
• 

(arıamba 

s 
1LKTEŞR1N 

1938 -

Ulus Baıımevi 

Çankın Caddesi, Ankara 

Telgraf : Uluı - Ankara 

Yakında: 
Çok enteresan 

bir Röportaj 

5 KURUŞ 

TELEFON 
İmtiyaz sahibi 1144 
Başmuharrir 1371 
Yazı işleri 1062-1063 
Matbaa müdürü 1061 
İdare 1064 

ADiMi'% A.NCIMl%01Q.. TIMARHANE 

• • • Yurt sağlığı ıçın yenı kararlar 
Basvekilimiz dün 

...> 

Ankara'ya döndü 
B. Şükrü Kaya ve 

Dr. Aras da geldiler 
Bir müddettenberi lstanbul'da bulunmakta o -

lan Başvekilimiz B. Celal Bayar, beraberlerinde 
Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sekreteri B. Şükrü 
Kaya ve Hariciye Vekili B. Tevfik Rüştü Aras ol
duğu halde dün sabah Anadolu ekspresiyle şehri -
mize gelmiştir . 
Sayın Başvekilimiz istasyonda Büyük Millet 

Meclisi Reisi B. Abdülhalik Renda, Büyük Erkanı 
Harbiye Reisi Mareşal Fevzi Çakmak, Ankara0 da 
bulunan vekiller, saylavlar vekaletler ileri gelen -
leri tarafından karşılanmıştır. 

B. Celal Bayar, kendilerini karşılamıya gelen -
lere ayrı ayn teşekkür ettikten sonra gardan ay -
rılmıştır. 

Baıvekil Bel~ika orta el~isini kabul etti 

BCJ§vekilimiz Ankara garından çıkarken 

lıtanbul, 4 a.a. - Memleketine gitmekte olan 
Belçika ortP elçisi B. Dö Raymond, dün Dolınabah
çe saraymda Baıvekil Celi.! Bayar'ı ziyaret ederek 
kendisine veda etmiştir. 

Bir meydan 1
-

üç mesel~ 
F.R.ATAY 

İstanbul belediyesi geçen kış
tanberi Yeni camiin önündeki 
ıneydaıu geniıletmeğe uğraşı
yor. Plaıı hazır, para hazır: Fa
k~t bu kadar basit bir iı adeta 
~ır memleket meselesi tetkil et
tı. Bu sütunlarda bir defa daha 
söylediğimiz gibi, kusur lstan -
bul belediyesinden fazla, bele -
diyenin itaat etmekle mükellef 
olduğu usullerdedir. Osmanlı 
İmparatorluğu asırlarca mülki -
yet hakkını çiğnemiıtir. Yeni ka
nunlar yapılırken, millet vekille
ri pek haklı olarak eski hatıra -
ların tesirinden kurtulamamıt
lar, ve mülkiyeti en küçük teca
viiz iht imallerine karşı müdafaa 
eden kayıtlar koymuşlardır. Bi
rinci mesele, bu kayıtların artık 
yeni §artlara uydurulmak zama
nı gelmit olmasrndadır. Cumhu
riyet rejiminde musadere veya 
keyfi hareket bahis mevzuu ola
maz: Ferdi menfaatlerle umu· 
mi menfaatleri telif eden ve ıe
hirlerimizin ıüratle imar edilme
sine müsaade eden hükümlerle 
bu kayıtları hafifletmek lazım
dır. 

ikinci mesele, bir umumi men
faat iılerinde ıahısları bırakınız, 
fakat resmi daire ve müeaaese
lerde elbirliği nokıanı hiuedil
ınesiadedir. Evkafa ait emlik 
hakkındaki muamelelerin dosya
sı iyice tetkik edilmek lizımge -
lir. Maddi fedakarlığı icap eden 
ihtilaflar belediye tarafından 
kazanılm'amııtır. Halbuki niha
yet mesele bu meydanı, Yeni Ca
mi in önünü açmaktadır. Evkafın 
bir vazifesi de; bakımı kendisi
ne ait milli eserleri imar etmek
tir. Bu iıte belediye evkaftan 
ruaddi yardım bile görmeli idi. 
Şu veya bu tarafın ne suretle 
haklı olduğunu münakata ede
cek değiliz: Fakat amme men -
faatine ait itlerde kolaylaştırıcı 
collaboration, teıebbüsleri belki 
~P ikamete uğratacak olan mü
cadele ve ayrılışlara tercih edil
mek doğru olur. 

Yeni Cami meydanının üçüncü 
meselesi ile planın işaret ettiği 
binalar yıkıldıktan sonra karşı
laşacağız: Eğri ~üğ~ d~vva~l~r, 
çirkin binalar, hıç hırı dıgerı ıl~ 
ahengi o)mıyan cepheler! Belkı 
bunlardan bir takımı sermayele
rini şereflenen bu meydanda da
ha iyi irat getirir binalar yap-

(Sonu 8. inci sayfada) 

Dahiliye Vekilimiz ve Parti Ge
nel Sekreterimiz B. Şükrü Kaya, 
B. Şükrü Saraçoğlu'yla beraber 

Ankara garında 

Hariciye Vekilimiz doktor Ara•, 
B. Şakir Keıebir'le konuıuyor 

Çemberlayn 
Roma' ya 

gidecek mi? 
Fransa Roma' ya 

büyük elçi gönderecek 
Londra, 4 a.a. - Deyli Telegraf, 

dün Roma'da İtalya hariciye nazırı 
Ciano ile İngiltere büyük elçisi Lort 
Pört arasında yapılan konuşmanın 

fevkalade milhim olduğunu kaydet
mekle beraber alakadar mahafilde 
Çemberleyn'in hemen Roma'ya gitme
sinin elzem ve hatta şayanı arzu gö
rülmediğini yazmaktadır. Bununla 
beraber İtalyan - İngiliz mUnasebetle
rinin yeni Sir yolda inkişaf edeceği 
zannediliyor. 

Ciana - Lord Pört gifriişmeleri 
Roma, 4 a.a. - Kont Ciano ile Lort 

Pört arasında yapılan görüşmelerin 
münhasıran Çekoslovakya'da yapıla
cak plebisite ve plebisit yapılacak 

(Sonu 3 üncü sayfada) 

Mareşal Fevzi Çakmak 
İstanbul'a gitti 

Genel Kurmay Başkanı Mareşal 
Fevzi Çakmak dün akşamki trenle 
lstanbul'a hareket etmiştir. 

Mareşal istasyonda generaller ta
rafından uğurlanmıştır. 

f Macarlar Prag'a 
bir nota verdiler 

Ekalliyetler hakkında 

Müzakerelerin çabuk 

baılamasmı istiyorlar 
Budepeşte, 4 a.a. - Macar ajansı 

bildiriyor: Prag'daki macar elçisi bu
gün Çek hükümetine yeni bir nota 
vererek macar hükümetinin gelecek 
günler zarfında müzakerelere bat. 
!anmasını arzu ettiğini bildirmiştir. 

Elçi aynı zamanda müzakerelerin 
müşkülatsız, süratle ve müsait bir ha
va içinde cereyan edebilmesi için cid
di teminat istemiştir. 

''Macar ekalliyetleri i§i de 
hallolunmalı'' 

Varşova, 4 Q':'a. - Pat ajansı bil
diriyor: Çekoslovakya'daki Polonya 
mıntakasının işgalini bahis mevzuu e
den Polonya matbuatı Avrupa'nın 

(Sonu B. irıci sayfada) 

Prag kabinesi 
istifa etti 

l stila eden Sirovi 

Prag, 4 a.a. - Sirovi hiiküme
ti iıtifaıını vermittir. Selahiyet
tar mahfiller istifanın kabinenin 
tadili içrn bir formalite olduğu -
nu kaydediyorlar. 

(B. Beneı'in istifası ihtimaline ve 
kurulacak yeni kabinenin mahiyetine 
dair olan diğer haberlerimiz 8 inci 
ısayfadadır.) 

-. 

Ankara'daki sıhat müeııeıelerinin umumi bir görünüşü 

Sıhat Bakanımız B. Hulusi 
:Alat(lf 

10 senelik bir sağhk 
plônı hazırlandı 

150 hastane tesis edilecek' 

Bunlar1n yatak mevcudu 17 .000 dir ! 
Yeniden birçok dispanserler 
ve sanotoryomlar kurulacak: 

Sıhat Vekaleti hükümetten aldığı selahiyetle on senelik bir. 
plin hazırlamıt ve bu planla yurdun 150 muhtelif yerinde yatak 
yekUııu takriben 17 bine varan 150 kadar hastane ve bunlardan 
batka birçok ebe mektepleri, sıhat enstitüleri, etüvler, mücadele 
heyetleri, sıhi müzeler ve serom ~iftliği vücuda getirecek -.e ffıeis 
edecektir. 

Bugtın bütün memJeketimi«de 8639 

Daladiye sulhun nasıl 
kurtulduğunu anlatlyor 

f 
yataklı 146 umumi hastane vardır. 
Ayrıca 2400 yataklı 4 akil hastaneai. 
351 yataklı 17 doğumevi, 820 yataklı 
4 icizler yurdu.160 yataklı 2 yetin> 
ler evi, 305 yataklı 5 verem dispanae
ri, 6 verem mücadele dispanseri, 33 
emrazı zühreviye dispanseri, 87 sıtma 
dispanseri, 2 sıhat merkezi ve 310 

Fransız Meclisi ve Senatosunda 
hükümetin beyannamesi okundu 

Paris, 4 a.a. -
Nazırlar, bu sabah 
saat 10 da bir kabi
ne içtimaı akdet 
mişler ve müteaki
ben saat 11.45 de B. 
Löbrön'ün riyase
tinde bir nazırlar 

içtimaı yapmışlar -
dır. 

B. Daladiye, bu -
gün öğleden sonra, 
hükümet namına 
iy~n ve mebusan 
meclislerine yapı -
lacak beyanat hak
kında maliımat ver 
miştir. Nazır 1 ar 
meclisi, bu beyana. 
tı ittifakla tasvip 
etmiştir. Meclis, 
geçirilmiş o l a n 
fevkalade hallerin 
memlekette yayıl -
masını zaruri kıl. 
mış olduğu mali 
ve iktisadi vazi -
yette derhal bir 
kalkınma yapılma
a ı n a hükümetin 
muvaffak olmasını 
temine medar ola -
cak vasi selahiyct· 
lerin parlamento -
dan istenilmesine 
de ittifakla ka -
rar ve r m i ş -
tir. 

Sulhun kurtardmaaında mühim mrette amil 
olan ,ahsiyet: B. Çemberlayn Münih'te 

Hükümetin parlamentodan 
istiyeceği ıeylcr 

Hükümet, bugün öğleden sonra iki 
meclise vereceği geniş sellhiyetler 
projesinin derhal müzakeresini ve 
bütün kabulünü istiyecektir. 

Kambiyonun kontrolu ve paranm 
manipülasyonu projeye dahil değil -
dir. 
Geniş selahiyetler 31. 12 tarihine 

kadar istenecektir. Fakat hükümetin 
(Sonu 8. iDCi sayfada) 

Hitler'le konuıuyor 

Hatay'dan lstanbul'a 

limon gönderiliyor 
İstanbul, 4 (Telefonla) - Hatay' -

dan Erzurum vapuriyle 112 sandık li
mon geldi. Bunlar hükümetin emriyle 
genel ithalat rejimi kararnamesinin 
birinci maddesine göce sccbest olarak 
ithal edildi. 

1 
muayene evi vardır. 

Bugün muhtelif hastalıklardan mus
tarip vatandaşları kabul eden 146 has
tanenin yatak sayısına göre her 10 
bin nüfusa 5 yatak isabet etmektedir. 
Avrupa memleketlerinde bu nitıbet 
bize nazaran çok yüksektir. Sıhat Ve
kaleti bizdeki bu nisberi öniimibıdeki 
ilk senelerde hiç değilse üç misline 

(Sonu 8 inci sayfada) 

B. Menemencioğlu 
ufak bir 

ameliyat geçirdi 
İstanbul, 4 (Telefonla) - Hariciye 

Vekaleti Umumi Katibi B. Numan 
Menemencioğlu, Cerrah paşa hastane -
sinde küçük bir ameliyat geçirmiştir. 
Sıhi vaziyeti iyidir. Mumaileyh Türle: 
- İtalyan ticaret anlaşması için ya~ 
lan müzakerelere riyaset ediyordu. 
Heyet Ankara·ya hareket etti. B. Nu • 
man Menemencioğlu da iyi olur olmaz 
Ankara'ya hareket edecektir. 

ULUS - B. Numan Menemcncioğ
lu'na fi.cil sıhat temenni ederiz. 
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Mektep kitaptan 

saflıa ~ıkanldı 
Kültür Rakcmlığından : 

Tiirkçc tcrimlt·rlc yazılan 
devlet kitapları hugiin yur
dumuzun her hülgcısindc sa
tı!ia sunulmuştur. Orta l ' C li
se sınıfları için aısli kitap ola
rak yalnız hu kitaplar oku • 
tulacaktır. Bu kitapların han
gi sınıflarda okutulacaklan 
kitapların iizcriıulc fiatlari
lc birlikte yazılıdır. (a.a.) 

IJIJS aıs s Ol.1l'.R5 s s s ooıorıaıaı. 
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İstidat ve muhit 

Bir fel&ket neticesinde kollarından birini kaybetmiı olan genç bir 
türk bokaörü, gazeteler vaııtasiyle, kendi sıkletindeki bütün bokaörleri 
müsabakaya çaiırıyor, Tek koliyle yaptıiı iki müıabakada rakiplerini 
mağtup ettiğini bildiren bu gencin kuveti, hakiakt-.ı kendisinin güven • 
diği kadana, ona bir kolunu kaybettiren kader, Türkiye'r: ·· ~iki bir dün· 
ya falllpiyonundan mahrum etmiıtir, diye düşünebiliriz. • 

Tek kollu bokaör düıünün, bu ne hazin bir akıbettir. Talihin, insanı, 

böyle en can alacak noktaıından vurmaıı ne yazık ki, nadir görülen 
ıeylwden değildir. hahi beıtekir Bethofen, aon yıllarmda, .. fır olarak, 
kafumda yarattığı ve ancak ruhunda duyduğu eııiz eaerleri ititmek aa· 
adetinden mahrum kalmadı mı? 

Gözlerini kaybeden bir reN&mm, dilini kaybeden bir aktörün ııtıra· 
bmı ta~vvur edebilirıiniz. 

Bir Mtidattan mahrum olmak büyiik bir talihıizlik defildir. Fakat 
kendinde büyiik bir kabiliyet hiaaederek o kabiliyetin tezahürü imkin • 
larından mahrwn olmak, itte aııl felaket budur. 

Büyiik bir a&keri dehanm lsviçre veya Norveç'te, büyiik bir edebi de• 
hanın Habeıiıtan'da veya Nigerya'da yetiıtifini göz önüne getirin, De· 
hi. değil, daha doiruau dehi. tohumu demek li.zmı. Bu tohumlar, üzerine 
düttükleri kmr topraklarda filizlenip meyva vermek imki.nını bulama· 
dan çürüyeceklerdir. Norveç'in büyük bir aıker, Habeıistan'ın büyiik 
bir edip yetiıtirmemiı olmaıının aebebini, o memleketlerde iıtidatlı in· 
aanlarm doğmamıt olmaımda deiil, muhitin bu neviden kabiliyetleri in
kitaf ettirmek imki.nıızlığmda aramak lazımdır. 

Şu halde, muhitin de bir istidat için, bokaörün kolu, muıikitina•ın 

kulalı ve ressamın gözü kadar derin bir ihtiyaç olduğunu nasıl inkar 
~debiliriz? Yaıar NABi 

Sağlık teıkilallmızda yapllan nakil, 
tayin ve terfiler 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, terfi, tayin ve nakiller yap
mıştır. Bunları sırasiyle yazıyoruz: 

Nakil ve t.ayinler 1 tab~b~ Salih Ma?ar• ~rde" hüküm~t 
tabıbı Ahmet Nıhat Kıp, Bayındır hu-

latanbul düşkünler evi kreş müte- kümet taöibi Yasin Şakir, Eminönü hü 
hassıaı Naci Somersan Balıkesir do - kilmet tabibi M. Lütfi Demren, Tire 
ğumevi çocuk mütehassıslıgına, Balı- hükümet tabibi Nuri Elel,Sürmene hü
kesir doğum ve çocuk bakımevi çocuk ıı:ümet tabibilbrahim Altay, Bursa hü
mütehassısı Ahmet Akkoyunlu ıstan- kümet tabibi Haşim Olcay, İnegöl hü
bul düşkünlerevi kreg mütehassıslığı - kümet tabibi Mahmut Musa Akova, 
na, Uşak bükümet tabibi Süreyya ter- Merzifon bükümet tabibi 1. Hakkı 
fian Çorum sıhat memurlar ~ekte~~ Şarman, Beyoğlu hilkümet tabibi Ra
müdürlüğüne, İstanbul bakterıyoloJı uf Gültekin, Kemalpaşa hükümet tabi
l&boratuvar mütehassısı Nurettin içti- bi Aıım, Kırklareli merkez hükümet 
mal muavenet işleri dairesi tedrisat tabibi Yafes Nuri, Konya Ereğli hü
l)ubesi mütehassıshğına, İstanbul be - ki.imet tabibi Salih Zeki Aysal, Gönen 
lediye 11hat igleri müdür muavini Os- hükümet tabibi Celalettin Baysun, 
man Sait terfian İstanbul belediyesi Kargı hükUmet tabibi Hüsamettin 
ııhat işleri müdürlüğüne, Fatih bele- Gliltin • 

Maa§ları 40 liraya 
tıkarılanl.ar 

Cide hükümet tabibi Osman Şevket 
Demirtat. Ayancık hükümet tabibi 
Nuh Naci Süalp, Amasya hükümet ta
bibi Cafer, Tosya hükümet tabibi A -
sım Tilrker, Yeniıehir hükümet tabibi 
Fatin Dalman, Çerkeş hükümet tabibi 
Kenan Fuat Çiğmen, Hopa hükümet 
tabibi Mustafa Orhan Bilge, Osman -
cık hükümet tabibi lamail Zeki Kafes
cioğlu, Silvan hükümet tabibi Şükrü 
Kaya, Edirne hükümet tabibi Saim 
Tunca, Beypazarı hükümet tabibi Sa
lahattin Çöteli, Gaziantep hükümet 
tabibi Eşref Atalay, Bayburt hükümet 
tabibi Kimil Refet Alptuna, Mardin 
bükü.met tabibi Mehmet Turgut, Un • 
ye hükümet tabibi Kimil .t~il Ö· 
ner, Dörtyol hükümet tabıbı Ahmet 
Hilmi Yalçın Divriği hükümet tabibi 

Son yağmurların 

doğurduğu facia 

Bir kadına yıldırım isabet etti, 
bir de ~ocuk selde boğuldu 
Alikalı makamlara gelen malumata 

ıöre ıeçen haftanın son günleri için
de yurdun muhtelif mıntakctlarına ya· 
ğan yağmurlar ve bunlardan hasıl o' -
lan seller gene bir çok zarara sebep 
olmuştur. , 

Akşehir mmtakasına yağan §lddet· 
li yağmurlar dolayıaiyle Karahöyük 
köyünde bir kadına yıldırım ~sabet et· 
mit ve kadını derhal öldürmUttür. 
Tuzlukçu nahiyesine bağlı Kuraşi kö 
yünde bir ökliz yıldırımla ölmü§, sele 
kapılan iki çocuktan ancak bir tanesi 
boğulmaktan kurtanlabilmi§tlr. Bu 
köyde 2350 kilo buğday, 60 kilo araba 
sap harap olmuştur. Yumak nahiyesi
ne bağlı Çeltik köyünde 589.500 kilo 
buğday, 3020 kllo arpa, nahiye merke· 
zinde ise 607.500 kilo buğday hasara 
uğranuıtır. 

Seyitgazi kazasının Kırka nahiye -
ıine bağlı Numanoluk köyünde 22 da
var, 3 sığır, 29.520 kilo buğday, 8916 

kilo arpa, 365 adet saman arabası, 228 
lira kıymetinde eşya, Barba.san köyün
de 2310 kilo buğday 720 kilo arpa ve 
52 adet araba hasara uğramıştır 

Gebze'nin Muratlı köyünde yağan 
yağmurdan hasıl olan seller iki değir
meni yıknuş, Mezarlıkaltı ve Safarlı 
derelerinde iki köprüyü harap etmiş, 
Gebze ormanlarından kömür imali için 
kesilmiş yüzlerce kantar odun ile kö
mür yUklU bet arabayı alıp götürmUş
tUr. Karaburun'da yağan yağmurlar 

ise 15010 kilo üzümü ıalatmıştır. 

Pazarhksız sataş 

kanununun tatbikatı 
Pazarlıksız satıg kanununun tatbi

katı yoluna girmektedir. Dün de bir 
taraftan belediye müf ettiıleri diğer 
taraftan belediye zabıta memurları 

gehrin muhtelif kıaımlarında esnafın 
kontroluyla meşgul olmu§lardır. Bu a
rada bazı yolıuzluklara da tesadüf e -
dilmit vebu suretle ilk günden beri tu 
tulan zabıtların sayısı 40 i bulmuştur. 

Kanuna aykırı hareket ettikleri 
tesbit edilen esnaf hakkmOattt evrak 
belediye' encümenine havale edilmiş 
bulunmaktadır. 

tabibi Ahmet Eşref Öktem, Karaman 
hükümet tabibi Hikmet Şükrü Kı
vanç, Nevşehir hükiimet tabibi Hasan 
Baari Baykal, Urfa merkez hükümet 
tabibi Mehmet Niyazi Göv, Uluborlu 
hükümet tabibi Yusuf Kemal. 

Tekaüde aevkedilenler 
Sarıyer belediye tabibi Hakkı Sa -

yın, Mahmutbey dispa~ıer tabibi Me~· 
met Emin, başmüfettış Burhanettın 
Binzet, Eskişehir ııhat ve içtimat mu
avenet müdürü Nazmi Bilgin, Beyoğ • 
lu tephirhanesi tabibi Mehmet Şükrü 
İlkkaya. 

Müstafi addedilenler 

1 Rakamlarla Türkiye 

Ticaret odaları 
Devletin umumi nizam ve halk hiz

metleri için kurmuı olduğu müeaaeae
lerin yanı başında bir de, hususi gaye. 
ler için ve büyük itleri tamamlamak 
maksadiyle kurulmuı müesaeıelerimiz 
vardır. Ticaret Odaları, bu tip müeı • 
seaelerden en çok verimli olanlardan 
biridir. 

Mübadele ıartlan, piyaaalar, ekono -
mik anlaşmalar, alıı ve satıı imkanları 
daima deiiımekte bulunduğvndan ti -
careti orwanize etmek ve onun seyrini 
milli menfaatlere uygun ceçheler i · 
çinde inki!M ettirmek vazifeleri ara • 
sında bulunan ticaret odaları, müsbet 
olarak çalııtığı zamanlar, çok faydalı 
iıler baıarmııtır. Bilhassa büyük tica
ret merke.zlerimizde odaların it prog • 
ramlan, çok genİf ve ıümullüdür. Tüc· 
carın bütün dileklerini hükmete anlat
mak ve hükümet kararlannın tam tat • 
bikinde vazifelendirilmit olmak, ticaret 
odalannı finans ve ekonomi alemimi -
zin en mühim müeueıeleri arasına sok
muıtur. Bilhassa daha radikal bir islah 
arifesinde onlara ait rakamlar, bir hu
susiyet taıımaktadır. 

Ticaret odalarımızın 937 seneıinde 

aayıları, 123 Ü buluyordu. Bu tip mü -
eueıelerimizden bir çoğv, yalnız vila· 
yetlerimize mahıuı olduğu halde tica • 
ret odalarımız ticari hareketleri mü • 
hirn olan bazı kazalarmuzda da teıek -
kül etmiıtil'. 

Ticaret odalarımızın 937 seneainde 
büdce yekunlan, 741,355 lira idi. En 
dolgun büdceıi olan vilayet lstan -
bul'dur: 201.591 lira... lstanbul'dan 
sonra 61.000 lira ile Ankara, 54.000 li
ra ile !z:mir; 33.000 lira ile Bursa, 
21.323 lira ile Mersin; 20.920 lira ile 
Kayseri, 19.163 lira ile Seyhan; 10.143 
lira ile Ordu gelmektedir. 

Büdceıi en az olan ticaret odası Yoz
ğat'tır: 400 lira. .. Halbuki Yozğat vi
layet olduğu halde bir kaza olan Tar
ıuı'un 5008 liralık büdceıi vardır. 

Y ozğat'tan sonra ikinci derecede 
az büdce Alaiye kazasın dadır: 490 li
ra... Gümüıhane bu rakamdan Ü9 lira 
fazladır: 493 lira. .• 

Bazı vilayetlerimizde ticaret odala· 
n yoktur: Mesela Van gibi... Bazan 
da hiç hatmmıza gelmiyen kazalarda 
ticaret odalarına rastlarız: Vakfıkebir 
i. a.-a..ı•~~ .. 

bulunutunun, aynı zamanda bir ticari 
hareket ve ve kıymet ifade ettiğini is
bat eder. 

Polonya ile ticaret 
müzakereleri yeniden baılıyor 

Polonya ile hükümetimiz arasında 
evelce batlamıt olan ticaret ve kliring 
anla§lllalan müzakerelerine bugünler
de yeniden başlanacaktır. Evelce bu 
müzakerelerde Polonya adına bulun -
muş olan elçilik müsteşarı Varşova -
dan talimat alarak ıehrimize dönmüş 
bulunmaktadır. B. müsteşar İstanbul -
da Türkofis reisi ile temaslar yapmı§• 
tır. Haber aldığımıza böre müzakere -
terde Polonya adına elçilik müateşan 
ile birlikte bulunmak üzere bugün -
terde Varııova'dan bir delegenin şeh -
rimize ~etmesi beklenmektedir. 

Köy birlikleri kurulacak 

İdare ômirleri müşterek işleri tesbit 
ve bunları programlaştıracaklardır 
Köylerde yapılacak olan yatılı yatısız mektep ve pansiyon, 

takh yataksız dispanser, köy nümune bahçe ve fidanlıkları, JJl 

zarlık, yol ve bunlara benzer halk hizmetlerine mahsus um 
müesseseler için, çok zaman köyün içindeki münasip yerlerin 
bipli bulunması, bu gibi inşaları güçleıtinnekte idi. Yeni hazırl 
nan bir proje ile köy derneklerine bu gibi yerlerin satın alın 
hakkı verilmekte ve köyler araaı ortak ve birlik itler teabit edi 
mektedir. 

Böyle hallerde istimlak sebeplerini 
göıterir köy derneğinin mazıbataaı, 

kaymakam veya valiye gönderile -
cektir. Kaymakam, merkez kazaların
da valinin gös~receği zat, evraıkm 
gelmesinden itibaren ıekiz gün için -
de yapılacak istimlakin umumi men
faatlara uygun olup olmadığına ka
rar verecektir. Red kararına kartı 
köy encümeni tarafından. valiye iti
raz edilebilecektir. İtiraz üzerine ve· 
rilecek kararlar kati olacaktır. Bu 
kararlar aleyhine devlet 9uraaına ve· 
ya her hangi bir mahkemeye müra -
caat edilemiyecektir. Satın alınacak 
gayri men.ku1 köy derneği basından 
ve emlak sahiplerinden birer kitiyle 
vukuf ehlinden bir zattan mürekkep 
olmak üzere teşkil olunacak komiı -
yon marifetiyle kıymet biçilecektir. 
İstimlak kararı ve kıymetleri gayri 
menkül sahiplerine yazı ile tebliğ o
lunacaktır. Buna mukabil sahipleri 
tarafından istimlik bedeline milnha
sır olmak üzere tebliğ tarihinden iti
baren 8 gün zarfında kaymakam veya 
valiye tahriren müracaat eylemek au- · 
retiyle itiraz edilebilecektir. Bu iti -
razlar kazalarda kaza idare heyetince 
tetkik ve karara bağlanacaktır. 

Kati kararın tebliğ tarihinden kırk 
beş gün içinde gayri menkul sahibi 
istimlak edilen yeri veya yapıyı tah
liye ve teslime ve takririni vermiye 
mecburdur. Aksi takdirde bedel milli 
bankalardan birine yatırılmak ıure

tiyle zabıta marifetiyle boş.altılıp köy 
muhtarına teslim edilecek ve idare 
heyeti karariyle gctyı l •nonlrıihın kay
dı feshedilerek köy namına tapuya 
bağlanacaktır. 

ceği iki murahhas !bu itirazları tetk' 
edecek ve uyuşmak kabil olduğu t 
dirde kati kararlar verecektir. Bu k 
rar nahiye müdürüne, kaymakam '11 
merkez kazalarda valiye bildirilece 
tir. Uyuşmak tkabil olmadığı takdir 
de meaeleyl idare h~yeti on bet gU 
isinde tetkik ederek karara bağlı 
caktır. Bu karar üzerine kaymak 
icraya memur muhtar ve encUmeni d 
tayin edecektir. 

Köy dernekleri, idare heyeti kar 
rında kendi köyleri hisaelerine ko 
nulmuı bulunan emek ve paraları büt 
çelerine koymıya ve gösterilen itler 
yapmıya mecburdurlar. 100 lirada 
az değerdeki ortak itlerin alikah köy 
idarelerince uyutulup halledilmeai 
caiz olacaktır. 

Ortak kararlarda ibu kararın tatbi 
kine memur edilen muhtar ve eneli " 
men, bUtün köyler ve köylUlere karşı. 
kendi köy ve köylilleri hakkındaki 
vazife ve aalihiyetlere malik olacak. 
bu iıin icraatından ve hesaplarından 
mesul bulunacaktır. Diğer köyler bu· 
muhtar tarafından iıtendikçe !bUdce
lerine konulan paraları ve mükellef ı 
tutulan adamları vaktmda göndemıi· 
ye mecbur olacaklardır. İcraya me • 
mur muhtarın talebi üzerine kararla• 
ra rağmen mazeretsiz büdcelerine la· 
zımgelen para ve emeği koymıyan 
köylerin büdcelerine kaza idare he • 
yeti diğer masraflardan kısarak ve 
imkan varsa geliri arttırarak rC1öen 
para ve imece koyacaktrr. Hususi i - ~ 
dareler büdcelerinden köyler arası 
ortak iglerine yapılacak yardımlar, a· 
J::ı.kaıı ı..o,, ı .... ,_ 'h;;,fo,.J,.rine konarak 
sarfolacaktır. 

Köyler araaı ortak işleri ve bölge 
Köyler arası ortak iıler ve ortak işlerini a.raştnıp köy idareleri· 
birlikler : ne yaptırmak vali ; kaymakam ve na - A 

Yol, köprü, sulama, kanalları, sel biye müdürlerinin vazifesi olacaktır. 
Bunwı ;cin-h~rı.~ııı..~J. lP.-... 

yatald&nöi terni•W-. ~~~~'i muhtarlarını ve kÖy'l!lurahhas heyet· 
ler yapma, taşmaların %arar vermele -
rini önlemek gibi iki ve daha çok köy- !erini muayyen yerlerde ıtopltyacak -
leri birlikte alikalandıran itler bu lar, kararlar almıya scvk~decekler, 

itleri katı kararlara bağhyaca.Jdar ve 
köyler arasın.da ortakça yapılacaktır. bunları yapıhncıya kadar takip ede -

Bütün bir mıntakayı alakalandıran ceklerdir. 
bu gi.bi müşterek işler bütün bu böl- Köyler ralarmda bazı müşterek ih-o 
gedeki köylerde el birliğiyle yapıla - tiyaçları devamlı surette karşılamak 
caktır. üzere dernekler kararları ve valilerin 

Bu ortak itleri kaymakam veya va- muvafakatiyle birlikler kurabilecek
linin emri altmda şöylece görülecek • terdir. Bu takdirde bu birlikler, 1580 
tir: Alakalı köy idarelerinden birinin aayılı belediye kanununun 133 - 143 1 
veya bir kaçının veya hepsinin talc- inci maddeleri hükümleri dahiliDdc t 
bi varsa bu talep üzerine veya bir tet· kuırulup yilrilti.ilecektir. 1 
kik neticesinde el birliğiyle yapılma • 
aı vali veya kaymakam tarafından ka- t 

rarıaıtırı1an itler için, aıtkaıı köy.1er Anadolu ve Trakya'nın s 
muhtarlarının reisliğinde bir komıa - c 
yon kurulacaktır. Verilecek kararlar
la het' köye düıecek it mikdarı, emek 
ve para hiHeleri ayrı ayrı göıterile -
cektir. 

preistoryası 
li 

Türk '1 arih Kurumu Anadolu'nun h 

diye tabibi Nurettin terfi.... İstanbul 
belediye sıhat işleri müdür muavinli -
ğine, Eleşkirt hükümet tabibi 
Hüseyin merkez hıfzıssıha milessesesi 
bakteriyoloji asistanlığına, Kalecik 
hükUmet tabibi Hayri İskilip bükümet 
tabipliğine, Beyoğlu bele<liye baştabi
bi SükClti Keçeci terfian İstanbul be -
lediyeıi sıhat işleri müfettigliğine, 
aağlık propagandası umuır. müdürlük 
mütehassıslarından Utif Ereğli sahil 
sıhiye merkezi tabinliğine, İçel ıuhat 
müdürü Muhittin Celal sağlık propa
gandaıı umum müdürlüğü propagan
da ve nesriyat mütehassıslrğma, Af· 
yon me~leket hastane~i dahiliye ?1Ü· 
tehaıısı Kadri Yetkın Heybelıada 
verem aanatoryomu n:~tehassISlığına, 
Bakırköy belet.'ye baştabibi :.'1aaır 
Şevki Fatih belediye baştabipliğine, 
Bakırköy belediye ta.bibi Sadi Şerif 
Bakırköy belediye baştabipliğine, Ak
hisar belediye tabibi Haşim Konya 
memleket hastanesi kulak mütehassıs
lıiına. Aksaray memleket ha~.taneıi 
operatörü Münir Ataman .. K~:~~ya 
memleket hastanesi operatorlugune, 
Afyon memleket hastanesi operatörü 
Recep S:-ykan Mersin meml~ket has -
tanesi- operatörlüğüne, Mersın memle
ket hastanesi operatörü Safaettin Af
yon memleket hastanesi operatörl~ğü· 
ne, Haydarpaşa nümune hastanesı o -
peratör muavini Mitat Amasya mem -
leket hastanesi .ratörlüğüne, Erzu
rum nUmune hastanesi laboratuvar şe· 
fi Hilmi Erimer İstar.!:ıul vilayet l~bo· 
ratuvar mütehassıslığına, Boğazlıy~ 
hükümet tabibi Refik Erer Uıak hu· 
kümet tabipliğine, Kütahya mem~ek~t 
hutaneıi Operatörü Faile ~ağbılgın 
Haydarpaşa nümune haataneıı .?pera
tör m\•vinliğine, Haydarpaşa numune 
hastane'~ dahiliye asistanı Sami Ya
ğız Tokat memleket hastanesi dahili
ye mütehassıshğına, Amerikadan tah
ıilden avdet eden mühendis Necdet 
Bengi hıfzıssıha mektebi muallimli~~
ne, Bitlis memleket : .st:mesi operato: 
rü Sadık Kozan memleket hastanesı 
operatörlüğüne, Tuzluca hük~et ta
bibi Cemal Saygın İstanbul aklı!.'e ha~
tanesi asistanlığına, açıktan mutekaıt 
tabip Natık Yene~ İz~it ~elediye t~
bipliğine, sıhat miıfettı~~erı~de.~ Saıt 
Akkirman terfian başmufettıtlıge, Sa
rıyer belediye tabibi ~hn;ı;~ İrfan Be -
yoğlu belediye ba.ştabıplıgıne, .Gureba 
hastanesi cildiye asistanı Hamıt Ko.k
kil Cerrahpaşa hastane•! ront~en_asıs
tanlrğma, nakil ve tayın edılmıtler-

Mahmut Nedim Göksoy, Tekirdağ hü- Burdur merkez belediye tabibi Hik
kümet tabibi Ekrem Aydın, Akçaabat met Özbilgin, Salihli bele~iye tab~b~ 
hükümet tabibi Edip Mehmet, Dinar Kadri İrkin, Afyon beledıye tabıbı 
hükümet tabibi Galip Yalvaç, Nallı- Cemil Alsan, Trakya sıtma mücadele
han hükilmet tabibi Ali Suavi, Nazilli ıi tabibi Ha§im Lütfi, Burdur memle· 
hükilmet tabibi Fuat K.öseoğlu, İmroz ket hastanesi dahiliye mütehaısısı • k l d bes' 
hükümet tabibi Ahmet Faik Şahin, Kenan Sunaç. ıs Ban aSIRIR on ra ıu 1 

Her köy muhtarı bu kararda kendi 
köyüne düten emek ve para mikdar
larını kendi bUdceıine koyacaktır. A
lakalı ıköylerden birinin derneği bu 
ortak iti eıaaından reddedene veya 
kendisine ayrılan emek ve para hiı -
seleriyle it mikdarını çok görür ve bu 
i§i yapmıya memur muhtar ve encü
mene itiraz ederıe bıınu bir hafta i -
çinde nahiye müdürüne ve kayma
kama bildirecektir. Her köyün seçe-

ve Trakya'run preistoryası hakkında h 
sistematik tetkikler yapmıya karar ver- ı 
miştir. Kurum, bu çalışmasına baş • 
)arken evelemirde tarihten önceki in -
sanlara mesken vazüesi görmüş olan 
mağaraların yerlerini tesbit etmeyi 
muvafık görmüştür. Bütiln devlet mU
eascselerinden ve parti tegkilit:iylc di
ğer kurumlardan ciddi ve esaslı yar .. 
dnn göreceğine şüphe olmıyan bu bü • 
yUk tetcbbüsün bize yeni yeni tarihi 
hakikatler öğreteceğine §Üphe yoktur. 
Kurum bütün viliyetlerdcın lç bakan

dir. 

