetle yapmış olduklarına 
dair vesika ve Nafıa vekaletinin ehli
yet ve müteahhitlik vesikalariyle te
minatı muvakkate makbuzu veya ban
ka mektuplariyle beraber teklif mek
tuplarını havi kapalı ve mühürlü olan 
zarflar ihale günü olan 2.11.1938 çar
şamba günü saat ona kadar Çanakka
le'de Mst. Mv. ııatrnalma komisyonu
na makbuz mukabilinde teslim edil
melidir. 

(4S49) 808S 
Ekmeklik un at.nacak 

3 - İstekliler eksıltme şartn~esı~ 
mukavele projeı;i, bayındırlık ışlerı 
genel şartnameı;i, fenni ~a:tname ve 
projeleri (SO) lira mukabıl~~de sular 
umum müdürlüğünden alahılırler. 

Tuz ambar1 ve müdürlük 

apartımanı yaptınlacak 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden:J 

1 - Şartname ve projesi mucibin • 
ce Adana'da yaptırılacak tuz arnban 
ve baş müdürlük apartrm;~,m in~~tı 
20-x-938 tarihinde ihale edılemedıgın
den yeniden pazarlık usuliylc eksilt -
meye konmuştur. 

alma KO. na vermeleri. 
(4431) 

7877 

Kayış yular baJhğı ahnacak 
M. M. vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

1 - Beher tanesine tahmin edilen 
fiatı (27S) kuruş olan 400 adet kayış 
yular başhğı açık eksiltme suretiyle 
münakasaya konulınuştur. 

2 - 14/ikinci teşrin/938 pazartesi 
günü saat on birdedir. 
ı - İlk teminatı (82) kuruştur. 
4 - Evsaf ve §artnamesi bedelsiz 

olarak M.M.V. satın alına komisyo
nundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle ve te -
minatiyle birlikte ihale saatında M. 
M. V. satın alma komisyonuna gel-
m eleri. (4S31) \ 8032 

Portatif ~adu, direk ve kazığı 
alınacak 

M. M. Vekaleti Sat rn Alına Ko • 
misyonundan : 

6 - Postada olan gecikmeler kabul 
edilmez. ( 4309) 7645 

Y atakhk ot alı nacak 
Ankara Levazmı Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan ;;:: 

1 - Ankara garnizon birlik ve mü
esseseleri için 13460S kilo yataklık 
kuru otun açık eksiltmesi 9/2. ci teş
rin/938 saat lS de Ankara Lv. amirli
ği satınalma komisyonunda yapıla -
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 4374 lira 66 
kuruş ilk teminatı 328 lira 10 kuru~ 
tur. Şartnamesi komisyonda görülür. 
kanunt vesika ve teminatla belli va
kitte komisyonda bulunulmasr. 

(4447) 7846 

Sade yağı alınacak 
1 - Beher adedine tahmin edilen Ankara Levaznn Amirliği Satın 

fiyatı (10) kuruş olan 4SOOO adet por- Alma Komisyonundan: 

tatif çadır direği ile 4S.OOO adet por - İhale günü talip ~ıkmadığmdan tü
tatif çadır kazığı kapalı zarf usuliyle men birliklerinin senelik ihtiyacı olan 
münakasaya konulmuştur. 29000 kilo sade yağının tekrar kapalı 

2 - İhalesi 7 - 12 - 938 çarşamba gü- zarfla ihalesi 3-11-938 perşembe günü 
n ü saat 11 dedir. saat ıs de yapılacaktır. Muhammen 

3 - İlk teminatı (675) liradır. bedeli 304SO lira ilk teminatı 2283 lira 
4 - Evsaf ve §artnamesi bedelsiz o- 7S kuruştur. Şartnamesi her gün ko · 

lara.k M. M. V. satın alma komisyo - misyonda görülebilir. 

nundan alınır. İsteklilerin ilk teminat ve makbuz-
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 lariyle birlikte 2490 sayılı kanunun 

sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad- 2 3 maddelerinde yazılı vesikalariyle 
delerinde gösterilen vesaikle teminat ihale günü belli saattan bir saat evcli
ve teklif mektuplarını ihale ııaatinden ne kadar teklif mektuplarını Lülebur
en az bir saat evet M.M.V. satın alma _ t"" satın alma komisyonuna ver-1 . gaz um. komisyonuna verme erı. . (

4350
) 7i03 

(4432) 78ıO melen. 

Çanta ara bezi alınacak 
M . M. Vekaleti Satm Alına. Korniı. 

yommdan: ' 
1 _ Beher metresine tahmin edilen 

fiyatı (55) elli beş kuruş olan 300000 
.. .. b. metre arka çantalık ara be-uç yuz ın .. k 
. k 1 arf uliyle muna asaya zı apa ı z 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Aınirliği Satın 

Alm a Komisyonundan : 
ı _ Kor merkez birlikleri senelik 

ihtiyacı için 11000 kilo sade yağı ka
palı zarfla alınacaktır. 

Domates sal(ası ahnacak 
Ankara Leva:zun Amirliği Satın 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyon undan : 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (60 696) liralık muvakkat 
temınat vermesı ve eksiltmenin yapı
lacağı günden en az sekiz gün evel ~i
lerinde bulunan bütün vesikalarla bır
likte bir istida ile vekalete müracaat 
ederek bu işe mahsus olmak üzere ve
sika almaları ve bu vesikayı ibraz et
meleri şarttır. Bu müddet içinde vesi
ka talebinde bulunmıyanlar eksiltme
ye iştirak edemezler. 

Alma Komisyonun-dan : . . .. 
1 _ Ankara garnizon bırlık ve mu

esseseleri ihtiyacı için 8000 kilo do
mates salçasının açık eksiltmesi 17 
2. Teş. 938 saat lS de Ankara Lv. a
mirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

1 - İğdirdcki birliklerin yıllık ih
tiyaçları için 300 ton ekmeklik un ka
palı zarfla eksiltmeye çıka:ılmıştı:· 

2 -Tahmin edilen bedelı 51000 lıra 
ve ilk teminatı 3800 liradır. . 

