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apl11or 
Yakında. JUJlan aıbd"fl"'R 
Natit Ulai tarafmdan huırla
nan tüzel bir ilive netredeceliz. 

Atatürk'ün Kamutayı açış nut 
A 

·· Dün Kamutayda Başvekilimiz B. Celol Bayar tarafından okundu 

Kamutay Büyük Şef'e sonsuz saygı ve sarsılmaz 
bağhhğını çok sürekli alkışlar arasında bildirdi 

Yurt Meselelerine 
ait ıok kıymetli 

ve yeni direktiller 

Kamutay' dan 
Boyttk Şefe 
Solsuz saygı ıe 
sanıl1111z laalltlık 

Kamutayın açılış toplantısında 

B. Abdülhalik Renda dün 
ittifakla reisliğe seçildi 

Riyaset dlwanı seılml yapıldı 
Dün Kamutay, betinci dene dörclüncü :rıl toplaatıı.n.., fev

kalide IÜDlere nıahaua bir dekor içinde ve Reiaicümhur Ata
türk'ün Batvekil Celal Ba;rar tarafmdan okunan nutuıdari;rle 
bqlamqtır. 

Toplantı IQti olan 14 den çok evel, .----------
alt ve Uat dinleyici localariyle, ıene 1 
dinleyiciler için aynhDJt olan son aı
ralar anwmf yle dolmuı bulunuyordu. 
Kordlplomatıik, kendilerine mahnı 
olan kısım1• ır-,.ı.ı ı.-ı ... d• igpl 
edecek kadar fasla idi. Hatay mebul-

Balkan antantl genel 
kurmaylar toplantısı 

lar heyeti için matbuat ııruı yanm- Mlfllll (iL-. -.L 
da buauıl bir yer ayrılmııtı. U t• 

Celse, IQt 14.03 de Refet Canıtes 
(Buna) in batbnlıt-da açıldı. B -
vela. seçim daireleri aırulyle yolda. 
ma yapılarak eberiyet olduğu anla 
ııldı. Reis, ıözü, 14.15 te Bapekile 
verdi. Pcqembe pi Atina'CS. toflw • 
Kamutay'ın. candan ve allre1dl al • cak olan Balbn antantma 4Walı1 c1etıa 

lufJan ....... ~78 pı.a Bmt- =:.•r:,~:.:: 
(Soaa '· nca •1'_,..> celr olm Genel 1'UnDlly Be/ "" ... 

npl Peni ç..._.,•m yans tlrr•w 
trenle hareket edeceli biber aı-.. 
tır. 

EKONOMİ 
Bugünden •tibaMn 
yeni bir sOtun açhk 

Ba dttıada ıbl• •• ...,_ e-. 
aomi meNleleriai pk alüiyeua 
bir kalem slu tabJU ecleceitir. S. 
dtım• H. A. ICupcd er...- ... 
mlftlr. ilk 7aıtallll h6lill dini._, ATI..,.,• 6ulaoabı111&. Blrıo....,, 
7aıl..-111J1S ber 61Uı ayaı ,.m. p 
ocaktır. 

B. ŞOkrD Kaya Hatay mebuslar. heyeti 
,,, 

1erefine dün bir 6§le yemeOi verdi _____________________________ _... _____ _ 
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DIŞ POLiTiKA 

Polonya - Almanya u k Sa k 
Poloaya'mn AJmaa7• ile olan ba· za r 

... 1934 ......... ~~ -
aktedilea Ye A...,.,_•71 .08 ...... 

::-.:::;~tE: Uzak, Şarklılarındır ! 

metreye 
Dakikada 12 mermi 

atan bir top 

Birbirlerine kal'Jı muhalif vaziyet alacaklar1na 

. Yapıcı. bir proğramla 
hep birlikte çahşabilirler 

• 
b•eledea ibare ,:_,_ F ....... 
beıkılac:ak olana. P-ır• r # • Londra, 1 a.a. - Deyli Ebpree Ç b dahaaıkıhatlaltail&Dlllll .,...... 'd d guete.i,büdçetabminleriparlamento em erlayn'ın avam kamarasında 
~.1921 ~··:=;.-.:-:.--.:.:: Japonya' n 1 n ç in e gü eceğ i encUmeni tarafından neıredilen bir ra-
ilr.i d8"1etia _... ittifak mu•ı..dee,j porda, dünyanın en kuvetli tayyare M.tL-!L anı· • • 
kart• ......... -- • t• h tt b d r ' dafi topu olan dört buçuk pua, 114 mi- wun aıması ıçın 
laeDüs f..ııectilmit cJesilclir. s 1 yase 1 n ana a 1 u u . limetrelik bil' topun mevcudiyetinin 

8 _.. .,.......,, Polonya, 1934 ilk defa oıaraı: 1np edildiiinl •"·• muhafifet liderine verdiği cevap ! 
U:,d..a-io um..U AYrUP• ~1 .. •· Tokyo, ı a.a. - Domei ajanaı bildiriyor: Niti Niti Şimbum ıa- yonet bir ıeJrilde haber vemıektedir. 

,. ~ ~ ..... ..,. il• beraber J'1D'1I • zet-ı·n·m bildirdifine ,are japon biikümeti pertembe sünü bir Husuaiyetleri gizli tutnlmffla be - Lo d 1 A Ka .. ,. h ainc1e Pol 59 u b U--•· c: • ..I." __,, __ ..J • k k n ra, a.a. - vam maruımn ti.til takriri hakkında 
uwktectir• Şark cep • on~~ beyann•me netnderek yeni ir ~ ~- ric.uua ıetırme raber bu topun. uunl 9•000 metreli müzakereler açan muhalefet lideri B. Atli, Batvekil Çemberlayn. 
ile_. etmiye mUYaffak old~ ıyı "zere takip ettili aiyuetin eeu batlanm çizecektir. Bu beyanna- bir mesafeye dakikada 12 keTe ateşe- d.e.n "Franaa ve lnmriltere'nin uL-dıklan bü-:~L maiUibiyetin,, -
.-._....ı. üç ....,~en Al· u red·•--~en evel imparatora arzedilecektir. den 3 pus, 93 milimetrelik topa U.tün 1 :1_ - ••• .J.ua --

::Vap•am pek ziyade 11•• el,,.._ me net llJIRIU oldufu IJllqılmaktadır. ıt-. ve ekonomik neticeleri bakkriMla izahat vermeaini talep et-
miftir Polonya 1934 aeneainclenberi Beyan"eme ''Uzak Şark uzak mit 'f'e inıiliz • italyan anlqmuı etrafmcla JU1D ayrıca beymtıo 
..,. •• cloetça bir .iya•t takip ...... prkblann,, premipinden mü). Masollnl ,.nı bir BinJerce ingilis ısle/onauu ta bulunacajım turih eyledikten IODI'& Çekoalovakya meaeleei 
_, o1aa1dı, AllDMlY• Avuaturya'ya b lacak" Japonya'nm Cin bir t.allm yaptı hakkında exiimle demiftir ki: 
.... edemezdi. Çoko.IOYakya'~• em ,.kı.nnc1a psü olmadıiım Londra, 1 LL - Hava hUcumu ha- "- Çekoslovakya'nın nibıyet b. suretiyle silAbları tahdit etmektir • 
...... IOD dubeJi indiremezdi. Bü. ı:c. Çan. Kay • Şek rejimini nutuk so·yllyel'.ek Uınde telefonla haber verme aiatemlnin bule mecbur kaldığı arul fodakArlık· Tek taraflı ıiliıhıızlanma hiç kimle le 
~harpten evelki impara~luk A}-· f :uı bldınnaia karar Yerdi· \1 ne ıuretle lflediiinl tetkik etmek ilze- 11:1"•· Godeeberg muhtrasiyle talep e. çiıı kabil değildir. Hedefimiz, til&bla-
manyaaı gibi, her taraftan iba~ edil- 0~ yit edecektir· , re dün aJqam bntUn lngiltere'de umu- dılen fedaklrlıklardan çok daha mü- rı pmtlk surette ortadm kaldınmk· 
mit ve Ç491Dber içine .. al~ .brr Al· jini ~endliiııe pre bOkUmet Pekin, Roma, l ı.a. - Mu10llııi, 4 IOn tet- mt bir tecrilbe taUınl yapılmlftır. 3475 him olmuttur. Çekoalovakya'nın eko- tır. 
ID&DCY• vasiyetine düterdi. Bma~ S:y kin bUkilılletlerihin ve muhte - rinde ltalyı'nm bütün eyaletlerinden aantralda vazife a1atı birkaç bin tele - nomik hayatına vurulan darbe ise çok B. Çemberleyn aözl«iııi töyle bi-
leyh Almanya'~ üç aenecl~ ~: ye J ;:_ton ve Hankeu hUk~tle • gelerek Venedik meydanında topla· foncu dllpnan tayyare fi!olan yak1at • daha ağırdır. tirmiıtir: 
kip ettiii aiya~~ ~~ff::r':. :.in yardımiyle Çln'de yeni bır mer- nacak olan 90.ooo eski muharibin hu - tıfı takdirde merkezdeki makamlar ta- Çekoalovakya'dan ıeri kalan devle- - Dcmokruiler ve totaliter devlete 
de Polonya büyük olçiide kesi htıkilıllet teı1dl etmiye pllf& • surunda büyük blr nutuk aöyliyecek· rafından mabalU makamlara verilecek te ~ngiltere'nin vereceği ıarantilere ler, b~irlerine Jrartı muhalif vui-

utt ti-r. MusoUni'nin bütün dünyayı ali- tllimat ve buamt emirleri gayet kma. ıelmce, ben, lnciltere'nln bilbaua yet alacaklarına, yapıcı bir procram 
m Polur.:.. •• A1mua7a'ya p.phiı .... caktır'1.....:n__.nın harici ıly1Mtl komG • kadar edecek milhlm beyanattl bulu- puoJalar1a ve evelce teılbft edilen bir te. ref.iy.le tutamıyacağı prantiler ve- llzeriııde hep birlikte çabpbillrler. 

-# L ... --.. -r---ı- _11... n-ıe it L-. n1eatı e6ylenmektedlr. llun1a naJd........ı•'-r ve ya·-·e.1 • ....:ı... im yah --ı :rük yardıma mukabil .. ------. nllt aleyhtar• DUUYere mu. n - ~ ,,.....,.......... rı eaıne ve ut Milletler Cgu&ye- Bu keyfiyet etya mUbaıdelaini kolay. 
11r? Bü,ük harpt• IOlll'&" Hitl lıclktır. ti haricinde müphem teabUtler llbn • lqtıracak ,,.~ entemuyonal mUnme 
iktWan selınesd• ~ ~.: GınlilBr umumi bir ıaarrw muına tamamiyle muarızım. betleri, herbtln nefine olarak iyilef-
am taayild Polaa7• befiD8 Jİkİ pçecslder , ek - Macar lhlllilını hal ı·•n Çeko.lovakya'ya verilmesi di1fünü· tirecektir. • 
clilmitti. 1934 anla:.::.:.:: ela Ç kinlo 

1 
a.a. _ çaıı-Kay-&ek, ~ ti len iltikru baıheinde iH, ingilb kre- B. Çemberleyn, ekseriyetin alkıt-

WW.ütün ortadaıD Po. unı ~ bütün cephe • dilerlnin ıu veya bu ıuretle nilıayet ları aruıoda nutkunu bitinnlt ve .... 
1Nıı7b sayıflatmıfta'· ~..:-:: ..... ~ .....-ı bir Çin taarruau takip B v· 'd h. Almllıya'ya ıeçmHine mlni olmalı- rkıe oturmuttur. 

loaT• rabatl&IDll ~ L--· -- teı.k :;_. .... beyan etmiftir. Mumaiıe,tı, u g Ün 1 yana a mu·. 1 m d~IMr --
tinde söriilcliiiü .~ ..... _,..... et- =""•:;,;tm lnkipfı için pçeıı ıene .er taraftan politik mWteciler 15 lnd '·dö ın-ıa-a. ~-7-_ __ ----- meselesine de çabucak bir ıurette in- Jln--a..1m1111& 
ei7aai mu ıtarfedileA pyretler aayeainde. usun b • t. 1 . 1 tanl bir hal sureti bulunm11ı lbım· 
aııİflİI'· • ... tela- bir maclafuyı mUmkUn lullcak mik. 1 r o p an tı yap 1 1 yor dır. -

Fakat PolanJıa iı;iD ~ ıs.-. tarda usun &1111&nd1Dberi harp maı.e- B. Atli, bundan ıoma, Almanya'nm ı 1 de 
... ,, ...... , Orta A•;:, ,.,....... iDiii blriktirilmit oldutunu illve et• orta ve prk Avrupumdaki ekonomik Alman gaıele er n 
leaip de po1oa19'am ~ 

7
, , .- - miftlt' .. Memleket dahil~d~ münaka· ilerleyiıinden ve Japonya'nm Usak ...... .....- --:, •bd_,...... ıat tamımiyle temin edılmıttir. ltalyan ve Alman hariciye nazırlan Şark'taki ekonomik f..ıiyetlnden blh ........ ·~ ~--? Çin'e yeni .uaJalaıo l1e ıede~ demlttir ki: dosfıa neırlfal 

taqik ...-:::;, ........ ki Awa- ıniilaimmal •eltll hakem llfatiyle Viy. ana'ya gittiler ·- lncili.z ticari menfaatlerinin r 
ita ~::..... .,...,... PoloaJat Tokyo, ı a.a. - Yimiuri &imbun p- mMıfauı ve •-•..u.r ile ye es- bll-
pa •• ~ ...--ı.n __. ft ntainla Honkonl'dlD blldirdlline Viyana, l a.a. - Fon RibbentrcJp_. pma..Xıout Ciano ile ıöriit- cümle Amerika Blrleflk dwletlerly- di~ye:'~ ;~i-ye ~:= oıa 
ü '°sat Jaalin.de .... _..,. .._.. &iN '* f1bre Martfll Çan-Kay-Şek'l mek ii•- .a... •l"m aaarzı ele Viyana'ya ıeJmittir. le mncut rabıtalarm tlkviye1l için milDllebetl 1 
wt& te _.. pik Bir .,_ ..... &ti• "-"•iri "• -r -•-.1a mY41are • Bu ıece de B. de Kanya riyuetindeki macar heyetinin trenle bir nevi ekonomik ıenel kurmay te - befiad 1ıldönilmy y e. ._.,. ~8!jlli.ew ·~ , • ' • .

1
.. biye denm ettirebilecek miktarda ıl Ş _ 11_.-1_! inci ç•-•- I _ 1_ b ıfa edilmelidir. aııiltteflkan alman paeteleri, blflD& • 

Wr ... _ _.liiiitaıclll'• 5cı111'a l>Mç•- llb ve mObimmnt gelmlftlr. • ve B. Va.ur.uY..ÜD riyuet" eki~ OYaa eyetinin de otoma- Jraleledtade. yeni Tflrldy•'JÜA btlJ,tlk 
~· ~ -"*'· Po- bille buraya muvualatı beklenmektedir. B. Çember1eyıa•1n eelJClbı bir Jıısl& terlkklalııl memauııf7etle 
.......... ,.... · mil IDD ....... B. Atli'ye CftaJt yeren Batftldl kaydetmekte ve Atadrk'Gll4Qel'jW• 

·-~:~~.-:: ... ;;,;.k .. Y· Alman askeri erkônı ~ .!b~d:° ~ v:i~ Çembcrlayn, ekseriyetin alkq\arı ara-- ni v• uu.k g5~ürl~ğün\\ t=a.rib - • ..... ., . . ... _ .. ••... Ya f 0 •1şg01 .mda fU beyanatta bulunmupr: tirmektedir. 
•c=d..'si g."'!7;,,,,_ ... la~ arasında deii•iklik JUl Harici7e Nammm Vi7ana'· .. _ Mtlnih anlltmama muhalefet Fölkifer Beobabter exUmle ..,_ 
PolumP ;Ji..,. aı 11 ~· • Ja .......ıetW mütMkip, Bel- Hderl tarafmdan Yerilen n1fı ... ae- ki : 
l&f ... .- ~ Wi • vedw aaraJJqda Macar• Çek aa- ıthlyettar buı rleaUo dlaya ...... •Ankara, dlrk dnlet relllnla :JIPI • 

... ~ •71e bircleD...... Alma ........ , ._lıp USl•wtue Ye ,.aJmt ed ı· ıd ,· aebe8lade tncı::=.r.t baJln. CI pl'P"'Dll ve yaratıcı umlni p 
da .....ıellria ~PoloDP ile_.. •1111 tal.kim .....tirle~- isba de balandup bqldlatıa- WIDlktccllr .. 
pi o1.....,.cail ~-..ı. ... bir•=•• .Os--.ıere IMıtlMMcelmr. nm tld4etle pro~ ..tenm. Ben, Germuıia cliJor 1d : 
mdahi .......... ....-- _. isi lsfll .... , Yaf .. 1 a.a.- Piyade, '°""" d • llflnih m18fmasmı, ne clemoknlller "'llul ile allbnm knllmeel. Tir• 

..wr etmittir· Fp::;.~...... re 1 Vll B. Kan,.tnın a&lerl wl ctbtltmalar\ ciddi bir mulEa•eme. için ne de bak w niam dbuı için klye'ni.A cı.blll ~lyetın. blldm A • 
tle& iPa 7 itte iW ..,ıı ola- B. Kanya Pette'den bueketlDden te mnru kalmadan Yafa'yı ta""mly • bir mallOblyet llbl teWdd etliıiyo. tattlrk'ün kayımı. Ye ,.mu WltBa 
1)9aıair•'ia JpilCI • eni IU be)'lll&1ıta baıluamuttur: le itlal etmltlerdir. Yalnu tıserle - nam. Mlnih anıı.,...ı ,apılw idi, mWetln lanine terdlmln oım.ı ile 
.-d•• - 1"MI•· yerine General Halder lllCU' milleti, bakemJerln braniaı rinde ılıtıh bulanan altı uap teftlf demoln'Mller lçm Jnaınee mGNcMttan bbil o1muıtur. Almany .. TflrklJC'ri 

1134 
teala_. tMllt ..... .;:-:: ta . ol d · b8ytlk bir ltlmatJa beklemektedlr. edllml9tir. blltlra çare kalnu,..am... en hararetli ıurette tebrik edenler a • 

- illit •!Mt ...- PolaAP ,., ır yın un U = ı:u~ ~~o:=: Vınuınl pn B. Çemberlayn, bmrıdan IOlll'8 &Jn· ramdadu. Zira Bitler Almln,a'aı 
- ~ .,._.... •--•w.s ICudtla, 1 a.a.. - Buctm araplar, J'l- ca anl'll""dan IOM& Jmdutılarm tıee- kendillnl elroıaoml nuırı Dok&ol' 
d......., bG Belki bD da 171 Wr ~ Berin, ı .... - BnAnı barbiye .. n dtlrtlat faally«l baJUk minnettar- linlD'bı bir tarafmcla gmumf bir srev biti ~ln YUba pa. aalllakerelerin J'unk'aaı slyareti noticealnde ,.nt 
P~abt ...,cuıt .a- telt=' ili Qeneıal Bok. fMI orducı.n se1dl • bklarla kll'fıllmlıktaclır. llb etmitJerdk. Bu pw, tls ~ de • ~•lnl JaJlmll " B. Atll'nln doetluk nıbıtalariyle ballı bi11attllf. 
bthr. • __ ,..._ ..... lllJle Wrr...l_.; mittir• Yerin• General Haldu tayin Jf,.,,,,..,._. laa1centlerfn itan> .-. edecektir. babıs oldulunu blldlrmlftlr. tUrk Yatamam yübelmealnden do· 
~claa __..w;t.; llil' Mil !il"- olunmuttur· nıu iıimada beldJyor Umumt crw, bundaıı evel1d elinle· Paalf nılida/aa tıe'tlbfrlerl llyı tiirk milletiniıı duJdup UtUmı 
llllaia _...cut AJmnllP ....... aicllt B. Hitler, General Beık'e ıander • Budapeıte, 1 a.a. - llllCll' ajlw, rln brıplı:lıfl,te teat tlfkll edeo Çemberllln beyanatmda ayrıca her mmıleketten daha iyi anhyaaık 
ld Poloa~ ile w• IMri .... S~ mit olduiu pml blr mektubunda mıa- M. T. ı. Din dlplomMI mnlwbirl, lla. bir ıtlk4t lçlnde bıkltaf etmlıtlr. Bu tunları tayıeı:ılttlr· vulyettedlr. Alman milleti, bu bllJ • 
....... .,.. balla ..... Wr .... ...-il· JDlilqhe yorulmak bilme• me.-itin .. c:ariatan'm yeni IDMlll' • ~ ubahtuıberl hiç bir hldlH oknemıt • .,_ Pulf mtıdaf ... tqldlttı B. An- rım ıGnlerl mGn1.atiyle, tOrk mll-
~~Meeell poloeY•~~ den dolaJI teflkkf1r w tamamen mem- hududu meeeleelndeld Mhmlerta ve- tır, KudU., Hayfa, Nala Tabariye. denon'a Yerilecek •e ayrıq kendiıl ~~~~etlHYlnl cttelne 1~ti 1!~tmeb~ 
--:::_· la-- kırı.--- • • llket blsmetine tahlil •tmit oldup receli karara b'1JGk bil' idmM Be m. Nablil, febirlerindekl biltlln arap ve ıJ•bdar nezaretıerle beraber, al- __. ıure .., r-. e •--. 
riataa - ,__da.,__. .. __ ,_.._ ı.-tmı aena etmiftlr. ... __ ..._ ..., __ .... .._ _ Lan..a.. dllkklnlarıkapalıdır .. Arapotoblltler- ntllHUer tNlına mn-enlt Mr mllU 
t.meli ,,. A)mall~ ~-~ aln:s... ...__.B Hi-tlerr- "'~-eral Bek'in ordunun _.Bavwul.:~:.w :~:::-.:! ~;.::~=::;:::.._ Din HJrilaeferi tamamiyle tatil edil • uma ıletemi-•- .,.., .......... 
ili olmllk i.W :;.:;-aııu·~ ,lmdlkı parWt ~etini temin huu- lerln f;;;;&:Oı.;-.,i~"'; mlftlr. Hayfa'dakl petrol lale bflro • llyecekttr. Bu~~~ 
...ak PolaDJ• • ;..- tellııkki edil· tunda eebbden hldemltlndald lime- pek l.\erin olan clolruluk blllerlne latl- ları ldareel emrinde çalıtuı 400 me - lup illerinde bl1111k Usere, B. An
~• b&f!aDSICI _..a ele daha ...... llDe de ltaret etmlt ve nihayet pne. nat etmektedir. mur ve amele de ırev halindedir. De- denon, haklltatte tlvll mGdafu na-..,-.. ~ J::çıla',.._.: PolaDP rllln ordu ile ye erkim hublyeliyle Vl,.aa'da tarihi adaletin dellJ. bel- mir yolluı idaresi atölyeleri kapalı - zll'ı olacaktır. 