MOO§l.an 45 liraya 
çıkarılanlar 

Kırkaağaç hükümet tabibi M~mut 
Nedim, Karaburun hükümet tabıbı Sa
lih Tevfik Kıvanç, Bakırköy hüküm~t 
tabibi Salim, Sivrihisa hükümet tabı
bi Liitfi Gilrer, Burduı merkez hükü
mct tabibi Asaf Altırodop, Rize hükü
met tabibi H . Basri Özkan, Sinop hU
kümet tabibi E.Erdal, Devrek hükümet 

Çorum hükUmet tabibi Fikret Esat t 
Hekimoğlu, Şebinkarahisar hüküme~ Seyhan sağlık müdürü Kemal ki -
tabibi Mehmet Ahmet Baran, Şarkı zer' in sınıfı birinciye çıkarılmış, ts
Karaağaç hükümet tabibi Hüseyin Ru- tanbul verem dispanseri rontken mü -
hi Derman, Sarıkamı§ hükilmct tabibi tehassısı tzzettinin 100 lira olan üc
Mahir Rasih Kürklü, Saray hükUmet reti 150 lira yapılmııtır. 

Bakanlar Heyeti, bankalar kanunu
nun dördüncü maddesine tevfikan 
Türkiye İt bankaaırun Londra'da bir 
şube açmasına müsaade etmiştir. 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Belki de bu yeni ölüm tedbirleri 

Bir makale dolayısiyle 
".u .. Muharrir, bu eseriyle roman

czlrkta yepyeni bir lrl•sizme, (gali· 
ba lrlisisizm olacak) içten uzişle 
hl.diselerin en göze uzak ka.lan Ju
srmlarrnı bir çırpzda ankadre eden 
bir stile doğru ilk adımını atmıı ~ 
luyor. 

Muharrir,( ....... ) romanrnı türk e· 
debiyat tarihinden yepyeni bir .ori
jin halinde hediye etmekle yerınde 
bir öğünclı hak kazanm1ştır." 

Yeni çıkmış bir romanın tenkidi 
"sadedinde" yazılmış olan yukarrki 
satırları bir lstanbul ~cmuasrndan 
alıyorum. Klsisizm yerine ve gayet 
yersiz kullanılan kl§sizm, ankadre, 
stil, orijin kelimelerinden sonra b.ir 
nazar boncuğu gibi öğüne kelimesı
ne ne buyurursunuz? 

Körpe üstadlar, tenkide kötü baş
lıyorlar: E&kideon yazı yazanlar ve 
hatta konuşa.nlBr arasrnda bir "lü
gat paralamak" tabiri vardı ve "liı
gat para/ryan" kimse bir çırpıda bir 
çok arapça, farsça kelimeler kulla
nırdı. Körpe üstadlarrn kaleme al -
dılrları yüksek makaleler( J )de yap
tıkları bundan başka bır ~ey değil
dir. F;1.Aıat "tü.ıkçe değil mi uydur 

uYıdur slJy/el" diyıe bir söz yoktur. 
T. t. 

Bir kahraman l 

latanbul' da Y osef Beyda ismin
de bir yahudi, onar gramlık pa
ketler yaparak bunları harman •· 
dilmiı çay diye satarken bunla
rm içine çay değil de Bursa'da çı· 
kan ve adına ''Bursa çayı,, denilen 
bir otu karıttırdığı için mahkeme
ye verilmif. 

Bay. Y osef Beyda kendisini §Öy
le müdafaa ediyonnUf: 

- Bu benim yaptıimıa hile
ki.rlrk denemez. Ortada bir auç da 
yok. Ben, aadece milli bir vazife
mi yerine getirdim. Cava'ya, Hin
diatan'a, Seylan'a, Ruaya'ya para 
gideceiine her ıeyin yerliıini kul
lanalım, dedim, paramµ bizde 
kalaal 

K.öted• t;ıucakta nice sizli Ya• 
~rverler varmıt da bizim ha· 
berimiz yolanut meior 1 

Zehirli gaz ! 

Çin kaynaldanndan gelen tel· 
graflar, japon orduıunun çinlilıere 
kartı zehirli gaz kullammya karar 
verdiklerini bildiriyor. GUya eon 
günlerde iki japon gemİIİ Şangbay' -
dan Kiukiang'a 480 sandık doluıu 
zehirli gaz getireli imİf. 

insan, ilk duyduğu zaman bu 
türlü haberlere inanmamak iıtiyor, • 
fakat biraz dütündükten aonra İnan• 
mamuı için sebep de kalmıyor: 

Yirminci asır insanı heyecamız 
edemiyor. 1905 den 1938 e kadar 
çeıit çqit harplar aörenleri, artık, 
top, tüfek, b:omba, mitralyöz heye -
cana düıürmüY,or. Sab'Mltde ...,ele 

Avrupa iklimi ve a.~lanlar ! 

Avrupa'ıun hayvanat bahçelerin· 
de bulunan aalanlann yavruladığını, 
zürriyetini çoğaltıp ürediğini aöre • 
rek hükmediyorlar ki Avrupa iklimi 
aslan yetiıtirmiye elveriılidir. 

Sömür'gecileri ıevindirecek bir ha
ber! demek ki Afrika iklimi ile Av
rupa iklimi arasında bir yakınlık var 
ki oranın aalanları burada yqıyabili· 
yor. / 

Fakat Afrika'nm gemi aılanlan
na Avrupa ikliminin iyi geldiği id
dia edilemez: Habet İmparatoru 
Negüs'ün yatanıak için sıkıntı çek • 
tiğini okumuısunuzdur! 

Fare derileri 1 

lki arkada§ arasında : 
- Bir aazetede okudum: Deri

ıinden kadın çantaları yapıldığı için 
fareler aittikçe kıymetleniyonnuı ı 

- Tevekkeli değil, bazı bayanlar 
sokakta geçip giderlerken bir takım 
erkekler onlara -s kedileT cibi ba • 

lık va.aıtasiylc bu kabil mağaralar hak· 
kında bazı sualler aormuı ve bu ıuaı
lere gayet vazrh ve doğru cevap iste
miştir. 

Dün hava getfi 
Dün şehrimizde hava açık geç -

mit, rüzgir §imali garbiden saniyede 
en çok S metre kadar hızla eamigtir. 
Günün en yüksek ısısı gölgede 24 de· 
rece olarak kaydedilmiştir. Yurdun 
Trakya, Kocaeli mıntakaları ile Kara -
deniz'in garp ve Ege'nin şimal kıSJm• 
lannda hava bulutlu, diğer mıntaka -
lar da iae açık geçmiştir. Son 24 saat 
içinde yurdun hiç bir yerinde yağış ol
mamıştır. Rüzgarlar doğu Anadolu ile 
kısmen de orta Anadolu'da durgun, 
diğer mıntakalarda mütehavvil olmak 
üzere en çok saniyede 5 metre kadar 
hızla esmiıtir. 

DUn en düşük ısı sıfırın altında ot• 
mak üzere Kars'ta 3, en yüksek ısı da 
Bodrum ve Antalya'da 27, Di arba • 
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DIŞ POLİTİKA 

Harici politikada 
realizm ve idealizm 
lngilter 'de ıulha taraftar olmıyan 

İç bir ıiyaai zümre yoktur. Fakat 
Y'alhu korumak iç.in takip edilecek si~ 

ınt,aaet üzerinde ikide bir beli.ren bir ih
uIJllJaf vardır: 
~a 1 - lngiliz Baıvekili Çemberleyn, 

r 81ariciye Vekili Lord Halifakı ve bir 
~1ünre muhafazaki.r vardır ki bunlar, 
dılulbu tehdit eden f&§İıt devletleri 

ıNmkün olduğu kadar tatmin etmek 
kite onlarla uzlqmak suretiyle harptan 
a.kaçınmak lUrmdır, diyorlar. Bunlara 
kaealiıt politikacı adı verilmiıtir. 

\ff 2 - Eaki Hariciye Vekili Eden ile 
ek ıirkaç gün evel iıtifa eden Bahriye 
ir •/ekili Duf Kuper tarafından temsil 
ilılıdilen bir zümre genç nıuhalazakar 
ya-,ardır ki bunlar ela fatiıt devletlere 

arıı tiddetli hareket etmek ıuretiyle 
deıulhun korunabileceğine kanidirler. 

Bunlann iddiuına gö~ fatiıt devlet • 
ra· er önünde zal göıtennekte belki kısa 
~ 'ı>ir zaman için ıulh muhafua edilmiş 
ı:,lur. Fakat bu aiyaaet eninde sonunda 
~vrupa'yr ve bu arada lngiltere'yi 

~;harba ıüriikliyecektir. 
si Senelerden beri lngiltere'nin mu • 

dderabnı idare eden konıervatör 
· .partisinin dirijanlan llrasmdaki bu gö-
.rü§ ay.nlığı,. aon bir sene içinde iki de

şı,fa. hafif tertıp bir kriz meydana getir~ 
'lnlftİ?: Biriıi, l spanya ve Habeşistan 

k, meaeleleri Üzerinde 1 tal ya ile anlaşır • 
~en,. diğeri de Çekoılovakya meseleıi 
u.ze~ı~de Almanya ile anlaşırken. Bi • 

e- ~nc11ınde Eden iıtifa etmitti. ikinci • 
_f sınde de Duf Kuper kabineden çekil • 
ı· mektedir. 

• Filhakika hadiseler göıtenniıtir ki 
_ her iki ıekilde de ıuJhun korunmaaı 

mümkündür. ltaJya ve Almanya, harp 
tehdidiyle iıtediklerini aldıktan sonra 

ortada muharebe yapmak için ıebep 
kalrnQ. Diğer taraftan, Godeı~rg 

- mülakatından sonra İngiltere, Fransa 
ve Ruıya ile birlikte harp yapmak ka· 

- ranıu Yerir vennez Almanya'nın ,......: 
1:- ' ... u-·-.. :dftl? ki, bu devlet, ihti
Lifı, ln11ltere ıle bir harp yapmayı gö-
:ze alacak kadar ilen· ··tii· 0 ı . ao remez. 
halde ngıltere, ıulhu korumak iç.in 
A"'-nya'yı ve ltaıya'yı doyurmalı mı 

• lcorkutmalı mı? ' 

ispanya, Habeıistan vo Çekoılo-
ftk)ra meselelerinde takip ettiği siya
sete bakacak olursak, Çemberleyn'in 
bu suale naaıl bir cevap vereceğini an
lan. Eden de temsil ettiği zümre na _ 
~ evelki &'Ün parlamentoda yukan
lc.i ıuale fU &Özlerle cevap venniıtir: 

- Harbın önüne geçilmesine hiz
nıet. ede~ unı~r, geçen hafta salı aünü 
lnıdtere de bir deklaraıyon nqredi • 
lerek Almanya, İngiltere baıvekilinin 
gayretlerine raimen Çekoalovakya,ya 
taalTUZ ettiği takdirde Franıa'nın çek. 
lere derhal yardım edeceğinin ve lngiJ. 
tere ile Sovyetler Birliğinin de hiç 
!Üphesiz Fransa'nın yanında yer ala. 
cağının bildirilmesi olmuıtur. 

lnıiliz efkan wnumiyeainin idea • 
fiet zümreye taraftar olduğunda ıüp • 
he yoktur. Fakat ıulha bağlı olan 
halk, tehlikeıi az. olduiundan "realiıt· 
ler" tarafından takip edilen ıiyaaeti 
taıvip etmiıtir. Çemberleyn, İspanya 
ve Habe§iıtan rneıeleıinde İtalya ile 
anlaıırlcen, gerek Avam Kamarasında 
ve aerek matbuatta çok ıiddetli ten -
kitlere hedef oJmuıtu. Bu defa Çekos· 
lovakya meselesi üzerindeki siyaseti 
daha az tenkid edilmiştir. Yalnız Bah
riye Vekili istifa etmiı ve eski Harici
ye Vekili Eden de gidilen yolun tehli· 
kesine dikkati çekmiştir. Fakat muha -
lefet lideri Atli'nin nutku mutedil ol
duğu gibi Liberal pnrtinin lideri Sink
ler de tiddetli tenkitten kaçınmııtn·. 
Bunun pıikolojik' aebebi ıudur : 

İngiltere geçen hafta içinde harba 
çok Yakın gelmiıti, Çemberleyn, Çe
koılovakya'yı feda etmek pahasma da 

olıa, ıulhu kurtannıya muvaffak oldu
ğu İçin İngilizler öyle derin bir nefes 
almışlardır ki, yapılan fedaknrl k üze • 
rinde pek durmak istemiyorlar. Bu se
bepledir ki muhalefet liderleri, batve
kilin ıiyaıetini tenkit etmekten çekin
miılerdir. Fakat harp tehlikesinin ha· 

trrası hafızalardan silindikçe, Çember· 
Jeyn'in İtalya ve Almanya önünde ric
at siyasetine karıı bir reaksiyon hu· 
ıule gelmesi beklenir. Fransız kabine
sinin vaziyetini temelinden sarınınk 
istidadında bir reaksiyon Fransa'da da 

hissedilmektedir. Eanscn Daladiye'yİ 
iktıdarda tutan amil, Almanya'nın taz· 

yikı idi. Eğer Münih konferanaından 
sonra bu tazyik hafiflemiı iae, Daladi
ye' nin iktıdan muhafaza etmesi güçle-

ıecektir. Bir emrivaki gibi görünen 
dörtler dikt.atorası hakkında bir hü
küm vermezden evci, İngiliz ve han. 
arz iç politikalannm inkişafını bekle • 
mek lazımdır. 

A. Ş. ESMER 

ULUS -3-

, 
Yeni romanım1.z Cem e a 

.J 

Orta Avrupa' da Yugoslavya' da 
belediye seçimi 

Büyük ·vemin 
lngiliz edebiyatının çok 
güzel eıerlerinden birini 
yakında tefrikaya ba,Iı
yonız. 

Roma' ya 
gide • e mı. 

Almanya bütün münakale 
yollarına hakim oldu 

Belgnd, 4 a.a. - Dün Uıç belediye 
mıntakasında yapılan belediye inti • 
habatının neticeleri : 

Kladovo belediye dairesinde ·iki 
liste bulunuyordu. Biri yugoslav ra -
dikal birliği, diğeri müttehit muhale
fet. Birinci lİ.ıltıe 294, ikinci liste 153, 
rey kazanmıştır. Yukarı Adriyatik'te 
Rap adası belediye mıntakasında iki 
liste vardı. 

Fransız Büyük ihtilalinin 
kanlı ve korkunç yılların-

ı 
da geçen temiz bir sevgi
nin hikayesi. 

(Başı ı ınci sayfada) 
mmtakalardn tesis edilecek beynelmi· 
Jel kontrola tahsis edildiği öğrenil· 
miştir. 

}'eni bir nıüliihaı 
Roma, 4 a.a. - Kont Ciano ve i•· • 

Fransa 
normal 

artık diğer devletlerle 
münasebetlere girmeli 

• 
Atkla va~ife hini arasın
da trajik bir mücadele. 

l Heyecan ve alakayla ta- 1 
kip edeceğiniz bir eser. • 

liz büyük elçisi Lort Pört bu a .ı 
yeni bir mülakatta bulunmuşlardır. 

Buradaki ingiliz mahfilleri, bu miı· 
la.katta iki memleket arasındaki müna
sebetlerde daha derin bir salfilı imkan
larının tetkik edilmiş olduğun\\ kay -
detmektedirler 

Pariı, 4 a.a. - Dö Kerilliı, Epok gazetesinde yazıyor: Yugoslav radikal birliği, eski hır
vat çiftçi fırkası, birinci liste 152, i · 
kinci Hste 53 rey kazanmıştır. l Bekl~yiniz ! 1 

"Berri Avrupa işlerinden biz fransızlardan çok daha uzak olan 
ve alman ihtiraslarının tehdidine bizim kadar doğrudan doğru
ya maruz bulunmıyan iyi görüşlü İngilizlerin Münib sulhunun 
Avrupa için te~kil etmekte olduğu müthi, tehlikeyi pek açık bir 
surette görmeleri, bizim mütaleamızdaki isabetin en kuvetli bir 

Rap kasabası intihabatında tek bir 
liste vardı. O da eski hırvat çiftçi fır
kasının listesiydi. Bu liste, rey ver • 
mek üzere isimlerini kaydettirmif o · 
lan bin müttehipten 795 inin reyini 
kazanmıştır. 

'-. ....... " 1111 ...... "'il ........................ ..1 
Fransız - İtalyan müna ebctlcri 

ele nornwllc§cc:ek 
Roma, 4 a.a - Stefani ajansına Pa

ris'ten bildirildiğine göre, B Daladi • 
ye meclis müzakerelerinden evel İtal· 
ya maslahatgüzarını kabul ederek bü
yük tavassut eserinden dolayı B. Mu
solini'ye gerek kendisinin ve gerek 
fransız milletinin teşekkürlerini bil -
dirmiştir. 

delilidir. 
Miltaleamızdaki isabet ve hakika· 

ti bugün mebusan meclisinde ilan e
deceğim, çünkü fransızlarm uğramış 
oldukları tarihi felaketi idrak etme
meleri halinde kalkınma ihtimali yo·:
tur. Şimdiki hal ve şartlar dahilin
de herkesin vazifesi ittihadı temin e
decek §Cyi ihtirasla aramak ve tefri
kaya bais olacak şeyi gene ihtirasla 
uzaklaştırmaktan ibaret olduğundan 
ben bu işi hiç bir gizli maksat güt -
meksizin yapacağım . ., 

Azcok kısa bir zaman sonra 
Figaro gazetesi, yazıyor: 
" Şimdi Almanya seksen milyona 

yakın, yani bizim nüfusumuzun iki 
misline baliğ nüfusa malik bulunmak
tadır. Almanya, ötedenberi berri Av
rupa'nm en büyük sanayici devleti 
idi. Almanya, pratik bakımdan mer
kezi Avrupa'nın bütün münakalat yol
larına hakimdir. Almanya'nın kuvet 
ve menfaat temin etmek için kendi 
hudutları dahilinde ve Avrupa'nın 
büyük bir kısmında teşkilat vücuda 
getireceğinden asla şüphe edilemez. 
Az çok kısa bir zaman sonra Alman
ya bize kendisi ile olan mümıc: .. h.•l· 

.. :-=- ı ... hı..uıua sual soracaktır.,, 

Silahsızlanmıya doğru 
Popüler, diyor ki: "Totaliter dev

letlerde olduğu gibi demokrasi mem
leketlerinde de halk, bütün müıkülle
rin muslihane bir surette halledilme
si lehinde temayül ızhar etmiştir. 

Bundan çıkarılacak mantıki netice 
şudur: Yakında beynelmilel bir kon
ferans, teslihftt masrafının geniş mik-

yasta tenkisi hususunu tetkik ede -
cektir. Harp, fecayi ve tahribattan 
başka, uzun seneler için mali felft -
ketleri ve iktısadi harabileri intaç e
decek idi. Silahlı sulh da daha bati 
ve fakat daha emin bir surette bizi 
aynı akıbete götürmektedir . ., 

Diğer devletlerle normal 
miinasebeılere l!irnıeli 

Maten gazetesi diyor ki: 
"Münib anlaşmasından sonra fran. 

sız siyaseti, komşu memleketlerle nor
mal diplomatik münasebetlere giriş. 
mek mecburiyetindedir. Fransa ltal -
ya ile artık münasebetlerini tanzim 
etmelidir. Bu suretle Fransa Berlin 
ile de umumi bir görüş çerçevesi için
de müzakerelere girişebilir ki bu da 
yeni bir Avrupa statüsünün kurulma
sına müncer olacaktır.,, 

İntihabat, silkCın ve intizam içinde 
cereyan etmektedir. 

Şili'de mahkumiyetleri 

istenen ihtilôlciler 
Santıycgo, (Şilı) 4 a.a.- Mıiddeiu

B. Tayfur Sökmen'in 

Hatay' da tetkikleri 

İki yeni orta mektep 
daha açılıyor 

mumi, 5 eylül 1938 deki ihtilfil tC§eb- Kırıkhan, 4 a.a. _ Devlet Reisi 
büsü hakkında tahkikat icrasına me · Tayfur Sökmen Hatay'daki tetkikle -
mur hakimden nasyonal - sosyalist k d" B t ş 'ıf rine devam etme te ır. urayı e r 
grupu şefi B. Ganzales Von Mares eden devlet reisi halk tarafından coş· 
hakkındaki idam cezaı;ının başlıca ye- kun bir tezahüratla karşılanmıştır. 
di rnüttehim hakkında beş ila on sene Buradaki kükürtlü hamamın asri bir 
hapis cezanın ve Karlos lbanez ile şekle konulması için lazım gelenlere 
askeri fesada iştirak etmiş olan sair- emirler vermişlerdir. 
leri hakkında on sene nefi cezasının 
tatt>ikini istemiştir. Hatay iı anonim §irketi 

kuruluyor 

Alman basınınin tefsirleri 
Antakya, 4 a.a. - rıatay iş anonim 

şirketini kurmak üzere seçilen heyet 
devlet reisi Tayfur Sökmen tarafın -
dan kabul edilmi§tir. Devlet reisi 
memleket iktisadiyatını kuracak o -
lan bu müesseseyi candan karşıladığı· 
nı ve kendisi de hissedar yazılmak 

B. ~emberlayn realist 
olduğunu isbat etti 

Bir dünya konferansı toplanmalı mı! 
Bertin, 4 a.a. - Bu sabah gazetelerin büyük bir kısmı dun 

Avam Kamarasında Çemberlayn'in söylediği nutku ve Avam Ka
marası müzakerelerini bahis mevzuu etmektedirler. 

suretiyle maddi yardımda bulunaca
ğı gibi manevi yardımlarını da ceir : 
g~iyeceğini söylemiş ve: ''Buradakı 
iııimizin hedefi yapmaktır, yapacağız, 
adaleti kuracağız. Elhasıl her 9eyi 
yapacağız.,, demiştir. 

IUaarif işleri 
Antak ı, 4 a.a. - Antakya'da türk 

ve arap erkek liseleri eskiden olduğu 
gibi kalacaktır. 

Fölkişer Beobahtcr diyor ki: Türk kız orta mektebi liseye çcv-

Diğer taraftan verilen malfunata 
göre, baladiye Fransa'nın İtalya ile 
diplomatik münasebetlerini derhal 
normal hale koymak istediğini ve kı -
ral ve imparator Viktor Emanoel nez. 
dine büyük elçi göndereceğini de i · 
lave etmiştir. 

Fransa' clım nonuı' ya 
biiyii k elçi 

Pariı, 4 a.a. - Hariciye Nazırı B. 
Bone İtalya maslahatgüzarı B. Bru· 
nas'a fransız hükümetinin Roma'ya 
bir bUyUk elçi göndermiye karar ver -
diğini tebliğ etmiştir. 

Dalacliye'nin Çenıbcrlcynin 

mesajına ccuabı 
P.-ris, 4 a.a. - B. Daladiye, B. 

Çembcrleyn'e verdiği cevapta fransız 
milletini çok mütehassis eden mesa -
jmdan dolayı kendisine teşekkür ettik
ten sonra beyan edilen hissiyatın fran· 
sız miJ!ctinin hissiyatına taMamen uy· 
gun ( lduğunu ve Fransa' um bu buh· 
r:ın esnasında kendisini bgiliz milleti· 
r.e bağlıyan bağların daha ziyade k:u -
vetlendiğini hissetmiı bulunduğunu 
bildirmiş ve kuvetli bir barıı arz.usun
dan ve.iki memleketin hayati menfa -
atlcrinde olduğu gibi Fransa'nın hu -
susi vecibeleri hakkında gösterdiği 
yilksck takdirden dolayı B. Çember
leyn'e karşı olan hayranlık hislerini 
ifade eylemiştir. 

Belediye 
sayısı 

seçiminde rey 
dün 30.065 • 

1 

verenlerin 
buldu 

"- Çemberlayn nutku ile tam rilmiştir. Şimdiye kadar orta mek-
manasiyle realist bir adam olduğunu tebi bulunmıyan lskenderun, Bey
göstermiştir. Çembcrlayn bu realist- lan ve Kırıkhan'da bu ders yılından 
liği yalnız önUne çıkan fırsatları ka- itibaren birer orta mektep açılması 
çırmamakta değil, muarızlarını anla- kararlaştırılmı~tır. Beylan'daki orta 
makta da göstermektedir. Avam Ka- mektebe Beylan belediye meclisinin 
marasmm havasını bilenler bu kama- karariyle askerl mümessil Albay ŞUk
radan Hitler'in niyet ve hareketlerini rii Kanatlı'nın adı verilmiştir. 
anlamasını istemenin ve Hitler'in sul- Yeni bir mecmua 

Ebre cephesinde 

Frankist 

Belediye &cfiminde reylerini kullananlar 

Belediye seçiminin dördüncü günü de tam bir İntizam içinde geçmİJ· 
tir. Dün akıam aldığımız malfunata göre dört gün zarfmda sandığa rey 
atanların şaym 30065 i bulmuıtur. 

Dün Sümer, Meydan, Gündoğdu, Erzurum. Turan, Akalar, Naz.mı· 
bey, Özbekli, Sakarya, Çeımc, Baıkır, Yalçınkaya, Demirfirka mahalle
lerinde oturanlar reylerini kullanmışlardır. 

Bugün rey verme sırası, Necatibey, Şenyurt, Yenituran, Atıfbey, 

Yenihayat, Demiı-libahçe, Yenidoğan, Altındağ, Akta9 ve lstıuyon ma

hallelerindedir. 

8. ~ükrü Kaya dün reyini verdi 
Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sekreteri B. Şükrü Knya dün öğleden 

sonra belediye dairesine giderek rey.ini &andığa almı,ttır. 

ha hizmet ettiğini anlatmanın ne ka· Antakya, 4 a.a. _ Hatay'ın kUltür 
dar güç olduğunu takdir ederler. ln- seviyesini yükıeltmiye çalışmak için 
giliz Başvekilinin muarızları in - şehrimizde .. Kurtulan Yurt" isimli il-
giliz milletini tahaff'uzi bir harbe su · - mi edebi, içtimat bir mecmua neşrıne 
rüklcmek için hiç bir gayreti esirge- ha 
mezler. şlanmıştır. Mecmuaya yazı yazan • 

lar khnilen hataylı münevverlerdir. 

Tehlikeli Mr yola girmektense. 

taarruzu 
devam ediyor 

Salamanka, 4 a.a. - Franko Jtarar • 
gahının bir tebliğine göre, Franko kı
taatı dün de Ebre nehri cephesinde 
taarruzuna devam ederek yeniden düş 

Çemberlayn ise bu tehlikeli yola ı·ıalya ı•ıe yapılan mandan on mUhim mevzi ve 387 esir 
girmekten imtina etti. Bir harbe ma- almıştır. 
ni oldu ve bütün İngiliz milleti onun Hava muharebelerinde düşmanın 4 
bu hareketini tasvip etti.,. f' f •• k le • tayyaresi düşilrüJmilştür. 

Berliner Tageblat gazeteıi de §öyle ıcare muza ere fi Hilkiimctçilerin tebliği 
yazıyor: Barselona, 4 a.a. - Millı müdafaa 
"İngiltere kıralı ve milletinin Çem- B. Mazi'nin reisliğindeki dokuz ki- nezaretinin bir tebliğinde ftsilerin Eb-

berlayn'e gösterdikleri itimadın bir şilik italyan ticaret heyeti ile lstan· re cephesinde bilhassa Laval ve Koso 
eşine ingiliz tarihinde tesadüf edile- bulda müzakerelerde bulunmakta .olan boğazında şiddetli taarruzlarına de -
mez. Avam kamarası da hararetJi al- Türkofia reisi B. Burhan Zihni Sanus vam ettiği ve düşman tayyarelerinin 
kışlarla müsbct icraatı 15yıkiyle tak· dün sabah fehrimize dönmüştür. Tilrk pazar ve pazartesi günleri Barısclon.ı 
dir ettiğini ispat etti. lşçi muhalefet - itayan ticaret ve kliring işlerini tet- limanını bombardıman eyledikleri 
parti::.i bile başvekilin sulha yaptığı kik etmek üzere teşkil edilmiş olan ve iki ingiliz vapurunun hasara uğra • 
hizmeti alkışladı ve bazı alman düş- komisyonların çalışmaları bir hayli i- dığı bildirilmektedir . 
manlarının ileri sürdüğü "Hitler'in lerlerniştir. Şimdiye kadar varılan ne· Bir İngiliz vapuruna 
hakimiyetine boyun eğmek,, iddiası- ticeleri son kararlara raptetmek üze -
nı reddetti.., re komisyonlar mesailerine bir müddet bomba lltıldı 

de Ankara'da devam edeceklerdir. Barselona, 4 a.a. - Savoi tipinde 

Bir tliirıya kon/ cransı 
loJJlanmalı mı? 

Yeni yapılacak türk • italyan "ticaret bir takım tayyareler, Barselona üze. 
ve kliring anlaşmasının iki memleket rinden uçmuşlar ve rıhtımı bombar
mübadelelerini mütevazin esaslar da • dıman ederek iki ingiliz gemisini ha-

Berliner Börsen Saytung gazetesi k h··k·· 1 • ·h · sara uğratmışlardır. • hilinde artıraca u um erı ı tıva e -
Avrupa sulhunun devamlı olarak ga- deceği anlaşılmaktadır. B. Mazi'nin Deniz tayyareleri evelki gece Va-
rantisi için bir dünya konferansının reisliğindeki dokuz kişilik italyan he- lansiya'yı bombardıman etmişler ve 
akdi hususunda bazı amerikan sena . 1 bir ingiliz gemisini hasara uğratmış
törlerinin yaptıkları teklife itiraz e~ yeti bu sabah şehrimızc ge miş buluna- lardır. Geminin aşçısı ağır surette ya· 
d k d . caktır. ere ıyor ki: ralanmıştır. 

"Bu tavsiyede bulunan amerikan --------------- Dış bakanı B. Del Vayo bugün Ce-
scnatörlcri öyle anlaJıhyor ki Mü. nevre'den buraya dönmüştür. 

nih'te toplananın bir konferans olma- JUNA "IYILARI 
dığını henüz kavramamıştır. Mü'1ih'te I' 
bir konferans değil bir mülakat ol
muştur. Eğer bu mülakattan kısa bir 
zamanda müsbet neticeler elde edil-
diyse bunun sebebi milletlerin seJft. 
hiyetini haiz dört devlet adamının 
hüsnüniyet göstermi§ olmasıdır. Bir 
dünya konferansı Münih'te yapılmış 
olam ancak berbat edebilir. Bununla 
beraber Amerika da dünya sulhuna 
ya:-dım etmekte serbesttir. Fakat Av
rupa bizzat kendi mesuliyetini mUd
ri k olarak sulhu garanti etmcğe muk
tedir olduğunu Münih'te isbat etmiş
tir.,, 

-Yeni çıkb-

Falih Rıfkı ATAY 
Hem YugoslaYya' da yapı
lan bir seyahatin hikayesi, 
hem de en c ki zamanlar-

dan bugüne kadar Yugo ~ 
Javya'nm bir tarihi 

Beri in' de iki 

dün idam 
casus 

edildi 
BerJin. 4 a.a. - Bu sabah Berlin'de 

iki mahkumun kafaları balta ile kesil
mek suretiyle iki idam kararı infaz e
lilmiştir. Bunlardan birisi Sar'da k5in 
Klaynblitters kasabasından 39 yaşın
da ve Katerina Knöp adındaki evli ka
dın, diğeri de Bon kasabasından Lud
vig Maringer adında bir erkektir. Her 
ikisi de vatana hiyanet ve casusluk 
töhmetiyle bu cezaya mahkCım edil
mişlerdir. 
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Bergama' da İ Akropol'de ti -

ı yatroyu gez.er -

1 

ken - Soldan 
•ağa: Dr. Vedat 
Nedim Tör, Lüt
lullah Deniz.er, Akropol'ü gezerken 

ı 
l•mail Vardar 

Mısır papirüs ihracını menedince .. ~!.;;~~.~.~~.:~'. 
Bergamalılar parşomeni icat edip 

gene kitap yazmağa devam etmişler 

A kropol, arkeolojiden, eski 
harabelerden bahsolunduğu 

%aman sık sık işittiğimiz bir keli
medir. Fakat bir çokları gibi ben de 
bunun mahiyetini pek bilmiyor -
dum. Vakıa, şimdiye kadar hiç bir 
harabeyi gezmek imkanını da bula
mamıştım ya .... Bu sefer•bu kelime· 
nin manasını da merak ettim. 