3 _Eksiltmesi 7.11.1938 pazartesı 
günü saat 10 da Karaköse'de satınal
ma komisyonunda yapılacaktır. 

II _ Keşif bedeli 229ı 7 lira 15 
kuruş ve muvakkat teminatı 1718.79 
liradır. 

III - Eksiltme 1 l-xı-938 tarihine 
rastlıyan cuma günü saat 14 de ~a
taş'ta levazrm ve mübayaat şubesınde
ki alım komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 2400 lira ilk 
teminatı 180 liradır. Şartnamesi ko
misyonda görülür. ~anuni ve_sika ve 
teminatla belli vakıtte komısyonda 
bulunulmasr. (4533) 8051 

Un ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satnı 

Alma Komisyonundan .: 

Tümenin Edremitteki birliklerinin 
senelik ihtiyacı olan 300 ton un kapa
lı zarfla eksiltmeye konmuştur. Tah
min edilen bedeli 34500 liradır. 
Eksiltmesi 11-11-938 cuma günü saat 

16 dadır. 
Teminatı 2587 lira 50 kuruştur. Ev

safını ve şartlarını görmek istiyen -
ler Edremit Tüm Sa. Al. Ko. da her 
gün ve eksiltmeye iştirak ~decek t~ -
!iplerin teminat mektuplarıyle ~eklıf 
mektuplarını muayyen saatten hır sa
at evvel Edremit Tüm Sa. Al. Ko. na 
vermeleri ilan olunur. (4S20) 8000 

Odun alı nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

A lma Komisyonun•dan : 
1 - Sıvas merkez kıtaatı ihtiyacı 

için 800000 kilo odun kapalı zarf u
suliyle eksiltmeye konulmu. ·tur. . 

2 - Bedeli 16000 lira ve ılk temı -
natı 1200 liradır. 

3 - İhalesi 14/ 2. ci teş./938 pazar
tesi günü saat 15 de tümen komutan
lık binasındaki komisyonda yapıla -
caktır. 

4 - Şartname her gün komisyonda 
görülebilir. 

S - İstekliler 2490 No. lu kanunun 

Benzin ve makine 

4 _Teklif mektupları saat 9 da ka
bul edilecektir. 

5 _ İsteklilerin teklif mektupları • 
nı ikinci maddede yazılr saatten bir 
saat eveline kadar sular umum müdür
lüğüne makbuz mukabilinde vermele
ri lazımdır. 

IV - Şartname ve projder l 15 ku
ruş bedel mukabilinde İnhisarlar U .. 
mum müdürlüğü levazun ve müba • 
yaat §Ubesiyle Adana ve Ankara baş -
müdürlüğünden alınabilir. 

5 _Evsaf ve şartlan komisyonda 
255 kuru' mukabilinde alınabilir. . 

6 - İsteklilerin Karaköse'de bellı 
gün ve saatte komisyona müracaatla-
rr (4Sı6) 7941 

Ekmeklik un a lınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 

ı _ Sürbahandaki kıtaların yıllık 
ihtiya!Sları i_çin 300 ton ekmeklik un 
kapalı zarfla eksiltmeye ko~muştur: 

2 - Tahmin edilen bedelı SlOOO lı
ra ilk teminatr 3800 liradır. 
3 - Eksiltmesi 7.11.1938 pazartesi 

saat 11 de Karaköse'de satmalma ko
misyonunda yapılacaktır. 

4 - Evsaf ve şartnameleri komis
yon'da 2SS kuruş mukabilinde alına
bilir. Teklif mektupları saat 10 a ka
dar kabul edilir. 

s - İsteklilerin belli gün ve saatte 
komisyona kanuni vesikalariyle bir-
likte müracaatları. (4Sll) 7942 

Hayva n derisi satışı 

Ankara L~vaznn AmiırHği Satm 
Alma Komisyonun•.ian : 

1 - Ankara muhafız alayına ait 9 
hayvan derisi 2.11.938 tarihinde A_n • 
kara LV. amirliği satın alma komıs -
yonunda satılacaktır. 

2 - İstekliler belli gün ve saatında 
komisyonda bulunması. (4S83) 8130 

yağ fan alınacak 

Postada olan gecikmeler kabul edil-
mez. (4381) 7828 

Demir travers ve kü(ük yol 
malzemesi alınacak 

Nafıa Vekaletinden : 

19 ikinciteşrin 938 cumartesi günü 
saat 10 da Ankara'da vekalet binasın
daki malzeme müdürlüğü odasında 
toplanan malzeme eksiltme komisyo
nunda 139S.OOO lira muhammen be
delli 270.000 demir travers ile küçük 
yol malzemesinin pazarlık suretiyle 
eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferr~atı 
50 lira bedel mukabilinde ~e.kalet 
malzeme müdürlüğünde alınabılır. 

Muvakkat teminat SS.600 liradır. 
İsteklilerin şartnamesinde yazılı 

vesaik ile birlikte aynı gün saat 10 
da mezkur komisyon reisliğinde ha
zır bulunulması lazımdır. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek is -
tiyenlerin fenni evrak ve vesaikini iha
le gününden 3 gün eveline kadar İn -
hisarlar Umum Müdürlüğü inşaat şu
besine ibraz ederek aynca fenni ehli -
yet vesikası almaları lazımdır. 

VI - İsteklilerin eksiltme için ta
yin edilen gün ve saatte % 7 ,5 güven
me paralariyle birlikte yukanda adı 
geçen komisyona gelmeleri ilan olu -
nur. (7904 - 45S5) 8064 

Elektrik sa ntral binası 

yaptınlacak 
İnhisarlar Umum Müdürlüğün

den : 

(4543) 

Telgraf ve bağ leli alınacak_ 

ı - İdaremizin Çamaltı tuzlasında 
şartname ve projesi mucibince yaptı
rılacak Elektrik Santral binası ve 
müştemilatının inşaatı kapalı zarf u
suliyle eksiltmeye konulmuştur. 