Yeni alınacak 

vapurlarımız 
1D179tli bır :...... -~ illa tens•Jan idame etmek Jutfunda ld birçok nlh muahedeleri mOncube-- dx. febekede ucak bir kaç tl'eo it• Hllklmet, IDOdafu büalnde halka 
_..... it _..._ ............. •a bulunacair ltnfcfiai bhar eylemittlr. tiyle habm:a ihmal •• m-:. " 20 _. lemiftir • he~ bir mecburiyet tahmil ede. latanbul, 1 (Te'-f'-'·) - 'U'DI.&_ 

...mlekete ....... - sellDİflİI'· • ~ FW.dn• e ,,;demer cek hiç bir tedbir -•---· ... ır HU· 1e u.- ......., 
yit ed• bir pide .a bir tarihe ,,4lman donanması bat· neden beri ayak altmda çipenmif bir Viy1na, 1 a.a. - Ro;yter Ajwı mu· kUmet tundan emı;di;,,.kl;~.:,.be metin yeni bir UçGncl dart _,.... 
bid.p söre• --n;9oı-,a kon- lcuıllandaru prenalp olan etnik premipin zafer ka • habiriııden : edilmek tartiyle ihtiyari .;.mt;;._ unayi proıramma lfke 28 JIGi wpm 
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Yazan: Vilyam Sibruk -2- Kısaltıp nakleden: Nurettin ARTAM 

Sırta giydirilen beyaz gömlekler de olmasa 

Kimin hasta, kimin hastabakıcı 
veya doktor olduğu bilinmezdi 

ı 

M uhitim ve etrafım hakkmda 

esaslı malUmat edindikten 
sonra annemin bir sözünü hatırla
dım. Anam, bir şeyin ismi değişti
rilecek olursa o zaman, onun tesiri 
de değişir ve ebedileşir, derdi. 

Annemin, dünyayı daha iyi, daha 
bahtiyar görebilmek için bulduğu 
bir çare idi. Ben de modern ve il
mi m?essesede aynı usulün faydalı 
olacagına kanaat getirmiştim. 

Mesela, bizim bu hastanede bu
lunduğumuz bir masaldan ibaretti 
Hepimiz ne türlü bir yerde bulun~ 
duğumuzu pek iila biliyorduk. Ara
mızda da bunu çekinmeden konu
şuyorduk. Fakat bir arkadaşım 
doktorların, yahut hastabakıcdarı~ 
duyması ihtimali olduğu zaman bu
raya tımarhane değil de, koğuş ve 
yahut kollej demenin daha muva
,fık olacağını söylüyordu. Çünkü 
doktorlar öteki ismi işitirlerse mü
teessir oluyorlardı. 

Onlar da annemin tavsiye ettiği 
yolu tutmuşlardı. İlk sabahtan iti
baren dikkat etmiştim ki odalarm 
penceresinde bulunan demir par
~aldıklar iri bir goril maymununun 
bıle bükemiyeceği kadar kahn ve 
kuvetli şeylerdi; fakat bunları gö
zümüzü aldatmak için şato pence
relerindeki parmaklıklar gibi bir 
takını süslerle bezemişlerdi. 

B u yerin bütün atmosferi ay
nı şekilde gizlenmişti. 

Hemşireler, hastabakıcılar ve ha
demelerin hepsi, size kendi eviniz
de rahat ediyormuşsunuz hissini 
vermek için bütün sözlerinize bü
yük bir nezaket ve gnıcr yUZle ce· 

vap veriyorlardı. Fakat tarafınız
dan inat, israr, mukavemet gösteri
lecek olursa hepsinin birer japon 
pehlivanı kadar usta ve kuvetli ol
duğunu anlıyordunuz. Böylece bü
tün hayat, ister hastabakıcılarla ol
sun, ister doktorlarla olsun, devam
lı bir salon oyunu halinde, iki ta
rafın birbirini aldatmasiyle geçi
yordu. 

Oyun ekseriya şöyle başlıyordu: 
- Efendimiz araba bekliyor. 
Siz bunu kabul ederseniz ne ala; 

etn:ıezse~i~ bütün psikoloji büner
lerıyl': sızı aldatmağa uğraşıyorlar; 
Gene mat ederseniz zorla arabanın 
içine atılıyordunuz. 

Mesel~,. il.k gün, bir süpürge 
y tacırının bir ayda dolaşa

cagı kadar yer dolaştım Halbuki h' . , 
•• 

1~ .. olmazsa, bir hafta yatakta sırt 
us u yatmak ve polis romanları o
kumak tasavvurunda idim. 

. Hala, sak.in .bir köşede başımı 
dınlemek fıkrıni kafamdan çıkar-

mış değildim. Fakat daha bu ilk 
gün nihayet bulmadan yorgunluk
tan dilim iki karış sarkmıştı. Bü
tün bu ziyaretlere. dolaşmalara ga
yet nazikane davet ediliyor ve ben 
de bunları kabule mecbur kalıyor
dum. 

Sabahleyin saat dokuz sularrnda 
idi. Oturmuş, cigara içiyor ve tek
rar yatağa gitmeyi bekliyordum. 
Tam bu sırada iri yarı sarışın bir 
adam belirdi. Gayet nazik davranan 
ve isminin Gilmor olduğunu söyli
yen bu adam, berberin beni traşa 
beklediğini bildirdi. Ben kendisi
ne, kendimi kendim traş etmek ~
detinde olduğumu söyledim. Fakat 
onunla beraber gitmek lazım geli
yordu. 

Bir mil kadar uzun k-0ridorları 
dolaştıktan sonra berber dükkanı
na vardık. Berber, benim yeni bir 
hasta olduğumu görünce çekmece
sinden iki tarafında da emniyet 
tertibatı bulunan bir ustura çıkar
dı. Bu ustura o kadar tehlikesiz bir 
şeydi ki daha dişlerini yeni çıkaran 
bir bebeğin eline bile hiç korkmak
sızın teslim edebilirdiniz. Burada 
intihara karşı adeta mukaddes bir 
korku duyulmaktadır. O dereceye 
kadar ki aradan bir ay geçmeden 
bilek saatimi bile bana teslim et
mediler. Bütün bu tedbirler saçma 
gibi görünür; fakat alkolikler iç
kisiz bırakıldıkları zaman onların 
ufak bir maden parçasından bile is
tifadeye kalkışmalarından korku· 
lur. 
Traş olduktan sonra Gilmor beni 

bir odaya götürdü; orada soyun
du-. Daha •onra İsveç usulü ma
saj yapılan bir yere, arkasından 
Röntgen dairesine götürüldüm. 
Sonra dişlerim muayene olundu; 
kanım alındı; arkasından göz mü
tehassısını ziyaret ettim. Gilmor ile 
bütün bir sabahım bu suretle geç· 
mişti. Yemekten sonra derin bir 
uykuya daldım. 

Akşama doğru bizim koğuşun 
başı Dirk geldi ve öteki 

hastalarla buluşmak istememekliği
me rağmen şimdi gidip yemek sa
lonundaki yerime oturmaklığımı 
söyledi. Ben tımarhanenin kaide 
ve nizamlarını unutarak ona bir 
hafta kadar yemeklerimi yatağımda 
yemeği tercih ettiğimi söyledim. 
Fakat o oralı olmadı ve bana şim
diden başlıyarak muntazaman ye
meklerimi yemek salonunda yer
sem daha iyi edeceğim cevabını 

v~rdi. 
Fakat bu yemek salonu hiç de fe

na değildi. Üzerinde çiçekler bulu
nan küçük masalariyle bir kulüp 

lokantasını andırryordu. Buradaki 
kadın ve erkek garsonlar, Dirk'in 
kendisi, birkaç tane erkek hastaba
kıcr, bir de bizim girdimiz, çrktı
mızla fazla alakalı bulunan kadın 
hastabakıcı bayan Payndan ibaret
ti. Misafirler de gayet dürüst dav
ranıyorlardı. Herkes rahat rahat 
oturuyor, dereden, tepeden bahse
diyor, çatallarını gayet düzgün kul
lanıyor, arada sırada fazla zeytin 
istiyorlardı. Benim masamda bir 
profesör, bir demiryolu ateşçisi, 

siyasi bir avukat oturuyordu. Bu 
avukat hala Harding'in cümhurrei
si olduğuna inanıyor, ateşçi kendi
sinin bir gemide bulunduğunu sa
nıyordu. Bundan başka konuşmala
rında aksıyan bir taraf yoktu. Ben 
etrafı yadırgamıştım. Pek az ye
mek yiyebildim. 

İlk günlerde sırtlara giyilen be
yaz gömlekler de olmasa, kimin has
ta, kimin hastabakıcı veya doktor 
olduğunu birbirinden ayıramıya

caktrm. 
Yatan hastaların arasında da 

birçok doktorlar ve dişçiler bu
lunduğu için, bir doktora takdim o
lunduğunuz zaman bunun hastalar
dan mı, yoksa tımarhanenin tabip
lerinden mi olduğunu anlamakta 

güçlük çekiyordunuz. 

Fakat beraberce yemeğe oturdu

ğum profesör doktor Hadden hak· 

kında sarih fikrimiz vardı. Bu pro

fesör, tuhaf bir şekilde briç oynu
yor, kağıtlarını pek acayip bir su
rette kullanıyordu. Niçin böyle 

yaptığmr sorduğum zaman da ha

zin bir eda ile şu cevabı veriyordu: 

- Bunun sebebini sana anlatı

rım; anlatırım ama anlıyabilecek 

hale geldiğin zaman. 

Başka yaşlı iyi bir adamcağız da

ha vardı ki akşam gazetesini oku
yup bitirdikten sonra bana her 

şeyden hoşlanıp hoşlanmadığımı 

sordu. Her halde halimden memnun 

olmalı idim; çünkü burada hiç bir 

masraftan kaçınmıyorlardı. Fakat 
bu adamın masrafı çoktu. Bir sene
de beş milyon sarfetmesi ve noel 

yortusundan önce bir yüzme havu

zu yapması icabediyordu. 

Bir akşam için bu kadarı kafi 

idi. Ondan sonra kalktım ve doktor
ların her şeyi yaldızlamış olmala

rma rağmen işlerin hakikatini gör

müş, anlamış bir halde yatağa dön

düm. 
(Sonu var) 
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(İhracat Kredileri Garanti Departmanı) 
27 mayısta Londra'da imzalanan 

on milyon isterlinlik ticari kredi mu -
kavelesi hükümetimizle ihracat kredi
leri garanti departmanı arasında akte
dilmi§ bulunuyor. Tatbikma geçilmek
te olan bu anlaşmayı bizimle yapan 
müessesenin mahiyeti, işleme tarzı ve 
maksatları tetkike değer noktalardır. 

İhracat kredileri departmanının 
bugünkü fonksiyonunu anlamak için 
harp sonu İngilteresine kadar gitmek 
lazımdır. Filhakika harp bitip de muh
telif dünya memleketleriyle İngiltere 
arasında, yeniden, tabii ticari münase -
betler başladığı zaman ihracatçılar şu 
vaziyetle karşılaştılar : Harptan sonra 
bütün memleketlerde bir sermaye 
buhranı vardı. İthalatçılar, kredi isti
yor; harp esnasında idame edilemiyen, 
fabrika, demiryolu vesaire gibi sabit 
sermayeyi uzun müddetli kredilerle 
yenilemek lazım geliyordu. Halbuki 
gerek ecnebi memleketlerinin istediği 
malları ve gerek makine, teçhizat ve 
saireyi yapan ve satmak istiyen sana
yi erbabının eskiden bu memlekteler -
de bulundukları acenteleri, komisyon -
culan değişmiş hariç memleketlerle te
maslarını temin edecek itimada layık 
kimseleri kalmamıştı. Binaenaleyh, 
her istiyene kredi açsalar mal satabile
cekler fakat paralarını tahsil etmek 
imkanı olrruyacaktı. Harptan evel ba -
zı hallerde olduğu gibi, yalnız peşin 

satmıya karar verseler hemen hiç mal 
satamıyacaklarclı. İhracatçıların harice 
sattıkları mallar mukabilinde cektikle
ri poliçeleri ve borçlulardan ~ldıkları 
emre muharrer senetleri de ingiliz 
bankaları kırmakta tereddüt ediyor
du. Çünkü harptan sonra harici piya
salar yeniden tetkik edilecek, risk ba
kımından yeniden kıymetlendirilecek 
sahalar haline girmişti. 

İhracattaki müşkilat baknrundan 
vaziyet böyle olmakla beraber İngilte
re ihracatına derhal başlamak mecbu -
riyetinde idi. Çünkü eğer vaktinde ha· 
reket edilmezse, harpta kapanan piya
salar açıldığı zaman rakiplerin eline 
geçecekti: ve bundan b~ka da mem -
Iekette barptan dönen işçilere de i§ 

bulmak lazımdı. 
Öyle bir teşkilat kurmak icap 

etti ki hem ecnebi ithalatçıların istedi
ği krediyi vererek ingiliz ihracatını ar
tırabilecek hem de bu krediyi veren in 
giliz ihracatçısını pek emin olmıyan 

beynelmilel şartlar içinde harice satış 
yapmaktan doğabile~ek tehlikelere 
karşı koruyacaktı. 

İşte Türkiye hükümetiyle 10 mil -
yonluk ticari kredi anlaşmasıru imzalı
yan departman, bu ihtiyaçlara cevap 
olmak üzere kurulmuştur. 

Departman İngiltere ticaret neza -
retinin bir şubesidir, ve kanunun bu 
nezarete verdiği vazife ve salahiyetle
ri kullanır. Fakat idari bakımdan müs
takildir. Ticaret, sanayi ve maliye iş
lerinden anlryan zevattan mürekkep 
müşavir bir komitesi vardır ki, bu su
retle departman daima ingiliz i~ adam
Iariyle temasta bulunur. 

İhracat kredileri departmammn İn
giliz ihracatına ettiği yardım pek bü -
yüktür Her şeyden evel departmanın. 

dünyanın en mühim merkezlerinde 
mümessilleri vardır ve, bilhassa kredi 
ile, iş yapan bütün tüccar hakıkmda si
hatli ve süratli malumat alır. Harice 
kredi ile mal satmak istiyen ingiliz ih
racatçılar, isterlerse, bu satışlarım 

departmana garanti ettirebilirler. Ga -
ranti adeta sigorta şeklindedir. Yani 
departman veresiye satılan malların 
bedeli, müşterinin iflas etmesinden do
layı tahsil edilemiyecek olursa, bu be
delin % 7 5 ini tüccara ödemeyi teah
hüt e<ier. Tüccar da bu garanti muka
bilinde, kredi müddetine ve müşterinin 
itibar vaziyetine göre bir prim öder. 

Bu muamelenin ihracatçılar için fay 
dası şudur: Bir defa, müşterinin ifla
sı halinde ihracatçı alacağının tama -
mını, kaybetmek tehlikesinden kur
tulmuştur. Filhakika departman yal -
nız satış bedelinin % 7 S ini garanti 
eder; bunun da sebebi riskin % 25 ini 
de ihracatçıya bırakarak kendisini de 
işle alakadar etmek ve rastgele müşte
rilere satmasma mani olmaktrr. 

Satış bedelinin % 7 5 i departman
ca garanti edilmiş olan muameleleri fi. 
nanse etmek kolaylaşır; çünkü depart
manın garanüsi İngiltere devletinin 
garantisi demektir. Bu garanti de ban
kalar için kafidir. Binaenaleyh ingiliz 
ihracatçı ecnebi bir müşteriye kredi i
le satıp ihraç ettiği mal mukabilinde 
müşterisi üzenne çektiği poliçeyi veya 
- bilhassa orta vadeli kredilerde - müş
terinin verdiği bonoyu bankalara ko -
Iayca iskonto ettirebilir. Müşteri iflas 
ederse departman ihracatçıya, ve eğer 
senetler iskonto edilmişse, bankaya 
emtia bedelinin % 7 5 ini derhal öder 
ve geıek bu miktarı ve gerek müteba -
ki o/o 2 5 i tahsil icin ecnebi memleket
teki ~ü~ssiilerf vasıtasiyle te~ebbü
sata gınşır. 

Departman yalnız bir sigortacı ve 
kefil vaziyetinde değildir. İhracatçıla
rı ecnebi mPrnlf"kf'tlerrleki ithalatçılar 
hakkında tenvir e<iecek teşkilitr vat" -

dır. Kredi ile i§ yapan her ecnebi itha
Ia tçmın umuml işlerini dikkatle takip 
eder. Bazan bu gibi ithalatçıların biri
binne haıber vermeden mı.iiitelif ingıi. • 
liz firmalarından veresiye mal aldığı 
olur. Eğer bu firmalar alacaklarını de
partmana garanti ettirenlerden ise me
sele derhal meydana çrkar ve tedbirler 
alınır. Departman alakadar olduğu her 
memleketin iktısad1 vaziyetini de ya -
kından takip eder ve kredi veya istih
sal buhranı gibi bir tehlike gördüğü 
zaman kendisiyle iş yapanları derhal 
haberdar eder. 

Departmanın son zamanlarda ila -
veten yaptığı garanti işi de isterlin 
transferinin imkansızlığına karşıdır. 
Bazan müşteri kendi memleketi para
si yle borcunu ödemiye muktedir ol • 
duğu halde hükümetinin koyduğu tak
yidat dolayısiyle İngiltere'ye istedin -
le transfer yapamaz. Bu takdirde de 
departman ihracatçiya İngiltere'de te
diye yapar ve ecnebi memleketinde 
kalan paranın transferiyle kendisi uğ
ıaşır. 

Kısa vadeli satışlar için yapılan 

bu garantiler, makine ve sair tesisat 
gibi. daha uzu vadeye ihtiyaç göste -

RADYO 

Ankara : 

GAR$AM~A: 2.11.938 - 12.30 Müzik 
(koro) - 12.45 Konuşma - 13.00 Saat aya
n ve haberler - 13.10 Guzel sesler (Pi) -
13.30 • 14.00 Muzik (Kiıçuk orkestra}: 
Hungaria · Macar şarkı ve dansları (Leo
uod). İtalyan serenadı (Schebek). Es War 
mal cin zigeuner. Çigan entermezo (Erich 
Eincg). Emine mısır serenadı (Paul Lin
ke). 

18.30 Müzik (Dans sa:iti-Pl) - 19.15 Sa
at ayarı ve haberler - 20.00 Müzik (Rad
yo orkestrası: Şef: Hasan Ferit Alnar): 
Yarasa operetinden - uvertür - Yohaıın 
Strauss). Slav dansları (Anton Dvorak). 
Gasse noisctte - balet (Tsc:ıaikovki). Ope -
hee aux enfers operetinden. uvertur (Of
fenbach) - 21.00 Arapça sölev - 21.10 
müzik (Halk türküleri, Şark Rumclisi ve 
orta Anadolu) - 21.40 Konuşma - 21.55 
Müzik (Sinema sesi) - 23.00 Miızik (Kü
çiık orkestra - Viyana melodileri); Trau • 
mideal - vals (]ülius Fucık). Eviı;:er Früh
ling - melodi (Ludwig Siede). O schöner 
Mai - vals (Yohann Strauss). Zun letzten 
mal sag ich zu dir. İch lib dich - vals (Hans 
May). Lamentosa - serenad (Humphrics). 
Dynamidcn - vals (]. Strauss). - 23,45 - 24 
Son haberler ve yarınki program. 

Avrupa : 

OP .t;ı;.t<A VE OPERETLER- 14.10 ~ 
yana - 16 Bcromünster - 18.20 Breslav -
19 Hamburg. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN• 
FONlK KONSERLER: 17 Beromünster 
- 19 Monte Ccneri, Ştutgart - 20.30 Stok
holm - 21 Bruksel, Sottens - 21.15 Droyt
viç - 23.40 Lüksenıburg. 

ODA MUSİKISI: 13.30 Stokholııı - 15 
Var~ova - 17.15 licromunstcr - 19 Layp
zig - 20.10 Keza - 21 Paris - Eyfel kulc
ı;i - 22.15 Kolonya - 22.30 Sarbrük. 