Akropol ,eski yunan sitelerinin 
en ytiksek kısmına deniyor. Keli -
me, ''kale" man~madır, Ekseriyet
le yüksek bir dağın, bir kayanın te
pesine inşa olunan bu kale, etrafına 
kurulmuş olan şehri dtişmanların 

hücumuna karşı muhafaza edi
yor. Çepeçevre surlar, nurbetleri ve 
diğer mukaddes binaları koruyor
lar. Şu halde Akropol aynı zaman
da bir "mukaddes şehir"dir. 

Bergama'daki Akropol'ün kolay 
gezilmesini temin için müze müdü
rü Osman Bayatlı planları da ihti
va eden güzel bir broşür hazırlamış. 
Bu broşürde, Akropol'ü yorulma -
dan dolaşmak için takip edilecek 
sıra da ayrıca gösterilmiş. Fakat 
biz buna pek de tabi olmadan, geli
şi güzel dolaştık. 

ıı: • • • 

Büyük İskender, ülkeler fethe -
dip muazzam bir hazine kurduktan 
sonra, onun baş kumandanı Lizi
mak bu kıymetli hazineyi saklamak 
için, girilmez ve zabtolunmaz bir 
yer aradı. Hazine, 50 ile 100 milyon 
altun arasında, o zamana göre çok 
muazzam bir serveti ihtiva ediyor
du. Diğer kumandarlarla arası açı
lan Lizimak, bu serveti onlara kap
tırmamak için diyar diyar dolaştı 
ve nihayet Berga.ma'yı seçti. 

Çok geçmeden bu şehirde ta To
ros eteklerine kadar hükmünü yü
rüten bir kıralhk kuruldu. Lizi -
mak ve halefleri, lskender'in hazi
nesini Bergama'nın imarına harca
dılar. Şehir, zaptedilmez kalesi, a-
şılmaz surlariyle askeri bir merkez, 
üniversitesi, jimnazları, tiyatroları 
ve ma;betleriyle bir ilim merkezi ve 
mukaddes bir yer oldu. 

Bergama kıralları hem harpte, 
hem idarede çok mahirdiler. Halk 
bunları birer ilah mertebesine yük
seltmişti. Lizimak'ın kumandanla -
rından Fileter ve onun halefleri o
lan Atalüs'lerle Ömen'ler, kendile
rinden önce gelen hükümdarların 
yaptıklarını daha çok güzelleştirdi
ler. Öyle ki, Bergama ismi artık 
bütün küçük Asya' da hürmetle anı
lıyordu. Kırallar, zamanlarının bil -

1 .................................................. . 
i Yazan: 

l Samih Tiryakioğlu 
1. ............................. .. 
yük bir kısmını ilme ve edebiyata 
ayırırlardı. İçlerintle yazdıkları ki
tapları Bergama kütüpanesine he
diye edenler de vardı. 200 bin pa -
pirüs tomarından ibaret muazzam 
Bergama kütüpane~i, İskenderiye'
nin meşhur kütüpanesine rekabet 
bile etmeğe başlamıştı. 

•• * * 
İşte biz, ikinci Ömen devrinde 

inşa edilen bu kütüpanenin bulun· 
duğu yerdeyiz. Anlaşılan gümrük 
setleri, himaye usulleri o zaman da 
cari imiş ki, Mısır kıralları Berga
ma kütüpanesinin bu seri inki!lafı 
karşısında endişeye düşmüşler. İl -
mi yalnız Mısır'a hasretmek, onun 
fikir alemindeki şöhretine halel ge
tirmemek için papirüs ihracını ya· 
sak etmişler! Fakat bergamalılar 
bundan yılmamışlar. Papirüs'ten 
daha sağlam ve daha dayanıklı bir 
maddeyi, Bergama parşömenini 

bulup, kitaplarını onun üzerine 
yazmağa ve İskenderiye kütüpane
sine rekabete devam etmişler. Ara
dan uzun zamanlar geçmiş. Sonra
dan Klcopatra'nın aşıkı, Roma ıkı
ralı Antuan bütün bu kıymetli e -
serleri Mısır'a yollamı~. Bunlar da, 
lskenderiye kütüpanesindeki diğer 
eserler de büyük bir yangında ya
nıp kül olmuş ... 

•••* 
Bergama gibi zengin bir paytah-

tın, bir çok fatihlerin hırsını tah
rik edeceği şüphesizdi. Onun için 
Akropl'ü çeviren dört surdan ve ka
leden başka, bir çok askeri binalar 
ve erzak depoları yapılmıştı. Bu de
polarda, 3.000 yıl önceden kalma, 
tahaccür etmiş buğdaylar bulun
muş ve Bergama müzesine konul
muş. Buradan şimale doğru bakılın
ca, güneşin akisleriyle türlü türlü 
tonlara boyanan Madra ve Kozak 
dağlariyle su bentleri görülüyor. 
Şimdi ismine "Aç öldüren suyu" 
denilen ve Madra dağlarında çıkan 
su, bu bentler vasıtasiyle Akropol'a 
getirilmiş. 

• • • 
Kayadan oyulmuş dar merdiven

li bir yoldan inerek 15.000 kişilik 
muazzam Bergama tiyatrosunun ö
nüne geldik. Roma tarzında inşa e-

baktı, ve yüzürrde göze görünür bir hayret ifadesi 
belirerek bir ba§ itaretiyle seliım verdi. 

dilen bu tiyatronun sahnesi poı ta
tifmiş. Gradenler dağ oyulmak su
retiyle yapılmış. Akustik o kadar i
yi hesaplanmış ki, vakıa biz tc::crÜ· 
be etmedik ama, bugün bile sahne
den söylenen her hangi bir söz, yu
kardaki gradenlerden işitiliyor -
muş. 

Sahnenin yakınında, Diyonizos 
mabedi var. Buraya 21 geniş basa -
maklı bir merdivenden çıkılıyor. 
Diyonizos bağları ve üzümden ya -
pılan içkileri himaye eden mabut
dur. Rivayete göre imparator Ka
rakalla, Asklepion hastanesinde i
yileştikten sonra, minnetini gös -
termek için bu mabedi yaptırmış. 

İnsan bu eserin azametine, mermer 
dıvarlara ve ince işlenmiş süslere 
hayran kalıyor. Mabedin önünde, 
getirilen kurbanları kesmeğe mah

aua bir de "~hah" var. 

$ * * 
Yukarda bulunan Trayan mabe

dinin, Diyonizos mabedi üzerine 
çökmemesi için büyük kemerlerle 
bir kaide yapılmış ve bina onun ü
zerine kurulmuş. Tiyatronwı önü 
de uçurum olduğu için, anfiteatrı 
tutturmak üzere ön tarafa büyük 
setler yapılmış. Bu setler, Akro -
pol'ün en karakteristik yerleri ve 
şehire girerken de seyyahın gözü
nü önce onlar çekiyor. 

Trayan mabedinden sonra bir 
sarnıçın başına geldik. Zaten susa
mıştık. Bekçi bir kovayla su çekti 
ve temiz bir bardakla bize ikram et
ti. Bir taraftan da anlatıyordu: 

- Dün belki 20 kova su çektim ... 
- Neden? 
- Kızılçullu'dan talebeler geldi-

ler de ... 
Bekçi Ahmet İlgen'in bize söyle

diğine göre bu sarnıçta on ton ka
dar su varmış. 

Ahmet İlgen sekiz senedir Akro
pol'da bekçilik ediyor. Şimdiye ka
dar çoğu alman olmak üzere tam 
15.000 kişiye harabeleri gezdirmiş. 

- ""': . _,., --
5 - 10 - 1 

Meccani leyli olarak sanat 
okullarına alınacak talebeler 

RADYO 
Ankara : 

Meccani leyli olarak sanat okulları
na alınmaları için müsabaka imtihanı
na girmiş olanların imtihan evrakları
nın tetkiki bitmi~tir. Kazananların 
listeleri imtihana girmiş oldukla::ı sa· 
nat okullarına bildirilmiştir. İmti-
handa muvaffak olanların imtihana 
girdikleri ve verildikleri sanat okul -
lariyle birlikte isimlerini yazıyoruz: 

A,·dın sanat okuluna 
verilenler 

Aydın'dan M. Kemal Erel, Kazım 
Göraydın, Mehmet Uğuz, Burdur'dan 
İsmail Uçak, Ali Etet, Sına Bilek, Hü
seyin Sümer, Mehmet Cavit Erdinç, 
Osman Küpesiz, Saim Gökgür, Ah· 
met Bağcı, Ahmet Yoleri, Hüseyin 
Mut ve Fevzi Kulaksız, Denizli'den 
Kamil Biral, Veli Baldan, Ömer Ton
ka, lsparta'dan Nuri Cömert, Mustafa 
Varlıer, Ahmet Akbaş, Hüseyin Çı
rak, Ahmet Cancan, Süleyman Özde -
reli, Ali Yalçınkaya, Refik Gürler, 
Manisa'dan Adnan Ünlüyol, Rıza A
rı, Mehmet Kızıltuğ, Muğla'dan Ö· 
mer Ulay, lçel'den Gani Bilir, Fikret 
Tunceli ,Necip Aras, Şükrü Bünürner, 
Hasan Coşkunırmak, Süleyman Tan
guç, Mustafa Mete, Bilecik'ten Nihat 
Topc;u, Kemal Doğruer, Kütahya'dan 
Hasan Özcan, Aptullah Şallı, Ahmet 
Yanık. 

• 
Aydın !4atwl (}kulu inşcıcıt 

şubesine verilenler 
Afyon'dan Kemal Uslu, Ankara'dan 

İrfan Tekkaya, Balıkesir'den Mah
mut Erkaya ve Nurettin Demircan, 
Çorum'dan Cafer Sanlı, Eliizığdan 
Rıza Canalan, Eskişehir'den Muzaf
fer Pazarkaya, Antep'ten Kemal Alp 
ve Rahmi Dolgun, Giresun'dan Ferhat 
Öztürk, İsparta'dan M. Emin Çerçi, İs 
tanbul'dan Ali Uluçelik, Kırklareli'n
den Mehmet Ölçer, Malatya'dan İb
rahim Esmer, Manisa'dan İsmail İda
reetmez, Rize'den Musa Dal, Elazığ'
dan Mustafa Tekin. 

Edirne sanat okuluna 
veriicnier 

Ankara'dan İsmail Köksalmış, Ce
mal Andaç, Fethi Engür, lbrahim Ko
camar, Recep Kop, Hüsamettin De
mirsoy, Ali Taşındı, Eskişehirden Be
hiç Ağça, Manisa'dan Fuat Alpan, 
Bursa'dan A. İhsan Ünler, Mahmut 
Çetincan, Zafer Sami Gerçeker, Ko
caeli'den Mehmet Özbey, Salahattin 
Akyıldız, Ruhi Erzurum, İhsan Te-
kin, Necati Erişler, Çanakkale'den 
Nazif Al~ı, Bayram Doğu, M. ecep 
Gürkan, Kırklareli'nden Şükrü Gemi-
cioğlu, İstanbul'dan Mahmut Ayta
ınam, Melih Er, Balıkesir'den Mustafa 
Efeoğlu, 1. Hakkı Sarı, İsmail Gülen, 
Ahmet Tutarlar, Avni Yoldaş, Meh
met Yaman Uz, Arif Bican, Hiln_li Er
tem, Nihat Balkanlı, Şerafettin Ümül, 
Ahmet Özbursalı, Mehmet Gelincik, 

ı A. Basri Derelioğlu, Nuri Devrier, 

Almanların buraya fazla gelmele -
rinde, Bergama'nın Berlin müze -
sindeki rökonstitüsyon'u da mühim 
bir amil teşkil ediyor. Almanlar -
dan sonra da adet itibariyle amtri
kalı seyyahlar geliyor. 

• • • 
'Geçtiğimiz yerler acaipleşti. Yer 

yer çukurlar, sarnıçlar var. Bunlar
dan birinin içine düşmek işten bi
le değil. .. Onun için Lütfullah De
nizer'in ve bekçi Ahmet İlgen'in 
peşinden ayrılmıyoruz. Harabele -
rin her taşını tanıyan ve çocuğu gi
bi seven bu bekçi, bize hem izahat 
veriyor, hem de sekiz senedir gör
düğü şeylere ait enteresan hikaye
ler anlatıyor. 

Kemalettin Zorlu, İlyas Ünlü, Hilmi 
Aydıncık, Ordu'dan Mehmet Kırca, 
İbrahim Kaya, Hüsnü Aydın, İsmail 
Ciğerim, Ahmet Kırca, Cihat Şener, 
Kamil Çakır, Mehmet Erbaş, Mustafa 
Sarıhan, Rize'den Muammer Alkan, 

lzmir .4Janaı okuluna verüenler 

lz.ınir'den Sabri Biret, Hüseyin 
Caferler, Celal Koçaz, Hüseyin Apat, 
Kemal Rize, Çoruh' tan Vezni Dursun, 
Sam::.un'dan Aptullah Serengil, Hak -
kı Morçul, Trabzon'dan M . .rı..emal Sa
ral, Rize'dcn Aptürrahim Aksoy, ve 
Mehmet Berk, Uaziantep'ten Kani Al
tıntaş, Kı.itahya'dan Bayram Yılmaz, 
Istanbu'dan Recep Temizkan, Erzin -
can'dan Yaşar Katırcıoğlu ve Hasan 
Akyıldız, .t:rzurum'dan l>)eref Ç;.;a
nay, Ekrem Elekçi, Nurettin Yayık, 
Alı Testig, Giresun'dan Şakir Ustün
dağ, Salih üzgen, Osman Seyıs, 0-
mcr Yöndem, Kemal Pınar, Aptiılva
hit, Gümtişanc'dcn Yusuf Kaltoğlu, 
Kars'tan Necmettin Sağ, Fahri Gür
büz, Husrev Akpınar . 

Kastamonu semaı olmluna 
verilerılt~r 

Kastamonu'dan İbrahim Alp, Mus
tafa Karataş, Şükrü Nalçabasmazoglu, 
Ahmet Aksakal, Hasan lmamoglu, 11-
yas Şengül, M. Sabri Alşarcr, Amas -
ya'<lan l•chmi Ölçer, Mesut l!:rarslan, 
lsmail Gürsu, Aziz Kalıpçı, lbrahim 
Köksüz, Hidayet Nalbant, Hilmi U
multan, Çorum'dan Sadık Güntürkün, 
Sinop'tan Halil Karagülle, Mehmet 
Esen, Yozgattan Faruk Alıcı, Boludan 
Mehmet İnegöl, lstanbul'dan Sait 
Tunçbilek, Samsun'dan Celalettin Ka
raoğlan, Ankara'dan Ali Özdemir, 
Hüsnü Aslan, Ahmet Günüşen, Hüse
yin İlgaz, Sait Özeren, Sadık Vayvay, 
Çankırı'dan Ali Akay, Emin Aydoğ
du, Recep Gümüş, Hüseyin Koca, 
Mehmet Kumru, Mahmut Boz, Fethi 
Budakçı, Remzi Onay, İsmail Alem
dar. 

Diyarbakır sanat okuluna 
ı:erilenfor 

Diyarbakır'dan Muharrem Öğreç, 
Hiıscyin Ö.ı.ı;r, Sülı:yman Günsal, Ah -
met Çetin, Zübeyir Yılmaz, lzzet Ah. 
salan, Arif Ergen, Ulvi Köker, Etem 
Davran, Ahmet Akyol, Ağrı'dan Nus-

(Öğle neşriyatı tecrübe mahıyet:n 
!arak yeni &tiıdyoda yapılacaktır.) 

Öğle Nesri vatı : Al' 
12.30 

plak neşriyatı - 13.00 Haberler - 1 
14.00 Karıııık plak neşriyatı ve son. 

Akşam Neşrivatı : 
18.% 

dans musikisi - 19.15 Türk n,usikİ 
halk şarkıları (Makbule Çakar) - 20. 
at ayarı ve arapça neşriyat - 20.!0 J-1 
ler - 20.15 Türk musikisi ve .ııalk şar 
rı (İnce saz faslı Tahsin Karakuş) -
Şan plakları - 21.15 Stüdyo salon :ırk 
sı : l - Delibcs: La Source. 2 - Vitıi 
tenschlager: Jubel and Trubel 3 • Be 
Scene Passionnee. 4 - Rebikoff: Ro 
sans paroles. 5 - Adolf Eckstcin: V;e 
im Mai - 22.00 - 22.15 Haberler ve ha 
poru - Yarınki program ve son, 

İstanbul : 

Aksam Neşrivatı : 
18.30 Da 

sikisi (plak) - 19.00 Spor musahabe! 
Eşref Şefik - 19.30 Karışık musilı:i (p 
- 19.55 Borsa haberleri - 20.00 S:ıat 
- Nezihe Uyar ve arkadaşları td~:ıfı 
türk musikisi ve halk şarkıları - 20.40 
jans haberleri - 20.47 Ömer Rıza Do 
tarafından arapça söylev - 21.00 Saat 
rı : Orkestra: l Yese): Marş. 2 - Petto 
si: Silansiyö, Tanga. 3 - Voltet: Lus 
Brüder, Vals - 21.30 Türk musikisi ve 
.şarkıları - 22.10 Hava raporu - 22.13 
rüttalim musiki heyeti: Fahri Kopuz 
arkadaşları tarafından - 22.50 Son hıl 
!er ve ertesi günün programı - 23.00 
ayarı. İstikUl.l Marşı. Son. 

_, •.................................... 

TÜRK ÇANAKKAL 
Senenin en muvaffak askeri 

milli eseri 
kitap halinde çıktı. Bütün 

kitapçılarda arayınız 

Yazan: ~f. Şevki Yazman 

--······································ 

Aptullah Sircan, İbrahim Yapar, "/C 
gat'tan M. Emin Dikmen, Hikd 
Seçkin, İsparta'dan Mehmet Bori 
Kütahya'dan Nurettin Seçgel, An) 
ra'dan Hüseyin Topçuoğlu. 

Ank-ara inşaaı usta okulunlı 
verıteıııt:, 

ret Baysal, Eliizığ'dan İskender Ba- Ağrı'dan Sabahattin Teoman, 
kar, Mardin'den İbrahim Usta, Muş' - masya'dan Yahya Becer, Muzaff 
tan Alaattin Bilen, Sıtkı Önal, Halil Takpur, Mustafa Sarıtepe, Ankatl 
Önal, Van'dan İbrahim Uğuz, Malat- dan Nüzhet Alpaslan, Galip Tarif 

radan Mehmet Cen~iz. Edit>. Budak, ~ys-ı ormcn GUUı naum .. 'T T.() 
brahim Sarıoglu, Bitli:s'ten Zc:ltl ı<u- ' • •J 

meli, Remzi Talaz, Osman Yalçın, dan Kamil Taşar, Balıkesir'den F; 
Ankara'dan Mehmet Reşorlu, Kemal Berktöre, Bilecik'ten Aptürrauf ])Ol 

Şerbetçi, Kütahva'dan Kemal Ural, ruer, Bolu'dan İhvan Saym, Burod 
Maraş'tan Ahmet Sarıyıldız, Mehmet dan Mercan Ka.rasoy Tacettin Çit' 
Korkmaz, Sıtkı Oğulm~ş, Ali Arıkan, Çanakkale'den Recep• Serim, Çankıf 
Süleyman Şerikçi, Hatıp Aykaç, Ah- . . . ı'J 
met Kuş, Durmuş Korkmaz, Zafer dan H~lıl Derelı, Al~ Kfıhya, , Çor 
Hicri Güngör. dan Kazım Aktaş, Dıyarbakır dan 'J 

• hap Babaoğlu, İbrahim Akay, Denlt 
Konya sanat olmluna den :Kazım Erkan, Osman Macurı 

verilenler Asım Bilgin, Erzurum'dan Hayd 
Topbakan, İbrahim Turhan, Ela% 
dan Nadir Yılmazçelik, Ekrem Öze;) 
Eskişehir'den Tevfik Sivrikaya, ll 
seyin Önder, Antep'ten Sıtkı Ağ' 
Giresun'dan Cemal Karadeniz, Ah~ 
Bal, İsparta'dan Mustafa Gürer, • 
mir'den Sabri Kalkaş, İstanbul'dl 
Osman Onarlı, Cemal Yarıcı, Nec6 
Kılıççı, Hakari'den Avni Bora, Ce~ 
Bingöl, Kütahya'dan Halit Alp35ll 
Mardin'den Ha.ydar Yalıner, Maral 
tan Kadir Doğan Muhittin İnanç, ıı 
zım Özden, Manisa'dan Arif Çet' 
Islahiye'den Kemal Işık, Halil Yani 
dağ, Reşit Balanlı, Recai Gürer, FD 
ret Tamer, Rize'den Mustafa Ar~ 
Samsun'dan Yaşar Ağıl, Van'OI 
Mehmet Bilgin, Yozgat'tan Zihni "İ 
zan, Urfa'dan Müslim Özdesnir. 

Konya'dan Veli Çalışkan, Mehmet 
Cemal Özcan, Gaziantep'ten Ömer 
Bön, Derviş Yılmaz, Kemal Akkaş, 
Mustafa Hıdrroğlu, Aptülkadir Uğur
luel, Süleyman Tütüncü, Niğde'den 
Fehmi Kıvanç, Bahtiyar Gökbelen, A
ziz Kaplan, Seyhan'dan Mehmet Çe
likkol, Afyon'dan Mehmet Tokman, 
Kemal Sertçivi, Musa Kollukçu, Şük
rü Yanardağ, İbrahim Kayadipli, Ka
dir Yaşar, Şükrü Gündoğmuş, Kemal 
Tüzün, Naci Özsoy, Şükrü Özakman, 
Ankara'dan İbrahim Bülbül, Kazım 
Aksoy, Hasan Salgur, Ruhi Köstel, 
Naci İşseven, Çankırı'dan Mitat Öz
aslan, Kırşehir'den Mustafa Atagö
ren, İbrahim Karakaş, Celal Yükselen, 
Arif Buldum, Bakir Dündar, Eskişe
hir'den Sadık Özeskici, Kayseri'den 

ı 

Otto ona büfeyi göstererek: 
- Bu tarafta su var, dedi. 
Geçtiler. 
Johannes onlara arkalarından baktı. Renksiz bir 

ais nazarlarını örtüyordu. Kendisini itip dürten bü
tün bu adamlar arasında rahatsızlık hisaediyordu. 
Olduğu yerde kalmakla beraber mihaniki bir hare· 
ketle herkesten mütemadiyen af diliyordu. 

ViKTORiA 
Fakat, o takdirde dün beni aldattınız. Birden bire 
aklınıza geliverdi: Bana sokakta rastladma, key
finiz yerin•de idi. Ve sonra ... 

Yüzü birden bire &ararıp tanınmaz bir bal ala· 

rak sordu: 
- Fena bir §eY mi yap tun? Yani, demek istiyorum 

ki sizin sevginizi kayıp mı ettim? Bu iki gün ve iki 
gece zarfında hangi hürmetaizlikte bulundum? 

Viktoria geri döndüğü zaman: 
- Affedersiniz, efendim, diyerek önünde tek· 

rar yerlere kadar eğildi. 
Viktoria, onu Otto'ya takdim etmiı olmak için 

eordu: 
- Johannes'i tanıdınız, değil mi? 
Otto cevap verdi ve ona bakmak için gözlerini 

kırpııtırdı. 

Viktoria devam etti: 
- Ebeveyniniz hakkında malUınat istediğinizi 

tahmin ediyorwn. İyice bilmiyorum ama zannedi
yorwn ki iyidirler. Pek iyidirler. Tarafınızdan se· 
lam götürürüm. 

- Teşekkür ederim. Demek ki yakında gidi

yorsunuz? 
- Bugünlerde hareket edeceğimi sanırnn. De

ğirmenciye hürmetlerinizi bildiririm. Elbette. 
Böyle dedikten sonra başını eğip yürüdü. 
Bulunduğu yerde donmuş gibi kalakalan Jo-. 

hannes onun uzaklaımasını seyretti; sonra, çıktı ve 
vakit geçirmek için, mahzun mahzun sokaklara 
daldı. 

Tiyatrolar kapanmak Üzere idi. Saat 10 da ma
beyncinin evi önüne gelip bekledi. Viktoria biraz-

Ya.zan: Knut Hamıun -13- Çeviren: Naıuhi BAYDAR 

dan gelecekti ve Johannes de arabasının kapısını a
çacak, ıapkasmı çıkarıp yerlere kadar eğilerek o
nu bir kere daha selamhyabilecekti ... 

Viktoria, yarım saat sonra geldi. 
Johannes orada, kapının yanında durabilir 

miydi? Acele, batını bile çevirmeksizin ileriye 
doğru yürüdü. Arabalık kapısının açılıp arabanın 

içeri girdiğini, ve sonra, kapının gürültü ile kapan
dığını ititti. Bunun üzerine geri döndü. 

Tam bir saat, evin önünde, mak&atsız, sebepsiz, 
bir &§ağı bet yukarı dolaıtı: Bekliyordu. Ani kapı 
açıldr ve Viktoria, başı açık, omuzlannda bir atkı, 
göründü. Yarı korkak, yarı fatkın gülümseyip 
sordu: 

- Demek ki, hülyalara dalmı§, buralarda mı 
dola§ıyonunuz? 

- Hülyaya dalmıt değilim. Sadece geziniyorwn. 
- Sizin dunnayıp dolaştığınızı pencereden 

gördüm, ve istedim ki ... Fakat hemen eve dönmeli
yım. 

- Geldiğinizden dolayı size tefekkür ederim, 
Viktoria. Demin öyle ümidim kırılmıttı ki. Şimdi 

geçti. Sizi tiyatroda selamladığan için beni mazur 
görünüz. Hatta ıunu da itiraf edeyim ki daha evel 
buraya, mabeyncinin evine gelip sizi sordum. Sizi 

görmek bunlarm ne olduğunu. .. ne demek i&temit 
olduğunuzu öğrenmek istedim. 

- Evet. Fakat, ne demek olduğunu bilmeliydi· 
niz. Evelki gün size kafi derecede söyledim. Y anlıt 
anlamış olamazsınız ki. 

- Bütün bunlar beni hala tereddüde düıürü

yor ... 
- Bunlardan bahsebniyelim, Johannea. Fikrimi 

'>iliyorsunuz. Size söyledim. Lüzwnundan fazla söy
ledim. Pek fazla söyledim, ve şimdi sizi mustarip 
ediyorum ... Sizi seviyorum; evelki gün size yalan 
söylemedim; ve fU anda da samimiyim. Fakat, bizi 
bunca ıeyler biribirimizden ayırıyor. Sizi çok sevi -
yorum. Sizinle konuşmaktan her kiminle gÖrü§IDek
ten ziyade hoşlanıyorum. Fakat... Ahi burada da· 
ha fazla kalmıya cesaret edemiyorum: Bizi pence
relerden görebilirler. Johannes bilmediğiniz sebep· 
ler var ... Gece gündüz bunları düşündüm, ve geçen 
akfa.D'lki sözümde duruyorum. Fakat bunun imka
nı olamıyacak. 

- Neyin imkanı olamıyacak? 
- Hepsinin •.. Her ıeyin ! Beni dinleyiniz. Johan· 

nes. İkimiz namına da mağrur olmağa beni sevket

meyiniz. 
- Peki. Pek ala. Sizi buna mecbur ebniveceğim! 

- Hayır. Mesele bu değil. Yalnız, ben dqündüm. 
Ya siz? .. Bunun tahakkuku daima iınkansızıdı. Bu
nu bilirsiniz. Size muhabbetim varda. Sizi çok tak
dir ederim ... 

Ve Johannes, gülümsiyerek ıu neticeye verdi: 
- Ve kıymetinizi bilirim. 
Viktoria ~u gülümseyifi bir hakaret s.ayara.k Jo

hannes'in yÜzüne bakıp daha süratle cevap verdi: 
- Ama allahım, anlıyor musımuz ki babam tek

lifinizi reddedecektir? Neden beni açrkça $Öyleme
ğe icbar ediyorsunuz? Bizzat kendiniz de bunu an
lıyorsunuz. Netice ne olabilir? Hakkım yok mu? 

Sustular. 
Johannes: 
- Pek doğru. dedi. 
Viktoria devam etti: 
- Zaten bunca sebep var ... Hayır, beni tiyatroya 

kaıdar takip ebnenin manası yok; demin beni kor· 
kuttunuz. Bir daha böyle §eyler yapmayınız. 

-Peki. 
Viktoria onun elini eline aldı. 
- Memleketi §Öyle bir dola.şmağa gelmiyccek 

misiniz? BUD<lan pek memnwı olurdwn. Eliniz ne 
kadar sıcak; ben üşüyorum ... Ah! Johannes, sizden 
ayrılmalıyım. Allaha ıamarladık. 

(Soııu var) 
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Soğuklar yaklaşhkça ... 
Geçen ~·ılın yaz mevsimindenberi şey değildir. Bir kadeh konyak yeri

bizim dünyanın kar§ısına gelen gü- ne iki parça ıeker yemek insanı el -
neş lekesinin geçip gittiğine dair bette daha gerçekten ıaıtır. 
astronomlardan henüz bir haber çık - Alkol gibi, keyif veren §eylerin 
madıysa da bir taraftan B. Hitler'in hepsi, afyon, esrar, kokain, eroin, 
öfkesini geçirerek işi tatlılığa bağ - tütün bile insanın soğuğa karşı mu -
lamıya razı olması, bir taraftan da kavemetini azaltarak çok ii§ümeaine 
lspanya'rlaki ve Çin'dcki muharebe- sebep olurlar. 
)erden gelen haberlerin tavsaması o Bunlardan sonra insanı çok üşü
büyük güneş lekesinin artık geçmi§ ten sebepler zayıflık ve haatahklar· 
olacağını zannettiriyor... Onun için dır, hem de şişmanın vücudunun sat
bu önümüzdeki kış mevsiminde de hı daha geniş olduğundan çok sıcak· 
soğukların pek zorlu olmıyacağı u • Jık kaybeder. Göğüs hutalığrna tu -
mulabilir. tulmuı olanlar, damarlarının içinde-

Bununla beraber, kış mevsimi ki kanları iyi itlemiyenler - tabii a
~arıımızda güne! lekesi bulunmadı- te§li hastaların hepai - çok üıürler. 
gı yıllarda da soguk mevsimdir. So· Rüzgarlı günlerde inaanm daha 
ğuk _zorlu olma~a ~ile devamlı olun- çok üşüdüğünü de bilirsiniz, çünkü 
ca m~a.nın saghgına dokunabilir. ı soğuk ne kadar çok olsa insanın 
Onun ıçın - sonbahar henüz bitme- kendisi bir aıcaıklık ocağı olduğun· 
mit olaa da ve önümüzde daha pas- dan etrafında az çok sıcak bir hava 
tırma yazı bulunsa da - soğukların tabakası hasıl olur. Hava sakin olun
tesiri ıimdiden düşünmek pek erken ca bu hava tabakası bozulmaz, fakat 
sayılmaz. rüzgar olunca 0 hava tabakasını gö-

Vakıa, soğukların yaklaşması bir türür. Sakin bir havada insan sıfırın 
bakımdan hoşa da gider: Sıcak mev- altın-da on sekiz derecede üşümedi • 
s~de_ he~ biri bir tarafa hava tebdi- ği halde, rüzgarlı bir günde sıfırın 
ime gıtmıı olan dostlar yeı lerine dö- altında altı derecede titremiye baş • 
nerler. Eglenceli toplantılar yeniden lar. 
k~lur. Dağ yamaçlarından yahut Rutubet bunun aksinedir, insan 
denız kenarlarından, kimisinin de rutubetli günlerde soğuğa daha iyi 
yabancı Yurtlardan~ getirdikleri ha- dayanır, çünkü rutubette vücudun 
tıralardan tatlı bahısler açılır. terlemesi azalır. Gemiciler kış mev-
B~na karşılık, soğukların insana siminde bulutlu günlerden ziyade, 

ha~lı~e zarar verdiği de unutulamaz. parlak güneıli günlerden çekinirler. 
Sogugun zararlarını sırasiyle hatır- G. A. 
labnıya çalışacağım, tabii, okurken 
sizi soğuktan dondurmamak için, e-
limden geldiği kadar ısıtarak. Fakat C.H.P. Misakımilli kamunu 
si:r; gene bu yazılara, belki tıraı der
ainiz. Hakkınızı da inkar edemem. 
Ancak, braş sıkıntılı olmakla bera
ber lüzumlu bir şeydir. Sağlık bilgisi 
de braş gibi sıkıntılı olsa da gene lü
zumludur. Zaten sırayla demek mut
laka hiç aralıksız demek değildir. 
Soğuk üzerine yazıların arasına baş
ka yemekler karıtmca her gün tıraş· 
tan daha az sıkıntılı olur, ama siz Ö· 
teki yazılan ,:I• ıonanı. a..-ı-.,, ... • ..,CLJJlZ 
una oır ıcy dıyemem. 

Bugün, soğu'a karşı mukaveme· 
tün.izi azaltan, başka tabirle bizi da· 
ha ziyade üşüten aebepleri söylemek 
istiyorum. 

Bu sebeplerin en başında içki bu
l~ur. Bunu söylemek de ~üphesiz, 
bır ukalalık sayılır. Fakat hekimlik· 
te ukali.lık çok defa bir vazifedir. 
Devamlı alkol kullananlar çabuk ü
şürler ve soğuktan daha çabuk mü
teessir olurlar. Bunun tarihte - a
cıklı olmasaydı, güzel diyecektim -
bir de büyiik misali vardır: Eski 
Rusya'da alkol inhisarı müteahhidi 
olan bir zengin bir gece bedavadan 
bir içki ziyafeti verir. iç.kiye dütkün 
olanlar, gökten inmiı gibi, bu nimet
ten pay almak üzere koşarlar. Fakat 
aralaTından bin beş yüz tanesi, o 
aarhoılar bayramı gecesinin sabahı 
eokaklarda rlonmut bulunur. 

Pek zo:olu soğuklarda biraz alkol 
almak, mesela bir kadeh konyak iç· 
mek, inaaru nıbr ve soğuğa mukave -
met ettirir, diye sanılır. Halbuki ge -
çen yıl meraklı bir kimyacmm yap· 
tığı tecrübelerin neticesine göre al • 
kolün vücut içerisinde metabolizma· 
il pek yavaıtı.r Mideye giren alkol 
neaiçler aTaaında yanarak kalori ha
ıd edinciye kadar dört beş saat ge
çer. Demek ki alkolün insanı ısıtır 
diye sanılması - mideyi yakma•ına 
bakarak - bir kuruntudan başka bir 

ocak kongreleri 

Cumhuriyet Halk Partiıi Ankara 
Merkez ilçesi Miıakımilli kamun yön
kurul Batkanlığından : 

Misakımi111 kamununa bağlı (Do • 
ğanbey) ocağının yıllık kongr~si bi· 
rinciteşrin ayının 6 ıru:ı perşembe gü· 
nü saat (20) d~ A,.,ı, .. -•.ı. rgıı..ıar caa
uesı Sayİavlar sokağında Türk T.icaret 
Bankası bitişiğindeki merkez ilçe ve 
kamun binası salonunda yaıptlacaktır. 