8084 II _Keşif bedeli 29071 lira 97 k~-
ruş ve muvakkat teminatı 2180 lıra 
40 kuruştur. 

Nafıa Vekaletinden : 

9_12_938 cuma günü .sa~t ıs 1~ An · 
kara'da Nafıa Vekaletı bınasında mal· 
zeme müdürlüğü odasında. toplanan 

!zem~ eksiltme komısyonunca ma 
1 
.. 

gümrüklü Avrupa ma ı ıçın ceman 
7S30 lira muhammen bedelli SC' ton 
telgraf teli ile 200 kilo bağ telinin ka
palı zarf ı.1suliyle eksiltmesi ~apla 
caktır. (Yerli malı için de tekhf•e bu 
Junulabilir). 

III - Eksiltme lS/ XI/ 938 tarihi
ne rastlıyan salı günü saat 15 de Ka
bataş'da levazım ve mübayaat şube -
sindeki Alım komisyonunda yapıla -
caktır. 

IV - Şartname ve projeler 1.46 li
ra bedel mukabilinde İnhisarlar U • 
mum Müdürlüğü Levazım ve Müba
yaat Şubesiyle Ankara ~C: hmir Baş
müdürlüklerinde alınabılır. 

konulmuştur. ) d k b' 
2 - İlk teminatı (9500 o uz ın 

beş yüz liradır. • 
3 - İhalesi 5-ikinci teşrı~-938 cu -

. il .. saat on birdedır. 

2 - İhalesi 10-11-938 perşembe gü
nü saat ı6 da Çorlu'da kor satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İlk pey parası 82S lira olup 
evsaf ve şartnamesini görmek istiyen
ler her gün Çorlu'da kor satınalma 
komisyonunda görebilirler. 

Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonu~dan : . . 
ı -Çanakkale Must. Mv. motörlü kıtalarının ihtıyacı ıçın aşağıda 

cins ve miktarları yazılı benzin ve yağlar satınalmacaktır ... 
2 - İhalesi 1 - 11 - 938 salı günü saat 11 de Çanakkale mustahkem mev· 

Muvakkat teminat S64,7S lir~clır. 
Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 

Ankara'da Nafıa Vekaleti malzeme 
müdürlüğünden parasız olarak alına
bilir. 

v _ Eksiltmeye iştirak etmek is -
tiyenlerin diplomalı mühendis veya 
mimar olmaları, olmadıkları taktirde 
aynı evsafı haiz bir mü~ehassısı. inşa· 
atın sonuna kadar daimı olarak ış ba
şında bulunduracaklarınr Noterlikten 
musaddak bir teahhüt kağıdı ile te • 
min etmeleri ve bundan başka asgari 
20 000 liralık bu gibi inşaat yapmış 
olduklarını gösterir fenni evrak -~e 
vesikalarını ihale gününden 8 ~.n 
evveline kadar İnhisarlar Umum Mu
dürlüğü inşaat şubesine ibra~ ederek 
ayrıca eksiltmeye iştirak vesıkası al-

martesı g nu · (825) se-
4 - Evsaf ve şartnamesı b·ı· d 

. . b k ş muka ı ın e kiz yüz yırmı eş uru d 
k · nun ana-M.M.V. satın alma omısyo 

Jrnır. • 2490 
5 - Eksiltmeye gireceklerın 

"k' · ·· " ncii mad-sayıh kanunun ıncı ve u · · . 
delcrinde gösteri' :l vesaikle te~ınea: 
ve teklif mektuplarını ihJle saatınd 
en az bir saat evel M.M. . satm alına 
komisyonuna vermeleri. 

(4321) 7699 

iş elbisesi alınacak 
M . M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 _ 3000 tane iş elbisesi kapalı zarf-

4 - Talipler kanunun ikinci ve ü
çüncü maddelerindeki belgeleriyle 
birlikte belli gün ve saatten bir saat 
evvel teklif mektuplarını komisyona 
vermiş bulunmaları. (4532) 8033 

Ekmeklik un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonunda n: 
1 _ Kağızmandaki kıtata:ın yıllık 

ihtiyacr için 200 ton ekmeklık un ka-
l f la eksiltmeye konmuştur. pa ı zar . 

1
. 'lk 

2 _ Tahmin bedeh 32000 ıra ve ı 
teminatı 2400 liradır. 

3 _ Eksiltmet& 7.11.1938 pazartesi 

ki satınalma komisyonunda yapılacaktır. . . . . 
3 _ İsteklilerin ihale kanununun 2. 3 cü maddelerındekı .. vesaık ve hı

zalarında gösterilen teminat akçeleriyle birlikte muayyen gun ve saatlar· 
da komisyonumuza müracaatları .. 

b t evci satmalma komisyonu başkan-4 - Zarflar ihale saatından ır saa 

lığına verilecektir. k b l 
S - Zarfların postada geçikmesi Ko. ca a u 

Cinsi Kilo Bedeli Mu. Tutan 

Benzin 
Valvalin 
Vakum 
Gresi 
Gaz yağı 

S8791 
ı713 

S919 
1181 

589 

St Lr. Kr. Kr. . 
23 25 13668 91 
40 00 709 20 
40 00 2367 60 
40 00 472 40 
18 00 ıo6 02 

17324 13 
(4284) 

edilmiyccektir. 
Teminatr 

Lr. Kr. 
1026 00 

S4 00 
178 
36 

9 

00 
00 
00 

1303 00 
7641 

İsteklilerin teklif mektuplarım mu
vakkat teminat ve şartnamesinrl.;: yazı
lı vesikalarla birlikte aynı gün saat 
ı4 e kadar lcomisyona vermeleri la-
zımdır. 

4469) H77 

Ekonomi Bakanhoı 

maları lazımdır. 

VI _ Mühürlü teklif mektubunu, 
kanuni' vesaik ile S inci maddede ya
zılı İnşaat şubemizden alınacak ek -
siltmeye iştirak vesikası ve % 7,S gü-

k 1 k h 11 . venme parası makbuzu veya Banka Kiralı o anta ma a 1 
teminat mektubunu ihtiva edecek o-

İktısat Vek aletinden : 

Vekalet binasının alt katında bulu
nan ve lokanta olarak kullanılmakta 
olan üç oda ile mutfak ve müştemila
tı üç sene müddetJ.e kiraya verilmek 

ıan kapalı zarfların eksiltme giınü en 
geç saat 14 de kadar yukarda adı ge
çen alım komisyonu Başkanlığına 
makbuz mukabilinde verilmesi lazım-
dır. (7988-460ı) 8ı39 
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Posta, Tefgrof ve Telefon Ankara Valiliği 
; ~ . .. 