SOLO KONS~l{LERI: 15 Berlin -
17.20 Varşova - 18.15 Hamburg - 18.20 
Munih - 19 Königsberg, Viyana - 19.45 
Ştutgart - 20.10 Berlin - 20.30 Faris P. 
T.T. - 21 Varşova. 

NEFESL1 SAZLAR: 12 Alman ista5 -
yonlaı:ı - 20.30 Brcslav. 

ORG KONSE!<.L!ı:lU VE KOROLAR: 
18.20 Kolonya - 19 Brüksel - 19.45 Bu -
dapeşte - 20.10 Bcromunster - 21 oma -
21.30 Paris • P. T. T. 

HALK MUSIK!Sİ- 11.30 Ştutgart -
2'0.10 Sarbrük. 

DANS MUZ1ô1: 22 Sofya - 22.15 
Stokholm -: 23.25 London - Kecy~nal -
0.15 Droytvıç, Tuluz, Pirene. 

ren işlerde kafi gelmediğinden, de
partman bu nevi satışlarda her iş için, 
işin mahiyetine göre, hususi şerait tes
bit eder. Müşteri ekseriya bir ecnebi 
devlet veya müessese olduğundan de
partman doğrudan doğruya bunun ta
rafından ihracatçıya verilen bonoları 
yaranti eder. İhracatçı da bu bonoları 
kolaylrkla iskonto ederek parasını alır. 

Bir muamelenin departmana garan
ti edilebilmesi için satılan malların 
harp levazımı olmaması ve tamamen 
veay .ıcısnıcıu luı,;lll<:. .... •A .. istihsal ve • 
ya imal edilmiş olması lazrmdır. 

Departmanın son yedi senede yap. 
trirt e:.aranti muam.eleleri 1/\/\ ....... oo• 

isterlini geçmiştir.. Bu kadar geniı 
mikyasta iş yapan bu departmana u
mumi bütçeden yardım edilip edilm~ 
diği şayanı tetkiktir. Filhakika depart
man bir çok defalar ihracatçrlann za • 
rarlannı ödemek mecburiyetinde kal -
mıştır. Fakat gerek bu zararlar ve ge
rek umumi masarif için şimdiye kadar 
henüz devlet büdçesine müracaat edil
miş değildir Fevkalade dikkatle hesap
lanan primler zararları ve masraflan 
karşılamıya kafi gelmektedir. 

Malum olduğu üzere, umumiyetle 
krediden mütevellit risklerin sigortası 
mümkün ise de, bu tarzda bir teşekkül 
hiç bir memlekette yoktur. Görülüyor
ki ihracatçıların zararları, garanti edi
len umum miktara tevzi edildiğinden 

hiç bir ihracatçı mühim bir zarara uğ -
ramadrğı gibi bu iş devlet bütçesine 
de yük olmamaktadır. 

Mahiyetini hulasa ettiğimiz bu de • 
partmanın Türkiye ile imzaladığı iki 
mühim garanti işinin ana hatlarını ay
nca tetkik edeceğiz. 

H. A. KUYUCAK 

maden mıntakasına. Kadının anlattıklarmdan Ba
rabaş'ın bütün anladığı budur. Anladıklarını karı
aına da anlatıyor. Bayan Barabaş onu dinlemiyor. 
Oğlu için. ekmek ve et ke5tiği bıçak yarı yolda duru
yor. Lehlı kadının kucag~ınd k' k ·ı g"a BALIK -TUT AN - KEDİ SOKAGI 

küçük kızın adı Pia Monika'dır ve babasının is
minden de gazeteler sık srk bahsederler. Fakat 
Anna, şimdilik, yalnız sütü ile alakalıdır. Küçük 
kızı çoktan unutmu§tur; küçük kızın ıda onu unut
muş olduğu gibi ... a ı çocu ag ama 

başlıyor. Çocuk oldukça bu.'yu"kt" h' ı on . . . ur; ıç o mazsa 
aekız aylık, belkı de ıki yaşında vardır. Ve Lehli 
kadın ona hala meme veriyor' Ba B b d ' p · yan ara aş ı -
)omalı ebeliğini hatırlıyarak aA -~b'l · 11 • · ...,. ı eşıyor; e erını 

sallayıp yÜzünü buruşturarak du"şu··nd'" kl · · u erını an-
latmağa çahşıy~r. :~kat Lehli, bayan Barabaş el
lerini kaldırıp ındırırken parıldıyan b ~ b " 

ıçaga ıraz 

kuruntu :le ~akarak aptalca gülümsüyor ve çocu
ğunu memesınd n ayırmıyor. 

Küçük kızlar da yemek i5tiyorlar, ve bayan Ba
rabaş kültür neşri için yaptığı gayretlerden vaz 
geçmeğe mecbur oluyor. Ancak, ııükunet bulmuş 
değildir, ve kadın çocuğunu emzirmek istedikçe 
bütün gün şid•-Jetle itira7.'-.rda bulunmaktan kendi
ni alamıyacaktır. Fakat Lehli, sersem haliyle gü

lümsemege devam ediyor. 
Çocuklar kapıların önüne toplaşıyorlar. Gittikçe 

büyüyen kocaman dağlar, ve vadilerde küçücük be
yaz köyler ve mavi göllerin çelik şimşek.teri görü
nüyor. işte Avusturya hududu. Trenden ınınek ve 
dün Kiralihida'da oldugu gibi, bir ahşap kulübe ö

nünde arka arkaya dizilmek lazım. Acaba bu haki
kat n dün mü idi? Hepsine bu binlerce yıl evelki 

b . h. ı· 'h' 1· ,... ·· ··k ......... ...,,.ru emir ve-ır • ıse "'• ı p·,.. ıvor. ~,,.,,..,r, ' 
· · d" " bir rir vermez bavulları açmak ve dışlerı uşmuş 

kocakarının Bayan Baraba~'la iki kızını tepeden 
tırnağa kadar muayene ettiği küçük bir sundurma· 
ya girmek lazım geliyor. Klari kadından korkuyor. 

Yazan: Yolan Földe§ Çeviren: Nasuhi Baydar 

~~:=========================================--2-- ========================================~ 
Bu i~ bittikten sonra kompartımanlarına girebi

liyorlar. Tren yavaıca sarsılıyor 'Ve biraz ötede ge
ne duruyor. 
Barabaş haber veriyor: 
- Brüş. İsviçre. 
lsviçre gümrükçüleri vagonlara giriyor ve yolcu

ları indirmiyorlar. Eşyayı muayene ediyorlarsa da 
pek sıkı değil. Barabaş bunlardan trenin ancak bir 
saat sonra kalkacağını öğren.yor. Gezinmek için 
bol bol vakit var. 

Tabii·dir ki Bayan Barabaş paketlerinden ayrıl
mağa razı olamıyor. Fakat, üç çocuk sevinç içinde 
vagondan atlıyor ve basamağın altında Ü5t üste yı
ğılmaktan ancak kurtuluyorlar. Rıhtımda, büyük 
bardaklarda, koyu ve nefis süt veya üstü kayınaklı 
ve m.is gibi kokan kahve satılıyor. Budapeıte'de 

böyle güzel şeyler nadirleşmiştir; orada süt mavim
trak ve suludur. 
Yemeğe o kadar dalmışlardı ki iki küçük, ya

taklı vagondan inen bir kızcağızı bile görememiş
lerdir. Fakat Anna onu gözünün ucuyla farketmiş
tir. Küçük kız hemen hemen kendi yaşrndadır: On 
iki yaşlarındadır. Pek sevimli, pek kibar bir kız, 
hakiki bir küç.ük prenses. Beyaz elbisesi, sanki he
nüz yıkanmış da ütülenmi§ gibi tertemiz, ayakka-

bıları de beyazdır. Ve elinde inci işlemeli mini 
mini bir çanta tutmaktadır. Ba§ını dik, hafif ve 
mağrur tutmaktadır. Hal ve tavrında neşeli ve küs
tah, zarif ve kibirli bir şey vardır. Saçları sarı ve 
altın bukleler içindedir. Onun saçlarını böyle, ken
disine refakat edip meçhul bir dille yavaş yavaş 
konuşan ince yüzlü güzel kadın mı kıvırmıştı? Kü
çük kız geçerken nazarları üç çocuğa ve eUerinde
lci süt bardaklarına tem.as ediyor, ve sonra, küçük 
anasiyle beraber lokantaya giriyor. Zengin kimse
leri başka yıldızların sakinleri imişcesine kendi
sinden bü5bütün başka insanlar telakki etmeğe 

Anna pek alışıktır; onların mukadderinin her ne 
olursa olsun kendi almyaz151 ile müşterek tarafları 
olduğunu tasavvur kabiliyetinden taınaıniyle mah
rumdur. O çok makul ve pek az mütecessis bir ço· 
cuktur; ve hususiyle, içmekte olduğu süt bu parlak 
küçük kızın kim olabileceğini öğrenmeğe kalkıı
masına mani olacak kadar iyi ve kayınaklrdır. Şa
yet almanca konuşsaydı altm yıldız düğmeli kon
düktörü sorguya çeker ve bu çocuğun bir İtalyan 
nazırının kızı olduğunu ana5İyle bir müddet Viya
nada ikametten sonra Cenevre'ye gibnekte bulun
duğunu anlıyabilirdi. 

Belki Anna §\UlU öğrenmeğe muva.ff aık olurdu ki 

Tevakkuf saati geçmiş, tren hareket etmiştir. 
Çocuklar kompartıman ve koridor pencereleri a
rasında mekik dokuyorlar. Nereye bakacaklarını 
bilemiyorlar. Tiz feryatlarla birbirini ve babaları
nı çağırıyorlar, ve anaları onların koşu§Dlalanna. 

engel olmamak için yolları üstünden ayağmı çeki
yor. Halbuki görülecek yalnız dağlar ve gene dağ
lar ~ar, ve hepsi bu kadar. Bir dağ - wylemesi ne 
kolay: insanın gözü önüne yÜksek ve sivri bir şey 
gelir; fakat taşların, karın ve çamların esrarlı kar
deş alemi önümüzde açılır açılmaz bu basit mef
hum çabucak söner! Taş taştır: iptidai, gayri be
teri, hissiz bir madde; kar gök yüzünden dalga la• 
na dalgalana ve lapa lapa yağıp kirlenmek bil
mez bir örtü haline gelir; çam bir ağaçtır ki kökle
ri ve saıyısız iğneleri vardır ve hepsi yerli yerinde
dir. - fakat taşın, karın ve çamın imtizacı bir mu
cize ve bir güzelliktir. 1ıte böyle esrarlı birleımeler 
mevcuttur: Deniz ve bulut, gök ve buğd3iY tarlası, 
güne§ ve kırmızı çiçekler ... Ve asırlardanberi bun· 
ların SDTmı anlaınağa yeltenilmektedir. Muşamba 

ve kağıt üstünde, kelimelerle ve mu5iki ile, inaan
lar bunu sınanuşlardır. Bizim üç çocuk sadece göz

leriyle ona nüfuz etmeğe uğraşıyorlar, ve netice, 

aşağı yukarı aynı neticedir: Mutlu, acıklı ve teli.t

lı bir yorgunluk. 

(Sonu var) 
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1 HAYAT ve SIHAT 
\.. 

...................................................................... .. 
·y~;d~uzun yapı taşları 

aında madenler· bulmak li.zımdD". 
Gıdala~ımız. arad batka, albü- Bunun gibi, l,jzin denilen aminli a-

d tammler en b"" .. . . . l"" 1 
~n ve ğvı teker olarak, üç türlü ait çocuiun uyume~ ~ın .. uzu:- ~· 

mın! yadd v~ulunına•ı lüzumlu oldu- dur. Çocuk bunu m~t a a ~utte . u -
uzva ma e . . Bu üç türlü gıda· mahdll". Süt emmeyınce, ıçmeymc~ 
ğunu herke• bıl~r. . na kalori te· batka türlü albüminleııden, meaela 
dan yağla w:e~ez:ııı ın-;aodığmı bilmi· ekmekten kendisi yayamaz. Onun i
min etmek ıçın •ffl ya çin ıüt çocuğu büyütür de ekmek 
yen de yoktu~. . d yanınca insana yiyen çocuk cılız kalır. 

Vakıa, albumın e aııl iti insa- Triptofan denilen aminli aiıt troit 
· · fakat onun ·· ·· d k" dd kalorı verır, k deg" il VÜ· guddeıiyle böbrek ustun e ı gu e· 

. kuvet verme , l · · 
na kalon v~. kunnak ve onu muha- nin çıkardıkları ho~.~r aç.an ~u!· 
cudun tekliıu d - h onlar· 1 k lüzuınldur. Bu turlu anunlı asat 

--" sonra a orm a a ld - "b" . faza etnıo-• . t ki "b" _ b tlarda pek az o ugu ga ı ınsan . lbüminlerın yap ı arı ga ı ne a .. 
dakı a .• · lerinden bazılarını gör· oğlu onu kendısı de yapamaz, et ye-
fizyo!oJı ~lbümin yakarak kalori meklerinde b~ya mecb~~· Yal-
mekbr... .. .. k 1 ·ı in bzeyle geçınenlerde o ikı gud-ak könıunuz a an ge.mı er nız ae 
buhn ' km 1 ben· ıd olunda itliyemez .... 
anbar kapaklarını ya : 7.r~a l 1 e i aminli aaitler üzerine tetkik-
:ıer. Bu, ancak zaru_ret a an e o ur u, üz• vitaminlerde olduğu gibi-

b . tehlikeye delalet eder... ler hen .. 1 .. .. .. h · ve ır . ed. - iniz in her tur usunu anga ga· 
Yakın vakitlere gelinciye kedar, ıatl ıdg bulacag-ımızı gösteren cet· 

k"b. bT da ar a •lbüminin kimyaca ter ı ı 1 ın~e~- 11 kurulabilecek derecede ilerle-
ken, gıdamıza lüzumlu olan alb~· ve e~ftir. Fakat tetkiklerin arkası 
nin etten yahut ottan gelm~ıinde ~~~"iinden yakında bir gün o cet
fark aranılma:ı, kuru faaulye~n y~· e~ ~e elimize geçeceği umulabilir. 

but :mercimeğin albümini ile et~, au· ve ş1~ dilik çıkarabileceğimiz netice, 
ıb .. · · bır sa - ım l ı h 

tun.. ve yumurtanın a wnını 
1 

~ dun tam ve güze o ınaaı, or-
. . l aebzey e vucu . l . . . 

ılırdı. Onun ıçın ya nız . k )arın yolunda ıı mea.ı ıçın ma-
~ealenenler de kendilerine yetııec:_ :e':ıer ve vitaminlerle _birlikte hem 
k dar albümin buldukların~ --: _ t heın ıebze yemek luzumlu ohlu· 
r~ - teaelli bu_lmak deiıl - u ;~dur. G. A. 
nunla övünürlerda. 

k 0 b 0 ani•· 
Albüminin kUnıyaca t~ . ı ~_., de· 

1 d - dan berı ıt ~ 
tılmıya ba~ a. ~gın k" gıdalarımız 
ğjtti. Şimdı bı~~~o~z al~üınin mide
araımda yedıgunı~ d hazmedile e
mizde ve daha aı•B1• a -·ddelerc 
d·ı . 1. "at denılen .. -a e amm 1 ac d kana geçe· 
ayrılır. Baraaklarımızkt~ kunnıya, 
rek vücudumuzun te ın · yarı· 

uhafaza etJDIYe 
aonra dadonlu -:unlardır. Aminli ~ • 
yan mad e er ı tatları gı -
aitler vücuduınu~un y;:. ayrı parça· 
bidir. Vücut bun •;ı •arak bir araya 
lar halinde bul.unb .. ~tür e&kiyen kı-

. lerı uyu • ki" getirir, neaıç . eder asıl şe ı· 
ıımları onlarla tanıır , 

. uhafaza ,,der. . 
nı m . d karı .... n ciheti bu 

t.· en zıya e r- • 1 
~~ ·tıeriıD - kimyaca terk.ipe-

aıniıJı aaı b" ·· ek olınaına-. kımından - ır orn . 
rı ba . di e kadar onlardan yır-
1-rıydı, tım Y ed"t-: ... ;. Al-- .• l"" .... t ı~· 
ınİ yedi tur~~:.~!__.__ 6 .J,.. ı ... ~.~ue: 
b~li d=l:rdan bir kaç taneai~ı 
cıııdlkçe . · birden teının 
verir. Fakat hepsını Halbuki VÜ· 
edebilecek gıda yoktur. 
cudun teklini korumak, on~-~.,h~~-

ek 
• " bepaİ lüzunJgg.... U• 

aa etm iÇID ye yakıııklı ol-
cut binasının tamam öğrendiii· 

. . tiındiye kadar .. 1 .. ınaaı iÇID .• 1.. pı taıının her turu-
. o 27 turu ya 

JDIZ ardır .. ihtiyacJJlllZ v . 
aune bu yapı taşlarının 

Vücudwnuz 
.. .. ünü ayrı ayrı bulamazsa 

b~r t!';;.!::Oı kendisi başka türl~ ~
bı~ . . 1 . - kiınyaca - evırıp 
mınlı a•t en M l~ 

. . iatediği hale aokar. eae a 
çevır,.P . ·· 1.. "nli a lik kol denilen bır tur u amı .. -
': ~.ı 1 dllızda bulunmana böb· 
&ıt grua ar . 
rek onu kolayca yapıvc:rır •. l . b " 

k lık aminlı aatt enn ır 
Buna art•.. t kendi kendine ya· 

k da vucu 1 ta ımını d lardan ge en a· 
pamaz. Onları gı a ha.zır bulmak 

. li asitler arasında . tur·· lüaü 
nıın • . · denılen 
iate'I". Mesela :ısbnuzları ve tüyleri, 
hayvanların oyn . . ıü:ıı:unılu-

d 1açları açın inaanların a bayanm saç· 
dur Onu bulam•Y•? enileri çı-

• .. ·· ıd .. kçe yerıne Y 
ları doku ~ ' kuvetlendirmek,. ~
kamaZ· Saç ar to:ı edip yıyı· 

k . in boynuzu 
.zatına ıç onu hiç olmazsa 
niz denileınez ama, etini yiyerek 
boynuzlu hayvanın _____ :---_.. -

- . 

Yakaladılını dllslı 

eden bir haslahk ! 
En nadir n en garip tıp hadisele -

rine alışmış olan orta Avrupa'nın 
meşhur akıl doktorları, bir kaç ay • 
danberi harikulade bir akıl hastahğı
nın tetkiki ile meşgul olmaktadırlar. 

Geçen sene başında, Tuna ile Tiza 
arasında küçük bir nahiye olan Ko -
ser'de Demeter isminde bir çiftçi a
ilesi ortada hiç bir sebep yokken bir 
günün içinde dilsiz oluvermişlerdir. 

Anne, baba ve kızlar doktorların 
tavıiyesi ile Macaristan'ın meşhur 
bir akıl doktorunun kilikliniğine 
gönderilmitıl"',.,:ı:,. ~ .. p•lan ....... ,.. ..... c;; 

neticesinde bu •. ılenın baştanbaşa pek 
.ender bulunan ve Sizozreni denen bir 
ınevi akıl hastalığına müptela olduğu 
ıanlaşılmrştır. 

ı Bu ailenin bir de oğlu vardn. Fa ~ 
atat askerde bulunmaktadır. O da ay
.-ıı zamanda ıöylememeye başlamı9tır. 
ıFakat beriyuıda doktorlar ailenin di· 
lğer efradı ile mefgUl oladursunlar, 
ıa.ayda bölük kumandanı dilsiz aake
.-i bizzat tedaviye başlamı9tır. Zabitin 
ıtedavi usulü gayet basit: Askere ge
ıce güııdüz, durup dinlenmeden ko -
ıniışmasını emret~iştir. .. . 

Bu garip tedavı usulu sayesınde 
ıdilsiz aaker bir ıabah bülbül gibi ıöy-
aemiye başlamıttır . •. 

Annesi doktorun hastanesınde te • 
ıdavi edilerek ancak on eekiz ay sonra 
ıiyile9miştir. Kadın ıöylemiye ba9lar 
ba9lamaz etrafını komşuları almış her 
~ün sabahtan akşama kadar kadına 
aıastalığı hakkında sualler sormuşlar 
ıve kadın bunlara yorulmadan cevap 
ıvermiştir ve söyledikçe açılmıştır. 

Halbuki ihtiyar Demeter'in hastalı
ğı dejenere olarak umumi felce ta
havvül etmiştir ve adam bu yüzden 
.ölmüştür. 

Kıza gelince, o hala Budapeşte'de 
ıtedavi edilmekteJir. 

: 
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1 nin hararetli 
· etti onda bir şöva ye etınekle de· 

biss ' tabının 
ve cömert ruhunu akat aynı zanıa~· 
mek yanıtnıaın~ştı. F 1 bir dönüş, bar 
da, kendi üzerıne ace e apınış oldu
şiınıek sürati>:le. o saba:s~erdi. \Tadını 
ğu işin dehşetını ona g kahramanı ıe-

. . ek ır.ın bı• "h et yerme getı~ın ,; .• i davaya ı a~ . 
da etmi• hızınet ettıg . kendisını 

S" d befl 
etmişti .• Uyanışın ~n d nnaınış olan 
tazip etmekten gen ~eskinleşti ki 
vicdan azabı o kadar b"r ınobilyaya 
bayılacağını sandı. ve . ~e kaldı. Döla· 
dayanmak mecburıyet~? 