Ocağa kayıtlı partili arkadatlrın 
behemhal mezkQr gün ve aaatte bu 
toplantıya gelmeleri rica olunur. 

Emniyet müdür ve amirleri 
hakkında yapılacak tahkikat 

İç bakanlık valiliklere bir tamim 
yaparak emniyet mlidiir ve amirleri 
hakkında valilerin yapacakları veya 
yaptıracakları tahkikatın diğer vila • 
yet müdürlerine yaptmlmaııırun imti -
zaçsızlık doğuracağım göz önüne al
malarını bildirmiştir. Bakanlk, valile· 
rin tahkikatı mümklin oldukça polis 
müfettişlerine yaptırmaları için ~a
kanlıktan müfettiş istemelerini ve müs
tacel hallerde vali muavini ve mektup
çuların tahkikata memur edilmesini 
istemiştir. 

Aleni teşekkür 
Yıllardan beri çekmekte olduğu 

müzmin fıtık hastalığının C.meliyatını 
büyük bir muvaffakiyetle başararak 
eşim ve annem Suat Sındır'm hayatı -
nı kurtaran Cebeci hastanesi cerrahi 
şefi Dr. Binbaşı Şevket Pek'e sonsuz 
şükran ve saygıhrımızı sunarız. 

Oğlu Eşi 
Semih Sındır Tahsin Sındır 

GÖKLERİN CASUSU 
Yazan: Allred M ClfOT 
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Vidal'in, ta uzaktaki yüksek erazi. 

ye varması için, vakit kaybetmc:-den 
bu münhat mıntakadan çıkması la
zımdır. Fakat bunu yapm.ıya vakit bu
lacak mıdır? Tufan durmak bilmiyor 
ki ... 

görmediği için, sırt üstü vaziyette, a-
abanrn dışarısıı.. başını çıkararak, 

yüzü yağmurdan ıslanırken tavandan 
çeşme gibi akan sulara ağzını uzat -
malda iktifa ediyor. 

Saatler geçiyor ... 
Yeniden hararet boğucu bir hal al

mıştır. 

İstirahat etmiye bir türlü muvaffak 
olamıyan Vidal, arabadan dışarı kay
dıktan S-Onra, okun yamnda ipi göğ -
süne geçirmiye kalkıttığı zaman, başı 
dönerek dizleri üstüne düşüyor. 

AVUSTURYA ve ÇEK MESELESİNDEN SONRA 
"'"'' '•1'Y\4n Yh4 e • •• v•w •• , • 4 u • ... t 

Almanya'nın Afrika'da 
sömürge istekleri nedir? 

••••••••••••••••••••• 8 ismark bir 

gün deniz [~~E~s~k:i~a~lm~a~n~s:öm~Ü~r~g:e·:---ı~~~~~~~§5~~~~~~~~~~ı aşırı maksatlar gü- ı d ki ,.. (erinin bu un u arı 
denleri deliliıkle it- yerler 

Günün 
ham ederek "Af - Alman sömürgeleri Versay All'1AHV'A 

rika haritam Av _ muahedesiyle yedi mıllctın 
manılas ıaltına konmustu politik 

meseleleri 
rupa'dadır " de - Bunlardan en muhimı AC· 

· · B · k rika'da olanlardır. Kaybedİ· 
mıştı. ır aç sene kn scimurı;elcrc Yeni Kinci 
sonra ken<lisi al - yi Sarnoa ve Kianşov'u 11.ive 
man sömürge im . etmek lazımdır. 
paratorluğunu ku-
ruyordu. 

Bu gün Şansöli
ye Hitler "Avrupa 
bari tam Afrika' -
dadır" diye tek -
rarlamaktan geri 
durmıyor. Ve vu -
kuflu bir propa -
ganda alman ka -
moyuna Rayh'dan 
çalınmış olan es -
ki alman sömürge
lerinin yerlerini 
ve genişliğini öğ -
retiyor. 

Bu sömürgeler 
bugünkü Alman -
ya'nın mesahasın -
dan beş misli fazla 
bir saha işgal et -
mektedir. Fakat 
Almanya'nın nü -

MİKYAS 

fus fazlasını barındırmıya yarıya -
cak bir rol oynamış mıdır? Hayır, 
çünkü bunlar ekseriyet itibariyle 
tropikal iklime malik yerlerdir. 

Genç alman imparatorluğunun 

Afrika'da fethetmiş olduğu top -
raklar beyazların yaşayamıyacağı 
kadar sıcaktır. 1914 de bu toprak -
larda ancak 24.170 avrupalı vardı. 

Garnizonlar ve polis kuvetleri bu 
rakama dahildi. Alman kolonları 
anı;;ıus ııs.auo-XışiClen ibaretti. 

General fon Epp, alman sömürge 
birliğinde, 17 haziran 1935 de söy
lediği nutukta "Almanya, allahın 

ve insanların önünde, ancak kendi 
hakkı olanı istiyor" demişti. O za
mandanberi daha neler istemiş ol -
duğu görülecektir. Bu ilk talep, Al
manya'nın, ıömürgelerinden vaz 
geçtiğini bildiren Versay muahe -
desinin 119 ila 127 inci maddelerini 
reddetmesi deme.kti. Bu, mandater 
devletlere karşı doğrudan doğ.ruya 
bir taarruzdu. Bu, aynı zaınan<la hu
kukan alınan sömürgelerinden me
sul olan ve kendi iktidarının icrası
na İngiltere, Fransa, Belçika, Ja • 
ponya, Avusturalya ve Yeni Ze -
landa'yı tevkil etmiş olan Milletler 
Cemiyeti'ne karşı da vahim bir mü
dahaleydi. 

Bütün mandater devletler, her 
sene Cenevre'de, bu toprakları ne 
şekilde idare ettikleri hakkında he
sap vermek mecburiyetinde bulun
duklarına göre, Almanya, Milletler 
Cemiyeti'nin nadir fili iktidar sa • 
balarından birini de elinden almak 
i&tiyor görünmektedir. 

Faıkat bu toprakları istemek için, 
alınanlar, bunlara ekonomik bakım· 
dan ihtiyaçları olduğunu ileri sür
düler. lşte burada mesele vuzuhu
nu kaybetmektedir. 

Harpten önce, Almanya'nın sö -
mürgeleriyle ticareti· pek ebemi -
yetsiz bir mikdardaydı; ve sömür -

Yarın, gene, intihap ettiği istika -
mette yürüyebilecek midir? Suların 
bu kadar süratle yükselmesi bu husus
ta hiç bir ümit bırakmıyor. Demek ha
rekete geçmeei lazım: Hem de der • 
hali 

Bütün iradesiyle doğruluyor. Hal
sizliğinin muvakkat olacağına kendi· 
ni inandırmak istiyor. Cesarett Git -
mesi lazımı 
Arabanın okuna asılarak ayağa 

kalkmıya muvaffak oluyor. Titrek e
liyle ipi göğsüne geçiriyor, ve dişini 
sıkarak, göğsünü ileri gererek, yiırü -
meye çahşryor. ?7afi1e. Ayakları ça
murda kayıyor ve ipin gerginliği al -
tında vücudu o kadar acıyor ki hay -
kırmaktan kendini alamıyor. 
Kurşunlaşmış olan arabaya saplan

mışa benziyor. 

Vidal anlıyor ki hiç takatı kalma -
mıştır. 

••••••••••••••••••••• 

Almanya tararından 
A f r.ı k a • nın tak· 
51mı hakkında tckltr 
en ıl en ~ek ıl 

nin Almanya'yı 
alakadar ettiği öl 
çilde bu sömür
geler mandalar 
sistemince göze
tilmiş olan eko
nomik müsavat 
prensipinden is
tifade ederler. 
Almanya Mil • 
!etler Cemiye • 
ti'nden çekilmek· 
le ihtiyari ola
rak bu hakkın
dan vaz geçmiş
tir, fakat Millet
ler Cemiyeti a· 
zası bahşedilmiş 
olan bu müsaa
deden istifade 

Almaııp.'ya vtr ilccek 
arazı 

Devlete hi~~e veren 
~ırketlercc ışletılen a· 
rı.ti. 

Buı;unkü statiı altın· 
ti;. kı>lan yerler. 

gelerin, umum mübadelelerdeki ro
lü hemen hiçti. Deniz aşırı toprak
lar ihracatının% 0.6 smı ve idhala
tının % 0.5 ini teşkil ediyordu. 

Fakat denilecek ki 1937 sene
sinde alman ekonomisi harp

ten oncenin Almanya'siyle kıyasla
namaz. Almanya'nın ham madde ih
tiyaçları öylesine genişlemiştir ki 
bu hususta en küçük bir yardım se
lamete çııkmak için ilk basamağı 

teşkil edebilir. Bu delilin de öteki
lerden ziyade kıymeti yoktur: Son 
zamanlarda ham maddelerin dünya
da dağılış şeklini tetkik etmiş olan 
cenevreli eksperler şu kati hüküm
lere varmışlardır: Ham maddeler 
meselesi, ancak sömürgeler mesele
sinden ayrılmak suretiyle halledi
lebilir. Filhakika kauçuk müstesna, 
başlıca diğer ham maddeler, ~ömür
ge mahsulü değil, metropol mahsu
lüdür. Ham maddeler bizzat doktor 
C '.Jbels'in tayin etmiş olduğu ehe
miyet sırasiyle tasnif edilince şu 
neticeye varırız: 

1 - Kömür:·% 34 ünü Birleşik 
Devletler,% 20 sini İngiltere,% 12 
sini Almanya istihsal eder. 

2 - Çelik:% 27 sini Fransa,% 
21 ini Birleşik devletler, % 18 ini 
Sovyetler birliği istihsal eder. 

3 - Petrol: % 59 unu Birleşik 
devletler, % 12 sini Sovyetler bir
liği, o/o 10 nunu Venezuela. 

4 - Pamuk: %49 unu Bideşik 
devletler; % 16 sını ingiliz Hindi6-
tan'ı, % 10 nunu Çin. 

5 - Kauçuk: % 46 sını Malezya, 
% 37 sini Felemenk Hindistan'ı. 

6 - Bakır: % 20 sini Şili; % 16 
sınx Birleşik devletler,% 12 sini şi
mali Rodezya. 

Eski alman sömürgeleri yalnız 
tropik mahsulleri yetiştirir (Ka
uçuk, kahve, knymetli kereste, plam 
yağı ilah ... ) Ve başlıca mahsulleri-

Uzaklarda hazin bir şekilde kara
ran ufuklar akşamı haber veriyor ... 

•*• 
Vida!, mecalsizlikten inliyerek, a -

rabaya çıkıp kadının yanında uzan -
mak için bir hayli uğraşıyor. 

O zaman, kadına doğru kaldırdığı 
yumruğunu usulca aşağı indiriyor. 

Sıtmalı kadın, ona ölüyü andıran 
yüzünü çeviriyor: 

- Ne var? diye mırıldanıyor ... Ne 
var? ... 

Kadın, inliyerek, bir dirseği üze
rine doğrulmıya çalışıyor. 
Vid~' ' -'~ izli'· en kcı;: :ı. '·~~· ıc ko-

1]-Uşuyor: 

etmekten geri 
durmamıştır. 

A ]manya hayret verici bir pa • 

zarlık teklifinde bulunmuş
tur. Tanganyika ile cenup garıbi 
Afrika'sı üzerindeki hukukunu ter· 
ketmek mukabilinde Kamerun'la 
Togo (fransız ve ingiliz n;ıanda~a: 
rı), gerçi Ruanda - Urundı arazısı 
(Belçika mandası), fransız üstüva 
Afrika'sı, Belçika kongosu ve An -
gala portekiz vilayetinden mürek -
kep bir sömürge istemiştir. 

Böylece ortaya konulan mesele -
nin adli tarafını, fransız, Belçika, 
Portekiz sömürgecilerinin ve bükü
metlerinin şiddetli reaksiyonlarını 
bir kenara bırakırsak, teklifin mü -
kemmel olduğunu söyliyebiliriz: 

ı - Almanya Tanganyika gibi 
kıymetlendirilmemiş arazi yerine 
tam randımanlı sömürgelerin kay -
naklarından istifade edecektir. 
(Belçika Kongosu, Tanganyika). 

2 - Almanya bu suretle, eski sö
mürgelerinin kendisine dönüşünün 
icap ettireceği büdce masrafların -
dan kurtulacaktır. Harpten evel Al
manya sömürgeler büdcesinin sene
lik açığı bir milyon markı buluyor~ 
du. 

3 - Amanya bu yeni Taksim şek
linde, şimdi B. mandası altına ko
nulmuş bulunan üç araziyi alacak -
tır: Togo, Kamerun, Ruanda - U ~ 
rundi. Halbuki Milletler Cemiyeti 
paıktı, B mandasına malik devletle
re bu toprakları stratejik maksat -
larla kullanmayı menetmektedir. 
Bunlar Almanya'ya iade edilince 
hangi gayeye yarıyacağı kolayca 
anlaşılabilir. 

Mesela, Afrika'daki fransız ku -
vetlerinin seferberliğini müşkülata 
duçar edebilecek olan Kamerun, se
nenin başından sonuna kadar kulla· 
nılabilecek 50 hava üssüne maliktir. 

(Sonu 8 inci sayfada) 

Hah 1 Hah!.. Hah !.. Hah 1 .. 
Acı ac gülüyor: 
- Hah 1 Hah!. .. Yaptığın işten her

halde memnunsundur, değil mi? ... Fa
kat ihtiraımı ele geçiremediniz !... 
Planlar burada duruyor 1.. Hah 1 Hah!.. 
Yumruğiyle kafasına vuruyor: 
- Beynimi patlatacağım için kim

se o ihtiraı bilemiyecek... Anlıyor 
musun ı .. Kimse!... Çünkü.. beynimi 
patlatacağım! .. Böylelikle son saatle
rimi kısaltmış olacağım 1 •• Hah 1. Hah 1 
Hah! .. 
Gülüşünde bunamanın hazinliği 

var. 
- Orada ... Bizim tarafa doğru yo-

kuştan çıkan timsahlar gördüm .. . 
Timsahlar gördüm. diyorum sana .. . 
Hem öyle çok ki... Öyle çok ki!... 
Hah 1 Hah! Hah 1 hayvancıklar aç kal
mıyacaklar ... Hah 1 Hah 1 

Bununla beraber, hemen hareket 
etmeyi akla bile getirmemek lcizım
dır. Sıtma onu iyice ya.~alamıştır. Fa
kat bütün enerjisiyle hastalıga muka · 
vemet etmek istiyor. Yalnız bir kaç 
saat uyuyabilse .. Yoluna devam ede
bilecek vaziyete geleceğinden emin
dir! Evet bundan emindir. 
Yağmurdan sırsıklam bir vaziyette, 

sendcliyerek arabaya sığınıyor. 

Başı yerde, bitkin bir halde, böyle
ce ne kadar zaman kalıyor? Bunu 
kendisi de bilmiyor. Yağmur durma -
dan onu iğneliyor. Omuzları, bacak
ları çaı.mr içindedir. 

Hastalık bütün kuvetini tüketmiş -
tir. Artık burada ölmeye mahkWııdur. 

- Bitti... her şey bitti... sular yolu
muzu kesti... ve belki ricat hattımızı 
da ... çok geçmeden ... sular ... bulundu
ğumuz yeri de .... örtecek ... benim de ... 
yürüyecek mecalim... kalmadı... işte 
bu ... Boğulacağız ... gebereceğiz .. kim
se bize ... yardıma gelemez ... her şey ... 
bitti... bitti.. 

Birden yerinde doğruluyor. Elinin 
tersiyle terler akan yüzünü siliyo~ ve 
bir hakim edasiyle soruyor: 

Bir ke,Jara uzanmış olan kadın, vü
cudu ürpermelerle sarsılarak, görü
nüşe göre uyumaktadır. Fakat sıkıl
mış dişleri arasında durmak bilmiyen 
bir inilti fışkırıyor. 

Vidal beyhude yere uy~~ıya gay· 
ret ediyor. Bir az dalar gıbı her olu
şunda, kabuslu hayaletler görerek u
yanıyor. Aynı zamanda çok susamış
tır. 

Doğrulmak ayağa kalkmak ve şişe
ye su doldu;mak için takatini kafi 

Üstü başı çamura bulanmış olarak 
ayağa kalktığx zaman, pşkın bir na -
zarla etrafa bakmıyor. 

Orad;t göl büyümü,tlir. Orada su -
lar, tepecikleri örtmek üzeredir ve 
dereden her an daha büyük bir bolluk
la taşan sular, yolunda büyük sazları 
kırarak akryor. 

Su basması her an daha tehlikeli 
bir ınahiyet alıyor. 

Gözlerine yaşlar yükseliyor. 
Bu, kaderine acındığından değildir. 

Fakat, bir anda, vaziyetin bütün ü -
mitaizliğini kavramıştır. Ağlıyorsa, 
bu ıırf tehevvüründendir: Mağlfip ol
manın verdiği tehevvilrden. Kadına 
mağlQp, ormana mağlQp ı 

Eh, ne çare. MağlUbiyetini tevek -
külle kabul ediyor. 

Ve birden bir kahkaha salıveriyor. 
Beklenmedik, zoraki, trajik bir kah
kaha, ve sendeliyerek arabanın yanın
da yere yıkılıyor.. 

Kadın, duyduğu teessüre ve acıya 
rağmen bir ümide asılmak istiyor: 

- Belki .. suyun ytiksclmesi... du
rur ... 

Mühendis acı bir tavurla ilave edi
yor: 

- O zaman... bütün kazancımız ... 
açlıktan ölmek olur 1 

Birdenbire canlanarak, gözleri ha· 
raretli, kızıyor: 

- Bizi hiç bir şey kurtaramaz! Hiç 
bir şey!... Gebereceğiz, anlıyor mu -
&Jın ? .. Gebereceğiz 1.. Gebereceğiz 1 •.• 

- Kimsin sen? 
Kadın cevap vermiyor. 
Vidal, bu sefer, huşunetle haykırı

yor: 
- Kimsin sen? 
Kadın, yarı karanlığın içinde ken

disine uzanan namluyu görüyor. 
O zaman, bütün i9tiyakiyle ona te

vecclih ediyor ve yalvarıyor: 
- Öldür beni 1 

Vidal, hiddetle di~lcrini gıcırdatı

yor: 
- Son defa olarak soruyorum ... 

-S-

1 1 

ıcıan 
Bir yakacak meselesi 

Anadolu yaylasında ziraat işlerini 
tetkik eden mütehassuıların köyl..ıyü 
kalkındırmak için bulduklan çare er 
arasında bir tanesi vardır ki, eskilerin 
tabiriyle, vakıfı ahval olmıyanlar 
nazarında gülünç, fakat hakikatte bel
ki diğer çarelerden de kıymetlidir. Bu 
mütehassıslar: "Gübreyi yakmamak, 
kuveti her yıl biraz daha azalan tarlaya 
dökmek laznncbr" diyorlar. Zirai bilgi
lerimiz kafi ohnasa bile yalnız bahçe
lerimizi düzelttirirken gübrelettiğHni. -
zi hatırhyarak müteha11ıslara derhal 
hak vermemiz iktıza eder. Halbuki 
memleketimizin birçok yerlerinde te • 
zek henüz başlıca yakacaktır. 

Gene ziraat mütehassıslar:nnu:uı 
dediklerine göre ormanlarınuzı ancak 
rasyonel bir iılebneye tabi tutabiliriz; 
gelişi güzel kesilecek bir tek ağacı
mız dahi yoktur. Evlerimizde odun de
ğil, yurdun her tarafında bol bol bu -
lunan çeşit çeşit kömürlerimizi yak
malıyız. Yakacak davasını yavaı ya -
vaı halletmek maksadiyle neşredilmif 
olan yeni kanun bütün bu düşünc:ele -
rin mahsulüdür. 

lbtiaa11 can kulağiyle dinliyor ve 
onun dediklerini hakim kılmak için de 
icap edince kanunlar çıkanyorw:. Bu, 
modern Türkiye'nin göreneklere bağ
lı kalmaktan ıiddetle kaçındığının ve 
ber şeyde aklın, mantığın, ilmin tavıi

yelerine tebaiyetten başka bir düşün -
ceye itibar ebnediğinin delilidir. Fa
kat, ikinci plandaki memurlardan ba
zılan bu ileri zihniyeti idrak edemiyor, 

yokısa eıki uıulJerden bir türlü kurtu
lamıyor ve kendi zekalarının fevkinde 
olan kanııkça ifleri halle delalet için 

de amirlerine müracaat edemiyecek 
kadar tenbellik mi gösteriyorlar? Bil • 
mem, her nedense bazı vaziyetler balı· 

ıettiğim ileri zihniyete çok aykın gö
rünüyor. Mesela, geçen hafta gittiğim 
Koçhisar kasabasının yam batında, da
ha sonraları mübadil olan bir zatın 

çok eskiden imtiyazını almıı olduğu 
bir linyit madeni vardır. lmtiyaz aahi· 
bi Koçbisar'da iken bu ocaktan kömür 
çıkarır, kurduğu un fabrikaıında ya• 

kar, fehirlilere ve civar köylere ısatar .. 
mış. Kömür yalanak Koçhiaar'da bir 

anane olmuş tur. Her aile ona göre teş
kilatlanmıştır. Koçhisarlılar, mübadil 

gittikten sonra da ocaktan kömür çı -
karmış ve yakmışlardır. Fakat, ı-ünün 

birinde, bir idare memuru, bu ocağın 
böyle iıletilemiyeceğini dütünerek ala
kalı daireye doğrudan doğruya müra • 
caatle belediye namına bir ruhsatiye 
iatemit ve "olamaz!" cevabım almı§br. 

Şimdi, bütün Koçhiıar derin düşün· 
celer içindedir: "Kışın sobalamD1%da 

ne yakacağız? Tezek? Yok, odun? O 
da yok. Şu halde kömür mü? iyi ama 
kaçakçı sayılıp takibata uğramak pa -
hasına mı?" 

Bir kömür dağı ile kartı karfıya ol
mak, ve soğuktan ölmek! 

Bunu bana anlatanlara : 

- Bugünkü Türkiye, bugünkü ida· 
re, buna müsaade edemez, eledim. Mü· 
racaatınızı en salahiyetli makam nez -
dinde yenileyiniz; muhakkak ki rnura• 
dınıza erersiniz. 

Koçhis.arlılarm, yaklaşan korkunç 
kışta, yakacaksız kalmalarına imkan 
tasavvur edilebilir mi? - N. Baydar 

Cevap vermiyecek misin? 
- Hayır! 
Kadın, bunu son kuvetiyle haykır

mıştır. Herhalde, kızgınlığının tesi
riyle tetiği çekerek ıstırabına niha
yet versin diye. Fakat mühendis kı
mıldamayınca, aynı yalvarışı tekrar
lıyor: 

- Öldür beni... öldür beni ... 
Vidal gene yerdeki gibi kahkaha

lar atıyor: 
- Hah! Hah!.. Seni öldürmek mi? .. 

Hayır!.. Seni öldürmiyeceğim ... Sonu
na kadar azap çekmeni istiyorum ... 
Bu adaletsizlik olmıyacaktır, sanı· 
rım ... Hah! Hah! Hah 1 Ben kendimi 
öldüreceğim ... Fakat sen ... benim ce· 
sedirnle ... başbaşa kalacaksın!... }le.: 

hoş bir vaziyet, değil mi? ... KorkaC'2':
sın .. Acıkacaksın ve timsahların 1·a
vaş yavaş yaklaştığını göreceksin ... 
Hah! Hah! Hah!.. 

Devam ediyor: 

- Dinle ... daha dört kurşun var ... 

Bir tanesi bana kafidir ... fakat ... ben 

öldükten sonra... ötekilerden senin 

istifade edeceğini umma ... Evela ha

vaya ateş edeceğim ... Hemen şimdi... 

dördüncüsü de yalnız benim olacak -
tır .... Yalnız benim ... Hah! Hah! Hah! 

Trajik bir neşe içinde boğulu. or. 
Bu bir hezeyan başlangıcı mı? 

- Hah!.. Hah!.. Hah! .. Her taraf 
kan içinde kalacak!... Her taraf... 

(So. u var) 



-&- u~us 

Aydın'da hayvan yetiştirme işleri Adana' da zirai tetkikler 
Hayvan ticaret ve ihracı Aydın' a senede 
bir buçuk milyon lira kazandırmaktadır 

Hayvan neslinin 
islahı için bir 

rapor hazırlandı 
Aydın, (Hususi) - Vilayetimiz iklim ve tabiat 

itibariyle hayvan yetiştirmiye çok müsaittir. Ay -
clın'da yetişen muhtelif cins hayvanlar, Malta'
dan tutun da Yunanistan ve ltalya gibi mtıhtelif 
yerlere ihraç edilir. Vilayetimiz dahilinde mulıte
lif cinste yarım milyon hayvan bulunmak -
tadır. Hayvan ve ha~ani maddeler yi.izünJen 
yılda Aydın 'a bir buçuk milyon lira girmektediı. 

Bu büyük · clir 
kaynağını arttır -
mak için h:ıyvaı: 
'insinin islah• •;e 
. ;narının çogai -
tıl •.. '1sı işlen üze -
rinde durulmdk -
tadr. Vilayet vf"te -
riner mfülürlilğü 

bu hususta bir ra
por hazırlamıştn 
Bu rapora göre vi
layetimizde 18000 
at vardır. Bunun 
14000 i kısraktır. 

Cins aygırların sa -
yısı 8 dir. A• nes
lini islah için ay -
gır adedinin bir 
kaç misline çıka -
rılması icap etmek 
tedir. Bunun içın ,,.... 
vilayet merkezin - I~ ~ • · 
den batka Nazilli L.: ""'··----............... . 
ve Söke'de altışar 

diğer kazalarda 4 Cins bir 
der aygırlık aşım 

durakları açmak buzağı ve 
lazımdır. 

Türkiye S(ğırcı- at SÜrÜSÜ 
.... .. 

Bir heyet çifçinin ekim, istihsal 
rekolte, sahş işlerini inceliyor

1 

Etüd bir raporla 
teshil edilecek 

Adana, ( Hususi ) 1 
- Ziraat Vekaleti 
Çukurova çiftçisi - , 
nin durumunu e -
sash bir surette 
tetkik ve zirai 
refahı temin mak -
sadiyle icap eden 
tedbirlerin ittıhazı 
için mmtakaınız -
la yakından tat -
kikat yapılmasını 

lüzumlu bulmuo;ı ve 
bu maksatla Ziraat 
Vekaleti Umum 
müdürü Bay Ahi -
din Ege'nin ri -

• 
Resmini gördüğü -
nüz çeıme, Kutah
ya vilayeti tara -
fından lzmir fu-

yasetinde, Ziraat çinicili~i hı\k'un . 
Vekaleti idare mü- da bir fikir edin · 
dürü ve vekalet miştir. 
ziraat mühendis -

varı için yaptırıl · 
mıştı. Bu milli ve 
nefis sanat eseri 
fuvarda büyük bir 
alaka görmüt, bu 
çetmeden su içen 
her türk Kütahya 

!erinden Bay Şem-
si Celpin'den mü - ı 
rekkep bir heyeti ---- ----
şehrimize göndermiştir. Bu heyet çok 1 
esaslı tetkiklere girişmiştir. Çiftçi 
nin istihsal hareketleriyle rekolte va
riyeti ve aynı zamanda piyasa mese -
leleri inceden inceye, yerlerinde göz
den geçirilmektedir. 

Bay Abidin Ege ve refakatindaki 
heyet Adana borsasında tetkiklerde 

1 
bulunmuşlar ve satış vaziyetini mü -
şahede etmi,lerdir. 

H eyet, şehirde, zirai i\ilere miltcal -
lik meseleleri mahallerinde tetkik ve 
tesbit etmekle beraber ekim aahala -
rında da dolaşmasını muvafık bulmuş 
ve harekete geçmiştir. - Tangüner . 

ı· ııtft r •. 

1inidlik 

bir (e~ 

lığının islahında ı 
hükümet iklim ve ~------' 
iktisadi tutlara göre iıki cina k.ı.bul l 
etmiştir : 

Ova mıntakalarında mantapon ırkı. 
Dağlık mıntakalarında da Plev•1e 

cinai. 

. . ................................................... , y u .. ·R·=r·ı=A .................. Rj~·s rM c E ı eter ı 

Köylüler ketenlerine 
"Çah yırtan !,, diyorlar 

Her iki ırk da cüne, yapı, et ve süt 
verme kabiliyetleriyle mubtimize ta
mamen elverişlidir. 

Bu güne kadar bu yolda yaprlan fe 
dakirlıklar tam ve müsbet bir netice 
vermedi. Sebebi, halk liyikiyle alcika 
göstermedi, iyi bakmadı, bu yüzücn 
teşebbüsler alakasızlığa uğruyor. 

Sıgır cinsinin islahı için damızhk 
danalar bulundurulmalı ve bunlar sı -
kı bir kontrol altında olmalıdır. 

Yeti şen cins danalar gerek kalıp ve 
gerekse siklet itibariyle yerli dana -
tara faik olduklarından celepler ve 
kasaplar fazla fiyat vererek tercihan 
bunları topladıklarından bunlardan ü
reme ve cinsinin ilorlemesi için istifa
de edilemiyor. 

Bt' mahzuru önlemek için vilayete 
ait bir boğa çiftliği kurulması li:zın:. -
dır. Bu çiftlik 150 - 200 hayvan bar.n
dıracak ve iaşeleri temin olunaccik 
şekilde olmalı ve bakım kontrolü m!!ş
külünü bertaraf etmek üzere de muın
kün mertebe kasabaya yakın bir yu -
de yapılmalıdır. - O. Becerik 

Şehircilik 

lzmiri 

mütehassısı 

beğencfı 
İzmir, (Hususi) - Fransız şehir -

cilik mütehassıslarından B. Lamber 
şehrimize gelmi!ıj, muhtelif tetkikler 
yapmıştır. Trabzon şehrinin müstak -
bel imar planım hazırlamakla meşgul 
olan B. Lamber, belediye reisi Dr. B. 
Behçet Uz'u ziyaret ederek belediye 
mühendisleri ile şehri dolaşmış muh -
telif eserleri görmüş, fuvarı çok be
ğenmiştir. Eskiden 931 senesinde İz -
mir'e gelmiş olan şehircilik mütehas -
sısı, bu defa tehri çok mamur ve de -
ğişmiş bulduğunu söylemiştir. 

Bahkesir'de elektrikle 
ölüm hôdisesi 

Balıkesir, (Hususi) - Bir ıki haf
ta evel, Kamile adında yetmiş yaşında 
bir kadının Karesi türbesi önünde 
bir elektrik direğine dayanır dayan -
maz elektrik cereyanına kapıldığını ve 
bu yüzden öldüğünü bildirmiştim. . 

Bu hadise etrafında yapılan tahkı -
kat ilerlemektedir. Elektrik tellerinde
ki bir arıza ve yağmur dolayısiyle 200 
voltluk cereyan direğe geçmiş ve bu 
faciaya sebep olmuştur. Bu hadisede 
ihmali görülen memur hakkında müd
deiumumilikçe tahkikat yapılacaktır. Sivas'ta çifte mlnareler<len bir görünüJ 

lzmit'ten Kandıra'ya düz bir şose u
zanıyor. Ve kaptıkaçtılar, 40 kı.isür kı
lv..netrelik yolu sudan ucuz bir fiy ... t -

la 40 kuruşa götürüyor. Biraz sonra 
kendimizi küçük bir köyde bulduk. 

- Hoş geldiniz, sefalar getird~n:Z., 
diye, bizi karşıladılar. Koylüler etrc!
fımıza halkalanmışlardı. 

Türkiye'nin Keten istihsal merke -
zinde, keten diyarında bu~unuyord·..:k. 
Bu kah, sararıp, kah yeşılleşcn yil -
maçlar, ketcnlerle kaplı idi. P.ütiın 
köylüler, baştan başa keten ça.l'aı;u 
ve keten elbıse giymişlerdi. Artık gü
nün mevzuu ketende. Köylülerle bir 
likte hep ketenden bahsediyorduk. 
Biz önce "keten" dedikçe köylülerden 
bir ikisi bıyık altından güldüler "neye 
güliıyorsunuz?" dedik. içlerinden !:>i
ri atıldı: 

"-Bizde ona "çalı yırtan!,, derl;.r, 
dedi. Merakla sorduk : 

- Niçin çalı yrtan, diyorsunuz ı· 

- Her kumaşı yırtan çalıyı bile 
yırtar da ondan... O kadar saglarudır. 

!:iir keten reklamı için her halde hu 
isimden daha güzel bir tabir bulun~ -
mazdı. '1 urk koylüsünün buluş ka~ı -
ııyeti burada da kendisini göstermış -
tı. 

ünümüze demet demet, keten lif -
leri yıgdılar. . 

- hunlar dövülecok sonra aıdana -
cak ve tezgaha konacak ve daha son -
ra da "bez,, olacak 1 dediler. 
Tezgahların ba~ına gittik. İhtiyar 

bir kauın masura sarıyordu. Bı. ipti -
dai, geri bir aletti. Eni gayet dar. Me
kik acınası zor . .Bir tarattan, di,er tc. -
rafa ış!emesi pek güç .. Günde, ancak, 
iki, üç metre dokuyormuş. 

Müjdeyi verdik. 
- Hükümet dedik. "Keten"e çok c

hemiyet veriyor. Bu tezgahları,. şekli 
degiştirilecek, daha çok verim kabili
yeti temin edilecek. Bezlerin enleri 
70 saatim olaçak. 

Keyifli keyifli güldüler. Mehmet 
Emmi bir köylü sigarası u~attı. 

- Güzel emme, para da edecek mi?. 
Vilayetin köy kalkınmaımıa verl!:ği 

ehemiyeti anlattık. Arifiye'deki eğit -
menler kursundan, tohum islfilJ istas -
yonundan, elma fidanlığmdarı, usta 
bahçıvanlar kursundan, ziroı:ıt ve sıt
ma mücadelele-rinden misaller getir • 
dik 

Bizi, derin bir hay~anhk içinıdc. din-

lediler. Ve cümhuriyete dualar ett" 
Cevdet Ya 

Kayseri köylerinde 

eğitmenler 
Kayseri, (Hu.suai) - Paza 

köyünde kurulmut olan eğitmen 
sundan bu sene 70 eğitmen çı 
Bu eğitmenler Kayseri'nin yetmit 
yüne gönderileceklerdir. Eğit 

bu köylerde yakında tedrisata 
y"lcaktır. 

Bir nahiyede okul 
Adapazarı (Hususi) - Kaz 

Kazımpaşa nahiyesinde bu sene 
köyde eğitmen okulları yapıl 
dır. Binalar bitmek üzeredir. 

