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(atalağzı limanının 
inşasına başlanıyor 
eni liman 12 milyon lira sarfile 

ÜÇ senede bitirilecek 

Nal ıa Yeki Hm izin 
Atatürk' e ve Celal 
Bayır' a telgrafları 

Ankara, 8 a.a. - Ankara - Er -
zurum dcmiryolunun Erzincan'a var
ması münasebetiyle, Nafıa Vekili ta
rafından Atatürk'e ve Başvekil Ce -
lal Bayar'a aşağıdaki telgraflar çe -
kilmiştir. 

ATATÜRK 
Cümhurreiai 

Sayın Batvekilimizin ye.1i ekonomik seferberliğimiz hakkın
aki kıymetli beyanatları arasında Karadeniz' de, Karabük'te 
rulmakta olan demir ve çelik fabrikalarımızın mamul madde

. rini ihraç ve ham maddelerini de idhal edecek, son sistem bir 
ıman vücuda getirileceğini söylemitlerdi. 

İstanbul 
Büyük milletimizin müstesna kıy

met ve kabiliyetlerini gene mİllet ve 
memleket için feyizli, faydalı kılma
nın sırnm en iyi keşi ve tatbik eden 
Büyük Şefliğinizde 19 mayıs 1919 
danberi yarattığmız eşsiz eserlere 
zamime olarak birini daha tebşir et
mekle bahtiyar oluyorum. 

Başvekilimizin Doktor Funk ıereline Marmara köıkünde verdiği ziya/ette bulunanlar 

Bayan Funk müessif 
bir kaza atlattı 

Etibanlı Umum Müdürü 
llhami Nafiz Pamir 

Devlet tarafından, inşasına Eti -
bank'ın memur edildiği bu yeni lima
nımız Karadeniz'de Çatalağzı'nda ku
rulacaktır. Bu limanın rolü önümüz
deki sene içinde faaliyete geçecek o
lan büyük demir ve çelik sanayiimizın 
en tabii ihraç ve idhal limanı olması 
bakımından fevkalade mühim bulun -
maktadır. 

Öğrendiğimize göre Etibank bu 
muazzam iş için hükümetten aldığı 
direktif üzerine inşaata girişmek üze
re çalışmalara başlamıştır. Esasen, 
dünya.om en tanınmış liman mütehas
srsı ve İngiltere hükümetinin liman 
işleri müşaviri Sir Gip bundan cvel 
memleketimize geldiği zaman müs -
takbel Çatalağzı limanının inşasına a
•• ı..ı. dVan proje hazırlamıştı. Pek ya
kında inşasına başlanacak olan bu li
man için Etibank'ın gene Sir Gip'den 
teşriki mesai dileğinde bulunacağı 

kuvetle muhtemeldir. 

(Sonu 8. inci say/ada) 

"Yurdumuzu dünyanrn en mamur 
memleketleri seviyesine çıkarmak 
ve milletimizi en geniş refah kaynak
/arma ulaştırmak., ve bunun için de 
birinci işler sırasrnda vatanrmızrn 
her köşesini demir ağla birbirine 
bağlamak yolundaki yüksek direktif
lerinin tatbikatrndan olarak Ankara 
- Erzurum demiryolu bugün Erzin
can'a varmış ve cümhuriyet çocukla
rmrn coşkun tezahüratı ve büyük 
şahsiyetinize ebedi minnet ve bağlı -
Irk leryatlariyle tesit edilmiş bulu -
nuyor. 

Bu vesile ile kurduğunuz inkilabı 
yaşarmak ve vatanrn saadetlerini art
tırmak için şaşmadan, sapmadan hız
la bütün enerjimizi daima sarfede -
ceğimizi tazim ve şükranlanmla bir 

(Sonu 8 inci sayfada) 

1IOk7b .............. a"lt!IL.ncurı: .. 

Bayan Funk 

Çiftlik'te bir araba gezintiai yapılırken araba 
devrildi ve Bayan Funk'un kolu incindi 

Bütün Ankara misafirimizin uğradığı 
bu kazadan dolayı çok müteessirdir 

Misafir Alman lktısat Nazm Ekselans Dr. Funk dün öğleden 
evel ı ı .30 da ikamet etmekte oldu~ Ankara Palas'tan çıkarak 
evela müzeyi ve sonra da Oğüst mabedini ziyaret etmittir. Bayan 
Funk da yanında Alman Sefareti erkanı olduğu halde ayrı olarak 
Ogüst mabedini ziyaret etmit ve Ankara kalesine çıkmıftır. 

~1 
ı~..,...--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Başvekilimiz B. Celal Bayar misa
fir Alman Nazırı ve refikası şerefine 
Ortban Çiftliğinde bir ziyafet ver • 
miştir. Başvekilin ziyafetinde misa
firlerimizden başka vekiller, Alman 
Büyük Elçisi ve elçilik erkanı hazır 
bulunmuştur. Oniversite 'de 

eticeler 
Falih Rılln ATAY 

g latanbul Üniveraiteai Hukuk 
esf" akültesi Dekanı Profeaör Dok • 

r Ali Fuat, bu aeneki imtihan 
et.icelerini bildiren esaalı be -
analı ile 1938 ders senesi dedi

r odulannı kapamıttır. Gazeteleri 
izin gelecek sene selihiyet ve 
esuliyet adamlarmı, milli kül • 

riz. 

hizmet etmekte daha ser 
bırakacaklarını ümit ede • 

Saym profeaörün aöylediğine 
aöre son sımfta imtihana giren 
142 talebeden 124 ü, ikinci aı • 
nıfta 244 talebeden 173 ü, birin
ci aınıfta iae 200 talebeden 105 i 
muvaffak olmuftur. tık sınıf bir 
tarama ve eleme vazifesi yapı • 
yor; ikinci amıf biraz daha yap
rak döküyor; fakat son sınıfta 
gürbüz ağaçla kartılatıyoruz. 

Gene dekan bu neticelerin nor
mal olduğunu bildirmektedir : 
Fakat, diyor, üniversiteden ne 
iatediğimizi bilmeliyiz. Kalite 
ıni, kantite mi? Eğer ünivenite-
lerin lüzumları adetle ölçülmüt 
olsaydı, bir çok Avrupa hukuk 
fakültelerinin timdiye kadar ka
pılan kapamaları lazım ge -
lirdi. Muhterem dekana hemen 
cevap verelim: Kalite iatiyoruz! 
Biziın nesillerimizin diplomalan 
Türkiye'yi ummanlarda uçura
bilecek bir yelken vücude geti • 
rebilir: Halbuki nasıl bocalama
lar yaptığımızı goruyorsunuz. 
Bizler, bizden iyisini değil, biz
den çok iyisini istiyoruz. Ve fe • 
hadetname değil, kendini müte • 
madiyen serbest tecrübeye ter • 
kedebilecek, mütemadiyen iıbat 
edebilecek liyakat istiyoruz. U -
mumi memleket idaresinde gör
düğümüz noksanlardan çoğu -
nun, İyi liae mezunları araaında 
anlQfJmarnaJı imkanı olmıyan 
ba•it kültüraüzlülı mueleleri 
olduğunu dü,ündükçe, gözleri • 
mizi bir daha üniversiteye çevi
riyoruz. Her teyi yapacağını, ve 
kendi yapacağını, hatta icat e • 
deceğini iddia eden tehlikeli ce -
halet,• bir de milli davalar de -
magojisi ve azimle birlettiği za
man, hakikaten men/i•yi harika
landırmaktadır. B e n davulu • 
nun kaba sesini, üniveraitenin 

(Soau 8. inci sayfada) 

Macarların payı da ayrılacak 

Çeklerle Macarlar bugün 
müzakereye başhyorlar ! 
Lehli/er 

sahip 
Macarlarla 
olmak için 

müşterek hududa 
ısrar ediyorlar 

Prag, 8 a.a. - Macarlarla meskiin bazı arazinin terki hak -
kında Macariıtan'la yapılacak ve 9 birincitetrinde Komamo' da 
batlıyacak olan müzakeratta Çekoslovakya'yı, riyasetinde B. 
Tiaao bulunan ve yalmz alovaklardan mürekkep olan bir heyet 
temsil edecektir. 

Heyet azası yarın sabah Komarno'- --------------------------
ya hareket edeceklerdir. Müzakere-ı 
ter yarın saat 9 da başhyacaktır. 

Macar hükümetini Hariciye nazırı 
Kanya ile Kültür nazın Kont Teleki 
temsil edeceklerdir. 

Dün akşam toplanan macar kabine
si bu müzakerelerin esaslarını hazır
lamıştır. 

Varşova, 8 a.a. - Pat ajansı bildi
riyor: Matbuat Karpat Rutanyasınm 
Maacristan'a verilmesi ve Lehistan'
la Macaristan arasında müşterek bir 
hudut tesisi için olan neşriyatına de
vam etmektedir. Gazeteler bunun Le
histan ve Macaristan için olduğu ka-

(Soau 8. incı sızylada) 

lngiltere'nin 
hava müdafaası 

Londra, 8 a.a. - Hava nazın bu
gün Cambridge'de söylediği bir nu
tukta hava silahlarının artırılacağını, 
Glucester'de tayyare imali için bir 
milyon ingiliz lirası aarfiyle yeni bir 
fabrika daha açılacağını ve Binning
ham, Bristol, Manche&ter, Liverpool, 
Cardiff, Glasgow, Plymouth ve Sout
hampton'da hava müdafaası tertibatla
rının kuvetlendirileceğini bildirmiştir. 

Alman - (ek minasebetlerlnln 
nonnılleıtlrllmeslne 11ll11hyor 

Dördüncü mıntaka da isgal edildi 

BQfvekilimiz Celôl Bayar Bayan Funlı'la /ıomıpyor 

ltalya ispanya' dan 

Frınko nezdinde 18 ay hizmet etmlı 

Gönüllüleri geri çekiyor 
Roma, 8 a.a. - Öğrenildiğine göre Fatist Hükümeti, General 

Franko'nun muvafakatiyle, ispanya' da çarpıtan ~e. muharip 
krtalarda 18 ay hizmet etmit olan İtalyan gönüllülerının derhal 
geri alınmasına karar vermiftir. 
Frankonun yaptığı luızırlık 
Roma, 8 a.a. - Salamanka'dan aşa

ğıdaki tebliğ neşredilmiştir: 
"General Franko, lspanya'da inkıta

sız 18 ay hizmet eden italyan gönüllü
lerinin derhal memleketlerine avdeti 
için tertibat almaktadır. Gönüllülerin 
mühim miktarda geri alınması işini 
deruhte etmekle Frankist lapanya 
hem beynelmilel emniyetin teessüsüne 
müessir surette yardım etmekte hem 
de karıımazlık komitesince izhar edi -
len arzuyu yerine getirmiı olmakta
dır.,, 

Karııma:slık komitesi katibi 
Salamanka'da 

Londra, 8 a.a. - arışma.zlık komi- Roma'dalıi lngiliz Büyük Elçin 
teai katibi B. Hemming, bu sabah Sa • Lord Pört 
Iamanka'ya hareket etmiştir. 

lngiliz ga:seıelerinin 
müıaleaları 

Londra, 8 a.a. - ispanya itlerinden 
bahseden ingiliz gazeteleri, Roma mü

Cümhuriyel bayramında 20 
Yugoslav mebusu gelecek 

zakerelerini tetkik e~er~k yakı?da bir Öğrendiğimize göre on be§inci 
anlaşmıya varmak ıhtımallerı husu- cümhuriyet bayramımızda bulunmak 
sunda nikbinlik gösteriyorlar. Bunun- .. y 

1 
'd 20 1 h 

la b A uzere ugos avya an say av şe -
eraber gazeteler, hususı kıtalar . . . .. . 

meselesinde henüz hiç bir neticeye rımıze gelecektır. Dost ve muttefık 
varılmaml§ olduğuu.u da kaydediyor •

1 
Yugoslavya saylavları Büyük Millet Alman cukerleri .ütlet topra/Jannda 

[Bu husıuta gelen telgraflar 3. üncü sayfamızdadır.] Mecliaimiziıı miaafiri olacaklardır. 

Ziyafetten sonra çok mUesaif bir 
kaza olmuştur. Bayan Funk kolun -
dan incinmiştir. 

Bütün Ankara'yı üzen ve teea1üre 
sevkeden bu kaza hakkındaki tebliğ 
ıudur : 

Ka:saya ait ta/silôt 
Ankara, 8 a.a. - 1 - Bugün Al • 

man lktısat Nazırı ve refikaları ıe -
refine Başvekil Celil Bayar ve refi
kaları tarafından Marmara köşkünde 
verilen ziyafette alman misafirlerle 
Dahiliye Vekili ve C. H . P. Genel 
Sekreteri Şükrü Kaya, Hariciye Ve
kili Dr. Araa, Milli Müdafaa Vekili 
General Kazım Özalp, Nafıa Vekili 
Ali Çetinkaya, lktısat Vekili Şakir 

(Sonu 8 inci sayfada) 

ltılyan mebuslar 
me<llsl lağvedildi 

Yerine korporasyonlar 

ve büyük faıist 
meclisi kaiın oluyor 

Roma, 8 a.a. - Büyük faşist mecli
si Muıolini'nin riyasetinde ikinci iç
timaını akdetmiştir. Başlıca harici si
yaset meselelerinin müzakeresine 
tahsis edilen bir toplantı saat 22 de 
başlamış ve saat bire doğru bitu1;1tir. 

Stefani ajansı teblig ediyor: Buyıik 
faşist meclisi dün akşamki toplantı
sında milli meclis islahat kanununu 
kabul etmiştir. 

Bu kanuna göre, bugUnkü nıebusan 
meclisi 29 uncu içtima devresinden i
tibaren lağvedilmekte ve yerine bü
yük faşist meclisi, faşist partisi milli 
meclisi ve korporasyonlar milli mecli
si azalarından mürekkep bir meclis 
ikame olunmaktadır. 

Ayin meclisi ile bu milli meclis ka
nunların yapılmasında hükumetle it
birliği edeceklerdir. 

Milli müşavirler namını alacak o
lan yeni meclis azası mebusların bü
tün imtiyazlarından müstefit olacak
lardır. 

Bu baptaki kanun layihası 7 birinci 
teşrinde kabine tarafından tetkik olu
nacaktır. 

Meclis aynı zamanda milli korpo
rasyonlar konseyinin ıı.lahına dair 
kanun layihasını da tasvip etmiştir. 
Tebliğ, harici siyaset hakkında hiç 

bir imada bulunmamaktadır . 
'Meclisin ikinci içtimaı bu akşam 

saat 22 de aktedilecektir. 
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Erzln<an ı,ın bir 
bayram vesilesi oldu Kendi kendimizi tenkid 

Pazarlıksız satış kanununu bütün memleket ve bu arada matbuat 
yerinde bir sevinç ve memnuniyetle karşıladı. Yeni kanunun satıcıya 
ve müstehlik halka temin edeceği faydalar üzerinde çok doğru mütalea
lar ileri sürüldü. Fakat k~nunun tatbik mevkiine konuld 1ğunun daha 
ertesi günü de görülen kusur ve mahzurlar hakkında lüzumundan faz· 
la aceleci ıikayetler okumıya başladık. Hele bunlardan birini cidden ga· 
rip bulduğumuzu söylemeden geçemiyeceğiz. Mu~arrir arkadaşımız 
çarşıdan geçerken bir çok dükkanlarda ''burada pazarlıksız satış yapı
lır,, levhasını görmüş. "Bu usulü gönül rızasiyle değil de kanunun mec
buriyeti altında kabul ettiklerine göre, sanki baıka mağazalara karıı 
bir üstünlükmüş gibi, bedihi olan bir ıeyi ne diye ilan ediyorlar) Bu, 
kanunu yanlış anlamak demektir,. diye kızıyor. 

Peki ama, bu arkadaş, o levhayı asmanın da kanunun icabatından 
olduğunu bilmiyor mu) Bilmiyorsa, tenkit ettiği §eyi bir az daha iyi 
tahkik etmesi icap etmez miydi} Bahusus ki kanun şimdilik ticaret sa
hasının yalnız bir kısmına hasredilmiştir. Ve bu usule tabi olanlarla ol
mıyanlarm tefriki için bir levha asılması prensipi gayet yerinde düşü
nülmüştür. 

Bu, münferit bir gaflettir. Fakat umumi bir derdimize temas ettiği 
içindir ki misal olarak gösteriyoruz. Her şeyi tenkit ettiğimiz gibi ken
dimizi de aynı müdekkik ve titiz nazarla kontrol etmezsek vazifemizi 
tam ifa etmiı olmayız. 

Evet, maalesef gözümüze·çarpan bir keyfiyet var. Günü gününe 
gazeteye yazı yetiştirmek mecburiyetinde olan arkadaşlardan bazılan, 
üzerinde konuştukları meseleyi iyi tahkik ve tetkik etmeden ulu orta 
şikayetlerde bulunmaktan çekinmiyorlar. Binlerce insana hitap eden 
gazetedeki sözlerimizi ve iddialarımızı, bir arkadaş meclisinde dert yan
mak maksadiyle söylediklerimizden daha vicdanlı bir kontrola tabi tut
mamız ve ertesi gün, bir daha silinmeai imkansız kara satırlar haline 
gelecek sözler üzerinde daha etraflı düşünmemiz lazım değil midir} 

Yeni haplsane 
binalarımız 

Adliye Bakanlığı mevcut hapi
ıanelerimizin ıslahı, ıslahı kabil olrru
yanlarm yerine yenilerinin yapılması 

etrafındaki programının tatbikine de
vam etmektedir. Bakanlık tarafından 

Bergama'da inşa edilmekte olan yeni 
bapisane binasının inşaatı ikmal edil
miştir. Yalova ve Artvin'de yapılmak
ta olan hapisane binalarının inşası da 
önümüzdeki günlerde bitecektir. Na -
zilli, Malatya, Kızılcahamam ve Kes
kin hapisanc binalarının temelleri atıl 
mış ve inşaata başlanmıştır. Bakanlık 
Edirne•de kurulacak çocuk hapisanesi
nin bir aynının da şarkta tesisi etra -
fmda etüdler yaptırmaktadır. Bu hapi
sane binasının inşasına ı 938 finans yı
lı içinde başlanılacaktır. İmralı hapisa
nesinden alınan müsbet neticeler üze -
rine Adliye Bakanlığı yurdun muhte -
lif mm.takalarmda bu kabil hapisane -
ler tesisi etrafında da ayrıca tetkikler 
yapmaktadır. 

P. T. T. Tasarruf 
sandıklan kurulacak 

Posta, Telgraf ve Telefon umum 
müdürlüğü bir çok ecnebi memleket
lerde olduğu gibi yurdumuzda da 
posta tasarruf sandıkları kurulması
nı kararlaştırmıştı. 

Umum müdürlük bu hususta Av
rupa'da esaslı tetkikler yaptırmakta
dır. Alakadarlar tarafından y\pıl -
makta olan bu tetkikat bittikten son
ra bir proje hazırlanarak Nafıa Ve -
kaletine verilecektir. Proje vekale -
tin tasvibinden çıktıktan sonra derhal 
tatbik edilmiye başlanacaktır. 

Nevyork sergisi için İstanbul
da bir komite seçildi 

Ya§UNAB1 

Ye Midyat' ta 
petrol aramaları 

Muf'ta petrol bulunduğu hakkında 
bazı İstanbul gazeteleri bir haber neş
retmişlerdi. Muş'ta petrol emareleri 
bundan sekiz sene evel bulunmuş ve 
buraya petrol mütehassısları gönderi
lerek tetkikler yaptırılmıştı. 

Hü.kümetimizin aiatematik petrol 
arama programı mucibince Mu§'a ye
niden jeologlar gönderilmişti. Jeo
loglar ilk etütlerini yapmışlar ve iki 

mahalde 11zan petrol'un jeolojik strük
tücl vaziyetinin petrol aramrya milaa· 
it olduğu neticesine varmışlardır. 

Burada önümüzdeki sene daha geniş 
mikya&ta etütlere devaai obınauk
tır. Bundan &<>nra arızalar taa· 
hih ve tebdil olunacak ve ıondaj 

makinelerinin tespit edilen yerlere 
sevki temin edildikten sonra arama
lara başlanacaktır. Midyat'ta görülen 
petrol emarelerine gelince, bu, dört 
ay evelindenberi malUm olan bir hadi
sedir. Arama vaziyetlerinin çok ümit
li bir safhada olduğu haber verilmek
tedir. Bunun için açılmıt olan kuyu
nun 37 metre ilerisinde yeniden son
daj yapılmak üzere Midyat'a sondaj 
makineleı'i nakledilmiş bulunmakta
dır. 

Dışardan getirilecek gemi 
parçalarının muafiyeti 

Ekonomi bakanlığı dış ülkelerden 
satın alınan buharlı ve motörlü gemi
lerle memlekette yapılacak benzerle
ri için getirilecek eşyanın gümrük 
resminden muafiyeti hakkında kabul 
edilen kanunun tatbik şekli hakkında 
bir talimatname hazırlamıştır. Tali
matname getirilecek eşyanın bakan
lıkta, deniz ticaret direktörlüğünde 
ve gümrüklerde tabi olacağı muame
leleri ayrı ayrı göstermektedir. 

Halk şenlik yapıyor · 
Şehir donanmıştır 

Erzincan, 8 (Gecikmiştir) - İlk 
trenin Erzincan garına girişi, hakiki 
bir bayram vesilesi olmuştur. Şehir 
baştan bap donanmış ve erzincanblar 

sokaklarda şenlik yapmışlardır. Sı

vas - Erzurum yolunun bu ana uğrağı 
'u dakikalarda eşsiz bir sevinç içinde 
büyÜklerini anmakta, rejimin büyük 
bir :zaferini daha kutlamaktadır. 

Bu milnasebetle on binlerce halkın 
iştirakiyle yapılan törende Dördüncü 
Umumi müfettiş General Aptullah 
Alpdoğan heyecanlı bir nı'.ıtukla hal
kın hislerine terceman olmuş ve gü
nün ehemiyetini tebarüz ettirmiştir. 

Bu şerefli günü erzincanlılara yaJa
tan büyüklere şehir namına tazim ve 
bağlılık telgrafları çekilmiştir. 

Yeni bir lise daha 
yapllıyor 

Maarif Vekaleti her sene artan 
mektep ihtiyacını karşılamak üzere 
Ankara'da üçüncü bir lise binası yap
tırmıya karar vermişti. Bu karar tat
bikatından olarak vekalet Telgaz'ın 
önünde yeni yapılacak lise binası için 
icabeden istimlakleri yapmış ve bu 
arsalarda toprak düzeltme İilerinc 
başlanmıştır. 

Gelecek ders senesinde inşaatı bi -
tecek olan yeni lisemiz 1700 talebenin 
okumasına müsait olacak ve ayrıca -
da 200 talebe için bir yatı kısmı bu -
lunacaktır. 

tekler Türkiye' de otel 
kurmak iıin 

teıebbüse aı adılar 
İstanbul, 8 (Telefonla) - İçerisin· 

de Marinbat, Karlsbad gibi ciftan -
'umQl şöhreti olan müesseseler de 
dahil olmak üzere, müesseşeleri südet 
arazisinin Al.manya'ya ilhakı dolayı
siyle alman topraklarında kalmış bu
lunan çek otelcileri, müesseselerini· 
Türkiye'de kurmak arzusunu göster
mi~ler ve bu arzularını fiil sahasına 
çıkarmak için meşhur otelcilerden 
Laffer'i mümessil olarak İstanbul'a 
göndermiş! erdir. 

Çek otelcileri mümessili bir kaç 
gün içinde Polenez köyü ile Yalo -
va'yı ve lstanbul'un otel kurulmasına 
müsait diğer yerlerini gördükten 
sonra Denizbank ve Türkofis'le te -
mas etmiş ve bir proje ile yakında 

tekrar Türkiye'ye geleceğini söyli • 
yerek bu akşam memleketine dön • 
müştür. 

Laffer Polonez köyünde dağ otel
leı;i kurulabileceğini, Yalova'nm mu
vaffakiyetle Karlsbad'a rekabet e • 
debileceğini ve Türkiye'de otel üc • 
retlerinin mevcut konfora göre pa -
halı olduğunu söylemiştir. 

Ordu' da 
Okuma yazma nlsbell 

yüzde 77 ye ,ıktı 
Mim Müdafaa Vekaleti, 1926 dan

beri Orduya askerlik hizmetlerini 
yapmak üzere alınmrş olanlardan, as
kerlikleri zamanında okuma yazma 
öğrenmiş olanların nispetlerini tesph 
etmiıtir. Bu nispetler, yalnız okuma 
yazma öğrenmiş olanların değil, bir 
ilk okul derecesinde bilgi veren ordu
ya yurt bilgisi, tarih, coğrafya, hesap, 
hayat bilgisi gibi umuml ve medeni 
malumatı öğrenmiş olanların miktarı
dır. 

1926 ve 1927 de arap harfleri zama
nında nispetler yüzde 17 olarak kal
mıştır. 1928 de yüzde on sekiz, 1929 da 
yüzde yirmi, 1930 da yüzde yirmi iki 
buçuk; 1931 de yüzde yirmi beş; 1932 
de elli dokuz, 1933 de elli dokuz, 1934 
de gene elli dokuz, 1935 de 62, 1936 da 
75; 1937 de 77 olmuştur. 

Yaşı, mektep çağını.aşmış olan va
tandaşların, biricik okuma yazma öğ
renebilecekleri mi.iessese olan cümhu
riyet ordusunun, kültür davamızda 
başardığı bu eşsiz hizmete ait rakam
ları, şükranla kaydederiz. 

C. H. P: Cebeci ocak kongreleri 
C.H.P. Cebeci nahiyebıne baglı o

cakların yıllık kongreleri aşağıda ya
zılı günlerde ocak binalarında yapıla
caktır. 

Nahiyeye bağlı Karaağaç köy ocağı
nın kongresi S ilkteşrin 938 tarihinde 
yapılmış, faydalı mevzular üzerinde 
görüşülerek köyün dilekleri tespit e
dilmiştir. Cebeci nahiye kongresinin 
6 sonteşrin 938 tarihinde yapılması 
kararlaştırılmıştır. 

9 ilkteşrin 1938 pazar saat 10 da Kıb
rıs köyü, 14 de Kutludüğün köyü; 

14 ilkteşrin 10'1.R rnnu> "";ıt 14 te K y. 

zılca köyü; 
15 ilkteşrin 1938 cumartesi saat 15 

te Kayaş semt ocağı; 
16 ilkteşrin 'ı.938 pazar saat 10 da Ce

beci semt ocağı; 
23 ilkteşrin 938 pazar saat 10 da Ma

mak ocağı. 

Yeni Adliye binala11mıı 
Adliye bakanlığı, ti.irk milleti adı

na icrayı adalet eden mahkemelerimi
ze yakışacak binalar yapılma•ı et:ü&: 
lcrine devam etmektedir. Bu etlidler-
den alınan ilk netice olarak Kastamo
nu' da yeni bir adl'iye binası yapılma
sına başlanmıştır. Silivri ve Manisa'
da da birer adliye binası yaptırılacak
tır. Bakanlık, mali imkan dahilinde en 
lüzumlu yerlerde adliye binaları yap
tırılmasını kararlaştırmıştır. Etütler
den alınacak neticelere göre yapıla

cak binaların yerleri tespit olunacak
tır. 

Elazığ'da cüzamlılar hastanesi 
Şehrimize gelen malllmata göre 

Sağlık ve Sosyal yardnn bakanlığının 
Elazığ'da yaptırmakta olduğu cüzam
lılar hastanesinin inşaatı bir hayli i
lerlemiştir. Yurdumuzda cüzamlılara 
mahsus olmak üzere ilk defa olarak 
yapılan bu hastane 50 yataklı olacak
tır. 

Firengi mücadelesi faaliyeti 
Sağlık ve sosyal yardım bakanlığı 

firengi mücadelesine çok ehemiyet 
vermektedir. Bakanlık ı bu cümleden 
olmak üzere Uşak ve Kars'ta firengi 
taraması yapmakta ve Alucre ile Gi
resun'da da mevzii firengi mücadele
sine başlamıf bulunmaktadır. 

Vasıtasız vergilerin tahsil>_ı s_P 
Tebll·g t .. . ·(ta Avr a ve zaman mururu ıçı .ünih konf 

ne gibi hükümler esas tutulaca~~e::~r 
Hükümetin kati ıeklini vermiı olduğu vasıtuız vergiler) halletmiı 

nu projesi, meriyetteki vergi kanunlariyle muhtelif hüküıO)lr; 
tiva eden tebliğat ve müddetleri, zaman müruru tahakkuk 1'- Münih 
sil, sırlaı:ı ifşa edenler, vazifelerini yapmıyan ~emurlar, defatbik nok 
ler ve saır hususlar haklanda yeni hükümler koymuştur. 

~ Konf 
dan evel baglı bulundukları ııı"ı1mıvan bi 
dürlüğüne veya varidat tahakk'lp;inden 
besi şefliğine tasdik ettirı1l1T _ Franıı 
bunlara geçirilecek kayıtlara aıt,ma day 
p~~ evr~kı tahakkuk zaman ~' yıkı 
muddetınce saklamıya, istendıl11ı_ 

Projede yazılı tebliğlerde, itiraz ve 
temyiz müddetlerinin hesabında hu -
kuk muhakemeleri usulü kanununda 
kabul edilen hükümler cereyan ede -
ccktir. Projede yazılı diğer müddetle
rin son günü, resmi bir tatil gününe 
tesadüf ederse, müddet, tatili takip 
eden günün akşamına kadar uza:t:tla -
caktır. 

Zaman müruru, tahakkuk 
ve tahsil : 

Verginin tarhr icap eden mali yılın 
sonundan itibaren her hangi bir se -
heple olursa olsun hakiki tahakkuk -
larda üç ve hükmi tahakkuklarda dört 
yıl içinde tarh edilmiyen ve tarh e-
dilip de katileştiği mali yılı takip e
den mali yıldan itibaren beş sene i
çinde tahsil olunamıyan vergiler za -
man müruruna uğrıyacaktır. Ruhsat 
tezkereleri ve vergi karneleri harçla
rı da bu hükümlere t abidir. 
Yabancı memleketlerde bulunan 

mükellefler için tahsil müruru .zama
nı on senedir. Verginin taallük ettiği 
mali yılın sonuna kadar tahakkuk et
tirilmi yen hayvanlar vergisi tahak -
kuk zaman müruruna uğrıyacaktır. 

Maliye vekili göreceği fevkalade 
lüzum ve zaruretler dolayısiyle, tah -
sili vacip bir hale gelmiş olan vergi -
leri, taksite bağlamak salahiyetini ha
iz olacaktır. Bu takdirde tahakkuk e -
dilmiş vergi borcu mikdarınca bir 
banka teminat mektubu alınmaıu, ge -
cikme günleri için faiz istenmesi mec
buri olacaktır. 

veı1;;1 1.cu. ıu ıu .. D-.. ... - •• ...1-- --:&.ac:i olan-
larla hesap mütehassısları resen tak
dir heyetleri itiraz ve temyiz komis -
yon reis ve azaları yaptıkları vazife 
dolayısiyle öğrendikleri sırları if~a 
edemiyeceklerdir. Aksine hareket e -
denler türk ceza ıkanununun 198 inci 
maddesine göre ceza göreceklerdir. 
Bunlardan suçları tekrarlananlar, bir 
daha maliye hizmetinde kullanrlmıya
caklardır. 

Verilen vazifeleri yapmıyan me -
murJarla hesap mütehassısları takdir 
heyetteri rewl ve ·-•arz'l'uak'k __ .. _..._. 
zibati cezalar tatbik olunacak, ayn -
ca haklarında memurlar muhakemat 
kanununa tabi olmaksızın takibat ya-
pılacaktır. · 

Yanmak, su basmak gibi mücbir se
bepler yüzünden mahvolan sigortasız 
ticaretanelerin buna takaddüm eden 
takvim yılına göre tahakkuk ettiril • 
mi~ olan vergileri ile hadisenin vuku 
tarihine kadar olan 'ftrgilcrinden he
nüz tahsil edilmemiş bulunanlar, ma
hallin en büyük maliye memurunun 
tahriri emriyle terkin olunacaklardır. 

Kara, deniz nakliye vasıtaları için 
belediyeler ve liman idareleri seyrü
sefer ruhsatiyesi veya plan verirken 
bu vasıtaları işletenlerin vergi kar -
nelerini arıyacaktır. Vergi karnesi ol
mıyanlara vergi karnesi gösterinciye 
kadar ruhsatiye ve plan verilmiyecek· 
tir. Bu şokilde hareket etmiyen me -
murlar haklarında inzibatt ~zalar 

tatbik edilecektir. 

Defterler: 
Mükellefler, vasıtasız vergiler ka • 

arumu projesi hükümlerine göre tu -
taca.klan defterleri, - ikinci nüsha -
lardan terekküp eden ve yıl sonunda 
ciltlenmiş olan kopya defterleri ha • 
riç - türkçe tutmrya ve ticari yılı gir· 
mezden veya yeniden işe başlamaz -

manda ibraz eylemiye mecbur ~eransı 
!ardır. Asındaki 

Defterlerini, gelecek yılla"•eaini 
kullanmak istiycnler, her ticati.,... A~ e 
birinci ayı içinde son muamelUakAI .. 
yukardaki makamlara işaret r:1- · l'b 
d'k . ki . .ren, u 

ı etırece erdır. Bu mecblll' .. 
· · ""arun ve rıayet etmıyenlerden mahkeme'.. 

1 riyle 100 liradan 1000 liraya ka~osd ov 
uın an ra cezası alınacaktır. k .. 