Perf öralör bandı ahna<ak Hipodrom'da inşaat 
Ankara Valiliiinden : 

--45 iaıd JsaoımeU ... Ap8f be
li um mevkilode yapılacak o'8lı bMa
Jr.a inpatı 7.11.1938G.aaaıt15 de daimi 
encümence ihalesi yapılmak mece .. 
çık eksiltmeye konulmuttur. 

Muvakkat teminatı 82 lira 20 kurut
tur. 

pe&.ı···· 2 - Meıl•>Mtl!ıfJQ bedeıll 3M8,48 •a-
dlr. 

P . T. T. Levazım Müdürlüğünden: 

1 - ldare ihtiyacı için satın alına
cak (2000) tekerlek seri simens mür
ıile perföratör bandı açık eksiltmeye 

konmuştur. . 
2 _ Muhammen bedel (2_700) hra, 

kk t teminat (202,5) hradır. muva a 'h' 

Şehir hipodromunda 20 adet satıt 
ve 20 adet tediye giteıiyle 4 büfe in
ıaaı; 7. 11. 938 pazartesi &ilnü ıaat ıs 
de vilayet binası dahilinde vilayet en
cümeninde ihalesi yapılmak üzere 
açık eksiltmeye konulmuttur. 

İstekliler teminat mektubu nya 
makbuzu ve ticaret odası veaikaıiyle 
birlikte sözü geçen gün ve saatte dai
mi encümene gelmeleri. 

Bu işe ait keşif ve şartnameyi her
gün Nafıa müdürlüğünde görebilir-
ler. (4491) 7907 

3 - •••bt taninatı 291 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek iıtiyeıı -

lerin her gün yazı ifleri kalemine ve 
isteklilerin de 4-11-938 cuma günü aa
at on buçukta belediye encümenine 
müracaatları. 

(4401) 7780 

Okullar 3 - Eksiltme 6. 12. 938 tarı ıne 
.. d'f ah günü saat on beşte (15) musa ı s • Md 1 .. ~ü 

Keşif bedeli 6924 lira 78 kuruştan 
ibarettir. Bina yaptırılacak 

de Ankara'da P.T.T. umumı . · ug 
b . d k' satın alma komısyonun-
ınasın a ı 

da yapılacaktır. . 
4 _ Taliplerin, muvakkat t~mınat 
kb zu veya banka mektubu ıle ka-

ma u . k" .. 
i vesaiki hamılen mez ur gun ve nun .. 

1 tte 0 komisyona muracaat arı. 
~ _ şartnameler, Ankara'da P.T.T. 
levazım ve lstanbul'da Kınacıyan ha· 
nında P.T.T. levazım ayniyat şubesi 
Md. lilklerinden parasız verilir. 

(4377) 7789 

350 Telefon oh nacak 

Muvakkat teminatı 519 lira 37 ku
ruştur. İsteklilerin ticaret odası vesi· 
kası, teminat mektup veya makbuzu 
ile; ihale tarihinden en az sekiz gün 
evel vilayet makamına müracaatla a
lacakları ehliyet vesikasiyle birlikte 
yukarıda sözü geçen gün ve saatte vi
layet encümenine müracaatları. (Eh
liyet vesikası için ihale tari?inden s:
kiz gün evelden sonra vakı olan mu· 
racaatlar nazarı itibare almmıyacak 
ve bu gibi istekliler eksiltmeğe g're
miyeceklerdir.) Buna ait k.e!.~f evra~ı 
ve prtname nafıa müdürlügunde go-
"l b'l' (4394) 7794 

Ankara Valiliğinden : 
Keşif bedeli 7815 lira 54 kuruştan 

ibaret bulunan Etimcsgutta meteoro • 
Ioji istasyon binasının in9aaı, 5.11.1938 
cumartesi günü saat 10 da Vilayet bi
nasında toplanan nafia komisyonunda 
ihalesi yapılmak üzere açık eksiltme • 
ye konmuıtur. 

Bu in§Utın 4800 liralık kısmı 938 
mali yılı bütçesinden ve geri kalan 
k~au da 939 mali yılı bütçesinden ~ 
denecektir. 

Muvakkat teminat miktan 656 li
ra ı 7 kuruıtur. İstekliler muvakkat te· 
minat mektubu veya makbuzu ve ti • 
caret odası vesikası ile birlikte sözü 
geçen gün ve saatte Nafia komisyonu
na gelmeleri. 

47 kalem elektrik malzemesi 

almacak 

Ankara Bölge Sanat Okulu Di
rektörlüğünden : 

Okulumuz için şartnamesi mucibin
ce 47 kalem elektrik malzemesi 593 li
ra 98 kurut tahmini fiatla açık eksilt· 
meye konulmuıtur. fsteklilerin şart
nameyi görmek üzere her gün okul di
rektörlüğüne ve eksiltmeye girecek
lerin de kanunun icap ettirdiği vet'a· 
ikle ve yüzde yedi buçuk teminat ak
çeleriyle birlikte 7.11.1938 tarihine 
rastlayan pazartesi günü saat 14 te O
kullar aağışmanlığında toplanacak o
lan alım satım komisyonuna gelmele-

ru e ı ır. 

Baroka yaptırılacak 
P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 

1) - İdare ihtiyacı için 300 adet 
masa, 20 adet dıvar ve 30 adet seyyar 
ki ceman (350) adcıt telefon kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 

Ankara Valilifinden : . 
Ketif bedeli 1095 lira 86 kuruıtan ı· 

baret bulunan Ankara • tatanbul yo- Buna ait keşif ve ıartname her gün 
Nafia MildilrlüğUnde görebilirler. 