Tcfenni'de Atatürk anıtı 
Burdur, (Hususi) - Tefenni'de 

lediye bahçesine Atatürk'ün bir 
törenle dikilmiştir. Törende Tali 
parti başkanı, vilayet ve kaza ileri 
Jcnleri hazır bulunmUflardır. 
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Bayar hükümetinin 
Ziraat programı 

MEVZULARINDAN BİRİ : AT 
Evliya Çelebi'nin meşhur seyahatnamesini okuyanlar onun 

ağdalı ve mübalağalı lisaniyle Tuna'dan srk sık bahsettiğini 
bilirler: "İki yüz elli bin türk atı su varılmak için nehir kıyı
larına sürüldükçe suyu·n seviyesi bir karış alçalırdı !,, 

·---Yazan:---· 

Nasuhi Baydar 

Fakat, Evliya Çelebi'nin şahadeti
ne ne hacet? Bugünkü motörlü or -
dularm yerini asırlarca süvari krta
ları tutmuştur. Bugün dahi "Atrn 
yerine motör kaim olmuştur,, hük -
münü vermek kabil midir? Politika 
adamı Klemanso, Amerika'nm yar-
dımını "harbi benzinle kazandık söz- 1 leştirdikleri hayvan değil midir ? 
teriyle överken, Başkumandan •;'Za - * * * 
feri Bröton atlarının sırtında kazan- A tın ehemiyeti 
chk,, demişti. T 'h ·· kl - arı te tur er ve at; 

İstiklal harbi sıralarında güftesi 
:ve bestesi Mehmetciğin ola~ : 

Krr atrmr nallarrm 
Deryaları atlatırım 
Bütün dünya düşman olsa 
Tek nalına çiğnetirim. 

Türküsü dilden dile dolaştıktan 
sonra o kır at zaferin hakikaten der
yaları atlıyan efsanevi unsuru ol -
muştur. Cephe gerisine akan süvari 
livalarının inanılmaz kahramanlık 
menkıbeleri uzak nesillere kadar in
tikal edecektir. 

"İnsanlar, hayvanlar ve tanrılar,, 
adındaki güzel eserin müellifi Fer -
dinand Osendovski "Asya'da insan ve 
esrar,. ismini taşıyan ikinci kitabında 
bugünkü şimal türklerinin geniş step
lerde başları boş gezen eğer görme
miş atlan nasıl beş on dakika içı · 1e 
munis birer binek haline getirdikle
rini hayretle anlatır. 

Fakat, at ilk defa türklerin ehli -

- Bugünkü vaziyetimiz ... 
Bunlar göz önüne getirildikten 

sonra şöyle bir kanaata varmamak 
imkansızdır: Türkiye at meselesini 
bir an evel bir devlet meselesi adde -
derek planlaştırmalıdır. 

En iyi atları yetiştiren bir çok yer
lerimiz vardır. İlm1 araştırmalar is -
bat etmiştir ki, buralarda dünyanın 
en mukavim atlarını üretmek kabil
dir. 

Bütün zorluk: 
- Besim işlerinin güçlüğünde ; 
- Teksir teşkilatının hemen he -

men yokluğunda; 
- Atın layikı vechile kıymetlendi

rilememiş olmasındadır. 

Köylülerimizin büyük bir kısmı, 

bütün muhabbet ve arzusuna rağmen 
at besliyemiyor. Niçin? Çünkü yem 
derdi, ot derdi, bakı:n derdi, at sa -
katlanacak olursa etini yiyememek 
yavruladığı vakit sütünden istifade 
edememek, yavruları uzun zaman 

U LUS - 7 -

1 ş E H ı R M E K T u p L A R 1 1 
Bizim Ankarall hemşeriler 
arlık sayfiyeden dönüyorlar 

' 
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" Her halde en küçük 
bir çiftçi ailesi bir Çift 
hayvan sahihi kılınma
lıdır. İdeal olan öküz 
değil, beygir olmalı
dır. Ökiiz, ancak bazı 
şartların henüz temini 
güç olan bölgelerde 
hoş görülebilir. ,, 

l.XI-1937 ATATÜRK 
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beslemek derdi.... Atı köylümüze 
sevdiği, fakat katlanamadığı bir lüks 
gibi gösteriyor. Ancak bunlar, daha 
çok, zahiri sebeplerdir. Meseleyi 
biraz derin tetkik edince görülüyor 
ki bunun vebali de imparatorluğun 

omuzlarındadır: İmparatorluk bu 
milletin erkeklerini sürekli harpler -
de ve uzak sınır boylarında, kargaşa
larda eritmiştir. Halbuki: 

- At yetiştirmek işi erkek işidir; 
- At, müsadere mevzuu bir mal 

olmuştur; 

-İyi bir at, en aşağı, dört sene iti
na ile beslenmiş bir tay demektir. 

- Memleketimizde, ılgı denilen ve 
serbest at yetiştirme çiftliği demek 
olan 20 kadar saha vardır. Buralara 
iyi ve cins aygır verilme kolaylığı 

gösterilmemiştir. 

- Dört senelik bakım bir tayı 

köylüye 200 liraya maleder. At müba
yaalarında fiat biçerken bu rakamın 
fevkinde kıymet takdir etmek lazım -
dıt. 

- Haralarımızda cins aygırlar var
dır . Bunların dölleri haralarımızca 

müzayedeye konulduğu zaman ekseri
ya koşu meraklıları tarafından yüksek 
fiatlarla satın alınır. Bu cins atların 

ılgılara ucuz fiyatla ve müzayedesiz 
verilmeleri daha esaslı bir politika mev 
zuu teşkil edemez mi? 

* * * 
M emleketimizde geniş yaylaklar 

otlu, yeşil vadiler, sulak yer
ler azımsanaıruyacak kadar çoktur .. 
Ve Türkiye hububatın vatanıdır. 

Bu yxl, Yüksek Ziraat enstitüsü 
talebesi, ziraat makineleriyle Ankara 
köylerinde tatbikat yaparken, Balkat 
köyünde ekini biraz üstten biçen bir 
gence ihtiyar bir köylünün söylediği 

şu sözleri bir arkadaşımız bu .;ütun
larda nakletmişti: 

- Oğlum, saman bizimki gibi köy
lerde başak kadar mühimdir. 

Ne otu, ne samanı, ne sazları, ne 
kaıruşları ve hatta ne de dikenleri ve 
yaprakları kurumıya terkedemeyiz. 

ANKARA GARINDAN 

4 ayda 
70.000 kişi 
Bilet aldı 

H ele şükür, bizim hemşeriler dönmiye 
başladılar Artık Ankara garında, 

trenlerin geliş saatları, gidiş saatlarında da
ha çok kalabalık oluyor. 

Bir kaç ay evel hep iksi olurdu. Burada 
kalanlar gönderdiklerinin arkasından uzun 
uzun, hasretli hasretli bakar, içlerini çeker: 

-Göreyim seni İstanbul'un tadını çıkar, 
bizi de unutma ! 

Diye bağırırlardı. 

Yazın Ankara boşanıyor. Bu, ge
len haberlere göre dünyanın her 
tarafında böyle oluyormuş, her 
memlekette toplu şehirler yaz ay -
larmda sayım günlerine dönüyor
lar. Başta hükümet merkezleri... 

* * * 
Yaz aylarmda canlarını daha se

rin. yerlere atmak için bir yolunu 
bulup Ankara'dan uzaklaşanlarm 

sayısını öğrenmek enteresan bir 
şeydi. Düşündük ve Ankara'nm 
büyük kapısından alacağımız ra -
kam bize bir fikir verebilir, dedik. 

Devlet demiryollarma müracaat 
ettik : 

- Ankara'dan yaz ayları ıçın 
başka yerlere gidip dönenlerin sa
yısını öğrenmek mümkün mü ? 

Alakalı daireden cevap verdi -
ler : 

- Gidenler, elbette mümkün .. 
Fakat dönenlerin sayısını ogren
mek için pek acele etmeyiniz. 

- Aman nasıl olur dedik, mev
sim bitmedi mi? Yağmurlar, soğuk
lar ... 

Senelerin verdiği tecrübe ile ve 
pek az şaşıran rakamlarla bize an
latıldı ki sayfiye dönüşü bitmek 
şöyle dursun, belki başlamamıştır 
bile ... 

- Hele eylül bitsin, birinciteşri
nin sonuna doğru, gidenler sökün 
etmiye başlarlar .. 

Fakat bu esaslı göçler olmalı. 
Çünkü ayağı istasyona düşenler, 

tek tük de olsa, dönüş sahnelerine 
rastlarlar. Bir kaç ay evel aynı 

gardan şişkin ceplerle ayrılırken 
denize, çama, istirahata teşne yüz
lerde şimdi - umulduğunun aksi
ne - bir sarılık var desem inanır 
mısmız? 

B urada kalanlar soruyorlar : 
- Fakat biz sizi daha başka 

türlü bekliyorduk. Gittiğiniz gibi
siniz. 

Ötekiler, kulaklarına iğiliyor, 
hafif sesle cevaplar veriyorlar. Ne 
söyledikleri bilinmez; ama uzak -

tan da belli oluyor ki ceplerini 
gösteriyorlar. 

Bunları acaba, yaz boyunca bir 
yandan Etimesğut'tan öteki yan -
dan Kayaş'tan ileriye adım atama-

Yazan· 

Kemal Zeki 
Gencosman 

mış olmanın acısiyle mi söylüyo -
rum diye, batmi bir tefahhusta 
bulundum. Fakat, inanın ki hayır .. 

Ankara çalışmak için olduğu ka
dar, dinlenmek için de yetiyor. 

Büyük gardan gidiş bileti alan
ların sayısını merak eder misiniz? 
Kış ayları, biribirine yakın ve ya
za nisbetle mütevazi rakamlar ha
linde ... Yalnız mayıstan itibaren 
bir fevkaladelik olduğunu farket -
memek mümkün değil.. Yolcu sayı-

sında bir fırlayış var. Bu aylara 
kadar boş kalan sütunlar - mesela 

aile tipleri, talebeler ve saire - git
tikçe büyüyen rakamlar halinde 

göze çarpıyor. 
Bir aylık yekı'.'ın 8696 ... 
Haziranda - gene muntazam bir 

yükselişle - Ankara garından uğur
lananların sayısı 12452 ye ve tem-

muzda 20005 e çıkmış... Ağustos 

yolcularının sayısı - tahmine müs • 
tenit olarak - otuz binden aşağr 

değildir. 

Bu söylediklerim, banliyö hattı
nın dışına çıkanlardır. 

1938 yazı, geçen senelerin bu ay• 
tarından yolcu sayısı itibariyle bir 
fark gösteriyor. Gidenler mühim 
nisbette artmıştır. Siz bunu ister 
yazın şiddetine, ister Ankara nü -
fusunun artışma, ister trenlerde 
gösterilen kolaylıklara, tarifelerin 
ucuzlamış olmasına, ve ister anka
rahların refah seviyesinin artışma 
hamledin. O tarafı sizin bileceği -
niz iştir. Ancak, şu muhakkak ki, 
yazın bütün aylarında, 937 yolcu -
lariyle yaptığımız mukayese bu se-

nenin dehşetli surette lehinde ne -
ticeler veriyor .. 

Banliyö meselesi gene öyle ... 

Ç ok sevindirici bir netice kar
şısındayız. Devletin el koy• 

duğu bir mesele tahakkuk ediyor. 
Turizm işleri üzerinde bir yandan 
tetkikler yapılırken ve iç turizmin 

genişlemesi için tedbirler düşünü • 
!ürken öte yandan bu işin kendili· 
ğinden arzu edilen yola girdiğini 

görüyoruz. 

Memleketi görmenin, yurdu ya
kından tanımanın temin ettiği 

maddi ve manevi fayda, seyahatin 

sonunda görülüyor. Kaldı ki bu, 

hakiki manasiyle, bir memleket 

borcudur da ..• 
Ege'yi şimdiye kadar görme • 

miş olan bir arkadaşımız, on be§ 
günlük seyahatinin intibalarını 

haftalardanberi anlatmakla bitire

miyor. Yaz tatilinin bir haftasınt 
Bursa'da geçirmek üzere giden bir 
tanıdtğımız, bir aydanberi mektup

larını Çekirğe'den gönderiyor. 
Fakat memleket yalnız Bursa ile 

Ege'de bitmiyor. Her yeri, bir öte

kinden daha güzel, daha cana ya -

km ve çekici olan geniş bir ülke • 
nin çocuğuyuz. Önümüzde bütün 
rahatı ve kolaylıklariyla türlü tür-

1ü vasıta da var. 

Amerika, ve onu takiben bütün Av· 
rupa memleketleri yabani otları, pan p 

car ve mısır saplarını, sazları ve ka -
mışları hayvan yemi olarak muhafaza 
eden Yeşil silo'lar meydana getirmiş
lerdir. 

Jarı havi olan program ... 
Esasen, Zıraat V ekalctinin bu ye -

ni program istikametinde harekete geç 
miş olduğunu da gazetelerde intişar 
eden haberlerden öğreniyoruz. Fakat 
orman işleri münasebetiyle kaydetmiş 
olduğumuz gibi, vekaletlerce veril
miş olan kararların beklenen iyi neti -
celeri verebilmesi için idare amirleriy -
le gazetelerin yakın bir alaka ve köy
lülerimize de yol göstermeleri lazım -
dır. 

ehemiyetli davayı ele almak gerekmez ı Bu hakikatlarx gören ve bundan 
mi? istifade eden vatandaşların artışı 

Bunlara şeker ve nebati yağlar 
imal eden fabrikaların küshelcri de ila
ve edilince yem meselesi en kestirme 
yoldan halledilmiş olabiliı. 

* * * 
C ümhuriyet bayramını takip ede-

cek ay sonlarında hükümeti -
mizin neşredeceği tahmin olunan ye
ni ziraat p'anında bu mevzuların birer 
birer ve dikkatle mütalea olunacağım 
ümit ederiz. 

Ve bizi bu tahmine sekeden iki se
bebi gösteririz: 

- Ba§bakanın son dört yıllık plan 
hakkındaki beyanatında dikkati cel
betmiş olan yeşil silolara aid karar; 

- Alakalı idarelerin Ziraat Veka
letile birlikte hazırladığını öğrend:. ği· 
miz tay depoları, salına hayvan çift -
tikleri, at mübayaalarında değer fiyat 
biçme suretiyle teşvikler, aygır depo -
lariyle haralann bu maksatlara uya • 
cak şekillere kalbi, ılgı sahahmna iyi 

Mesela, yukarda bahsettiğimiz rl -
gılarm sahiplerine Ziraat Vekaleti: 
"Size cins aygırları öyle üç beş bin li
raya değil yüz liraya kadar vermiye 
hazırım. Bundan başka size hizmet i
çin ücretsiz baytar da vereceğim. Yal
nız ılgılarınızı birleştirmeniz veya ge· 
nişletmeniz, 25, 50, 75 ve 100 kısrak
lık ılgılar vücude getirmeniz lazımdır," 
diyor. 

Emin olmalıyız ki at merakı ve be
simi bizde çabucak artar ve kolaylaş1r. 
Şu şartla ki: 

- Köylü tayını beslemek için bir 
hükümet tay deposuna verl!lıilıneli; 

- En iyi aygırdan döl alabilmek 
imkanım bulabilmeli; 

- Milli müdafaaya her zaman 250 
liraya at, 250 - 300 liraya katır sat -
mak kabil olduğunu öğrenmeli; 

- Atın öküze ve merkebe nisbet -
le büyük işler görebileceğini anlamalı? 

- Atının, her ne sebeple olursa 
olsun, bedeli nakden ve peşinen öden
medikçe elinden alınmıyacağına kana -
at getirmelidir 

ciddi ve hakiki bir sevinç veriyor. 
Yalnız Ankara'dan ve yalnız tren 

yoliyle memleketi gezmiye çıkan
ların bugünkü 70 bin sayısı, gele

cek yıl yüz binden, bir sonraki yıl 

120 binden aşağı olmıyacaktzr. Bir 

kaç seneden edindiğimiz vasati 
nisbet bizi buraya götürüyor. 

Fakat bugünkü 70 bin rakamı ü
zerinde bile durmak lazımdır. 120 

bin nüfuslu bir şehir için yaz ayın

da 70 bin vatandaşını yolcu etmek 

de küçük görülmemek lazımdır. 

Fakat gidip dönenler tekrar giden

ler ve tekrar dönenler de var ... 

' ve ucuz aygırlar verilmesi gibi kısım-

Nahiye müdilrlerimiz, kaymakam -
larımız, valilerimiz bu imkanı ılgr sa -
hiplerine en münasip şr.killerde anlat
mak ve ılgı tesisi kahil olan yerleri bn
lup göstermek, ve gazetelerimiz, bu 

At memleketimiz için güvenilecek 
bir kalkınma ve korunma vasıtasıdır 

Hükümetimi?.in bunu çok iyi takdiı 

ettiğini biliyoruz, ve yukarda isaret et· 
tiğimiz gibi, yeni ziraat pro~ramımı -
zın neşri gününü .sabırsızlıkla bekliyo 
ruJ:. 

Ama hep gidenlerden mi bahse -

deceğiz ya? Yurttaşlar biraz da bi

ze buyurmazlar mı? Biz de istan

bullular kadar, izmirliler kadar, 

bursalılar kadar misafirperverlik 

yapmıya çalışırız. Bizim de görü • 

lecek, gezilecek yerlerimiz var. 
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Daladiye sulhun nasıl 
kurtulduğunu anlatıyor 

(Ba§ı 1. inci sayfada) diyor ki : 

Alman kıtal 

Ü~ü1Kü mınf ak 

(Ba§ı 1. inci sayfada) 
çıkarmağa karar vermiştir. Halen 62 
vilayetimizden 56 sında bir veya bir
kaç hastane vardır. lstanbul'da ise 
resmi, hususi ve her türlü hastalık. 
lara mahsus 39 hastane bulunmakta -
dır. Yalnız İstanbul halkının nüfu -
siyle mukayese edilirse 10 bin kişiye 
80 yatak düJmektedir. Bu mikdar a
talı yukarı en ileri memleketlerde
ki yatak nisbctlcrine muadildir. 

30-50 yataklı doğumevi, 5 yerde 250 -
§Cr yataklı, şifa bulması kabil olmı
yan hastalara mahsus mUcseese, 2 
yerde 500 er yataklı darülaceze ve ih
ti1arlar yurdu, yeniden üçü 50 ıcr ve 
ikisi 100 er yatalfü olmak üzere 5 ço
cuk hastanesi ve tstanbul'da ayrıca 
250 yataklı bir çocuk hastanesi, ikisi 
100 er yataklı ve üçü de 50 ıer ya -
taklı 5 tane geçici hastalıklar hasta
nesi 

makta kullanacaklardır. Bir kıs
mı ise, en ıerefli meydan ve 
caddelerimizde görüldüğü üzere, 
timdiki gelirleri ile kanaat ede -
cekler, belediye usullerinin ceb
rettiklerinden haıka hiç bir §ey 
yapmıyacaklardır. Bin hisseye 
bölünmüt binaların yıkılıp yapıl
ması veya düzeltilmesi için im -
kan da olmıyacaktır. Halbuki e
ğer istimlak meydanın etrafını 
ihata edecek binalara müsait ar
salara kadar teımil edilmit ol
saydı, hu mahzur görülmiyecek, 
İstanbul bir iki senede Avrupa 
tehirleri içinde sayılı bir meydan 
dekoruna sahip olacaktı ·. 

tarih mesele.sine fazla ehemiyct vcr
miycccği bildirilmektedir. Asıl mü -
him olan cihet, bu aalahiyetlcrin 
müddetinden .ziyade ıümul ve vüaati -
dır. 

il üki.inı.eıin beyannameıi 
Paria, 4 a.a. - B. l.Jaladiye, bugün 

mecliate kcndiai ve aenatoda da B. Şo
tan tarafından okunan beyannamesin

''Zira, bu müşkül müzakerelerde da
ima adalet arzumuzu ve dürüstlüğü # 

müzü gösterdik. Zira, müzakereyi 
yalnız bu büyük enternasyonal dra -
mm içtinap edilemez 'bi·r safhası ola -
rak değil, aynı .zamanda barışın haki
ki yolu olarak telakki etlen insanlar 
ııfatiyle müzakerede bulunduk.,, 

iığale 

devam ediyorl 
Prag, 4 a.a. - Çeteka ajan 

ğıdaki tebliği ncşretmektedir : 
"Bugün saat 4.10 da alman 

rı Bohemya'nın şimali garoisin 
çilncü mmtakanm ikinci kısmını 
le başlamışlardır. Bu kısım Jc 
hal, Karlsbad, Petıan, Tehls 
Haid'dcn ibarettir. Saat sekize 
den evel çek kıtalan Obcrvi 
den cenuba, Lcskau'ya kadar 
ve oradan cenubu garbi isti 
Eiscndrof'a kadar giden hatla 
edilmiş bulunan mmtakayı tahli 
mi§lcrdir. Alman kıtalan diln 
liz, Falkevan - Stiehof - Marie 
Nenhausel hattına kadar ilerl 
iç.in bu sabah saat 8 de bu hattı 
mişlerdir. Tahliye ve işgal anı 
bila hadise cereyan etmiJtir. 

de ez.cümle diyor ki : Buhran günlerinde 

Fransa'da 1836 hastanede 244,000 ya
tak, İngiltere'de 1527 hastanede 204883 
yatak, Japonya'da 2961 hastanede 
96,984 yatak, Çckoslovakya'da 384 
hastanede 60,551 yatak, Danimarka'
da 149 hastanede 23,683 yatak, Yu -
goslavya'da 184 hastanede 22,714 ya -
tak, Bclçika'da 350 hastanede 20 000 

1zmir'dcki, geri kalmış çocuklar 
müessesesine 500 yatak ilavesi, 6 yer
de köy ebe mektebi, trahom hastane 
ve enstitüleri, sıcak memleketler 
hastalıkları ve aıtrna ~nstitüsU, 6 yer
de yeni tcphiranc ve üç yliz yetmiş 
beş kazada seyyar etüv altı yerde her 
türlü malzemesiyle, laboratuvarlariy
lc ve seyyar tcşkilatiyle tam teşek
küllü emrazı sariye ile seyyar müca
dele heyetleri, 50 adet sıhi propagan
da malzemesi ve teşkilatı, 30 villycttc 
sıhi milze, merkez hıfzıssıhha mües
ııcscsinin takviyesi ve bir modern sc
rom çiftliği ihdası. 

Son haftalar zarfında, dünya bir 
barba doğru gitmekte olup olmadığını 
endişe ile merak ediyordu. Bugün 
si.ze icraatımız hakkında hesap verir
ken, bu buhrandan barıJı kurtardığı -
mızi söyliyebilirim. 

Hükümctim, tCfCkkül ettiği zaman, 
südet meselesi ortaya çıkmış, facia 
b~lamıftı. O .zaman şu iki histen mül
hem olarak hük\imetin vaziye tini tes

Bundan sonra, B. Daladiyc, buhran 
günleri zarfında Fransa'nın hareketi
ni tazimle anmış ve bu hattı hareketin 
"Fransızların mücadele ettiği veya 
müttefik bulunduğu,. komşu milletle
rin takdir ve hürmetine layik olduğu
nu kaydettikten sonra demiştir ki : 

"Keza bizim de eski muhasımımız 
olan ve kendisiyle devamlı barıı tesi
sini temenni ettiğimiz büyük komşu 
millet için aynı suretle hürmet ve tak
dir hissi taşımak vazifemizdir. Hiç 
şüphesiz hayat hakJcındaki telakkile . 
rimiz bugünkü alman ve İtalya'nın te
lakkilerinden çok farklıdır. Fakat te
!Skkilcri aynı suretle farklı olan di -
ğer memleketler de bizimle iyi müna
sebetler içinde yaşamaktadır. Millet
ler kahıl ett ikleri rejim şekilleri 

. ' yatak, laviçre'dc 150 hastanede 13,944 
yatak, Mcksika'da 262 hastanede 
13,800 yatak, Yunanistan'da 87 hasta
nede 7,656, Bulgaristan'da 70 hastane
de 7,218 yatak ve Irak'ta 50 hastane
de 2960 yatak bulunmaktadır. 

Taksim meydanında dahi, be
lediyenin bütün fedakarlıkları
nın bu yüzden semere vermemit 
olduğunu görmüyor muyuz ? 
Dünyanın .en dar cepheli binala
rından biri, lstanbul'un en bü
yük abidesi dikilmit olan bir 
meydanın karıısındadır. 

Bunlar bugünlük zorluklar! 

bit etmiftim : 
Askeri bir harekete mecbur kalma

mak üzere sözümüzü hi~ bir zaman in
kar etmemek, kararı. 

l ngiliz hükümeıinin vaziyeti lıgal devam ediyor Bu rakamlara göre muhtelif mem
leketlerdeki hastane sayısı, bunların 
nüfuslariyle de mukayese edilince 10 
bin nilfuaa Danimarka'da 63, lsviçrc
de 33, Bclçika'da 24, Japonya'da 14, 
Bulgaristan veYunanistan'da 11 ya
tak isabet ettiği ~örülür. 

Bunların inp ve tesisleri senelere 
taksim edilmiştir. En acil ihtiyaçlar 
en ön plana alınmıştır. 

Memleketimizin sıhatini tam mA -
nasiyle korumak, doğanların hayatta 
kalmalarını temin ederek mütemadi 
bir nüfus artmasını ve memleket ve 
milletimizin layık olduğu içtimai yar 
dımlara mazhar olmasını mümkün kıl
mak için tahakkuku düşünülen bu 
programdaki teşkilat ve tesisat ala
kalı makamlarca asgari bir proje ola
rak telakki edilmektedir. Bu büyük 
işlerin meydana gelmesi için en bü
yük mani paradan ziyade yetişmiş 
personel noksanlığıdır. Bu eksikliği 
daha evciden gören ve doktor ihtiya
cını temin etmeyi düşünen vckllct 
1926 danberi bu maksatla açtığı Tıp 
talebe yurduna ilaveten Ankara'da i
kinci bir Tıp Fakültesi için Büyük 
Meclisten şclahiyet almıştır. 1938 se
nesinden itibaren her sene biltçelcri
ne konulacak ve ccman 8 milyon lira
ya malolacak bir tesisat için §İmdiden 
işe ba'lamııtır. 

Prost planı tatbik edildikçe aynı 
meselelerle adım batında karşı
laıacağız. Fakat hepsini birden 
halleden kanun, Dahiliye Bakan
lığı tarafından Kamutay'a tevdi 
edilmiştir. Bu kanun, eski yollar 
ve yapılar kanunu hükümlerini, 
birkaç senedenberi Ankara ve 
diğer tehirlerimizin imarı tecrü
belerinden alınan derslerle tadil 
etmektedir. Eğer kanun Yeni 
Cami meydanı açılmazdan evel 
çıkmış olsaydı, yarın hepimizin 
tikiyet edeceğimiz manzaraya 
tahit olmıyacaktık. Eğer bu sene 
diğerleri ile beraber bu tadiller 
de çıkacak olursa, Prost planı -
nın İstanbul' da ve diğer planla
rın bütün ıehirlerimizde asıl fa
aliyete girmit olduğu yakın se
nelerde belediyeler daha ıeme -
reli ve daha tam muvaff akiyet -
ler elde etmek imkanını bulacak
lardır. 

Nisan sonunda, Londra'da, Bone ve 
ben, ingiliz hükümetinin bu mesele le -
rin heyeti umumiyesine asla lakayt 
olmadığını görerek memnun olduk. 
Bu surctledir ki, 21.5 tarihinde buh -
ran esnasında derhal müşterek bir su
rette hareket edebildik. Bu buhranın 
bütün alakadar devletlerin muslihane 
arzuları sayesinde izale edilmiş oldu -

ne olursa olsun, barışı aynı derecede 
sevkctmektedirlcr. 

Berlin, 4 a.a. - Ba§kuman 
bir tebliğine göre, General fon 
nav kuvetleri il~ numaralı mın 
işgalini tamamalmak üzere bu 
saat 8 de tekrar ileri yürüyüşün 
lamııtır. 

J' ekaletin yeni planı 
Memlekette, bütün sıhi ve içtimai 

muavenet i§lcrini üzerine almış olan 
Sıhat Vekaleti, parti ve hükümet pro
gramlarında da işaret edildiği gibi, 
bir an cvcl tahakkukuna kati ihtiyaç 
gördüğü hususları tesbit ederek esas
lı ve muhtelif senelere şümullü geniş 
bir i' programı ve planı hazırlamış-

B. Daladiye fr;ansız enerjilerinin 
birliğini istiyerek ezcümle demiştir 
ki : 

Resmi tebliğ 
Berlin, 4 a.a. - Ba§kumand 

tan tebliğ cdilmi9tir: 

tır. • 
Bu sene ve önümüzdeki senelerde dev
let biltçcsine konulan ve konulacak 
olan tahsisatlarla başarılacak olan bu 
İfleri vekalet "içtimai yardım işleri .. 
ve "koruyucu tababet işleri,, adlariy
lc ikiye ayırmıştır. 

1 O ıenede yapıl.acak iıler 
10 senede yapılacak bu itler §Öyle 

hulua edilebilir: 

ğunu kayda lüzum görürüm. 
İhtirasların galeyanında husul bu • 

lan bir durgunluktan sonra eylülde 
südct bölgctıinde yeni hadiseler vu • 
kua geldi. O zaman. çckoıslovak bükü -
metine dostane bir hisle yaptığımız 
tavsiyede südetlcrc, devlet çerçevesi 
dahilinde mühim haklı ve çabuk taviz 
lcrde bulunmasını bildirdik. 

Şurasını tcsbit etmek lazımdır ki, 
çek hükümetinin teklifleriyle südet -
lcrin günden güne daha chemiyetli 
bir 'ekil alan istekleri arasında hiç bir 
zaman bir scnkronizma mevcut olma-
dı. EylOI bidayetinde, vaziyet ilk defa 
olarak çaresiz bir fCkildc vahim gö . 
riindü. Alman mutalibatı tiddetle or
taya konmuıtu. 

Barış veya yurt hizmeti 
için seferberlik 

Şimdi hepsi Fransa'nın selametini 
istiyen bütün fransızların kendilerini 
barış ve yurt hizmeti için daima se
ferber halde telakki etmeleri lazım 
dır. 

27 villyctte yeniden 50 ıer yatak
lı hastane, 4 vilayette 100 er yataklı 
haatane, 10 vilayette 150-500 yataklı 
hastane, 25 kaza merkezinde sıhat 
merkezleri, 2 yerde beheri 500 yatak
lı verem hastanesi, 2 yerde beheri 500 
yataklı verem sanatoryomu, 2 yerde 
250 ıcr yataklı cerrahi: verem sana
toryomu, 2 yerde 200 er yataklı prc
vantoryom. 30 vilayette yeniden ve
rem milcadclc dispanseri, 4 yerde be
heri 500 yataklı akıl hastalıkları has
tancti, İstanbul'da 2000 yataklı mer
kez! akıl hastanesi, 16 yerde her biri 

Ankara'da kurulacak Tıp Fakülte
sinin sahası hazırlanmıı ve burada 
500 bin lira sarfiyle 179 parça bina 
istimlak edilmittir. Tıp Fakültesiyle 
birlikte 1200 yataklı klinikler ve .ıe
ne 1200 kitilik talebe pansiyonu da 
inp edilecektir. Bunların da tvanpro
jeleri scllhiyetli .zevata huırlattırıl
mııtır. 

Harp kuvetleri barııı mağlQp e
decek miydi? Hiç bir zaman ne 

F. R. AT AY kendimi ne de memleketimi hadise. 
lerin seyrini insanların iradesinden a • 
lacak olan kör bir fatalitcye kaptır -

1 •ı ,=.ı-~--ı mayr"'ll!ı:Jıma gntrme<ltm. ı~ - 1't ey ı 
ngı tere Oe gcc~i B. Çemberleyn' le temasa geçe -

rck kendisine demarfların ve notala • 
rın yerine mesul adamlar araamda 

~iddet)İ doğrudan doğruya mülakatlar yapıl -

Fransa, ancak sağlam bir maliyesi 
ve tevzin edilmiş bir büdcesi olduğu 
zaman barışı idame edebilir. Nihayet 
umumi bir tarzı tcsviycnin temelleri
ni hazırlarsak, Avrupa'yı ve dünyayı 
yeni prensipler üzerine organize c . 
dersek ve, Avrupa'nın ortasında bar
ba mani olduktan sonra, onu baş gös
terdiği her yerden def edersek barış i
dame ecüldbilir. Bu memlekete moral 
bir tahavvül lazımdır. Bu büyük kal
kınma vazifesi muvaffakiyetle neti 
celcndirmek için, hükümctin harekete 
geçebilecek vaziyette olması lazım
dır. Bu icraat için icap eden vasıta -
ara eleden ı~,.. -- --
Bunları bize vermek veya reddetmek 
aize ait bir iştir. Fakat biliniz ki, yurt 
menfaati ve hayatı mevzuu bahistir . ., 

Ankara Tıp Fakültesinin ilk kısmı 
olan doğum ve nisaiye kliniklerinin 
önümüzdeki aylar içinde inşasına 

başlanacaktır. 

'Y mumda fayda olacağını bildirdim. 

bir fırtına 
Aynı suretle dilfünen B. Çemberlcyn 
Berhtcsgaden'e gitti. B. Çembcrleyn 
bu cesaretli teşebbüsle barışa çok hiz
met etti. Bar19ı.n nihayet muhafaza 

Kabineye iıimaı 
Hükümetin beyannamesi okun -

duktan sonra, B. Daladiye, istizah tak
rirlerinin müzakeresinin tehirini iste
n.it ve itimat mesele.aini ortaya koy -
muıtur. 

Bir takım rivayetler dolaşıyor: 

Prag kabinesi çekilecek 
B. Beneş istifa ·edecek 

ve idame edilebilmesinin gizli diplo -

1 masinin kombinezonlarına müracaat 
ki ölü, üç ağır yarah ! ctmcmekliğimi.z sayesinde mümkün 

olduğunu söyliycbilirim. Açık bir au-
Londra, 4 a.a. - İngiliz adalarında rette ve milletlerin kontrolu altında 

gece pek şiddetli bir fırtına hilkü.m hareket ettik. Ve burada bütün mil
silrmU9tür. Birçok telgraf ve telefon Jetlerin barış istediğini teyit edcbili
kabloları kopmuf, birçok ağaçlar kö- rim. Çemberleyn - Hitlcr göril§mele 
künden sökülmilttür. rinden sonra, Londra'da toplandık. 

Bunun üzerine meclis reisi Hervo, 
bu şera:t altında yalnız grup şcflcrl -
nin partilerinin verecekleri kararlar 
hakkında izahatı verebileceklerini taa
rih ctmiıtir. 

Paria, 4 La. - Pöti Parizyen ıazeteainin Prq muhabirine gö
re, Çekoılovak kabinesinde hemen bir deii!iklik yapılmuı bek
leniyor. Münib anl&Jlllaıı Çekoılovak devletini öyle aa1'81Dlflır ki 
batta Reiıicümhurun istifası bile beklenebilir. 