Vasıtasız vergiler kanunu proF,da.1?1~ 
deki komisyonlar ve heyetler, ~ ~ ~~ 
de yazılı adetleriyle toplanacak/fatta ıki 
seriyetle karar vereceklerdir. tç~. hudu 
da bulunmıyan azaya yedek~ •sıtten v 
let edecektir. Reyler müsavi olmektedi 

•reisin olduğu taraf tercih olun.-le kendi 
tır. Komisyon ve heyetlerin reia İçine• 
zaları üçüncü derecede dahil otendileri 
üzere akrabalariyle alakalı itlerdlmrn ald 
lunamryacaklardrr. Diğer 

Komisyon ve heyetlerde bul'va. t 
müntehip ha. mazeretleri olma~ııtan 
biribiri ardınca üç içtimaa gebııflll'• Al 
leri takdirde istifa etmiş sayıla~kalan 
dır. Belediyeler ve mesleki te~I, kend 
ler tarafından seçilen ha içinde tddia e 
hükümler tatbik olunacaktır. e1•et P.t 

Umumi, mülhak veya rcmıi b;.. 
lere dahil veya bağlı daire ve mUIYa'~ı 
scler tarafından akdedilen muka"a ile 
lerde vergi ve resim muafiyetiıııetler 
ya vergı ve & ....... _,,_:_ +,.-d~vcsini'''!":.--· 
ire ve müesseselerce deruhte euııeıidısel 
ğin dair hüküm konmıyacaktrr. lakat b 
cak bu daire ve müesseselere ait .ıW\lman 
velelerde karşı taraf mukavcl tarafı 
mevzu olan işten dolayı akdin ~.0~ 
urasında mevcut olmıyan vergi~ 
simlerle mükellef tutulamıyacaJte bu 
Şubelerinin yıllık hcsaplaruı.ı 11dır. 
merkezde toplıyan k~ vergilctal' 
de beyanname,,e tabi mükellefler,:nlel<~ 
zançlarmın he; şubeye düfen ıni~ ~"t 
a.-...., u n-.......ı .... ı .... "2.""' ""Y•., a 
receklerdir. Şubelerin bulundu ya 
yerlerin mahalli idarelerine ait v'.ya'yı 
hisseleri bu mikdarlara göre besaftki d 
tahsilini müteakip tevzi olunaca~ 0 

Projede yazılı varidat daireler• ıebe 
varidat tahakkuk memurları tabirl&Jut k 
tahakkuk fUbe teşkilatı olan yerl'lUın 
tahakkuk şubelerini; şube tefkilatlnya' 
mıyan yerlerde varidat mahallc~~ı bi 
projede tasrih edilmemiş olan ~lar 
de bina ve arazi vergileriyle aJ» 
hususlarda en büyük malt meo>Ooek i 
varidat müdür ve memurluğu, tai'Jhan 
ı . ... k şefliği gibi tabirler hususi d Pol 
sebe müdür ve memuriyeti, hlll'Jllya• 
muhasebe varidat müdür ve meaı1'deri 
yeti ve tahakkuk şefliğini ifade "aaos 
cektir. . ol 

Hususi kanunlarda veya bu ~ ge 
nin nefri tarihine kadar devletçeki 
dedilmiş olan veya akd sırasında sıJlır 
hükümlere göre muteber bulunan ıhi i 
kavelelere müsteniden bu kant'6ta 
yazılı vergilerden birinde muafi~ri 
kabul edilenler kanunlarmda ve dıgo 
kavelelerde yazılı vergilerden "IC 
mettü vergisinden istisnalrğı kabıılılir. 
dilenler de sınai ve ticari kazanç -fi 
gilerinden muaf olacaklardır. any 

ıt 

Fazla tahsil, noksan taluil ı ık 
İstanbul, 8 (Telefonla) - İstanbul 

ticaret ve sanayi odası Nevyork ser -
gisi hazırlıklariyle uğraşmak üzere 
oda birinci reis vekilinin reisliğinde 
bir komite kurmuştur. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Kanun yollarını teşkil eden i~t 
mercilerinden verilip katiyet kel~ 
den kararların mükelleflere tel>.., 
tarihinden evel tahsil edilmiş ,,-Y 
vergilerin bu karar göre fazla aıısıUC 
ğı anlaşılan mikdarı ıahiplerine "~ 
veya vergi borçlariyle mahsup; e-,v 
olan kısmı ise tahsil olunacaktır. 1 

Dün hava auk ge~i 
Dün şehrimizde hava az bulutlu 

geçmiş, rüzgar şimali garbiden saniye
de bir metre hızla esmiştir. Güntin en 
yük.sek ısısı gölgede 23 derece olarak 
kaydedil mittir. 

Yurtta hava bütün bölgelerde kıs • 
men bulutlu, kısmcıi de açık geçmiş • 
tir. Son 24 saat içinde yalnız Kasta
monu'da hafif yağış olmuş ve metre 
murabbaına 2 kilogram kadar au br -
rakmıştır. 

Rüzghlar doğu ve cenup Anada -
lusiyle cenubun şark kısımlarında 
garptan saniyede 3 metre, diğer böl
gelerde şimaldan 3 metre kadar hızla 
esmistir. 

En yüksek ısılar gölgede Antalya 
ve Diyarbakır'da 22, Bodrum ve Isla-

2 Adana•da 30 derecedir. 

Providans'ın daveti ! 
Yirmi sene ''muammer olduktan 

sonra,, birkaç parçaya bölünen Çe
koslovakya'nrn cümhur reisi Beneş, 
çoluğunu çocuğunu toplayıp Prag
dan uzaklaştıktan sonra haber alı
yoruz ki Provillans'taki Bravn üni
versitesi kendisini siyasi konferans
lar vermek üzere çağırmıştır. 

Bunu bildiren telgraf, Beneş'in 
ne cevap verdiği belli değildir, di
yor. Bana kalırsa Beneş, Provi
dans'in davetini kabul etmelidir. 
Providans "Allahın takdiri" demek 
olduğuna göre sabık cümhur reisi, 
bir defa, zaten bu daveti kabul et
medi mi? Bir daha kabul ederse ne 
çıkar - T. 1. 

Coraplar t'e topyekun harp ! 

Rahmetli Luıdendorf'un "Top
yekun harp,, iaimli eserini dilimi
ze çevirmiş olan arkadaıımız Hik
met Tuna, dünkü Ulua iliveaine 
bir tarih makalesi yazmıtti. Şimdi
ye kadar daha ziyade askerlik, si
yaset, ekonomi ve edebiyat aaha
amda kalem yÜrüten B. Tuna, ga
liba ilk defa olarak, meyzQUDu N.• 
rihten seçiY,OI'• 

Fakat a.rkadatnnız, en önce 
"çorabın tarihi" ni yazmak s\D'e
tiyle göze çarpan bir tevazu gös
termi~tir. 

Bir ba~a dostumuz, bundan 
yıllarca önce yazdığı güzel bir 
fantezi' de cana kıyan kadın ço
raplarının dinamit gibi, fi§ek gibi, 
bomba. gibi harp kaçağı sayılma
sını ist.emitti. 
Eğer giz de bu temenniyi hatırlı· 

yarak "çorabın tarihi" ni okudu
nuzsa, Ludendorf müterciminin 
aykırı bir it yapmaınıtJ gene top
yekWı harp mevzuundan ayrıl
mamı§ olduğuna hükmetmi§ainiz
dir. 

Aşkın ve saadetin 

hllmmadde.ııi ! 

A..lman;ıa'da biı: "fiituliat m~· 

tebi., açıldığmCfan ve l:>urada ya
rınki alman sömürgeleri iç.in hem 
erkeklerin, hem de kadmların ye
tittirildiğinden bahseden bir ya
zıamda F. Vinder diyor ki : 

"Eğer Almanya istediği sömür· 
geleri ele geçit'emezae bile gene 
burada ok1,lyan kızlar bir f8Y kay
betmiyecek, bilikia kazanacak· 
tardır. 

Çünkü buradaki kızlarm öi· 
retmeni olan bir kadm demittir 
ki: "Buradaki talebe kızlarnnız, 
daha bugÜnden evlenmit aayılD'• 
lar. Afrika'da yerlepnif olan al
man çiftçiler, bize mektuplar gön
derip mektebimizde okuy.an kız. 
lardan kendilerine birer kan ayır
mamızı teklif ediyorlar. Kızlar, 
bunlar tarafından gönderilen fo
toğraflara ba·karak birini yahut 
ötekini tercih ederler. 

Bö;ılece birçok kızlarmuzm 

niektuplaımo. suretiyle §İmdiden 
sözleri kesilmi§, nqanları yapıl
mı§'t.ır.,, 

Endüstri devletleri, sömürge
leri ham madde kaynağı olswı di
ye iaterler. Atkın ve saadetin ham 
maddeai ise, demek, ana vatan· 
dan sömürgelere doğru gönderil
mektedir. 

Aynştayn teorisi ! 

Doktor Froyd yahuıdi olduğu i
çin Viyana'dan çıktı, Londra'da 
ya§ıyor. 

Profeaör Ayn§tayn iae bet ae· 
nedenberi Amerika'da oturmak
tadır. 

Geçenlerde bir kadm, A)'llftay
n'e §Öyle bir aual aormuı: 

- Kendi izafiyet teorinizin 
doğru olduğuna kendiniz inanıyor 
musunuz? 

Ve profeaörden fU cev-abı al
mıttır: 

- Lınnedeaim ki doğrudur; 
fakat bu hakikat 1981 aıeneainde 
ben öldüğüm zaman aabit olacak
tır. 

- O zaman ne olacak? 
- O zaman eğer ben haklı isem 

almaınler benim1alman, fransızlar 

Hizmet erbabı itıtihkakları wetfiiç 
den 2888 numaralı kanun mudf>;hn 
alınmakta olan hava kuvetlerine ~c 
dım vergisi için de bordro vere'Ct. 
terdir. ~ 

Hava kuvetlerine yardım verg~ 
nin kanun hükümleri dairesinde t 
kif ve tediye edilip edilmediğini ~ 
yin için alakalı daire ve müessese 1 

le hakiki ve hükmi şahısların de aa 
ve kayıtlarının tetkiki, bordro~e 
vaktinde verilmcmC9i veya bir Jc Y 
istihkakların ıbordroda hiç göster ın 
memesi veya noksan gösterilme6İı ii 
silen vergilerin zamanında yatırı!~ 
ması hallerinde yapılacak muaı:rı0 

terle ecza kısımları hakkında hiı~ 
erbabının kazanç vergisi hakkı~~ 
hükümlerin aynı tatbik edileceP' 

iae yahudi olduğwnu iddia .,I', 
celder; eğer haksız çıkar~· 
zaman alınanlar yahwli oldui'~ 
fra.nsızla.r ise alman oldui 
söyliyecekler 1 
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içil~~ Avrupa vaziyeti 
fnih konferanaı, Çekoılovakya 

a•~en bir harbm çıkmaaına mani 
da beraber, Çekoılovakya meae • 

ilerthalletmit değildir. Uç meıele 
u.Jtr: 

, 
tf- Münib konferan11nın kararla • 

cWatbik noktaaında.ki anlaırnazhk • 

Konferanaın karariyle alaka
an bir takım iddiaların ileri 

. nden doğan mütkil vaziyet. 
ı ait!- Fransız ve Küçük Antant itti
a ;t_ma, dayanan orta Avrupa siste -
n~ıkılmuiyle meydana &elen ka-

ur ..onferan11n kararlanm tatbik 

ıll~ı~~ anlatınazlık çekoslovak 
11nan en kolay t.araf ını tetkil 

ı'-· Alrnanya'nın İtgal edeceği 
et~~ tesbit edilrniıtir. Alman 
cbıİ'e~~ bu mıntakalarr aıra ile mu -

ıne ~ ~n ve aaatlerde ita'al etmekte -
ka,pekoılovakya hükümeti, Benef'in 

tundan sonra Almanya'ya kaJ"1ı 
prafili,k ı?s~ennit ve bu yakınlık Al -
r, ılf- dıa ıyı bir kabul görmüttür. 

~jla.tta iki hükümetin, yeni çekoa -
. t~ . hudutları üzerinde anlatarak 
;;.ıtten vaz geçecekleri de haber 

i ~tedir. Görülüyor ki ç~kler yeia 
~-kendilerini Almanya'nm kucak-
eil ıne atnutlardır. Bu hareketleriy

Jtndilerine ihanet eden Franaa'dan 
ercllraın aldıklanna da kaildirler. 

Diğer taraftan Almanya'nrn Bra • 
bı.ıl'1• tara.flarma dotru ıenitlemeai, 

istan'ı telaıa dütürmüıtür. Ma • 
l'• Alrnanya'nm eline geçen bazı 
a"'-8kalann, vaktiyle Avusturya'nın 
,.., kendilerinin elinde bulunduğu • 
dolddia ederek, A1manya'nın haksız 

İl~et ettiiini söylemektedirler. Ya -
~ • ., ıa ile Macariıtan Çekoalo • 
wa';)I paylafUDIYOl"lar. Çekoalo • 

a ile Almanya U'Ulndaki müna • 
tler aaliha doiru viirii,.ı..o-, Al· 

v"' .. - ~ıacaristan'la arası açılma
• diaelerin ıarip bir cilvesidir. 
aut belki de daha ıarip bir cilve • 

t114wııımnya'ıun, Polonya ve Macariı
tarafından Rutenya ve Slovakya 
· ileri sürülen iddialara kartı 
· · vaziyet almak dejilae de her 

bu iddialan çok aoiuk kar;ıla • 
. L · Maliimdur ki polonyab " 

· ,,,. ekalliyet mantakalarınm da bu 
er,Wok~tlere iltihakı Miinib kararla • 

~dıi. Fakat Polonya ve 
•tan bununla iktifa etmiyerek, 
ya'yı Ye hatta mümkünse, Slo • 

vt,a•yr da ilhak etmek istiyorlar, 
ki devletin biribiriyle hudut kom
olmak arzusundan daha makW 

daeı,ep ileri ıürülmemektedir. Neden 
kODı§uau olmak istedikleri iyice 
delildir. Bir rivayete göre, Al

ya'nın tarka doğru ıenitlemeıine 
ı bir aed çekeceklermİf. Südet a1-

_., .. ..,,rnu1 hudutlan içine aldıktan son• 
manya'nın ''ıarkta" toprak ilhak 
iıtiyeceii çok tüphelidir. Fakat 
ya'nın böyle bir taaavYuru var-

Polonya'nın ve Macariıtan'ın Al • 
ya'ya kartı bir aed teıkil eclemiye
eri de muhakkakbr. Her halde 
oslavya'mn da bu yaimeya taraf. 
olmadıiı anlatılıyor. Dün Belırad-
ıelen bir telgrafta Çekoslovakya-

• macar ekalliyeti meaelesirıin mün
ran milliyet esası üzerine halledil
. icap ettiii ve Romanya'nın da bu 
tada Yuıo.lavya ıibi dütündüiü 
"rilınekte idi. Bu haber, bir defa, 
oalavya'nm da macar ve Polonya 
una dahil olduiunu tekzip etmek

. • Sonra Küçük Antant itilafının 
sah etmit olmaıına raimen, Ro
Y•'nm ve Yuıoslavya'nın ekalli • 
nuntakaları dıtında kalan çekoılo
topraJılan hakkında alaka göater
te olduklannı anlatması itibariyle 

&andır. 

aa.en yeni f8rilar altında Yuaoa
•'nın ve Romanya'nın nasıl bir ai
t takip edecekleri orta Avrupa va

etinin en büyük muammasıdır. Bu 
letler, franaız ıarantiainin ne dere
loyınetaiz olduğunu ıönnü,lerdir. 
çük Antant da yıkıhnıttır. Acaba 
u arbk tarihe intikal etrnit mi ıa-
aklar? Kendilerini teahhüdle bağlı 
telakki edecekler? iki taraflı bq • 
bir antant nu yapacaklar? Dafka 
plara mı airecekler? Her halde bu
orta Avrupa'da azçok mütebellir 
bir vaziyet, Polonya - Macaristan 
üdüdür. Polonya ile müttefik ol

raimen, Romanya, bu devletin 
koalovakya tneaeleainde takip ettiği 
aseti hiç beienmerniıtir. Macaria
'la da hudut k°"lfusu olmak teıeb

siinü de fÜphe, hatta endite ile te· 
ki etmiıtir. 

A. Ş. ESMER 

Berat • 
gecesı 

Diyanet itleri Reialiiinden : 
1938 scneıi bimci teırinin g uncu 

aazr günü şabanın on dördüne teaa -
üf etmekle puar akpmı (yani pa
ırtesi gecesi) leylei berat olduğu i • 
ln ohxıur. (4162) 7346 
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D 0 ·N Y A H A B E R L E R i Japonlar yiirüyüıe 
devam ediyorlar 

ITÜRKiYE BASINI 1 

Kıssadan hisse 
Filistin' deki karıııkhklan 

İngiltere naul görüyor! 

İngillı gazeteleri 
tahliller yapıyorlar 
Londra, 8 a.a. - Gazeteler, hükü

metin Filistin'de azami süratle ha· 
roket etmesi Hizumunu ittifakla kay
dediyorlar. Filistin'deki İngiliz fev
kalade komiıeri Sir Harold Mac Mi
şel'in gelecek hafta hatlarında tay
yare ile Filistin'e döneceği zannedil
mektedir. 

Taymis gazetesi, yahudi ajanıtının, 
Irak hariciye nazırının Filiıttin'e ya
hudi muhaceretini durdurmıya .ma
tuf teklifini protesto eden bir telgra
fını neşı:etmittir. 

Devli Telegraf gazetesi, fevkala
de k..,\,1İserle müstemleke nazırı aıa
aında dün yapılan görüşmeler csna
aında, Filistin karışıklıklarının der· 
hal bastırılması ıçin icap eden ted· 
birlerin bahis mevzuu olduğunu 7a· 
zıyor. 

Aynı gazete, bugün Filistin'deki 
mevcut isyanın, İngiliz mandası al· 
tındaki topraklarda şimdiye kadar 
vukua gelmiş olan isyanların hep· 
sinden daha şiddetli ve daha tahrip 
edici olduğunu bildirmektedir. 

Daily EkspreS& gazetesi, asayiş 
temin edilmedikçe planlar tertibi 
faydasız olduğundan, Filistin'e ye· 
niden kıtaat gönderilmesinin imkan 
dahilinde bulunduğunu kaydederek 
diyor ki: 

Kabinenin niiıayet Filistin'in tak· 
simi imkansız olduğuna ve meselenin 
bu suretle halledilemiyeceğine kana
at g-etirmP•İ ihiı&..,. .. l hGd ... lmk Uc~ll
dir. 

Filistin' de 
hava 

çok gergin! 
Kudils, 8 a.a. - Filistin'dc hava 

son derece gergindir. Telgraf muha -
beratı akfiUD& kadar temin edileme -
mJ9tir. Filiatin yahudileri frak hari
ciye nazırı tarafından teklif edilmit 
olan arap devleti içinde bir ekalliyet 
atatilsünün tatbikini azami bir ener
ji ile reddetmiye hazır bulundukla -
rmı bildirmişlerdir. 

Arap iııihadı kongresinde 
konU§ulanlar 

Kahire, 8 a.a. - Arap ittihadı. 
kongresi bu sabah ikinci celseıini 
akdetmi9 ve bu celsede de delegeler 
Filiıtin'de manda hükilmetinin poli
tikaıına büc:umlarına devam etmif· 
lerdir. Mııır delegeıi, delegelere iti
dal tavsiye etmiş ve delegelerin bu 
hattı hareketlerinin yeni .zorluklaı 

ihdaa edebileceğini söylemi9tir. Bu
nun üzerine kongre baıkanı açık mü
zakereleri tatil ederek gizli müzake
rede bulunacak olan komiıyonlar ih
daıına karar vermiştir. 

32 saatlik 
hafta meselesi 
Playmut fabrikasında 

6.000 amele grev yaptı 
Detroit, 8 a.a. - 32 saatlik iş haf

tasının tatbiki hakkında beynelmilel 
amele konfederasyonuna merbut sen· 
dika tarafından yapılan talebe müza
haret etmek mak&adiyle Kraisler mÜ· 
caıeaeaine bağlı Playmut otomobil 
fabrikaaının 6000 amelesi çalıtmaktan 
imtina etmişlerdir. Amele, esasen bu 
hafta 32 saat çalışmış olduğunu ve pa· 
zartesinden evel fabrikaya gelmiye
ceğini beyan etmektedir. Playmut 
fabrikasına yedek parçalar veren 
Briggs ManufaktUri Kompani mües
sesesinin direktörlüğü mezk<ir fabri
kaya tekrar açılıncıya kadar kapıları
nı kapamaya karar vermiştir. Bu su
retle 9000 amele muvakkaten işsiz 

kalmı9tır. 

Alman • (ek münasebetlerinin 
normalleıtlrllmesine ~hııhyor 

Dördüncü mıntaka da isgal edildi 
Prag, 8 a.a. - Bu sabahki gazeteler Bohemya ve Moravya'nın 

Almanya'nın İfgal ettiği betinci mıntakanrn ıekline nazaran çi
zilmit olan hudutlarının haritasını neıretmektedirler. Şimdiye 
kadar itıal edilen mıntakalar haritasının neıri ıanıür tarafın • 
dan menedilmitti. Dün akıam sinemadan çıkan halk bu haritayı 
neıreden gazeteleri kapıfmııtır. Matbuat müttefikan feci bir a
ciz hissine karıtan infialini izhar etmekte ve müzakerelerin he· 
nüz ümit ettirdiği imkanları soğukkanlılıkla del-pit eylemek -
tedir. 

Avrupa vaziyeti 

Fransız gazeteleri 
neler yazıyorlar 

Paris, 8 a.a. - "Popüler,, gazetesin
de Blum, yazıyor: 
"Avrupa'nın kendisini harap eden 

bütün ihitlafların muslihane bir şe
kilde halline cioğru gitmesini bütün 
kalbimle arzu ediyorum. Fakat böyle 
bir tesviye sureti için ve Fransa'nın 
"şerefli ve adilane., olmasını arzu et
tiği bilhassa bu sureti tesviye için 
şimdiye kadar müşterek bir kanaatla 
ve hiç olmazsa beynelmild ve sulh 
müna:.ebetlcri hakkındaki düşüncele
rine benziyen bir kanaatla biribirine 
yaklaşmış olan devletlerin azami de
receıde anlaşmaları lazımdır. lngilte· 
r~ hillciirnetinin de bu fikirde olduğu
nu zannediyoruz. Avam kamarasında 
Samuel Hor, Halifakı ve jon Simon 
yekdıgerini müteakiben Sovyetler 
birliğı'nin Avrupa'da oynadığı rolü 
muhafaza etmeaınin ne ·kadar mühim 
ve arzuya şayan olduğunu beyan et· 
mi,lerdir. Fransa hükümetinin lngil
tcre'nin bu kanaatine ittirak etmedi
ğini zanneıc:liyrum . ., 

"Epok" gazetesinde, Donadiö f<Syle 
diyor: 

"İngiltere Çekoslovakya'ya ikrazat
ta bulunmayı kabul ctmi~tir. Fransa 
da elinden geldiği kadar yeni devlete 
yardım edecoktir. Fakat, düzeltilemi
yecek vaziyetler de vardır. Şüphesiz 
hiç bir zaman Umidi kesmemelidir. 
Bununla beraber orta Avrupa'da yeni 
bir nizam vücuda gelmittir. Bu ni;.;;; 
adalet ve asayiş arzularımızı tatmin 
edecek mahiyette değildir.,, 

"Lö Jur., gazetesi, Polonya ile Ma
caristan araıında mil,terek bir hudut 
iatiyen Macariat.an'ın bu arzusundan 
bahsederek diyor ki : 

- Macaristan'ın Budapeşte ve Var
,ova'daki taraftarları bu münasebetle 
bolıeviklik aleyhindeki mücadeleyi 
ileri sürerek Sovyetler Birliğine kar
şı bir Polonya - Macaristan • Roman-
ya blokundan bahsetmektedirler. Sov
yetler Birliği kelimesinin yerine Al
manya kelimesini koyacak olursak ha
kikate daha ziyade yaklaşmış oluruz. 
İtalya bu işi deruhte etmiştir. Bina
enaleyh Almanya'nın Roma'nın bu 
arzusunu da nazarı itibara alması la
zımdır. Bu arzu Fransa'nın da yakın 
menfaatlerine uymaktadu . ., 

Doktor Beneı 

İstlıre're gidiyor 
ı-rag, 8 a.a. - l'oledni List gazete

ı;ine göre şimdi Sezimovuati'deki ma • 
likanesinde bulunan eski cümhur rei -
si Bene§ zevcesiyle birlikte kışı ~eçir
mek üzere lsviçre'ye gitmek niyetin
dedir. 

Slovak nazırları yemin ettiler 

Berlin, 8 a.a. - &nebi memleket· 
lerde dolaşan pyiaların hilafına ola
rak Münib itilafının tatbiki için te
şekkUl eden beynelmilel komisyon 
Almanya ile Çekoslovakya arasında 
esirlerin teatisi veya tahliyesi hak
kında hiçbir karar ittihaz etme,miştir. 
Komisyon bilfiil bu mesele ile meş
gul olmuş ise de plebisit sahasında 
olduğu gibi bu işte de iki tarafa dog· 
rudan doğruya anla§mayı tavsiye et
meyi tercih etmiştir. Alakadar iki ta
raf arasında dogrudan doğruya mü
zakere yolu ile bir itılafa varılamadı
ğı taktirde beynelmilel komısyoı1 
müc.ıahale ederek bu saha<la ı .ayet e
dilecek ulan kaideleri tespit edecek
tir. 

10 ilkteşrine kadar alman ordusu 
tarafından işgal edilmesi kararlaştı· 

rılan beşinci mıntakaya dahil bulun· 
mıyan muhtelit mmtakalarda iı.e ple
bisit, ancak iki taraf mutabık kalcıığı 
taktirde yapılacaktır. Şimdik~ halde 
her iki taraf da iki memleket arasın
daki münasebetlere bir an evel nor
mal bir şekil vermek arzusu ıle uzun 
bir plebisit muamelesinden kaçın· 

mak istemektedirler. 

Lorıdrada bir ıenuıyül 
Lonuı.ı, 8 a.a. - ~•Hauıyı.:.-.ır mah-

fillerde, Çekoslovakya'da plebisıt 

yapılmaaı iyi olmadığı fikrini telkin 
yolunda bir temayül haııl olduğu be
yan olunmaktadır. Bu taktirde İngi
lizler lejyonu Çekoslovakya'ya git· 
miyecektir. 

Çekoalovakya'nın Berlin 
elçisi Prag'a döndü 

Berlin, 8 a.a. - Münih itilafları 

mucibince teşkil cdilmiJ olan beynel
milel komisyonun milzakerelerine iş
tirak eden Çekoslovakya'nrn Berlin 
elçisi Dr. Voyteç'in Maatni, bugün 
Prag'a gideceği salahiyettar çekoslo
vak mahfilleri tarafından tasrih edil
mektedir. 

Sefir yeni hariciyenazırı Dr. Şval 
kovski ile temas edere.k beynelmi
lel komisyonun müzakereleri hak· 
kında hükümete izahat verecek ve li
zım gelen talimatı alacaktır. 

Pltbiait me.selca kuvetli bir ihti • 
maile beynelmilel komisyonun salı gü
nü içtimamda tetkik edilecektir. 

Bir alman :sabiti aranıyor: 
Londra, 8 a.a. - Royter ajaruunm 

muhabiri Sporuhan'dan "'Çekoslovak • 
ya" telefon ediyor: 

"Alman askeri akademisinde topçu 
muallimi bulunan ve büyük harpta 49 
hücumu idare etmİf olan binbaşı "Mit
telvaldes birinci ve ikinci çekoslovak 
hatlarındaki iatihkamiann kendisine 
nazaran, fayda ve mazarratlarını an
latmıştır. 

Binbaşı birkaç küçük kaleyi hakiki 
birer mezar olarak tavsif etmiş ve ka· 
leleri müdafaa etmekten ise on iki as • 
kerle onlara hücum etpıeyi tercih et • 
tiğini söylemiştir. Buna mukabil Şö • 
berlib'de bulunan büyük kalelerden 
takdirle bahsetmiş ve alman ordusu • 
nun bile ağır toplann fasıJaaız ateşi ve 
tankların himayesiyle bu kaleleri zap
tctmesinin hemen imkans:z olduğunu 
gülerek anlatmıştır. 

. A iman i§gali 
Berlın, 8 a.a. - D.N.B. ajansı bil· 

diriyor: Alman kıtaatı bu sabah, Si
lezya hududunda Glatz'ın cenubun
daki Braunav bölgesini işgale başla· 
mışlardır. 

Çin hükumeti bazı iş 

sahalar1nda ıiddetli bir 
kon trol tesis etti 

Tokyo, 8 a.a. - Hankov iıtikame -
tinde ilerliyen japon kıtalarının bu 
febre 8Ö millik biı' mesafede Yangtze 
nehrinin ti.mal sahilinde kiin Kitun 
ıehrini zaptettikleri bildirilmektedir. 

Pekin • Hankov timendifer hattı 
üzerinde bir kilit vaıifeaini gören Sin
yang, japon kuvetleri tarafından üç 
cepheden tehdit edildiği için. bu t~h
rin de yakında dilfeceii tahmın edıl • 
mektedir. 

Japonlar bir liman daha 
2lllpteUiler 

Tokyo, 8 a.a. - "Domei ajanaı ja • 
poıi kıtalarııun Hankeu'ya 80 kilo
metre mesafede dağlık bir mm taka o -
lan Tapien'deki japon hareket Ussilne 
takriben 40 kilometre kadar yaklaştık
larını bildirmektedir. 

Yangtse'nin cenup sahilinde japon
lar Hankeu'nun 130 kilometre uzakta 
kain Maçulin limanını zaptetmişler-
dir. 

Japurıya'nın Berlin elçiıi 
•1 okyo, 8 a.a. - Japonya'nı!ı Ber

lin ataşemiliteri General Eshın:'~· !a· 
ponya'nın Berlin büyük . elçılığır.e 
tayin cdilmit ve onun yerme . atate· 
militerliğe de general Toraahıro ge· 
tirilmiştir. 

Çiıı lıükiimeıinin yeni bir 
kararı 

Çungking, 8 a.a. - Santral Niyüz 
Çin ajansı, Çin hükümetinin iıdar et· 
tiği bir kararname ile ziraat, maden· 
rer ve ticaret üzerinde bugünkü buh· 
ranın devamı müddetince meri olmak 
üzere bir kontrol tesiı ettiğini bildir· 
mektedir . 

43 günde 68.737 ülül 
Tokyo, 8 a.a. - Japon "l>o.mei,, a· 

jansı bildiriyor: Japon umum~ karaı:· 
gahı tarafından ne9redilen hır teblı· 
ğe göre Çin kıt.alan 20 ağuıtoıtan 3 
teprinievele kadar orta çin muharebe 
meydanlarında 68.737 ölü vcrmitler 
ve japonlar 2017 esir almıtlardır. Bu
na mukabil japon kıtaatının zayiatı 
11.750 ölü ve yaralıdır. 

Almanya' da 
Yahudilerin 

. pasaportlan 
hükümsüz! 

Berlin 8 a.a. - 7 ilk teşrin tarihli 
resmi ~zete Dahiliye nezaretinin 
yahudilere verilen paaaportlar hak
kında bir cmirnamesini netretmektc
dir. Bu emirnameye göre memleket 
dahilinde yaşıyan alman tcbası yahu
dilere verilmif olan alman pasaport· 
ları hükümsüz addedilmekte ve bun· 
ların iki hafta nrfında iadesi lazım 
gelmektedir. 

Tayin edilen bu iki haftalık müh
let ecnebi memleketlerinde bulunan 
alman tebaa11 yahudilerin Almanya
ya avdctleri tarihinden itibaren baş· 
la.maktadır. 

Ecnebi memleketlerine mahıuı ya-
hudi pasaportları puapor~ bürosu ~
rafından dahiliye neı:~retınce tespıt 
c<iilen şekilde damgalandıktan ıonn 
tekrar muteber addedilecektir. 

Memleket dahilinde kullanılmak 
üzere yahudilere verilen ve hUkilm· 
den sakit olan pasaportlar ise hilvi
yet varakaları hakkında Dahiliye ne
zareti tarafından netredilen 9ı2 tem
muz 1938 tarihli emirname mucibince 
hüviyet varakaları mu.kabilinde de
ğiştirilecektir. 

Mevludu Şerife davet 
Prag, 8 a.a. - Muhtar slovak hükü

metinin dört nazırı dün akşam general 
Sirovi'nin huzurunda yemin etmişler 
ve sonra Zilina anlaşmasının tatbiki 
hususunu tetkik etmek üzere B. Tis
ao'nun riyasetinde içtima eylemitler
dir. 

Alman ekalliyeti hakkında 
umumiaJ 

Prag, 8 a.a. - Çeketa ajaneı resmen 
bildiriyor: Kabine dün saat 14,30 da 
tc.>planmıj :: • 

Gi>ring'in ziyaretleri 
Karslbad, 8 a.a. - B. Goring bugün 

Eger ve Karlsbad'ı ziyaret etmi,tir. 

Hiıler Almanya' ya dönerken 
Berlin, 8 a.a. - Brcslav'dan D.N.B. 

ajansına bildiriliyor: . 

Sevabı sevgili aile reisimiz müte
kait mühendis Şevket Günal'ın ruhu
na hediye edilmek üzere 9 birinci 
teşrin 1938 pazar günil aaat 15 de 
(Hacıbayram) camiinde mevlidi ne
bevi okunacağından merhumu seven 
ve bulunmağı arzu buyuran muhte • 
rem zevatın gelmelerini rica ederiz. 