1 
·ne devaın 

. ld . ·n soz erı .. tur'un cı c 1 sesan.ı. . gibi işıtı· 
ettiğini, bir rüya ıçındeyrnı§ 
yordu. ··.ı.-ül bir te-

h hat rok rnu.,-
- Bu, ey • 'S vaffakiyetle 

cbbUstür, fakat gene mu m Bu iti
-· · muyoru • sona erdirecegırnı u de görebi • 

barla sizi ne zaman ve.nere 
~iıni bilemem. 1 eceg 1 ak ıeıle mırı • 
JUlyet o zaman aç 

dandı: daş Dölatur. bu 
halde vatan b" - Şu , h halde uzun ır 

akşam size veclaım er 
üddet için olaca~tır. . 

m k bır sesle· 
Dölatur sıca 

_ Sizi görmeden geçe~ek zaman ba-

b• asır gibi gelecektir, fakat ... na ır . . 
Ona uzun bir ıstıhfamkar nazar fır-

lattı. Genç kızın Jimdiki halinden, e-

n . bütün ikameti esnasında aydın -
vı ı . k d 
latınış olan sakin cazıbeden o a ar 
farklı olan telaş ve korku ifadesin • 
den bir teY anlamıyordu. 

Pek alçak bir sesle sözünü tamam-

ladı: . _ 
_ Fakat aynı sebebın ayrıhgımızı 

size de o kadar uzun göstereceğini li
mit edemiyorum. 

JUlyet, benzi biraz daha solarak, ar
kasına döndü. Nazarları, kaçmıya ça • 
Jıpn tuzağa düşmüş bir şikar gibi o -
dayı çepçevre dolaştı. 

Hızlı 11ızlı : 
_ Burada hepiniz bana karşı çok 

iyi muamelede bulundunuz, dedi, fa -
kat ben ve J ertrüd misafirperverliği • 
nizi daha uzun zaman suiistimal ede
meyiz. lngiltere'de dostlarımız var; 
Paris'te, maalesef, bir çok düşmanı -
mız. 

Dölatur sükunetle sözünü kesti: 
- Biliyorum. Sizin lüzumundan 

bir saat fazla burada kalmanızı te -

Ganin politik 
MESELELERİ Japonlar Çin'i 

fethetmek üzere midirler? 
G aliba çinliler, veya hiç olmaz

sa içlerinde en ziyade nas -
yonalist olanlar, Kant<m'la Han • 
keu'yu tahliyeye mecbur kalırlarsa 
japonların eline harabelerden baş
ka bir şey bırakmamıya karar ver
mişler. Filhakika, telgraflar bize 
bu iki şehirin yanmakta olduğunu 
bildiriyorlar. Çin için muazzam bi
rer kayıp, fakat Japonya için de, 
çünkü ilk önce havaya uçan bina
lar abrikalarla japon ticaretaneleri
dir. Ancak japonlar daha ilerisini 
düşünmektedirler. 

Askeri bakımdan onlar galiptir • 
ler. Pekin'i, Şanghay'ı, Nankin'i, 
Kanton'u ve Hankeu'yu elinde tu -
tan Çin'e hakimdir, bilhassa bu mev
kileri elinde tutan devlet aynı za • 
manda denize de hakim olursa, ve 
iş:.: Japonya için kaziye budur. U -
nutmıyalım ki japon donanması 

dünyanın üçüncü donanması oldu -
gu gibi garbi Pasifik Okyanusun
daki donanmaların en kuvetlisidir 
de. 

Sarih konuşalım: Havai adaların
dan hareket eden bir amerikan do
nanmasının veya Singapur'dan ha -
reket eden bir İngiliz donanması -
nm Çin veya japon denizlerinde ja
pon donanmasına karşı tesirli bir 
müdahalede bulunabileceği tasarla
namaz. Bu demektir ki mareşal 

Çang Kay Şek tasfiye edildiği ve 
yerine sulh partisi şefi Vang Şin 
Vey geldiği takdirde Japonya Çin'
de vaziyete mutlak surette hakim 
olacak, 500 milyon insana iktisadi 
sahada olduğu gibi askeri sahada da 
mutlak surette hükmedecek demek
tir. 

Esasen japonya'nın iktisadi ve 
mali mahhlleri daha şimdiden ce
nubi Çin'in istikşafı için bir milli 
şirket kurulmasını tasarlamaktadır. 
Şimal ve merkezin iktiıaden fethi 
için, Tokyo, şimdiden, büyük en -
düstrinin sıkı yardımiyle, "şimali 
Çin'in inkipf.ı" ve "un:rke%1 Çfn'ın 
ınkişafı" isimli iki müessese kur • 
muştur. Cenubi Çin'in istismarı i
çin kurulacak şirketle Çin'in ikti -
sadi fethi gayesini takip eden bü -
yük pHinın tatbik mevkiine konma
sı tamamlanmış olacaktır. 

Esasen japon politikasına asıl 

hükmedenler olan ordu ve donan -
ma genel kurmayları Çin'in bundan 
böyle müstakil bir dı9 politikaıı ol
masını kabul etmiyecek ve gfiya o· 
nunla mutabık olarak bir anti - ko
mintern politikası takip etım:k 
maskesi altında Japonya'nın siya· 
si, iktısadi ve askeri hakimiyeti al
tına 500 milyon adamı alacaklar -
dır. 

8 ununla beraber japon emelle
ri önünde üç engel dikil 

mektedir: 
Birinci engel: Çang Kay Şek'le 

ailesinin faaliyeti, mareşalla yakın
ları tasfiye edilse bile, bir yan • 
dan çinlilcrin çete harbı, diğer ta -
raftan şu son zamanlarda merkezi 
hükümctle işbirliği yapan Çin kızıl 
orduları. 

İkinci engel: İngiltere ve Birle -
şik devletler, Japonya'nın ingiliz 
ve Amerika'nın maliyesi ve piyasa
larını git gide daha ziyade hesaba 

Japonya dünya 
bahsı nda çok 

·---Yazan:---· 

Piyer Dominik 

katmak zaruretinde olu,u, Pasifik 
okyanusunda anlatmaları Japonya . 
için ağır bir darbe olacak olan iki 
büyük devlete cepheden karşı koy
mak imkansızlığı. 

Üçüncü engel: Vladivostok üs -
siyle japon şehirlerini doğrudan 
doğruya tehdit eden ve diğer taraf
tan dış Mogolistan ve Çin Türkis· 
tan'I yoliyle Çin ordularına yardim 
edecek mevkide bulunan Sovyet 
Rusya. 

Gerçi şimdiye kadar Sovyet Rus
ya'nın aksiyonu kati mahiyeti ha
iz olmamıştır. Bir müddet, Mançu
ri'deki japon kıtaları üzerine rus 
tazyikinin japonları Çin'deki iler
lemelerini durdurmiya mecbur ede· 
cek kadar kuvetli olacağı sanılmış -
tI, fakat mareşal Bli:her, Moskova'
nın emri üzerine süratle bir müta
reke kabul etti, japonlar da Kan -
ton ve Hankeu üzerine zaferlerini 
serbestçe hazırlamak imkanını bul
dular. 

Fakat ruslar daha hızlı bir ham
le için gerilemiş olabilirler. Çünkü 
japonlar Çin'de istedikleri sulha e-

imparatorluğu 

ileri gitmiştir 
rişirler~, ilk işleri rusların üzerine 
dönmek olacaktır. O zaman general 
Araki'nin planını tatıbika ve Pasi -
fik üzerindeki bütün rus mıntaka -
sını, dı§ Mogolistan'ı ve bütün 
Tranıbaykal'ları ele geçirmiye te • 
şebbüs edeceklerdir. 

Biz ancak o zaman Mareşal Blü -
her'iı. organize etmiş olduğu ordu
nun hakiki kıymetini öğrenebilece
ğiz. Fakat daha şimdiden şunu söy· 
liyebiliriz ki, Japonya, Çin'le tasar
ladiğt şekilde bir Çin - japon mua
hedesi akdetmiye muvaffak olduğu 
takdirde, 500 milyon çinliye hük -
medecek ve bu itibarla dünyanın bi
rinci devleti mevkiine yükselecek -
tir. 

Ne Asya milletlerinin kaynaşma
sı, ne de Asya'nın servetleri hak -
kında l'.iç bir fikir sahibi değiliz. 
Hakikatte, yalnız sarı ırk insanlı -
ğın üçt>e birini teşkil eder ve japon 
milleti bütün sarı ırkı dirije etmek 
emelindedir. 1900 ıeneıine doğru, 
pek çok meziyetlere sahip olduğu • 
na kani bulunan ikinci Vilhelm sarı 
tehlikeyi temsil eden bir tablo izah 
etmişti: o zaman, imparatoru ha • 
yalperestlikle itham etmişlerdi, fa
kat Japonya günün birinde ona hak 
verdirebilir. Her halde, dünya im
paratorluğu yarışıda çok süratli 
gitmiştir. 

Paraşüt nasıl doğdu? 
nasıl yükseldi ve şimdi 

nasıl alçalıyor? 
Mallımdur ki paraşüt, pek yüksekler

den sukut eden bir insanın inme hı
zını azaltmak 1çln yapılmış bir a
lettir. Paraşüt, bazılarının zannet
tiği gibi, yakın senelerde icat edil
miş değildir. Paraşütün ocadr ta 
on yedinci asra kadar çıkar. Pisko
pos Veranziye yazılarında, 1617 se
nesinde Venedik'te böyle bir ilet 
gördüğünden bahseder. Fakat şüp
he yok ki o zamanlar paraşütçülük 
tecrübelerini bu derece cüretli ola
rak yapamıyorlardı. Paraşütün ha
kiki tecrübeleri daha pek yakın

larda yapilmıştır. 
1783 ıenesinde Fransa'da Monpolye 

kolleji fizik profesörü Lönorman 
Sebastiyen 80 parmak kutrunda iki 
ıemsiye ile bir tecrübeye girişmiş
tir. Birer elinde bulunan bu geniş 
şemsiyelerle bir evin birinci katın
dan aşağıya atlamıştır. Profesör 
hakikaten bunda muvaffak olmuş
tur. Ondan sonra dünyada birçok 
baloncuların muhtelif yükseklik
lerden paraşüt tecrübeleri yaptık
ları görülür . 

Son senelerde bütün havacılıkta ol
duğu gibi, paraşütçülükte de mey-

dana gelen yenilikler, teknik te
rakkiler sayesinde birçok memle
keflerde, Fransa'da İngiltere'de, 
Amerika'da ve Sovyetler'de para
şütle atlamak adeti bir moda halini 
almıştır. Kadın ve erkek para§Üt· 
çüler hava meydanlarında tecrü
belerini yarış derecesine çıkarmış
lardır. 

Vilakuhlany'da bir İngiliz, 800 metre 
yükseklikten ardı ardına tam altı 
kere atlamıştır. Keza Stark adında 
bir amerikan paraşütçüsü de 800 
metre havadan yirmi altışar daki
kal·k fasıla ile dokuz saat on iki 
dakikada yirmi bir defa atlamış
tı.~. Bugün 29 yaşında olan Stark 
dunyanın en maruf parafütçülerin
den birisidir. Şimdiye kadar tay
yaresinden 500 den fazla atlayış 
yapmıştır. Bir Sovyet pilotunun 
batından geçen çok heyecanlı bir 
vaka paraşütçülük tarihinde büyük 
bir hadise sayılmaktadır. 

Pilot bir gün tayyaresi bütün süratiy
le uçmakta iken boşluğa doğru 
kendisini atm19, fakat tayyarenin 
kanadına takılm·ştır. Paraşüt yır· 
tılmış, pilot bir kurıun gibi arza 

Çin masallar. 
Yaz sıcağında müıterileııin yan 

bele kadar çıplak oturup bardaklar
ca çay içtikleri bir çayhane. Bu çay· 
hane Çin' de -ve tasrih edelim- Şang· 
hayda'dır. Ve Çin çayanelerinde bir 
envi masalcılar, yahut hikayeciler 
vardır ki halka pek sevdikleri efsa· 
neleri anlatarak onlara hem hotça 
vakit geçirtir, hem de bet on para a
larak kendileri geçinirler. Ağızdan 
ağıza dolaşan bu masalları çinli ne
sille~i aınrlardanberi dinlemİflerdir, 
ve bugün de zevkle ve ekseriya reha
vetle dinlerler. 
Şanıhay'daki çaıyhane-de, yan bel· 

lerine kadar ııoyunarak, yaz sıcağı
nın dayanılmaz hararetini bardak 
bardak çay içmekle gidermiye çalı
ıan genç ve ihtiyar çinlilerin kulağı, 
bu sefer, maaalcıdadır. O fÖyle an
latıyor: ''Zavallı Vong - Lin • Zong 
dün zavallıca ölüp gitti. Adamcağız 
bir dükkanın önünde dunnuı, pek 
sevdiği hasta karıaı için ıhlamur, 
hatmi, papatya gibi bir takım otlar 
almak üzere satıcı ile pazarlık edi • 
yordu. Pazarlık bir münakata halini 
alınca, hamlesini yenilemek iıtiyor
muı gibi geri çekilen Vong • I..m.. 
Zong, o an"ada yan ııokaktan çıluve
ren bir kamyonun altında bu dünya• 
ya gözlerini yumdu,,. 

Yukaraki cümleler, bir Şanghay, 
kahveainde masal aöyliyen ve dinli. 
yen çinlileri gösteren bir reamin al • 
tma, ufak tefek farklarla yazılıdır. 
Fakat, bu alelade masalı anlatanm 
makaadı, tahmin eder miainiz, ne.
dir? Çinlilerin çayhanelerde böyle 
maaa11ar dinlediklerini bilen Şanı• 
hay'daki avrupalı sömürge makam -
ları, onlara yolda yaya yürümenin 
aırrını öğretmek için, bu e&ki anane
lerin-den istifade etmek istiyerek ba 
basit hikayeyi tertip etmit ve bir ma· 
salcının eline vermiıtir. 

ZavaJlı çinliler ıimdiye kadar da
ha ne masallar dinlediler! 

Ajanı telgrafları, şimal orduları
na mensup elli Çin fırkasının çenber 
içine almmı§ olduğunu bildiriyorlar. 
Japonlar, ıimdiye kadar Çin'de kur
muı oldukları muvakkat hükümet
leri birleıtirecekler.inden bahsedi
yorlar. Fakat, meıhur Çin tehirlerin· 
den bofalan aivil halk acaba çayha
nelerde hali. maaal dinliyorlar mı? 
Onlara §Öyle bir masal daha anlatı
labilirdi: ' 'Tepeden trmağa kadar 
&ili.hlı bir adam bir gün &iliıhıız dört 
adamın karııama çrktı. Bunlardan 
birini vurdu, öldürdü ve aoymıya 
baıladı. Fırsattan iatifade edip k~
çarak gizlenen öteki üç arkadat du
ıünüp taımdılar ve mütearrız gibi 
aili.hlanıp ıili.h kullanmayı öğrene
cek olurlarsa yalnız kendilerini de
ğil, ölenin malını da kurtaracaklan 
neticesine vardılar.,, 

- Fakat, &ili.hı nereden buldular? 
Bu bir sırdır ki, ne yazık, ç.inliler 

henüz. keıfedemedi. - N. Baydar 

doğru inmeğ başlamıştır. Fakat 
kendisinden evel atlamış olan baş
ka bir paraşütçünün üzerine inmi§, 
açılmış paraşütün yanından geçer· 
ken birinci paraşütçü arkadaşını 
boşlukta kavramıştır. Fakat bir pa
raşüt iki adamı tapyamamı§, bere
ket versin bunların biriıi yanında 
bulunan imdat aletini derhal aç
m19tır. Bu suretle iki paraşütçU 
sağ salim yere inmeğe muvaffak 
olmuşlardır. 

-- -~ ~ -------· 

menni etmek benim tarafımdan kor • 
kunç bir hodbinlik alameti olur. E -
sasen bugünden itibaren evimin sizin 
için pek emin bir melce olmıyacağın
dan korkarım, fakat annem ve An - Mi 
için yaptığım gibi sizin de emniyeti
nizle me,gul olmama müsaade ediniz. 
Dostum Sir Persi Bleykni'nin, Nor • 
mandiya sahilleri açığında, demir al • 
mıya amade bir yatı vardır. Bizzat 
kendisi, veya arkadaşlarından biri si
zi oraya götürmeyi üzerine alıyor, ve 
ben ona kendim kadar güvenirim. E
sasen pasaportlarınizı hazırlamakla 

meşgul oldum, Fransa içinde yapaca
ğınız seyahate gelince, ismim, yolda 
rahatsız edilmemeniz için size kah 
bir garantidir ve, isterseniz, bu seya -
bati annemle An - Mi'nin refakatinde 
yaparsınız. 

ki .... Dölatur bir müddet ıeaaiz kaldı. O-' icra edecek ben im." 

Jülyet büyük bir teessür içinde: 
- İstirham ederim, devam etmeyi -

niz, vatandaş Dölatur, dedi. Beni ma· 
zur görün, fakat benim için bütün bu 
zalunetlere girmenize razı olamam. 
J ertrüd'le ben elimizden geldiği ka -
dar başımızın çaresine bakarız l Sizin 
bütün zamanınız ve me11ainiz alaka • 
nıza hakiki bir liyakati olanlara has
redilmelidir. Halbuki ben ... 

- Sözleriniz beni üzüyor, madma
zel. Mevzubahis olan liyakat değildir, 
ve .... 

Jillyet Dölatur'un tutmıya çalıştığı 
elini hızla çekerek artan bir helecanla 
devam etti: 

- Ve, dü,Jünmiye hakkınız yoktur 

Dölatur hararetle sözünü kesti: 
- Ah 1 Pardon, burada sözünüzü 

kesiyorum. Sizi düşünmek, şahsınıza 
ihtimam etmek hakkımdır. Size karşı 
büyük, hudutsuz sevgim bana bu hak· 
kı verir. 

- Vatan daş Dölatur 1 
- Evet, Jülyet. Çılgınlığımın ve 

hodbinlığimin farkındayım. Soyunu
zun gururunu, ve fransız avamının 
mümessilini ne kadar istihkar edebi · 
leceğinizi biliyorum; fakat sevgınizi 
kazanmak emelinde olduğumu söyle· 
dim mi? Sanmam ki bunu aklımdan 
geçirmiş olayım. Jülyet, siz benim na. 
zarımda bir semavi meleksiniz, temiz, 
esiri, elle tutulmaz bic mahlUksunuz. 
Bununla beraber, çılgınlığımı müd · 
rik olmakla lıeraber, bununla müfte · 
hirim ve yanınızda geçirdiğim saat
leri hakiki bir cennete kalbetmiş olan 
şeyi, size olan aşkımdan bahsetmeden 
hayatımdan çıkmanızı istemiyordum, 
Jülyet. 

lçe işleyici seı, Jülyet dö Marni' • 

nin, Şarlot Kordey'in hakimlerini a -
cmdırmıya çalıştığı zaman aldığını i· 
şitmiş olduğu tatlı ve yalvarıcı aksana 
malikti. Şu anda kendi lehinde, erişil
mez telakki ettiği bir saadeti elde et
mek için müdafaada bulunuyor de • 
ğildi: sadece aşkı içih konuşuyordu, 
bunu öğrenerek, Jülyet onun için 
merhamet duyıun ve sonuna kadar 
kendisine hizmette bulunmasına mü • 
saadc etsin diye. 

nun erkek parmaklarının titriyerek 
kendininkiler üzerinde kapandığını 
hissetmek zevkine mukavemet etmi · 
yerek Jülyet'in çekmediği elini eline 
almıştı. Dudaklarını bu elin üstüne, 
yumuşak avuca ve ince bileğe dokun 
durdu, yakıcı buseleri kendisini sarsan 
v~. yaln.'z. genç kıza kar'ı hararetli 
hu:metının frenlemiye muvaffak ol • 
dugu velveleli ihtiraaını tahmin ettiri
yordu. 

Jülyet, kaçmak için kendini kurtar
mıya teşebbüs etti, fakat Dölatur onu 
durdurdu. 

.-: J?aha gitmeyiniz, diye yalvardı. 
Sızı bır daha görmemem mümkün ol -
duğunu düşününüz. İngiltere' de, ben
den uzak olduğunuz zaman, ıizi bu ka
dar çılgınca ve her 'eyden üstün se -
ven adamı bazan hayırhahlıkla dü
şünmiye çalışacak mısınız? 

Jülyet, ka~binin intizamsız çarpın. 
tılaruıı teskın etmek isterdi. Pol Dö
lautr'un söylediği bütün kelimeler 
kalbinde akisler uyandırıyordu; fa • 
kat ikisini biribirinden ayıran uçuru
mu düşününce, liyık olmadığı bir mu· 
habbetin mütehaaaiı edici davetine 
kulağını kapamıya, çılgmca bir te • 
heyyilç anında, k~ndieinden nefret 
ettiğini aanmıt olduğu, fakat şimdi, 
hayatından, şerefinden, ananelerin • 
den ve yemininden çok ıevdiğini ka
ti yetle bildiği adamı bir daha görme
miye ümitsizce gayret ediyordu. 

Azizin cümlesi aklına geldi: Tanrı 
diyor ki "İntikam bana aiddir ve onu 

• 

Xll 

Demokles'in kılıcı 

- Cumhuriyet namına açınız 1 
Saadeti içinde kendini kaybeden 

Dölatur bir iki dakikadan beri evde 
geçmekte olan hadiseleri işitmemişti. 

Sokak kapısında mütehakkim b~ 
zil sesi çınladığını işitince, hfili mut 
fakta meşgul olan An-Mi, heyecan 
duymanuştı. Ve kapıya koşmadan e 
vel biran kıvırmış olduğu yenlerini in
ce bileklerine indirmek ve önlüğünün 
buruşukluklarına düzeltmekle vakit 
geçirmişti. Fakat, kapıyı açar açmaz 
işi kavradı. 