2) - Muhammtn bedel (10500), mu
vakkat teminat (787.5) lira olup ek : 
ıiltmesi 19 kanunuevel 938 pazartesı 
günü saat (15 de Ankarada P. T. T. 
U. MD. tük binasındaki satın alma ko-

Demiryolları 
misyonunda yapılacaktır. . 

3) - İstekliler, muvakkat temınat 
mektup veya banka mektubunu, ka -
nuni vesaikle beraber teklif mektu • 

iln bunu muhtevi kapalı zarflarını o g 
saat (14) e kadar mezkOr komisyona 
vereceklerdir. 

4) - Şartnameler, Ankarada P. T. 
T. levazım, İstanbul Kınaciyan ~.anın
da P. T. T. ayniyat §Ube MD. Jukle • 
rinden parasız verilecektir. 

(4542) 8128 

Sahra kablosu alınacak 
P. T. T. Levazım Müdürlüğün· 

den: k ·1 
td ihtiyacı içir. açık e sı t· 

ı - are .11. sah 
me ile (l00.000) metre tek nakı ı · 
ra kablosu alınacaktır. 

2 Muhammen bedel (4900), mu-
nk~ teminat (367,S) lira o~u~k~ 
elltmeml 15 tetrlnlsanl 938 .. ı n 

ıs de Ankara'da P.T.T. umum 
aaat . lma ko-
müdürlük binasındakı satın a 

. da yapılaccıkt1.r. . 
mısyonun kk t temınat 

3 - tıtekliler, muva abu kanu 
b ka mektu ve • 

makbuz veya an b gUn saat 1'> de 
t 'ki ile bera er o k 

n veıaı . müracaat edece -
mezkılr koınıayona 

lerdir. 1 Ankara P.T.T. 
4 _Şartname er, d p T T 

ı b 1 Bey,ğlun a . . . 
levazım, stan u l''klerinden parasız 
ayniya\ 9ube Md. u 6998 verilecektir. (3928) 

Sıhot BakanJtO• 

Muhtelit tıbbi euı ahna<ak 
Ankara Merkez Hıfzısaıhha ~~-

K · nu Reıalı-euesi Satm Abna o:nısyo 

imden: . 8 ka-
l - Müessese ihtıyacı olan 39 

2005 ve 2006 No. lu 
yolcu trenleri 

D. Demiryolları ikinci lıletme Mü-

dürlüiünd• : . 
27.10.938 tarihinden. 2.11 .. 1938 tarı-

hin.e kadar 7 gün Eskıtehır - Ankara 
araaında 2006 ve Ankaar - Haydar -
paşa araaınıda .2005 No. lu yolcu tren
leri itliyecektır. 

2006 No. lu tren hergUn H.paşa -
Eskitehir araıın.da iıtemekte o~ 
2006 No. lu trenin devamı olup Eskı_ 
şehir'den saat 3,55 de kalkacak ve A~-

k , 10 05 de muvasalat cdecektır. ara ya . , 
2005 No. lu tren Ankara dan saat 17.45 
d Eıkiıehir'den 23.48 de hareket e· 
deecek ve Haydarpap'ya 8.21 de vara_ 
caktır. (4554) 8119 

Küçük yol malzemesi 

alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komi. 

;yonundan : 
Muhammen bedeli 204776,10 lira o

lan 9 kalem küçük yol malzemesi 
15.12.938 perıJcmbe gUnil saat 15.30 da 
kapalı zarf usulü ile Ankara'da idare 
binHında satın alınacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin 11488,80 
liralık muvakkat teminat ile konunun 
tayin ettiği vceikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14.30 a kadar-komisyon 
reisliğine vermeleri llzımdır. 
Şartnameler 1024 kuruşa Ankara ve 

Haydarpata veznelerin.de satılmakta-
dır. (4495) 8132 

Lisfik malzeme Ye lislik 
borular ahnacak 

D. D. Yollan Satm Alma K.omi&-
lem muhtelıif eczayı tıbbiye ~n be§ 
gün müddetle kapalı zarf usulıyle ek
siltmeye konulmuttur. 

yonundan : ı· l' ld v k Muhammen bede ı yer ~ o ugu ta -

2 - Muhammen bedel 6120 lira 0 • 

lup ilk teminat tutarı 459 liradır. 
3 - Eksiltme 16.11.938 çarıJamba 

günü saat 11 de müessesede toplanan 
satın alma komisyonunca yapılacak · 

dirde 4s.44S Jira ve ecnebı olkduğu ~~k
dirde de 22.220 lira olan 79 alem 1<1&· 

'k malzeme ve liatik borular 16.12. 
tı ....... P.'Unii saat 15.30 da kapalı 
1938 CU

111
" 'da "dar b' sarf usuli ile Ankara ı e ına • 

da Satın alınacaktır. sın · · ı · l' tir . ...frm"k ıstıven erın yer ı · Bu ıse • . 
4 _ Şartname müesseseden parasız _·_, ı'çin 3 633,38 lira ve ecne • 

JIMUzeme · . 
her glin temin edilir. . bı malı:eme ı9in ı.666,50 lıralık .mu • 

(4395) 7776 

Anlr.ora Belediyesi 

(ah süpürgesi ahna<ak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Temizlik işleri için 6000 adet 

çalı süpürgesi 15 gün müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bedeli muhammeni (720) lira -
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (54) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek isti yenle

rin her gün yazı işleri kalemine ve iı· 
teklilerin de 4 - teşrinisani - 938 cuma 
günü saat on buçukta belediye encil -
menine müracaat eylemeleri. 

(4399) 7778 

Molörlü pompa ve baraka 
yaphnlatak 

Ankara Belediyesinden : 

1 - At pazarı su depoeuna konacak 
elektrik motorlu pompa ve bunu ihti
va edecek baraka onbe9 gün müddetle 
açık ekıiltmeye konmu9tur. 

2 - Muhammen bedeli (1050) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminat (78,75) ku
ruftUT. 