Merhumun ailesi efradı 

SON ~OS ı"A'da "Her gwı,, sütu
nunda B. Muhittin Birgen tunları 

yazmaktadır: 
Avrupa'da be§ büyük devlet, be§ 

büyük kuvet var: lnıiltere, Alman· 
ya, Rusya, Fran&a, İtalya. Ayni Av· 
rupa'da yafıyan derece derece zayıf 
ve küçük milletlerin sayıları da hay· 
li uzun sürer. Bu milletlerin arasın • 
da bir Çekoslovakya vardı ki nazari 
olarak her suretle kendiıı.ini refah ve 
emniyet namzedi olarak tanıyabilir • 
di: Etrafı Almanya ile çevrilmiı o
lan bu memleketin genit bir kültürü, 
modern tefkili.tı, büyük aanayi iıtih
aali ye merkezi bir iktıaa.t vaziyeti 
vardı. Avrupa'ınm ve dünyanın ÜÇ 

büyÜk memleketinin himaye ve mu
hafazuı altında idi ve milletler ce· 
miyeti namı altında toplanan elliden 
fazla mtllet bu memleketin hudutla· 
rmı temin ebnitti. Çeikoaılovakya 
bankalarının arkaamda Franaa aer • 
mayeainin hiınayNi, ingil.iz aenııa· 

yeainin yardunı duruyordu. 
Franaa diyordu ki: "Çekoalovak

ya'ya dokunmak bana dolnnvnak 
demektir; muahedem var, bailayun, 
ona kartı kim silah çekene kartı
smda beni bulur!,, 

İngilter diyordu ki: "filbıa.kika 
Çekoalovakya beni o kadar alakadar 
etmez; ona kartı bir taahhüdüm 
yoktur; fakat, ben Franaa'ya baih
yım. Eğer Franaa harbe girerae ben 
de onun arkasından aürüklenebili
rim.,, 

Ruya diyordu ki: "Muahedelere 
ri~yet lazımdır. Avrupa'da kurul
mut olan nizam bozulmaz. Çeka.lo
va.kya'ya her han&i bir taarruz, bu 
nizama taarruzdur. Ben Çekoslo
vakya ile müttefikim, ıu halde onun
la beraberim.,, 

Fakat, aylarca aürea münakqa • 
lardan, di.plomatların li.f düellola
rından, gazetelerin kartılrklr aövüt -
melerinden aonra bir gün geldi ve 
karar vermek icap etti. Almanya ele
di ki: "'Sı.idetlerimi ve hakkımı iate • 
rim; bu hakkım bana ilkteırinin ilk 
gününe kadar verilmif buluaımazaa 
kendim alınıya tetebbüs edeceiiml" 

Bu aöz aöylendiiinin ertesi ,ünü, 
dünya alt Üat oldu. ·•Harp patlıyor!., 
kanaatini t&Jıyanlar ekseriyeti tef
kil etti. Fakat, gördük ki Münih'te 
toplan1m devlet adamları, Alman • 
ya' ya hakkını venniye ve Çekoalo. 
vakya'yı eaki ÇekcNlovakya olarak 
yok etmiye karar verdiler 1 

Demek bütün o .özler botmat; 
hiç biri ciddi deiilmif. Çünkü 918 İb 
ÇekoalOYakya'•ı ylkılıp gitti de kim· 
H •• çııkarmadı. Onu bu halden 
kurtarmak için, biribirleriyle düt
man vaziyetinde duran devıletler, 
hep dost oldular. Çekoalovakya da, 
saf kalpli Naa.rettin Hoca ile bera· 
ber nih~yet anladı ki ''kavga kendi 
yorganınm batında'' imit! 

Orta veya kısa boydaki milletler 
için bu kıuadan almace.k biMe bü • 
yÜktür: Bir millet, her ff!yden evel 
kendi kendiıine dayanmıya mecbur· 
dur. 
A VRUPA'DAK.l HAZIRLIKLAR 

Münib konferanıından sonra Lond
ra'ya dönen Çemberleyn Avam ıc.n.
raaında tenkitlere uğradı ve en pddet· 
li tenkit bahriye nazın Duf K.uper' • 
den geldi. Bqvekil İcap eden cevapla· 
n verdi. Meclisten itimat kararı da al· 
dı. 

Fakat timdi Çemberleyn aldığı iti
mat karariyle iktifa ebnİyor. Avmı 

kamarasında çıkan münakaıada kendi 
aiyaaetini inıiliz milletine tasdik ettir
mek için parlamentonun feshi ile ye • 
niden intihabat yapılmasını iıtiyor. 

Hakikat halde bu tarzı hareket İn
gilizlerin aiyaai ananesine tamamen 
muvafıkbr. Jmparattorluiun hayatı ile 
alakadar büyük meaeleler üzerinde fi. 
kirler ihtilifa düıüqce meclisin feıhi 
ile intihabata ıidilir. Avam Kamarası 
feabedilmemit olaaydı, ıelecek aene 
meclisin kanuni hayatı nihayet bulu • 
yordu. Tabii olarak o zaman yeni in· 
tihabal yapılacaktı. 

Bununla beraber Çemberleyn'in ye. 
ni intihabat yapnuya karar vermit ol • 
maamda diğer bir mina daha vardır. 

Bu minayı ela Çekoslovakya meaele
ainden sonra Avrupa itlerine verilecek 
yeni istikamette aramak Iaznndır. 

Yugoslavya'da meclis 
. . 

seçımı 

Belgrad, 8 a.a. - S Mayıs 1939 da 
intihap devreıi bitecek olan Skopci
na mecliıinin pek yakında feahedi -
leceği kuvetle muhtemel görülmek • 
tedir. Yeni intihabatın 11 kinunue • 
velde yapılacağı söylenmektedir. 

Hükümet Münib anlaf1I1Uına tevfi
kan alman ekalliyı:tine mensup mah
kGmlar hakkında umumi af ilanına ka
rar vermiştir. Ayni karar polonyah ve 
macar mahkQmlara da tepnil edilecek
tir. 

Şansölye Hitler bu sabah südetler 
memleketindeki seyahatinin ilk kıs
mını bitirmiıtir. B. Hitler eski alman 
hududuna dönmeden önce, işgal edi· 
len dördüncü mıntakada doğu Silez
yasının cenubunda Paçkav'da teva.k
kuf etmiş ve bazı görüşmelerde bu
lurunuştur. 

B. Henlayn burada kendisine veda 
etmiş ve Rayhenberg'e gitmiştir. 

B. Hitler Paçkav'dan öğle vakti ay
rılmıştır. Kendisi yarın Sarbrük'tc 
yeni hudut memleketleri tiyatroıu
nun açılmuı mUııaeebetiyle yapıla
cak olan büyiik tezahüratta buır bu
lunacaktu. 

MevlUdu Şerif Kıraati 

Nitekim bu iıtiluımeti göaterecek a
limetlerden olmak üzere, Taymis ga -
zeteai bir makale yazmıt. Bu makale -
de lqiltere'nin Roma'daki büyiik el
çilijine ltalya Kıralı ve Habqistan 
imparatoru nezdine gönderilmek kay
diyle yeni bir şahsiyetin 1 tal ya araaın
lia muallakta kalan Habeıiıtan mese
lesinin hallini iatemİf. 

Sevabı merhum anamız Fatma Zeh- Bu vaziyete göre anla,ılan lngilte-
ra'nın ruhuna hediye edilmek il.zere re ve Fransa ltalya'yı yanlanna almak 
bugün öğle namazından sonra U!ucan için Habetiıtan meaeleaini taıdik et • 
lar'da Ağceoğlu camiinde mevlQdu fC· miye hazn-lanryor. Fakat bunu kafi 
rif okunacağından merhumeyi ıeven gönniyen İtalyanlar ispanya itinde de 
ve arzu buyuranların gelmeleri rica o- keneli dediklerini kabul ettirmek, aJ. Umumi af gerek mahkemeler, ge

rek idari makamlar tarafından ceza
landırılmıt olan siyasi ciirümleri de 
ibt~ya et~ktedir. 

lunur. manlar da orta Avrupa'd111kl difer ;.r • 
Mcdıumeniın ofullarından zulan ile beraber trihte 1 ' .. taleple • 

Süleyman Tap111 rini yerine aetirmek iıtiyor. 
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Bir 
tabiat 

ôbidesi: 

KOZAK 
O gecenin sabahı, bir bayram 

günü geçirmeğe hazırlanan 
çocuklar gibi, erkenden uyandık. İ
çimizde derin bir sevinç vardı: Ko
zak'a gidiyorduk. Kozak hakkında 
şimdiye kadar bir çok yazılar yazıl
mış, bir çok sözler söylenmiş olsa 
gerek ... Hatta bunları yazanlar ve
ya söyliyenler arasında, muhteşem 

çam ağaçlarını görilp ömürlerinde 
lsviçre'ye ayak basmadıkları halde, 
belki burasını - usulen - İsviçre'
ye benzetenler de olmuştur. Bence 
Kozak hakkında en güzel sözü söy· 
liyen, bir almandır. Bu zat çamla
rı ve eşsiz peyzajı görünce haykır
mış: Natur Denkm:ıl! .•. 

Kozak sahiden bir tabiat abidesi'
dir. 
Şimdi de Kozak kelimesinin nere

den geldiğini anlatayım: İstanbul'
da, bilhassa Göztepe ve Erenköy ta· 
raflariyle Boğaziçi'nin bazı yerle -
rinde çam fıstığı ağaçları vardır. 
Belki benim gibi bir çokları, çocuk
luklarmda bu çam kozalaklarını a
teşe sokup içinden çıkan fıstıkları 
taşla kırarak yemişlerdir. İşte Ko -
zak kelimesi, iki harf eksiğiyle, bu 
"kozalak"dan geliyor. 

*** 
Bergama'dan Kozak'a giden yol, 

çayın kenarını takibederek kızıl çi
çekli zakkum ağaçlarının, asırlık çı
narların, tütün tarlalarmm arasın
dan geçtikten sonra yavaş yavaş 

yükselmeğe başlar. Sık sık rastla
nan virajlardan, daima değişen bir 
peyzaj parçası görülür. Yokuş oka
dar dik ve yükseliş o kadar anidir 
ki, biraz evel yanından geçtiğiniz 
kocarr.-ın gövdeli, vakur tavırlı bir 

çınarın en tepedeki yapraklarını, 

beş on dakika sonra mesela sağ ta
rafınızda, yüz veya yüz elli metre 
uzakta görürsünüz. Virajlar ve yo-

kuşla beraber çamlıklar da başlar. 
Uzak veya yakın olduklarına göre 
renklerinin nüansları değişen dağ
ların üzerindeki çamlar, yüksek ve 
muntazam, tuvaletini yapmış güzel 
bir kadın gibi levend ve nazlıdır. 
Mis gibi bir reçine kokusu genzini
zi gıcıklar, ciğerlerinizi engin bir 

ferahlık hissiyle doldurur. Yolda o
tomobilinizin sesini duyan kız ve
ya erkek, köy çocukları - saçları 

sarı, ciltleri güneşten yandığı için 
mavi gözleri daha cazipleşen, güzel 
ve gürbüz köy çocukları - sizi: 

- Merhaba ... Yahut: 
- Uğur ola .. . 
Diye selamlarlar: İnsanın ıçını 

ezen, gözlerini yaşla dolduran bir 
misafirperverlik ... Anadolu köylü -
sünün ezeli misafirperverliği. .. 

Sık sık, çeşmelere, köy mekteple· 

, ....... v~·;~·~··; .............. ".I 
l Samih Tiryakioğlu 1 
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rine rastlarsınız. Yaz olduğu ıçın 
bu mektepler, kuşları uçmu~ kates
ler gibi, boş ve sessizdir. Fakat köy 
çocuklarını muhakkak gene o ci . 
varda gorebilirsiniz. İçinde dokuz 
ay geçirdikten sonra, sevgili mek · 
teplerini kolay kolay bırakamazlar 
çünkü ... 

Köy öğretmeni için de aynı mü
lahaza variddir: Mektep kapanmcö, 
öğretmenlerin çoğu gene köyle~ın
de kalırlar. Zaten Kozak gibi herke
sin hava tebdiline veya gezmeğe 

geldiği bir yeri bırakıp, şehrin sı • 
cak ve bunaltıcı havası içine gö -
mülmekte ne mana var? Köy kah
vesinin önündeki yüce çınarın di · 
binde, onlar da muhtarla, jandarma 
kumandaniyle ve köyün ihtiyarla · 
riyle beraber otururlar, mahsulden, 
işlerin gidişinden ve daha bin türlü 
mevzudan bahsederler. 

••• 
Bir an geldi ki Dr. Vedat Nedim 

Tör de, ben de peyzajın değişmesi 
karşısında hayranlık hislerimizi i -
fade etmekten artLk yorulduk. Ses
siz sessiz ilerliyoruz. Böylece epey 
bir zaman geçti. Sonra sükutu gene 
Dr. Vedat Nedim Tör bozdu: 

- Bugün, dedi, bir yatıına daha 
girdim ... 

- Hayrola? Bilmediğiniz bir şe
yi mi öğrendiniz? 

- Hayır .. 26 ağustos benim doğ
duğum gündür de ... 

O ağustos sabahı, Kozak çamhk
larınm ortasında kendisini tebrik f 
ettim. Onda bir hüzün de seziyor I 
gibiydim: acaba geçen seneleri mi 
düşünüyordu? Fakat o gün ben de 1 
- yaş günüme daha epey vakıt bu
lunmasına rağmen - bir yaşıma da
ha girmiştim: Hayatımda ilk defa 
bu kadar muhteşem bir peyzaj gö
rüyordum. Bunu size nasıl tarif e
deyim? Yer yer dağlar, ovalar ve 
vadiler tasavvur edin. Üzerlerinde 
muazzam granit blokları var. Sanki 
tarihten önceki zamanlarda, bir çok 
devler buralara gelerek bu granit
leri şuraya, buraya serpiştirmiş1er. 
Bu kadarını düşününce, gözünüzün 
önünde Kaotik bir peyzaj beliriyor 
değil mi? Fakat çamları unutma -
yın .. Onlar hemen bu hissi siliyor, 

Kozak' da, granitlerden 
lııkıran kocaman çamlar ..• 

bu dağlara, bu granit bloklarına de
rin bir huzur ve sükun manzaıası 

veriyor ... 

*** 
Otomobilimiz Yukarıbey köyü -

nün kahvesi önünde, muazzam çına· 
rın dibinde durdu. Etraf çamlık ve 
gölgelik. Dalların arasından yer yer 
mavi, bulutsuz bir gökün parçaları 
gözüküyor. Golf pantolonu giymiş, 
genç ve sevimli yüzlü, fakat kır 
saçlı bir zat, oturduğu iskemleden 
kalkarak bize doğru ilerledi: Nahi
ye müdürü Şükrü Köyman ... Ken
disi, Kınık nahiyesinin müdürü, fa. 
kat Kozak'ı da vekaleten idare edi
yor. Şükrü Köyman, büyük bir ne
zaket, büyük bir misafirperverlikle 
bize bütün Kozak yaylaııınca re!a • 
kat etti. 

Her yeri tanıyor, her köylüyü ıs
miyle çağırıyordu. Her tarafta sev
gi ve hürmet görüyordu. Nahiye 
müdürlerinin - ilk mektep öğret
menleri gibi - köylüyü yeni hayat 
ıp.rtlarına intibak ettirmek husu -
sundaki mühim rollerinden bahset
meğe bilmem lüzum var mı? Geçti
ğimiz yerlerde köylüler ona doğru 
koşuyorlar: 

- **** yolunu ıkapıyan taşları di
namitle attık. 

-****jandarma karakolunun in
psı bitımek üzere. 

- •••• köyü mektebinin camiarı 
bugün takıldı .. 

Diyorlar, ve vazifelerini iyi yap
mış mektep çocukları gibi, onun o
toriter, fakat müşfik yüzünde be
lirecek memnuniyeti ve tebessümü 
arıyorlardı. 

Temizlik ölPisl 
banyo adedi 

Bir amerikarı gazetesi, bir meınle -
ketin temizliğini, banyolarının çoğ · 
luğiyle mütenasip addederek, bir çok 
memleketlerde kaç kişiye bir banyo 
odası isabet ettiğini hesaplamıştır . 

Gazetenin neşrettiği istatistiğe ba
kılacak olursa, en temiz memleketin 
Amerika olduğu görülür. Amerika'dö 
1000 insana 35 banyo düşmektedir. İn
giltere ikinci gelmektedir. İngiltere'· 
de bin insana 31 banyo isabet etmek · 
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1 Gramofonla lôf atmış 

Eminem Eminem plağını 
çalmaktan maksadı ne imiş? 

Mahkeme koridorunda heyecandan 
tir tir titreyen bir delikanlıya arka -
daşları akıl öğretiyorlardı: 

- Canım kadın mahkemeye çıkınca 
"İnsaf edin hakim bey buna liif atılır 
mı" diye, hakimin insafına müracaat 
edersin. 

Fakat çocuk bu müdafaayı zayıf 

buluyor: 
- Canım öyle şey mi olurmu ş, di

yordu. Alemin içinde bir de çirkin ol
duğunu söyliyerek karıyı küplere mi 
bindireyim, zaten bangır bangır ha -
ğırıp duruyor. 
Konuşmıya devam cıdemediler. Sulh 

cezanın kapısından bir vaveyla kop -
tu: 

- Yusuf Ziya oğlu Enver, Ziya oğ
lu Enveeer ... 

- Hatice kızı Emineeee .... 
Koridorun karanlıklarından bir E

mine peydahlandı. Beriki kalabalığın 
içinden de geniş köşeli omuzlu, 32 
santim paçalı sarışın kıvrık saçlı bir 
delikanlı ayrıldı, salona yan yana gir· 
diler. Enver'le Emine makaml~rını 
işgal ettiler. 

Suç harfendazlık ... Davacr Emine ... 
- Ne söyledi Enver sana? 
- Hiç bir şey söylemedi efendim. 
- İşaret mi etti peki? 
- Hayır işaret filan da görmec1im. 
- E ... Peki, Uif attı diyorsun. 
- Evet laf attı. Harfedazlık etti. 

Namusum bir paralık oldu. 
Hakim mütehayyir, suçlu hayrette 

ve t.:ıhii '1inl1>yirih•t". tl .. 1ar ..... iı;;::ır .. tı::iz 
bir harfendazlıktan mana çıkaramı -
yor, davacının ağzına bakıyorlar. 

Nihayet Emine dile geldi; bu esrar
engiz harfendazlığın garip ve aci]J 
şeklini anlattı. Dinli yenleri de me · 
raktan kurtardı. 

- Bu efendiyi, dedi, ben tanımam 
bir kere .. Bizim evin üstündeki Sa -
diye hanımların bir odasında oturur -
muş. Aramızda bir bahçe var. Onun 
oturduğu yer bizim yatak odamıza 

bakar. 
Bir ay eveline kadar orada daha na

muslu bir adam otururdu. Sessiz, se
daaız, itiyle .güciyle me9gul iyi bir a· 
damdı. Fakat bir aydanberi bu geldi. 
Gelince de rahatımız kaçtı. 

- Ne yapıyor, laf mı atıyordu. 
- Evet ama, ağızla değil. .. 
-Ya? 
- Gramofonla .... 
- Nasıl oluyor bu iş? 
Emine, gramofonla atılan lafların, 

yapılan hakaretlerin tafsilit\e girişti. 
Şöyle böyle bir ay içinde olup biten 
işleri saati saatine sayıp döktü. Me -
ğer Enver bu bir ay içinde işi gücü 
bırakmış, Emine'ye plak çalmış. Mü
zik diliyle demediğini bırakmamış. 

Emine dedi ki: 
- Daha ilk günlerdeydi. Pencere -

tedir. Ondan sonra bin kişiye olmak 
üzere Almanya'da 26, lsviçre'de, Da
nimarka'da ve Holanda'da 20, Belçi • 
ka'da 18, Fra.cısa'da 14, Japonya'da 12, 
Çekoslovakya'da 10, Norveç'te 8, Ma
caristan'da ve İtalya'da 6, Polonya, 
İspanya ve Portekiz'de 4, Romanya'
da 2, Yugoslavya'da 1 banyo düşmek
tedir. 

den uzanmış seccadenin tozunu silki
yordum. Halı silkmek kolay bir iş de
ğil; ben de pencerenin önünde hare
ket ediyor, sarsılıyordum. Derken 
kulağıma bir ses geldi: 

Eminem frndık topluyor 
Hopur hopur hopluyor 

Bir de dönüp baktım ki bu efendi 
penceresinin önünde bizim eve bı.kı!' 
cigara tüttürüyor, plak da onun oda · 
sında çalınıyor. Allah allah dedim ne 
tesadüf böyle ... 

Seccadeler temizlendi. Odanın pen
cerelerini açıp tavanın tozunu alayım 
dedim. Süpürgeye bir sopa geçirdim. 
Sıçrayıp sıçrayıp tavana vuruyordum. 
Aynı piağı bir daha çalmasın mı? 

Hem de tam Eminem liiflarmı ikişer 
ikişer çaldırıyor, gramofonun ağzını 
da pencereden bizden yana çeviriyor
du. 

Bu iş bir kaç gün devam etti. Aca
ba adımı nereden öğrendi diye düşü
nüp dururken ortaya başka bir pllik 
çıkmasın mı? 

Gündüzleri evde yalnız kalıyorum. 
Evimin işlerini görüyorum. PerJele
rim pencerelerim tabii ap açık duru -
yor. 

Bir gün, aklımda kalmadı, genç 
pencerenin önünde yüzüm gözüm a
çık bir iş görüyordum. Gramofona ku 
lak verdim: 

Dağda da davar güderim 
Emı'nem s.ına selam ederim 

Kan beynime hücum etti. Şarkının 
aı uuu uuuı1 .... _ • .ı~- ı.:1.. 'Rupun 
penceresine doğru baktım. 'Gözlerı bı· 
z im yatak odasında. Tabii derhal pen
cereleri kapattım. Perdelerini taktım. 

İşimi içeride görmeğe başladım. E -
fendim görse ne der bana? 

Odamda iken ses yok, duymıyorum. 

Fakat pencereleri açar a4imaz, bu e -
fendiyi karşımda buluyorum, Emine
li plaklar da hemen dönmeğe başlı -
yor. Usandım artık ... 

Bir aydarıberi çektiğimi ben bili -
rim. Ben evli bir kadınım. Hoş bekar 
da olsam ona ne ya? Eler -.rh•- .,..a 
gı çalacaksa çalam, buna kim ne diye-
bilir? Amma velakin emineli plaklar 
çalmasın. Başka şarkı mı ~almadı söy
letecek. Davacıyım. Benim namusum
la oynuyor, mahallelinirı diline düşü
recek beni ... 

Hakim suçluya döndü: 
- Doğru mu bunlar Enver, dedi, 

sen plakla söz mü atıyorsun? 
Enver, köşeli omuzlarını ka'ıdırdı: 
- Böyle şey olur mu hiç hakim bey, 

dedi, ben namusiyle tanınmış bir gen
cim. Evimde filvaki bir gramofonum 
ve bir çok plağım var. Canım sıkıldık
ça bunları çalar, gönlümü eğlendiri • 
rim ve fakat hiç kimseye bir kasdım, 
bir kötü niyetim y<>ktur. Hem laf ata· 
cak olsam ... 
Davacı atıldı: 

- Ya bütün mahalleliyi şahit diye 
buraya dikersem! 

Delikanlı: 

- Kabul ediyorum, dedi, kim benim 
pencereden uygunsuz hareket yaptı -
ğımı görmüşse gelsin, söylesin. Plak 
s:almama da kimse karışamaz ya ... 
Şimdi şahitler dinlenecek - Keze· 

ge 
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RADYO 

Ankara : 

(Ôğ/c ve akşam rıeşriya!' 
m:rhiyetindc olarak yerıı 
yapılacaktır.) 

ÖÖLE NEŞRİYATI: 12.30 M 
plakları) - 13 Haberler - 13. ıS-I 
(Karışık pllik nesriyatı), son. 
AKŞAM NEŞRİYATI: İsta 

kında muhtelif lisanlarla izahat 
(eğlenceli plaklar) - 19.15 M 
19.30 Müzik (Halk türküleri beste 
iler} - 20 Riyaseticümhur ban 
İhsan Servet}: 1- Francis PopY: 
de Nuit. 2- Charles Ancliffe: Th• 
in the Lancl (Valse). 3. Auher: 
la suettc de partici._ 4. J . V 
chol: Bavarien Eclogue (ldyl}. S
Ancliffe: Gipsy sercnade (El 
Franz Lisst: Hungarien Rhapsd>'( 
21 Arapça söylev - 21.10 Müzik 
faslı, haberler- 21.15 Müzik (İnce 
lı) - 22 Müzik (küçük orkestra) -
Haberler · istasyon hakkında ın 
sanlarla izahat ve istiklal marşı, 

(Tecrübe neıriyab eınasında l 
radyosu çalı§mıyacaktır. AvruP' 
ramlan gelmemiştir) 

Tütün 

En ıok Kübahl 
tütün iiiyorlar 

Biz umumi istihlô 

on ikinci geliyorLI 
Acaba hiç meralk ettiniz mi? 

yada ıne .kadar tütün içiliyor? 
nun yüzde kaçını biz, tür.klcr 
ruz? 

Her sene dünyada 1.794.612. 
san 601.183.000 kilo tütün içme~ 
Bu hesaba göre adam başına 334. 
tütün düşmektedir. Tütün içıtJl 
lerle çocukları da yüzde 30 k 
derek bu mikdardan çıkaracal< 
sak, içilen tütünün adam başın' 
ucu ~ ... . -- n•lr:ır .. 

Dünyada en fazla sır,"-· 
memleket Amerika'dır. Aıner 

her sene 141.827 kilo tütün içilıl 
tedir. Bu miıkdar dünya istihsa 
altıda biridir. 

Amerika'da nüfus başına isa 
den istihlak mikdafx 1.035 kiJI 
Fakat nüfusuna nazaran en ço) 
tün içen memleket Küba'dır, 
4 milyon olan bu memlekette hl 
ne 4 milyon kilo tütün içilmeıtl 
ı-~ A;&•s•- -·ı,.,..ı 

lodur. Biz, umumi istihlakte oıı 
ci. ve adambaşına isabet eden mi 
da da beşinci gelmekteyiz. il 

Muhtelif memleketlerin tüd 
tihlaıki ve adam başına isa:bet ed' 
tihlakleri: 
Birleşik Amerika 141.827 
Çin 70.0000 
Sovyet Rusya 54.426 
İngiltere 43.57 5 
Japorıya 35.468 
Almanya 32.417 
Brezilya 22.000 
Felemenk Hindistanı 19.000 
Fransa 17.220 
İtalya 13.050 
Meksika 12.140 
Türkiye 12.000 
Çekoslovakya 10.769 
Hindistan 9.000 y 
Arjantin 8.453 g 
İspanya 8.180 n 
Dünyanın en az tütün içen rıJ 

keti de Çin'dir. 439 milyon iıı 
yaşadığı bu büyük memlekette' 
70 milyon kiloluk tütün sarfecıill Vı 
tedir. Bu mi.kdar adam başıııl 
gram isabet ettiğini gösterir. 

- Hayır. Ondan hiç, hiç bir haber alamıy<>rUS

Al&kanıza teşekkür ederiz. 
rek yerinden bile kmuldanmıyor. Arka tarafından 
bir ıeı bağırıyor: "Geri dön!" Ona takip edeceği is
tikameti göstererek yoldan bir ba§m yuvarlanmak
ta olduğunu görüp petine düşüyor. Ba§, gece gün -
düz, böylece yuvarlanıyor ve Johannes hep onun 
arkası ııra gidiyor. Deniz kıyısına gelince baf kum· 
lara gömülüp gözden kayboluyor. Johannes denize 
girip dalıyor. Koca bir kapının karşısında havlıyan 

ViKTORiA 
l - Yakında gelecektir. Ondan malUnıatımz ol•• 

bileceğini düşünmiiJtüm ... 
- Hayır. Geçen ilk bahardanberi kendisindeO 

mektup almadık. Johannes'in yabancı memleket• 
lerde olduğu söyleniyor. 

büyük bir balık görüyor. Bu balığın enıesinde yele· 
leri vardır, ve ona doğru köpek gibi havlamakta
dır. Balığın arka tarafında Viktoria ayakta duru 

yor. Johannes ellerini ona uzatıyor; Viktoria çıp· 
lak, ve dudaklarında bir tebessüm, ona bakıyor, ve 
uçlarında fırtınalar esiyor. O zaman onu çağırıyor. 
ve feryadını kendisi de işitiyor. Ve uyanıyor. 

Johannes kalkıp pencere önüne grdiyor. Hemen 
hemen gündüz olmuştur. Pencere kenarına asılı ay· 
nada takaklarmın kıp kırmızı olduğunu görüyor 
Liunbcxyı söndürüyor, ve sabahın bulanık aydınlığın
da müsveddelerinin son yaprağını bir kere daha u· 
kuyor. Sonra yatağına yatıyor. 
O gün öğleden sonra Johannes oda kirasını ödedi, 

müsveddeleri teslim etti ve şehirden çıktı. Yabancı 
memleketlere hareket etmişti, ve nereye gittiğini d~ 
kimse bilmiyoı·du. 

VI 
Johannes'in büyük kitabı hislerle, seslerle ve ha

yallerle dolu bir ülke, bir küçük alem gibi görün -
müştü. Satıta çıkarıldı, okundu ve bir tarafa bırakıl· 
dı. Bir kaç ay geçti; son bahar gelince Johannes ye
ni bir kitap daha çıkardı. Ne idi bu? Bir anda isrm 
dillerde dolaşıyordu. Talihin lütfuna mazhar olmuş
tu. Bu yeni kitap memleket hadiselerinden uzakta 
yazılmıştı. Sakin ve kuvetli idi. İyi bir ıarap gibi kö-

Yazan: Knut H amıun -17-
pürüyordu. 

Aziz okuyucu, işte Dideric ile lscline'nin hikaye
si. Güzel günlerde, az zahmetli, ve her şeye taham
mülün kolay olduğu günlerde, en iyi niyetle yazıl
mış olan, tanrının aşka uğrattığı Dideric'in hika
yesi .... 

Johannes yabancı memlekette idi, ve nerede ol
duğunu kimseler bilmiyordu. Ve bilinmeden evel 
bir yıl·dan fazla zaman geçti. 

İhtiyar değirmenci bir akfam: "Zannedersem 
kapı çalınıyor," de<li. 

Karısı ve kendisi, seslerini çıkarmadan, dinliyor· 
lar. 
Kadın da: ''Hayır, bir şey yok. Saat on. Biraz 

sonra gece olacak," diyor. 
Dakikalar geçiyor. 
O zaman kuvetli ve sert, sanki cesareti artan biri 

tarafından vurulan sert darbeler işitiliyor. Değir
menci kapıyı açmağa gidiyor. Şatonun kızı orada, 
dışarıdadır. 

Çekingen gülümsiyerek: "Ürkmeyiniz, benim" 
diyor. içeri giriyor. Bir iskemle veriyorlar, Fakat 
oturmuyor. Başına şöylece bir atkı atmış, ve ayakla
rında da, menimin henüz >'..ağmw-lu olma&ına rağ· 

Çeviren: Nasuhi BAYDAR 

men, iskarpinler var. 
Devam ediyor: 
- Sadece size haber vermeğe gelmiştim ki teğ -

men, ilk baharda burada olacak... Nişanlım olan 
teğmen ... Ve belki, buralara bekaça avına çıkacak
tır. Hayret etmemeniz için size bunu söylemek iste
miştim. 

Değirmenci ile karısı, §a§arak, baktılar, tato sa
hibinin kızına ••. Şimdiye kadar fatonun davetlileri 
ormanda veya kırlarda ava çıktıkları zaman hiç 
kendilerine haber verilmemişti. Ona tevazula teşek
kür ettiler .... Pek lütufkardı. 

Viktoria çıkmak Üzere kalkıyor. 
- Size başka bir §ey söylemek istemiyordum. Dü. 

şündüm ki sizin gibi ihtiyarlara bunu söylemek fe
na olmaz. 

Değirmenci cevap verdi: 
- Madmazel neden zahmet ettiler? Bakınız, 

maıdmazel iskarpinlerini de ıslatmış ... 
- Gezintimi buralarda yapıyordum. Zaten yol· 

lar da kuru. Tünaydın. 
-Tünaydın. 

Viktoria, çengeli kaldırıyor, ve sonra, eşikten ge· 
riye dönüyor. 

- Sahih, Johannes'ten haber aldığınız var mı? 

- Evet, yabancı memleketlerde. Sıhati de yeriır' 
de. Kitaplanndan birinde az zahmetli günler gr 
çinnekte olduğunu yazıyor. Şu halde iyi olmaaı li• 
zım ... 

- Her ne ise ... Allah bilir. Kendisini daima bek" 
liyoruz. Fakat bize mektup yazmıyor, Kimseye ya'J" 
mıyor. Hep bekliyoruz. 

- Madam ki çektiği zahmetler hafifmi§, buluıt: 
duğu yerden hoşlanması iktiza e<ler. Kendi bilecei• 
iş. Yalnız, ilk baharda gelip gelmiyeceğini öğrell" 
mek istiyordum. Allaha ısmarladık. 

- Güle güle. 
Değirmenciyle karısı onu kapının önüne kacl_,. 

uğurluyorlar. Başı dik, şatoya dönerken, srrıl sık • 
lam yoldaki ıu birikintilerinden iskarpinleriyle at• 
ladığmı görüyorlar. 

İki üç gün sonra Johannes'ten bir mektup geldi• 
Bir batka kitabı bitirdikten sonra bir aya kadar gr 
leceğini bildiriyordu. Bütün bu müddet için iyi h•' 
vadis ..• Yeni eser ya.kında bitmiı olacaktı. BeyniPİ" 
içinde bir sürü fikirin kaynayışı ... 
Değirmenci ta toya gitti. Y oMa Viktoria'nın rnar 

kalarmı taşıyan bir mendil buldu; muhakkak ki r 
nu geçen ak§A111 kaybetmiıti. 

Madmazel yukarıda idi. Fakat, bir hizmetçi e' 
vap getireceğini söyledi.;. Meaele ne idi? 
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,... ergama' da ki Asklepiyon 
eni Bergama müze direktörü Bay 
M~h Bayatlı'nm çıkardığı "Eski 
.ıS·l'ergama'da Asklepiyon" kitabını 
sta'14iY.e kadar göremedinizse, he • 
at

1

.::_11 ahp okumanızı çok rica ede
~; F· Y W"dumuzun en değerli anti
:n~elerinden birini ilmi bir auret
PY· tanıtan bu güzel kitabı okumak 
!~r~ten bir zevktir. 
·~Müellif, kitabına bir giriı olan bi
İ ~i kıanunda, eski Bergama'nın 
dY ıu-ihi hakkında umumi bilgi ver • 
ık ~kten - bu arada acıklı bir hatı-
nce,.Y • d' B l" " ' · k ) _ ı, tun ı er ın muzesının en ıy-

ınulıletli Parçalan sayılan Bergama 
ı, ııa'iİkaek kabartmalarının, Oamanlı 
a l""Paratorluğu devrinde Almanya'

r'a t&tındığı hatırasını - tazeledik
ıtn.aonra aaıl mevzua girerek, Aak-
.,,ıyon'un tarihi, kuruluıu, orada· ıf tedavi uaulleri, eğlenti vasıtala -

I P• oranın hekimleri, oranın korun
D&aı, aağlık tanr11ınm heykelleri ve 
~sklepiyon'un aönmesi üzerine bir 

il/Ok faydalı bilgiler veriyor. Daha 
lonra da - fikrimce eserin en mü
lİnı kısmı olan - mimarlık bakı • 
•undan tafsilata geçiyor. Kitabın af onuna eklenen plan bu tafsilatı 
:amaınlıyor. Güzel esere Bergama' 

,. ~ ~e!hur hemferisi Calinos 
a . ıle orada iyi olan bir biligin, 

lepiyon rahipler.ine bağlı pehli
vanlarm yaralarını aannı§, kırıkla
rma ve çıkıklarına bakmlfb. Fa
kat o zaman cerrahlık iıleri zaten 
Asklepiyon tedavi&indeın dqarxla 
kalJrdı. 