Karş11ında, dördü milli muhafaza 
üniformasını taşiyan beş adam duru 
yordu. Beşincisi, Konvansiyon azala 
rını temyiz eden yaldız kenarlı üç 
renkli eşarpla kuşanmıştı. Küçük gru 
pu idare eden bu adam, arkadaşları ta 
rafından takip edilerek, hızla içeri gir
di. Şeflerinin bir işareti üzerine, beri 
kiler, An • Mi'nin etrafını çevirdiler ve 
bu suretle genç kızın tehlikeden ken 
disini haberoar etmek üzere ilkönce 
düşünmÜ§ olduğu gibi Dölatur'un o -
daeına koşmasına mani oldular. 

Kendisi için vahim tehlike ölüm 
tehlike~ mevcut olduğundan ;üphe e 
demezda. Bu beş adama bir nazar atf 
etmek buna kani olmak için kafiydi 

(Sonu var) 
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Madenciligimizin 
15 yıllık bilAnçosu 

• • • 
Dergisinin fevkalöde sayısı 

bize, madenci 1 i k sahasında 
başarılan işlerin hesabını veriyor 
M e~eni v~ ileri memlekette 

ınşa, hır hacim halindedir. 
Toprak üstünde zamanın tesiriyle 
har~p olan tesisler, saadet evinde 
tabıatın bütün varlıklarını kullan
mak is~yen yeni zamanlar adamı
nı tatmın etmiyor. İki türlü parola 
vardır: Toprağın üstü ve altı .. Gök
ler, daha çok bir istiklal garantisi 
olarak cihazlanmalıdır. Fakat bu 
t~pr~k ~ltı? ... Maden dediğimiz ve 
yırmıncı asır medeniyetini kuran 
~emelleri tabiat, kıskanç bir hırsla 
ınsan gözünden saklamıştır. 

Rokfeller'in şu sözü meşhurdur: 
--ı . 

yı vatan, üstünde yeşillikler, çi-
~ekler, altın başaklar bulundurdu
gu kadar altmda da zengin cevher
lere sahip olan yurttur." 

Maden artık sihirbaz deyneğinin 
ucuna bağlı bir yarı-efsane madde 
olmaktan çıkmıştır: Artık o; mil
letlerin serveti hesaplanırken, ri
yazi katiyetler halinde bilançonun 
başında yer tutuyor. Daha kısası 
şudur: Bahtlı milleti, talihsiz mil
letten ayıran gene madendir. 

Ve bir eseri gördükten sonra gön-
1ilmüzde bahtlı olmanın saadeti ya
şıyor ... 

* * * 
Bu eser, Maden Tetkik ve A-

rama enstitüsünün cümhu
riyetin on beşinci yıldönümü dola
yıs1ylı::: ne~rettiği f•vkalld• Q.ay•

dır. 

Evela içindekiler bakmak hatırı
ruza gelmiyor: 250 sayfalık bu kos
koca kitabın kabmr, gelişmesini 
memnuniyetle tespit etmekte oldu
ğumuz baskı sanatının bir nefis e
seri halinde seyrediyoruz. Berga
ment Popi adını taşıyan üzeri ağaç 
dallariyle işlenmiş bir ipek kuma!? 
hissini veren bu kabı, ilk defa Ma
den Tetkik ve Arama enstitüsünün 
dergisinde gördük. Biz, her şeyin 
e? ~üzelini görmiye muhtaç 
bır mılletiz; kültürümüzü ve göz 
zevkimizi kuvetlendirmek için ... 
M.:T.A. mn bu sayısı bize matbaacı
lıgın kuvetli bir teknik ve ileri bir 

Bolkar dağında lotogrametri 
çalışmaları 

tanzim zevki altında güzel sanatlar 
arasına girebileceğini isbat etti. 

İlk sayfada M.T.A. mn büyük 

bayram dolayısiyle şükran hislerini 

okuyoruz. Şu cümleleri hep bera
ber tekrarlıyabiliriz: Bu topraklar-

da cümhuriyetin ilanı, yeni baştan 
bir millet ve vatan yapmanın ba.ş
langrcıdır. On beş yıldır arasız ve 
israr/ı bir çalzşışJa kurulan bu var
lık, tarihe, insanhğa, her yere, her 
şeye bir örnektir. Türk milletine 
bu yüceliği yaratan en büyüğün ö
nünde baş eğiyor, hançeremizin bü
tün kuveti, kalbimizin bütün dile
ği, kafamızrn bütün iradesiyle hay
kırıyoruz: Sağol!. .. 

Açık mavi bir zemin üzerinde 
başta ay yıldız, ortada türkiye ha
ritası ve altta da XV rakamının 
bulunduğu sayfada, bu güzel sözle
ri okuduktan sonra Atatürk'ün ne
fis bir şekilde basılmış, üç renkli 
ve çok iyi seçilmiş bir fotoğrafları
nı - gene hususi bir kağıt tipi ü
zerinde olarak - buluyoruz. Karşı 

M. 'i'. A Emtitü&ü kim;yahanesinde çalışmalar. 

• 

sayfada, Milli Önderin Doğu seya
hatmdan döndükleri zaman söyle
miş oldukları şu tarihi cümleler: 

"Memleketin on bir vilayet mer
kez ve dolaylarını gezdim. Bütün 
bu merkez ve dolaylardaki türkleri, 
babaları, anaları ve çocuklariyle 
gördüm. Çok sevindim. Yüksek me
deniyet temeline şahit oldum: 
Mağdcnlerden kurulmuş temeller ... 
Bu açılmış mağden ocaklarında 

profesörleriyle, teknisiyenleriyle, 
amclesiyle, baştan aşağı türk olan 
yüksek anlayışlı bir insan sosyete
si ... " 

Şu iki hakikate dikkat ediniz: 
Tarihe baş eğdiren en büyük türk 
"yüksek medeniyet temeline şahit" 
olarak "maden ocaklarını" göster
miştir; 

"Yüksek anlayışlı bir türk sosye
tesinin" kuruluşuna da bir vesika 
olarak gene maden ocaklarını gös
termiştir ... 

* * * 
üçüncü sayfada Başvekil c~ıaı 

Bayar, bu Atatürk teşhisinin hükü
met programında nasıl bir temel 
yeri aldığını anlatıyor: Tetkikata 
ve vesaike dayanarak vardığzmzz 

kanaat, türkiycnin, bugünün en mü
him maden sanayU tesise imkan ve
recek ham maddelere ve sanayi ih
tiyacımız için ve aynı zamanda dış 
ticaretimiz için mühim toprak altı 
servetine malik olduğudur. Memle
ketimizde mevcut maden servetle
ri hakkında her gün bir gün evele 
nazaran daha etraflı ma/{'ımata ma
lik bulunuyoruz. Elde edilmiş neti
celer, arama tetkik ve işletme işle
rimize yepyeni bir hız vermeyi teş
vik edecek mahiyettedir. Bu hızı da 
verdik ve vereceğiz .. " 

Ve muhterem Başvekilin nikbin
lik ve ümit telkin edecek renkli bir 
fotoğrafı ... 

*** 
Hükümet makanizmasındaki ge

niş ve şümullü işlerinin mühim bir 
kolu da madencilik olan lktısat ve
kili Şakir Kesebir, vekaletinin bu 
büyük davası üzerindeki kararları
nı ve programını şu veciz cümleler
le anlatıyor: 

"Madenler yurdumuzun övünüle
cek tabii verim/erindendir. Eskı 

çağ/ardanberi bunlardan istifadeye 
çalışılmıştır. Çeşitleri, vasıfları ve 
miktarlariyle bugün de yer altı ser
vetlerimiz ehemmiyet/erini muha
faza etmekte ve milli ekonomimiz 
için sağlam temel olabilecek bir ba
his teşkil etmektedir. Cümhuriyet 
devri madenciliğin yüksek değerini 
hakkiyle takdir ederek toprak altı 
servetlerimizi işletme ve kıymet

lendirme ve bunların hakiki kıy

metlerini ve derecelerini tayin ve 
tespit için aramalara devam etme 
prensıpını ana porogramına koy
muş, Maden Tetkik ve Arama ens
titüsü ile Etibank'ı bu maksatları 
tahakkuk ettirmek üzere kurmuş
tur. Maden işlerinde devJl.etçilik 
pernsipimizin tatbiki ile üç senelik 
maden programında ve son kabul 
edilmiş olan dört yıllık kalkınma 
planında maden işletme ve sanayi
ine en geniş bir tarzda yer veril
mesi, cümhuriyet hükümetinin bu 
mevzudaki yüksek al8.ka ve telak
kileriniıı en yeni ve canlı ifadele
ridir." 

Az konuşan, çok iş yapan sayın 
Kesebir'in; derginin bu fevkalade 
sayısını, salahiyetli müjdelerle süs
liyen bu yazısından, madenciliği
mizin aydın ve parlak istikbalini 
çıkarabilirsiniz. 

Gene, ilk defa M.T.A. da gördü
ğümüz ince bir mika safihasma ben
ziyen bir kağıt altında muhterem 
lktısat vekilinin şimdiye kadar çı
kanların içinde en güzel sayılabi
lecek renkli bir fotoğrafı. .. 

* * * 

i
zaha çalıştığı büyük davası-

na ait yazılarına asalet ve
ren bu güzel zarf'm mazruf'u bir 
tarih kitabı gibidir. 

İlk sayfada M.T.A. nın 938 ma
den aramalarından, tekniği ve in-

san gücünü birleştirmiş dört güzel 
resim görüyoruz: Keban Kurşun, 
Turhal Antimon, Espiye Birit, Pı
rojman kurşun madenindeki arama
lara ait dört resim ... Bu resimleri, 
layık oldukları kıymeti vererek sey
redebilmek için, onların her birinin 
binlerce türk vatandaşına iş ve ha
zineye de milyonlar temin ettiğini 
hatırlamak lazımdır. 

İlk yazı, "on beş yıllık biJanço
muz" başlıklıdır. Burada türk ma
denciliği, bilhassa M.T.A. enstitü
sü kurulduktan sonraki faaliyeti 
hakkında şerefli bir imtihan veri
yor. Eveta, türkiye ithalat ve ih
racatına ait rakamları, sonra bu iki
si üzerinde madenlerimizin hisse~ 
sini okuyoruz. 

Bütün maden nevilerimiz üzerin
de inkişafı bu rakamlardan daha 
güzel ne ifade edebilir? İç istihlak 
artmaktadır: Bu, vatandaşı en ça
buk ve kolay mesut eden milli en
düstri tesislerinin kurulduğunu an
latır. Satışımız artmaktadır: Onun 
da neticelerini, ticaret muvazene
mize ait rakamlarda görüyoruz. 

24 üncü sayfadaki resim kompo
zisyonuna gözümüz takılmadan ge
çemiyoruz. Burada modern bir şe
hir resmi vardır: Guleman ... 

Eğer, bizim 938 in yalnız on a
yında 81.711 ton krom satarak 
1.977.632 lira aldığını biliyorsanız 
bu Guleman ismi, size bir şeyler an
latabilir. Burası, yakın yıllara ka
dar altında sakladığı kıymetli cev
here rağmen boş ve hareketsiz bir 
toprak parçası idi. Madencilik bu
rada yeni medeniyet ve refah şe .. 
birlerinden birisini kurmuştur. 

Eveıa gözümüzün, sonra gönlü
müzün takılıp kaldığı bu yeni şeh
rin ve endüstri merkezinin resimle
rinin peşi sıra, ona ve kömür serve
timize ait değerli iki hatıra okuyo
ruz. Bu sayfaları, bütün memleket 
gençliğinin okumasını isterdik: 
Soyadı olarak bulduğu ve memle
kete hediye ettiği büyük servetin, 
Guleman madeninin adını alan mü
hendis Abdullah Hüsrev Guleman; 
meşrutiyet senelerine kadar uza
nan iki meslek hatırasını, bugünün 
gençliğinin ibret gözüne koymak
tadır. 

B. Hadi Yener bugüne kadar dün
ya madenciliği için katiyetle halle
dilmemiş bir mevzu olarak kalan 
mühim bir meseleyi, madenlerde 
hususi iktısat bakımından en elve
rişli istihsal miktarının hesapla ta
yini mevzuunu tetkik etmektedir. 
Kıymetli mütehassıs, yazısına, bir 
tevazu eseri olarak "tecrübe" adını 
vermiş. Fakat yazının bağlanışında 
ilmi hükümler vardır. Bu yazıyı o
kuduktan sonra, M.T.A. nın dünya 
ilim teknik mahfilleri tarafından 

neden israrla arandığını, bir kana
at halinde, anlıyabiliyoruz. 

Etüd kısmının beşinci yazısı, bil
hassa bizim maden hayatımız için 
enteresandır: Dünya bakır ticareti .. 

B. Sadrettin Enver, uzun yazısı
nın başında, bu mevzuu şu iki amil 
dolayısiyle seçtiğini kaydediyor: 
Biri ilk insanın karşılaştığı ilk cev
herin bakır olması; diğeri de enter
nasyonal madencilikte bakır ticare
tinin başta gelmesi... 

Muharrir evela, bakır, dolayısiy
le dünya madenciliği için çok gü
zel bir hulasa yapıyor. Tarih devir
lerini kaydederek harp öncesine ka
dar olan seyri, rakam ve hadise ha
linde takip ediyoruz. Dünya bakır 
ticaretini elinde bulunduran mem
leketlerden başlıyarak, bütün istih
sal ve istihlak merkezlerindeki va
ziyeti tetkik eden yazr, üç entere
san tablo ile bitmektedir: Dünya 
bakır maden istihsali, dünya bakır 
istihlaki, Birleşik memleketlerin 
muhtelif sanayi şubelerindeki ba
kır sarfiyatı ... 

Bu sonunca tablo üzerinde dur
madan geçemiyeceğiz: Bakır; elek
trik mamıilatı, çubuk ve teller, te
lefon ve telgraf, harp endüstrisi, 
elektrik endüstrisi, otomobil inşa
atı, dökme, bozuk para, çelik, yan
gın söndürücü alat, radyo, demir
yol, soğuk hava malzemeleri, gemi 
inşaatı, çamaşır yıkama makineleri, 
mutfak eşyasr, hava değiştirme ci
hazları ve ihracat ... 

Bakırın kullanıldığı bütün bu 
mevzular arasında, Birleşik Ame
rika'nın istihlak ve ihraç rakamları 
şudur: Bir_1eşik Amerika, kendi en 
düstrisi için senede 718.000 ton ba
kır harcamakta, buna mukabil yal
nız 31.600 ton ihraç etmektedir. Ar
tık şu hükmü katiyetle çıkarabili
riz: Yirminci asır endüstrilerinin 
hepsinde, bakır, ihmal edilemiyecek 
bir ana maddedir, bir yeni zamanlar 
medeniyeti kurmak için ona, mu
hakkak ihtiyaç vardır. Sadrettin 
Enver'i de tebrik ederiz: Ergani'nin 
saf bakın aktığı bir zamanda, bü
yük cevherimizin kıymetini bize 
bu kadar güzel anlattığı için ... 

* * * 

sayfalık büyük bir ki-250 tabın, memleketin en 
büyük bir meselesinin on beş yıl-

Bolkar dağında yapılan altın aramaları 

Keban' da mô.d en aramaları 
hk tarihini yapan bir kitabın, ayrı 
ayrı mevzularda olan sayfalarını 

birkaç sütuna sığdırmak imkansız
dır. Fakat M.T.A. nın münderecatı, 
yalnız yazıların başlığiyle bile bir 
fikir verebilecek kıymettedir. 

Profesör Hamit Nafiz Pamir, İs
tanbul boğazmm teşekkülü mesele
sini tetkik ediyor. Cennet vatanın 

en güzel köşesini, tabiat güzelliğiy
le tetkik eden bu değerli yazıyı 
zevkle okuyoruz. 

B. Cevat Eyüp Taşman, 923 den 
evel ve sonraki petrol aramalarını 
tetkik etmektedir. Dünya politika
sının temellerinden biri olan petro
la kavuşmanın yakınlık derecesi
ni, salahiyetli bir lisanla anlatan bu 

yazıyı üç harita süslemektedir. B. 
Rasim Mutuk'un petroıün teşekkü
lü ve ana substansı adlı tetkiki, pet· 
rol meselesinin bu cephesi üzerin
de de bizi aydınlatmaktadır. 

B. Adnan Demirci, zengin maden 
k<1.yuc1kl<o uuu.clo.n olan Bolgardağ 
madenini; doktor Oebsner Bolgar
dağ madenindeki kurşun, çinko, gü
müş ve altın maden yataeım t,.tır;ı, 
etme ıtteeıırıel':' 

B. S. Oktay'm maliyet muhasebe
si prensipleri isimli enteresan bir 
yazısı, hususi bir itina ve bilgi is
tiyen maden muhasebesinin en dik
kate değer taraflarını anlatmakta
dır. 

B. Servet Ladam Bolgardağ ma
deni altın cevheri, doktor A. Şrö
der türkiyede sahreler vücude ge
tiren mineraller hakkında maHl· 
mat, doktor F. Meyer türk krom 
terkibine dair bir tetkik, doktor C. 
Telman Turhal cevherinde antimon 
ve arseniğin tayini; doktor Frans 
Manek foto gramterinin bugünkü 
durumu, B. Hidayet Turanlı M. T. 
A. enstitüsünde foto gramteri tat
bikatı; B. Muhsin Tunay haritacı
lık adlı yazılariyle, derginin etüd 
kısmının yazılarını vermektedirler. 

Dökümantasyon kısmında başlı· 
ca memleketlerde kömür ayıklama 
ve yıkama, şimali İran ve Afganis
tan mıntakasmda petrol aramaları, 
dünya aliminyom serveti, dünya 
maden haberleri, istatistik, fiyat ve 
grafikler, almanca ve fransızca me
tin ... 

M.T.A. nın bu sayısını tavsiye 
etmek pek basit kalıyor: Güzel bir 
dergi görmek. Okumak, faydalan
mak ve bir büyük memleket mese
lesi için gönlü rahat olmak istiyen
ler için bu, kaçırılmaz bir, fırsat 

hatta, biraz daha geniş bir kelime 
kullanalım, bir vazifedir. 

M. T. A Enstitüsünde lotogrametri falı§nıaları 



Atatürk'ün Kamutayı açış nutukları 
Dün Kamutayda Başvekilimiz B. Celôl Bayar tarafından 

( Başı ı. inci sayfada.> 

11 ~ ·dare ve beledıyeler 
llSWU 1 . l . b 

• "dare ve beledıye enn u 
Hususı ı f 

yılki faaliyetleri, geçen senelerden az-

ı daha Verimli olmuştur. 
a ve · · ·· ı· lmar işlerinde beledıyelerı, ture ı 

d nlatmak kılavuzlamak ve surette ay ı .. 
f 1. tlerini takip ve murakabe et-
aa ıye . k "k b"" 

k .. re merkezde bır te nı uro me uze . 
1 

• 
k.1. ol ve yapı kanununda ış erın 

teş ı ı y 1 . . .. ti 
. t"mlak muamele erının sura e ve ıs ı . A 

.. .. esı'ni temin edecek tadılat ya-yurum . 
pıJması. Belediyeler Ba~kasını~ ı~a~ 
i ]erinde yardımını genışletmesı, çıft~ı 
ş . . . k k 
mallarının emnıyetını oruına ve zı · 
rai suçları süratle meydana çıkarıp 
suçluların cezalandırılması için Y~k -
sek Kamutaya sunulmak üzere bırer 
kanun layihas hazırlanmıştır. . 

Büyük Meclisin tasvibine arzedıl · 
miş olan yeni nüfus kanununun kabul 
ve tatbiki nüfus işlerinin daha m~e-~n 
ve muntazam bir şekilde ~uru -
tülmesini temine hizmet edecektır. 