4 - Şartname ve saireıini görmek 
iıtiyenlerin hergün yazı işleri kalemi· 
ne ve isteklilerin de 11.11.1938 cuma 
günü saat 10.30 da belediye encümeni-
ne müracaatları. ( 4574) 8101 

YalYalin yılı ah nacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Otobüs idareıi için alınacak bir 

buçuk ton valvalin yağı on beş gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmu9 -
tur. 

2 - Muhammen bedeli (390) lira -
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (29,25) lira
dır. 

4 - İateklilerin 4 - 11 - 938 cuma 
günU saat on buçukta belediye eneli • 

ri. (4468) 7893 

Mahkemeler . 
Bursa Asliye İkinci Hukuk Ha

kimliğinden : 

Davalı: Bursa'nın Hayriye Mahal
lesinden olup halen ikametgahı meç -
bul Bayram karısı Fatma: 

Kocanız Bayram tarafından aleyhi
nize açılan bo§anma divaııı üzerine 
ilanen ve ilsakan davetiye tebliğ e -
dildiği halde gelmediğinizden gıya· 
hında muhakemeye devamla eski dos
yanın celp ve tetkikine ve divalı Fat
maya gıyap kararı tebliğine ve muha
kemenin 30-11-938 saat 10 a talikına 
mahkemece karar verilmiş olduğun -
dan bermucibi karar bet gün içinde 
hakkı itirazını istimal etmez ve yu
karda yazılı gün ve saatte bizzat mah
kemeye gelmez veya tarafından Ba
roya kayıtlı musaddak bir vekil gön
dermediği takdirde dllvacının biitiin 
iddialarını kabul etmiş addolunmakla 
beraber bir daha mahkemeye kabul 
edilmiyeceği teblig makamına kaim 
olmak üzere itan olunur. 

Müzaharetlidir. 8138 

Sallı memuru aranıyor 
lngilizce, F ranıızca, Almanca 

>İlen bir ıatı9 memuru aranıyor. 
AKBA'ya müracaat. Tel 3377 
Şahıen mağazaya müracaaL 

8010 

Kirahk dükkan 
Vakıflar Ummn Müdürlüiünden : 

Koyunpazarında çütlik bakkaliyesine 
muttaaıl bakkal dükkaru 6-11-938 gü
nünden 31-5-939 gününe kadar altı ay, 
yirmi bet günlüğü kiraya verilmek ü
zere on gün müddetle açık artımuya menine müracaatları. 

(4400) 

Tamirat 

7779 konulmuştur. Senelik muhammen ki · 
rası (720) liradır. Taliplerden (31) li
ra muvakkat teminat almacaktır. iha
le 5-11-938 cumartesi gilnil saat 11 de 

yaptırılacak 

Ankara Belediyesinden : Vakıflar Umum Müdürlüğü Varidat 5 - Muvakkat teminat akç~ı. ola- k teminat ile kanunun tayın et-
h. t ' dekı ev · vak at kl'fl · · rak nakit ve nakıit ma ıye ın . 'kaları ve te ı erını aynı 

d t Jıple tiği vesı . rak kabul edilmiyeceğin en a - t 14 30 a kadar komııyon re-
rin daha evel komisyona müraca~tla ~u?_~:: ver~eleri liznndır. 
hirer irsaliye almaları ve bu ir.~a~~ye ıslşıg t ameler par&Sız olarak Anka -

. müdürlüğünde yapılacaktır. Şartlan-
1 - Mezbahada yapılacak tamırat nı görmek ve tutmak istiyenlerin mez-

15 gün müddetle açık ekıiltmeye ko - ı kur müdürlüğe müracaatları. (4547) 

8060 
. . - . h rbe mudur • ar n d · · d H dar • ıle srhıye vekaletı mu as da lzeme aırcsın en, ay 

• 1 ur ra ma ' fi' - . ..t JUğilne mUracaatları ilan o un · / da tesellüm ve sev.c şe ·o-ırı er 
( 4589) 8131 paşa kt (4544) 8129 _ dağıtılaca ır. 

Grup- makina ahnacak .6 

Taşdelen Defneli ve 
suları fiyah 

\. 

T. c. ZiRAAT BANKASI 
Kanalilf tarihi: 1888 

Sermayeei: 100.000.000 Türk Liruı 
Şabe ve ajanı adedi: 262 

Zirai Ye ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktir111tre 28.800 llra ikramiye Yere<ek 
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile apğı· 
da iri pllna göre ikramiye dafıtılacaktır: 

4 Aded 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 .. 500 • 2.000 • 
4 • 250 • 1.000 .. 

40 
100 
120 
160 

• 
• 
• 
• 

100 
50 
40 
20 

• 
• 
• 
• 

4.000 
S.000 
4.800 
3.200 

• .. .. 
• 

DiKKAT : Hesaplarındaki paralar bir ıene içinde 50 li
radan afoğı c/ü11miyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/cı20 
laz.laaivlP verilecektir. 

Kur'alar senede 4 def'a, ı EylUl, ı Birincikllnun, 1 Mart ve 
1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Etibank nakliye ihalesi 
Ellbank Umum Midirllğünden : 

1 
1 - Murıul' da teıiı edilecek bakır izabehaneıine lazım 

o. an takriben 20.000 ton malzemenin Hopa' dan, Borçka 
cıvarından kamyonlarla Murgul'a nakli iti bir müteahhide 
ihale edilecektir. 

2 - Muvakkat teminat (5.000) be§ bin liradır. 
3 - Bu İ§e talip olanlar tahriri tekliflerini 30. 11. 1938 

tarihinde saat 18 e kadar Ankara' da Eti bank genel direk
törlüğüne vermit olmalıdırlar. 

4 - Bu huıuıta tanzim edilen f&rlnameıi ile ihale mu
kavele projeıi her gün Ankara'da Etibank ticaret aerviıin
den, lıtanbul'da Etibank bürosundan, Kuvanhan'da Eti
bank Bakır madeninden Ye Hopa'da Etibank irtibat me-
murluiundan alınabilir. 8056 

Malatya bez ve iplik fabrikası 

T. A. Şirketinden : 

Şirketimiz Adana fabrikası mamulôtl 

Kaput bezi fiatlan: 

Cinai Tip No. Genitlik •. Beher top m. Beher top 

Çiftçi 2 75 36 630 
Aıtarlık 14 85 36 677 

20 toptan asağı siparişlere yüzde 2 
zam yapıhr. 