Calinoa'un bütün hayab, bütün 
eserleri Aaklepiyon uaulünün düt
m.anıda. Zateın onun yapdıiı za • 
manda üfürükçülüiün tekli deiiı
ınit ve eaaeniyenler meydana çık -
mııtı. Onun için Calinoa'un Aakle
piyon' da haala tedavi etmiı olduğu 
pek garip .rörünür. O büyük heki -
min eaerlerini Bergama'da deiil, 
Roma'da yazmıı olduiu bilinmek
tedir. İki defa Roma'da bulunduk -
tan aonra .on zamanında Bergama'-

! ya döndüiü hakkında rivayet pek 
zayıftır. Her halde Calinoa'u A•k
lepiyon'a karııtırmak bana - tef· 
bihte hata olmazsa - İmamı Aza· 
ma mütrik demek gibi geliyw .. Ca
linoa'un Aaklepiyon'da - hayab -
nın aon zamanında - hekimlik et
tiğine dair yeni bulunan tatlar üze
rinde vesika varsa - tıp tarihini 
sarsacak olan - bu vesikanın mey
dana çıkarılması pek iyi olur .. 

Tıp tarihi bakanından bu küçük 
mülahazalar, tabiidir ki, o güzel ki· 
tabın antikite bakanından pek bü
yük değerine hiç bir suretle halel 
getiremezler. G. A. 

111' de Bergama'nm büyük bir hem 
1.1terisi olan Kuadratuı üzerine bilgi
. ler katdmıı ... 

?
17

,,. ~bni hekimlikten önce tedavi yer· Amerı'ka ve Avrupa her 
;::"• olan Aaklepiyon'lardan, timdi-

r ..,e kadar ancak Yunanistan'da Epi-
1\ıla.vr'daki Asklepiyon meydana çı-

2· ~ arılnuı ve hekimler için bir ziya
e4 ~.t yeri olmuıtu. B. Bayath'nin bu 
3 '.Jüzel kitabı tıp tarihinin eksikle • 
nı~~d.~n birini. tamamladığı için ~ek 
k-.uyuk değerı vardır. Umarım kı e· 
k ~ yabancı memleketlerde de iyi
ınlıce tanılacak v .. D •• s cuua bütün 

ti;; .. ~- hekimleri için bir ziyaret ye
iPi olacaktır ... 

eril" K.t b .. ll·f· "!'- ı a ın mue ı ıne derin tetkik 
1İf..eticeai olan eaerinden dolayı te

a fekkür ettikten sonra iki nokta 
hakkında mülahazamı &Öylemek ia

ab't;yorwn, 
iJI Noktal b' • .... -ki • arın ırı n.ıt epıyon'a sağ-

~ Y\lrdu denilmeaidir. Sağlık yur
denilince insanın aklına bugün

blkü hekimlerin usulüne göre tedavi 
ııf>:crlcri olan huswıi hastaneler ge-

lir ve Aakl · , epıyon un ne olduğunu 
on bilmiyen halk onlan da timdi.ki 

haataneler &ibi aanır. Halbuki ilmi 
I hekimlikten Önce mevcut olan Aak
lepiyon'lar - zaten müellifin de 

dl .,.;;., 1 1 tt <. ...!L • • •-e an a ıgı 6u.ı - en zıya.ele ru-
hi tedavi için kurulmuıtu. Bugün

l kü hekimlikte de ruhi tedavi bulun
nıakla beraber aynı ıekilde değil

f dir. Oralardaki tedavi usulü bugün 
daha ziyade bizim üfürükçülük de
diiimiz tedaviye benzer ve ilmi he

t k:inılik o tedavi usulünü yıktığı için 
$ tınıdiki aağlık yurdu tabirini A&k~ 
,ıepiyon'lara vermek bana bir ana-
1boniam gibi görünmektedir. Oralar
ı da haatalara bakanlara da, hekim 
• değil, Eakülap rahipleri denilmiş • 
'tir. 

Bir de Calinoa hekimin Asklepi- · 
Yon tarihine kanıtırılması. Eski Ber
gıuna'nın tarihinde o methur site
nin en meıhur hemıeriaini unutma· 
nıak pek iyi bir §eydir. Ancak Cali

' ııo.'un hekimliği ile Asklepiyon'da-
1' ki tedavi usulü' ayrı ayrı ıeylerdir. 
Vakıa Calinoa pek gençliğinde Aak-

sene birbirinden bir 
metre uzaklaşıyormuş ! 
Sefeste değil, fiziki bir hakikat: 

Avrupa'yla Amerika kıtaları her yıl 
hir;'hi ri<>cl.-n \Jlr metre uzaklaşmakta
dır. Bunu Veneger adında bir heyet 
alimi iddia etmektedir. Bu iki kıtanın 
biribirinden uzaklaşması, jeolojik de
virlerden kalma ayrılma hareketinin 
bir neticeıidir. 

Fakat bu heyet aliminin bu izahı 
noksan telakki edilmektedir. Çünkü 
İskiko adında bir franaız heyet ilimi 
daha ortaya çıkmıf, Avrupa ve Ame
rika kıtalarının biribirinden yalnız u
zakla9tığını değil, aynı zamanda ya -
kmlaştılklarını da iddia etmiştir. 
Fransız ilimine nazaran A~rupa'yla 
Amerika kıtaları her yıl biribirlerin -
den bir metre uzaklatıp yaklatnıakta
dır. Buna da sebep, günct ve ayın ar
za olan tesirleridir. 

Bununla beraber, ayla grilnetin ayrı 
ayrı tesirlerinin mahiyeti henüz öğre
nilmiş ve teapit edilmiı değildir. 

Her lngiliz hayattnda 

tam 20 ögüz yer 
Anglo - saksonların ötedenberi çok 

et yedikleri söylenir. Hatti içlerin • 
den, bu adet ve hu&usiyetlerinden if -
tiharla bahıedenler bile çıkmıttır. 

İngiltere'de yapılan bir istatistiğe 
göre vasati ömrü 70 sene kabul edilen 
her ingiliz hayatında vaaati olarak 
tam 20 öküz yemektedir. Bundan bq
ka, 20 ton ekmek, 9 ton et, 2 ton ba
kon, 9 ton sebze ve meyva ve 12.000 
den fazla da yumurta aarfetmekte . 
dir. 

Bir ingilizin 70 yılda yediği bu a • 
zık, kendi ağırh~ından 1.300 kere faz
ladır. 

GÖKLERİN CASUSU 
Yazan: Allred MCJfar 
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Son 
ğil, fakat gizli arzusunu da öğrenmiş-
tir: 

M · • • . • . - Dostum, bu kadının maskesini 
d"' ıllı Kanatlar tayyare şırketının, indirmek için her çareye baş vurma
uşen. tayyaresinden daha mükem- hsın 1 Sana onu sarih surette tarif 

rı:el hır yenisini imal etmekt~ olduğu ı ettim::: Yalnız ihtiyatlı davran ... Son 
~~b?ratuvarından çıkınca, yı~al, ek- derece kurnaz bir kadındır 1.. En ma· 

.. rıya, Hava bakanlığında 1stıh~arat hir adamlarını bu ifte kullan 1 •• Dü-
burosu m"dü " d t b. b Ol e' . . u ru os u ın ı:ışı ıy • şün ki Mısır'da izini ele geçirmek 
Y~ zıyarete gidiyor. İki adamı derin mümklln ol~ıftır !.. Hartum'dan 
bır dostluk b. 'b' · b -1 ktad r ırı ırıne ag ama ı · ne vasıtayla ayrılmıı olduğunu bile 
Çocukluktan beri tanışırlar. Lise sı- tayin etmek imkinı bulunamadı .. Öy
ralarında yanyana oturmutlardı. le sanıyorum ki konsolosluğu vaaıta

Vidal, tefebbüsünün akamete uğra- siyle kendi adamlarını haberdar et • 
masının hakiki ıebebini yalnız binba - tikten sonra deve 1Jrtında bir vahaya 
şıya açmııtı. gitmiş ve orada memleketinin bir tay-

Ondan mada herkes, tayyareci- yaresi kendisini gelip alınıt olac~k ... 
nın, uyku esnasında, otomatik pilotaj Çünkü demir yoliyle ve ne de gemıyle 
tertibatının bir arızasına kurban oldu- gitmemit olduğu muhakkaktır .. Artık 
ğunu aanıyor. Tayyaresi bakir bir or. uzun uman Franaa'ya aayk atamıya -
ınanın yakınında yere dÜ§ltlil§, maki- cağını umuyorum... Fakat sen bana, 
nist bu sukut neticesinde ölmüştür. hariçteki adamlarının onu meydana 
Kendiai, bir mucize eseri c.larak, sağ çıkamuya muktedir olduklarını te -
kurtulmuştur. Fakat yalnız başına ve min ediyorsun .. Benim de bütün iste
yaya olarak meskun bir yere varınca· diğim bundan ibarettir. Saklandığı 
ya kadar büyük i§kencelere katlan - yeri bana haber verdiğin zaman der
mııtır. hal oraya gideceğim ... Eveti ... Eveti .. 

Oliye yalnız arkadaşının sırrını de- Çünkü şeriklerine ve kendisini hima-

G o N o N p o L i T ·1 K M E S E l E E R 1 

YENİ BiR A \'RUPA 
MUVAZENESİ 

Münih anlapnası bugün, ma

hallinde tatbik sahasına ıko
nulmuf bulunuyor, aüdet alman 
mıntakaınnm bazı kısımlarının al -
man 'kıtaları ve Teıcn mıntakaaının 
Polonya kıtaları tarafndan ifgalin· 
den sonra, Prag hükUmetinin ma -
car azlklarının mukadderatını ta -
yin i.çin Bu.dapefteyle doğrudan 
doğruya müzakerelere giritmeyi 
kabul etmif olması keyfiyeti orta 
Avrupa'da yeni vaziyetin, gözeti • 
len müddetler zarfında kati suret· 
te tecssü11 edeceği ümidini vermekte
dir. Şimdi, bu çok mühim hadise -
nin, enternasyonal ev<>lüsyonun u
mumi heyeti üzerindeki tesirlerini 
mütalea etmek lazımdır. Bu enter
nasyonal evolüsyon, alSoı'kalı devlet
lerden her birinin iç siyaseti üze
rinde her zamankinden ziyade mü
essir olmak icabedecektir. 

Münib anlaşması, son derecede 
hürmete layık bazı prensiplerin fe
da edilmesini ve büyük harbm so
nundanberi - gersi tehlikeli suret
te - istinat edilmiş olan bazı dokt
rinlerin revizyonunu icap ettirmiş 
olsa da, hayati bir ihtiyaca cevap 
vermekten hali kalmamıştır: Bütün 
Avrupa'nın sürükleneceği bir harbe 
mani olmak. Çekoslovakya'nın, dün· 
yanın selameti uğrunda cömertce 
ve acı bir şekilde kendini feda ede
rek, südet alman bölgelerinin Al -
manya'ya iadesi hakkındaki ingiliz 
- fransız teklifini kabul ettikten 
sonra tahakkuk etmiş bulunan bir 
uzlaşmanın tatbik şekillerini tesbit 
etmekten başka yapacak bir §ey kal
mamışken umumı bır harbe meydan 
verilmesi manasız bir şey olurdu. 
Münib mii?'akerecilerinin hepsini, 
dönüşlerinde, bütün memleketlerde 
selamlamış olan heyecanlı tezahür
ler aşikar bir surette ispat etmiştir 
ki her milliyetin halk yığınlarının 
sulh arzusu bütün diğer mülahaza
lara galebe çalmaktadır, ve bu, bü
tün hükümetlerin, bağlı oldukları 
iç rejimin şekli ne olursa olsun, dış 
politikalarının yeni veçhelerini ta
yin ederken nazarı itibara almaları 
lazıırn gelen bir vakıa.dır .29 - 30 ey
lül gecesi Münih'te akdedilmiş o

lan anlaşmanın Jfığında son hafta
ların hidiseleri mütalea edildiği za. 
man, son derecede mii§kül ve elim 
bir fili vaziyetten, en esaslı şeyi, 
aulhun idamesini kurtarmak için 
mantıkan mümkün olanı çıkarmak 
için elden gelen her feyin yapılmış 
olduğu itiraf edilmek Hizımdır. Ma
nevi ve siyasi sahada katlanılmaık 
lazım gelmiş olan fedakarlıkları e
lim ·bir şekiLde hissetımiyen kimse 
yoktur, fakat hiç olmazsa, bu sefer, 
tam ve ·kusureuz kalmaktan asla ge
ri durmamıt olan fransız - ingiliz 
anlatmau sayeainde Avrupa'yı ye
ni bir emrivaki karıııına koyacak 
bir kuvet darbeeine mani olunabil
miJtir. Ne Veruy muahedesi bil -
kümleri aşikar bir surette .çiğnene
rek Almanya' da mecburi aırkeri hiz
met tesis edildiği zaman, ne Lokar
no muahedesi tek taraflı bir surette 
feshedilerek gayri askeri Ren böl
geei işgal edildiği zaman ,ne de A -
vusturya'nın ant bir tekilde Al -
manya'ya ilhakı anın.da vukua gel-

ye eden kuvetli organizasyona rağ -
men, karşıma tek başına çıkmasını is
tiyorum... Evet onunla yapa yalnız 
kalıp hesaplatmahyını. 

Ve istihbarat bürosu reisi vadetmiş-
tir: e 

- Elimden geleni yapacağım 1 
Aradan haftalar, aylar geçti, fakat 

istiharat bürosu göklerin esrarengiz 
casusunu bulmıya hala muvaffak ola
madı. 

O akşam- hemen her ak fam gibi -
mühendis dostu binbaşıyı ziyarete 
gitmişti. 

- Biraz müteessir bir tavırla: 
- Nasıl... Gene hiç bir ıey yok, de-

ğil mi? Diye soruyor. 
Oliye: 
- Maaleaef bir fCY yok, cevabını 

veriyor. 
Vıdal'in yüzü derin bir ümitsizlik 

ifadeai alıyor. · 
Zabit o zaman ilave ediyor: 
- Sabret. Günün birinde elbet ele 

geçireceğiz ... Meğer ki mesleğini de
ğiJtirmiJ ola.. 

- Hiç zannetmem ... 
- Şu halde nasıl olsa yakayı ele 

verecektir ... Görünün! ... 
Vidal batını eğiyor ve mırıldanı -

yor: 
- Ah o günü bir görebilsem 1 .. .. .. " 
Rıhtımı takibederek evine yaya dö-

nüyor. Dilpnanmı bulmak için bin 
tilrlil dütilncelerle .zihni metgul oldu
ğu uzun yol ona P.,ek kısalmış geliy.QC. 

1 
Lö Tan'ın başyazısından 1 ----

memif olan reaksiyon, Çeko.lovak
ya'ya dcarfı tahrik edilmemiş bir te
cavm tehdidi kartısmda, felakete 
doğru devamlı kaymayı durdurabi
lecek bütün diplomatik vasıtaların 
harekete getirilmesi suretiyle teza
hür etmiJtir. Bu yüzden dünya şu
uru uyanmıttır, ki bunu bütün kıy
metiyle takdir etmemek habızlık o
lur. Gerçi, fedakarlıkta bulunma·k i
cap etmiştir, çilnkü hadiseler kadar 
mantık da bunu mutlak surette em
rediyordu; fakat Fransa ile İı::: ı
tere'nin tesanüdlü aksiyonu daha 
geçen hafta umulamıyan bir netice
yi elde etmiş, harbe mani olarak Av
rupa milletleri için yeni -bir atmos· 
fer yaratmıttır. 

Ş
imdi günün realiteleri önüne 

cesaretle çıkmak ve her şey
den önce daha mütecanh; bir devlet 
çerçevesi içinde yeniden organize 
edilecek bir Çekoslovakya'ya, em. 
niyet ve haysiyetli bir şekilde yaşa
mak ve mesut olmak imkanlarını 
vermek lazımdır. Aynı zamanda, 
Münib konferansından daha geniş 
ve daha müsmir bir enternasyonal 
işbirliği için lüzumlu dersleri çı
karmak da icap eder. Avrupa sahası 
üzerinde, demokratik devletlerle o
toriter devletler arasında, iç rejim
lerinin esaslı farkına rağmen işbir
liği imkanı sabit olmuştur ve işte 
bu parlak tezahür yeni bir siyaset 
için hareket noktası vazifesini gör
melidir. 1919 da büyük harp mütte
fiklerinin galebesi neticesinde orta 
Avrupa'da yaratılmış olan muvaze
ne bugün yıkılmıştır; fU halde bu
nu yeni bir muvazene ile tebdil et
mek lazımdır, çünkü burada aiyaıai 
muvazene kurulmadıkça Avrupa de
vamlı bir aulha kavu,amaz. Bu he
defe hangi vasıtalarla, hangi me -
todlarla varılabilir? Her hükümetin 
kendi mesuliyetlerini tartması ve 
imkanlarını sıhatle ölc;mcsi lazım -
dır. Fakat ingiliz ve alman baş ve
killerinin mü~erek beyanatları ta
kibcdilecek yolu sarahatle gösteri
ye :. Bu Çemberlayn - Hitler beya
natına verilmek istenilmiş olan mü
balağalı manaları ihtiyatla telakki 
etmek lüzumunu derhal karilerimi-

ze ihtar etmiştik. Bu beyanat, iki ta
raflı bir saldırmazlıik paktı olmadı
ğı, ve son hadiselerde müessir su -
rette rol oynamış olan fransız - İn

giliz anlaşmasının pratik şümulüne 
asla zarar veremiyeceğini ne kadar 
tekrarlasak azdır. 

Çemberlayn'in başvekil Dala· 
diye'ye göndermiş olduğu 

ve içinde alman Şansöliyesiyle ken
diııi tarafından imzalanmış olan teb
liğin iki milletin çıkabilecek bütün 
ihtilafları dostane bir surette mü • 
zakere etmek ve sulh arzusunda 
birleşik olduklarına delalet ettiğini 
tasrih ettiği mesaj da bunu ispat e
der. Bu beyanat harbı önlemek ve 
sulhun idamesini emniyet altına al
mak için bütün ihtilafların hallin-

Hep, tabancasının tehdidi altında ka
dının diz çöken hayalini görüyordu. 
Kendi kendine mırıldanıyordu: "E -
v.et, onu öldüreceğim,". Fakat aynı 
lahzada, evelce olduğu gibi, onu kol -
lan arasına aldığını tasavvur ediyor, 
ve bu tahayyülün verdiği hazdan uta
nıyordu. 

*** 
.. ~zun boylu bir genç kadın kapısı 
onunde kendisini bekliyor. 
Kadını görünce, Vidal, yüzünün bir 

hoşnutsuzluk ifadesi almasına manı 
o!amıyor. Bu ak,am - herakşamdan 
zıyade - yalnız kalmıya öyle ihtiya
cı vardır ki. 
Kadın bu hissini anlamış mıdır? 
Ona ad.eta sıkılarak yaklaşıyor: 
- Benı bu kadar erken beklemiyor

dun ,değil mi, Jan. Fakat bu akşam 
dair~den daha erken çıktım, çünkü ... 

Vıdal kısaca sözünü keaiyor : 
- Ehemi yeti yok 1 .. 
Sonra, hemen ilave ediyor: 
- Fakat sana şimdi telefon edecek

tim .. Bu akşam yemeği seninle birlik
te yiyemiyeceğim, Simon ... Birazdan 
fabrikada teknisiyenlerin mühim bi.
i~ti~a.ı var .. Pek müteessirim .. Bu ge
zıntıyı başka bir akşama bırakalım! 
Kadın: 

- Evet .. Batka bir akşam, diye mı
rıldanıyor. 

Bir sükut. 
Yalnız kalmıya istical ederek Vi -

dal• 
~OJJU rüU) 

de danışmak metodunu kabul et -
mek samimi arzusundan baJka bir 
şey ifade etmez. İngiliz başvekili 
cumhuriyet batvekiline ve Fransa'
ya hitap ederek ilave ediyor: "Mil -
letlerimizin !kalpleri o kadar Bikı 
bir şekilde müttehittir ki bu hisle
rin benimki kadar sizin milletinizin 
de olduğunu biliyorum. İki memle
ket arasında mevcut münasebetleri 
bu kadar mesut bir fekilde ilham e
den hüsnüniyet ve itimadın inkişa
fı sayesinde, istikbalde sizinle, Av
rupa sulhunü sağlamlaştınnak için 
yeni gayretlerle ifade olunacak ta
ze ve devamlı bir iş1lirliği görüyo
rum." En sıkı bir fransız - İngiliz 
tesanüdünün devamı bundan daha i
yi teyit edilemezdi. En geniş Avru
pa zihniyeti içinde tatbik edilecek 
mantık siyaseti buradadır. Derhal 
tatbikine ge,çilecek geniş planlar 
hakkında az çok sansasyonel bütün 
haberlere ehemiyet verilmemelidir; 
devamlı bir eser vücuda getirilmek 
istenildiği takdirde ihtiyatlı bir şe
kilde inşa edilmesi lazım gelen bir 
istikbale ait her türlü tehlikeli tu
lUattan çekinmeli. fakat realist bir 
karşılıklı anlayış ve anlaşma zihni
yeti içinde, bizi yeni bir dünya har
bma sürüklemesine ramk kalan bil· 
tün ideolojik ihtirasları silmelidir. 

Bir Elmasın hikôyesi 

Rejan adındaki 

elmasın ge~irdiği 

büyük macera! 
Fransa'daki taçlan süslemiş olan 

son derece kıymetli mücevherlerden 
yalnız "rejan,, adındaki lm ftan
srzların elinde kalmıştır. 

"Rejan,. 138 kırat ağırlığındadır. 
Bu elmas, ı 715 tarihinde Hindistan'
da bulunan Tomas Pit 312.500 franga 
Madras'ta satın almııtır. Uzerinden i
ki yıl ge.çtikten sorna, onu, Rejan Fi
li p d'Orlean iki buçuk milyon altına 
satın alarak kendi makamının adını 
takmıştır. Müteakip yıllarda bu mü
cevher, on beşinci Lüi'nin tacını,, 
sonraları da, evvela broş, bilahare di
yadem olarak Kıraliçe Mari'nin gö
ğüs ve saçlarını süslemi9tir. 

Rejan, 1791 de fransız hükümeti
nin, ihtilal meydanında (şimdi Kon
kord meydanı) teşhir etmiş olduğu 
9547 tane elmas arasında bulunmuş
tur. O günlerde her pazartesi günü 
binlerce kişi bu elmasların önünden 
geçmiştir. 

İhtilal meydanında açılmış olan bu 
elmas sergisine, Pol Miet adında bir 
haydut çetesi musallat olmuş, sergi
deki emniyet tertibatının iyi olmayı
şı bu çetenin itini kolaylaştırmıştır. 

Miet'in ele başılığı ile hareket eden 
çete, serginin penceresinden içeri gi
rerek, Rejaıı'la birlikte daha ıbir çok 
elma~ır, ezcümle, Nanai ve "Mavi el
mas,, admdaki cevahiri alıp götür-
mü~ü~ · 

Polis hırsızlığın izi üzerinden yü-
rürken, nihayet bir ~ıkmaza sapmış, 
bütiln araıtırmalar boşa gittiği bir 
anda bir ıkadm polise müracaat ede
rek, çete efradiyle birlikte mücevher
lerin nerede gizli oldugunu haber ver
miştir. 

Rejan'la birHkte diğer elmaslar da 
şehrin muhtelif yerlerinde aranıp bu
lunduğu gibi çete de yakalanmıştır. 
Yalnız, "Mavi elmas,. bulunamamış

tır. 

Bu hırsızlığa yirmi kişi iştirak et
miştir. Yakalananlardan beşi hemen 
idam edilmiştir. Hükümet, komployu 
haber vermiş olan kadına, 1797 de 6000 
Lüi altını mükafat verilmesini kabul 
etmiştir. 

1htilat devrinde ve hatta monarşi 
sıralarında bu elmaslar istikrazlarda 
terhin edilmiştir. 

Mesela, ''Rejan" fransız ordusuna 
müteahhitlik eden bir adamda bir kaç 
yıl rehin olarak kalmıştır. 

Mücevheri çok seven birinci Napol
yon, •borcu vererek, "Rejan" ı müte
ahhitten kurtarmış ve rne§hUr asasına 
taktırmıştır. 

On &ekizinci Lüi kaçarken bu elma
sı da alıp beraber götürmüş, fakat av
detinde tekrar Paris'e getirmiştir. 

1830 ihtilalinde, diğer mücevher
lerle birlikte Rejan da Rambuye sa• 
rayında muhafaza altına alınmış, fa
kat, biliharc Liil Filip tarafından Fi-
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Tezadlar 
- " Karanlık olmaaaydı aydını .. 

ğm değerini takdir edebilir miydik? 
Renklerdeki ayrılıklarda ki ıu son· 
bahar bahçelerine hayran gözleri
mizi cezbediyor. Musiki.de de böyle
dir: Ahenk türlü aealerin imtizacın • 
dan ibaret. Sükuna muhtaç dimağ
laranızı dütünmeaek, ıaaız dailar 
batında dinlenirken tehrin gürültü• 
IÜ içinde bulunanlara imrenirdik. 
Durmayıp öten bir horoz, mütemadi
yen damhyan bir mualuk, kıyıları 
inkıtaaız döven dalgalar, bulutauz 
bir gökyüzü, yahut hiç güJümaemi
yen bir hava, aonauz çöller, engin 
bir onnan ... Fakat, misalleri tekrara 
ne hacet! Yeknasaklık, muhakkak 
ki, keael kaynağıdr. Hatt&, "kötü
lük zaruridir," diyen Anatol Frans'a 
hak vermeliyiz. Kötülük olmaaaydı 
iyüiık de olmazdı. Cihan baft•nbata 
mesut olsaydı sadakat ve fedakirhk 
ne olurdu? Tehlikeden uzak cM&re -
tin, ııtll'aptan haberaiz merha...-.in 
kıymetini ne ile ölçerainiz? F aailet
ıizlik düıünülmeden fazıilet, kin ha • 
tırlanmadan aevgi, çirıkinlikle muka· 
yese edilmeden güzellik nedir?,, 

Dünkü tatil gününün sonunda iki 
dost, iki çay bardağı karıııında böy -
le konu~tuk. 

Arkadaıan, inanmıyanların ela 
cemiyet için lüzumundan bahsedt
yordu. İnananların çoğalmasını te
menni ediyordwn. 

- Terbiyeyi terbiyea.izden öiı'en. 
demez miyiz? 

- Mutabıkız, dedim. Fakat, bir 
terbiyesiz yüz kiıiye intibah verebi • 
lir. Nisbeti tersine çevıirelim; baJi
miz neye varadı ? 

Şu halde, mesele bir niabet mese
lesidir: Bir tehirde harap birkaç y°'9 
on sıhatli arasında bir haata gibi._ 
Fakat ,kırık dökük evlerden mürek
kep bir belde, hep çirkinleri bir ara
ya getiren bir toplantı, iıte tehlike 
bunlardadır. 

Bu mevzudan edebiyata, edebi
. yattan gazetelere, gazetelerden 
dünya hadiselerine geçtik. Ve hadi
seler Üzerinde de ayni zihniyetle 
durduk. 

- Bir Avrupa, hatta bir cihan 
konfederasyonu hülyasına kap.lan • 
lar safdil sayılmazlar mı? 

Hakikaten, aon gerginliklerden 
&anradır ki harbi istiyenler dahi 
sulhun ne büyük bir nimet olduğunu 
anlamıılardır. Alem, kuaursuz bir 
sükiin içinde olsaydı yalnız emer
dik. 

Doatum: "Şimdi unediiim gibi," 
dedi. 

Y orulmuıtuk. F aikat, bütün bir 
haftanın yorgwıluğu ile yorulmuı
tuk. Demek ki hafta tatili de mÜ§A· 
hede ettiğimiz tezatlardan bi1'Iİ idi. 

- Bir buçuk gün 9ftlıtsak ve bet 
buç.uk gün dinlensek 1 

Sözü burada kestik. 
Pazar gecesi, bundan fazla tefel

süf olamazdı. - N. Baydar 

Mesut bir doğum 
İktisat Vekfüeti standardizasyon 

müdürü B. Faruk Sünter'le refikası 
Ankara birinci orta okul muallimle
rinden Bayan Nazlı Sünter'in bir kız 
çocuğu dünyaya gelmiştir. Yavruya 
uzun ömür ve saadet dileriz. 

.,, •.............•.................••...• \. . . 
TÜRK ÇANAKKALE • 
Senenin en muvaffak aakeri 

milli eıeri 
kitap halinde çıktı. Bütün 

kitapçılarda arayınız 

Yazan: M. Şevki Yazman 
~ .....................................• ,, 
nans bakanlığına verilmi,tir. 

Ondan sonra, Luvr müzesine ge
çinciye kadar iki yıl müddetle ceva
hirci Bapst'ın kasasında durmuştur. 

Cümhuriyttın muvakkat hükümetiı 
bu taşla birlikte diger elmasları mil
letin malı oldugunu ilan ederek, Fi
:ıans ~akanını ta§ı s,:t:mya memur et· 
miştir. Bunun üzerine, eksperlerden 
mürekkep bir komi~yon teşkil edil
miş, fakat taş bir tilrlü satılığa çıka
rılamamıştır. 

Elmasların çoğunu imparatoriçe ö
jeni'yi süslemek için kullanmış olan 
üçüncü Napolyon, Rejan'a el sürmek 
cesaretini gösterememiştir. 

Almanya - Fransa harbinde, Fran
sa devlet bankasının haznesi ile bir
likte Brcst'c ve 1872 de tekrar Pariıı'e 
getirilmiştir. Elmas bundan soııra. 
evvela, on beş yıl Finans bakanh~ı
nın mahzeninde kalmıştır. Frauia 
parlamentosu, 1886 da bir kanun çıka
rarak, bazıları müstesna, hazn~dek.i, 
bütün mücevherleri satmıya karar 
verm~tir. Aralarında Rejan'ın da bu
lund~,i!.U bu elmaslar o tarihtenocti 
Luvr muzesindedir. 
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YURTTAN RESİMLER Edirne' de 
kurslar 

Zonguldak'la bir hamiyet yarııı 

Edirne (Hususi) - Trakya'daki \ 
kültür hareketleri arasında biribiri 
ardınca açılan kurslar mühim bir mev
ki tutmaktadır. Umumi ve mesleki 
bilgileri noksan iş erbabını yetiştir -
mek onları hayatta bilgi sahibi yap -
mak gayesini güden bu hareket çok i
yi neticeler vermektedir. 

Çelikel lisesinden 
bir okul daha ya 

sonr(v 
lacok\ 

1 

Manisa çocuk bahçesi ve Vali konağı 

Edirne'de tarih j 
eserleri 

Rize bir iki sene içinde 
yeni eserler kazandı 

Başta Karaağaç eğitmenler kursu 
olduğu halde şimdiye kadar açılan 
kurslar ve kısa devreli sanat okulları 
şunlardır: 

Trakya'nın dört vilayetinde dersle
rine muntazaman devam etmekte olan 
köy katipleri ve muhtarlar kursunun 
mevcudu 100 den bu sene 250 ye çı
karılmıştır. Mektep hayatına giren ve 
ayrıca kurs halinde devam eden Ka . 
raağaç eğitmenler kursu, ipek böcek-
cilik okulu, şarapcılık kursu, arıcılık 
kursu, üçüncü devresini bugünlerde 
bitirmek üzere olan ve Trakya köyle
rine nalbant yetiştiren nalbant kursu, 
sağlık korucu kursu, bir senelik zira

at kursu ve iküçük ziraat sanatları o -
kulu, selektör makinist kursu .. 

Komşu Balkan memleketlerinde bi
le bugün her iş ve meslek erbabı mut
laka kurslardan geçmekte ve ancak o
ralardan tasdikname aldıktan sonra 
işlerine devam edebilmektedirler. Bu
ralarda çırak, kalfa ve usta kursların
dan tasdikname almıyanların çalış • 
maktan menedildiğini, hatta kahve 
açmak istiyenlcrin dahi en az orta 
mektep mezunu olmak şartiyle kahve
ci yetiştirmek üzere açılan kurslara 
devam etmeğe mecbur tutuldukları 

görülmektedir. 

Bu itibarla her yerden evel bu yol:ı 
dökülmüş olan Trakya yurdun ileri 
kültür hamleleri yapan bir bucağı sa 
yılsa yeridir .... - Kadri Oğuz 

Zonguldak, (Hususi) - 120 bin liraya mal olan ve kültİif 
ver zenginlerimizden tüccar Mehmet Çelikel tarafından yaptı 
lan yeni lisenin açılma törenini telefonla bildirmiştim. Gönder 

ğim resim, açılma töreninde bu- ortada vali Aksoy, sağında M 
lunanları yeni lisenin merdiven- met Çelikel, solunda lsmail 
/erinde göstermektedir. Mehmet gene görünmektedir. 
Çelikel' in bu yüksek vatansever
liği Zonguldak'ta çok derin akis
ler uyandırmı§tır. Öğrendiğime 
göre zenginlerimizden madenci 
lsmail Ergene de Kozlu'da yeni 
bir mektep yaptıracaktır. Zon -
guldak'taki bu kültürseverlik ve 
hamiyet varl§ı bütün zonguldak· 
lıl~rı ço~- mütehassis etmi§tir. 
Gondcrdıgım reıoınnte u •• ----.1,.. 