Londra'da fırtınadan beı kiti ağır Orada hükUmet bize Lort Runeiman'
ıurette yaralanmıt ve bunlardan iıkiai ın fikrini tebliğ etti. Bizim gayretle • 
bilihare ölmüttür. Maddi hasar mü- rimiz, Çokoelovakya'yı toprak biltün
bimdir. Londra ile Faris ar•mdaki lüğüaü temin edecek bir federasyona 
feribot servisi ilga edilmiştir. doğru istihale ettirmeye matuf oldu -

Londra, 4 a.a. - Londra fırtınası - ğu halde, Runaiman'm çeklerle aüdet
na kurban giden beş kiti hakkında a - lcrin artık uzun müddet bic arada i _ 
lınan malOmata göre fırtına esnMında kametine imkin olmadığını bildiren 
bir ağaç, Norvud varoşunun bir oto- raporundan heyecaıla malılmat aldık. 

O .zaman sırasiyle aöz alan Valter, 
Alsaa ve Lorcnlilerin Daladiye'ye min
nettarlıklarını bildirmif, komünist 
Peri "Münih dikta" smı tenkit eyle • 
mit, cümhuriyct federasyonundan B. 
Louia M~ lehte rey vereceğini aöy
lemit ve eös auuı Leon Blum'a ıel • 
miftir. 

Bu deği9iklik neticeıinde Çe-
koelovakya'nın harici aiyaaetin -
de de deiitildik olmaaı ve mem· 
leketiıı ukeri ve iktıaadi zayıf
laması üzerine Almanya ile bir 
yakınlık politikaıı takibi kuvet -
le muhtemeldir 

Kaybolan 
sovyet kadın 
tayyareciler 

Henlaynciler luidiae çıkardılar 
Prq, 4 LL - Almanya'ya ilhak e

dilen mıntaka civarında bulunduğu i -
çin çekoalovak kuvetleri tarafından 
iteal edilmit olan Krumlov tehrinin 
mitralyöz ve el bombalariyle müccb -
he.z Henlaynist'ler tarafından istila e
dilerek barikatlar vücuda getirilmit 
oldufu bildirilmekte ve dört çek evi 
ile istaıyon binasının ve jandarma ku
mandanlığının yıkıldığı ilave edil
mektedir. Köprülerin altına konul
muı olan dinamitleri kaldırmak üzere 
ıöndecilen kıtalara karıı biler tara
fından ateı açılmııtır. Birkaç çckoslo 
vak askeri yaralanmııtır. 

'ekoılomkya'ya gidecek gö-
nüUülerin kaydı bafladı 

Londra, 4 a.a. - SUdetlcr memleke
tinde yapılacak plebisit cınasında aü -
kQn ve intizamı muhafaza edecek olan 
Britit Lejiyon'a mensup bin kişinin 
celp ve kaydına bugün batlanmıttır. 
Bunların hepsi de sopalarla mücehhez 
olacaktır. 

Nihayet bulundular 
Moakova, 4 a.a. - 30 EylUlde ıivil 

bir tayyare filosu, tayyareci Gri.zodu
bova'nın bindiği Rodina tayyaresini 
aramıya çılmı19 ve bir kaç gündenbe -
ri kaybolan bu tayyareyi Amutkit glS
lünün 20 kilometre cenubu garbl•in -
de buknuftur. • 

Tayyareci Sakarof oradan geçerken 
yerde bir tayyare gönnil1 ve 10 metre
ye kadar alçalarak oradan uçmuftur. 
Tayyareci kaybolan tayyarenin yanın
da bir beyu kumafla ifaret veren iıld 
tayyareciyi de ıörmiiftilr. 

Bu tayyare ile tayyancilerln Kom -
ıomolsk'a getirilmeleri için icabeden 
tedbirler alınmı9tır. 

Bu tayyarenin araııılmuında elli 
tayyare kullanılmı9tır. Ve Slbtrya'nın 
her köfcsi arqtmlmııtır. 

Britit Lejiyon'un evli aakerleri 
haftada 75 ve bekArları da 60 tilin ala-

caklardır. B. Abidin ÖDMn İsllnbul' dı 
Oönillliller pertembe .günü Olempi-

ya'da icabeden talimatı alacaklar, 
bundan eonra Fransis Fetcrsten Ged
lery'in kumandalı altında hareket e
deceklerdir. 

İstanbul, 4 (Telef onla) - Birinci 
umumt milf ettit Abidin Ozmen fstan
bul'a geldi. Bir iki gtın<kald ıktan son
ra Ankara'ya hareket edecektir. 

bU. Uzuine devrilmif ve bu bet kiti • Fransızlarla inplizlerin kartnında 
den ikisi derhal telef olmuıtur. Diier fU sureti hal vardı : 
Uçü de biraz sonra aldıkları yaraların Ya Prac'ı ltiltisirlzliğe aevkederek 
tesiriyle ölmü9lerdir. Yaralıları enkaz Çckoslovakya'yı tahrip edecek olan 
altından çekip çıkarmak için itfaiye aiWıh bir ihtiltia ICbep olmak ve ya
efradınm celbine lüzum görWmUftiir. but da bir kompcomi bu.lmak. Biz 

Yugoslav - Alman 
ticaret 
yakında 

konu~malan 

bajhyacak 
Belgrat, 4 a.a. - Alman lktıaat na

zırı B . Funk, dün öğleden sonra ga
zetecileri kabul ederek Yugoslavya 
ile Almanya aruındaki lktısadl mU
naaebetlerin pek fazla olduğunu ha
tırlattıktan aonra pek yakında iki 
memleket arasında uzun müddet ya
ni birçok seneler için yeni bir ticaret 
itllif ı akdine matuf müzakerelere gl
rltilecefini aöylemittir. 

Maliye nuırı B. Letika, alman mil· 
11 iktıut nazırı B. Funk terefine bir 
ziyafet" vermit ve bu ziyafette birçok 
zevat huır bulunmuftur. 

bunlardan barlfl tercih ettik. 

Buhran ıiddeıleniyor 
B. Daladiye Loodradan sonra buh -

ranm 9iddetlendiğini lr&ydemi9 ve 24, 
g dairi vaziyeti anlatarak devam etnrit
tir : 

Buna binaen, alman hazırlı'klarının 
inkifl.fı önUııde bir kıwet darbesiyle, 
emrivaki kartnımdıa k•lrnamak için, 
bir nevi taıbdk mebacliyle değil, fa
kat memleketi her tt1rlü hidiaeleri 
kar9ılıyabilecek hale koymak maksa • 
diyle bazı •ked tedbirler almıya ka
rar verdik." 

B. Daladiye, Sir Horaae Vilson'un 
Hitler'in 28.9 tarihinde saat 14 te hare 
kete ha.zw olduiunu bildiren cevabmı 
hamil olarak döatWğUııU söyledikten 
aonra M ünih mUllkatmm nuıl ha.zır -
landığinı anlattıktan sonra kendisi -
nin B. Hitler tarafından yapılan içti .. 
ma dlvetini kabul ettiiini zira artık 
mevzw bahw olan ,eyin usul değil 
barıtı kurtarmak olduiuhu bildirmif 

Sosyaliat tefi, partisin.in bant• ar -
zuıunun hilriyet ve mukavelelerin 
meriyeti için mücadele arzu.unu iptal 
edemlyecefini IÖylemif, bununla be .. 
raber partiainin itimat reyi verecelinl 
iltve eylemİftir. 

Sol cenah cümburiyetçileri ve mUa
takil radikaJler adına B. Bariets ve 
cUmburiyetçi 10syaliat birlip adına B. 
Froiuard da mUu.it rey vereceklerini 
bildirmifler, Kerillia i1e hllkUmetin 
politike11na tenkit eylemifdr. 

Bundan tonra aıruiyle franaız IOl 
unah radilr&l ve halkçı demokratlar 
da kabiney• itimat reyi vereceklerini 
bildirmlflerdir. 

Müteakiben reyler tunif edilmiı -
tir. Netice ıudur: 

Meclia 7 5 muhalif ve 3 mUatenkife 
karıı 532 reyle iatinh takrirlerinin 
mllsakerelerini tehire karar vermiı -
tir. 

Ge~eral Gamlen'in 

Mülhuz'da teftiıleri 
Mlllbuz, 24 a.a. - Öğleden evel ıe

neral Gamlen refakatinde bir çok ıe
neraller olduğu halde kıtaatı teftit 
etmlf ve meruimde hazır bulunan 
binlerce kiti tarafından umimiyet 
ve hararetle alkıflanmııtır. 

ve demi,ıir ki : 
Filistin' de bir çarpıjma ··ButUn ıUJradar devletlerin bu top- SırasblU'g'da 

lantıda hazır bulunmMmı terdh e - Stra&burı, 4 a.a. - Gamlen, Kebl 
Kudlla, 4 a.L - Bugiln de kıtaat ve 

pollale araplar arasında milaademeler 
olmu9tur. Rctml bir tebliğde arapla
rın sekiz ölil ve yaralı verdikleri bil
dirilmektedir. • 

d«dim. Fakat çok ~uk hareket et - iatihktmJamu teftlt ettikten tonra 
mek icap ediyordu. Zira en Jrilçllk bit' ı Struburı'da 35 bin Mkerin ıeçit ree
gecilıcme 1DCfU1D oJabilecekti." minde buır bulWUDUf n halk tarafm-

Daha Deride Dal.adiye harbm ni- dan çok hararetli bir IUl'ette •''"thn • 
~ &ıtlın• ,1eçildlllni izah ediyor ve nuıtır. 

General fon Rayhenau'un 
bugün üç nwnarah bölgeyi Li 
- Haid - Tcpel - Leskan - Kar 
Pctrsceau - Wieaenthal hattına 
işgal etmiştir. 

Hiıler Karlsbad' da 
Eger, 4 a.a. - B. Hitlcr, Eg 

sonra seyahatini Franzenbad ile 
stayn ve Şönbah mmtakalamu .zi 
etmek suretiyle ikmal etmi§tir. 

Alman führcri öğleden sonra 
bad'a gclıniı ve halk tarafından 
retle alkı§lan.mıştır. 

Polonya kıta/arının İfff 
ettikleri yerler 

Varşova, 4 a.a. - polonyalılaı: 
Tegen Silezyaaınm işgaline 
ederek mühim endüstri merkezi 
lan Fristas ve Ksırvigua şehirle · 

J..~yJ:F letdir •. M~,.Saıi.yli -
a Ir'füffiilC .soyliycrek ""T 

Silezyası halkını kan dökülmesine 
dan vermeden süldlnet ve vakar 
Polonya • Çek hududunun katt ! 
ni aJmasıru beklcmiye davet • 

Macarlar Prag' 
bir nota verdile 

(Ba~ı ı. inci sayfada) 

tam bir sükilna eripncai için 
ekalliyetleri mcaelninin de hali 
mesinin prt olduğunu yuıyoı 
macar mutalibatı kabul edilme 
Polonya'nın Çekoslovakya'ya 
olan hattı hareketini değittirmi 
ğini tebarUz ettiriyor. 

Günün politik 
meselelerl 

(Bqı S iacl aylada) 

Halbuki civar arazi yağmur 
minde sular altında kalır. Diler 
mUrıeler için de aynı mUfllhed 
yapılabilir, ve sömUrıe probl 
yice .tetkik edilecek oluraa, au 
jik mahiyeti ıöze çarpar. 

A lmaıı FWırer'i aömUrge ı. 
vo .Avrupa kamoyu bir 

mUrgc woblemi"nin halli fikr 
yavaı yava9 alıtırken, Almanya' 
cenubu ıarblsinde Gauel'ln 
nında V itzenbavaen aömilrce 
tebi, dunnaksısm, aömllrpi 
rakları yeti9tirmektedir. Bur 
alman cenubu prbl Afrika'amda 
velce ya,amı, alawılar ıenç 
leri forme etmektedir. Kendil 
ı&nilrıe havuına alı9tırmak 
mektepte bir çok zenci itçiler 
dır. 

Bu mektebin Tropik hatalı 
na kartı iyice qılanmıı e.kl tal 
lerl dünyanın birçok yerlerinde 
Ira d~letlcre ait kolonilere yu 
miflerdlr. 

Cenubi Afrika'da, merkezi ve 
nubl Amerika' da ve · Okyanusya 
bu mektepten çılmııı yirmi ilA 
mıt ıence bir arada rutlamak 111 
kündu.r. Onlara denilmittir ki" 
nün birinde yeniden aömllrpk 
mis olacak". Falr&t bu ıömUrıel 
nerede olacaiı a8ylenmemi9tlr. 
itibarla her tarafta ataj ya.nmlPI 
dırlar. 
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~ . 
lngiltere 

afsilôhlanmaya 
Jevam edecek 
n-dra, 4 a.a. - Avam Kamara • 

al B. Eden'den ıonra birçok ha
. ve bu meyanda bilhassa B. 

sı büri ile B. Hendenon dinlenmit· 

· ~kümet namına muhaliflere ce -
d'eren B. Samuel Hor, Çekoslo
u ~·ya indirilmiş olan darbeye te
~ etmit ve fakat şu sfüleri ilave 

ittir: 
gl Şuna katiycn eminim ki eğer 

ileri ıitmit olsaydık şimdi bir 
harbine dalmıı bulunacaktık. 

ttihazı mlimkün olan yegane ha
tarzmı kabul ettik. Bu tarzın 

duı, ıerelc cihan sulhu ve gerek 
Y'lelovak cümhuriyeti için elzem 
<Jeizim bu hareketimiz, Çekoslo • 

umhuriyetinin berhayat kalma. 
edlr olmuıtur.,, 

Jlükümet ıiliihlannıaya 
devam eıtlecek 

ıtip, netice olarak, hUkümetin as
Jııt müdafaa sahasında ittihaz e
t olan tedbirlerin ahengini bo· 
ev~tmek niyetinde olmadığını 
etmi,ıir. 

"' Con Saymen ile B. 1 lak Do • 
eı. baıvekil namına bir takrir tev· 
tmiılerdir. Bu takrirde ıöyle de
ıektedir: 

~vam Kamarası, hUkUmet kırali
geçcn buhran esnasında harbin 

lk vermesine mani olmuı olan ıi
ini tasvip ve devamlı bir ıul

temini maksadiyle hükümcte mü 
etini bah§eder.,, 

k' takrir, çarıamba eünü reye ko
caktır. 

Miizakereler diin 'de 
devam eıu 

~ndra, 4 a.a. - Avam kamarası 

·fôlitika müzakeresine bugün öğle
li'•nra : eicrar ba~lamııtır. 
k söz alan işçi mebus Herbers 
ıon lngılte-re'nin dünyadaki mev 

n bundan böyle sarsıldığını, zira, 
daha az dostu olduğunu aöyliye

,emiıtiı ki: 
r- Hükümctin beynelmilel hura • 

J• ke~di.~ni fatlzmi tutturrruya, 
~t Bırhgile teırikJ mesaiyi red • 

meye sevkctmektedir. Şimdi de 
Jleketin menfaatlerine ihanet etmi-

mayüJ ettiriyor." 
atip, Münib anlaşmasından son. 

'mokraailcrin tecrid edilmiş vazi • 
dil§tilklerini iddia eylemiştir. 
u tenkide cevap veren müna](a • 

m B. Lcslie Burgin, B. Morri • 
un hükümetin naaıl bir hattı hare
takip etmesi lazım geldiğini tas -
etmediğini kaydettikten sonra. 
yalnız B. Çemberleyn'in hattı 

;Jce,tiyle mani olunduğunu beyan 
.,tı,, 

ngiliz hava ordusu 

~ kuvetlendirilecek 

ondra, 4 a.a.-Deyli Meyl ve Dey· 
kspreı gazeteleri ingiliz hava ku
erının azim derecede arttırılaca 
ı yazıyorlar. Bundan başka en son 
cm olmıyan tayyarelcrın yerine 
.ta dvrt yUz mil &Uratle giden ye
ayyareler ikame edilecektir. 

Harp nuibemeıi ihraç 
olunabilece le 

ı0ndra, 4 a.a. -'.l'icaret nezaretinin 
kararı, 28 eylülde muteber olmıya
arı il!n edilmit olan harp levazı 
hracına mUtcallik ruhaatnamele . 

•"' te9rinievelden itibaren tekraı 
kber olacağını bildirmeJctedir. 

ndarm.aya verilt·n pazarlık 
salahiyeti 

arma seyyar birliklerinin mü -
ve 11\üatac:el ihtiyaçları için jan • 
a genci komutanlığına 2000, 

İtakil jandarma ~burun:: da bin li
kadar puarlık salahiyeti veril • 

· kararlaımıştır. 

flanbul'da pazarlık~ız ıııatış 

kanununun tatbikatı 
ıtanbul, 4 ('l'elefonla) - Pazar
ız ıatıı için etiket koymıyan bir 
mağaza hakkında zabıt varaka&ı 

uldu. Bunlar hakkında kanuni ta
t yapılacaktır. 

Bir tayin 
Siyasal bilgiler okulu mezunların

B. Riza Bilgin Finans bakanlığı 
'dat umum müdürlUğü ıtaji.ycrli -
e tayin edilmiştir. 

lstanbul'da bcJediye 
seçimleri 

latanbul, 4 (Telefonla) - Şchri
tde be1cdlye seçimleri devam et
lı:tedlr. Cumartesi akşamı intihap 
ccektir. 

ULU~ -9-

KÜC()K İLANLAR 
.::!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ _ .. 
- -· -----

Amerika hariciye 
müsteşarı diyor ki: 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
~ TÜRK HAVA KURUMU -- ----Ele geçen sulh 

fırsatını 
koçırmamah ! 

Kiralık : ı••ouuıu111111uı --- BOY OK PiYANGOSU ----

Vaşington, 4 a.a. - Hariciye müs
teşarı Velles dün akşam verdiği 

nutukta şunları söylemittir : 
"- Amerika hükümeti son Avrupa 

buhranında münhasıran dünya sulhu· 
nun idamesi ve bizzat kendi emniyeti 
bakımından hareket etmiştir. Milnih'
te ittihaz edilen kararlar hakkında 
bir hüküm yUrUtecck değilim. Ancak 
tunu kaydedeyim ki bUtün Amerika 
halkı harbrn önüne geçilmiş olma • 
smdan dolayı rahat bir nefes almış -
tır. 

Avrupa'da ve uzak şarhta halen 
mevcut butun fecı ihttıatlar, yemle -
rinın dogmaması içın artık kati ola -
rak halleaılmclı<.lir .• 

Bugün mıUeueruı eline hak ve a • 
dalcte müstenit yenl bir dünya nıza • 
mı kurmak tırsatı geçmıştir. .ı:soyle 
bir fırsatın geçen yıı ını sene zarımda 
hemen hiç zuhur etmedıği iddıa edi · 
le bilir.,, 

Hatip silahların tahdidi ve azaltıl-
ması ve dünya iktisadiyatınrn yeni -
den ihyası tezini müdafaa ettikten 
sonra devamlı bir sulhun ancak mıl -
!etlerin bazı dusturları kabul etmelerı 
neticesinde teessüs cd~lıileccgini iıla 
ve etmiştir. Sumer Vellcs'c göre bu 
dilsturlar, tunlardır : · 
"- Verilen sözlerin tutulması, ih · 

tilafların ve hini hacette muahede -
lerde yapılması istenilen değişiklık • 
terin kuvete müracaat veya tehdit su
retiyle değil do5tane mUzakcrelerle 
veya adalet zihniyetiyle mUtalca ve 
halledilmesi.,. 

Nutuk ctrafırula ıef sfrler 
Hariciye müsteşan Summer Velles 

tarafından söylenen nutuk Münih iti
laflarına . kartı Amerika' da hasıl olan 
ilk resmi aksülamcli ifade etmektedir 
ki eşasen ehemiyeti de buradadır. 

Siyasi müşahitler bu nutkun her 
geydcn evcl Amerika'nm harici ıiya • 
setinin esas hatlarının değiımediğini 
gösterdiğini beyan etmektedir. Bu ıi • 
yasetin be.ılıca hatları şunlardır: Siya· 
setleri Ruzvelt ve Hül tarafından izah 
edilen prensiplere en ziyade yaklaşan 
Avrupa devletlerinin bu siyasetlerini 
te!!vika devam etmekle beraber Avrupa 
işlerinde herhangi bir tcahhUt altına 
girmekten sakınmak. 

Japonlar iki mühim 
kaleyi zaptettiler 
Tokyo, 4 a.a. - Domei ajansından: 

Deniz tayyareleri ile kara kuvetleri 
nin de müzaharet etmekte olduğu ja· 
pon deniz kuvctleri Yangtse'nin ce .. 
nup sahilinde kain Panpi§Lln kaleıi. 
ni işgal etmişlerdir. Bu kale, Japon
ların perocmbc eUnU Hptctmlı ol • 
dukları Kieşen'in karşısrnda kaindir. 
Bu iki mUhlm kalenin işgall ile ja • 
ponlar. hali hazırda Yangtse Uzerln· 
deki Jiankeu'nun birinci müdafaa 
hattını yarmış bulunuyorlar. 

Yangtse'nfn cenubundnk! Panpişan 
kalesi japonlar tarafından i§gal edil~ 
miştir. 

Hmmjo;i irlar••ye gcçf•n nwmur
Jarın tckaiitli.iklcri 

Finanı; Bakanlığından huı;u5i ida

relere devrolunan memurlardan teka· 
üde sevkedilenlerin tekaüdiyelerlnin 

Kiralık - Yen!şchir'in en güzel 
mevkii olan YUkscl caddesinde 9 No. 
lu Genbark apartnnarunda 4 ve 5 oda· 
h her tUrlü konforlu katlar vardır. Ya· 
mndakl eve müraacat. 6955 

Kiralık - Halkevi kar§ıımda Sağ
lık Yurdu ap. 3 oda, 1 hol, 1 sandık o
dası, mutfak, banyo, kalorifer, sıcak 

su, her türlü konfor. Tel. 1915 6961 

Kiralık ev - Ycniıehir'in mutena 
yerinde İsmet İnönU ve Klzım Özalp 
asfalt caddelerinin birle§tiği noktada 
yedi oda mutfak, banyoyu muhtevi 
kaloriferden başka her türlü konforu 
cami ev hemen kiralıktır. 1stiyenlerin 
1162 numaraya telefonla müracaatla • 
rı. 6966 

Kiralık ev - Yenişehir Meşrutiye~ 

;::addesl Yeni Kalık sokak 5/7 No. lu 
evde konforlu 4 oda 1 hol garajiyle 
birlikte kiralıktır. 7014 

Kiralık - Alman sefareti karşısın
da kurşuni boyalı 61 No. alt ve üıot 
katı 3 er odah konforlu ayrı ayrıdır. 
P. T. T. me&ul muhaı;ipliğinde Ragıp. 

7067 

Kiralık köık - Kavaklıdere Gilven 
mahallesi çarşı civarı 7 numaralı köşk 
mobilyalı ayda 150 liraya kiralıktır . 

Kalorifer, telefon 2748 7090 

Kiralık Daire - Samanpazarı Kur
ıunlu cami kar,ısı Alim B. Ap. 
Havagazr konforlu. Kapıcıya müraca
aL 7095 

Kiralık Kat - Çankaya'da okul ya
nında asfalt üzerinde No 5 orta kat ta
mamen S oda. salon konforlu ve mu -
şambah 50 lira Tel: 1265 7158 

Kiralık Kat - Bakanlıklar karşısın
da Konur sokak No 9 orta kat tama • 
men S oda, aalon konforlu 60 lira 
Tel: 1265 7159 

Kiralık - Kocatcpe Meteoroloji 
enstitüsü arkasında Anılmı~ apartıma
'ltnda 5 büyük oda. l hol. Fcvkıl!de 
nezaretli ve konforlu bir daire. içinde· 
kilere 7195 

Kiralık daire - İki oda, bir hol, Ye
nl§ehir'de, elektrik tirketinin tam ö • 
nilnde No. 34 Ekrem Özkan evinde. 

7200 

KJralık - Havuzbaşı KQranfif so • 
kak Asalar apartımamnda S,-6 odalı 
daireler, orta kat kapıcıya mUracat. 

7217 

Kiralık oda - Yeni1ehir'dc Lozan 
meydanında aile içinde bir bayan için 
möbleli ve möbluiz bir oda kiralıktır. 
Telefon: 2406 7218 

Kiralık - Yenl~ehlr Yüksel caddesi 
Özenli sokak k6§e ba§mda karde~ler 
apartrmanmda beg oda, bir hol, banyo 
ve sair mUştemil~tı havi birinci kat. 
Telefon: 2935 7219 

Kiralık oda - OUzel, aydınlık, ac>· 

kak Uıtil oda mobilyalı veya bO§ ola • 
raı.k. İtfaiye meydanı İhsan bey apar -
tımanı. 7220 

Kiralık - 5 oda 1 sandık odası, ge
niş hol, elektrik, havagazı, su, Yeniıe· 
hir'de belediye otobüs garajı karşmn
da (Telgar: ciheti) !akitler caddesi A -
tatürk bulvarına 40 metre mesafede 7 
No. apartrman. 7239 

Kiralık orta kat - Mu§ambah 5 O· 

ela, geniş teras, tam konfor. Yeni§ehir 
Kocatcpe Meşrutiyet caddesi Yeni 

1 Küçük ilôn şartları 
Dört satırlık küçük ilanlardan: 

Bir defa için 30 Kuruı 
İki defa ic;in 50 Kuruş 
Uc; defa ic;in 70 Kuruş 
Dört defa ic;in 80 Kurue 

Devamlı küçük ilanlardan her dcf111 
için 10 kurut ılınır. Meaell 10 defa 

i
• neırc::dilecek bir ilin için 140 kurue 

alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere 

1 
her satır, kelime aralanndakl bo•luk
lar mü&teşna. 30 harf itibar ed:lmiı;-
tir. Bir küc;ilk ilin 120 harften ibaret 
olmalıdır. 
Dört ptırdan fazla her 11tır için ay
rıca 10 kuruş alınır. ......................................... 
Kiralık zemin katı - 2 büyük oda, 

ı hol, su, elektrik, havagazı aylığı 30 
liradır. Kavaklıdere Güven mahalle • 
&i bakkal kargısmda No. 14 Tl: 3762 
ye müracaat. 7241 

Kiralık - Meşrutiyet ve Sellinik 
caddesi arasında Tilre sokak yeni apar
trman daireleri kiralıktır. İçindekilere 
müracaat. 7242 

Kiralık daire - Bankalar. caddesi 
İnhisarlar Müdilrlüğü sokağında Coş· 

kım apartımamnda 4 oda, 1 hol. Zira -
at Bankasında Sakıp Coşkun'a müra • 
caat. 7244 

Kiralık - Bir ay için mobilyalı kon
forlu oda. Yenişehir Karanfil sokak 
No. 15 A ya müracaat edilmesi. 7261 

Kiralık - Dahiliye V eklleti kar • 
şısında tepede Kızılırmak ıokak Nr. 4 
her tarafa hakim manr:aralı geniş 4 O• 

dah her bir konforu havi daire. Ti: 
3046 72155 

Kiralık daire - Bankalar caddesi, 
İnhisarlar Baş Müdürlüğü yanı, dok • 
tor Saliihi Ap.: 4 oda, mutbah, banyo, 
elektrik, havagazı, su. Tl: 1490 7278 

Kiralık - Yenişehir Demirtepc U
runç aokak No. 3 evin 4 geni§ oda, 1 
holden ibaret ikinci katı. Tl: 3134 

7282 

- -----
§6 cı Ketide: 11/Birinci Teırin/938 dedir~ - -- -
~Büyük ikramiye 200.000 liradıri 
:= Bundan batka: 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 = 
~ liralık ikramiyelerle (50.000 ve 200.000) liralık iki adet El§ = mükafat vardır... = - -= Dikkat: Bilet alan herkeı 7 Birinciteşrin 938 günü ak· := 
§ 9amma kadar biletini değiştinni~ bulunmalıdır. E 
~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır;: 

mak istiyenler. Tel: 2406 Neıet §e • 
ren. 15~51 

Acele tabbk - Ayvalı Tutlu men· 
ba suyu müıtemilatiyle birlikte uy· 
gun fiatla satılıktır. Ve kiraya da ve • 
rilecektir. Ti: 2406 6803 

Satılık - \nkara'nın bcı tarafında 
parçalanmış arsalar beton ahşap ev a· 
partman ahp satmak iıtiyenlere. Tel : 
3563 Ali Cen&rz Bayram cad. No: 1 

6902 

Satılık arsalar - Karanfil sokak ve 
{ocatepe'dc Dlok ve serbest y~p•ya 

!verişli. Hayri Dilman Koç Ap. 4 '.ı •. 
2181 7047 

Satılık ev eıya11 - Azimet dolayı
siyle iyi halinde yemek odası, yatak 
odalı ve yazıhane, Bakanlıklar karşı· 
smda Ersin Ap. Daire 8 Tl: 3195 

7092 

Satılık Motor - İngiliz Trlyomf 
marka 6 h•ygirlik ı•petli bir mot?r. 
1ıtatistik U. Müdilrlütünde ~klnıat 
Sabri Toruk'ı mUracaat. 7114 

Sabhk Ev E9ya11 - Salon takımı 
kadın bisikleti perdeler ve muhtelif 
eşya Yenişehir Yunan Sefareti yanın· 
da No : ~ 7179 

Ankara ikinci Sulh Hukuk Mahk•· 
meıinden : 

Dahiliye VekAleti namına avukat 
Gibide Alpar tarafından nlifuı umum 
müdürlüğü 9ube müdürü Ali Rıza'nın 
nüfua umum müdürlüğünde memur 
bulunduğu zaman avans almış olduJu 
37 lira 36 kuruı tahıilini dlva eyleme· 
leri üzerine Ali Rizanm vefatiyle va· 
rlsleri aleyhine açılan alacak dAvasınm 
duru~ıı ııraıında diva edilenlerden 
LUtfü'nün g8sterilen adrcıte olma.dıfı 
gibi yeni adresi de bilinmediğinden 
mahkemece llfocn tebligat yapılması • 
naı karar verilmiş. duruşma 27 tqrl • 
nlevel ıaat O a bıraktlmıttrT. 

Mezkfır tarihte mahkemeye gelme
diğiniz veya bir vekil göndermediği • 
niz takdirde gıyaben mahkemeye bakr· 
laca~t d!vetivc ve dflva arzuhalf yeri
ne kaim olmak Uzere U!nen tebll~ olu-
nur. (4152) 7308 

Zo iler 

Ki. Jık - İkinci ka daire. Yenlşe· Sablılc ev _ Hacı Seyit mahallcs.i 
hir, Dcmirtepe, Akbay &okaiı No. 9. Giiltekin aokalc No. 16 da 15 oda mut • 
beş oda, bir hol, banyo, havaiaıı. Ala· ı bak bahçesi muntuam. 40 lira kira ge· 
turka, alafranga 2 hela. Önde, arkada t' . Anafartalar cadde.inde Kamelya 

Zayi - Ulus meydanı ile Harp o
kulu araıında topçu taburu veterlner
Hfinc alt hayvan vizite def teri zayi ol· 
muştur. Bulan tabur veterineri Binba • 
ş.ı Hilmi'ye ıetirirsc memnun edilecek-

b. · k · k k kl ınr. ın ço genıı 2 bal on. ~· anlı arın, ınaıua1ında Rba Eecn'e ınUracaat. 
asfaltın yanı başı. Taksınıat, nezaret, 7281 
hava mükemmel. 7Z83 

Kiraldc bir oda - Bir bay veya ha· 
yan için Yeni!chir Demlrtcpe Urunç 
aokak No. 7 içindekilere müracaat. 

7286 

Kiralık daire - Yeni§ehir Kbım 
Özalp cad. Ataç sokak Özenç Ap. dük· 
kanlar üstünde 4 oda 1 hol ve banyolu 
bir daire Tl: 3319 7288 

Kiralık müstakil bir oda - l!Jklu 
caddeıl GUzctler aokak Onuncu yd 
apartımanı ıon kata mUracaat. 7291 

Kiralık kat - Rahat ıeniı nezaret· 
Ii ucuz Maltepe Uludağ sokak yeni bi· 
nanın orta katı 4 oda 1 hol üstündeki 
kata mUracaat. 7301 

Satılık : 

S.blılc - !ıt3ıyon arkasında ve 
jandarma mektebi civarında ve Anka. 
ra'nın her tarafında in§aata elveritli 
arsalar. Tel: 2406 Neıct Şeren 6349 

Satılık - Ankara'nm her tarafın 
da irat getirir beton ahşap ev ve apar
tımanlarla bahçeli evler yapı koopera
tifi hl5seleri. Tel: 2406 Neşet Şeren. 

6350 

Kurslar : 

Daktilo lrur1u - 51 inci dcvreıinc 
Ukteırinin ilk haftaıında baıhyor. 2 
ayda diploma verilir. Memurlar Koo • 
peratlfi il.atilnde kat 1 Tel: 3714 15834 

Steno kursu - S inci devrealne ilk· 
tctrinin ilk haftasında ba,hyor. fi ay · 
da diploma verilir. Memurlar Koope · 
ratifi üıtUnde Kat 1 Tel ı 3714 15835 

it verenler : 

Telefoncu vanıyor - Oece ıUndilz 
tclefoncı. bekliyecek okur yuar bir a· 
dam lbımdır. Ytniıehir'de Birlik tak-
siye müracaat. 7264 

Ücretli kız veya erkek bir laborant 
alınacaktır - Orta mektep mezunu ol
mak, daktilo bilmek ,arttır. Her gün 
9 - 12 ve 14 • 115 saatleri arasında 

Yüksek Ziraat Enı;titUailnde Profesör 
Gernıross'a müracaat. 7277 

tir. Hilmi Gizer. 7285 

Zayi - Ankara DcV\ ttn okulundan 
almıt olduğum ıehadetn~cyi zayi et· 
tim. Yenil1nl alacağımdan eıkiainin 

hUkmil kalmadıfı ilin olunur. GllndUz 
Erclyeı 7279 

Zayi - İstanbul Sanat mektebin -
den aldığım 768 numaralı tehadctna -
memi kaybettim. Yenisini alıcafımdan 
hUkmU olmadıiı ilin olunur. Samim 
Şevket Öıant 7284 

.1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa... - -
~Dr. Fevzi Günalp ~ - -= = : Nümune haıtaneıi fiaıyo terapi = -: Mütehauııı : 
= -: Muıyenehıneainl Yeniıehir'e :E 
: naklctmiıtir, Hutılıınnr 11ıt l S E 
: den 1tlbaren kabul eder. Tl: 1374 : 

= -: Adres: Yenf~ehfr At•ttirk Bul·: - -: varı Foto Cemal Apartımanr ; -: No: 49/1 7125 : - -Tiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııii 

Aranıyor : 

T{alık sokağı No. 10 alt kata mUraca · ı Satılık - Ankara'nın her tarafın . 
at. 7240 da ev, apartıman, arsa almak ve sat • 

Araruyor - Yardımcı bilro hizmet· 
cisf. 16 • ı 7 yaşlarında okur yazar er • 
kek yardımcı bUro hizmetçisi isten! • 
yor. Ulus'ta ıt. G. rumuzuna mektupla 
müracaat. 7290 

Aranıyor - Yazıhaneye clveritli 
2 oda veya 1 oda, 1 hol. Yenişehir'de 

tercihan uf altta ve kaloriferli aranı • 
yor. P. K. 92 Tel. 3102 7280 

' Finans bakanlığınca, harcırahlarının 

ise tekaütlük sırasında mUstahdcm 
bulundukları hususl idarelerce öden • 
mesi kararlaşıruştır. 