856 

Komisyonundan : k . 
D D Yolları Satm Alma . tl rı a"agwrda yazılı 6 gurup ma t· 

. . kkat temına a :. d k 1 Muhammen hedellerı muva . _
12

_1938 cuma günü saat lS e apa 1 
Vakıflar Umum Müdürlüğü Menba Sulan iıletme Müdürlüiünclen: 
Vakıflar ıdareıinin Tatdelen ve Defneli ıularının Ankara bayii An -

kara'da Hal karıısında 3 No. da Aziz Teze'dir. Menbaında fenni ve sıhhi 
~erait altında otomatik makinalarla el dokunmadan doldurulmuı olan ıiıe, 
galon ve damacanaların depoda satıı fiyatile evlere teılim fiyatı apğıda 
göıterilmittlr. 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
§ TÜRK HAVA KURUMU ~ . d'J k ~ruyle 16 

na ayrı ayrı ıhale e ı me :ı- . d satın alınacaktır. 
'd . dare bınasın a . t 'l k ~arf usuliyle Ankara a 1 • .. ' len muvakkat temına ı e a-

l . aşagıda gosterı d k 
Bu işe gırmek istiyen erın . . . gün saat 14 de ka ar o • 

. . 1 ve teklıflerını aynı nunun tayin ettiğı vesıka arı 

misyon reisliğine vermeleri Ui.~::~:~'da malzeme dairesinden, Haydarpa-
şartnameler parasız olarak d • t Jacaktır er -. den agı l • 

ıa'da test!lliiın ve sevk şe ıgın Muhammen Muvakkat 

Gurup 
Tezgahın cinsi ve miktarı 

adet Muhtelif makap tezg~hı 
ı 17 

il 7 Muhtelif zımpara tezgahı 

ııı 1 " Üniversal freze tezgahı 
" Vida di'i açma tezgahı 

IV 1 " 
v 1 Hava şahmerdanı 

VI 1 :: Seyyar kaynak cihazı 
_(4528) 

Bedel Teminat 
Lira 

14.000 
6.500 
8.500 

2.500 

9.000 

2.160 

Lira 

1.050 
487,50 

637,5 

187,50 

675 
162 

8127 

Taşdelen Defneli 
Kurut Kuruı 

4 
4,75 

16,00 
95,00 

105,00 

4,SO 
5,2S 

16,50 
100,00 

110,00 

0,30 Litrelik .. 0,50 
Galon 3,00 
Damacana 30,00 
Depoda 
Damacana 30,00 
Evlere teslim 

.. 
• .. 
.. 

Galonlar umum bakkal dükkanlarında 17,50 kuruıa satılacaktır. Bu fi
vatlardan fulasına alınmaması, fula talep edildlfl takdirde Vakıflar U
mum Müdürlüğüne veya İstanbul Vakıflar BatmüdUrlüğUnde sular itlet-
meıi Müdürtüğiine malQmat vedlmeıl rica olunur. .(4201) 7403 

§ 26 cı - Tertip ~ - -- -
~ BOYOK PiYANGOSU s - -- -S Birinci ke,ide 11 İkinciteşrin 938 dedir. s - -- -- -
§Büyük ikramiye 40.000 liradır. § - -§ Bundan baıka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye- E =: lerle (20.000 ve 10.000} liralık iki adet mükafat vardır.. . =: =: Yeni tertipten bir bilet alarak ittirak etmeyi ihmal et- E: 
=: meyiniz. Siz de piyangonun meıut ve bahtiyarları arasına E: = girmit olununuz... E: 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
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Başınız mı Ağrıyor? 

Gripten mi Yatıyorsunuz? 
Romatizmanız mı Tcprendi? 
Dişinizin Ağrısı Sizi Çok mu 
Rahatsız Ediyor? 

Bir tek kaşe 

NEOKÜRİN 
Bütün bunları derhal giderir. 

·Ve size göz açtırır. 
Lüzumunda günde 2 kaşe 

alınabilir. 

NEOKÜRİN 
Mideyi bozmaz ve kalbi 

yormaz. 8134 

Dr. M. Şerif Korkut 

•-•Pe,in ve Taksitle --

Odun kömür 
İstasyon silo karşısında 

YEN! YAKACAK PAZARI 
Tel: 1475 8045 

::ınıı ııuıııııımııııııııo 1 

Halk Bakteriyoloji ve Kimya 

- -Sanat Edebiyat Sosyoloji - -- -- -----: = --Resim Roman Ekonomi --Heykel Hikaye Hukuk = ' Müzik Şiir Felsefe 
Sinema Tenkit Tarih 
Tiyatro Hatırat Psikoloji 
Mimari Edebiyat tarihi Dil 

ıl TIRA~ Bl(AGI 
ve spor, sıhhat .. ----SES türk münevverinin, türk gençli- : 
ğinin, türk sanatkarının sesidir. : 
Yakında çıkacak haftalık gazetedir. : 

8135 = 

•• Goz Mütehassısı 

Dr. Necip Yasar 
Yenişehir Atatürk Bulvarı Kı · 

zılay bitişiği Sönmez apartmanı 
No: 8 de hastalarını kabul eder 
Cumartesi günleri saat 14-20 di-

ğer günler 17 ,5 • 20 7989 

Dr. Nejat Kulakçı 
Harbiye hastanesi kulak, burun 
ve boğaz hastalıkları mütehassısı 
Paris kliniklerinde uzun müd· 
det yaptığı tetkikten dönerek 
Atatürk Bulvarı Kızılay biti • 
şiği Sönmez Ap. 5 No: de hasta· 
tarını kabule baslam•ştır . 7R38 

Kadın terzisi_ 

Ziya K. Darcan 
Paris terzi akademisi yüksek 

atölyeler r:nezunu. 
Ankara Postane Cad. Hanef 

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

---
---- A 

Ap. 3 7377 -____ _....__. § Bı~aklar1n iyisi 

ucuzudur ------.. : 
Dr. Muzaffer Sandeı· : 

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

Cebeci Hastanesi 
laboratuvarı Göz Hastalıkları Mütehassısı - 1 O tanesi 15 kuruştur --= 7503 = 

~111111111111111111111111111111111111~ Belediye sırası, Talas apartıman Adliye Sarayı Sırası, 
1 No. ya nakletmiştir. Tel: 2972 Sarraf Hakkı Apartmanı 

ıı 1 1 ı ı ı ı ı ı ııu :ı ı ı ı ı ı u.;ıu r: ::ıuuıu:u ı;: 1111 ı ı ıı ıı •-----iiııiiiiiiiiiiiiiiiıı_. 