Tekirdağ'da Seçim 
Tekirdağ, 8 a.a. - Belediye in 

habı bugün başlamıştır. Halk, re 
rini parti namzetlerine vermekte 

Sinop'ta Seçim 
Sinop, 8 a.a. - Belediye intibl 

bugün sona ermiş ve reylerin tasf. 
fi yapılmıştır. C. H. Partisi nat11 
leri ittifakla seçilmişlerdir. 

___....,; 

Edirne (Hususi) - Edirne ve 1 
Trakya'da eski eserlerin tamirine ve 1 
güzeleştirilmesine hararetle devam e· 
dilmektedir. Bu arada büyük Karış· 
tıran köyünde mimar Sinan'ın iki ese
ri daha yep yeni olarak yaptm!mış· 
tır. Bunlardan birincisi Rüstem pa . 
şanın camiidir. İkincisi bugün dahi 
terazileri mevcut olan (Horhor) su
larının üç kilometreden köye bol ola
rak borularla getirilmiş olmasıdır. 
Nafıa vekili bay Ali Çetink:ıya bu 

sular için 15.000 lira verdirmiş, suyu 
tarihiyle birlikte meydana çıkartmış 
ve üçte birini asfalt yola, üçte ikisini 
de büyük Karıştıran köyüne verdir -
miştir. Bu işe halk, vakıflar umum 
müdürlüğü ve köyün küçücüa< büdce
si de yardım etmiş ve böylelikle mina
releriyle birlikte cami dahi bitmiş -
tir. 

1-YURTIA······iiE.LE·o·ı·ye·······s·eaMi··········~I 

Silôh kurcalarken 

arkadaşını öldürdü 

Rize belediye parkından bir görünü§ 
İzmir (Hususi) - Tire'de Mahmut· 

Jar !köyünün odasında bir facia olmuş· 
tur. Telefoncu Tuncer, Ramazan a · 
dında arkadaşiyle bir Karadağ taban
casını kurcalıyorlarmış. Bu esnada 
çıkan kurşun Tuncer'in sağ memesi 
üzerinden girmiş ve zavallı derhal öl
müştür. Ramazan yakalanmıştır. 

Rize, (Hususi) - Şehrimiz son seneler içinde güzel eserler 
kazanmış, tabii güzelliklerle dolu olan çehresini belediye çalıış -
malariyle bir kat daha cazip bir hale koymuştur. Geçenlerde ü
çüncü umum müfttişlik baş müşaviri ile ıehrimize gelen şehirci
lik mütehaaaısı Profesör Lamber Rize'nin tabii güzellikleri ve 

Manisa' da arıcılık 1 

~alışmaları karşısında çok mem
nun kalmıştır. Bilhassa iskele 

1 
meydanı, sahil bulvarı, belediye 
parkı, Atatürk caddesi beğeni • 

377 köy arıcılık yapıyor, 
115.000 kilo bal alınıyor 

len eserler arasındadır. 
Şehrimizin en mühim noksanı O· 

lan elektrik işi de halledilmiş, bLI iş 
72 i.ıin lira ke~if parasiyle bir miltc
ahhide ihale olunmuştur. Rize son iki 
senedir büyük bir çalışma içindedir. 
Bu hız böyle devam ederse Rize bir
kaç sene gibi kısa bir zaman içinde 

'.;!- ... ,- '-~ 
~--·.. .. .. . .. 

•• Jo " bütün eksiklerini tamamlıyacak ve 
Karadeniz'in en modern, en şirin ka

, . sahalarından biri haline gelecektir . 

" . -

Fenni arı kovanları 

Maniı1a, ( Hur.u5i ) - Bölgemizde arı işlerinin fenni bir şekle 
sokuhnasma çalışılmaktadır. llimiz dahilinde 48.000 eski kovan 
mevcuttur. Muhtelif yerlere nümunelik 132 fenni kovan dağıtıl • 
nıış ve ziraat muallimlerinin sıkı mürakabesiyle iyi neticeler el~e 
edilmiye başlanmıştır. Halkımız fenni kovana rağbet göstermek· 

tedir. Suni bal istihsalfıtı 1 ısı Bu rakamlar, Manisa'mızın ziraat 
bin kilo bal mumu istihsalatı da sahasında günden güne inkişaf ettiği· 
15 bin kilodur. Arı besliyen ve n~. ve halkımı~ın refaha kavuştuğunu 

1 k bö·ı . d ( 377) gostermektedır. 
arıcı ı yapan gemız e "M · .. de · kl .. ·· a· .. anısa nınce, a a uzum ıya· 

koy vardır. rı gelir. Bilhassa merkez kazadR bağ-
Her sahada olduğu gibi kümes hay- cılığa verilen ehemiyet ve bağ imarı 

vanatı üzerinde de önemle durul:nuş diğer şehirlerimize örnek olacak va -
merkez ve ilçelerde tavukçuluğun ıs- ziyettedir. 
l.ihına başlanmış bir kısım köylerin İlimizin Eşme, Demirci, Gördes il
horozları tamamiyle satın alır.arak çeleri çekirdeksiz bağ mıntakalan ha· 
kı:ıldırılmış ve yerlerine Rodeylat. ricinde olup, diğer ilçelerde mevcut 
legorn cinsleri konmuştur. Bölgemi • 25.600 hektar çekirdeksiz bağların her 
zin tavuk ve horos adedi 726.000, hin· türlü hastalıktan ari doğum vermiş 
di adedi 60.000 ni mütecavizdir. Sene- bakımına da itina gösterilmişse de Ü· 
vi yumurta istihsalatı 50.000.000 na zümJerin geç yetişmesi, bazı mahal -
baliğ olmaktadır. lerde çiçek zamanında dolu yağması 

ve 15. 17 eylülde yağan sürekli yağ· 
murlarla da 50 - 60 bin çuval üzüm ıs· 
lanmış ve bu hal bağcıları zarara ~ok
muştur. 

Her mahsul bölgemizin her sahasın
da yetişmektedir. Üzüm. tütün bilhas
sa ihracat maddelerimizdendir. Hü
kümctimizin bunu göz önüne alarak 
harplerden harap olan bağların ısla · 
hı için Horos köyünde bir asma fi · 
danhğı açmış ve başına da Amerika'
da bağcılık tahsil eden bir genci ge -
tirmiş ve faaliyete geçilmiştir. Bu fi. 
danlığın şimdiye kadar bağcılara da· 
ğıttığı asma fidanının adedi 1.031.100 
dür. Bu sene yetiştirilen dağıtılan 
700.000 fidan bu rakamdan hariçtir. 
Fidanlık bunlardan başka 180 çeşit 
bir koleksiyon bağı vücuda getirmiş· 
tir. Bu çeşitleri Anadolu'nun muhte • 
lif yerlerinden, Fransa ve İtalya'dan 
celbetmiştir. Bu çeşitlerden pek ço
ğu her sene bağcılara binlerce kalem 
halinde verilmektedir. 

Asma fidanlığı kurulmadan evci 
bölgemiz bağcıları her yıl binlerce li
ra fidan için yabancı memleketlere 
para veriyorl.ırdı. Bu da cumhuriyet 
hükümetinin yaratıcı kudretiyle mey
dana gelmiş ve paramızın bu vesiley
le yurt içinde kalması temin edilmiş· 
tir. Fidanlık şehre yirmi dakikada 
1-Ioros köyünde modern bir binayla 
340 dekarlık bir araziye sahiv.tir. 

• 
Yurdun dört kö~csinde beledi -

ye seçimleri devam etmek • 
te, vatandatları medeni haklarmı 
büyük bir ıuur içinde kullanmakta.• 
dırlar. Seçimde Par.ti namzetlerinin 
aldıkları reyler, vatandaşların Par
ti'ye karşı olan inan ve bağlılıkları
nı bir kere daha tebarüz ettirmek
tedir. Buradaki resimler İzmir'deki 
ve en alttaki resim de Kayseri'deki 
İntihaba ait intibaları gÖ&tennekte
dir. 

• 



IJI İZLİDEN GİZLİYE HARBEDENLER 
G erek harp, gerek sulh zama-

n .-1 nında gizli kapaklı, gözden 
11 ve ışıktan uzak, durmadan ç.al~n 

~ 
:ve 'her türlü tehlikeleri gözlerine a
lan bir ordu vardır ki o da casus-

Q lar ordusudur. Yer yüzünde casus-

kültill 
yapl 

önde" 

da 11' 

luk, hemen hemen tarih kadar eski
dir. Tarihin ilk kaydettiği casuslar 
Ceriko şehrine karşı tasmim etti • 
ği bir hücumdan evci o şehrin dahi
li vaziyetini gizlice öğrenmek için 
Yoşua'run gönderdiği iki kişidir. 
Fa.kat bunların vazifesi daha ziya
de şehir içindeki düşünceleri, umu
mi efkarı öğrenmek olduğu için 
hunlara askeri casus demektense 
gizli ajan demek daha doğru olur. 
Bunlar, bu maksatla evi, şehir sur
larının içinde bulunan Rahaba isim
li ıhir kadmm evine inmiılerdi. 

Bu kadın, onlara şehir halkmm 
Yoşua'nm hücumundan fena halde 
korktuklarını ve manevi kuvetleri
nin kötü oldug~ unu anlatmış· sonra h .. k. • 

u Ütnet memurları bu ajanları a
ramak·· uzere eve geldikleri zaman 
bunları, Yoşua şehri zabtettiği za -
nıan kendisinin ve akrabalarının 
muhafazası vadini alarak önce sak
lamış, daha sonra bir sepet içerisin
de dıvardan aşağı indirerek Yoşua'
nın karargahına gitmelerine imkan 
ve · · i/~ı!tı. ~u haberler, gayet doğru 
k 1 

• çunku Yoşua hücuma kalkar 
alknıaz şehrin surları bile yıkılı

vernıilti. 

Bu eski zaman hikayesini, yeni 
:~man casusları ve ajanlarının faa-
ıyetlerine benzer tarafı bulundu
ğu için hatırlıyoruz. Çünkü yeni ca
~us. ve ajanlar da faaliyetlerinde 
ıhtıras, menfaat, sevgi, para gibi se
beplerle kendilerine yardrm eden 
suç ortaklarından faydalanırlar. 

Bugünkü casuslukları, biri harbe 
mukakdime teşkil eden casusluk
lar, birisi de umumi surette yapılan 
casusluklar olmak üzere ikiye ayır
mak icap eder. Harp zamanında ya
pılan casusluklar da vardır ki ona 
daha sonra temas edeceğiz. 

E vela umumi surette yapılan 
casusluklardan bahsedelim 

Bütün modern devletlerin gene.! 
kurmayları Krigşpil adı verilen bir 
hazırlık yapar ve ihtimali olan ol-
mı dli , yan şınanların hücumuna kar-
!' -yapılacak hareketlerin planlarını 
onceden llıazırlarlar. Pek tabii bu 
harp OYQnunun plinı en önce en zi
yade taar.ruz ve hücumu muhtemel 
olan bir devlete karşı yapılır; fa • 
kat ondan sonra en dost devletlere 
kartı da böyle plinlar hazırlanır. 

Bu planları yapabilmek ve bu 
harp oyunlarını oynıyabilmek için 
başka milletlerin silahı, teçhizatı, 
asker mikdarı hakkında esaslı ma -
lumat elde etmek gerektir. 

Bu maliimat, sulh zamanında ya
zılmış kitaplardan, istatistiklerden, 
ve buna benzer meşru kaynaklardan 
elde edildiği gilbi bir takım casus
lar vasıtasiyle de elde edilebilir. 

Böyle maliimat toplıyan casusla
rın zararları pek büyük olmıyabi -
lir; fakat bunlar da ele geçtikleri 
takdirde başkalarına ibret olması i
çin cezalara çarptırılabilirler. 

Aralarında dostluk bulunmıyan 
ve bir harp çıkması ihtimali olan 
memleketlerde biribirlerine ait ca
suslar yakalandığı zaman ise hikaye 
büsbütün değişir. Bu takdirde bir 
tarafın İntelicenı servisi, kendi se
!İrinin ve atafemiliterinin de malü
nıatı olmaksızın öteki memlekete 
bir takım casuslar ve ajanlar gön
derir. O zaman beriki memleket de 
ona kartı tedbirler alır; böylece 
normaı olarak başka memleketlerde 

SULH. VE HARP 
ZAMANINDA 
CASUSLUK! 

pek tehlikeli olmıyan bu haber al -
maca oyunu korkunç bir mücadele 
haline gelir. 

Böyle vazifeleri alanların uğrıya
cakları felaketler, çarpdacakları ce
zalar büyük olduğu gibi yakalarını 
kurtarırlarsa kazanacakları müka
fatlar da büyük olur. Bu kabil faa
liyetler, iki memleket arasındaki 

gerginliği arttırır ve harp tehlike -
sini yaklaştırır. 

Büyük harpte daha Amerika, 
harbe girişmedim Amerika'da müt
tefiklere silah ve cephane hazırlı -
yan bir takım fabrikalardaki infi -
!akların alman casusları tarafından 
yapıldığı söylenmişti. Bunlar ayrı
ca bunların yükletildiği nakil vası
talarının aralarına bombalar koy -
muşlar, Fransa'ya, İngiltere'ye gi
den yiyecek maddelerine zararlı ö
teberi karıştırmışlardır. 

Bazan bu türlü hareketler, bir 
kimsenin vatanına olan merbutiye
ti dolayısiyle doğrudan doğruya o
nun tarafından yapılır. Fakat ha -
zan da imkansızlıklar ve resmi va
ziyetin müsaadesizliği yüzünden 
bu kabil faaliyetlerde profesyonel 
casusları kullanmak lüzumu hasıl 
olur. 

Bu profesyonel casuslar, bugün
kü medeniyetin dikkate şayan çeh
releridir. Her türlü vatanperverlik 
duygusundan mahrum olan bu a -
damların mesleği, başkalarının va -
tanperverlik duygularından fayda
lanmaktadır. Bunlar o türlü adam
lardır ki anaları babalarının melez
liği, bir çok memleketlerle olan ala-

kalan yüzünden hangi milliyete 
mensup olduklarını bıle bilmezler. 

Tabii, bunlar her şeyden önce pa
ra için çalışırlar. Fakat bütün he -
defleri de bundan ibaret değildir. 

Bunlar, mJ'1letleri biribirlerinin a -
leyhine fışkırtır, körükler ve işi ve
hamete doğru götürmek isterler. 
Bunlar, ekseriya, yalnız bir tarafa 
hizmet etmek, yalnız bir taraftan 
para almakla iktifa etmezler. Bazan 
ırkı karışık, bir çok dillerle konu -
şur profesyonel casuslar vardır ki 
bunlar, ana ve babalarının, memle
ketinin davasına canla başla bağla
nırlar, ki bunlar bu meslekteki a
damların en tehlikelileridir. 

S ulb zamanında muhtelif mem
ıeketlerde çalışan casuslar, 

a!iiaı;·· yukarı zararsız kimselerdir, 
bunlar malumat, haber ve saire top
lamakla uğraşırlar. Fakat harp teh
likesi baş gö:.terince bunlarla bera
ber çalışmak üzere bir çok yenileri 
gönderilir. Bunlar memleket için
bir istihbarat şebekesi kurar ve hat
ta vaziyeti vehamete doğru götür
mek için hissiyatı körüklemeğe bile 
girişirler. 

İki memleket arasında muhase -
mat başladıktan sonra bir taraftan 
ötekine gönderilen haberlerin ehe -
miyetlisi, ehemiyetsizi yoktur. 
Çünkü hazan bir casus tarafından 
gönderilen en zararsız bir haber, 
diğer zararsız görünen haberlerle 
birleştirilerek karşı tarafa büyük 
fayda verecek malümat haline gele
bilir. 

Yazan: Valter Duranti 
Nevyork Taymis gazetesinden 

Muharebe faal bir safhaya girdi
ği zaman yapılan casuslukları üç 
kot:egoriye ayırmak mümkündür: 

1 - Askeri hareketleri kati ola
rak ke~fetmek. Bu, hangi kıtaların 
hangi cephelere gönderildiğini, 
bunların ne türlü bir planla hare -
ket ettiklerini, ne gibi vasıtalar 
kullandıklarını. 

2 - Ticaret ve yahut harp gemi
lerinin hareketleri. Bu hareketleri 
kati olarak öğrenmek a:bloka yapan 
bir donanma ve denizaltı filosu için 
bilhassa mühimdir. 

3 - Halkın maneviyatı ve hissi
yatı hakkında gayet isabetli rapor
lar göndermek. 

Harp zamanında toplanmış olan 
bu türlü haberleri göndermek de 
ekseriya onları toplamaktan daha 
tehlikeli olur. Bundan başka düş -
man casuslariyle karşılaşmak ve on
ların faaliyetini akamete uğratmak 
vazifesi de vardır. 

Büyük harpte Fransa'da bu tür
lü bir hadise olmuştur ki fransız di
vanı harbında reis olan general 
Morne tarafından ecnebi muhabir
lerine söylenmiştir. 

Bu kumandanın anlattığına göre 
harbın ilk haftalarında Fransa'nın 
Normandi kısmında küçük bir köy
de oturan orta yaşlı bir fransız, cep
hede hizmet görmeğe elverişli ol -
madığından askere alınarak cephe 
gerisinde bir .köprünün muhafaza
sına memur edilmişti. 1914 senesin
de almanların eylül hareketleri pek 
süratli olmuş, bu mıntakada düş -
man eline geçince, dul karısının an
lattığına göre, bu adamcağız alınan
lar tarafından öldürülmüştü. 

Dul kadın, ondan sonra kacsının 
intikamını almağa ant içmişti. Bu 
sebeple elindekini, avucundakini 
satıp Paris'e gitmiş, aylarca harbi
ye nezaretine gidip gelmişti. Niha
yet lbu kadına ne istediğini sordu -
lar. İstediği sarihti: 

Dedi ki: 
- lsviçre'ye gideceğim. Oradaki 

alman ajanlariyle temasa geçece -
ğim. Orada kocamın alçakça öldü -
rüldüğünü söyliyeceğim. Fakat o -
nun alınanlar tarafından değil, nö
bet mevkiinde uyuduğu için fran -
sızlar tarafından öldürüldüğünü an
latacağım. 

Onun dli yaşında asıkerlik hizme
ti göremiyecek bir adam olduğunu, 
böyle olduğu halde geceleri dört sa
at nöbet bekletildiğini, nihayet 
yorgunluktan harap bir halde uy
kuya dalınca fransızlar tarafından 
kurşuna dizildiğini söylieceğim. 
Onun intikamım almağa ant içti -
ğim için emirlerine amade olduğu
mu, ne isterlerse yapacağımı bildi
receğim. 

Fransız zabiti kadının sözlerin
deki samimiyete nihayet inanmış 
ve- onu lsviçre'ye göndermişti. Ka
dının oradaki alman ajanlariyle te
masa geçmesi için de bir iki ay geç
ti. Fakat sonra alınanlar da fransız
lar gibi onun samimiyetine kanaat 
getirdiler. Kendisine vazife verdi
ler. Ve haber almak üzere Fransa'
ya gönderdiler. 

Ertesi sene bu kadın Fransa ile 
İsviçre arasında bir çok seyahatler
de bulundu. Her defasında alman
lara istedikleri gibi mevsuk malü
mat götürüyordu. Nihayet bu kadı
nı Berlin'e gönderdiler ve orada al
man istihbaratının ileri gelenleriy
le tanıştırdılar. Bundan sonra ken
disine İsviçre"de fransız gemileri _ 
nin harekatı hakkında habeJ' veren 
casuslarla Berlin arasında haber ge-

At yarışlarınln ikinci haftası 

Bugün Şehir lpodromunda 
beş koşu yapılacaktlr 

Yarış ve ıslah encümeninin tertip ile yaptıkları koşuda Romans'ın ilk 
ettiği sonbahar at yarışlarının ikinci- mağlubiyeti tattığını elbet okumuş 
si bugün saat tam 15 de Şehir ipodro- veya görmüşsünüzdür. Fakat o za
munda yapılacaktır. mandan beri fevkalade çalıştırılan Ro-

Yarışlara kaydolunan atların geçen mans lstanbul'daki mağlfıbiyetinin 
haftaya nispeten fazla oluşu müşterek acısını çıkarabilecek midir? Bunu bu 
bahsin hararetli olmasına vesile ola- gün göreceğiz. Binaenaleyh bu yarış 
caktır. için hiç bir şey denemez. Söylenecek 

Bilhassa ikili bahsin ve çifte bahsin yegane şey koşunun Romans'la Tom
bir ayağının sekiz atın koşacağı ikin- ru arasında olduğudur. 
ci koşuda olması ve bu koşuda da bazı Diirtliüıcil koşu : 
yeni atların koşması bahsi müştereki Dört ve daha yukarı yaştaki yerli 
karıştıracaktır, zannındayız. yarım kan ingiliz at ve kısraklara 
Birinci koşu: (Satış koşusu) mahsustur. İkramiyesi 300 lira, mesa-

Ü& ve daha yukarı yaştaki halis kan fesi 2000 metredir. Bu koşunun şera-
ingiliz at ve kısraklara mahsustur. itine nazaran yarışa girecek hayvan-

Ikramiyesi 255 lira, mesafesi 2000 lar yaşlarına ve 1938 senesi zarfında
metredir. Bu koşuya giren atlar 600, ki kazançlarına göre kilo alacaklarm-
800 ve 1000 liraya satılıktır. Yarışa gi- dan sikletler muhteliftir. 
ren halis kanlar yaşlarına ve 1938 se- Bu koşuya beş yarım kan kaydedil
nesi zarfında kazandıkları ikramiye- miştir. Taşıyacakları kilolarla isimle
lere göre kilo taşıyacakları için sik- rini sırasiyle yazıyoruz: 
letleri muhteliftir. B. Salih Temel'in Mahmure'si 62,5, 

Bu koşuya aşağıdaki hayvanlar Alemdar'ı 52, B. Sait Halim'in Sağa-
kaydolmuştur: nak'ı 62, B. Nazif Atalay'ın Mavzika-

B. Salih Temel'in Spring Board'ı: sı 58,5, B. Şaban Atlının Noma'sı 
64,5 kilo. B. Burhan Işıl'ın Komisarj'ı 56,S kilo. 
59 kilo. B. Ahmet Atman'ın Moroz'u Bunlar arasında şimdiye kadar hiç 
55 kilo. B. Salih Temel'in Taşpınar'ı mağlüp olmıyan Sağanak diğerlerine 
54 kilo, B. Fevzi Lütfi Karaosman'ın nazaran fazla şanslıdır. İkincilik için 
Şıpka'sı 53 kilo. Mahmure ile Mavzika'yı diğerlerine 

Kilolara nazaran bu koşuda en faz- nazaran daha şanslı buluyoruz. 
la şanslı olduğunu zannetti~imiz 53 Be§İnci ku§U : 
kilo ile koşan Şıpka'dır. Belkı kendi- İki yaşında ve koşu kazanmamıı 
sinden daha yaşlı ve tecrübeli olan yerli haliskan ingiliz erkek ve dişi 
Spring Board taşıdığı 64,S kiloya rağ- taylara mahsustur. İkramiyesi 400 li
men Şıpka'ya rakip olur zannındayız. ra, mesafesi 1000 metredir. Bu koşu
Bilhassa ahır arkadaşı olan 'faşpmar- ya dört tay kaydedilmiştir. 
dan göreceği yardım dolayısiyle B. Ferruh Agan'm Çifkap'ı, B. Fev
Spring .Boar'ın şansı bir az daha faz- zi Lütfi Karaosman'ın Yatagan'ı, B. 
ladır. Sal!h Temel'in Batray ve Ece'si. 
ikinci koşu: (Tiftik koşu.su) Bunlar şimdiye kadar biç koşu ka-

Uç yaşında yerli yarım kan ıngııız zanmamış taylardır. Çifkap'ın hiç ko
erkek ve dişi taylara mahsustu1. İk- şusunu görmedik. Daha ilk koşusunu 
ramiyesi 255 lira, m~safesi ~400 m~t- yapacaktır. Diğerleri iki üç koşu koş
redir. Bu koşuya sekız tay gırecektır. muş, nispeten tecrübe sahibi olmuş
İsimlerini sırasiyle yazıyoruz: Jardır. Bizim zannımıza göre yarış Sa-

B. Celal Bayar'ın (Bintepe) si, Ma- lih Temel'in taylariyle Fevzi Lütfi 
reşal Fevzi Çakmak'ın (Kop) u, Hü- Karaosman'ın Yatagan'ı arasında ge
seyin Atağın .Frig'i, B. Ahmet Özdu- çecektir. Maamafih Yatagan'ı bir az 
z'un Uç.ar'ı, B. İbrahim Nalçın'ın Al- şanslı görmekteyiz. 
ceylan'r, B. Aptullah Tebcr'in Cıvan'ı Bu hafta ikili bahis bir tanedir ve i
B. Ali Rıza Sel'in Uğur'u, B. A. C. kinci koşudadır. Çifte ha-his de bir ta
Sümer'in Jonkız'L nedir ve birinci, ikinci koşular arasm-

Bunlar müsavi sıkletle ko§acaklar- dadır. 
dır. Yalnız kısraklara her zaman ol-
duğu gibi atlardan 11L2 kilo noksana
lacaklardır. 

Blrleılk Amerlka'da 
emebl <lsusluiu 

Bu taylar arasında timdiye kadar 
yapmış oldukları derecelere nazaran 
B. Celal Bayar'ın Bintepe ismindeki 
tayını rakiplerine nazaran daha şans
lı görüyoruz. 

Bununla beraber Alceylan'la Kop'- Nevyork, 8 a.a. - Reisicümhur 
un Bintepe'ye kuvetli birer rakip o- Ruzvelt gazetecilere yaptığı beya
labileceklerini de ilave ederiz. Bu ya- natta Amerika'daki mukabil casusluk 
rışta avutsayder olarak geçen hafta teşkilatını hükümetin genişletmek 
Uç.ar'ı geçerek iyi bir rekor yapan istediğini bildirmiş ve ecnebi casus 
Cevan'dır zannederiz. !arının mesaisini akim bırakmak için 
Vçüncü koıu: (Ziraat Bankası bu tedbirlerin neler olabileceğine i 

şaret etmiştir. 
koşusu) Reisicümhur Ruzvelt, bu cümle-

Oç ve daha yukarı yaştaki yerli ha- den olarak ordu, bahriye ve milli 
liskan ingiliz at ve kısraklara mahi müdafaa araştırmalar bürolarının giz 
sustur. İkramiyesi 5ıo lira, mesafes li servisleri arasında daha sıkı bir 
2200 metredir. Bu koşuya yalnız üç 

teşriki mesai zaruretini ileri sür 
haliakan kaydedilmiştir. Bu koşuyu müştür. 
koşacak hayvanlar yaşlarına göre ki- Reisicümhur, ecnebi casusların so 
lo aldıklarından sikletler muhteliftir n 

B zamanlarda Amcrika'da büyük bir 
B. Asım Çırpan'ın Tomru'su 60, 
Salih Temel'in Girgin'i 58, B. Saıt faaliyet gösterdiklerini ve bu faali 

. · k _ yetin iki cepheden inkişaf ettiğin 
Halimin Romans'ı 51,5 kılo ıle oşa 

beyan etmiştir : 
caklardır. 

1 İstanbul'daki yarışlarda aynı kilo 
Askeri ve bahri binnefis casusluk 

ve bazı şekillerde ecnebi propaganda 
sı suretinde tebarüz eden bu casus 

tirip götürme vazifesi tevdi edildi. luğa bir nihayet verilecektir • 

F
ransız mukabil casus teşki
ıau bu gemi hareketlerinin 

alınanlar tarafından haber alındığı
nı biliyordu. Yalnız bu haberlerin 
hangi teşkilat ve kimler vasıt.:ısiy
le verildiğini bilemiyordu. 
Normandiyalı madam X bu eksik 

noktayı tamamladı. Bu haberleri 
veren Marsilya'da muteber bir ec
nebi tüccar ile bunun fıansız ortağı 
idi. Bunlar başta olmak üzere mai· 
yetlerinde fransız, isviçreli, ital 
yan yardakçılar vardı ki bunlara is
tedikleri malumatı topluyorlardı. 

General Morne _burada demi~tir 

ki: 

- Bunun üzerine yirmi kişi ka
dar tevkif edildi. Bunların ht.psi 
masum olduklarını iddia ediyorlar
dş. Ben de divan harp reisi ııfatiy
le davamızda pek haklı olduğumu
za kani değildim. Çünkü ithamlar, 
ehemiyetsiz delillere istinat ediyor
du. Muhakeme ilerledikçe bunla
rın müdafaaları kuvetlcndi ve leh
lerindeki şahitler artıyordu. Niha
yet madam X i çağırdım. Onu gö
rünce baş suçlunun rengi sapı.arı, 
bembeyaz kesildi. O, ithamlarını ve 
şehadetini yaptı. Bunun üzerine bu 
adamlar<ian on bir tanesi kurşuna 
dizildiler. Böylece normand;yalı 

kadın kocasının intikamını on mis
liyle almııtı.• 

1933 türk borcu 1 19.60 19.60 

1933 ikramiyeli 
Ergani 

(Peşin) 
l 19.CiO 19.60 

(Peşin) 
II 19.60 19.60 

(Peşin) 

19.15 19.15 
(Adedi) 

Cumhuriyet Merkez 
Bankası 106.- 106.50 

Anadolu Mümessil 34.55 34.55 
(Peşin) 
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Lig maçlarının ikinci haftası 

Geneler B. 1 - Harbiye 1. Y ~ 1 
Maçlara bugün devam edilecek 

Dün Ankara'da lik maçlarına de -
vam edildi. Günün en mühim karşı· 
laşması Gençlerbirliği • Harbiye İd -
man Yurdu birinci takımları arasında 
yapılacak Olan müsabaka idi. Muhafız. 
gücü sahası bu enteresan karşılaşma
yı seyretmek istiyenlerle çevrelenmiş -
ti. Zaman zaman iki tarafın üstün e -
nerjisiyle bir taraf için galibiyet ümi
di veren maç 1 • 1 beraberlikle netice -
lendi. 

Hakem ve takımlar : 
Hakem B. Ömer Urel idi. Gençler

birliği takımı şöyle kurulmuştu: 
Rahim - Nuri, Naci - Münir, Hasan, 

Keıfi - Yusuf, Selim, Ali, Basri, Fahri 
Azasından ekserisi mektepten ay -

nldığı için nasıl çrkacağı merak edilen 
Harbiye İdman Yurdu da şu kadro ile 
oynuyordu: 

F eth.i - Şükrü, Abdurrahman - Şerif, 
Muhterem, Sabahattin - Mücahitı 

Hayri, Zeki, Habip, Fazıl. 

Birinci gol 
Oyuna harbiyelilerin vuruşiyle baş

landı. Güneş Gençlerin aleyhine idi. 
Harbiye kalesi ilk tehlikeyi ikinci da • 
kikada atlaUL Gençlerin sağ açığı Fah
ri topu dışan attı. Dördüncü dakika • 
da, sol ayağiyle vuruş yapamadığı an
laşılan Harbiye sol açığı Fazıl'm şütü 
avuta gitti. 

Kale atışiyle beraber Gençlerin taz
yiki artmıya başladı. Bu baskı dakika 
ıeçtikçe arttı ve nihayet yedinci daki
kada Yusuf'un çok güzel ortaladığı to
pu Fahri kafa ile Harbiye kalesine 
11<>ktu. 

Bu golden sonra Gençler.birliği a -
leyhine korner oldu, top birkaç daki -
ka Gençlerin kalesi önünde dolaıtı 
durdu. İkinci bir korner avutla netice
lendi. Harbiyeliler 15 inci dakikaya 
kadar hep sağ açıklarını besliyerek 
mütemadi akınlar yaptılar. 

Bu dakikadan sonra Gençler 
tekrar üstünlüğü ele aldılar. Bir akın
da sağ açık Fahri Sabahattin'in ve Ab
durrahmanı atlatarak kaleye kadar 
geldi. Fakat Fethi topu ayaklarından 
kaptı. 

Ali'nin bir akınını da Şükrü ancak 
kornerle keaebildi. Basri kale önünde 
favul yapmamı§ olsaydı, ikinci Genç • 
lerbirliği golU muhakkaktı. 

Biribirlni kovalıyan Gençlerbirlili 
akınına k&r§ı 21 inci dakikada Müca -
hidin çok güzel bir şütü ile kornere 
kadar giden bir Harbiye akını gör
dük. Harbiyeliler kornerden istifade 
edemediler. 

Bo§<I giderı penaltı 
Oyun ilerliyor ve Gençler 1 - O ga· 

lip vaziyeti muhafaza ediyorlar. Tam 
38 inci dakikada idi. Harbiye kalesi 
çok sıkıştı. Kaleci Fethi ceza çizgiai 
dıpna kadar çıkarak topu uzaklaştır -
miya çahgtı. Fakat çizgi dışında topa 
eliyle dokunduğu için hakem firikik 
verdi. Ali'nin çektiği gütten sonra bu 
ıefer Harbiye aleyhine bir de penaltı 
oldu. Galibiyeti garanti edecek bu fır
sat falsolu bir vuruşla kaçırıldı. 

Beraberlik sayısı 
Kaçan bu fırsat Gençlerbirliği ta -

kınunı yavaşlattı. Buna karşı, harbiye· 
liler açıldılar. Gene sağdan birkaç akın 
oldu. 42 inci dakikada Mücahit Keşfi
yi atlatarak güzel bir vuruşla beraber
li ksayısmı yaptı. 

Bu gol uzun uzun alkışlandı. Bir • 
kaç dakika sonra da birinci devrç 1-. 
bitti. 

lKINCl DEVRE 
İkinci devrede Gençler, gittikçe a

ğırlaşan bir oyunla Harbiye nısıf saha
sına yerleştiler. Fakat forvetler gol 
kaçırmak hususunda biribirlerine re • 
kabet ediyorl:ırdı. Maamafih oyun çok 
güzeldi. Gençlerin üstünlüğünü göste
ren, lakin gol çıkmıyan maçın 30, 35 
dakikası böyle geçti. Son dakikalarda 
ise harbiyelilerin tehlike yaratan akın
larını gördük. İki taraf müdafaası for
vetlerinin beceriksizli~ini telafi eden 
bir gayretle gole mani oldular ve maç 
böylece 1-1 beraberlikle bitti. 