Cümhuriyet Merkez Bankasının 1. 1 O. 1938 vaziyeti 
AKTiF: 

:!11111111111111111111111111111111111111!::, !<asa : 
= ViCDAN AZABI = Altın: Safi kiloıram 
: Viktor Mc Laglen E ~~~~t 
"; l 11111111111111111111111111111111111 il r Dahildeki Muhabirler : 

17.157,834 

, 

\.. 

DIŞ TABiBi 

M. AZİZ TUNÇ 
Pazardan maada her aün ha .. 
talannı kabul vı= tedavi eder. 
Adliye Sarayı yanında Sarraf 

Halda Aparbmaıu No. 1 

ı 

.J 

Türk Lirası 
Hariçteki Muhabirler : 

Altın: Safi kilogram 9.054.6l4 
Altına tahvili kabil ıerbeat dovider 
Diier dövizler ve Borçlu 
kllrln& balrlnleri 

Hazine Tahvilleri ı 
Deruhte edi. evrakı nakdiye kı"ıhfl 
Kanunun O - S inçi maddelerine tevfi 
lı:an hazine tarafmdan vaki tcdiyat 

5enedat COzdaıu ı 
Hazine bonolan 
Tlcarf aenedat 

Esham ff Tahvilat Cüzdanı: 
• .lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL.. Deruhte edilen evrakı nakdlycnin 
: : A - kartıhlı esham Ye tahvillt (iti· - D B . u·· k = bari kı}'IUetl•) ~ f. ÔSlt re = B - Serbest esham ve tahvlllt 
: : Avanslar: 
: Cebeci Merkez Hastanesi : - -: iç Haatahklan müteha11111 : 
: H~r ,Un baataların1 Yeni,ehir E 
:E Meşrutiyet caddesi Urek apartı- : 
S manında saat 15 ten ıonra kabul : 
:E eder Tel · 1694 : -"111111111:11111111111111111111111111111,. 

Hazineye kı1a vadeli avanı 
Altm ve Döviz ilzcrino 
Tahvilat Uzerlne 

Hissedarlar: 
\1uhtelif 

Lira 
24.133.866,15 
14.65US3,
l.239.240,63 

334.406,60 

12.736.038,33 
17.001,45 

12.Sl90.41Q,22 

158.748.563,-

15.057.949,-

500.000.-
74.523.339,85 

39.474.$48,48 
6,767.649.60 

7.688.500,-
2Z8.578,11 

9.259.087.09 

Yekün 

s 
Ura 

40.02~.759,78 

334.406,60 

25.743.459,-

145.690,614.-

7 5.023.339.85 

46..242.191.08 

17.1715.165.20 

4.500.000,-
12.083.576,92 

364.819.519,43 

PASiF. 
Sermaye 
lhtiyat Akçeıi : 

Adi ve fevkallide 
Hususi 

Tedavüldeki Banknotlar ı 

Lira 

2.712.234,ll 
6.000.000.-

Deruhte edilen evrııkı nakdiye 158.748.563.-
Kanunun 6 • S inci maddelerine tevfi· 
kan buiaı tarafından vaki tediYlt 15.057 .941l.-

Deruhte edl. evralrı nakdiye baklyeıl 14!.690.IU4.-
Karedıtı tamamen altın olarak lllveter 
tedavüle vucdilcu 19.000.000,-
Recskont mukabili illvcten tcd. v:ı:ı:d. 34.000.000,-

Türk Lin11 M ... cluab ı 

Döviz taabhüdab: 

Altına tahvili k•bil döviılt>ı 
Diğer dövizler ve alacaklı 
kliring bakiyeleri 

Muhtelif 

2.11365 

45.559.623,70 

Lira 

15.000.000,-

8.712.234,11 

196.690.614,-

14.465.728,27 

45.561. 737 .35 

84.389.205.70 

Yekün 364.81 9.519,43 

1 Temmu~ 1938 tarihinden itibaren: lıkonto haddi o/o 4 Altın üzerine avans <10 :;:----
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RESMİ iLANLAR 
9 3 8 perşembe günü saat 11 de Anka • 
ra'da M. M. V. satın alma Ko. da ya • 
pılacaktır . 

3 - İlk teminat 7 50 lira olup şart· 
namesi bedelsiz olarak Ko. dan alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3. cü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını eksiltme 
saatından behemahal bir saat eveline 
kadar M. M. V. Satın alma Ko. na ver-

Dış işler BakanlıQı 

Kok kömürü alınacak 
Hariciye Veki.letinden : 
ı - Satın alınacak 190 ton kok kö • 

mürü kapalı zarfla münakasaya ko • 
nulmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedel 5.700 lira 
ve muvakkat teminatı 427 lira SO ku • 
ruştur • 

3 - Münakasa 6. T. evel 938 perşem
be günü saat 17 de Ankara'da vekalet 
satın alm;ı komisyonunda yapılacak • 
tır. 

4 - Taliplerin teminatlariyle tek • 
lif mektuplarını mezkur tarihte ko • 
misyona tevdi etmeleri ve şartnamesi
ni almak istiyenlerin vekalet levazım 
müdürlüğüne müracaatları. 

(3804) 6791 

Gümrük Muhafaza 

Yazlık elbise alınacak 
Gümrük Muhafaza Genel Komu • 

tanhğı lstanbul Satın Alma Komis • 
yonundan: 

1 - Gümrük muhafaza eratı için 
4294 takrm yazlık elbisenin kapalı 
zarfla eksiltmesine istekli çıkmadı· 

ğından ıo.ıo.ı938 pazartesi günü saat 
11 de pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı 22328 lira 80 
kuruş ve ilk teminatı ı67S liradır. 

3 - Şartname ve evsafı komisyo1ı
dadır. Görülebilir. 

4 - İsteklilerin gün ve saatinde ilk 
teminat makbuzları ve kanuni vesaik
leriyle birlikte Galata eski ititalat 
gümrüğü binasındaki komisyona gel-
meleri (6S26-3816) 679S 

Finans BakanlıQı 

Kanaviçe alınacak 
Maliye Vekaletinden : 
ı - Evelce ilan edilip 26-9·938 ta· 

rihinde ihalesi mukarrer olan bir met· 
re eninde on unsluk yirmi bin metre 
kanaviçeye ihale gününde talip zuhur 
etmediğinden tekrar eksiltmeye konul
muştur. 

2 - İhale açık eksiltme suretiyle 
yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen bedeli üç bin 
ve muvakkat teminatı iki yüz yirmi 
beş liradrr. 

4 -Eksiltme 7-ı0-938 cuma günü 
saat on beşte Vekalet levazım müdür
lüğündeki eksiltme komisyonunda ya· 
pılacaktrr. 

S - Şartnamesi levazım müdürlü· 
ğünde görülebilir. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde yazılı belge • 
!er ve muvakkat teminat makbuz ve • 
ya banka kefalet mektubiyle birlikte 
muayyen gün ve saatte komisyona 
gelmeleri. (4ıS4) 7310 

Askeri Fabrikalar 

50 fon sut koslik alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür • 

lüğü Merkez S..bn Alma Komisyonun
dan : 

Tahmin edilen bedeli (12.SOO) lira 
olan 50 ton sud kostik askeri fahri -
kalar umum müdürlüğü merkez satın 
ahna komisyonunca 22-11-938 sah gü· 

nü saat 1 S te kapalı zarfla ihale cdilo
cektir. Şartname parasız olarak komis
yondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (937) lira (SO) kuruıu 

havi teklif mektuplarını mezkur gün • 
de saat 14 de kadar komisyona verme 
leri ve kendilerinin de 2490 numaralı 
kanunun 2. ve 3. üncü maddelerinde -
ki vesaikle mezkur gün ve saatte ko • 
misyona müracaatları. (4120) 7297 

7 50 fon elekfrolit bakır alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satm Alma Komi&
yonundan: 

Tahmin edilen bedeli (67S.OOO) lira 
olan 750 ton Elektrolit bakır Askeri 
Fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca ıs. 11. 1938 
sah günü saat ıs de kapalı zarfla iha
le edilecektir. 
Şartname (33) lira (7S) kuruş mu

kabilinde komisyondan verilir. Talip· 
!erin muvakkat teminat olan (30. 7 50) 
lirayı havi teklif mektuplarını mez
kQr günde saat 14 de kadar komisyo
na vermeleri ve kendilerinin de 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddele· 
rindeki vesaikle mezkUr gün ve sa· 
atte komisyona müracaatları. 

(3956) 7061 

1.000 fon elekfrolil bakır 
ilanının iplali hakkında 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Merkez Satın Alma Komisyo
nundan : 

ı2. ıo. 938 çarşamba günü saat 15 
de kapalı zarfla ihale edileceği resmi 
gazete ile 26, 29 ağustos, ı ve 3 eylül 
ı938 tarihlerinde, Ulus ve Cümhurl
yet gazeteleriyle 26, 28, 30 ağustos ve 
1 eylül ı938 tarihlerinde ilan edilen 
ıooo ton Elektrolit bakırın §artname· 
sinde değişiklik yapıldığından bu ba
kıra ait mezkur günlerde çıkan ilan· 
lar hükümsüzdür. (3962) 7062 

Hava Kurumu 

Yol tamir ettirilecek 
Türkkuıu Genel Direktörlüğünden : 
Ankara • İstanbul yolunun 4 Uncu 

kilometresinden ayrılan 3 kilometre 
tulün.de.ki planör alanı iltisak yolu • 
nun esaslı tamiratı bir hafta müddet· 
le pazarlık suretiyle eksiltmeye ko • 
nulmu9tur. 

Muhammen bedeli nafıa vekaleti 
tahlili fiat cetvellerine göre 4.433.20 
lira ilk teminatı 332.49 liradır. 

Bu işe ait fenni ve hususi şartna • 
me keşif cetvelleri ve silsilei fiat cet· 
velleri her gün Türkkuşu levazım bil· 
rosundan alınabilir. 

İhalesi 7.ı0.938 cuma günü saat ıs 
te yapılacaktır. İsteklilerin muayyen 
gün ve saatte vesaik ve teminatlarile 
birlikte hazır bulunmaları. 7214 

İki kontrol mimarı veya 

mühendisi aranıyor 
T. H. K. Batkanhğmdan: 
T. H. K. için Ankara veya lnönii'· 

de çalıştırılmak üzere bir sene müd
detle iki kontrol mühendisi veya 
kontrol mimarı aranmaktadır. 

Talip olanlar, tercümeihallerilc, 
diploma ve bonservislerinin kopyclc
rini ve ücret tekliflerini 10.10.938ta
rihine kadar türk hava kurumu baş-
kanlığına göndermelidir. 7236 

Muhtelif elektrik ve demirbaş eşyası 
ah nacak 

Adliye Vekaletinden : 
Vekalet ihtiyacı için aşağıda kalem, muhammen bedeli ve muvakkat te· 

·inatlariyle ihale saatleri yazıl ı ayrı ayrı üç şartnamede ceman 80 kalem 
. cktrik ve demırbaş eşyası ayrı ayrı açık eksiltme ile alınacaktır. 

Eksiltme 7 birinci teşrin 938 tarihine tesadüf eden cuma günü aşağıda 
'azılı saatlerde vekalet levazım ve daire Müdürlüğü odasında toplanan ko· 
:nisyonda yap ılacaktır. 

Eksiltmeye gireceklerin eksiltme gün ve saatlerinde hangi işe girecek· 
lerı hizalarında yazılı muhammen bedellerin % 7,5 ğu nisbetindeki temi· 
naı olarak verecekleri (2490 sayılı kanunun 17 ci maddesi mucibince) ban · 
ka mektubu veya makbuzlariyle birlikte komisyona müracaat etmeleri la 

lımdır. 

Komisyon teminat olarak nakit ve nakit mahiyetinde tahvil kabul et 
ıı ıveceğinden taliplerin teminat olarak yalnız banka mektubu ve yahuı 
vezne makbuzu ibraz etmeleri şarttır. 

Şartnameler vekalet levazım ve daire Müdürlüğünden parasız alınabilir. 
Teminat Tahmin 

Eksiltme Miktarı edilen bedel Kalem Şartname 

Saati Li. Ku: Li. Ku. No: 

14 56 s 751 11 27 1 (Elektrik malzemesi 

ıs 76 1012 25 Sl 2 (Temizlik malzemesi 
(kalorifer demirbaşı· 

(na müteallik eşya ve 
(saire. 

16 ı3 S(l 180 2 3 (İnce ve kalın bez 
(3853) 681S 

1 Milli Müdafaa Bakanlığı 1 
Hastane yaptırılacak 
M. M. Vekaleti Satın Alına Komiı· 

yonundan : 
ı - Eskişehirde 3CO yataklı bir 

hava hastanesi yaptmlacaktır. Keşif 
bedeli (99276) lira ıo kuruş ve ilk te· 
minatı 6214 liradır. 

2 - İhalesi lS.10.1938 cumartesi 
günü saat il de Vekalet satın alma 
komisyonunda kapalı zarfla yapıla· 

caktır. 

3 - Şartnamesi 497 kuruş mukabi
linde komisyondan aımabilir. 

4 - İsteklilerin belli saatten bir sa
at eveline kadar kanunda yazılı vesi
kalarla teklif ve ilk tenıinat mektup· 
larını komisyona vermeleri 13. zımdır. 

(3940) 6999 

Dökme soba alınacak 
M. M. Vekaleti ::.atın Alma l\.omİs· 

yonundan : 
1 - Hepsi tahmin edilen fiyatı 

(S0475) lira elli bin dört yüz yetmiş 
beş lira olan (3000) üç bin adet dök
me soba kapalı zarf usuliyle münc:.ka -
saya konulmuştur. 

2 - İhalesi 21 • birinciteşrir. - 938 
cuma günü saat on birdedir. 

3 - ilk teminatı (3774) lira üç bin 
yedi yüz yetmiş dört liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (255) iki 
yüz elli beş kuruş mukabilinde M. M. 
V. satın alına komisyonundan alı.11r. 

S - Eksiltmiye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatından 
en az bir saat ev el M. M. V. satın al -
ma komisyonuna vermeleri. 

(4132) 7299 

Diıci Fötöyü vesaire alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komis

yonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiatı 

6250 lira olan on tane dişçi Fötöyü ile 
on tane Kreşuvar kapalı zarfla satına
lınacakbr, 

2 - Eksiltme ıO-birinciteşrin· 938 
pazartesi günü saat ıs de Ankara'da 
M. M. V. satm alma Ko. da yapılacak
tzr, 

3 - İlk temint 468 lira 7 5 kuruş 
olup şartnamesi bedelsiz olarak ko
misyondan alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarım eksiltme 
saatinden behemahal bir saat eveline 
kadar Ankara'da M. M. V. satın alma 
Ko. reisliğine vermeleri .. (3226) 

5892 

Ameliyat gömleği alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komis

yonundan : 

1 - Beher adedine tahmin edilen 
fiatı S26 kuruş olan 250 adot ame:iyat 
gömleği açık eksiltme suretiyle satın 
alınacaktır. 

2 - Eksiltme ı2 birinci teşrin ı938 
çarşamba günü saat 10 da M.M.V. sa
tın alına Ko. da yapılacaktır. 

3 - Nümune ve şartname her gün 
öğleden sonra komisyonda görülür. 

4 - İlk teminat 99 liradır. Eksilt· 
meye girecekler kanuni teminat 't l 

2490 sayılı kanunun ikı ve üçüne~ 

maddelerinde yazılı belgelerle birlik 
te eksiltme gün ve saatinde M.M.V. 
satın aln1a Ko. da bulunmaları. 

(3944) 7003 

Harç paketi alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
ı - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

altmış dokuz bin lira olan iki yüz bin 
tane harp paketi kapalı zarf usuliyle 
satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 12 - birinci teşrin· 938 
çarşamba günü saat ıs de Ankara'da 
M.M.V. satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

3-llk teminat 4700 lira olup şartna
mesi 345 kuruşa M.M.V. satın alma ko
misyonundan alınır. 

4 - Eksiltmiye girecekler kanuni 
•minat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 

·incü maddelerinde yazılı belgelerle 
.• likte teklif mektuplarını eksiltme 

;;aatinden behemahal bir saat eveline 
kadar Ankara'da M.M.V. satın alma 
komisyonuna vermeleri. 

(3245) S972 

meleri. (341S) 6181 

Satılık hayvanlar 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
Hepsine tahmin edilen fiatı 25 lira 

olan ve serom aşı evine ait olup satıl
maları kararlaştırılan beş koyun, iki 
keçi ve bir oğlak 7 ilk teşrin 938 cuma 
günü artırma suretiyle satılacaktır 

İsteklilerin hayvanları görmek için 
:1ergün Etlik'te serom ve aşı evine ve 
artırmaya gireceklerin de satış günü 
M.M.V. satın alma Ko. na satış günü 
saat 10.30 da müracaatları. ( 4052) 7172 

Monlaj afelyesi yaptırılacak 
M. M. Vekaleti Sabn Alma Komis

yonundan : 
1 - Kayseri tayyaro fabrıkasında 

bir montaj atelyesi yaptırılacaktır . 

fahmin bedeli (8736~) !ira (20) ku· 
ruş ve ılk teminatı (5618) lira (50) 
kuruştur. 

2 - Eksiltmesi 14.10 1938 cuma gii· 
nü saat 15 de Vekalet satın alma ko
misyonunda kapalı zar ı:ıa yapılacak
tır. 

3 - Şartnamesi ( 438 kuruş mukal.ıi
linde alınabildiği gibi keşif, proje 
ve resımler her gün komisyonda bÖ· 
rülebilır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanu
ıun 2, 3 üncü maddelerinde yazılı ve· 

. ~alarla birlikte kanunı teklif ve te· 
nınat mektuplarını ıtıale saatinden 
bir saat eveline kadar l«ımisyona ver-
meleri lazımdır. (394ı) • JOO 

Münhal memuriyet 
Ankara Defterdarlığından : 
Varidat servisimizde 16 lira maaşla 

münhal bulunan varidat memur mua
vinli ği için 7 • ıo • 938 cuma günil sa
bah saat 9 da defterdarlık binasında 
imtihan yapılacağından en az orta 
mektep mezunu bulunan ve memurin 
kanununun dördüncü maddesinde ya -
zıh şeraiti haiz taliplerin gerekli evrak 
ve dilekçeleriyle defterdarlığa mü
racaatları ilan olunur. 

(4ı41) 7302 

Kuru ot alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Islahiyedeki kıtaatm senelik 

ihtiyacı olan 532,000 kilo kuru ot 12 
eylül pazartesi günü kapalı zarf usu
lile eksiltmesi yapılması lazım gel
mekte ise de istekli çıkmadığından 
12 eylül 938 den itibaren bir ay için· 
de pazarlığa konulmuştur. !kinci pa
zarlık lZ-10-938 çarşamba günü saat 
lS,30 dadır. 

2 - Muhammen tutarı 28305 lira ve 
ilk teminatı 2123 liradır. 

3 - Şartnamesi Ankara, İstanbul, 
levazım amirlikleri satınalma komis· 
yonunda ve Islahiye Tugay satına!· 
ma komisyonundadır. 

4 - lsteklilerin vaktinde komis -
yonda bulunamları. (4081) 7294 

Bakır takımları alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : , 
Muhafız alayı için aşağıda cins ve 

mikdarı yazılı bakır takımları 10/ I. 
ci teşrin / 938" saat IS de Ankara Lv. 
3.mirliği satınalma komisyonunda pa
zarlıkla mübayaa edilecektir. 

Evsafını görmek istiyenlerin her 
gün pazarlık için belli vakitte ko -
misyona müracaatları. (414S) 

4 Adet Büyük bakır tencere 
2 .. Süzgeç - ~evgir 
2 ,. Yağ tavası 

2 ,, Börek tepsisi 
4 .. Maden kepçe 
2 ., Saplı süzgeç 
1 .. Süzgü. 7303 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazrm Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
ı - Isliihiyedeki kıtaatın senelik 

ihtiyacı olan 19700 kilo sade yağ 12 
eylül 938 pazartesi günü kapalı zarf 
usuliyle eksiltmesi yapılması 13.zım 
gelmekte ise de istekli çıkmadığından 
12 eylül 938 den itibaren pazarlığa 
konulmuştur. İkinci pazarlık 12/ I. ci 

Hıfzısıhha laburatuvarı teşrin/938 çarşamba günü saat ıS,30 
dadır. 

M. M. Vekaleti Satınalma Ko- 2 _ Muhammen tutarı ı8715 lira 
misyonundan: ve ilk teminatı 1404 liradır. 

1 - Hepsine tahmin edilen fiatı 3 - Şartnamesi Ankara, İstanbul 
10.000 lira olan ve beheri 12 santıktan levazım amirlikleri satınalma komis· 
ibaret iki takım seyyar hıfzıssıhha la- yonunda ve Isliihiyede tugay satma!· 
boratuvan kapalı zarfla satın alınacak- ma komisyonundadır. 
tır. 4 - tsteklilerin vaktinde komis -

2 - Eksiltme 20 • birinciteşrin . yoncl - · ' malan. _(4080) 7293 

Un alınacak 
Ankara Levaznn Amirliği Satm 

Alına Komisyonundan : 
1 - Islfilıiyedeki kıtaatın senelik 

ihtiyacı olan 701,000 kilo un 12 eylül 
pazartesi günü kapalı zarf usuliyle 
eksiltmesi yapılması lazım gelmek· 
tc ise de istekli çıkmadığından 12 ey
lül 938 den itibaren bir ay içinde pa
zarlığa konulmuştur. İkinci pazarlık 
12-10-938 çarşamba günü saat lS,30. 
dadır. 

2 - Muhanunen tutarı 9463S lira 
ve ilk teminatı 5981 liradır. 

3 - Şartnamesi Ankara, İstanbul 
levazım amirlikleri sat ınalma komis
yonunda ve Islôhiyede Tugay satın
alma komisyonundadır. 

4 - İsteklilerin vaktinde kom is· 
yonda bulunmaları. (4079) 5292 

Saman alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizon birlik ve mü

esseseleri hayvanat ihtiyacı olan 
330050 kilo samanın pazarlıkla ek
siltmesinde talip çıkmadığından tek
rar pazarlıkla eksiltmesi 8 birinciteş
rin 938 saat 11 de Ankara levazım a
mirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

2 - Muhanunen bedeli 5775 lira 87 
kuruş ilk teminatı 433 lira 19 kuruş
tur. Şartnamesi komisyonda görüle
bilir. Kanuni vesika ve teminatla bel
li vakitte komisyonda bulunulmas. 

(3994) 7043 

Garaj ve hangar yaptırılacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - !stanbul'da yaptmlacak olan 

beş parça garaj ve hangarın kapalı 
zarfla ihalesi ı9 I. ci teşrin 938 çar· 
şamba günü saat 11 de yapılacaktır. 

Muhanunen keşif bedelleri mecmuu 
167071 lira 97 kuruştur, İlk teminatı 
9603 liradır. Şartnamesi 836 kuruş 
mukabilinde inşaat şubesinden alına
bilir. İsteklilerin ilk teminat makbu~ 
veya mektuplariyle 2490 sayılı kanu
nun 2 ve 3 maddelerinde yazılı Nafıa 
fen müdürlüklerinden alacakları v<:· 

sikalariyle beraber ihale günü ihale 
saatinden en az bir saat eveline kadar 
teklif mektuplarrnı Fındıklı'da ko
mutanlık satın alma komisyonuna 
vermeleri. (4047) 7171 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

AJ.,.,. "'-kyosıı.-.d.- • 

1 - Edremit ve B er gama garnizon
ları ihtiyacı için 7600 kilo sade yağ 
kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 7S92 lira 
40 kuruştur. 

3 - Eksiltmesi ı 7.ıo.ı938 günü saat 
11 dedir. Ve şartnamesini görmek is
tiyenler her gün ve eksiltmesine gire· 
bileceklerin 569 lira SO kuruş teminat 
mektuplariyle birlikte teklif mek· 
tuplarmı muayyen saatten bir saat e· 
ve Edremit Tüm. Sa. AI. Ko. ver· 
meleri ilan olunur. (4097) 7189 

Satılık köhne eşya 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
ı - Cebeci merkez hastanesinde 

mevcut aşağıda cins ve mikdarı ya· 
zıh köhne malzeme pazarlıkla 6/ I. ci 
teşrin/938 saat 14,30 da Ankara Lv. 
amirliği satınalma komisyonunda sa
tılacaktır. 

İsteklilerin malzemeyi görmek üze
re hastaneye pazarlık için belli va -
kitte komisyona müracaatları. (4138) 
Mikdarı Cinsi 

1 Adet Berber çantası 
1 .. Bilye taşı 

•2 .. Saç malQnası 
187 Çift Fotin 

ı Adet Et makinası 
250 Çift Terlik 
270 Adet Benzin tenekesi 
36 .. Gaz tenekesi 
6S .. Sade yağ tenekesi 

7271 

Un alınacak 
Ankara Levazım ı\mirl;ğ; Satın Al. 

ma Komisyonundan : 
ı - Viranşehirdeki askeri birlik i· 

çin 174.000 kilo askeri evsaftaki un 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - 13. I. ci teşrin perşembe giinü 
saat 1ı de Viranşehirde birlik satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Unun muhammen fiatr 11 ku
ruş 9S santim, bedeli 20793 lira, yüzde 
yedi buçuk teminatı 1S59 lira 48 im. 
ruştur. Şartnamesi komisyondadır. 

İstekliler tarafın<lan alınabilir. 
4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu· 

5 - 10 . 1 

nun 2, 3. cü maddelerindeki ve 
teminatı muvakkateleriyle 
mektuplarmm ihale saatinden 
bir saat eveline kadar komisyo 
meleri ilan olunur. (3971) 

Nakliyat münakas 
Ankara Levazım Amirliği S.. 

ma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizon birlik 

esseseleri için Ankara istasyon 
lecek maden kömürünün muhtel 
lik ve müesseselere nakli kapa! 
la eksiltmiye konulmuştur. İh 
birinciteşrin 938 saat ı5 te Ank 
vazım amirli ğ i satın alma 
nunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 1146ı 1 
kuruş ilk teminatı 859 lira 73 
tdır. Şartnamesi komisyonda gö 
Kanuni vesikalar da bulunan 
mektuplarının saat 14 e kadar k 
yona verilmesi. (4046) 1ı29 

Un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği 

Alma Komi&yonundan : 
ı - Sekizinci hudut taburunu 

nelik ihtiyacı olan 200.000 kilo u 
lO.ı938 perşembe günü saat 9 da 
satın alma salonunda kapalı zarf 
liyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Unun muvakkat teminatı 
liradır. Şartnameler tabur levazı 
dan parasız alınabilir. 

3 - Teklif mektuplarının sa;ı,t 
bulundurmak üzere 2490 sayılı k 
nun 2-3 maddeleri istekleri dahili 
taliplerin müracaatları. ( 4098) 71 

Kurufasulye alınaca 
Ankara Levazım Aınirliği 

Alma Komisyonundan : 
ı - Demirköyün senelik 36 ton 

ru fasulyesi komisyonumuzca pa 
görüldüğünden yeniden kapalı 
la eksiltmeye çıkarılmıştır. Eksil 
si 23.10.1938 günü saat 16 da ka 
zarfla yapılacaktır. Zarflar saat 1 
kadar kabul olunur. Muhammen 
deli 7920 liradır. Muvakkat temin 
594 liradır. Taliplerin bildirilen g 
ve saatte komisyonumuzda hazır b 
lunmaları ilan olunur. (4096) 71 

Koyun eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği S• 

Alma Komisyonundan : 
1 - İzmir müstahkem mevki asY.t 

hastanesinin 36000 kilo kesilmiş l<C 
yun eti ihtiyacı kapalı zarf usuliY 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - İhalesi 7 / I. ci teşrin/938 sı 
günü saat ı6 da kışlada lzmjr müst 

m m vkt a rnaıma Komısyonuıı 
yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı ı5480 1 
radır. 

4 - Teminatı muvakkate akçe' 
1161 liradır. 

S - Şartnamesi her gün komisyoı 
da görülebilir. 

6 - İstekliler ticaret odasında l<J 
yıtlı olduklarına dair vesika göste 
mek mecburiyetindedirler. 

7 - Eksiltmeye iştirak edecekll 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü madd 
}erinde ve şartnamesinde yazılı vef 
kalariyle teminat ve teklif mektup 
larını ihale saatinden en az bir sal 
evvel komisyona vermiş bulunacal 
!ardır. (3880) 6848 

Makara ipliği alınaca~ 
Ankara Levazım Amirliği Sabn JıJ 

ma Komiıyonundan : 
404700 adet beyaz haki ve boz ren~ 

te makara ipliği ı3.10.938 perşemtıl 
günü saat 16 da Tophanede İst. Lv. /. 
satınalma komisyonunda kapalı zarf 
la eksiltmesi yapılacaktır. Hepsini 
tahmin bedeli 30352 lira SO kuruştu! 
İlk teminatı 2276 lira 44 kuruştu! 
~ artname ve nümuneleri komisyond 
~örül ebilir. İsteklilerin kanun! vesi 
' alariyle beraber teklif mektupların 

,hale saatind«!n bir saat evel komil' 
;ona vermeelri. (3960) 7004 

Garaj yaptırılacak 
Ankara Levazım Amirliği Satd 

Alma Komisyonundan : 
Keşif bedeli 29165 lira 23 kuruştııı' 

ibaret Balıkesir Çayırhisar mevkiin 
de yapılacak olan garajın inşaatı i~ 
maline talip çıkmadığından ihalesi • 
çık olarak ı 7 .10.1938 pazartesi saat 1• 
de yapılmak üzere pazarlığa bırakıl 
mıştır. 

İlk teminatı 2187 lira 40 kuruştu! 
Bu işe ait şerait. plan ve keşif Ank3' 
ra, İstanbul, İzmir levazım imirliklt' 
ri ve Balıkesir satın alma komisyO' 
nunda görülebilir, Taliplerin ehliy•1 

vcsikasiyle kanunun ikinci ve üçüf'I' 
cü maddelerinde yazılı belgeler ve t•· 
minat makbuzlariyle muayyen saatt1 

komisyona müracaatları ilan olunur. 
(4077) 7181 

Sadeyağı ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn Alma Komi•yonundan 

Eksiltmenin 
Kilo 

ıos20 

3770 
7600 
Niğde 

Tarihi Muham. Be. saat 

6/I. teş./938 11S05 
39S8 
8080 

ıs 

ıs 

ıs 
" ,. ,. 
l>I U U 

Nev'i 

Kapalı zarf .. .. 
,, ,. 

Tümen Satın Alma Komisyon unda. 

Cinsi Nere için 

Sadeyağ Niğde 

Bor 
Yozgat 

(3869) 6845 

.. .. 
H " 
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;as Belediye Meclisi intihabı 
ve 

lUJ1 

Belediye Meclisi İntihap Encümeninden: 
~lif l - Belediye Meclisi intihabına 1/teşrini evvel/938 cumartesi 
lı ~günü sabahleyin saat dokuzda başlanacak ve akşam saat 18 e ka
ile5 dar devam edecektir. 
fıa~ 1/teşrini evvel/938 cumartesi günü gelecek mahalleler 
~ıı lsmetpaşa, Köprübaşı, Bozkurt, F evzipaşa, inkılap, Öztürk, 

. Bendderesi, Altıntaş, Tabakhane, Anafartalar, Eğe mahalleleri. 
~~r 2/teşrinievvel/938 pazar günü gelecek mahaJleler 
oru ~oğanbey, Misakı Milli, Kızılelma, İstiklal, Yeğenbey, Yeni-
11 te ce, Ölgü, Özkan, Altay, Şakalar, Koyunpazarı, Su tepe, 
•otıi 3/teşrinievvel/938 pazartesi günü gelecek mahalleler 

lçkale, Kılınç Arslan, Pazar, Akbaş, Uguz, İnönü, Çimentepe, 
Kırkız, Kurtulu§, Dumlupınar, Duatepe, 

4/teşrinievvel/938 sah günü 
Sı Sümer, Meydan, Gündoğdu, Erzurum, Turan, Akalar,. Nazım-

bey, Özbekli, Sakarya, Çeşme, Başkır, Yalçmkaya, Demırfırka, r 5/teşrinievvel/938 çarşamba günü 

I~ Necatibey, Şenyurt, Yenituran, Atıfbey, Yenihayat, Demirli 
• U· bahçe, Y enidoğan, Altındağ, Aktaş, istasyon, 

6/teşrinievel/938 perşembe günü 
ı. Cebeci, Kavaklıdere, Cumhuriyet, Atatürk, Keçiören, Etlik, 

Aktepe, Çoraklık, 
7 /teşrinievvel/938 cuma günü muayyen günlerde gelmemiş o-

8 lanlarla mahalleler harichde kalan yerlerdeki halkın reylerini 
a~ veremiyenlere tahsis edilmiştir. 
iıı 2 - Yukarda yazılı mahallelerin günlerinde reylerini vermek 
19 Üzere Belediyeye gelmeleri ilan olunur. (4038) 7109 

k Satllık enkaz 
~ 

Ankara Belediyesi imar Müdürlüğünden : 
Jı' Muhammen bedeli Teminatı 

Lira Kuruş }ıJ Cinsi . Mahallesi Ada Parsel Lira Kuru§ ------------ --- -- -- --
Kargir hane Cebeci 522 54 175 14 

.. .. .. 522 56 90 7 
Yukarda muhammen bedelleri yazılı kargir hanelerin enkazı artırma 

sureti ile satılacaktır. İhale 12-X-1938 çarşamba günü saat 15 de yapılacak
tır. Taliplerin İmar müdürlüğünde müteşekkil komisyona müracaatları. 

(4018) 7078 

Kaldınm yaphnlacak J; 
Ankara Belediyesinden: 

~. . . 
<la' E t·t·· ı - -ns ı ·u er..: 

Şehirde 12000 lira keşifli muhtelif 

yollara yaptırdacak kaldırım inşaatı Kefen İ' elbisesi yapllrllacak 
7. ıo. 938 cuma günü saat on buçukta f 
pazarlıkla verileceğinden isteklilerin 

c belediye encümenine müracaatlarr. 
(4153) 7309 

Ekmek ve un fiyatları 
Ankaı a Belediyesind..:n: 
5 teşrinievel 938 den itibaren birin

ci ekmeğe 9,25; fırancalaya 13, fıran -
calalık un çuvalı 800, birinci nevi un 
çuvalına da 650 kuruş fiyat konulmuş-
tur. : ( 4146) 7304 

Sahhk teneke ve variller 
Ankara Belediyesinden: 

1 - Otobüs binasında bulunan 300 
adet yağ tenekesiyle 200 adet saç varil 
on beş gün müddetle açık arttırmıya 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 130 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 9,75 liradır. 
4 - Görmek istiyenlerin her gün o-

tobüs idaresine ve isteklilerin de 21. 
10. 938 cuma günü saat on buçukta be
lediye encümenine müracaatları. 