, 
YENi RADYO , 
iSTASYONUNU 

• 
L,~'~ , • 
" 1.-....~ • • ~· ,, ·- ......... 
~-.,,., ~ ..-": . ~ ,, !°""· 

Ankara umum satıı yeri: Talat ve Hüseyin Orta~ Tüze caddesi No: 16 • Tel : 1226 7316 

v livlnizl şenlendici~ 
/J_7 .. 1. \\~ 
<"'.' ' f'J( ___ _ 

Bunun irin de i.:fbuzlu Osram·~·am· • 1 
' > ·ı_;. 

p~lünü tercih etmelisiniz. Osram·m· tı~~· 
pmpulları sarf edecekleri cereyana ·ıı 

'ı ı : oıukabil elde edilebilecek azami ı~ık 

·~isbetini temin ederler, yani 
Ucuz ışık! 

~ 
'---" . 

A .MPULLARI 
Türkhe Vekillertı Elektron 

Türk Anonim Şirket 
_AEG 

• 

İSTANBUL P.K. 1144 
TÜrk-Anonl'm 'Elektrik !;'ıı keti Umı.miye1i• 

-j STAN BUL P. K. 144<J' 

T~babetin yüzünü güldüren ve umum doktorlarrmız tarafından takdirle milyonlarca va
!a.ııdata tavsiye edilen emsalsiz kan, kuvet, ittiha §urubudur. Bir §İşe sizlere hayatın bütün 
ıaevk ve neş' el erini tattıracak ve yaşadığınız müddetçe halsizlik, yeis, ıstırap, dütünce, kor-
~k, tembellik göstermiyecektir. . • 

E.QSF ARSOL'u diğer bütün kuvvet ilaçlarından ayıran başlıca tiassa; devamlı bır surette 
!kan. kuvvet, iştiha temin etmesi ve ilk defa kullananlarda bile azami bil' hafta içinde te· 
lair.i.lıi göstermesidir. 

E.QSFARSOL; muhakkak bir aurette bayatm esaımı tetkil eden kanı, daima tazeleyip 
ı:co&altır. Tatlı bir iştiha temin eder, adale ve sinirleri kuvvetlendirir. Uykusuzluğu, fena 
diqünceleri, yorgunluğu giderir, mide ve barsak tembelliğinden doğan inkıbazları geçirir, 
'vücuda daima gençlik ve dinçlik verir, zeka ve hafızayı parlatır, belgevşekliği ve ademi ikti
darda büyük faydalar temin eder. Velhasıl insan makinesine lazım olan bütün kuvetleri ve· 
terek tam manasile hayatm zevk ve neş'elerini tattırır. FOSF ARSOL; güneş gibidir. Gir· 

• diği yere sıhhat, saadet ve neş'e saçar. Her eczanede bulunur. 6512 

Zayi - Kayseri tayyare ve mensu· 
cat fabrikalarından aldığım 2 adet bon
servis ve sair evrakımı kaybettim. Bu
lanlar insaniyet namına aşağıdaki ad· 
rcsimc gönderdikleri takdirde mem
nun e<lileceklerdir. Aksi takdirde hü • 
kümleri olmadığı ilan olunur. 

Ankara Samanpazarı İstihlb ga· 
zinosunda Kayserili Bekir Atik 

~I 
ULUS - 19 uncu yıl - No.: 6198 

lmtıyaz Sahibı 

Bedia Terzihanesi 
939 Paris modellerinden mürekkep zengin kolleksiyonu ile işe 

başladığını muhterem müşterilerine bildirir. Yenişehir Havuzba§ı 
Kınacı Ap. No: 3 Ti: 3837 7892 

. ' , .. ,.,. -1.. 

Nurettin Kimi! SUNER 
Umumi Ne,riyatı İdare Eden 

Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENiK 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma ve bütün ağrılarınızı derhal 

ULUS Basımevi : ANKARA 
Matbaa Müdürü: Ali Rıza BASKAN 

keser, icabında günde ü~ kaşe alınabilir. 1css 
' . . .. .; . ~ ' , ... 
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~ Yen i SİNEMALAR Sus ~ 
BU GECE 

. . . - . - . 
- Jean Kiepoura ve Gladys Svarthouı: = tarafından oynanan büyük -- musiki filmi -- NAPOLl ŞARKICISI 

---

BU GÜN BU GECE 

Mevsimin en büyük 
şaheserlerinden 

ENDÜLÜS GECELERl 

. 

. BU GON BU GECE -
: Uç büyük yıldızın emsalsiz filmi = 
. . . KADIN OYUNLARI 

:; Baş rollerde: 
-----= -: Loretta Yong - Varner Bakstcr = ----Virginia Burcc -Baf Rolde: Imperio Argantina : Seanslar: =: 

Seanslar: 2.45 • 4.45 • 6,45 S 1 -= eans ar: : 2 ~ 4 _ 6 ~Gece saat 20,30 da =: 
- Gece 21 de 2,30 • 4,30 • 6,30 • geec 21 de : Fiatlar: Balkon 35, salon 20 ::: = Fiyatlar: Balkon 35 Salon 20 Fiyatlar: Balkon 35 Salon 20 • kuruştur § 
- -::ıiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı(i=' 

39 model BLAUPUNKT radyolanm dinlemeden radyo almayınız. 
KAZIM RÜŞTO 

Ankara Adliye sarayı yanı Gençağa 

apartımanı 2. ci kat No: 6 Ti: 2208 