Gençler birliği 
Gençler geçen haf tadan daha çok 

güzel oynadılar. Hasan'ın ve Basri'nin 
hasta o&duklan hal<ie maça çıkmaları
nın net:iu üzerinde müessir olduğu 
s~vlenmektedir. Dün, Keşfi ve Nuri 
mlistcıuı:ı forvet hattı fena idi. Bilhas
s:ı Y•ısu' gibi bilg"ili bir oyuncunun 
diribqde 1.11.l'annı hiç beğenmedik. 

Harbiye kale.ine yapdan birinci golün §Ütü 

Harbiyeliler 
Yapılan propagandalara rağmen 

Harbiye takımı hiç de noksana ben -
zcmiyordu. Ynlmz, bir arada çalıııp 
biribirlerine alışmadıkları anlaşılıyor -
du. Bunun da zamanla olacağı şüphe -
sizdir. 

Dün Muhterem, Mücahit takımın 
en muvaffak olan iki oyuncusu idi. 

B. takımları arasında 

Dün MuhafızgÜcü ve Ankaragücü 
sahalarında yapılan B•takımları maç
ları şu neticeleri vermiştir : 

Demirspor 4 - Muhafızgücü 3 Genç
lerbirliği 1 - Harbiye İdman yurdu 1, 
Günet 4 - Galatasaray 3. 

. Bugünkü maçlar 
Bugünkü maçların programı şu -

dur : 
Ankaragücü sahasında yapılacak 

maçlar : 
Gençlerbirliği - Harp okulu idman 

yurdu (C) takımları, saat: 9. 
Hakem: Necdet Orguç. 
Galatasaray - Güneş (C) taknnlan, 

saat: 10.45. Hakem: Muzaffer Ertuğ. 
Muhafızgücü sahasında yapılacak 

maçlar: 
Demirspor - Muhafızgücü (A) ta

kunları, saat: 13. 
Hakem: Servet Öz 
Galatasaray - Güneş (A) takrmları, 

saat: ıs. 
Hakem: lhaan Türemen. 

Bayan Funk müessif 
bir kaza atlattı 

(Başı 1. inci sayfada) 
Kesebir, İnhisarlar Vekili Rana Tar
han, Ziraat Vekili Faik Kurdoğlu ~ 
ve refikaları hazır bulunmuşlardır. 

Ziyafet pek samimi bir hava i
çerisinde geçmiştir. Yemeği mü. 
teakip Bayan CeHU Bayar, Bayan 
Funk, Bayan Von Keller, Bayan Şa
kir Kesebir, Bayan Kurdoğlu ve Ba· 
yan Keşmir çiftlikte bir araba gezin
tisi yaparlarken araba devrilmiş ve 
bayanlar mühim bir arızaya uğrama
dan kazayı atlatmışlardır. Alman lk • 
tiaat Nazırının refikaları Bayan 
Funk'un ıol kolu incinmiştir. Nümu
ne hastanesinde lazım gelen ihtimam 
ve tedavi yapılmıttır. Doktorların 

verdiği rapor aynen ikinci maddede
dir. 

2 - "Nümune hastanesi tarafından 
verilen rapor:,, 

"Alman İktisat Nazırı B. Dr. Funk 
refikası Bayan Funk'un muayenesin
de sol omuz tardidi ile sol omuz 
luxationu görUlmüf ve luxation der
hal reddedilmittir. Vaziyeti umumi
yesinde endigeyi mucip hiç bir hal 
yoktur. Bayan Funk oteline dönmüş
tür. 

İmza 

Dr. Nureddin Aruman 
3 - Çok neıeli ve samimi geçen 

bu ziyafeti müteakip vukua gelen 
bu müessif kaza sebebiyle Başvekil 
Celal Bayar ve ziyafette hazır bulu
nan vekiller ve refikaları ve Bertin 
Büyük Elçimiz Hamdi Arpağ Nümu
ne haatane9ine gelerek Ekselans 
Funk'a ve Büyük Elçi Von Keller'e 
teessürlerini bildinniıler ve hastanın 

Doktor F unk General Kazım 
Ôzalp ve Berlin Büyük 

El~imizle beraber 
ahvali hakkında emniyet bahş malU -
mat alarak avdet etmişlerdir. 

Doktor Funk Sofya'yı 
ziyaret edecek 

Sofya, 8 a.a. - Almanya İktisat 
Nazırı Dr. Funk, Türkiye'den avde -
tinde gelecek hafta Sofya'yı ziyaret 
edecek ve iki memleketi alakadar e
den ticari meıeleler hakkında müza
kerelerde bulunacaktır. 

Nevyork sergisi komisyonu 
toplandı 

Nevyork beynelmilel sergisine itti
rakimiz huırlıklariyle meıgul olmak 
üzere Bakanlıklar delegelerinden 
mütegekkil komisyon dün Ekonomi 
bakanlığında toplanmış ve sergi etra
fındaki hazırlıkları &örüpli§tür. 

flaf ıa Yeklllnılzln 

Alalürk' e ve Celil 
Bayar' a telgrafları 

( Ba§ı 1. inci sayfada ) 

daha arzeder sıhat ve afiyetler diliye
lek mübarek ellerinizden öperim. 

Celal Bayar 
Barekil 

Ankara 
Büyük Şefimiz Atatürk'ün, yurdu

muzu dünyanrn en mamur memleket
leri seviyesine çıkarma.le ve milleti -
mizi en geniş refah kaynaklarına u -
}aştırmak ve bunun için de birinci 
derecede işler sırasında vatanımızın 

her köşesini biribirine demir ağlarla 
bağlamak yolundaki yüksek direktif
lerinin tatbikatından olarak Anka -
ra - Erzurum demiryolunun bugün 
Erzincan'a varmış olduğunu müjde -
/emekle bahtiyarım. 

Bunu tepşir ederken yüksek baş -
kanlığınız altında bulunan cümhuri
yet hükümetinin yurdun 'imar ve ih -
yası hususundaki büyük ve isabetli 
proğramının bir an eve/ tahakkukun
da, cümhuriyet naiıası mensupları -
nın hisselerine düşen ödevi bugüne 
kadtt olduğu gibi, yorulmaz bir gay
ret ve azimle yapmakta devam ede • 
ceklerini saygılarımla temin ve ar • 
zeylerim. 

Macarların payı 
da ayralacak 
(Başı ı. inci sayfada) 

dar Avrupa barış ve muvazenesinin 
istikrarı için de elzem olduğunu kay
dediyorlar. 

ıUÜ§terek macar.:. ıeh hududu 
ve yugoslavlar 

Belgrat, 8 a.a. - Müşterek bir hu
dut lehindeki leh - macar i&teklerin
den bahseden Politika gazetesi slo
vak meselesinde varılan tesviye sure
tinin Prag'la Budapeşte arasında ya
pılacak müzakereler için fevkalade 
bir ehemiyeti haiz olduğunu, slovak
larla Rüten ve Karpatların, bu müş
terek hudut hakkındaki macar i•tck· 
lerine tiddetle muhalefet etmeık'i4iin 
müttehit olduklarını yazmaktadırlar. 

Aym gazete, Romanya mahfilleri
nin de bahis mevzuu leh-macar plaaı 
karşısında sinirlilik gösterdiklerini, 
çünkü bu tasavvur sözden file çıktı
ğı taktirde, Romanya'nm, Brilnn'de
ki Skoda fabrikalarmdan celbettiği 
harp malzemesinin nakline yarıyan 
yegane demiryolundan mahrum kala· 
cağını ilave etmektedir. 

Karpaı Rwıyrun hakkında 
Prag, 8 a.a. - Resmi çek mahfille

ri, Çekoslovakya'nın Roma'da Karpat 
Rusyası hakıkında müzakerelere i9ti
rak ettiğine dair yabancı memleket
lerde çıkan haberi kati olarak yalan
laımaktadırlar. 

Kar pat Ruıya' ıının 

muhtariyeti 
Prag, 8 a.a. - Rüten muhtariyet 

partilerinin mUmeasilleri bugün Uz· 
horod'da toplanarak Karpat Rusyaaı
nm muhtariyeti için, ılovak partile
rinin Zilina anlapnaıiyle tahakkuk 
ettirdikleri tarzı halle benzer bir tar· 
zı halli kabul etmiye karar vermiı· 
!erdir. Bundan, Rüten muhtariyetçi
lerinin plebisit fikrinden vaz geçtik
leri anlaplrnaktadır. 

Polonyalıların iıgali 
Vartova, 8 a.a. - Tefen Silezyası· 

nın işgali normal bir 9ekilde deva:n 
etmektedir. 

Polonya kıtaları bu gün Fristat, 
Plotroviç, Darkov, Starmiaste ve Mo
vemikato civarını itgal edeceklerdir. 

Paıarhks11 sallı kanununun 
İstanbul' da tatbikah 

latanbul, 8 (Telefonla) - Pazarlık
sız ısatıg kanununun ilk tatbikat dev
resinde verdiği semereler hakkında 
on bet günlük bir rapor ~azırlanarak 
lktiaat VekAletine gönderilecektir. 

Kontrol devam etmektedir. Şimdi
ye kadar etiketsiz mal satan, sattığı 
mallar üzerinde pazarlık yapan ve 
bir de su figeleri, -et ve yağ gibi ıey • 
terde malın fiyatiyle beraber etiket
lerde evsafını göatermiyen eınaf 

hakkında ceza zabıtları kesilmigtir. 
Gün geçtikçe cezayı iatihzam eden 
hareketler azalmaktadır. 

Kontrpliklann standardi
zasyonu işi 

İ&tanbul, 8 (Telef onla) - Kontr
pWclann ıtandardizuyonu için ha
zırlanmıt olan ve bu ayın on üçünde 
meriyete girecek bulunan nizamna -
menin tatbikinin tehirini ve bazı 

maddelerinin değittirilmeaini iate -
rnek üzere kontrplak sanayicilerin -
den mürekkep bir heyet Ankara'ya 
&clccektir. · 

Üniversite 'de 
neticeler 

(Başı 1. inci sayfada) 
temin edeceği kültür ahengi S\11-o 

turacaktır. Doğrudan doğruya 
mesleğine taalluku olmıyan her 
türlü kültür eserlerini, sahibi a • 
leyhine "lüzumsuz vakit kaybet
mek'' telakkisine düşmüt olanlar 
var. Bütün sakatlıkları vasati iyi 
bir lise ve iyi bir üniversite sevi
yesi ile ialah edebiliriz. Ecnebi 
kurmay zabitlerinden ataşemili
ter olanların, bizim ediplerimi -
zin bile tanımadıkları sanat eser
leri okumakta olduklarını bir ve
sile ile zikretmiıtik. Umumi kül
türün şartları malUmdur: Bir de
fa her meslekten olanlar, bu şart
ları yerine getirmiş olduktan son
ra, kendi ihtisaslarını yapıcı ve 
yaratıcı bir kaliteye mazhar kı -
labilirler. 

Üstünkörü cilanın cezasını çok 
çektiğimiz için, üniversitemizi 
ve liselerimizi sıkı ve müsama -
haaız usullerde te§Ci edelim. 
Bize yalnız üniversiteden itiba
ren değil, orta mektepten son -
ra da kalite lazımdır. 

Orta mektepten sonra genç, 
her işi yapıyor. Liseden sonra i -
ıe sadece devlet kapısına koıu
yor ve ehliyetsizlik "müktesep 
hak,, sancağını açarak, barem 
kalelerine hücum ediyor. Aynı 
ehliyeuizlik eğer ü·niversiteden 
mezun ise, onunla ömrünün ao -
nuna kadar mücadele etmiye 
mahkfunsunuz. Niçin? Baıka 
bir ite yarıyabilecek olanları, 
hayatlarınca akamete mahkU.m 
etmekte ne mana var ? 

Bu münasebetle hukuk fakül
tesi dekanının talebe yurdunun 
genigletilmesi ve daha iyi cihaz
lanması, memleketteki genç ka
biliyetlerin devlet himayesinde 
çalışabilmeleri imkanlarının ha
zırlanmasını iyma eden satırları 
üzerine Kültür Bakanımızın 
dikkatini de celbetmek isteriz. 

Falih Rıfkı ATAY 

Karadeniz'in 
büyük limanı 

(Bap ı. inci sayfada) 

Çatalağzı, teçhizat ve tesisatı itiba
riyle dünyanın en modem limanı ola
caktır. Burada en son sis~mboşaltma 
ve yükleme tertibatı vücuda getirile -
cektir.13büyükvapur Çatalağzı lima
nı rıhtımlarına aynı zamanda yana
tabilecek ve ayni zamanda yükünü bo
pltacak veya yük alabilecektir. Bun
dan bafka limanda bu 13 gemiden baJ
ka 25 gemi de barınabileoektir. 

Çatalağzı limanı takriben 11 • 12 
milyoo türk lirası sarfiyle üç senede 
ikmal edilmi§ olacaktır. Kömür, ma
den, maden cevheri, mamul maden ve 
diğer ticari Cfya yüklemek ve boşalt
mak ve gemilere ihrakiye vermek için 
ayrı ayrı ve elektrikle müteharrik te
sisat yapılac;aktır. 

Yeni limanmw:, kömür sevkiyatı -
mızı çok gcniı mikyasta arttıracak -
tır. Bugün muntazam ve asri vceaitle 
mücehhez bir limanımız olmadığı, 
Zonguldak gibi vesaitsiz ve açık ağız
lara malik bulunrnakhğunızdan kömür 
ıevkiyatımız zaman zaman ehemiyet
le güçleşmektedir. Esasen hükümeti
mizin yeni ekonomi plAnı peyderJ>ey 
tatbik edildikçe kömür sarfiyatımız 

da mepsuten mütenasip olarak arta
cağı ~in bugünkü iptidai vasıtalarla 
bütün bunları kar9ılamağa imkan ola
mıyacaktır. İ9te inşasına bir an eve! 
baflanacak olan Çatalağzı limanı bu 
çok mühim yokluğu tamamen gidere
cektir. Liman tren hatlariyle yurt da
hilindeki bütün büyük merkezlere 
bağlanacaktrr. Limanda bütün bunlar. 
dan başka, yolcu salonu, sıhi tedavi 
yerleri, tahlisiye tertibatı ve daha bu
nun gibi d.li te11iaat da vücuda geti -
rilecektir. 

Tütün almak üzere Romanya 
dan bir heyet geldi 

İstanbul, 8 (Telefonla) - Memle
ketimiz tütün tüccarlariyle temas et
mek ve tütün almak üzere Romanya 
inhisar idaresinden bir heyet latan
bul'a gelmittir. 

icra ve iflas kanunu 
değiştiriliyor 

Adliye bakanlığı, icra ve lflis ka
nununu tidil etmiye karar vermittir. 
Yapılacak tadill~ icra itlerinin daha 
çabuk, kolay ve otomatik bir ıekilde 
yürümesi temin edilecektir. Bakan
lık, yeni projenin hazırlanmaamda ic
ra mütehaaaısınm wrmit olduğu ra
poru da eöz.önündc bulunduracaktır. 

..;al llHHHI Ay L IK 1111-

= fJiiıel Ankara &azeld --: Gayri siyast h!vadislerle çı 
S kacak olan bu gazete edebi, 
: dmai, mim, ekonomik, terblf 
: v.i, tarihi, yazılar; zirai, ticaıl 
: smai, ilmi, sıhhi, fenni, ıne 
: lar, halkevleri mektepleri öl 
: rcıtmcnleri ve bütün gençliği • 
: la.kadar eden bol resimli sayfa 
S lar ıpor, kadın, moda, ısine 
: tiyatro, köylü, okuyucu ve sııi 
S zah sütunlariyle doldurula 
: neşrıiyat sahasına çıkacaktır. 
: kSye ve roman tefrikası iti 
S le dahi zengin ve dolgun sn 
S dereoatı ihtiva ederek neşrol• 
S nacağını şimdiden bildirdiğ 
: bu gazete 29 ilkteşrin ı 938 cd 
: martesi gününden itibaren çı 
: yor. 
: Fiyatı 10 kuruştur. 
: O günü sabırsızlıkla bekl 
: niz. 
: Muhar.:ıiri İbrahim 
: Göker. 
: imtiyaz sahibi ve 
: müdürü Salih. 
S Komuk matbaası Ankara 1 
: tmk Basmıevi. 7 -'"111111111111111111111111111111111111 

İspanya'd 
çok kanlı 
çarpışma 

Barselon, 8 a.a. - HiikUmet t-1 
fından neşredilen bir tebliğe t 
şark cephesinde frankistler bir 
zayiat vererek Venta de Camposı' 
s'un cenubundaki hatlarını hafİ' 
tashih etmişlerdir. CümhuriyetÇ 
mukabil taarruza geçtiklerinden 
cadele bütün şiddetiyle devaın 
mektedir. Cereyan eden bir hava 
harcbesi neticesinde iki Messer 
markalı tayyare ile CUmhuriyet5il 
ait bir tayyare düşürülmüştür. 

Merkez cephesinde hükümetçi 
Taluna'mn şimalinde kain 1000 
kll'Dh tepeyi iıgal ctmiılcrdir. 

1 ngilix - F ronsız 
askeri görüımeler.i 

ugun ooıüyor 
Paris, 8 a.a. - Fransız ve ing 

genel kurmayları arasında yarı 

itibaren müzakereler bqhyac 
İngiltere hava mareşalı yarınki 
zar günü yanında altı aubay old 
halde Paria'e gidecektiz. 

Yeni bir rökor 
Londra, 8 a..a. - Bir sovyot ta 

yaresi tarafından tesis edilen 
mesafe rekorunu kıramryan "Me 
ri" tayyaresi, deniz ta~resiyle y 
lan en uzun uçuş rekorunu kı 
muvaffak olmU§tur. · 

Bu rekor Start Bay ile Brezilya 
rasında 5215 millik bir mesafeyi ka 
mit olan bir alman tayyaresi taraf 
dan tesis edilmişti. 

Sar mıntakasında bugün 
tezahürat yapılacak 

Berlin, 8 a.a. -Verilen maın 
göre, Sar nasyonal - sosyalist bÖ 
başkanı B. Yosef Bürke! ile do 
başkanı B. Yosef Bürkel ile do1' 
Göbels yarın Sarbbrük'de yapıla 
tezahüratta hazır bulunacaklar 
muhtemel olarak birer nutuk aö)' 
yeceklerdir. 

Geçen haftaki .cinayeti 

muhakemesi 
Istanbul, 8 (Telefonla) - GeÇ 

hafta Taksim'de oturan Jozef adı 
I 7 yagında bir çocuk tabanca ile 
kadagı 16 yagında Hariko'yu yill 
den ağır yaralamıg ve çocuk hal 
nede ölmügtü. Bugün adliyede ile 
ci ıulh cezada isticvap edilen J 
bilha88a ıunları ıöylemittir : 

- Sinemalardaki gibi kovboy o 
rtu oynuyorduk ben babaının yed 
tabancuını bot zannederek yan 
almıftım: Fakat tabancanın içi" 
bir kurgun kalmıı olacak ki teti 
çektiğim zaman ateı aldı. HarikO 
re yuvarlandı . 

lzmir Borsasında 
lzmir, 8 a.a. - Bu hafta bort' 

6 kuruı 30 paradan 17 kuruı on ~ 
raya kadar 68597 çuval üzüm "e 
buçuk kuruştan 16 buçuk kuru,a ~ 
dar 16848 çuyal incir aatılm.rıtır· 
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İKİ GÜNLÜK HİKAYE 

ALTIN KÖPEK 
Çeviren: Hikmet Tuna 

il. 

dw. onu . seviyorou; çünkü, o gü,1e 
a ar. henüz bir kadın tarafından te

tsl:vi edilmemiş, ve kadın elinin nasıl 
rJ. şadığxnı, bir kadın cilvesindeki se
i~9'~ ~e kadar tatlı olduğunu öğrerune-
ııı~ıştı. Giglia, evli ve bir yuva sahibi 
!~ktan, bir kişi için yeme.k yap -

~ı ktan, çamaşır yıkamaıktan mem -
ısJUndu. Kocası, genç, dinç ve hem de 
ıeven bir adamdı. Fakat, Altın kö -

ııı)ek'le konuşurken de, sesinin aynı 
r.~tlılığı muhafaza e tmesin e, köpeği -
ılt , taparcasına sevmesine hayret edi
. or: onun bu halleri kendisine gülünç 

tçıl elıyordu. 

şına damlattı. Bir müddet sonra da 
Jil eve geldi. 

Jil'in gözüne ilk ilişen şey, ölen 
köpek oldu. Şaşkınlıktan, korkunç 
bir haykırmayla kendini köpeğin ü • 
zerine attı ve başını, hayvanın yumu
şak ve kanlı postuna gömdü. Ağiamı
yordu. Yalnız: 

O ( Giglia ekseriya yapa yalnız k 1 d 
f lb k ' a ır ı. 
a u ı, o yalnızlıg~ a alı~kın d ğ'ld' • h' d ::r e ı ı. 

pe ır e.~ getirilen bir esvap istediği 
tadar guzel ve mükemmel olsun kı'm-
ıeye ·· ' gostermedikten sonra neye ya -
·ardı? Ek' d 

• 8 1 ostlarından biri ara sıra 
)tr bar<lak grog iç.tneğe getınedikten 
so.nra, o kadar temenni ve arzu edil -
f 1

' . olan Koliye ve bileziklerin ne de· 
erı olurdu? Jil, her gün evden çıkı-

~~r .~e hava karardıktan aonra avdan 
~1:~yordu. Fakat diğer delikanlılar 
utun günlerini orada geçiriyorlardı. 
~vinde olup bitenlerden Jil'in ha -

J:rı yoktu. O, elinde filintası olduğu 
. ide, sabahtan akljClllla kadar av pe· 
Jınde dolaııyor, kafi mikdarda tilki 
lvladıktan sonra da tehre gidiyordu. 

- Ben ancak sabaha karşx dönebi· 
eceğim. Sana Altın Köpek'i bırakı . 

fvorum. Her halde sendeki tabancadan 
fa.ha ziyade işe yarar. Zaten sana kim 
fenalık edebilir? l 

p Giglia'ya, kimse bir kötülük yap -
plak atemi yordu; hepsi ondan mem -
n.undu; Harriı de bir düşman gibı onu 
tııyarete gelmemi~ti. Lakin, .harris e· 
eıfendiıinin karısını kucaklaıyınca bu 
büyük sarı köpek niçin homurdam • 
)'ordu, Olup bitenler, arzusu hilafı • 
na olmadığı için, kadın, beyaz ve gü· 
.ı~l _kolunu kaldırarak, köpeğe kapt 
dıbındeki yerine gitmesini emretti. 
Yerine geçen köpek, bu parazitin ka· 

11 dına sokuluşuna, onu öpüşüne hayret
JtlC: bakıyordu ; titriyor, tehdit eder gi
tcbı kuyruğunu kaldırıp yere vuruyor· 

du. 

Gecenin sessizliğinde H?Iris git -
fl~~k istedi. Kapıya do~ru ilerleyince, 
• 0 Pek, iki ayağı arasına koymuş ko-

caman başmı kaldırarak, hafifçe hır
~adı, 'Giglia, onu yanma çağırdı; fa • 

at, Altın köpek hiç kımıldamadı; hır 
~lama ve homurdaması gittikçe ziya -

de leşti. 
liarris kaşlarmı çattı. 
-:- Bir an evel gitmeliyim. Eğer Jil 

benı burada bulursa, her ikimiz d~ 
lllahvoluruz. Köpeği yanına çağır. 

Giglia köpeği çağırdı; fakat o ge· 
ne yerinden kımıldamadı; yalnız, 
gözleri her ikiıini de biiyi.ik bir dik
~~tle takip ediyordu. H.arris tereddüt 
ıçınde köpeğe doğru yürüdü, laki!ı 
A~tun Köpek, süngü gibi diılerini 
goıterdikten ıonra, acı acı havladı. 

liar ris geri çekildi: 
- Yanından geçmenin imkanı yok. 

P encereden atlıyacağım. Dedi. 
Ondan sonra, büyük bir dikkatle 

döndü; lakin kendini pencereden at· 
madan, Altın kopek yetişerek baca· 
gını kavradı. Bunun üzerine Harris 
tabancaamı çekip ate' etti. Bütün A -
laıka'da mefhur olan köpek, inliyerek 
kendi kanlan içinde yuvarlanıyordu. 

- Benim Altın Köpeğimi kim 
vurdu? 

Diye sorduğu zaman, çehresi 'bir ö
lü yüzünü andırıyordu. 

Giglia hiç tereddüt etmeden, 
- Ben, dedi, bana saldx.rdı. Koluma 

baksana ... 
Jil buna inanmadığı için başını sal

ladı: 
- Yalan söylüyorsun. O bunu yap

maz, dedi. 
Giglia, kahkahayla gtildü, 
- Karma mı, yoksa ölü bir köpeğe 

mi inanırsın? 
Jil büyük bir teessürle kaşlarını 

çattı. 

- Bu köpek bugüne kadar kimseyi 
ısırmamıştır. Burada bir şeyler ol • 
mu§? 1 Ne olduysa, söyle ı 

Ne yapacağım şaşıran Giglia: 
- Erkek kardeşim gelmişti. 'Gider

lfon ona musallat oldu. Tutmak iste
yince ,beni ısırdı. Ben de onu çekip 
vurdum, dedi. 

Jil ölü köpeğini okşıyordu. 
- Altın köpek, senin kardeşini çok 

iyi tanıyordu ... Onun yolunu kesmez
di. Dedi. Bıçağını aldı ve köpekteki 
yarayı oydu. 

- Üstelik bir de vuran sen değil -
ııin. Bu kurşun senin tabancanın kur
şunu değil, dedi. 

Giglia hiç cevap vermeden odadan 
çıktı. Erkek, dışarıda kadının eşyala
rını topladığım işitiyordu. Kıpn so • 
luk güneşi doğarken, Giglia elindeki 
küçük bavuluyla Jil'in evini terketti. 

Bulgur altnacak 
Hu.. c..r. '->t::n.c l Llue.h ..... . .., .• .ıden: 

1 - Harta kıtası eratı için bin lira
lıık bulgur defaten ve açık eksiltme su· 
retiyle alınacaktır. 

2 - Açık eksiltme 24 - 1. Teş. - 938 
pazartesi günu saat 10 da Cebeci'de 
Harta Gn. Drk. binasında Sa. Al. Ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen tutarı bin lira o
lan bulgurun muva.l..kat t~minatı 7 5 li
ra olup banka mektubu veya vezne 
makbuzu kabul olunur. 

4 - Taliplerin yazılı gün ve aaat· 
te teminatlariyle birlikte komisyona 
gelmeleri. (4223) 7457 

Arpa, saman ve saire ahnacak 
Harta Genel Diroktörlüğünden: 

1 - Harta kıta~ı hayvanatı için 
60000 kilo arpa, 25000 kilo kuru ot, 
15000 kilo saman, 200 kilo yem tuzu 
pazarlıkla ve defaten alınacaktır. 

2 - Pazarlık Cebeci'de Harta Gn. 
Drk. binasında Sa. Al. komisyonunda 
22.10.1938 cumartesi günü saat 10. da 
yapılacaktır. 

3 - Arpanm muhammen tutarı Uç 
bin lira, muvakkat teminatı iki yüz 
yirmi beş lira, kuru otun muhammen 
tutarı sekiz yilz yetmiıt beş lira, mu -
vakkat teminatı 65 lira 63 kuruş, sa
manın muhammen tutarı üç yü.z: lira, 
muvakkat teminatı 22 lira 50 kuruş, 
yem tuzunun muhammen tutarı 14 li· 
ra, muvakkat teminatı 105 kurut olup 
banka mektubu veya vezne makbuzu 
kabul olunur. 

Giglia, Altun köpek'in ölümünü 
seyrettti. Sükunetini hiç bozmadan, 
dıvarda asılı olan tabancayı alarak 
dışarıdaki bofluğa bir el ateş etti. 
Bunu yaptıktan sonra, ekmek bıça -
ğıyla e.lini keser ek , kamnı üstüne ba-

4 - Taliplerin yazılı gün ve saatte 
teminatlariyle birlikte komisyona 
gelmeleri. ( 4222) 7456 

«=========================r============~ 

Tüccar ve Esnafın nazarı dikkatine 
Belediye Reisliğinden: 
Belediyece tesciline devam edilmekte olan tüccar ve 

esnaftan isimleri aşağıda yazılı olanların 10 - teşrinievel -
1938 pazartesi gününden itibaren bir hafta zarfında kon
trat, kü§adiye ve sair vesikalariyle birlilrte kayrtlarını yap
tırmak üzere belediye iktisat direktörlüğüne bizzat müra -
caatları ilan olunur. 

Otomobil, Bisiklet ve levazımı satanlar 
Eslıha satan dükkanlar 
Biçakçı ve usturacdar 
Fotoğrafçı ve foto malzemesi satanlar 
Kuyumcular 
Kalaycılar 
Dökmeciler ve çilingirler 
Demirciler ve demir malzemesi satanlar 
Tuğla, çini, kiremit, kum ve kireç satanlar 
Keresteciler ve yıkıcılar 
Marangozlar ve tornacılar 
Tiftik ve yün satanlar 
Terziler ve terzi §apka malzemesi sata·nlar 
Şamaşrrhaneler 
Kolacı, ütücü ve kalıpçılar 
Lostracı salonları 
Matbaalar 
Kütüphaneler 
Çiçek ve tohumcular 
Oteller 
Hanlar 
Lokanta, Aşhane ve kebapçılar 
Kıraathane, çayhane ve kahve ocakları 
Mahallebici ve pasta salonları 
Berberler 
Şaraphaneler 
Gazinolar - Barlar 
Hamamlar 
Tütüncüler 
Diki§ ve yazı makinesi ve su suzgeçleri satanlar. 

( 4238) 

E 
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10 çeşit harp teçhizaf 
eşyası ahnacak 

:Jandanna Genel Komutanlığı Ankara Sabn Alma Komisyonundan : 

1 - Aşağıda cins ve miktarı tahmin bedeli ve ilk teminat miktarı yazı
lı on çe§it harp techizat eşyasına toptan ve her çeşide ayrı ayrı en ucuz 
fiat teklif edene ihale edilmek kaydile kapalı zarf usulü ile eksiltmeye ko
nulmuştur. Eksiltmesi 10-10-938 pazartesi günü saat (10) da komisyonda 
yapılacaktır. 

2 - Buna ait ıartnameler komisyondan parasız olarak alınabilir. Mü
hürlü örnekleri komisyondadır. 

3 - Eksiltmesine girmek istiyenlerin almak istedikleri çeşide ait hiza
larında gösterilen ilk teminat vezne makbuzu veya Banka mektubu ve şart
namesinde yazılı diğer belgeleri muhtevi teklif mektuplarını belli gün ıaat 
dokuza kadar komisyona vermiş olmaları. (3876) 6931 

Miktarı Cinsi 

600 Altı kütüklü palaska takımı 
3100 

950 

150 
900 

2000 
1000 

1000 

1000 

,, " 
,, omuz ~ayışı 

.. " " 
Bel 

" 
" " 

,, Sün gülüğü 
Uçlii bir kütük 
Nevresim palaska takımı 

,, •• Bel kayı~ı 
,, 
.. " 

" 

omuz kayışı 
Süngülüğü 

6200 Tüfek kayışı 

YekQn 

llk Tahmin Tutarı Eksiltme 
teminat bedeli günü 
Lira Ku. Lira Ku. Lira Ku. 
---

247 50 

302 25 

85 50 

5 62 
81 00 

675 00 
105 00 
123 75 

26 25 

255 75 

---
1907 62 

---
5 so 
1 30 
1 20 

50 

1 20 

4 50 
1 40 

1 65 

o 35 
o 55 

3300 00) 

4030 00) 

1140 00) 

75 00) 

1080 00) 10-10-938 

9000 00) 
1400 00) 

1650 00) 

350 00) 

3410 00) 

25435 00 

Muhtelif binalar yıktınlacak 
Ankara Defterdarlığından: 

Muhammen bedeli Depozito 
Ada Parseller L. K. L. K. 

321 13, 14, 15, 16, 17 1890 141 75 
321 7, 8, 26, 30, 9, 10, 29 1302 97 65 
321 1, 28, 27, 3, 4, 5, 6 1106 82 95 
322 1, 27, 28, 3, 4, 23, 24, 25, 26 1781 50 133 62 
325 8, 23, 10, 11, 31 1540 115 50 
326 ı. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 25 1641 50 123 12 
327 1, 2, 3, 4, 5, 6, 25 1344 100 80 
327 17, 18, 19, 20, 21 1197 89 78 
327 7, 8, 9, 26, 22, 23, 24 1414 106 05 
327 10, 11, 12, 32, 34 1106 82 95 
331 1, 14, ıs 1862 139 65 
331 4, 5 1036 77 70 
331 10, 11, 12 1610 120 75 
340 ada dahilindeki bilınum 1910 143 25 

mebi!ni 

1 - Tıp fakültesi inşa edilmek üzere Sıhhat Vekaletince istimlak olu· 
nan Nümune hastanesi civarında kain ve yukarda ada, parsel ve muham
men keşif bedellerile depozitoları yazılı bilumum ev, dükkan, baraka ve 
bahçe duvarlarının hedmi ve enkazlarının belediyece gösterilecek mahal
le nakl~ ve !~r!nin mevcut y~l~ar seviyesine kadar in§aata müsait bir şekil· 
de tesvıyesı ışı 15-10-938 tarıhıne müsadif cumartesi günü saat ıo da kapa· 
lı zarf usuliyle artırması yapılacaktır. 

2 - Artırmaya girebileceklerin Nafıa Müdürlüğünden alacakları fenni 
ehliyet vesikaları ve dep<>zito makbuzlarile birlikte sözü geçen günde mu
ayyen saatten bir saat evvel teklif mektuplarının komisyona verilmesi. 