(4156) 7312 

. . 

... .:.,; Poıi·s~:~"· 

SaCle yağı ah nacak 
Etnniyet Umum Müdürlüğünden : 
1 - Ankara Polis Enstitüsü ihti · 

Yacı için satın alınacak 5000 kilo sa· 
deyağ 17-10-938 tarihine müsadif pa
zartesi günü saat 15 de kapalı zarf 
Usulü ile münakasaya konmuştur. 

2 - Beher kilosuna 110 kuruş fiat 
h_içilen yağın şartnamesini almak is· 
hyenierin Umum Müdürlük satınal· 
ttıa komisyonuna müracaatları. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin 
412 lira 50 kuruşluk muvakkat temi
nat makbuz veya banka mektubunu 
muhtevi teklif mektuplarını ve 2490 
sayılı kanunun 2-3 üncü maddelerin
d= yazılı belgelerle birlikt~ eksiltme 
gunu saat 14 de kadar komısyona tes· 
lim etmeleri. (4059) 7136 

lô~~-i·~ -L~~a;;~ ... I ~ ..... ,, ....... .,.. 

imıa cene;eytörü ahnacak 
M. M. Vekaleti Deniz Merkez 

Satın Alma Komisyonundan : . 
1) Tahmin edilen bedeli 85000 lıra 

olan bir adet imla cenereytörü 24.lO. 
1938 tarihine rastlıyan pazartesi gü~ü 
saat 11 de vekalet binasındaki komıs· 
Yonumuzda kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatx 6375 lira o
lup şartnamesi 425 kuruş karşılığında 
komisyondan alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 
tarifatı dahilinde tanzim edecekled 
kapalı teklif zarflarını o gün belli saat
ten bir saat eveline kadar komisyon 
başkanlığına vermeleri. Postada vaki 
olacak gecikmeler kabul edilmez. 

,(3472) 6297 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlü • 
ğünden: 
1-Kurumumuz 3 fakülte"Sine men

sup talebeler için 400 takım keten iş 
elbisesi açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 15.10.938 cumaı:tesi gü
nü saat 10 da rektörlük binasında mü
teşekkil komisyon tarafından yapıla
caktır. 

3 - Muhamımn bedeli (1800) mu
vakkaten tahminat 135 liradır. 

4 - Daha fazla izahat ve parasız 
şartname almak istiyenler enstitümüz 
daire müdürlüğüne milracaatları. 

(4025) 7120 

ilôn iptali 
P. T. T. Levazım Müdürlüğün

den: 
26 eylül 938 tarihinde Ulus ve Cum-

huriyet gazetelerinde intişar eden 
(100) adet masa telefonu iJanı, görü
len lüzuma binaen iptal edilmiştir. 

(4106) 7296 

Band allnacak 
P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
1 - İdare ihtiyacı için satın alına

cak olan (1500) adet teleemprimör 
perföratör bandı açık eksiltmiye kon-

muştur. . 
2 _ Muhammen bedel (2100) lıra 

muvakkat teminat (157,5) liradır. .. 

3 _ Eksiltme 23. ıı. 938 tarihine rnu-
sadif çarşamba günü saa: (l5) te ~· T. 
T umumi müdürlüğü bınasındakı sa· 
tı~ alma komisyonunda yapılacak~ır. 

4 - Taliplerin, muvakkat t.emınat 
makbuzu veya banka mektubu ıl~ ka. 
nuni vesaiki haımilen mezkur gu~ ve 
saatte satın alma komisyonuna mura-

caatları. 

5 _Şartnameler, Ankarada P. T. T. 

levazım, İstanbulda Beyo~lu~.d~. ~. T. 
T. Levazım ayniyat şubesı mudurulk-
lerinden parasız verilir. (4089) 

7295 

200 takım elbise yapflnlacak 
P. T. T. Levazım Müdürlüğünden : 

1 _ Seyyar ve nakliye memurları 

ihtiyacı için (200) takım maa kasket 
elbise açık eksiltmeye konmuştur. 

2 _ Muhammen bedel (3800), ~u-
vakkat teminat (285) lira olup ~k~.ıl~~ 
mesi 10 teşrinievel 938 pazartesı gunu 
saat 15 de Ankara'da P.T.T. umum 
müdürlük binasındaki satın alma ko-
misyonunda yapılacaktır. . 

3 _ İstekliler, muvakkat temınat 

makbuz veya banka mektubu ve kanu· 
ni vesaiki ile beraber o gün saat 15 de 
mezk<lr komisyona müracaat edecek· 

terdir. 
4 _ şartnameler, Ankara'da P.T.T. 

1 azım İstanbul Beyoğlunda P.T.T. ev , . d 
. at şube Md. tüklerın en parasız 

aynıy · ) 6928 
verilecektır. (3857 . 

Tirfon yatağı alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komis

yonundan s 
Muhammen bedeli 13500 lira olan 

90000 adet m~şeden mamul tirfon ya
tağı 18.10.938 aah günü saat 15.30 da 
kapalı zarf usulü ile Ankarada idarı: 
binasında satın alınacaıkıtır. 

Bu i~e girmek istiyenlerin 1012.5 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Anka • 

rada malzeme dairesinden, Haydar -
paşada tesellüm ve sevk şefliğinden 
dağıtılmaktadır. (4056) 7224 

Lastik fren ve saire ahnacak 
D. D. Yolları Satın Alına Komis

yonundan : 
Muhammen bedeli 22220 lira olan 

79 kalem lastik fren ve şofaj hortum
ları (17.11.938 perşembe günü saat 15 
de kapalı zarf usulü ile Ankarada i
dare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1666.50 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14 de kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Anka -

ra'da malzeme dairesinden Haydar -
paşa'da teselltim ve sevk şefliğinden 
dağıtılacaktır. ( 4040) 7222 

Sade yağı ahnacak 
Jandarma Genel Komutanlığı Anka

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

at tahmin edilen dört binden altı bin 
kiloya kadar sade yağa ait kapalı zarf 
eksiltmesinde teklif edilen fiat pahalı 

görüldüğünden 22-10-938 cumartesi 
günü saat onda pazarlıkla satın alına
caktır. 

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

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

69 kalem llbbi malzeme ahnacak 
Jandarma Genel Komutanlığı 

Ankara Satın Alına Komisyonundan· 
1 - Jandarma Genel Komutanlığı 

sıhiye deposu ihtiyacı için (69) kalem 
tıbbi malzeme açık eksiltme usuliyle 
isteklisine ihale edilecektir. Eksilt -
mesi 6.10.938 perşembe günü saat (10) 
da yapılacaktır. 

2 - Şartnamesi komisyondan alına
cak olan bu eksiltmeye girmek isti -
yenlerin (356) lira (25) kuıruşluk ilk 
teminat ve şartnamede yazılı belgele
riyle birlikte tam vaktinde komisyo • 
na baş vurmaları. 

(3784) 6788 

Orman Koruma 

Yemek münakasası 
Ankara Tarih. Dil, Coğrafya Fa

kültesi Direktörlüğünden : 
1 - Fakültenin 1938 mali yılı ye • 

mek münakasası 10-10-1938 pazartesi 
günü Ankara mektepler muhasebecili· 
ğinde saat 1 S de kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

2 - İstekliler her gün fakülte hesap 
işyarına müracaat ederek şartnameyi 
gorebilirler. 

3 - 1532 lira 25 kuruştan ibaret o • 
lan ilk teminatın ihale günü saat 14 e 
kadar mezkur mühasebecilik veznesine 
yatırılması lazımdır. 

4 - llan ücreti müteahhide aittir. 
(3805) 6792 

Ambar, ve aparflman 

yaptırılacak 
İnhisarlar Umwn Müdürlüğünden: 
1 - Şartname ve projesi mucibince 

Adana'da yaptırılacak tuz ambarı ve 
.baş müdürlük apartımanı inşaatı 
l 9-ıx-938 tarihinde ihale edilemedi
ğinden yeniden kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konmuştur. 

II - Keşif bedeli 22.917 lira 15 
kuruş ve muvakkat teminatı 1 718 lira 
79 kuruştur. 

III - Eksiltme 20-x-938 tarihine 
rastlıyan perşembe günü saat ıs de 
Kabataş'da levazım ve mübayaat şube
sindeki alım komisyonunda yapılacak
txr. 

iV - Şartname ve projeler 115 ku
ruş bedel mukabilinde İnhisarlar U
mum Müdürlüğü levazım ve mübaya
at şubesiyle Adana ve Ankara baş mü
dürlüklerinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek is -
tiyenlerin fenni evrak ve vesaikini iha
le gününden 3 gün evetine kadar İn -
hisarlar Umum Müdürlüğü İnşaat Şu
besine ibraz ederek aynca ehliyet ve
sikası alınması lazımdır. 

VI - Mühürlil teklif mektubunu 
kanuni vesaik .ile V inci maddede ya • 
zıh inşaat şubemizden alınacak ehli -
yet vesikası ve % 7,5 güvenme parası 
makbuzu veya banka teminat mektu -
bunu ihtiva edecek olan kapalı zarfla -
rın eksiltme günü en geç saat 14 de 
kadar yukarda adı g~en altm komis • 
yonu başkanlığına makbuz mukabilin
de verilmesi lazımdır. (7140 - 4151) 

7307 

1
---................ ;ı 
............ Y..~.~~.~~!!!:! ............ ! 

Münakasa temdidi 
Sivas C. H. Partisi Ba§kanhğından: 
1 - Müsabakaya konulmuş olan Si -

vas halkevi projesinin teslimi için 
meşrut olan müddet bir ay temdit e
dilmiştir. 

2 - Projelerin en son ikinciteşrinin 
15 inci günü postaya teslim edilmiş 
bulunması şarttır. 

3 - Projelere isim yerine rumuz ko-
nulması kabul edilmiştir. 7319 3 etü makinesi ahnacak 

Orman Koruma Genel Komutanlık Kapalı zarf ile eksiltme ilam 
Satınalma Komisyonundan: Bursa C. H. P. 11 Başkanlığından: 

l - Orman koruma genel komutan- 1 - Eksiltmeye konan iş: Bursa 
lık kıtaları ihtiyacı için üç adet Etü Cumhuriyet alanında yeniden inşa 
makinesi aç1k eksiltme ile ihalesi 15- edilecek Halkevi binasının inşaatının 
10-938 cumartesi günü saat on birde bir kısmı. 
Ankara'da Yenişehirde komutanlık 2 - Muhammen keşif bedeli 70.000 
satmalma komisyonunda yapılacak • liradır. 

tır. 3 - Bu işe aid şartname ve evrak 
2 - Muhammen bedeli üç bin yedi şunlardır: 

yüz elli lira, muvakkat teminatı 281 A - Eksiltme şartnamesi 
lira 25 kuruştur. B - Mukavele projesi 

3 - Şartnamesi her gün parasız o- C - Hususi fenni mali şartname 
!arak komisyonda görülebilir. D - Keşif bul.asa cetveli 

4 - İsteklilerin muvakkat teminat E - Projeler. 
makbuzu ve şartnamesindeki vesika- F - Bayındırlık işleri genel ve ya-
larla ihale gün ve saatinde komisyona pı işleri fenni şartnameleri. 
müracaatları ilan olunur. 1 İstiyenler bu evrakı (350) kuruş 

(4054) 7133 L__, ___ ·---~---

4 kalem erzak alınacak 
Orman Koruma Genel Komutanlığından : 

mukabilinde C. H. P. Sekreterliğin
den alabilirler. 

4 - Eksiltme 20-9-938 tarihinden 
itibaren bir ay müddetli olup 20-10-
938 tarihine müsadif perşembe günü 
saat (1,5) da Bursa C.H.P. binasında 
başkanlık odasında ihalesi yapılacak
tır. 

5 - Ek6iltme kapalx zarf usuliledir. 
6 - Eksiltmeye girebilmek için is

teklilerin 4750 liralık muvakkat te -
minat vermesi, üçüncü maddede ya
zılı evrakı kabul ve imza etmesi ve 
aşağıdaki vesikaları haiz olup göster
mesi lazımdır. 

A - Ticaret odasında 1938 sene -
sine kayıtlı bulunduğuna dair vesi
ka. 

B • Nafıa Müdürlüğünden alınmış 
bu işe girebileceğine dair ehliyet ve
sikası. 

C - Müteahhidin iş başında mesuli
yeti fenniyeyi haiz bir yüksek mü -
hendis veya mimar bulundurmasını 
teahhüt eder vesika. 

7 - Teklif mektupları 4 üncü mad
dede yazılı saatten bir saat evveline 
kadar C.H.P. Başkanlığına makbuz 
mukabilinde verilecektir. Posta ile 
gönderilecek mektupların 4 ü?cü mad 
dede yazılı saate kadar gelmış. otı:n~
sı ve dış zarfın mühür mumu ıle ıyı· 
ce kapatılmış olması lazımdır. 

Postada vukua gelen gecikmeler 
nazarı dikkate alınmaz. (7094-4150) 

7306 

Münhal veterinerlik 
Kayseri Belediye Reisliğinden: 

30 lira asli maaşlı Belediyemiz ve
terinerliği münhaldir. Taliplerin be· 
lediyemize müracaatları. (7091-4147) 

7304 

Hükümet konağı inşası 
Balıkesir Vilayeti Naiıa Mudur -

lüğünden : . 
1 _ Kapalı zarf usuliyle e~sil~ı~e 

konulmuş iken Ulus gazetesındekı ı -
!anların kanunen muayyen günler 
zarfında neşredilmemesind:n d~l~!1 

ihalesi yapılamryan Bürhanıye huku -
met konağı ikmali inşaatı tekrar ka
palı zarf usuliyle eksiltmiye konul-

muştur. . 
2 _işin bedeli keşfi 22500 lıradu. 
3 _ Bu işe ait evrak : 
A - Projeler . 
B - Fiat bordrosu, mesaha cetvelı, 

keşif hülasa cetveli 
c _Fenni ve hususi şartname 
D _ Nafıa yapı işleri fenni ve umu-

mi şartnamesi 
E - Bayındırlık işleri genel şart-

namesi 
olup bu evrakı her gün Balıkesir 
nafıa müdürlüğünde görebilirler. 

4 - Eksiltme 18. 10. 938 tarihinde 
salı günü saat 14 te Bürhaniye bükü -
met konağında kaymakamlık odasın -
da kurulu nafıa komisyonu huzurun
da yapılacağından istekliler za~fları 
bundan bir saat evel mezkur komısyo
na vermeleri. 

5 _ İsteklilerin bu işe ait 1687 lira 
50 kuruşluk muvakkat teminatı Bur -
haniye mal sandığına yatıırdıklarma 
dair makbuz veya bu miktarda şayanı 
kabul banka mektubiyle asgari 8500 

liralık yapı işini bir defada muv_affa -
kiyetle başardığına dair ~al.ıkesır. na
fıa müdürlüğünden tasdıklı :hlıyet 
vesikasını ve ticaret odası vesıkasmı 
ve 2490 numaralı kanunun hükümleri 
dairesinde eksiltme komisyonuna mü

racaatları. 
6 - Postada vuku bulacak gecikme-

ler kabul edilmez. (7030/ 4092) 
7186 

Hükumet konağı inşası 
Denizli Nafia Müdürlüğünden : 

3 - Bu binaya ait şartname ve ev· 
rak şunlardır. 

A - Fenni ve hu6usi şartname, 

şartnameye bağlı eklenti. 
B - Mukavele projesi ve projeye 

bağlı vahidi fiyat cetveli. 
C - Eksiltme ş.artnamet>i. 
D-Proje. 
4 - Yukarıda yazılı evrak Ankara· 

da vakıflar umum müdürlüğü in§<::lt 
müdürlüğünden İstanbulda lstanuul 
vakıflar baş müdürlüğünden Zongul • 
dakta Zonguldak vakıflar müdiı ,..ı • 
ğünden 34 lira 96 kuruş mukahilııı .... e 
alınabilir. 

5 - Eksiltme 17 birinci teşrin ıs::s 
tarihine rastlayan pazartesi gün s":it 
15 Zonguldak vakıflar müdürlüği.ınuc 
toplanacak inşaat komisyonunda ya • 
pılacaktır. 

6 - Muvakkat teminat 5209 lira Ol 
kuruştur. 

7 - Bu eksiltmeye girecek olanlar 
1938 senesine ait ticaret odası vesika
sı ve 1938 yılma ait olarak nafıa ve -
kaletinden alınmış ve en aşağı 60.000 
liralık tek bir bina inşaatını yapmış 
ve muvaffak olmu~ bulunduğunu bil
diren yapı müteahhitliği vesikası gös· 
termesi ve bizzat yüksek mimar veya 
inşaat mühendisi olması veya bunlar· 
dan biriyle müştereken teklif yapıp 
mukaveleyi birlikte imza etmeleri la
zımdır. 

8 - Teklif mektupları 17 birinci 
teşrin 1938 pazartesi günü saat 14 ka • 
dar vakıflar müdürlüğünde toplana -
cak inşaat komisyonu reisliğine mak • 
buz mukabilinde verile<:ektir. 

9 - Kapalı zarfların ihzarınla, tek
lif mektuplarının yazılışında bu zarf· 
ların tevdiinde ve posta ile gönderil
mesinde taliplerin 2490 sayılı kanu • 
nun 32, 33, 24 üncü maddelerine har
fiyen riayet etmeleri lüzumu ilan o • 
lunur. (4041) 7122 

Şose 
• 
ınşası 

Ordu Nafia Müdıirlugunden s 
1- Eksiltmeye konulan Ünye -

Torme yolunun 1 + 365-11 + 680 ki
lometreleri arasındaki imalatı sınaiye 
inşaatı ve şose ferşiyatı ve silind;rajı
dır. 
Keşif bedeli 24892 lira 18 kuruştur. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve ev -

rak şunlardır : 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafıa işleri genel şartnamesi 
D - Tevsiyei turabiye şose ve kar-

gir inşaatına dair fenni şartname 
E - Hususi şartname 
F - Keşif cetveli, silsilei fiat cet· 

vel i, m etraj cetveli 
G - Proje ve grafikler. 
lstiyenler bu şartnamedeki evrakı 

Ordu nafıa müdürlüğünden alabilir -
ler. 

3 - Eksiltme 15.10.938 cumartesi 
günü saat 12 de Ordu hükümet kona
ğında da.fuıi encümende yapılacak • 
tır. 

4 - İsteklilerin ihale tarihinden se
kiz gün evci naha müdürlüğüne mü -
racaatla bu işi yapabileceklerine dair 
vesika almaları lazxmdır. 

5 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile 
yapılacaktır. 

6 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklinin 1866 lira 91 kuruş muvakkat 
teminat vermesi bundan başka aşağı
daki vesikaları haiz olup göstermesi 
lazımdır. 

Ticaret odasına kayıtlı olduğuna 
dair vesika 
• En az on beş bin liralık yol ve köp

rü inşa ettiğine dair nafıa vekiletin 
den alınmış ehliyet vesikası. 

7 - Teklif mektupları yukarıda 3 
üncü maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar Ordu vilayet daimi en
cümenine getirilerek eksiltme komis-
yonu reisliğine makbuz mukabilinde 
verilecektir. 

Sarayköy bükümet kona~ın.~n ~~28~ 
lira 82 kuruş keşif bedelh dorduncu 
kısım inşaatının 938 mali yılı için.d: 
yapılacak'. 15.000 liralık kısmı v~ıdı 
kıyasi fiatla ve kapalı zarf usulıyle 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Eksiltme 19.10.938 çarşamba gunu 
saat 10 da Denizli nafıa müdürlüğü o
dasında toplanacak komisyon tarafın
dan yapılacaktır. 

Posta ile gönderilecek mektupların 
nihayet 3 üncü maddede yazılı saate 
kadar gelmiş olması ve dış zarfın mü
hür mumu ile iyice kapatılmış olma
sı lazımdır. Postada olacak gecikme 
ler kabul edilmez. (6869/ 4007) 7084 

Muvakkat teminat mikdan 1125 li-
radır. 

Bu işe ait eksiltme şart~es~ ile bu 
şartnameye bağlı evrak Denızli nafıa 
müdürlüğünden 75 kuruş bedel muka · 
bilinde alınabilir. 

~·Ankara V elliliği , · 

Muhammen Muvakkat 
Miktarı fiatı teminatı İhale günü 

Cinsi Kilo kuruş Lira K. ve saat 
----------

Eksiltmenin 
şekli 

Sade yağ 5400 92 372 60 17-10-938 pazartesi 10 da açık ek

Pirinç 18360 25 344 25 ,, 11 d 
siltme 

İsteklilerin 2490 sayılı kanun hü -
kümlerine göre hazırlryacakları teklif 
mektuplarını 19.10.938 günü saat do -
kuza kadar Denizli nafaı müdürlüğü
ne makbuz mukabilinde vermeleri ve
ya teahhütlü olarak göndermeleri ilan 

Vilôyet konağı 

tefrişi 
Ankara Valiliğinden : 

Yenişehirde Necatibey caddesinde 
Hususi idareye ait vilayet konağının 
tefriş işi 10 Teşrinievel 938 pazartesi 
günü saat 15 de vilayet daimi encü
meninde ihalesi yapılmak üzere açık 
eksiltmeye konmuştur. 

" e " " Ekmek 324000 10 2430 00 ,, ,, 15 ,, kapalı zarf 
Sığır eti 54000 32 1296 00 ,, ,, 16 ,, ,. ,, 

İstanbul Zeytinburnunda Orman koruma talimgah eratı ihtiyacı için 
yukarda cins, miktar, muhammen bedellerile eksiltme gün ve saatleri ya
zılı olan dört kalem erzak eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltmeleri Ankarada Yenişehirde Orman koruma genel komutanlık 
satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Ekmeğin şartnamesi 162 kuruş mukabilinde diğerleri parasız olarak 
İstanbul Galata Topçular caddesi 176 numarada Orman Koruma anbar mü
dürlüğiinde ve Genel Komutanlık satın alma komisyonunda her gün gö
rülebilir. 

Kapalı zarfa iştirak edeceklerin şartnamede yazılı kanuni vesika ve 
muvakkat teminatlarını havi teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat 
evveline kadar komisyona vermeleri ve açık eksiltmeye iıtirak edecekle
rin de meıkO.r ,gün :v:e saatte adı &e~en koınisyonda bulunmalarr. 

.{ 4055). 'Jl 73 

olunur. (6866/4004) 7083 

Kapah zarf suretile bina 

inşaatı eksiltme ilônı 
Zonguldak Vakıflar Müdürlüğün

den: 
1 - Zonguldak'ta vakıf arsa üzeri· 

ne inşa ettirilecek apartıman bina~ı 
inşaatı temel kısmı vahidi fiyat ve dı
ğer aksam maa müştemitat toptan gö
türü olarak kapalı zarf usuliyle ek -
siltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 79189 lira 24 kuruş. 
tur. Bunun 9397 lira 06 kuruş vahidi 
fiyatla olan temel için ve 69783 lira 18 
kuruş da diğer götürü aksamın inşası 
içindir. 

Keşif bedeli (3500) liradır. Muvak
kat teminat 262.50 liradır. 

İsteklilerin ticaret odası vesikası 
teminat mektup veya makbuzu; ve i
hale tarihinden en az 8 gün evvel vi
layet makamına müracaatla alacakları 
ehliyet vesikasiyle birlikte, yukarda 
adı geçen gün ve saatte encümene 
müracaatları. 

Ehliyet vesikası için ihale tarihin
den 8 gün evvel vuku bulmryan mü
racaatların nazarı itibare alınmıyaca
ğı ve bu gibilerin eksiltmeye giremi
yecekleri ve buna ait şartname ve ke· 
şifnamenin Ankara Nafıa .l\: il~.: r J ü-
ğünde görülebileceği. (3983) 6981 
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Kirahk kapah yüzme havuzu 

ve müıtemilafl 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezinden: 

Ankara'nm kıtlık bir eğlence yeri ihtiyacını karşılıya
cak olan Çocuk Sarayı caddesinde Çocuk Esirgeme Kuru· 
mu tarafından inşa ettirilen 25 metre uzunluk, 9 metre ge
nişlik ve 1. 70 - 3.50 metre derinliğindeki kapalı yüzme ha
vuzu, gazino ve müştemilatı kiraya verilecektir. 

ihalesi 20-10-938 perşembe günü saat 15 te Çocuk Esir
geme Kurumu genel merkezinde yapılacaktır. Şartname
sini görmek ve daha fazla izahat almak istiyenlerin Ku
rum hesap işleri direktörlüğüne müracaat etmeleri. 7318 

Yüksek sanatkaramız 

NİR NURETTİN'in 
ODEO 

Plaklarında 
yeni okuduğu 
Hicaz Şarkı - Eli gözlerine 
Hicazkar Şarkı - lzmirin içinde 7313 
Plakı satışa çıkarılmıştır 1:1!::::f:!Ifl~TI;:U;l 

Muhtelif erzak ahnacak 
Emniyet Umum Müdürlüğünden : 

Beherinin 
muhammen % 7 ,5 

Miktarı bedeli Teminatı Münakasa 
Erzakın cinsi Kilo kuruş Lira Kr. Tarihi Günü Saati 

Nohut 
Kırmızı mercimek 
Siyah mercimek 
Patates 

750 
1000 
500 

6000 
200 

15 ) 
15 ) 
ıs ) 65 82 15-10-938 cumartesi 10 da 

Tarhana 
8 ) 

30) 

Tel şehriye 
Arpa şehriye 
Börülce 

300 
300 
500 

30 ) 
26) 
ıs ) 

18 23 15-10-938 .. 11 de 

trmik 400 24 ) 
Buğday 100 15 ) 
Bulgur 500 12 ) 
Pirinç unu 150 30 ) 72 85 15-10-938 .. 12 de 
Nişasta 150 30 ) 
Un 2000 13 ) 
Makarna 1500 30 ) 

30/ 9/ 938 tarihinde açık eksiltme ile münakasaya JConulmuş olan yukar
da yazılı muhtelif cins erzakm münakasası 10 gün müddetle uzatılmıştır. 

Taliplerin yukarda yazılı gün ve saatte evvelce istenilen evrakı müsbitele-
riyle komisyona müracaatları ilan olunur. (4139) 7300 

Taze sebze listesidir 
Emniyet Umum Müdürlüğünden : 

Muhammen % 7,5 muvakkat 
Mikdarı Fiatı Teminatı !halenin 

Erzakın cinsi Kilo Kuruş Li. K. Tarihi Günü saati 

-- --
Ispanak 4000 15 
Prasa 2500 10 
Lfilına 2500 12 
Kereviz 2000 20 
Karne bahar 1000 20 
Domates 2500 11 
Patlıcan 2000 10 
Yeşil biber 500 20 
Kabak 2500 ıs 

Taze bakla 2000 20 
Semizotu 2000 15 
Taze bamya 500 25 356 25 17-10-938 Pazartesi 16 
Fasulya 1000 20 
Barbunya 1000 20 
Havuç 1500 ıs 

Taze yaprak 1000 20 
Pancar 500 8 
Marul Adet 1000 s 
Hiyar " 

1500 5 
Dere otu demet 1000 2 
Enginar adet 1500 15 
Taze soğan demet 2000 2 

l - Ankara polis enstitüsü ihtiyacı için miktar, cins, muhammen be
delleri, ilk teminatları, ihale gün ve saatleri yukarda yazılı taze sebzeler 
açık eksiltme usulile münakasaya konulmuştur. 

2 - Bu işe ait şartnameyi almak istiyenlerin emniyet umum müdürlü
ğü satın alma komisyonuna müracaatları. 
. 3 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin teminat makbuz veya banka mek
tubu ile 2490 numaralı kanunun 2·3·cÜ maddelerinde yazılı belgelerle bir-
likt e tayin edilen gün ve saatte komisyona gelmeleri. (4058) 7135 

-Saata çok ehemmiyet veren REVU E saatı alır: 

Bir RE V U E 
saatı alan ne ald ı ğını bıllr. 

çünkl 80 sen e ilk t e crü b e ,g i b i bir 

g a r a n tiy e . m a llktlr .' 

Modeller en son ve zarif şekildedir .. 

a .. ııanı'd• satıe r •rl ı RIZA GÖZLÜKÇÜ, Banka lar caddeeı 8 :,. 
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Muayenehane nakli 
Dahiliye mütehassısı 

Dr. İzzet Kantemir 
Muayenehanesini Yenişehir Ha
vuzbaşı Kazım Özalp caddesi 
!Jgar Rifat Apt. nakletmiştir. 
Tel. 3062 7157 

Münhal memuriyet 
Ş\ırayidevlet Umumi Katipliğin

den: 
Dairemizde münhal üç tane ikinci 

sınıf mülazimlik için 12birinci teş -
rin 938 çarşamba günü saat on dörtte 
dairede müsabaka yapılacaktır. 
Yaşı 30 dan fazla olmamak şartiyle 

hukuk veya mülkiye mektebi mezun· 
!arı arasında yapılacak olan bu müsa
bakada kazanacaklardan garp lisan • 
larmdan birini bilenlere (35) bilmi -
yenlere (30) lira asli maaş verilecek
tir. 

İsteklilerin memurin kanununun 4 
cü maddesindeyazıh evrakı müsbite -
!erini de hamil olarak arzuhal ile ri
yasete müracaat etmeleri ilan olunur. 

(4072) 7225 

Güzel şapka 
meraklıların 

Viyananın meşhur 

P. ve C. HABIG 
Marka şapkaların en son 

modelleri gelmiştir. 

Taklitlerinden sakınmak için 
şu resimdeki markaya dikkat 

7314 

Harp Okulu Hastanesi 
Asabiye Mütehassısı 

Doktor Halil Ulaı 
Adliye Sarayı köşesi sarraf 
Hakkı Ap. Saat 3.7 Tl: 3912 

7196 

Peşin Fiatına Taksitle 
İstasyon silo karşısında 

Odun kömür 
YENi YAKACA K PAZARI 

Tel : 1475 7289 

, 
YENi RADYO , 
iSTASYONU U 

&.U:ic 
\939 

/ 

MODELi 

• 
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Ankara umum sallı yeri: Talil ve Hüseyin Orta~ Tüze caddesi No: 16 • Tel : 1226 

Siaorla ve arsiv memuru 
alınacak 

Emlak ve Eytam IJankaaından : 
1 - Bankamızın Ankara merkeziy

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

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

3 - İsteklilerin bankamız memur • 
lar talimatnamesi dahilinde tevdi 
decekleri evrak ve vesaikin nevi ve ma 
hiyetlerini, kabul için lazım olan di
ğer hususatı öğrenmek ve bu evrak 
ve vesaiki tevdi etmek üzere azami 
17 teşrinievel 1938 tarihine kadar An
kara'da Emlak ve Eytam bankası 
merkezinde zat işleri servisine, İstan
bul ve İzmir şubelerimiz müdürlükle
rine müracaat eylemelri lazımdır. 

(4155) 7311 

Savanlara müjde 
Kışldc şapkalarınızı a lmakta 
bir kaç gün sabırlı olunuz ... 

ESKİ NAZİ 
Mağazası kışlık şapka sergisini 
pek yakında fevkalade olarak 
açacaktır.. 7317 

Et ve sebzelerin iyice pişmemesinden, meyvaların güzelce yı
kanmamasından, içilen suların temiz ve saf olmamasından hasıl J 
olan solucan dediğimiz barsak kurdları en muzır hayvanlardır. Bun• J 
lar; ince barsağın iç zarına yapışarak ve kan emerek yetişir ve U
rerler, Ekseriyetle çocuklarda bulunur. 

HALSİZLİK, KANSIZLIK, HAZIMSIZLIK, KARIN AÔRİ· 
LARI, KARIN ŞİŞMELERİ, BURUN, MAKAT KAŞINMASI 

İSHAL, OBURLUK, BAŞ DÖNMESİ, SALYA AKMASI, SAR'· 
AYA BENZER SİNİR HALLERİ, GECE KORKULARI, GÖR· 
MEDE, İŞİTMEDE BOZUKLUK HEP BU KURDLARIN TE-: N 
SİRİDİR. b 

İsmet Santonin Bisküviti 
Bu kurdların en birinci devasıdır. Büyük ve küçüklere kemali 

emniyet ve itimadla verilir. Her çocuk seve seve yer. Çocuklarını· 

m 
K 

1 m 
za senede birkaç defa ihtiyaten veriniz. Aile doktorunuza danışınız• ro 

Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. Tarzı istimali ne 
kutuların içinde yazılıdır. 
Fiatı her eczanede 20 kuruştur. (İSMET) ismine dikkat. 6839 

Tarsus Amerikan College 

Amerikan Erkek Lisesi 
Dersler 27 eylülde başlar 

Yatılı ücret 230 lira, gündüzlü ücret 50 liradır. 
Tam devreli lise olduğu kültür Bakanlığınca tasdik edilmiştir. 
Türkçe, İngilizce, Fransızca okunur. Ticaret dersleri vardır. 

Kayıt muamelesi yapılmaktadır. 

to 
1i 
aeı 
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l~.~:~:~::-.~~:::5~~~::.::::.~:.~ı ! Y E ~u~UN BU GEC~İNEMALAR BU GE!} A L K 
Meşhur Fransız artistlerinden Senenin en nefis ve büyük türkçc 

ULUS - 19 uncu yıl. - No.: 6173 

İmtiyaz Sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

--------------------
Umumt Neşriyatı idare Eden _ 

Raimu ve Michelle Morgan tarafından sözlü komedi filmiyle yeni 
oynanan nefis bir filim mevsimi açıyor 

SERSEMLER KRAL! Lorel _ Hardi İş Arıyor 
Seanslar: 2,45 - 4,45 - 6,45 gece 21 de 

Fiatlar: Balkon 55 Hususi 40 Fiyatlar: 

Duhuliye 25 kuruştur Balkon 55 - hususi 40 - duhuliye 25 

Halk matinesi 12,20 de 
UYAN ve YAŞA 

Bu gece saat 21 de Açık hava sinemasında 

Kartaca muharebeleri 

kuruş 

Yazı işleri Müdürü = 
Mümtaz Faik FENiK - Türkçe sözlü 

~:::::lJl.===U===S ===IJa===sım===ev===i :===/Jıı.===NK===/Jıı.===R./Jıı.===-J) ~1111 1 111111111111111111111111111111111111111 1 1111 11 11 1 1 1 1111111111111111111111111111111111111111111111111111 1 111111111111 1 

gös 
ras 
faf 
lar 
ta 
d ir 
A·1 
sul 
ıne 

bet 
dal 
d:\11 

3 o eli Blaupunkt Radyoları geldi Kôzım Rüştü 
Ankara Adliye Sarayı caddcıf 

Gençağa apartımanı 
No. 6 TL 2208 6242 