Sılıat ııe içtimai Muavenet 
Muhterem arkadaşlar; 
Sıhat ve İçtimai Muavenet ye_ka : 

1 • kendisine verilen sağlık ve ıçttınaı 
etı ·r lerine iskan ve göçmen Kamutay'ın dünkü toplantısından umumi bir görünü§ 
yardım vazı e . . kabul buyur- 1 
işlerine y~ksck M~C:U~n ha ariyle de· celer elde edilmektedir. Bu sene yeni-
duğu tahsısat dahilın e ş den bir takım ihraç mallanmız daha 
vam etmiştir. . d 0 ta Ana- murakabe edilen mallar arasına gir -

Bu senenin ılkbaharın a r . t' 
• ·ıha Kırşehir ve Yozgat mış ır. . 

dolu da bı ssa .. . .. ha • Böylece ihracatımızın ve ıhracat -
havalisinde bir kısım koyle~mı~ la- çımızın itibarını yükselttiğini gördü -
rap ve aziz vatandaş~arımız an k:zıb·- ğümilz bu usulün sahası genişletil -
nnın ölümüne sebebıye~ verme e ı mektedir. 
ii çok müteessir eden bır yer sarsıntıt- Halkımızın bedii kabiliyetlerine 

S hat ve İrtimai Muavene .. k .. 'h . 1 
sı olmuştu. ı " . 1 t makes olan ve her gun u ı tıyaç arı • . manda bu ış e av· 
Vekaletı ve aynı za . . f lAkete mızın büyük bir kısmını karşılıyan el 
zif edilen Kızılay Cemıyetı k e a ak ve ev küçük sanatlarının cümhuriyet 
uğnyan vatandaşlarımız_ı . =ş _ rejiminde layik olduğu mertebeye yük-
için derhal gereken tedbırlen seltilmesi icabeder. Bunun için teşvik-
lardır. k eri _ }er yapılmasını ve bu baptaki layiha -

ahad apılmasına arar v 1 .. k . . . 
Bu s a Y . bi. . fr Bir nın bir an evve muza eresını tavsıye-

d n bır kısmı tmış ı · 
len 2114 ev ~ tı ilerlemektedir. Bu ye şayan bu~urum. . .. 
kısmının da ınşaa . 1 k Geren içtıma devresınde Yuksek · · nunıyet e ay- :s 
hizmet ve mesaıyı mem Meclisin kabul buyurduğu "serma si-
dederim. nin tamamı devlet tarafından veril -

Adalet cihazımız _k suretiyle kurulan iktısadi teşek -
Yüce ıaaylavlar; küllerin teşkitatiyle idare ve müraka-
.Memtekette mevcut hu~hur ved~ - , beleri'' hakkındaki kanunun tatbikı i· . ı k aatet cı azı a ın-

yişe muvazı o ara . a çin teskilata başlanmıştır. 
tizamla işlemektedır. n tat Meml~ketin muhtelif yerlerinde 

h t .. ümlcr ka..,ununu -
:Meş u cur . . • ticelerden kredi ve satış kooperatiflerinin ve bir-

bikatından elde edılen ıyı newır cezalı liklerinin kurulmasına devam edilmiş-
ömek alınarak bu ~~i:~r. tir. Ezcümle Karadeniz mıntakasında 
Cu .. rümlere de teşmı 1 

• • • fındık mahsulümüz için beş koopera -· ·k teyıt ıçın tnkılabımızın ıstı rarıru tif ve bunlar için merkezi Giresun'da 
. • edbirler alınmıştır. Bu 

yenı kanunı t dak" d olmak üzere bir birlik teşkil olunmuş-
la .. rk ceza kanunun ı ~v - t r 

ınaksat ~ . devlet kuvetlerı a- u . 
ıetin şahsıyeune ve .. ··m1er daha Küçük esnafa ve küçük sanayi er -

· lluk eden curu babına muhtaç oldukları krediıleri te -
leyhine taa "d l bagwlanmıştır. · ·· yyı e ere min etmek üzere Halk Bankası ve 
kuvetlı mue . • biye islah ve iş halk sandıkları kurulmuştur. 

C evlennın ter d ki 
eza .. düzeltilmesi yolun a. Kredinin normal şartlar altında u-

csaslarına ~ore_ ·şıetilmesi cemı - cuzlatılmasının ekonomik alandaki 
hayırlı f~ahye;:~~e:parak hüriyeti~ mühim tesiri malumdur. Büyük Mil -
yete, dogru y b. terce vatandaşı nafı let Meclisinin kabul buyurduğu ka -

b ·ş olan ın d 
kay etını rak kazandırmakta ır. nun ile faiz hadlerinin indirilmesini 
birer uzuv ola memnuniyetle karşılarım. 

BC1.11uJıilirniz B. Celiiltlayar 
Kamutay' a girerken 

B'lfvekilimi:r. Büyük Şel'in 
nutuklannı okurken z· A kalkınmamız Büyük Millet Meclisi Denizbank'ı 

ıraı:Millet Vekilleri; kurmakla çok isabetli bir harekette yız. Geçen devrede kabul buyurduğu-
Saym "k sahadaki yapı- nuz bir kanunla Adana ovasının sual -
Devletin eko:~:t ve prensipinin bulunmuştur. 

CJ ve yaptırıc~ k d teşmili yolunda v~ numaralı yeni bir program 
ziraat işleriınıze ke .. zere hükmi şahsi- Birinci beş senelik sanayi planımız 
bir nüınune _oıınaİ"~ tıneleri Kurumu" muvaffakiyetle bitmek üzeredi~. !Buna 

· h ·z "Zıraat :re .1Aveten ür. senelik bir maden ış etme yetı aı . . ı a "' ik 
teşkil edilmışur. da. programı tanzim edilmiş ve tatb ına 

Geçen seneki nutk~::e~eli zira- başlanmıştır. Bu üç. senelik ~~en 
''Milli ekonoı:ıı.nndı it ki ziraatte programının büyük bır kısmını ıçıne 

. Bunun ıçı lmak ve lleker sanayiini de genişlet -.. attır. b-yük önem ver- a :s • k" rd 
"ka/kınmamı~a J ıı kadar yapıla- mek suretiyle makıne, ımya, ~ a 
.. mekteyiz. Koy ere pratik çalrş- maddeleri toprak ve su mahsullerı ev 

gramlı ve 1 ahrukatı sanayii ile liman inşasını ve "cak; pro da ermeyi ko ay· m al 1 
"malar bu maksa k t bu hayati işi nakliye vasıtalarının ç~ğ tı ~s~nı ve 
•ıa~ıracaktır. Fa a /a.:trrrnak için, deniz işleri için duydug~~z ihtıya~ • 

. 1 macına u :s d 1 ları ı'htt'va ve ifade eden dort senelık "ısabet e a . . etüt/ere aya ı, 1 
"ilk önce, cı?dı . tesbit etmek üç numaralı yeni. b~r program yapı -
"bir ziraat sıyasetı köylünün ve mış ve ilan edilmıştır. 
"'ve onun için de her kolayca Bu plan için sarfolunacak pa~a 85 
"bütün vatandaşların. rek tatbik ila 90 ınılyon lira a~asınd~ t_ahmın ~ -
"kavrıyabiJece#i v_e :a~v;ejimi kur• dilmektedir. Buna aıt kredının tenun 
''edebilecegi bır zıt edildiği mallımdur. 
"nıak lazımdır... k Memleket için faydalı olan _her te-
Tavsiyesinde bul.unın~Ş:~il~ştir. şebbüsü yüksek bir_ vatanseverlık ~u~: 
Buna ait etütler ıkm~ ci yılı plan· gusiyle terviç ve hımaye e~eahn deg~r ı 
Cümhuriyetin on beşı~ kalkın - Kamutay'ın bu planı da muz er~tıne 

li ve sistemli ziraat t vledıkroy mazhar kılacağından şüphe etmıyo -
· 0 rna ı · 

masının mebc.leı • . • fınıız rum. 

Ek ı.k ınkı~a 
·ononı 

Na/Üımız 

Sayın Arkadaşlar; 1 inkişaf 
· ·z norma Ekonomi işJenmı . 

yolunu ıakip etmekte.dır. ubadelenin 
Bu yıl da istihsalın. ~l sanayi . 

ve kredinin düze:ılenmesıy :ııalarında 
ı ı:ne ve teşkilatlanma s 
eş . 1 alınmıştır. 

U .. sbet netıce er • .. teriyle m .k arama ı~ 
Maden tetkı . ve vcut programına 

d n ışletrnelerı me 
ına e r .. . kisaf ctmektec ır. . ·ı. 
gore ın . olitikamız vazıyete mı 

Dıc: ucaret p . ktu""re uyarak 
:s l ·1 1 konıon 

1t ve beyne rnı c miısaadeler esa -
1 enfaat ve . . 

karşılık ı ın d varn etınıştır. 
~1 kalmakta e . al-

sına bag ı akabesi ve ıhraç m . 
İhracatın mur 1 ası yolundaki 

t ndart anm . 
ıamnızın s ~ üıJ>ekte ve bayırlı neU -
çalışmalat yı\r 

:Muhterem Millet Vekilleri; 
Memleketin imarı ve kalkınması 

ı nda çok mühim vazifeler alan 
yo u . dk' ··mhuriyet nafıasının bu yıl ıçın e ı cu . 
çalışmalarının azami randıman vermış 
olduğunu görmekteyim. 

Geçide açılan büyük köprülerin bu 
yıl ı ı S e baliğ olduğunu kayıt ve a -
detlerinin ihtiyaçla mütenasip olarak 
süratle çoğaltılmasını temenni ederim. 

1:.tanbul'dan başlıyan Avrupa tu -
ristik asfalt yolunun birinci kısmı ik
mal edilmiştir. Ve son kısımlarının in-
şaatına devam edılme~tedir : .• 

Memleketin umumı su sıyasetının 
büyük ehcmiyeti üzerinde durmakta -

ma işlerine hız verilmiş olmasını mem
nuniyetle kaydederim. Diğer su işle · 
rimiz de program dahilinde yürümek -
tedir. 

Geçen sene yapılmasına başlandı -
ğını bildirdiğim Radyo merkezi stüd
yosu tamamlanmıştır. 

Şirketlerden elimize geçen demir
yollarının ıslahına ve muharrik ve 
müteharrik edavatın her türlü ihtiya -
ca cevap verecek surette ikmaline ça
lışılmaktadır. 

Memlekette nakliye hacmi artmak
tadır. Muhtelif malların sevkini kolay
lıkla temin etmek için yeni nakliye va
sıtaları sipariş edilmiş ve 3 numaralı 
programda da bu hususa aynca yer 
verilmiştir. 

Geçen yıl Divriği'ye ulaştığını gör
düğümüz demiryolunun bu yıl Erzin -
can'a vardığını ve önümüzdeki yıl için 
de de Erzurum şehrine vasıl olacağını 
kıvançla müjdelerim. 

Maliyemiz ••• 
Arkadaşlar; 

Maliyemiz denk bütçe, sağlam te -
diye, vergi sistemlerini mükellef lehi
ne ıslah ve tahfif ve milli paranın is
tikrarını muhafaza prensiplerini tam 
bir sadakat ve muvaffakiyet.le takip ve 
tatbik etmektedir. 

Halkın ve çiftçinin vergi yükünü 
hafifletmek yolunda ötedenberi güdü
len prensipin imkan nisbetinde tatbi -
kına bu yıl da devam edilmiştir. 

Kazanç ve muvazene vergilerinde, 
yünlü ve pamuklu kumaşların istihlak 
vergisinde ve hayvan vergilerinde in
dirmeler yapılmış hayvan vergisinin 
at ve katıra ait kısmı ile tıbbi ve is -
penciyari maddelerin istihlak vergisi 
tamamen kaldırılmıştır. 

Bir kııaım vergilerde yapılan mü-

him indirmelere rağmen tahsilat mu • 
hammen varidattan geçen sene de 29 
milyon lira bir fazlalık göstermiştir. 

Bu seneki tahsilatın da tahminler
den ziyade olacağı umulmaktadır. 

Ekonomik ~hadaki inkişafla mü -
tenasip olarak daima bütçe tahminle -
rini aşan devlet varidatının devamlı 
artışı bir taraftan vergi tahfiflerini 
muayyen bir program dairesinde ta -
hakkuk ettirmiye. diğer taraftan muh
telif sahalarda verimli işlere ve Milli 
Müdafaa hizmetlerine daha cok paya
yırmıya imkan vermektedir . 

Teşviki sanayi kanunundan istifa -
de eden mtiesseselere hariçten getir -
dikleri ibtidai maddelerle makine, alat 
ve edevat için verilmiş olan gümrük 
muafiyeti kaldırılarak mezkur kanun
dan itifade eden ve etmiyen bütün sa -
nayi erbabına şamil olmak üzere bu 
nevi iptidai maddelerle makine, atat 
ve edevatın gümrük resimlerinin cüzi 
bir hadde indirilmesi ve makine alat 
ve edevatı için muamele vergis\ muan
yetinin kabul edilmesi memleket sana
yii üzerinde hayırlı neticeler verecek 
bir tedbir olmuştur. 

Bir kısım vergilerimizin tarh ve 
cibayet usullerinin ıslahı ve tatbikatta 
sadelik ve birlik temini maksadiyle ha
zırlanarak Yüksek Kamutaya sunulan 
layihanın bir an eve] çıkarılmasını te -
menniye deP.:er bulurum. 

I nlıisarlarınıız ..• 
Sayın arkadaşlarım; 

İnhisarlar idare.si kurumlarının 
mali monopol, ticari teşekkül ve mali 
valorizasiyon kurumu karekteririi ikti
sap etmesi için icabeden esaslı tedbir -
ler alınmakta ve semereleri de elde e -
dilmektedir. 

Çok kıymetli ve nefis mahsulleri -
mizden biri olan tutünün ziraat usul -
]erini düzeltmek, zürraı, mahsulünü iş
lemek ve değer fiatile satmak bakı -
mından aydınlatmak ve korumak, tü -
tünlerimizi dünya piyasalarına daha 
çok tanıtarak ihracatını azami hadde 
çıkarmak yolundaki gayretler iyi ne
ticeler vermektedir. 

Diğer inhisar maddelerinin istih -
sal ve istihlakinde de inkişaflar görül
mektedir. 

Kiiltiiriimii.z •.• 
Sevgili arkadaşlarım; 
Yüksek tahsil gençlerini istediği -

miz ve muhtaç oldugumuz gibi milli 
şuurlu ve modern kültürlü olarak ye -
tiştirmek için İstanbul üniversitesinin 
tekemmülü Ankara üniversitesinin ta 
mamlarunası ve Şark üniversitesinin 
yapılan etütlerle tesbit edilmiş olan 
esaslar dairesinde, Van gölü civarında 
kurulması mesaisine hızla ve önemle 
devam edımektedir. 

Geçen sene tecrübelerinin ümit ve
rici mahiyette olduğunu kaydettiğim 
eğitmen okulları çok iyi neticeler ver
miş ve eğitim kadrosuna bu yıl 1500 
kişi daha ilave edilmiştir. Önümüzde
ki yıllar içinde bu miktarın artırılaca
ğı şüphesizdir • 

Türk Tarih ve Dil kurumlarının 

çalışmaları takdire layık kıymet ve 
mahiyet arzetmektedir. Tarih tezimi -
zi reddedilmez delil ve vesikalarla ilim 
dünyasına tanrtan Tarih kurumu 
memleketin muhtelif yerlerinde yeni -
den kazılar yaptırmış ve beynelmilel 
toplantılara muvaffakiyetle iştirak e -
derek yaptığı tebliğlerle ecnebi uz -
manların alaka ve takdirlerini kazan -
mıştır. 

Dil kurumu en güzel ve feyizli bir 
iş olarak türlü ilimlere ait türkçe te -
rimleri tesbit etmiı ve bu suretle dili-

miz yabancı dillerin tesirinden kurtul
ma yolunda esaslı adımını atmıştır. 

Bu yd okullarımızda tedrisatın 
türkçe terimlerle yazılmış kitaplarla 
başlamış olmasını kültür hayat1ıII1ız i -
çin mühim bir hadise olarak kaydet -
mek isterim. 

Tiırk gençliğinin kültürde olduğu 
gibi spor sahasında da idealine ulaş -
tırılması için yüksek Kamutay'ın ka -
bul ettiği ''Beden terbiyesi" kanunu -
nun tatbikına geçildiğini görmekle 
memnunum .. 

Kalırcmwn ordumuz ••• 
Muhterem arkadaşlarım; 
Vatanın ve rejimin koruyucusu ol

makla kalmayıp en geniş ve hakiki 
m..ınasiylc bır sulh amili ve bir egitim 
ve öğretim ocağı olan yenilmez ordu -
muzun geçen sene de işaret ve izah et
tiğ1.m gibi son sistem silah ve motörlü 
vasıtalarla cihazlandırılması yolunda -
ki çalışmalara hız verilmiştir. (Bravo 
sesleri, şiddetli alkışlar). 

Geçen sene Btiyük Kamutayın ka
bul buyurduğu tahsisat üzerine bir u
mumi silli.hlanma programı yapılmış -
tır. Ta• bikatı ilerlemektedir. 

Deniz kuvetlerimizin takviyesi i -
çin lüzumlu olan harp gemilerimizin 
küçük bir kısmı sipariş edilmiştir. Bü
yük bir kısmı da sipariş edilmek üze
redir. (Alkışlar). 

Bu meyanda mevcut gemilerimizin 
daha mükemmel bir hale konulması i
çin tertibat alınmaktadır. 
. Bu sene Gölcük harp tersanemizin 
ınşasma başlanacaktır. 

Hava programımız önemle tatbik 
olunmaktadır. 

§anlı adını andıkça gönül ferahı ve 
sonsuz gurur duydugumuz kıymetli 

ordumuz bu yaz şark bölgesinde tabi • 
atın en çetin ve haşin şartları içinde 
yaptıgı manevralarda her gün ar -
tan kudret ve kabiliyetini bir kere da
ha göstermiştir. (Şiddetli alkışlar). 

Çok değerli komutan ve subayla -
rımızla kahraman erlerimizi huzuru -
nuzda iftihar ve takdirle selamlarım. 
(Bravo sesleri, sürekli alkışlar.) 

llarici siycnıetimiz ••• 
.. _ Sayın Millet Vekilleri; 
H:ıric.i c:iya~ tirn\z:;in llvn &Qno 110...

fındaki inkişafı geçen sene ana vasıf
larını çizmiş olduğum esaslar daire
sinde cereyan etmiştir. 

Son aylar zarfında sulh çetin bir 
imtihan geçirdi. Şimdi imtidadını an
cak daha bir müddet sonra anlıyabile
ceğimiz yeni bir sükun devresi için
deyiz. 

Sulh, milletleri refah ve saadete e
riştiren en iyi yoldur. Fakat bu mef
h~m. bi_r defa ele geçirilince daimi 
bır ıhtımam ve itina ve her milletin 
ayrı ayrı hazırlığını ister. 

Memleketimizi her gün daha çok 
kuvetlendirm<!k, her sahada her türlü 
ihtimallere karşı koyabilecek bir hal
de bulundurmak ve dünya hadisatı -
nın bütün safahatını büyük bir te -
yakkuzla takip etmek sulhsever siya
setimizin dayandıgı esasların başlı -
casıdır. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Milletlerin emniyeti ya iki taraflı 
ve yahut çok taraflı umumi müşterek 
anl~~mal~rla uzlaşmalarla temin edi
lebılır dıye mutlak mahiyette ortaya 
atıl~n ve her biri diğerlerine zıt ad· 
dedılen prensipler sulhun muhafaza
sı emrinde bizim için kati ve isabetli 
değildir ve olamaz. (Şiddetli alkışlar), 
Bunların her birini coğrafi ve siyasi 
icap ve vaziyetlere göre kullanarak 
sulh yolundaki ihtimamı realitelere 
tevfik etmek her millet için ayrı ay
rı bir vazifedir. 

Cümhuriyet hükümeti bu hakikati 
görmüş tatbik etmiş en yakın kom
şuları ile oldugu kadar en uzak dev
letlerle olan münasebetlerini dostluk
larını ittifaklarını ona göre tanzim 
etmeği bilmiş ve !>u sayede harici si
yasetimizi saglam esaslara istinat et
tirmiştir. (Alkışlar). 

Balkan siyaseti Balkanların münfe
rit ve müşterek menfaatlerinin en be
liğ bir ifadesi Balkan milletlerinin 
her birinin ayrı ayrı kuvetlenmesi de 
sulh yolundaki dinamik tarzı telak
kinin fili bir misalidir. 

Burada memnuniyetle kaydetmek 
istediğim bir hadise Balkan milletle
rini biribirine büsbütün yakınlaştır -
mak~a. kuvetli amil olmuştur. Ve ya
rın ıçın de ümitler vadeden bir eser
dır. Selanikte Balkan Misakı Devlet
leri namına konsey reisi ve muhterem 
Yunan Başvekili General Metaksas 
ile sayın bulgar Başvekili Mösyö Kö
seivanof arasında imza edilmiş olan 
anlaşmadan bahsetmek istediğim an -
!aşılmıştır. Bu anlaşma da sulh yo -
lundaki mütemadi gayretlerimizin ve 
Balkan devletlerinin takip edegeldik 
leri salim P,Olitiıkanın hayırlı bir te -

okundu 

Kamutay Başkanı 
B. Abdülhalik Renda 

cellisidir. (Bravo sesleri). 
Gene aynı realiteler aynı dinamizm 

ve aynı yı.iksek gayeler Sadabat a • 
kitlerinin maziden mevrus hurafeleri 
nasıl bir hamlede yıkarak münasebet· 
lerini yeni ve veliit esaslara istinat et· 
tirmegi bildiklerini göstermiştir. 

11 atcıy; mii ruısebetlcrim.iz .•. 
Tiırk,ye'nın digcr devletlerle olan 

münasebetleri geçen sene sarahatle 
gösterdigim yolda dostane inkişafını 
takip ederek ilerlemekte bulunuyor. 

Hatay meselesinin son sene zar• 
fında geçirmiş olduğu safhalar malii
munuzdur. 

Bu milli davayı bir Türk - Fransız 
dostane anlaşmasiyle halletmek yo • 
]undaki mesai muvaffakiyete erdi. 

Türk ve Fransız askerlerinin mu• 
vakkat ve muşterek işgali bu anlaş• 
manın bariz tezahürü oldu. Bu saye
de sükun yerleşti ve intihabat ikmal 
olundu. Nihayet Hatay, Millet Mec• 
lisine ve istiklaline kavuştu. (Bravo 
sesleri, şiddetli ve sürekli alkışlar). 

Müstakil Hatay devleti bugün inzi
bat kuvetlerini tanzim eylemek ve 
memleketin dahili emniyetini de ken
di vasıtalariyle temin etmekle meı • 
guldür. Bunun da yakında basarıla
cagmı ümıt edıyoruz. Geçen sene 
"yarınki Türk - Fransız münasebet• 
Jerinin diledigimiz yolda inkişafına 
Hatay işinin iyi bir yönde yürümesi 
esaslı bir ölçü ve amil olacaktır.,, de
miştim. Filhakika Hatay işindeki 
Türk - Fransız anlaşması iki devlet 
arasındaki münasebetleri çok dostane 
bir duruma getirmiştir. 