3 - Talipler fenni şartname ve keşif raporlarını ve haritasını görmek 
üzere Milli Emlak MüdilrlUğrünc ve ' Nafıa Müdürlüğüne müracaat edebi-
lirler. (4124) 7233 

EMLAK VE EYTAM BA K Si 

MERKEZİ ANKARA 

Şubeleri İstanbul, İırnir 

Ajanları : Bursa -İzmit- Adana 

Yapılacak ve yapısına başlanmış meskenler için vatan
daşlara mümkün olan kolaylıkla yardım eder 

MevcLit !!Oyri menkuller 
karşıhğında ikrazat yapar 

Faiz senede o/o 81 /ı dur. 

Ayrıca komisyon almaz 

Ekspertiz ücreti ( 1.000) liraya kadar 
istekler için 1. fazlası için 2 liradır 

Gayrimenkul ipoteği ve esham ve tahvilat rehni karşılığın
da Banka muameleleri yapar. 

Vadeli ve vadesiz mevduat alır. 

Adana Milli Mensucat Fabrikası Lld. Sosyetesinden : 
Kabot bezlerinden alman istihlak vergfsinin tenzili hasebiyle 20 

temmuz 938 tarihinden itibaren kabot bezlerimizin aşağıdaki fi. 

yatlarla satılacağını ilan ederiz. 
Genişlik Top Kuruş 

Tip 6 85 Cm. 36 Metre 670 
n 6 90 ,. 36 ,. 700 
.. s 85 .. 36 .. 697 .. 

" .. 5 90 .. 36 •• 728 
Arslanlı ,. ı 90 ,, 36 ,, 729 

1 _ Yukarıdaki fiyatlar fabrikamız teslimi bedeli peşin tediye-

Şapkalı 
,, 

lidir • 
2 _ Bir balyadan noksan olan perakende sevkiyat ve satışlara 

% ı zam yapılır. 
3 - Tip 2 bezin balyası (20) top tip 5 ve 6 bezin balyası (25) 

toptur. 
4 _ Kabul edilen siparişler ırrasiyle gönderilir. 
5 - Sipariş kabulü ve sevki fabrikamızın 1 mayıs 938 tarihli 

tamimine müstenittir. 4952 

Kok kömürü satış~ 
Ankara Memurlar Kooperatif Şirketinden · 

En iyi cins Türk Antrasiti ve Alman teshin koku gel
miştir. Ortaklanmıza taksitli ve tenzilatlı satı~lara baş
lanılmıştır. 

Ucuz ve kuru kömür almak ve kışın rahat etmek isti
yen sayın ortak ve mü~terilerimize şimdiden kömürle-
rini almalarmı tavsiye ederiz. 5007 

.:!Jlllllllllllf lf llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJllll~ 

~ TÜRK HAVA KURUMU ~ 
~ BÜYÜK PiYANGOSU § --- -- -
~6ci Keşide: 11 /Birinci Teşrin/938 dedir~ - -
~Büyük ikramiye 200.000ıiradıri - --------

Bundan başka: 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 = 
liralık ikramiyelerle (50,000 ve 200.000) liralık iki adet =: 
mükafat vardır... = - -- -=: Dikkat: Bilet alan herkes 7 Birinciteşrin 938 günü ak- =: 

:= şamına kadar biletini d!?ğiştirmiş bulunmalıdır. =: 
~llllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

--

Kirahk kapah yüzme havuzu 

ve müılemilall 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezinden: 

Ankara'nın kışlık bir eğlence yeri ihtiyacını karşıhya
cak olan Çocuk Sarayı caddesinde Çocuk Esirgeme Kuru
~u ~arafından inşa ettirilen 2? 1?~.tre u~unluk, 9 metre ge
nışhk ve l. 70 - 3.50 metre derınlıgındekı kapalı yüzme ha
vuzu, gazino ve müştemilatı kiraya verilecektir. 

ihalesi 20-10-938 perıembe günü saat 15 te Çocuk Esir· 
g.e~e .~urumu gene) merke~inde yapılacaktır. Şartname
sım gormek ve daha fazla ızahat almak istiyenlerin Ku
rum hesap itleri direktörlüğüne müracaat etmeleri. 7318 

• 
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Vilôyet konağı 

R MI iLANLAR Ankara Valiliğinden : 

tefrişi 

· Resul Sllkı Öner hakkında 
B&Jvekalet Devlet Meteoroloji lıle -

ri Umum Müdürlüğünden : 
Mezuniyeti 13-9-938 tarihinde bit -

miş olan Hakkari birinci sınıf meteo
roloji istasyonu 4 üncü sınıf meteo -
rolojisti Resul Sıdkı Öner'in vazifesi 
başına gitmediği Hakkari vilayetinden 
bildirilmiştir. 

Bu hafta zarfında vazifesi başında 
bulunmadığı takdirde müstafa sayıla

.· Dem.iryolları ~ 

Balôst münakasası 
Devlet Demiryollan Beşinci İşlet -

me Müdürlüğünden : 

1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konulan kilometre 440-465 arasın
daki 9000 m3 balast; gün ve saatinde 
talip zuhur etmemesinden 2490 No. lu 
kanunun 40 ıncı maddesine tevfikan 
eksiltme pazarlıkla yapılacaktır. Mu
hammen bedeli 9900 liradır. 

cağı ilan olunur. 
(4192) 7398 2 - Eksiltme 15.10.1938 cumartesi 

günü saat 10 da Malatya İşletme bina
sında yapılacaktır. 

Askeri fabrikalar 

4 ton nikel alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü • 

ğü Merkez Satın Alma Komisyonun -
dan : 

Tahmin edilen bedeli (8800) lira o
lan 4 ton nikel askeri fabrikalar umum 
müdürlüğü merkez satın alma komi:.
yonunca 24-11-1938 perşembe günü 
saat 15 de kapalı zarf usuliyle ihale e
dilecektir. Şartname parasız olarak ko
misyonda verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (660) lirayı havi teklif 
mektuplarını mezkur günde saat 14 de 
kadar komisyona vermeleri ve kendi -
lerinin de 2490 numaralı kanunun 2. 
ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkür 
gün ve saatta komisyona müracatla · 
n . (4160) 7385 

50 fon sut 1 ostik ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür -

lüğü Merkez Satın Alma Komisyonun
dan : 

Tahmin edilen bedeli (12.500) lira 
olan 50 ton sud kostık askeri fabri · 
katar umum müdıirliığü merkez satın 
alma komisyonunca 22-11-938 salı gü
nü saat 15 te kapalı zarfla ihale edile-

• cektir. Şartname parasız olarak komis
yondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (937) lira (50) kuruşu 
havi teklif mektuplarını mezkur gün -
de saat 14 de kadar komisyona verme 
]eri ve kendilerinin de 2490 numaralı 
kanunun 2. ve 3. üncü maddelerinde -
ki vesaikle mezkur gün ve saatte ko • 
misyona müracaatları. (4120) 7297 

Millt Müda~~~ ... ~~~:~~~~d 
Beygir ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - Kapalı zarf eksiltmesinde is -

tekli çıkmıyan 1000 ila 1500 baş bey
gir 20 tık teşrin 938 cuma günü saat 
14 de M.M.V. satın alma Ko. da ya-

3 - Muvakkat teminat 742 lira 50 
kuruştur. 

4 - Bu işe girme.k istiyenlerin ka
nunun 4 üncü maddesi mucibince işe 
girmiye manii kanuni bulunmadığına, 
kanunun tayin ettiği vesaik ve muvak
kat teminat makbuz veya banka meiı:
tubiyle gün ve saatinde komisyon re· 
isliğine müracaatları. 

5 - Bu işe ait şartname ve mukave
le projesi Malatya, Ankara, Haydar
paşa işletme kalemlerinde, Diyarba
kır, Elfizığ istasyonlarında isteklilere 
bedelsiz verilmektedir. (3879) 6932 

• 
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Ambar ve aparhman 
yaphnlacak 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

1 - Şartname ve projesi mucibince 
Adana'da yaptırılacak tuz ambarı ve 
baş müdürlük apartımanı inşaatı 

t 9-ıx-938 tarihinde ihale edilemedi-
ğinden yeniden kapalı zarf 
eksiltmeye konmu§tur. 

usuliyle 

II - Keşif bedeli 22.917 lira 15 
kuruş ve muvakkat teminatı 1718 lira 
79 kuruştur. 

III - Eksiltme 20-x-938 tarihine 
rastlıyan perşembe günü saat 15 de 
Kabataş'da levazım ve mübayaat şube
sindeki alım komisyonunda yapılacak-
tır. 

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 evcline kadar in -
hisarlar Umum Müdürlüğü İnşaat Şu
besine ibraz ederek ayrıca ehliyet ve
sikası alınması lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu pılacaktır. 
2 -İlk teminat 24750 lira olup şart kanuni vesaik ile V inci maddede ya -

name 26 lira 25 kuruş bedelle M.M. zıh inşaat şubemizden alınacak ehli -
V. satın alma Ko. dan alınır. yet vesika:.ı ve % 7 ,5 güvenme parası 

3 - Beher baş beygire 350 lira fi- makbuzu veya ban~a teminat mektu -
yat tahmin edihniştir. bunu ihtiva edecek olan kapalı zarfla -

4 - Pazarlığa girecekler kanuni rm eksiltme günü en geç saat 14 de 
teminat ve belgelerile pazarlık gün kadar yukarda adı geçen alım komis -
ve saatinde M.M.V. satın alma Ko. da yonu başkanlığına makbuz mukabilin-
bulunmaları. (4110) 7253 ide verilmesi lazımdır. (7140 - 4151) 

__J 7307 

Sigara kağıdı alınacak 
inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 

Cinsi 

660 X 700 m/m 
tefrikli verje 
sigara kağıdı 
24.5 m/m velin 
bobin sigara 

Muhammen 
Beheri 

Miktarı Li. Kr. 

25.000 top 2.08 

Be. 
Tutarı 

L. Kr. 

52000.-

Muvakkat Eksiltmenin 
teminat Şekli saati 
L. Kr. 

3850.- Kapalı zarf 15 

kağıdı 750 bobin - - 341.78 24.64 Açık eksilt. 15.30 
1 - Şartnameleri mucibince satın alınacak yukarda cins ve mikdarı ya

zılı 25.000 top sigara kağıdı kapalı zarf usuliyle ve 750 bobin sigara kağıdı 
açık eksiltmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları yukarda gösteril
miştir. 

III - Eksiltme 8/Xl/1938 tarihine rastlıyan salı günü hizalarında yazı
lı saatlerde Kabataşta Levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyo
nunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler 2.60 lira bedel mukabilinde İnhisarlar Levazım ve 
mübayaat şubesiyle Ankara ve İzmir Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye girmek istiyip de bu eb'adda kağıt vermiyecek olan 
firmaların teklif edecekleri eb'adı ihale gününden bir hafta evveline kadar 
İnhisarlar tütün fabrikalar şubesine bildirmeleri ve münakasaya iştirak 

vesikası almaları lSzımdır. 

VI - Açık eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin eksiltme için tayin e
dilen gün ve saatte % 7.5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen komisyo
na gelmeleri, kapalı zarf eksiltmesine iştirak etmek istiyenlerin de mühür
lü teklif mektubunu kanuni vesaik ile % 7,5 güvenme parası makbuzu ve
ya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfları eksiltme 
günü en geç saat 14.30 za kadar alım komisyonu başkanlığına makbuz mu-
kabilinde vermeleri lazımdır. (6720-3952) 6951 

Okullar · · 
Yalak ve yashk kılrf ı alınacak 

Ankara Mektepler Sabn Alına Ko
misyonundan : 

1 - Ankara mektepleri askeri 
kamp ihtiyacı için yerli kalın bezden 
1000 yatak ve 1000 yastık kılıfı açık 

eksiltme usuliyle dikilmiş olarak sa
tın alınacaktır. 

2 - Heyeti umumiye:.ine tahmin 
edilen beı..cl 3730 liradır. 

3 - İhalesi 10.10.938 gününe :-ast
layan pazartesi saat ondadır. 

4 - Şartname ve bez nümunesini 
görmek istiyen istekliler her gün 
Ankara erkek lisesi direktörlügüne 
müracaat edebilirler. 

5 - İhaleye iştirak etmek istiyen· 
lerin belli gün ve saatte 279 lira 75 
kuruşluk muvakkat teminatlarını 

Ankara postane caddesinde mektep
ler muhasebeciliği veznesine yatır

dıklarına dair makbuzla birlikte mez
kür muhasebecilikte toplanan mek· 
tepler satın alma komisyonund;:ı ha· 
zır bulunmaları ilan olunur. (41~9) 

7402 

Yataklık ot allnacak 
Ankara Mektepler Satın Alnın Ko

misyonundan : 
1 - Ankara mektepleri Askeri 

kamp ihtiyacı için 20000 kilo yataklık 
ot pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedel 540 lira
dır. 

3 - İhalesi 10.10.1938 tarihine rast
layan pazartesi günü saat ondadır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen 
istekliler her gün erkek lisesi di
rektörlüğüne müracaat edebilirler. 

5 - İhaleye iştirak etmek istiyen· 
]erin belli gün ve saatte 40 lira 50 ku
ruşluk muvakkat teminatlarını An· 
kara postane caddesinde mektepler 
muhasebeciliği veznesine yatırdıkla
rına dair makbuzla birlikte m-.:zkür 
muhasebecilikte toplanan mektepler 
satın alma komisyonunda hazır bu
lunmaları ilan olunur. ( 4198) 7401 

Hava Kurumu 

Muhtem civata ve somun 
ah nacak 

Türkkuıu Genel Direktörlüğünden : 

Mecmuuna 1500 lira kıymet takdir 
edilen muhtelif cıvata ve somun alı
nacaktır. Şartnamesi ve listesi her 
gün Ankarada Türkkuşu Levazım bü
rosunda, İstanbulda T. H. K. şube · 
sinde görülebilir. 

İsteklilerin nihayet 10 T. evel 938 
tarihine kadar tekliflerini yapmaları 
ilan olunur. 7216 

Elbise ve palto 

yaptlrılacak 
Türk Hava Kurumu Genel Merke • 

zinden : 
Türk Hava Kurumu Merkez hade

meleri için açık pazarlıkla elbise ve 
palto yaptırılacaktır. Talip olanların 
teşrinievelin 12 inci günü saat 15 te 
Hava Kurumu merkez binasındaki sa
tın alma komisyonuna müracaatları. 

7468 

Ankara ValiliQi' · 

Odun ve kömür ahnacak 
Ankara Valiliğinden : 
Muhammen bedeli 2832 lira 50 ku

ruştan ibaret bulunan ve hususi idare 
ihtiyacı için satın alınmasına lüzum 
görülen 70 ton sömikok ve 35 ton 
Gürgen odunu ve 1500 kilo çıranın 

13-10-938 tarihinde vilayet daimi en-

Yenlşehirde Necatibey caddesinde 
Hususi idareye ait viHiyet konağının 
tefriş işi 10 Teşrinievel 938 pazartesi 
günü saat 15 de vilayet daimi encü
meninde ihalesi yapılmak üzere açık 
eksiltmeye konmuştur. 
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 bulmıyan mü
racaatların nazarı itibare alınmıyaca
ğı ve bu gibilerin eksiltmeye giremi
yecekleri ve buna ait şartname ve ke
şifnamenin Ankara Nafıa Müdürlü-
ğünde görülebileceği. (3983) 6981 

··Orman Koruma · -~ 
_ • • ~~· c .._ o.J~ 

Sahhk (am lomruklan 
Devlet Orman lıletmcsi Karabük 

Revir Amirliğinden : 

1 - Karabük'te istifte 1884 adet 
muadili 1122 emtre mikap 707 desi -
metre mikap damgalı ve numaralı 
çam tomruğu açık arttırma ile satı

lacaktır. 

2 - Tomrukların kabukları soyul
muş ve baş kesme payları vardır. 

3 - Bu husustaki şartname Anka
ra'da Orman Umum Müdürlüğünde 
ve Orman Başmühendisliğinde, İs· 
tanbul ve Zonguldak Orman Başmü
hendisliklerinde görülebilir. 

4 - Tomrukların beher gayri ma
mul metre mikabının muhammen be· 
deli 14 lira 60 kuruştur. 

5 - İsteklilerin yüzde yedi buçuk 
muvakkat pey akçeleriyle 14-10-938 
cuma günü saat 15 ~e Karabük'te Re
vir Merkezine müracaatları. 

(6974-4070) 7144 

i\nkara Belediyesi 

Mühendis ve fen memuru 
ah nacak 

'.A"nkara Belediye Riya.setinden 
Su işleri idaresi için bir mühendis

le bir fen memuru alınacaktır. 
Taliplerin aşağıda yazılı vesikaları 

Ankara Belediye riyasetine gönder· 
meleri: 

İstida (fotoğraflı), 
Nüfus cüzdanı sureti 
Tercümeihal, 
Diploma veya Nafıa vekaletinden 

alınmış ruhsatname sureti. (4164) 
7347 

Ahşap hane müzayedesi 
Ankara Belediyesi imar Müdür

lüğünden : 
Cebeci'de kadastronun 522 inci a -

dasmın 12 parselindeki ahşap hane -
nin 20 lira muhammen bedelle 13.10. 
938 günü imar müdürlüğünde ihale e
dilmek üzere müzayedeye konmuştur. 
Taliplerin teminat akçalariyle birlik· 
te imar müdürlüğündeki komisyona 
müracaatları ilan olunur. 

(4117) 7232 

Sahhk tenehe 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 

Satılık enkaz 
cümeninde ihalesi yapılmak üzere a- Belediye imar Müdürlüğünden : 
çık eksiltmeye konulmuştur. Cebeci'de Siyasal okulu civarında 

Taliplerin muhammen bedelin % 7 kadastronun 522 inci adasının 170 nu
buçuğu nisbetinde teminat akçesiyle maralı parselindeki ahşap hanenin 
ihale günü viiayet daimi encümeni- enkazı muhammen bedeli olan 20 lira 
ne ve şartnameyi görmek istiyenlerin mukabilinde 19.10.1938 çarşamba gü
de her gün hususi muhasebe müdür- nü imar müdürlüğünde ihale edilmek 
lüğüne müracaatları itan olunur. üzere on beş gün müddetle müzaye-

(4023) 7099 ı deye konulduğu ilan olunur. 
(4175) 7352 

Satılık enkaz 
Ankara Belediyesi imar Müdürlüğünden : 

Muhammen bedeli 
Cinsi Mahallesi Ada Parsel Lira Kuruş 

----- ---- - --- -- --
Kiirglr hane Cebeci 

" ,, ,, 
522 
522 

54 
56 

175 
90 

Teminatı 

Lira Kuruş 

14 
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 

l ....... A_nk .... ar_a _Le_v .... az_ım_A_m_ir_lia .... ~i_ 
Un ah nacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - 600.000 kilo fabrika unu kapalı 
zarf usuliyle satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 87000 lira
dır. 

3 - İlk teminat 5600 liradır. 
4 - Kapalı zarfla eksiltmesi 24.10. 

938 pazartesi günü saat 15 de Erzin
can'da tümen karargahındaki As. Sa. 
Al. Ko. da yapılacaktır. 

5 - Şartnamesini görmek istiycn
ler bir adedini 434 kuruş mukabilinde 
Ko. dan alıp görebilirler. 

6 - İstekliler teklif mektuplarını 
ihale gün ve saatinden bir saat eveli
ne kadar 2490 Uo. lu arttırma eksilt
me kanununun 32. inci maddesindeki 
esasata uygun olarak Erzincan tümen 
karargahındaki As. Sa, Al. Ko. Baş. na 
vermiş veya posta ile göndermiş ola
caklardır. Postada gecikmesi kabul e
dilmez. 

7 - Kanunun emrettiği vesikaları 
ihale gün ve saatinde Ko. Ba. na gös
termiye mecburdurlar. (4235) 4760 

Hangar ve cephanelik 
yaptmlacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komi&yonundan : 

1 - Keşif bedeli 107501 lira 45 ku
ruştan ibaret olan Kütahyalda inşa e
dilecek iki top hangarı ile üç cepha
neliğe 3.10.1938 tarihinde talip zuhu:: 
etmediğinden tekrar dört defa ilan e
dilerek kapalı zarf usuliyle ihale6i 1. 
11.1938 sah günü saat 11 e bırakılmış
tır. 

2 - İhale Balıkesir kor satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. Muvak
kat teminatı: 6625 lira 8 kuruştur. Bu 
işe ait plan, keşif, fenni ve umumi 
şartname ile eki, ve temel hafriyatı 
tafsilat resmi Ankara, İzmir ve İstan
bul levazım amirlikleriyle Balıkesir 

kor satın alma komisyonunda görüle
bilir. 

3 - Taliplerin kanunun 2 ve 3. üncü 
maddelerinde yazılı belgelerle birlik
te ihale günü ve saatinden evel teklif 
mektuplarını Balıkesir kor aatınalma 
komisyonuna vermeleri. (4220) 7455 

Un alınacak 

Yulaf 
Ankara Leva.ZJm Amirliği 

ma Komisyonundan : 
1 - 33 Tümen birlikleri 

için 400,000 kilo yulaf satın 
tır. Kapalı zarfla ihalesi 17 
rin/1938 pazartesi günü 
yapılacaktır. Muhammen tu 
liradır. tık teminatı 1560 lir 
namesi her gün komisyond 
bilir. isteklilerin ilk temin 
buz veya mektuplariyle 24 
kanunun 2 ve 3. cü maddele 
zıh vesikalariyle beraber ih 
ihale saatinden en az bir sa 
ne kadar teklif mektupların 
hda komutanlık satınalma 
nuna vermeleri. (4051) 

Garaj yaptırılac 

Ankara Levazım Amirli 
Alma Komisyonundan : 

Keşif bedeli 29165 lira 23 
ibaret Balıkesir Çayırhisar 
de yapılacak olan garajın in 
maline talip çıkmadığından i 
çık olarak 17.10.1938 pazartes" 
de yapılmak Uzere pazarlığa 
mıştır. 

İlk teminatı 2187 lira 40 k 
Bu işe ait şerait, plan ve keşi 
ra, İstanbul, İzmir levazım 
ri ve Balıkesir satın alma 
nunda görülebilir, Taliplerin 
vesikasiyle kanunun ikinci " 
cü maddelerinde yazılı belgele 
minat makbuzlariyle muayyen 
komisyona müracaatları ilan o 

• (4077) 

Yulaf ah nacak 

Ankara Levazım Amirlii 
Alma Komisyonundan : 

1 - Tümenin Edremit'teki 
valık'taki birliklerinin ihtiya 
430 ton yulaf kapalı zarf usuli 
nacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 2Z 
radır. 

3 - Eksiltmesi 10-10-938 gü 
at 9 dadır. 111tirak edecek tali 
teminat mektuplariyle birlikte 
mektuplarını muayyen saatten 
at evel Edremit Tüm. Sa. Al. 
verilmiş olmalıdır. Teminatı 16 
ra 12 kuruştur. (3980) 

Sade yağı ahna 
Ankara Levazım Amirliği 

Alma Komisyonundan : 
Ankara Levazan Aiiiff'HS' c:::taun ı-e.t.~'g.• -~~la .. 1 ... : .. ;.. ;ı..: 

Alına Komisyonundan : 29 ton sa.de yağı satın alınacak 
1 - 130.000 kilo fabrika unu kapah palı zarfla ihalesi 10-10-938 pJ 

zarf usuliyle satın alınacaktır. saat 10 dadır. Muhammen bedeli 
2 - Muhammen bedeli 20450 lira- lira ilk teminatı 1848 lira 75 k 

tur. Şartnameyi okumak istiye dır. 
3 _ tık teminat 1608 lira 7 5 kuqış· her gün eksiltmeye iştirak edeC 

rin 2490 sayılı kanunda yazılı "I tur. Ul 

4 - Kapalı zarfla eksiltmesi 24.10. lariyle birlikte belli gün ve saa~·· 
938 pazartesi günü saat 16 da Erzin- leburgaz Tilin. satın alma komisf 
can'da tümen karargahındaki As. Sa. na müracaatları ilan olunur. < 
Al. Ko. da yapılacaktır. 697S 

5 - Şartnamesini görmek isti yen· 
ler her gün komisyondan parasız alıp 
görebilirler. 

6 - İstekliler teklif mektuplarını 
ihale gün ve saatinden bir saat eveli
ne kadar 2490 No. lu artırma eksiltme 
kanununun 32. inci maddesindeki esa
sata uygun olarak Erzincan tümen ka
rargahındaki As. Sa. Al. Ko. başkan
Jığına vermiş veya posta ile gönder
miş olacaklardır. Postada gecikmesi 
kabul edilmez. 

7 - Kanunun emrettiği vesikalar i· 
hale günü ve saatinden istekliler ko-
misyon başkanlığına göndermiye 
mecburdurlar. (4234) 7459 

Bulgur alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komİ&yonundan : 
1 - Ankara garnizonu için 10.000 

kilo lıulgur şartname evsafı ve nümu -
nesine göre pazarlıkla 12-10-938 saat 
15,30 da Ankara levazım amirliği satın 
alma komisyonunda mübayaa edile -
cektir. 

2 - Şartname ve nümunesi komis -
yonda görülür. Pazarlık için belli va -
kitte komisyona müracaat edilmesi. 

(4224) 7458 

Sade yağı alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonun·daL : 

1 - Kırklareli tümen birliklerinin 
938 senesi ihtiyacı için kapalı zarf u
suliyle münakasaya konulan 40 ton 
sade yağına talip çıkmadığından bu 
miktar yağ yeniden kapalı zarf usuli -
le münakasaya konmuştur. Beher kilo
sunun muhammen fiyatı 111 kuruş o -
lup ilk teminatı 3330 liradır. İhalesi 
2 - I. ci teşrin - 938 günü saat 16 da
dır, İstekliler şartnamesini her gün 
tüm satın A. Ko. da görebilirler. Ta -
!iplerin kanunun 2 - 3 üncü maddele 
rindeki vesaik ile teminat mektupları
m havi zarflarını belli gün ve saatten 
en az bir saat evetine kadar tümen sa
tm alma komisyonuna vermeleri. 

{4219) 7454 

Yulaf ahnaca~ 
Ankara Levazım Amirliği ~ 

Alma Komisyonundan : 
1 - Tümenin Bcrgama'daki t>' 

terinin ihtiyacı için 315 ton yul 
pah zarfla alınacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 1653 
50 kuruştur. 
3- Eksiltmesi 10. 10 938 güniı 

11 dedir. İştirak edecek talipleri 
minat mektuplariyle birlikte t 

mektuplarını 10,30 geçerek EO 
Tüm SA. AL. KOM. verilmiş 

lan. Teminatı 1240 lira 30 kurıı 
(3981) 69 

Yulaf alt nacak 
Ankara Levazım Amirliği ,Scıtll' 

ma Komisyonundan : 
1 - İstanbul komutanlığı biri 

ri hayvanatınm ihtiyacı için ~ 
kilo yulaf satın alınacaktır. ,... 
zarfla ihalesi 17 / 1. ci teşrin/93 
zartesi günü saat 10,30 da yapı! 
tır. Muhammen tutarı 46800 ıı 
İlk teminatı 3510 liradır. Şartn,-
234 kuruş mukabilinde verilir 1 

lilerin ilk teminat makbuzu vey• 
tuplariyle 2490 sayılı kanunun 
3 maddelerinde yazılı vesikalarl• 
raber ihale günü ihale saatinde 
az bir saat evveline kadar teklif 1' 
tuplarını Fındıklıda komutanl.1 

tınalma komisyonuna vermelerı·1 (4050) 1 

Yulaf ahnaca~ 
Ankara Levazım Amirliği ~ 

Alma Komisyonundan : 
M. M. Vekaletine 5/ 29 kurllt' 

halı görülen Pınarhisarın 770 t011 

lafı yeniden eksiltmiye konuJ.ı11ıl 
Eksiltmesi 18.10.938 saat 17 de 1' 
zarfla yapılacaktır. Muhammen 
40425 liradır. Muvakkat teminatı 
liradır. Zarflar saat 16 ya kaô-' 
nır. 

Taliplerin bildirilen gün ve.
1 komisyonda hazır bulunmaları /,f)fJ 

lunur. (3980) 
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teri ha 4 bina yaptırılacak 
.atına Ur1·a •~Arıa ,.~uo..ı.rJugunut:n : 
i 17/l· Urfa vilayetinin cenup hududu ü • 
tü saa1erinde Güzelyat ve Anabekuyu güm
ı. tutat(ik muhafaza iki adet süvari karakol
) lirad ~r~ ile Nustel ve Gocarın şimali şar
•onda ısınde A mevkiinde inşa edilecek iki 
eminat det piyade karakol binalanki ceman 
6 Z49~ört ~ina inşaatı 71288 lira 55 kuruş 
ele~ cdelı keşif üzerinden kapalı zarf u -r ih 'uliyle eksiltmeye konulmuştur . 

f saatl -:- Eksiltme 22-10-938 tarihine mü
arını adıf cumartesi günü saat 11 de Urfa 
ba 'k~~fı~ müdürlüğü odasında toplanacak 

~
) omısyon marifetiyle yapılacaktır. 

k 2 - Bu işe ait evrakı fenniye: pro
QCO • mukavelename projesi, eksiltme 

a.rtna.rneai, fenni şartname, hürnsai 
nirJiğİ'eşfiye ve bayındırlık işleri genel 

;artnaınesinden ibarettir. 
23 Jcıı •3 - Dört binanın muvakkat teminat 

;ar ~ıktarı 5346 lira 64 kuruştur. 
in~ 4 

w- İsteklilerin teklif mektuplarına 
n i~şagıdaki evrakı bağlamaları şarttır : 
tesi; A - Yukarıda miktarı yazılı temi
ığa ~at akçaaının mal sandığına yatzrrldı-

•ına d · . aır sandık makbuzu, veya ınute-
0 kU~r hır bankadan alınacak teminat 
eşif ,tnektubu . 
3ıJlİ .~ - En az sekiz gün evel vilayete 

~ ~uracaat ederek bu işe girebilmek i
frin e15ın alınmış ehliyet vesikası. 
·i ve C - Teklif sahiplerinin ıoensup ol
gelet.dukları ticaret odasından aldıkları 
yen ı1938 senesine ait vesika veya ınusad -
n 0ıııdak sureti . 
) D - İsteklilerin mühendis veya fen 

~er:ı~ru olması veya bunlardan birinin 
ak u ışı~ nıesuliyetini deruhte edeceği

ne daır alacağı teahhüt senedi. 
'rJiğİ k 5 - İsteklilerin arttırma, eksiltme 

anununun umumi hükümleriyle ka · 
eki 1'palr zarf usuliyle eksiltmeye dair o -
iyacı ~ maddeleri veya eksiltme şartnaıne
uliy 81 ah~~ına ve yukarıda yazılı mad -

delerın ıcabatına riayet eylemeleri 

1
. 

22 
§arttır. Aksi halde hiç bir mazeret ka-

1 bul edilmez. 
uııl . 6 - İstekliler bu işe ait evrakı fen

:a_liP n~!'e!.~ ~e şartnameleri Urfa nafıa mü
te 1 durlugunden istiyerek görebilirler. 

b 7 - Posta ile gönderilecek teklif 
en gınektuplarının ihale saatından bir sa-
l. g. at eveline kadar eksiltme komisyo 

1 1;~nuna varması şarttır, 
Postada vuku bulacak geçik.meler-

() 
den dolayı komisyon mesuliyet kabul a etmez. 

(7092-4148) 7343 
ği 

Kapah zarf ile eksilfme ilam 
t Bursa C:· H. P . ll Ba~kanlığından: 

pa.ıl 1 - ~ksıltmeye konan iş: Bursa 
eli C~mhurıyet alanında yeniden inşa 
kııl e?ılecek Halkevi binasının inşaatının 

• .ı bır kısmı 
yeıv • 
ec . 2 - Muhammen keşif bedeli 70.000 

.. lıradır 
"{P • 1 tt' 3 - Bu işe aid ~artname ve evrak 

.ıı ıunlardır · ·s, . 1 a A ~ Eksiltme şartnamesi 

75 B - Mukavele projesi 
C - Hususi fenni mali şartname 

lı D - Keşif hulasa cetveli 
0 I' E - Projeler. 
~· S ~ - Bayındırlık işleri genel ve ya-
gı PI ışleri fenni şartnameleri. 
• tılf lstiyenler bu evrakı (350) kuruş 

,J mukabilinde C. H. P. Sekreterliğin
ul 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

t tır. 

dt' 5 - Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 
6 - Eksiltmeye girebilmek için is

uşf- teklilerin 4750 liralık muvakkat te -
69g trıinat vermesi, üçüncü maddede ya

zılı evrakı kabul ve imza etmesi ve 

. ol 

a~ğıdaki vesikaları haiz olup göster
mesi lazımdır. 

wı A - Ticaret odasında 1938 1ene -
•ine kayıtlı bulunduğuna dair vesi-

irl ka. 
g~ B - Nafıa Müdürlüğünden alınmış 
1'- b~ işe girebileceğine dair ehliyet ve-
36 sıkası. 

C - Müteahhidin iş başında mesuli
yeti fenniyeyi haiz bir yüksek mü -
hendis veya mimar bulundurmasını 

if teahhüt eder vesika. 

8 
7 - Teklif mektupları 4 üncü mad-

j dede yazılı saatten bir saat evveline 
kadar C.H.P. Başkanlığına makbuz 
mukabilinde verilecektir. Posta ile 
gönderilecek mektupların 4 üncü mad 
dede yazılı saate kadar gelmiş olma
sı ve dış zarfın mühür mumu ile iyi
ce kapatılmış olması ıazımdır. 

Postada vukua gelen gecikmeler 
il nazarı dikkate alınmaz. (7094-4150) 
~ 7306 

" Kapah zarf usulile eksiltme ilam 
Trabzon Vilayeti Sihhat ve içti -

mai Muavenet Müdürlüğünden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Trab

zonda nümune hastanesi ikinci kısnrı 
inşaatı ile elektrik, kalorifer, sıhi ve 
diğer tesisattır. 