Hatay işinde istihsal edilen netic~ 
lerin istikrarı Tiırk - Fransız dostlu
ğunun da inkişaf ve tebellürüne bir 
esas teşkil edeceği kanaatindeyim. 

Cümhuriyet hükümeti geçen sene• 
denberi muhtelif devletlerle iktısadt 
münasebetlerini tanzim eden mukave
le ve anlaşmalar imza etmiş bulunu• 
yor. Bu meyanda İngiltere hüküme • 
tiyle aktedilen ticaret anlaşması ve 
aynı zamanda 16 milyon ingiliz lira· 
lık bir ticaret ve teslihat kredisi mu
kavelesini zikretmek isterim ki esa
sen buna müteferri kanun yüksek tu
dikinize iktiran etmiştir. 

Birkaç gün evel memleketimizi ~i
yaret eden Almanya'nın mümtaz lk
tısat Nazırı Bay Funk ile 150 milyon 
marklık bir kredinin esaslarında mu
tabakat hasıl oldu. Teferruat yakın· 
da iki hükümet arasında tesbit edile
cektir. 

Bu kredi anlaşmalarını memleketimi
zın mali itibarma karşı gcisterilen cid 
di emniyetin ve harici siyasetimizde -
ki dürüst hareketin bir tecellisi ola
rak telakki etmek laz m gelir. (Bra
vo sesleri). 

Hükümetin akdettiği mukaveleler 
meyanında hukuki sahada muhtelif 
anlaşmalar mevcut oldu u gibi istik
laline kavuşan dost Mısır devleti ile 
aktedilen bir de dostluk, ikamet ve 
tabiiyet mukavelenamesi mevcut bu -
lunmaktadır. 

Büyük komşu ve dostumuz Sovyet 
İttihadı Cümhuriyeti ile geçen yıl 
içinde yeni bir hudut mukavelesi im
za edilerek iki memleketin hudut mü
nasebetleri bu suretle iki taraf tecrü
belerinin gösterdiği salim esaslara 
baglanmıstır. Bu mukavelenin yakın
da meriyet mevki ine konulması bek -
lenmektedir. 

Gene geçen yıl içinde İtalya hükü
meti, Montrö'de imza edilen ve ken· 
di iştirakine açık bırakılan Bo azlar 
mukavelesine iltihak etmiş ve bu 
komşu büyiık memleketin bize kar'ı 
olan bu dostane hareketi menıleketi
mizin de aynı dostane hissiyatıyle 
karşılanmıştır. 

Büyük Kamutay; şimdiye kadar ol
duğu gibi bütün işlerinizde başarılar 
dilerim. (Şiddetli ve sürekli alkışlar). 



e Si are 
Merkezinde yapılan ·ikramiyeli % 5 faizli. 1938 tahvilotına ait 

Birinci ikramiye keşi desinde kazanan ikramiyeleri gösterir tasdikli listedir. 
ikramiyeler İkramiyeler İkramiyeler İkramiyeler İkramiyeler İkramiye le~ 

Numaralar l. Lıraıı Numaralar ·r. Lırası Numaralar T. Lirası Numaralar T. Lirası Numaralar T. Lirası Numaralar T. Lirası 

2151 40.- 74505 40.- 154690 40.- 195965 40.- 250979 40.- 310823 40.-
2152 40.- 74506 40.- 163211 40.- 195966 40.- 250980 40.- 310824 40.-
2153 40.- 74ti07 40.- 163212 40.- 195967 40.- 252001 40.- 310825 40.-
2154 40.- 74508 40.- 163213 40.- 195968 40.- 252002 40.- 31082S 40.-
2155 1.000.- 74509 40.- 163214 40.- 195969 40.- 252003 40.- 310827 40.-
2156 40.- 74510 40.- 163215 40.- 195970 40.- 252004 40.- 310828 40.-
2157 303.- 82581 40.- 163216 40.- 198951 40.- 252005 40.- 310829 40.-
2158 40.- 82582 40.- 163217 40.- 198952 40.- 252006 40.- 310830 40.-
2159 40.- 82583 40.- 163218 40.- 198953 40.- 252007 40.- 328331 40.-
2160 40.-. 82584 40.- 163219 40.- 198954 40.- 252008 40.- 328332 40.-
5051 40.- 82585 40.- 163220 40.- 198955 40.- 252009 40.- 328333 40.-
5052 40.- 82586 40.- 167491 40.- 198956 40.- 252010 40.- 328334 40.-
5053 40.- 82587 40.- 167492 40.- 198957 40.- 254831 40.- 328335 40.-
5054 40.- 82588 40.- 167493 40.- 198958 40.- 254832 40.- 323336 40.-
5055 40.- 82589 40.- 167494 40.- 198959 40.- 254833 40.- ~23337 40.-
5056 40.- 82590 40.- 167495 40.- 198960 40.- 254834 40.- 328338 303.-
5057 40.- 82811 40.- 167496 40.- 201701 40.- 254835 40.- 328339 40.-
5058 40.- 82812 40.- 167497 40.- 201702 40.- 254836 40.- 328340 40.-
5059 40.- 82813 40.- 167498 40.- 201703 40.- 254837 40.- 340161 40.-
5060 40.- 82814 40.- 167499 40.- 201704 40.- 254838 40.- 340162 40.-
5371 40.- 82815 40.- 167500 40.- 201705 40.- 254839 49.- 34ül63 40.-
5372 40.- 82816 40.- 170261 40.- 201706 40.- 254840 40.- 340164 40.-
5373 40.- 82817 40.- 170262 40.-· 201707 40.- 255151 40.- 340165 40.-
5374 40.- 82818 40.- 170263 40.- 201708 40.- 255152 40.- 340166 40.-
5375 303.- 82819 40.- 170264 40.- 201709 40.- 255153 40.- 340167 40.-
5376 40.- 82820 40.- 170265 40.- 201710 40.- 20>5154 40.- 340168 303.-
5377 40.- 98671 40.- 170266 40.- 203431 40.- 2:>5155 40.- 340169 40.-
5378 40.- 98672 40.- 170267 40.- 203432 40.- 255156 40.- 340170 40.-
5379 40.- 98673 40.- 170268 40.- 203433 40.- 2!>:>1~·ı 40.- 364361 40.-
5380 40.- 98674 40.- 170269 "40.- 203434 40.- ~~:>ıa8 40.- 364362 40.-

12121 40.- 98675 40.- 170270 40:- 203435 40.- 2.,!>J!>9 •fJ.- 364363 40.-
12122 40.- 98676 303.- 174681 40.- 203436 40.- ~!>!>lbO ..u.- 364364 40.-
12123 40.- 98677 40.- 174682 40.- 203437 40.- 257141 40.- 364365 40.-
12124 40.- 98678 40.- 174683 40.- 203438 40.- 2:>7142 40.- 364366 40.-
12125 40.- 98679 40.- 174684 40.- 203439 40.- 2sn43 40.- 364367 40.-
12126 40.- 98680 40.- 174685 40.- 203440 40.- 257144 40.- 364368 40.-
12127 40.- 101801 40.- 174686 40.- 206331 303.- 257145 40.- 364369 40.-

40.- 101802 40.- 174687 40.- 206332 40.- 2!>7146 40.- 364370 40.-12128 
101803 40.- 174688 40.- 206333 40.- 257147 40.- 370911 40.-12129 40.-

40.- 101804 40.- 174689 40.- 206334 40.- 257148 40.- 370912 40.-12130 101805 40.- 174690 303.- 206335 40.- 257149 40.- 370913 40.-28471 40.-
180031 40.- 206336 40.-

28472 40.- 101806 40.- 257150 40.- 370914 40.-
101807 40.- 180032 40.- 206337 40.- 266201 40.- 370915 40.-28473 40.-
101808 40.- 180033 40.- 206338 40.- 266202 40.- 370916 40.-40.-28474 101809 40.- 180034 40.- 206339 40.- 266203 40.- 370917 40.-40.-28475 101810 40.- 180035 40.- 206340 40.- 266204 40.- 370918 40.-28476 40.- 213641 40.-

40.- 112991 40.- 180036 40.- 266205 40.- 370919 40.-28477 112992 40.- ·180037 40.-. 213642 40.- 266206 40.-28478 40.- 40.- 370920 40.-112993 40.- 180038 40.- 213643 266207 40.-28479 40.-
40.- 180039 40.- 213644 40.- .. AGGlllOQ 40 378961 Ml-28480 610.- ''~ ~.-112995 40.- 180040 40.- 213645 266209 · 40.- 378962 40.-34061 40.-

213646 40.-112996 40.- 181071 40.- 266210 40.- 378963 40.-34062 ı.ooo.-
112997 303.- 181072 40.- ·213647 40.- 40.-40.- 287061 378964 40.-34063 112998 40.- . 181073 40.- 213648 40.- 287062 40.-34064 40.- 213649 

. 
1.000.- 378965 5.000.-112999 40.- 181074 40.- 287063 40.-34065 40.-

113000 40.- 181075 303.- 213650 40.- 40.- 378966 40.-
34066 40.- 287064 

117101 40.- 40.- 225331 40.- 287065 40.- 378967 40.-
34067 40.- 181076 

40.-117102 40.- 40.- 225332 287066 40.- 378968 40.-34068 40.- 181077 
40.-

. 
11710:! 40.- 181078 40.- 225333 287067 40.- 378969 40.-34069 40.- 117104 40.- 181079 40.- 225334 40.- 287068 40.-34070 40.- 225335 40.- 378970 40.-

39101 40.-
117105 40.- 181080 40.-

40.- 287069 40.- 388971 40.-117106 40.- 185781 10.000.- 225336 287070 40.-39102 40.- 117107 40.- 185782 40.- 225337 40.- 292641 40.- 388972 40.-
39103 40.- 117108 40.- 185783 40.- 225333 40.-

292642 40.- 388973 40.-
39104 40.- 117109 40.- 185784 40.- 225339 40.-

292643 40.- 388974 40.-39105 40.- 117110 40.- 185785 40.- 225340 40.-
292644 40.- 388975 40.-39106 40.- 131891 40.- 185786 40.- 231651 40.-
292645 40.-39107 40.- 40.- 388976 40.-131892 40.- 185787 40.- 231652 

40.-39108 40.- 40.- 292646 388977 40.-131893 40.- 40.- 231653 
39109 40.- 185788 

231654 40.- 292647 40.- 388978 40.-39110 40.- 131894 40.- 185789 40.-
231655 40.- 292648 40.-

131895 40.- 185790 40.- 292649 40.- 388979 40.-41371 40.- 231656 40.-131896 40.- 188391 40.- 292650 40.- 388980 40.-41372 40.- 231657 40.-131897 ~.-- 188392 40.- 40.- 404641 40.-41373 40.- 231658 40.- 293921 
131838 ~O.- 188393 303.- 40.- 40.-41374 40.- 231659 40.- 293922 404642 131899 40.- 188394 10.00().- 40.-41375 40.- 231660 40.- 293923 404643 40.-41376 131900 40.- 188395 40.- 293924 40.-40.- 138691 40.- 188396 40.- 233431 40.-

40.- 404644 40.-
ı\377 293925 40.- 138692 40.- 188397 40.- 233432 40.-

40.- 404645 40.-41378 293926 40.- 138693 40.- 188398 40.- 233433 40.-
40.- 404646 40.-41 ~7~ 29392/ 40.- 138694 303.- 188399 40.- 233434 40.-
40.- 404647 40.-413'30 40.- 233435 40.- 2~3928 

44;97~ 138695 40.- 188400 40.- 29392~ 40.- 404648 40.-4'l.- 233436 40.-
45972 138696 40.- 193961 40.- 233437 40.- 293:>3J 40.- 404649 40.-40.-
46973 40.-

138697 40.- 193962 40.- 233438 40.- 297811 40.- 404650 40.-
46974 40.-

138698 40.- 193963 40.- 233439 40.- 297812 40.- 405681 40.-
46975 40.- 138699 40.- 193964 40.- 233440 40.- 297813 40.- 405682 40.-
45976 40.- 138700 40.- 193965 40.- 249721 40.- 297814 40.- 405683 40.-46977 40.- 153541 40.- 193966 40.- 249722 40.- 297815 40.-153542 40.- 193967 40.- 40.- 405684 4G978 40.- 297816 153543 40.- 193968 40.- 249723 40.- 4~.- 405685 40.-4(;979 40.- 153544 40.- 193969 249724 40.- 297817 40.- 405686 40.-40.-46980 40.- 153545 40.- 193970 40.- 249725 40.- 297818 40.- 405687 40.-70621 40.- 153546 40.- 194071 40.- 249726 40.- 297819 40.- 405688 40.-40.-70622 153547 40.- 194072 40.- 249727 40.- 297820 40.- 405689 40.-70623 40.- 153548 40.- 194073 40.- 249728 40.- 304641 40.-40.- 153549 'f.1ao~ 40.-70624 40.- 194074 40.- 249729 40.- 304642 40.-
70125 40.- 153550 40.- 194075 40.- 304643 40.- 'tJS.i~l 40.-
7 <:?t:; 40.- 154681 40.- 194076 249730 40.-

304644 4'.l.- 4U84.,ı 40.-40.-
70627 40.- 154682 40.- 194077 40.-

250971 40.- 304645 40.- 4~.:1.i 40.-
70628 40.- 154683 40.- 194078 1.000.- 250972 40.- 304646 3v3.- 408494 40.-
70029 40.- 154684 40.- 194079 40.- 250973 40.- 304647 40.- 408495 40.-
706.10 40.- 154685 40.- 194080 40.- 250974 40.- 304648 40.- 408496 1.000.-74501 40.-:- 154686 40.- 195961 41<>.- 250975 40.- 304649 40.- 408497 40.-74502 40.- 154687 40.- 195962 40,:_ 250976 40.- 304650 40.- 408498 40.-74503 40.- 154688 1.000.- 195963 40.- 250977 40.- 310821 40.- 408499 40.-74ıro4 40.- 154689 1.000.- 195964 40,._ 250978 40.- 310822 303.- 408500 

40.-_J 

1 - Bu tahvillerden kur'a çıkan numarala.na her birine yukarda yazılı ikramiyeler ödenir. . 
2 - İkramiyeler Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankaıı, Merkez ve Şubelerinde ve Merkez Bankaıımn müe11ea olmadıiı yerler de de Tür~.iye İt Bankası Şubelerinde ödenecektir 

MALiYE VEKALETi TURKIYE COMHUR1YET MERKEZ . BANKASI 



. 
Fransa'nın politikasi: elediye meclisinin 

ilk toplantısı 
Kam ut ayda Kamutqy re ıs 

Eski dostluklara yeni 
dostluklar il6ve etmek 

Fransız kabinesinin toplantısı 
· 

1 
a a. - B. Bone'nin dün hariciye nezaretinde yapmq ?I· 

Parıı, . 1 hakkında gazeteler mutalealar aerdetmektedır· 
duğu görüııne er . . d" • k. 
ler. Lö Jur gazetesinde Pıyetrı, ıyor ı: 
"M 'lya'da toplanan radikal - ...---------------

ıosya~~:: kongreai harici ·~y~et~n Almanya'nın 
bir programını vücudd' a , ~etırmış6tır. Bu program. B. ~ala. ı.ye nın şu c m-

ı . ile buliaa edılebılır: B 1 arı·stan'a -~i ctoatluklara yeni dostluklar U g 
lllw etmek.,, B. Bone'nin bu işin der-

!:ıu~:i:t~~~:. girişmiş olduğu zan- yaptığı teklif 

(Bqz ı. iDci sayfada) 

bulutmakla duydufu memnuniyeti 
bildinnif, yeni ıeçilen baya muvaf -
fakiyet temenni etmif, kendiaine ve 
belediye tefkilitına mecliein göatere
ceii itimada güvenerek tebrin saadet 
ve refahı için her amanki vifak ve 
Iı:artılıklı muavenet havuı içinde ça
lıtıhp iyi neticelere varılacağından 
emin olduğunu tebarils ettirmittir. 

Bundan .onra encümenler seçimine 
geçilerek: 

Birinci reia vekilliğine Bay lbra. 
bim Ayqlı 

İkinci reia vekilliğine Bay Feyzi 
KütUkçüoğlu 

Kitipliklere Bayan Makbule Elde
niz ve Bay Mecdi Sayman. 

Daimi encümene, BB. Ziya Arkand, 
İbrahim Ayaıh, Feyzi KUtükçiloğlu, 
bütçe encümenine Bn. Makbule Elde
niz, BB. Hayrullah Ozbudun, laken
der Artun, Rauf Baykal, Cafer Tayyar 
Benadam, doktor Vehbi Demir, Reıat 
Erbeyli, Sicil Batu; Tetkiki beaabat lapanya meselesirUle ingili~ -

Jra.nsı~ siyaseti 
Maten gazetesi, ingiliz sefirinin 

B. Bone'ye İngiltere hükümetinin i?· 
giliz • italyan itilafını ikinciteırinın 
yarıamdan itibaren meriye~~ koymak 
buauıundaki niyetini bugun Avam 
Kamarasına bildireceği hakkında ına
lOmat vermiş olduğunu yazmaktadır. 

h k b·ı· d · "' encümenine BB. ls.k:ender Artun, Silô mu a 1 ın e %I raı Himit Eaenit. Ziya Arkand, Muzaffer 

Bu hal Fransa'yı bpanyol meıele· 
' h' geeine kar!ı siyasetini aynı ızara 

tirmeğe ıevketmek gibi bir netıce ve· 

recektir. 

"Frarua (la silôhlanmalı!" 

mahsullerl. satmak ! Gürcan, Nuıret Evcen, Sabri Çelik-
kol. Bayan Nevber Sevüktekin, BB. 

Loadra. ı a.a. - Almanya'nın Bul- O.man Saydam, Vehbi Koç; Tirife 
prtataıı'a yaptığıı ticaret tekliflerini ve Kavanin Encümenine BB. İbrahim 
tetkik eden Taynıia gazetesi baliba - Ayaıh, Naıit Toygar, Rifat Çulha, 
sırda J,hun gelen ıüratle Bulgariatana Feyzi Kütükçü, Mecdi Sayman, Ek • 
silih verebilecek yegine sınai devle- rem Ergun, ıu.it Çavu,, Nasuhi Bay
tin Almanya olduğunu kaydetmekte dar; imar encümenine BB. Ahmet 
ve ıöyle demektedir: Hanefi, Cemal Germen, Kemal Ata

"'Bu takdirde alına nteldifinin bul- kay, Süreyya OlkUr, Sakıp Tanır, Ke
ar zirai mahlulitı mukabilinde silih mal Oran, Veli Uluıu; Sıbiye encU!e cephane verilmeeine dair olan kı• menine BB. Hüıeyin Eti. Yusuf Hik

mının bulgar devlet adamlan tarafın- met Oktar, Ali Vahit Ya§at, Bitil 
Lö Jurnal'da Sen • Bris, ingiliz: dan memnuniyetle kabul edilmi§ ol - Akba, lımet Yenen, Osman Ontürk 

ltalyan itilafını itınam edece~ ~ır ma,aına hayret etmemelidir. Fakat al - ıeçilmitlerdir. 
franıız - italyan ililifı ile ~kde.nız ~ ınan pıınuun olduğu gibi kabul edil· Seçimler bittikten ıonra, Dahiliye 
huzurunu temin edecek bır ııyas me-i keyfiyetine gelince, bu hususta Vekili ve C. H. P. Genel Sekreteri B. 
takibi tavaiyeıinde bulunmaktadır. buJprlar daha mUteyakb ve ihtiyat- Şükrü Kaya'dan, cilmhuriyet hayra -

Ekıelıiyor gazetesi, tnciltere ile 11 davranacaklardır." mı milnaıebetiyle gelen ıu telgraf o-

(Bap 1. 'iaci sayfada) 

lundular: Ordu, Hatay ve Tür
kiye'nin sulh politikası prenaip -
lerine ait fıkralar, bu tezahür ve
silelerinin batında geliyor. 

Atatürk'ün milli müdafaa di
vuı tecavüz ruhundan ne kadar. 
uz•kM, sulh ve emniyet diTUı 
da zif ve hayal unaurlanndan 
o kadar azadedir. Bizler milli 
hüriyetin deleri ne olduğu • 
nu herkesten daha iyi biliriz. 
Milli müdafaa, her türlü f&rllar 
altında onu korumağa ki.fi ol -
mak ve beynelmilel sulh ve em • 
niyet politikası da, onu herkes 
için, masun tutmaiı hedef edin
mek lbundır. Atatürk, bu iki 
es&am filen nasıl telif edileceği
ne, Hatay meselesinde en bariz 
misali vermit delil midir? 

Türkiye'nin iç ve dıt faaliyet
lerine nizam veren Büyük Şef, 
bu faaliyetlerin maksat ve istika
metlerini tayin eden nutukların
da, hiç kimaenin hiç bir vesile ile 
tereddüt göaterebileceii bir ib
ham noktası bırakmamqbr. Ka
ti bir irade ve karar, tam bir vu
zuh: itte reisimizin nutukların • 
daki iki eaaalı vasıf! 

1 lkinciteırin nutkundaki 
vit ve direktifler dahi, geçmifte 
olduğu ıibi, aüratle tahakkuk e
decek, Kemalist Türkiye'nin her 
taraflı inkipfı, devam ve istik • 
rar ile, meıut eserlerini verecek-
tir. ' 

Türk milleti, artık büyük ve 
mukaddes aırrı biliyor: Daima 
onun gi»terdiii 1olda, daima o
nun hizmetinde ve daima onun
la! 