Bu işin muhammen keşif bedeli 
737044 lira 88 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak 
!Unlar dır. 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartna

mesi 
D - Yapı işleri umumi fenni şart

namesi 
E - Vahidi fiat listesi ve hususi 

şartname, hususİ tartname lahikası 
keşif 

F- Projeler 
İstiyenler bu şartname ve evrakı 36 

lira 86 kuruş bedel mukabilinde nafıa 
vekaleti yapı işleri umum müdürlüğü 
ile İstanbul, Trabzon nafıa mü.~ürlük
lerinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 20.10.938 tar hinde 
perşembe gUnü saat 15 de Trabzon sı
hat müdürlüğü dairesinde yaıpılacak
tır. 

4 - Eksiltme kapalı .zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 33232 lira muvakkat temi
nat mektup veya makbuzu ve bundan 
başka aşağıdaki vesikalarını kapalı 
zarf usulü veçhile koyması lazımdır. 

A - Evelce alınmış dai.ml ve mu . 
vakkat vesikalar ilga kılınmış oldu • 
ğundan nafıa vekaletinin 12.8.938 ta
rih ve 67 /11650 sayılı tamimleri mu 
cibince Trabzon vilayetinden alına • 
cak ehliyet vesikası. 

B - 1938 senesine ait ticaret odası 
vesikası. 
6-Ehliyet vesikaları talebinde bu

lunanlar 20.10.938 tarihinden en az se
kiz gün evel istida ile Trabzon vila . 
yetine müracaat edecekler ve bu za 
man zarfında vesika talebinde bulun
m1yanlar eksiltmeye giremiyecekler-
dir. 

7 - Teklif mektupları yukarıda 3 
üncü maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar sıhat müdürlüğü daire
sine getirilerek eksiltme komisyonu 
reisliğine makbuz mukabilinde verile
cektir Posta ile gönderilecek mektup
ların nihayet 3 üncü maddede yazılı 
saate kadar gelmiş olmaları ve dış 
zarfların mühür mumu ile iyice kapa
tılmış olması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez. (4012) 7085 

Şose tamir ettirilecek 
Çanakkale Encümeni Da.im.işin

den: 
1 - Eksiltmiye konulan iş: Gelibo

lu - Keşan yolu •n 12 + 000 - 48 + 
040 kilometreleri arasında üç parçadan 
müteşekkil ve 7349 metre tulünde şo
se tamiratı esasiyesidir. Keşif bedeli 
20069 lira 6 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak 
şunlardır: 

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

namesi 
D - Tesviyei türabiye şose ve kar

gir inşaata dair fenni şartname 
E - Hususi şartname 
F - 1'.eşif cetveli, metraj cetveli, 

fiyat bordrosu 
G' - Malzeme grafiği 
İstiyenler bu şartnameleri ve evra

kı Çanakkale nafıa .nüdürlüğünde be
delsiz olarak görebilirler. 

3 - lhale 24. 10. 938 tarihine müsa
dif pazartesi günü saat 15 te vilayet 
makamında toplanacak daimi encü
mende yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek içi-ı is
teklilerin 944 liralık muvakkat temi -
nat vermeleri ve ihale günüoden niha
yet 8 gün eveline kadar vilayet maka
ınına müracaatla alacakları ehliyeti 
fenniye vesikasını ibraz etmeleri ve 
938 yılına ait ticaret odası vesi.kasını 

ibraz etmeleri lazımdır. Teklif mek. 
tuplannın yukarda yazı:h gün ve saat· 
ten bir saat eveline kadar makbuz mu
kabilinde daimi encümene verilmesi 
lazxmchr. Posta ile gönderilecek mek
tupların nihayet saat 14 de kadar gel· 
miş olmaları lazımdır. Postada olan 
gecikmeler ka:bul edilmez. (7261 • 
4245) 7463 

Font boru ve leferrüalı ahnacak 
l&tanbul Tele fon Direktörlüğün

den : 
1 - İdare ihtiyacı için muhtelif 

ebatta 1 O kalem font boru ve teferrua· 
tı kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılmış -
tır. 

2 - Muhammen bedel 48209 lira 
20 kuruştur. Muvakkat teminat 3616 
lira olup eksiltme 24-11-938 perşem -
be günü saat 16 da Direktörlük bina
sındaki satın alma ke>misyonunda ya • 
pılacaktır. 

3 - Talipler muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubiyle kanu
ni vesaiki muhtevi kapalı zarflarıru o 
gün saat 15 e kadar mezktlr komisyo
na vereceklerdir. 

4 - Şartnamesi 241 kuruş muka • 
bilinde her gün levazım amirliğimiz -
den alınabilir. (4246) 7464 

· K.azalor ı 
-~ · -

Seferihisar kasabası i~me 
suyu eksiltme ilam 

Seferihisar Belediyesinden : 
ı - Seferihisar kasabasına getiri • 

lecek içme suyu işi kapalı zarf usuli
le eksiltmeye konulmuştur. Yapıla -
cak iş: Suyun 9 kilometre mesafeden 
isalesi, !lepo ve kabtaj inşasiyle tevzi 
şebekesidir. 

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

3 - Bu işe ait şartnameler ve evrak 
şunlardır : 

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

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

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

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

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

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

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

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

Çift öküzü ahnacık 

KÜÇÜK iLANLAR 
., 

-Mahk·emeler · 
llllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Ankara Asliye Birinci Hukuk Mah • 

kemesinden : 

Kiralık : 

KlRALIK KAT - Havuzlu glizel 
bir bahçe içinde beş oda iki salon mut
bak kiler hizmetçi odası. Yenişehir 
Dilzenli sokak No. 10 Tel 2676 

Kirahk - Yenişehir Yüksel caddesi 
Özenli sokak köşe başmda kardeşler 

apartımarunda beş oda, bir hol, banyo 
ve sair müştemilatı havi birinci kat. 
Telefon: 2935 7219 

Kiralık kötk - Kavaklıdere Güven 
mahallesi çarşı civan 7 numaralı köşk 
mobilyalı ayda 150 liraya kiralıktır. 

Kalorifer, telefon 2748 7090 

Kirabk - Kocatepe Meteoroloji 
enstitüsü arkasında Anılmış apartırna
nında 5 büyük oda, 1 hol. Fevkalade 
nezaretli ve konforlu bir daire. İçinde-
kilere. 719 5 

Kiralık daire - İki oda, bir hol, Ye
nişehir'de, elektrik tirketinin tam ö -
nünde No. 34 Ekrem Özkan evinde. 

7200 

Kiralık oda - Yenişehir'de Lozan 
meydanında aile içinde bir bayan için 
möbleli ve möblesiz bir oda kiralıktır. 
Telefon: 2406 7218 

Kiralık - Dahiliye Vekaleti kar -
şısında tepede Kızılırmak sokak Nr. 4 
her tarafa hakim manzaralı geniş 4 o
dalı her bir konforu havi daire. Tl: 
3046 7265 

Kirahk daire - Bankalar caddesi, 
İnhisarlar Bag Müdürlüğü yanı, dok -
tor Salam Ap.: 4 oda, mutbah, banyo, 
elektrik, havagazı, su. Tl: 1490 7278 

Kiralık - Yenişehir Demirtepe U
runç sokak No. 3 evin 4 geniş oda, 1 
holden ibaret ikinci katı. Tl: 3134 

7282 

Kiralık - İkinci kat daire. Yenişe
hir, Demirtepe, Akbay sokağı No. 9. 
beş oda, bir hol, banyo, havagazı. Ala
turka, alafranga 2 hela. Önde, arkada 
biri çok geni§ 2 balkon. Bakanlıkların, 
asfaltın yanı başı. Taksimat, nezaret, 
hava mükemmel 7283 

Kiralık - İki dükkan, iki ve üç oda
lı daireler, tam konforlu, ucuz fiyatlı. 
YeniJehir, Demirtepe, Akbay sokağı 
7 numara. 7326 

1 

1 

Küçük ilôn ~artlan 
Dört satırlık küçük iliinlardan: f 

Bir defa için 30 Kuruş 
İki defa için 50 Kuruş 1 
Uç defa için 70 KuruıJ 
Dört defa için 80 Kuruş 

Devamlı küçük ilinlardan her defası 
için 10 kuruı alınır. Meseli 10 defa 
neşn:dilecek bir ilin için 140 kurus 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere 
her satır, kelime aralarındaki bosluk
lar müsteıına, 30 harf itibar edamiş
tir. Bir küçük ilan 120 harften ibaret 

l 
olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için ay-

•• ~.ı~~ .. :~.!:::. ~l'ı'~~:' ...... '' ...... '.'' .... .! 
tır. 4 dönüm bağ ve bahçesi ·vardır. 
Görmek ve tutmak için bu dairelere 
müracaat. 7420 

Kiralık oda - Atatürk bulvarında 
her türlü konforlu mobilyalı bir oda 
kiralıktır. P. K. 1046 Yenişehir'e mü -
racaat. 7422 

Kiralık - Yenişehir'de yeni yapıl -
mış bir apartmanda çocuksuz bir aile 
konforlu 2 odayı bir veya iki bayan 
için 30 liraya kiraya verecektir. P. K. 
173 7423 

• Kiralık Daireler - Yenişehir'de Bel-
çika sefareti arkasında Karanfil so -
kak No: 43 de 3 oda 1 holden ibaret 
bütün konforu haiz daireler. 7424 

Kiralık - Havuzbaşı'nda Necatibey 
caddesi N o: 7 de 3 oda bir holü ha -
vi su, gaz, elektrikli daire sabahtan sa
at 14 e kadar ü&t kattakilere müra -

7426 caat. 

Kiralık Oda - Güzel aydınlık; so -
kak üstü oda mobilyalı veya boş ola -
rak. İtfaiye meydanı İhsan bey apart
manı 7427 

İmaret mahallesinde 27 numarah 
hanede kayıtlı Hediye oğlu 1310 do
ğumlu Hamza. 

Ankara'mn İmaret mahallesinin I
lıca sokağında 5 No. 1ı evde Hediye 
tarafından açılan davada, oğlu Ham· 
za'nın 1331 senesinde umumi harbe iş
tirak etmek üzere silah altına alınan 
yukarıda adresi yazılı Hamza'nın har
bin hitamından sonra emsalleri terhis
ten avdet ettikleri halde kendisi avdet 
etmemiş ve şimdiye kadar da hayat ve 
mematından da bir haber alınamamış 
olduğundan Hediye vekili Ankara a
vukatlarından Sait Tartan tarafından 
gaipliğine karar verilmesi talep edil -
mesi üzerine mahkemece altışar ay 
fasıla ile Hamza'nın hayat ve menıa
tından haberi olanların mahkem-yi 
haberdar etmelerine karar verilmiştir. 
Mumaileyh Hamza'mn hayat ve me
matmdan haberdar olanların Ankara 
asliye birinci hukuk mahkemesini ha· 
berdar etmelerinin lilzumu ilan olu-
nur. 7453 

Iğdır Asliye Hukuk Hakimlığin • 
den : 

Davacı Tuzluca kazası öğretmeni 
Aziz oğlu Nevzat Altıntaş'ın karısı 
İstanbul, Yakacık, Kartal caddesı No. 
7 de İbrahim kızı ve Nevzat karısı 
Muazzez al~yhine açtığı boşanma da -
vasından dolayı müddeialeyh Muazze
zin ikametgahının meçhul bulunması
na mebni davetiyenin ilanen tebliğine 
karar verilmiş olduğundan duru;;ıma 
günü olan 15. 11. 938 sah gtinil &aa• 10 
da Iğdır asliye hukuk mahkemesmde 
hazır bulunması ve yahut bir ve.Kil 
göndermesi tebligat makamına ı .. ,um 
olmak üzere ilan olunur. No. 244 

• 7476 

Iğdır Asliye Hukuk Hakimliğin-o 
Kiralık - Bir veya iki bay için her 

türlü konforu mevcut güzel bir oda ki- den : 
ralıktır. Müdafaayıhukuk caddesi No. Davacı Iğdır'ın Baharlı mahalle· 
16 birinci kat M. Maria. 7447 sinde Mehmet karısı Nergiz vekili 

Kiralık mobilyalı mobilyasız oda -
Yenişehir Atatürk cadde.si Orduevi 
karşısında Akasya apartmıanı 6 numa-
raya müracaat edilmesi. 7451 

Kiralık _ Tek daireli müstakil kat 
ba1konlu servis kapısı a.yrx çok kulla • 
nışlı tam konforlu 4 oda, 1 hol. Srhiye 
Vekaleti kaqısmda Çağatay sokak 
No. 5 7471 

Hasip Yunçay İstanbul, Rıhtımda 

Kiralık müstakil odalar ve daire- Kiralık oda _ Vekaletlere yakın 
ler - Havuzbaşı civarında bahc;eli ve aile yanında bir oda kiralıktır. Çanka· 
güzel manzaralı odalar ve daireler. 

seyyar alverci Anadolu k ahvesinde 
Revanlı Kerim oğlu Mehmet Ali aley
hine açtığı nafaka davasından dolayı 
müddeialeyh Mehmet Alinin ikamet -
gfilı.ının meçhul bulunmasına mebni 
davetiyenin ilanen tebliğine karar ve
rilmiş olduğundan duruşma günü olan 
23. 11. 938 çarşamba günU saat 10 da 
Iğdır sulh hukuk mahkemesinde hazır 
bulunması ve yahut bir vekil gönder -
mesi tebligat makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. No. 143 

Çok müsait kiralı Selanik cad. No. 16 ya caddesi No. 3 çe müraca;:7etlme -
7327 si. 

7475 

Kiralık - Yenişehir Meşrutiyet 

cad. No. 33 de 6 oda camlı ve açık 2 
büyük balkon ve fevkalade nezaretli 
geniş bahçeli müstakil hane. 7362 

Kiralık apartrman - Bahçe orta • 
smda 6 büyük odalı, 2 geniş sofalı ka -
loriferli sıcak sulu umumi Vebolit te • 
sisatlı apartıman. Yenişehir Selanik 
cad. No. 44 Tl: 1535 7364 

Kiralık Kat - 5 geniş oda, hol, ban
yo, hizmetçi odası balkon, 2 alafranga 
tuvalet, bahçeli, fevkalade manzara. 
Yenişehir: Setanik caddesi No: 51 Te
lefon: 1347 - 2953. 7367 

Kiralık - Yenişehir Maltepe Akın· 
cılar sokağı No: 4 son durak. Apart . 
manda 4 oda 1 hol tam koforlu 3. cü 

il 
taniyeler kuvertürler kuştüyü yastık -

Kiralık ev - Yenişehir Karanf lar karyolalar lokanta mutfak elektrik 
sokak No. 33 üst katta 5 oda, 1 hol, if donanma levazımı her gün satılmak -
alt katta 2 oda ve teferruat kalor· er, tadır. 7373 
sıcak su tertibatı ve telefonu vardır. 
Görmek için bahçevana, konu~ i
çin Tl: 2405 numaraya müracaat. 

7474 

Satılık - Ucuz otomobil Fiyat ınar· 
ka kapalı spor. Talipler.n 1855 numa -
raya telefonla müracaatlan. 737 5 

Kiralık daire - S oda, büyük bir Satılık Apartman - Azimet dolayı-
salon, her türlü konfor, rahat bir ev. siyle kelepir acele satılık apartman. 
Yenişehir Akbay sokak No. 14 7475 1smetpaşa mahallesi mektep civarın

da yüksek iratlı 3 daire büyük bahçe
li. H. Dilman Tel: 2181 7425 

Satılık : 

Satılık - İstasyon arkasında ve 
jandarma mektebi civarında ve Anka.. 
ra'nın her tarafında inşaata elverişli 
arsalar. Tel: 2406 Neşet Şeren• 6349 

Sabbk - Ucuz fiyatla az kullanıl· 
mış bir frak, smokin, boncur, siyah el
bise ve silindir ~pka satılıktır. Poet 
restant A. T. merkez postanesi. 7470 

5 - Eksiltmiye girebilmek için is· 
teklilerin 1505 lira 18 kuruşluk mu
vakkat teminat vermeleri ve gunun
den nihayet 8 gün eveline kadar vila
yet makamına müracaatla alacakları 
ehliyeti fenniye vesikasını ibraz et
meleri ve 938 yılma ait ticaret odası 
vesikasını ibraz etmeleri lazımdır. 

Elmalı Kazaıı Hükümet Tabipli - kat. 7371 Satılık - Ankara'nın her tarafın -
da irat getirir beton ahşap ev ve apar
tımanlarla bahçeli evler yapı koopera
tifi hisseleri. Tel: 2406 Neşet Şeren. 

Kurslar : 

ğinden : 
Elmalı kazası dahilinde yerleştiri - Kiralık - Konur sokak No. 10 ve . 

len 29 aile göçmene verilmek üzere yer kaletlerle karşı karşıya, her türlü kon
li malmdan sakat olmamak ve her tür- · foru haiz 5 geniş oda 1 hizmetçi oda-
1 ü hastalıktan ari sağlam ve beş ila se- Si Telefon: 3431 - 259 7378 

6 - Teklif mektuplarının yukarda 
yazılı gün ve saatten bir saat eveline 
kadar makbuz mukabilinde daimi en -
cümene verilmesi lazımdır. 

Posta ile gönderilen mektupların 
nihayet saat 14 e kadar gelmiş olmala
rı lazımdır. Postada olacak gecikme · 
ler kabul edilmez. (7267 /4244) 7462 

Şose inşası 
Çanakkale Encümeni Daimisin· 

den: 
ı - Eksiltmeye konulan iş: Geli -

bolu • Eceabat yolunun O + 000 - 4 
+ 232 kilometreleri arasmda 4209 
metre tulünde şose inşaatı keşif bedeli 
12586 lira 68 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak 

şunlardtr: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şart-

namesi 
D - Tesviyei türabiye şose ve kar-

gir inşaata dair fenni şartname 

kiz yaşı arasında çift sürmiye alışkın 

ve iki bin üç yi.ız yirmi lira muham • 
men bedelli (28) adet öküz arttırma 
eksiltme, ihale kanunu hükümleri dai
resinde açık eksiltme suretiyle satın 

alınac .. ~ı ve eksiltme müddeti 10-9-938 
tarihinden itibaren (20) gün olup iha
le 30-9-938 cuma günü saat 14 de El· 
malı hükümet tababetinde müteşekkil 
komisyon huzuriyle yapılacağı hak -
kındaki ilan işi ihale günü 30-9-938 
tarihine kadar tekemmül etmediği an
laşılmış olduğundan işbu il~n hüküm
süz addedilerek 1-10-938 t<>rihinoen 
itibaren (20) gün müddetle yeniden 
ilanına ve ihale gününün 20-10-938 
perşembe günü saat 14 olarak kabul 
edildiğinden talipler şartnameyi oku -
mak üzere hükümet tababetine müra
caat edebilecekleri gibi suretini almak 
istiyenler de bet lira malsandığına ya
tırdrktan sonra alabileeekleri ilan olu· 
nur. 7477 

E --- Hususi şartname 
F - Ke§if cetveli, metraj cetveli, .,dil lll il 111111111111111111111111111111 L. 

fiyat bordrosu ~ SUS SlNEMASI E 
G - Malzeme grafiği : Pek Yakında Açılıyor : 
İstiyenler bu ,artnameleri ve evra- '=it11111llllllllllllllllllllllllllllllll~ 

kı Çanakkale nafıa müdürlüğünde be- --------------
delsiz olarak görebilirler. 

Kiralık - Yenişehir Adakale sokak 
No: 18 de üst kat 3 oda geniş hol e -
lektrik havagazı banyo. Tel: 2655 

7380 

Kiralık Kat - Yeni ehir Karanfil 
sokağında 17 N o. lı apartmanın alt ka
tı kiralıktır. İstiyenler görmek ve gö
rüşmek için apartmanın orta katına 
müracaat edebilirler. 7410 

Kaloriferli Kiralık Apartıman Dai _ 
resi. - Halkevi Samanpazarı'na giden 
genış asfalt cadde üzerinde yeni yapı
lan Balcılar apartımanında kaloriferli 
sıcak sulu ve bütün konforu havi fev -
kalade manzaralı dört büyük odalı bir 
daire kiralıktır. Adliye sarayı karşı -
srnda Balcılar mağazasına müracaat 
Telefon: 2049 7411 

Kiralık Bir Oda - Havagazr, banyo, 
elektrik bir veya iki bayan için (25) 
lira Sıhhiye bakanlığı Sağlık sokak 
Nalçacı Ap. 7418 

Kiralık Ev - Yenişehir'in mutena 
yerinde İsmet İnönü ve Kazım Özalp 
asfalt caddelerinin birleştiği noktada 
7 oda, mutfak, banyolu, kaloriferden 
başka her türlü konforlu ev hemen ki
ralrktır. 1162 numaraya telefonla mü -
racak. 7419 

6350 

Daktilo kursu - 51 inci devresine 
ilkteşrinin ilk haftasında başlıyor. 2 
ayda diploma verilir. Memurlar Koo • 
peratifi üstünde kat 1 Tel: 3714 6834 

Satılık - Ankara'nın her tarafın • . Steno kursu - S inci devresine ilk-
da ev, apartıman, arsa almak ve sat 
mak istiyenler. Tel: 2406 Neşet Şe _ teşrinin ilk haftasında başlıyor. 6 ay • 

ren. 6351 da diploma verilir. Memurlar Koope • 
ratifi üstünde Kat 1 Tel: 3714 6835 

iş arıyanlar : 

Satılık - Ankara'nın her tarafında 
parsellenmiş arialar beton ahşap ev 
aprtıman alıp satmak istiyenlere Tl: 
3563 Ali Cengiz Bayram Cad. No. 1 

6902 
Diplomalı miitehassıs bir bayan 

Çocuklara ve büyüklere dans kültUr 
Kelepir Arsa - Maltepe'nin en ha - fizik dersleri vermektedir. P. K. 1046 

kim yerinde "903" M2 arsa ucuz veri- Yenişehir'e mliracaat 7421 

lecek Hayri Alıcıoğlu Tel: 1538 lş arıyor - Orta derece.de tahsili 
7322 olan ve her işi yapabilecek bir genç az 

Satılık Arsa - Yenişehir Selfinik ücretle iş arıyor. Y. Ü. rumuziyle pos-
cad. "37 3" M: arsa uygun fiyatla ve . ta kutusu 142 ye yazılmru;ı. 7469 

rilecek. Hayrı Alrcıoğlu Tel: 1538 iş arıyor - Tahsili bulunan bir ba-
7323 yan resmi daireler, avukat yanında ve 

Satılık arsalar - İstasyon arkasın
da, jandarma okulu yanında ve Yeni -
şehir'in her sokağında küçük çapta ar
salar. Hayri Alıcıoğlu Tl: 1538 

7324 

Satılık ev, apartıman - Ankara' • 
mn her semtinde irad getirir, beton, 
k{lrgir, ahşap ev ve apartıman. Hayri 
Alıcıoğlu Tl: 1538 7325 

Satılık motosiklet - 110 lira, her 
gün öğleyin ve tatil günlerinde görüle· 
bilir. Hamamönü eski kömür depoları 

muayenehanelerde kapıcılık ve saire 
gibi bir iş aramaletadır \!Jluıı'ta M. ru· 
muzuna mektupla müracaat edilmesi. 

iş verenler : 

Ücretli kız veya erkek bir laborant 
alınacaktır - Orta mektep mezunu ol
mak, daktilo bilmek şarttır. Her gün 
9 - 12 ve 14 - 16 saatleri arasında 

Yüksek Ziraat Enstitüsünde Profesör 
Gerngross'a müracaat. 7277 3 - İhale 24. 10. 938 tarihine müsa

dif pazartesi günü saat 15 te vilayet 
makamında toplanacak daimi encü
mende yapılacaktır. 

Zayi - Ankara belediyesinden aldı
ğım 2 S ikinci.kanun ve 1928 tarih ve 
29 numaralı şoför ehliyetnamemi kay
bettim. Y eniaini alacğnndn eskisinin 
hükmü olmadığı ilan olunur. Şoför 
Mehmet Salih .Oltuluo_ğlu 1.452 

Kiralık - Çankaya caddesinde Yu- karşısında Gediz sokak No. 29 7328 
Ara.nıyor - Eyi dikiş bifon 2 baya -

na ihtıyaç vardır. Postane caddesi Ha
nef. Ap. No. 3 Kadın Terzisi Ziya'ya 
müracaat edilmesi. 7370 

4 - Eksiltme kaplı zarf usuliyle 
yaP.ılacaktır. 

nan sefareti yanında No: 3 apartma • Satılık Eşya - Maltepe son durak 
nın. 5 _ye 6 odalı 2 dairesi ucuz kiralık- son apartımanda muhtelif halılar bat-



İştahsızhk - Hazımsızhk - Şişkinlik 
Ekşilik - Gaz - Dil Pashğı - Barsak 

Ataleti - İnkıbaza karşı 
HASAN MEYVA ÖZÜ KULLANINIZ 

HASAN GAZOZ ÖZÜ 
Limon, portakal, çilek, mandelina, ağaç çileği, ananas, frenk üzümü, si -

nalko, şeftali, muz, kaysı, armud nevilerinden olup toz halinde ve şekerli· 
dir Bu meyvaların özlerinden yapılan Hasan gazoz özü gayet lezzetli ve 
kullanışlı olduğundan evlerde gazinolarda ve mesire yerlerinde kolaylıkla 
kullanılmaktadır .• 

Yazın bunaltıcı sıcaklarında Hasan gazoz özünü içen hem serinlemlş 
olurlar hem de mide, bağırsak ve bütün hazmı cihazlarını temiz tutarak 
ııhhatlerini korurlar. 25 - 40 • 60 • 100 kuruştur. 7465 

Taşdelen ve Defneli 
suları fiyatı 

Vakıflar Umum Müdürlüğü Menba Sulan iıletme Müdürlüğünden : 
Vakıflar idaresinin Taşdelen ve Defneli sularının Ankara bayii An· 

kara'da Hal karşısında 3 No. da Aziz Teze'dir. Menbaında fenni ve sıhhi 
ıerait altında otomatik makinalarla el dokunmadan doldurulmuş olan şişe, 
galon ve damacanaların depoda satış fiyatile evlere teslim fiyatı aşağıda 
gösterilmiştir. 

Taşdelen Defneli 
Kurut Kurut 

4 Şiıe 0,30 Litrelik 
4,75 

16,00 
95,00 

4,50 
5,25 

16,50 
100,00 

" Galon 
Damacana 
Depoda 

0,50 .. 

3,00 " 
30,00 " 

105,00 110,00 Damacana 30,00 ,, 
Evlere teslim 

Galonlar umum bakkal dükkanlarında 17,50 kuruşa satılacaktır. Bu fi. 
yatlardan fazlasına alınmaması, fazla talep edildiği takdirde Vakıflar U
mum Müdürlüğüne veya lstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünde sular işlet-
mesi Müdürlüğüne malO.mat verilmesi rica olunur. (4201) 7403 

EY GENÇ! 
SACLICINI, AiLENi, VAT ANINI 

FRENGi ve BEL SOGUKLUGU 
AFETiNDEN KORU. 

Her eczanede 
bulunur. 

KÖRLER. SAKATLAR, HAPİSHANELERİ DOLDURAN 
KATİLLER. TIMARHANELERDE lNLİYEN DELİLER, ME
ZARLARA GÜN GÖRMEDEN gömülen masumlar, bütün de1e
nere İNSANLAR ekseriyetle ya kendileri tarafından kazanılan ve
ya ana ve babalarından miras kalan bu mel'un hastalıkların kurban· 
larıdır. GAYRİMEŞRU MÜNASEBETLERDEN ÇEKİNi Her 
gördüğünü temiz sanma ve hayatını kaput dediğimiz prezervatif· 
!ere teslim etme. 

Nefsine bakim olmazsan behemehal PROFİLAKSİN kullan. 
PROFİLAKSİN bütün mütemeddin memleketlerde gençliği yüz
de yüz bu bel§ tufanlarından koruyan en birinci silahtır. Sıhhat 

Vekaletimizin resmi müsaadesini haizdir. Tarzı istimali kutular 
içinde yazılıdır. 7178 

Profilaksin 
daima ve her 

zaman Profilaksin ! 

Baı ağrısı, Diı Ağrısı 
• 

NEVRALJİ 
Bütün ıstırapları teskin eder 

GRiPiN 
Bilhassa bunlara karşı müessirdir. 

İt başında, seyahatte, evde her zaman yanınızda bir kate 

Bulundurmayı unutmayınız 
Kalbi bozmaz, mideyi ve böbrekleri yormaz. 

İCABINDA GÜNDE 3 KAŞE ALINABiLiR. 

İsmine dikkat. Taklidlerinden sakınınız 7466 

'=======================================~ 

CEBECİ' de 
Yenidoğan Bahçe sinemasında 

RAMONA Tamamen renkli 

H. M. GHAZANFAR 
TICARETHANESI 

TESiS T ARIHl 1860 
Post Box No. 831, Tel Adresi: GHAZANFAR 

BOMBAY 

HİNDİSTANDA 
Türk mallarının en büyük alıcısı ve her nevi Hind malı ihracatçısı 
Referansları: Bombaydaki her hangi bir Banka ve TUrkofis 862 

Kadın terzisi - .. 

Ziya K. Darcan 
Paris terzi akademisi yüksek 

atölyeler mezunu. 
Ankara Postane Cad. Hanef 

Ap. 3 7377 

Peşın Fiatına Taksitle 

Odun kömür 
İstasyon silo karşısında 

YENi YAKACAK PAZARJ 
Tel: 1475 7289 --

Harp Okulu Hastanesi 
Asabiye Mütehassısı 

Dr. ~!~!"!~ı~~~derl 
Göz Hastalıkları MütehaHıaı 

Adliye Sarayı Sırası, 
Sarraf Hakkı Apartmanı 

Muayenehane nakli 
Dr. İzzet Kantemir 

Dahiliye mütehassısı 
Muayenehanesini Yenişehir Ha· 
vuzbaşı Kazım Ozalp caddesi 
llgar Rifat Apt. nakletmiştir 

Tel. 3062 7157 

Bayanlara müjde 
Kışlık şapkalarınızı almakta 
bir kaç gür "ahırlı olunuz .. 

ESKİ NAZİ 
Mağazası kışlık şapka sergisinı 

pek yakında fevkalade olarak 
H·ac::ıktır.. 73'7 

Diş Doktoru 
diyor ki : 

. 
"Dişler; çürümiye başlamadan çok 

evel itina görür, her gün ve hatta • 
günde birkaç defa fırçalanarak mik - ' 
roplar, zararlı salyalar ve ifrazat 
temizlenirse sağlam ve güzel olarak 
muhafaza edilebilir. Dişler çürüdük
ten sonra artık iş işten geçmiştir. Bu
nun içindir ki dişlerin cRADYOLIN> 
diş macuniyle her sabah öğle ve ak
şam, her yemekten sonra bol bol fır· 

çalanmasıru ısrarla tavsiye ediyoruz."' 

Cildinizin tahrif edilme 
isteneniz? 

Dünyanın her tarafında 
seve kullanılan, ve cildi 

tan sonra pamuk gibi 
yumuıatan 

POKER 
hraş bicaklar1nı kullanı 

Elbise yaptırılacak 
Emniyet Müdürlüğünden : 

Muhammen 
Beherinin 

lıfikdarı Fiyatı Teminatı 
Cinsi Takım Lr. Kr. Lr. Kr. lhale günü 

Sivil Elbise 185 22 00 306 00 15-10-938 cumartesi 
saat 11 

185 Takım sivil elbise yaptırılacaktır. İsteklilerin yukarda yazılı 
ve saatte müdüriyette toplanacak komisyona gelmeleri. (4030) 7 

Fakat ne ıce erı şayanı 
• f E M 1 l ve BACI kadın olmanın yegane 

mahzurunu unutturur. 

F EM f L 

ve BAÖI icat edilince, kadın inanılmıyac 
derecede büyük bir serbeatiye ve emsalsiz · 
rahata kavuıtu. 
ve BAOI her ay tekerrür eden müşkül ve nztı 
cü günlerde kadını bütün düşünce ve eziye 
terden kurtardı. Hayatını ve aile saadet" 
sigorta etti. 

ve BAGI en ince elbise ve en dar banyo ma 
yolan altında sezilmez, kullanan kadın bil 
mevcudiyetini katiyyen farketmez. 
ve BAÖI mikroblu bezlerin ve pamuk 
ponların kadınların bütün hayatlarına mal o
lan rahim ve tenasüli rztırablarını ortadan kal
dırır. 

ve BAÔI kanı emici ve muhafaza edici bey 
ve kırmızı hususi iki cins pamuktan kimya ha
rikalariyle mikrobsuz bir şekilde yapılmıştır· 
ve BAÔI bayanların (aylık temizliklerinde) 
en birinci yardımcısıdır. Sıhatini seven bet 
kadın, 

ve BAGI 
kullanmalıdır. FEMlL küçük ve yumuşak olduğundan el çanta· 
nızda bile taşınır. Her eczane ve ticarethanelerde bulunur. 6495 

Doktor Halil Ulaı ~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
Adliye Sarayı köşesi sarraf 
Hakkı Ap. Saat 3-7 Tl: 3912 

7196 
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İmtiyaz Sahibi 

-----------------------------

YENİ SİNEMALAR HALK 
BU GÜN BU GECE 

Victor Mc Laglen ve Peter Lorre 
tarafından oynanan emsalsiz hissi bir 

şaheser 

VlCDAN AZABI 
Seanslar 

2.45 - 4.45 - 6.45 - Gece 21 de 
Programa ilaveten 

Barbarosun ihtifali ve 938 İzmir fuarı 
in ti balan 

Aynca : Saat 10 ve 12 ucuz matineler 
Fiatlar: Balkon 35 - Salon 20 kuruştur 

BU GECE 
Mevsimin en kuvetli ve en muazzam 

macera ve heyecan filmlerinden 
ŞANGHA Y ATEŞLER İÇİNDE 

Baş Rolde 
Dolores Del Rio 

GÜNDÜZ 
2.30 • 4.30 - 6.30 Seanslarında 

Lorel Hardi it Arıyor 
Türkçe sözlü 

Saat 10 ve 12 de ucuz matineler 
Fiyatlar: Balkon 35, Salon 20 

BU GECE SAAT 21 DE AÇl.K HAVA SiNEMASINDA 
KARTACA MUHAREBELERi 

Türkçe Sözlü 

Nurettin Kamil SUNER 

Umumi Neıriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Basımevi : ANKARA ~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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