F. R. ATAY 
"d f t rı:tıetıarmı cer- Ta......i• 1u satıdan llbe etmekte- kunmuı ve alkıtlarla karJılanmıttır: 

Fransa'nın mu a aa e • ,.-
! 

''-••ı derece-ine dir: "Tllrk inkıllp ve iıtiklllinin ve bü- ..ıllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. 
men - italyan asker Cau- Q ı.. ..... J • ..ı~ı.. fi vahim hayal hı - "Bulgaristan ecnebi dövizlerine t n ~rı arm yaratıcıaı Bil,.~ Şe - : : 
çıkarmaları halinde tahmin et- mukabil buğday satmakta olduğundan nin yükıek idaresi altında biribiri 5 5 kisarına uğrıyacaklarını Alınanya'ya kendieiyle ticari mumıe - ardı ııra on bet yıllık ıulh, inp, ham- = Ankara Borsası = 

· K ııektif emniyet ve mec· 1 fah d · · id ik ed bil- = = mektedır. o d prensipleri ar- leler yapmak inhiaannı vennek ıure- e ve re evre.ını r en : 1/11. teırin/1938 fiyatları : 
huri kartılıklı yar un . tiyle bu iınkinı elinden kaçırmaık iste-' yük türk milletinin liyık olduğu ve : : 
tık kabili mOdafaa değildirler. Hıç me.ı. sWgaıWtan. Berlin'in tekliii veç- yarattığı cilmhuriyet bayramını can- = ÇEKLER = 

. eatiıt ıfyaıet, harbi ne ~vel.den bile 12 tenıelik bir müddet için mk- dan kutlar, ıevgiler sunarım.,. 5 Acıln Kapams 5 bi: .;,Umit ne de önüne geç~ılmıt o- Wini ka.ybet!Ddc tehliketi.ni ıöze ala Bunu müteakip rumameye dahil 5 Londra ll.- 6.- 5 
~Cenevre ideolojisine iıtınat etme- rak ldWların tecdidi zamanı &eJcfiği bulunan 1g37 h...m kad cetv~lle~I 5 Nevyork 1%8.2875 126.2675 5 
mektedir. k _. reddedemlycceği ağır gerait allkalı encümenlere havale edılmıı : Paria 3.3575 3.1575 : 

,haJcle _.... celıftll' te9fs etme karpuıda kalmayı da arzu etmez." ve bütçede münakale icrasına dair be- 5 ~~!':e 2:::; 2:::; 5 
IÇ~ubqka bir fCY bulmak J4snndır.,, tediye encümeni kararı bütçe eneli· S Amaterclam 61.70 68.70 5 

L h 
menine verilmittir. 5 Bertin 50.57 50.57 : 

Kollektif emniyeı ''11ğınajı,, e ,· sta n da Toplantıya nihayet verilmeden Bay = :~:.:·ı 2t~~!s 21-.~~~s § 
B. Bluın. PopUler'de ,c>yle .,-yor: Mecdi Sayman ve arkadaşları tarafın- : Sofya .., 1.5375 1.5375 : 

Relet Canıtez Tevlik Fikret Sılay Hilmi Ur• 

Kamutay idare amirleri 

lrlan Ferit Alpaya Hflliı Bayrak doktor Saim ô.ı 

Kamutay kôtipleri 

NO§it Uluğ Ziya Gevher Etili Kemal Unai 

SGJi K.onulc Cavit Ural Ali Zarla 

Kamutayın açı 1 ış toplantısında 
eamiyet ı11lmaiJDlll 1111- dan riyaaet makamına tevdi edilen §U 5 Praı 4.S35 4.335 : 

"Kollektif ........... ~k tekrar söm u•• rge takrir okunmUf Ti alklflarla taavip ~ 5 Madrid 6.- 6.- : 

tanmakta oldu'!' ne -; t>h ııfmak dlJmlftfr: E :!d!°.,:t• =~~s :_:;s S B Abd 1 h ı • k R d d 
edilirse, Fr::::e 1:dup 0 kadar d d ' YttKSEK RElSLlGE i =-~ :~!~: :::!~: § • Ü a 1 en a Ün 
bulmak sar ed•t .• olur. Şu halde ava Sin a • As.is •• epls kurtarıcı MUSTAFA = ~:Skti:- 35.0275 15.0275 = 
daha iyi ispat ı m~ . etinden ve KEMAL. Aakara febrinl kurtuluı E lloalrova ::;:5 :;:s 5 • tt • f k 1 • ı • ğ • ı d • 
mademki Milletler eınıy . f da Vaııova. 1 LL - Baıvekil muavi- milcadeleaine karargih merkezi aeçe- = ESHAM VE TAllVlIAT = 1 1 a a re 1 s 1 e seç 1 1 

uınuın! JDiaakıııdan bir a! nl ve maliye nazırı B Kviktokonki rek 27 Birincikinun 1919 da ufurlu : : 
onun -·r edilebıle • · ~ '--- ~ -"'-•d nbe i ... h • i : - (B d ğildir t ... •.... Poznan'da radyo ile ne,redilen bir aya.mı U1Wtı.ı ..... e r .,.-rım z - 1033 Türk Borcu L 1U75 19.675 : lifi 1 iaci uy/ada) 
melhuz e , . ' tgib buıusi yardım nutuk verml§tir yalnu mlnab ve 9erefli bir tarih ka- E ( Peıin ) 5 vekillmbin okuöutu Büyük Onder'in 
cek yegiııe ııtıı:ıa. 'veyi bu muay- Nazır, Polon.ya'nın dıt 1>9litilrMı- zanmıt delil, mU.temadt bir inklpf ve 5 ~= ~~ =: IİL - 5 aç19 nutukları, bq ıiltunlarımısdadır. 
mieaklarında yanı .1uittifaldar akdin· nı anlatarak, bu memleketin ·yabancı imar hareket~• .de ubne olmak ~- 5 1933 ikramiyeli 5 Devamlı alkıılarla ıık ıık kesilen 
yen devletle tedafüi e h Fransa· menfaatlere hizmet ve enternaayonal detine eripııtır. 13 Birin~iteırın E Jtrpni · lUO lUO E n~tuk, yirmi •ekiz dakika ıiirdü ve 
de mündemiçtir. stnaenal y. kların entrikalara ittirik etmiyeceğini kay- 1923 te reıme; devlet :;!~' 1ca::: "tllllllllllllllllllllllllllllllllllllllr' reıa ~eçimine ba§landı. taim tayini 

. eti için buıuıi mısa dettikten eonra deaıittir ki: olunmuı lle e 15 yıl rı ma ıuretıyle yapılan seçimin netice.ini 
ııın emıuy tıak bir tart tellk. Ö 1 ·ıı tl r rd ki müeteaıle ve manevi nimetlerin en bBytıpne .,, .................................... ,'-. tasnife, Bayan Benal ArllD&D (lzmir), 

:-:::~~~~!:e:er.,, kele~i e U:r:ı:ııa;:~~. !Üz defa da: ;:: ::anha:::~ rı::~m;:~:~~ • : doktor Tevfik Aralan (Kastamonu), 
• __ L•neaınin ~ıimaı ba bilyWrtik. Halbu~i .dı~er buı mil - Büyük CUmburreiıi ATATURIC'e, a· LK a· E. Remzi Çiner (Sıvu) memur edildi -

Fraruıs '""'1 . • · letl~r de sefalet ve ı~~zl~en ()imek • derin saygı ve tqekkUrlerhıin de ler. 
Pariı, 1 a.a. - gabin.enıBn u ı~çt= tedır. Buna binaen. ~urıe~erde de- cUmhuriyet bUkUmetine ve C. H. Par- H ıLKEVLERI E B. Abdülhalik Renda itli/akla 

na er111ittır. iifiklikler vulwu, ıçtinabı imkin•ız tiıine reislik makamı tarafından ar - /\ DERGİ S 1 E relaliğe aeçlldi 
Aat 20 de '° b ttmda verilen wn bir ,eyd~r.,, 

1 
d . zedilmeainin karara baflanmumı tek Birkaç. dakika ıonra, bafkan, Ka -

mali vaziyet ı tahıla edilmittir. B. Kvıkto~ • enız aıırı mem- lif ve rlca ederim. ikinci tetrin ... ,.... mutay reııliii intihabı neticesini bil-
" etraflı izahata uvaı;eneıini mu- leketlerle ıömilrgelerdek~ çok zayıf Belediye meclisi gelecek toplantısı- • AtatUrk'ün mesajı. dirdi. 
B. Marpndo, ~tçe ~tibazını zaruri nüfus kesafetini Lehistan ın buı mın nı aym ıekizinci salı günü saat 17,30 Atatürk'iln ikinciteırin 1938 .. _ Mecliı riyasetine 336 reyle ve 
hafua etmek ıçin i eden takaJarındaki keaafetle mukayese ede- d --Ltır reye ittiralc d ~ 

lh• tedbirler n n r ... k bu kabil yerlerde hiç bir endilltri a yapa- · nutukları B. Şükrü Kaya'nm e en arkadatların itti ... a-
addetmekte oldu•- leaıittir. .. XV inci yıl nutku, kı ile Çankırı mebuau B. Abdülhalık 
ibaret oldulun~ ılS~ikata yarın saat olmadıfı halde kilometre munıbbama 1 b•I "I k 1 d XV yılda iç ve dıt politikamız Renda intihap olunmuıtur.,, 

Bu buıuıtak• tetl kabine içtima· 150 nüfua düttüğünü ıöylemif ve de- Siyasa 1 gı er o u un a (Necibali KU1-Uka), Halkevleri- Kamutay bu neticeyi ıürekli alkıt-
17 de akt-..ııı·ı-ek o an. -i..ttr ki: s larla L-- 1 cıu .... k ---r· 1 • 1 mb (Nafi Atuf Kanıu), Türk va- . ~ıı aınııtrr. Riyaset makamını 
mda devam edilece tar. doçent er Ve asıstan ar tanı ve dinamik ilim (Şevket A- ıgal eden B. Abdlllbahk Renda, mec-

ziz Kanau), CUmhuriyetin on • li~~ ıu ıözlerle teıekkUr etmiıtir: . 

1 cilerimizin Kırıkkale 
v: Kayseri'de tetkikleri 

önder- bciler bundan ıonra gene munta-
Ka · 1 (Huıusi surette g Cilrn- zam bir ıurette Kayseri'dekl Atatürk 

dli:~~harrirleriatis?en!;'ine it- anıtına bir çelenk koydular. B~rada 
buriyet bayraoıında geÇı~i~ vil&yetle· çok coıkun ve heyeca:!ı te~~ilrler 
tir&k etmek il%ere 11nahte 3000 isci, yapıldı. Hemen bütün y•r er a -
rlmbden Ankara'ya g~en Ublın sana- nıtı.n euaf ına çevrelenmiıti. lzci.leri
memleket gençlit~ı lkı m k için çok miz geçerlerken ıUr~ld~. alluflarla kar
yi merkezimizi gaeterıne. e dün iki 1ııanıyordu. Kayaerı böyle muntazam 
yerinde alınan karar iiz~rın ıeldiler. bir gençliık kafilesini ilk defa o~ak 
huıusi trenle Kırıkkaledr,e ler delile- görmüttü diyebiliriz. Burada vah B. 

. ınüben ıs • • 
Gençler buradakı .

1 
uzun uzun Adli Bayman. emnıyet dırektiSrll B. 

tiyle fabrikaları gezdı e\rar ııenlere Fahri Kemal gençlerimize çok bey«:" 
iabat aldılar v~. sonra :~et ettiler. canlı ve candan cümlelerle b09ge1dı
biaerek Kayserı ye ~:-r varını! bulu: niz dediler. Bundan sonra Kayweri t:ay-

Bu sabah Kayserıl.e vali B. Adlı ,.;e fabrikaaı ziyaret edildi. Ve on: 
nuyorduk. l~tas;to~eri gelenleri genç dan sonra da tebrin muhtelif yederı 
Bayınall ye vııarliy 1zc:ilet buradaın çok garnıcıtı. 

· ._ .... ,ıladı · · menıu-ıen _. adıaWarla gayserı a e- Bu aktam prk villyetlerlnden ge-
mun~uına gittiler. Ve bur~~ı- \en izciler memleketlerine d&ıecek
cat f~r ndisler tarafından ~'·ze bir terdir. Ankara ve bizim taraftan gelen 
ne m;:rika erkini g•::= çıkıp iscUerlmls de yarın uıbUı An.kaca'da 
tar. nasıl paoıuk . uzun \olae9kludır. - RlftO Snglaofla 
kuınatın haline geldiğine dair Kemal Zeii Geacosrrıan. 
da kuınat --ıQIDllıt verdiler. 
JC c&raflı ıı-

Siyasal bilgiı1er okuluna üniversiıte
de olduğu gibi doçent '" aaietan alına
caktır. Bunlar yiikıek mektep mezun
ları araaından imtihanla seçilecek, do- • 
çeııtlere baremin altmcı derecesinden, 
aawt:aın.Iara 10 uncu deıeceeindıaı ımq 
verilecektir. 

Yeni Beyrut kabinesi 
Berut, 1 a.L- Yeni kabine, te,ek -

kül etmi9tir. Batyekil, adliye ve zira
at nuttı Abdullah Yafi, dahiliye ve 
müdafaa nazırı Halil Keaeib, maliye 
ve hariciye nazırı Hamit Francif'tir. 

bet yılında ekonomi (Kemal Un- • -:- Muhterem arkadqlarım, tekrar 
al), Onbeı yıl ve tUrk ıporu reıahğe •eçaıek ıuretiyle hakkımda 
(Rahmi Apak), Cümhuriyet dev- ~öaterd~i~niz liltufkir, büyük tevec-
rinde Muıiki (M. R. K&emihal· cilh ve ıtımaddan dolayı her birinbe 
oflu), Cilmhuriyet devrinde dil ayrı ayrı tükranlarımı ve saygılarımı 
çalıtmaları (1. N. Dilmen), 1923 ıunarrm.,, (Alkıılar). 
den 1938 e kadar plbtik sanat Ruznamenin ıon maddesini te,kil 
(Elif Naci), Tarih Kurumu çeı- eden riyaıet divanı seçimi de, gene 
lıtınaları. iıim tayini ıuretlyle icra edildi ve 

Şiirler: riyaset makamı seçimden sonra !U 
Onbeıinci Durak (Behçet Ke- neticeleri bildirdi: 

mal Çailar), • Bu vatan kimin • Rel. Vekilleri için yapılan intiha -
(Orhan Şaik Göker), Derebeyle- bata 33l arkadafımız rey vermi1tir ve 
ri (Hikmet Turhan Dağlıoğlu), 33l reyle Refet Canıtez (Bursa) Tev-
- Bir yazın romanı • (Sıtkı Ako- fik Fikret Sılay (Konya), Hilı~i U. 
zan. ran (Seyhan) Reis Vekilliklerine ae-

Karantina konferaDBı 
itlerini bitirdi 

Kültllr haberleri: Halkevleri çilmitlerdir. (Alkı9lat). 
• çalıflll&ları - Halkevleri haberle- İdare imirlikleri için yapılan intl-

ri ve nqriyatı. babata 325 arkadqımız rey vermltler-

Paıia, 1 La. - Mıau biikümetinin 
tqebbilall üzerine J'ranea ha.Jdimeti 
tarafından toplanan karantiııe konfe • 
ramı 8lleden IOllra ton lçtimamı ak • 
detmittir. 47 memleket murahb•alan
nm lıtiraldyle toplanan bu konf eram 
netice.inde buıl olan ltiW mucibince 
llhat ve karantina mecllalnlrı muame • 
litı tamamly1e Mısırlı otan mltmnd1 

bh; tepıküle ~ 

Ruten Etref'in Bofuiçiai (E- dir ve 325 reyle Halit Bayrak (Baya-
debi tenkit) Yapr Nabi. zıt), Dr. Saim Uzel (Maniaa), irfan 

Fikir Hayatı: Ferit Alpaya (Mardin) intihap edil-
CUmhuriyet devrinde türk e. mitlerdir. (Alklflar). 

debiyatı (Nahit Sırrı). ltltiplikler intihabına 319 arkada· 
Bibliyografya _ : ıımız rey vermittir ve Sl9 reyle Dr. 
Ulkil'niln bu sayıaına Atatürk- : Sldi Konuk (Bursa), Ziyl Gevher E

tin kufi klğıt üzerine bHılmıf : tili (Çanakkale), Ali Zırh (Çoruh), 
•• bir reeml konmUftUr. 5 Kemal Unat (I•parta), Nqit Ulut 
• : (Klkahya), Ca.ı.t Ural (Nifde) intl-
'\u ......... , ......................... ,r hae edilmiflec4lr. (Alklflar). 

Neticelerin bildirilmeıinden eoma. 
küraüye gelen Refet Canıte.ı (Buna) 
Kamutay'ın yükaek bU%uruna ıu tös
lerle tqekkllr etti: 
"- Reiı Vekilliğine tekrar bıtfhaP. 

ıuretıiyle gerek phaım gerek arka• 
dqlarım hakkında gösterilen yiilmek 
itimat •e teveccühten dolayı arsı te
pkkUr ederim. Bu itimada n tenc
cUbe llyık olmağa çalıtmak bbim i
çin en bUyük bir gaye olacaktır.,, (Al
klfl&r). 

Büylllc Sef e aoruııs llOYfll .,. 

.,,,. • .ıma. bailıl.ık 
Riyaset DMJramı, bir takrir •erildi• 

tini ifade ederek, Haun Saka (Trab
son) ve doktor Cemal Tunca (Antal
ya) nın, Büyük Şef'e, Kamutay'm 
aonıus saygı ve Nnılmaz bailılıimm 
arzını teklif eden ıu takrir okundu: 

Yüksek Reisliğe 
Büyük Millet Meclisinin ye

ni çalışma yılına bqlama•ı mii
na ebetiyle Ulu Önder ve Bü· 
yük Şef'imiz Atatürk'e son911S 
saygı ve 8&1"8ılmaz bağWıklan
nm en yükıtek tazimlerlmlzle 
arzını teklif ederiz. 

Trabzon sıylavı Antalya .say/avı 
Hasan Saka Dr. Cemal Tunca 

Silrekli ve devamlı alkışlar ve bra-
vo seıleriyle kartılanan takrir, reye 
konularak ittifakla kabul edildi. 

Kamutay, önümüzdeki pazartesi 
günü saat on ba}te toplanacaktır. 

Hatay heyetinin 
toplantl intibalara 

Dllnkü toplantıyı büyük bir dikkat 
ve alika ile takip eden kardeı Hatay 
heyeti Büyük Şef'in nutuklarında Ha
tay'a venniı oldukları huıusi yerden 
aonıuz bir minnet hi11i duymu9lardır. 
Heyet reisi ve Hatay Millet Meclisi 
Bqkanı B. Abdülgani Türkmen, Ka
mutay'dan çıkarken bir arkada1ımı
za, Büyük Meclisin Hatay divaaında 
gösterdiği alaka ve hassasiyetin ıllk· 
ran hi1&ini her zaman tqıyacaklarım 
ifade etmiftir. 
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RESMi iLANLAR 
nuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 
2, 3 maddelerinde yazılı belgelerle bir
likte muayyen gün ve vakitte M.M.V. 
satın alma komisyonunda bulunmala-
rı. ( 4507) 7960 

Finans Ba"kanhğı 

Maliye müfetliı muavinliği 
imli ham 

Maliye Tefti~ Heyetinden 
35 lira maaşlı maliye müfettiş mua

vinliği için 12 kanunuevel 1938 pazar
tesi günü müsabaka imtihanı yapıla
caktır. 

Aranan şartlar şunlardır: A) Me
murin kanununun 4 üncü maddesinde 
yazılı evsafı haiz olmak, B) 1 kanunu 
sani 938 tarihinde yaşı 30 dan fazla 
olmamak, C) Mülkiye mektebinden 
(Siyasal bilgiler okulu), hukuk fa. 
kültesinden, yüksek ticaret ve iktısat 
mektebinden veya bunlara muadil de
recedeki ecnebi mekteplerden me
zun olmak, D) Yapılacak tahkikat ne
ticesinde şahsi vasıfları ve seciyesi 
müsait bulunmak. 
İmtihana talip olanlar 15 ikinci teş

rin 938 tarihine kadar Ankara'da Ma
liye Vekaleti teftiş heyeti reisliğine 
arzuhalle müracaat edeceklerdir. 

Arzuhal ile şu evrakın raptı lazım
dır: 

A) .Nüfus cüzdanı ve adresi, B) 
~endı el yazılariyle tercümei hal hu
lasası (memuriyette bulunanlar müd
det ve sureti hizmetlerine dair resmi 
vesika, müesseselerde bulunanlar o
radan ala~akları bonservisleri rapte
decek~erdır.), C) Askerliğini yaptığı
na daır resmı vesika (askerlikle ala
kası k.esil.memiş olanlar tecil edilmiş
lerse ımtıhana girebilirler, imtihanı 
kazandıkları taktirde memuriyete an
cak namzet olarak kabul olunabilir
ler.)_ D) Mektep şehadetnamesi veya 
tasdıknamesi, E) Sağlam ve yolculu -
ğa mütehammil olduklarına dair hü
kümet doktorunun raporu; 

Talipler tahriri ve sifahi olmak ü
zere iki imtihana tabi tutulacaklardır. 
Tahriri imtihan Ankara'da ve lstan
bul'da ve bunda muvaffak olanların 
şifahi imtihanı Ankara'da yapılacak
tır. 

lmtihan programı: 
1 - Maliye: A) Bütçe (ihzarı, tat

biki, tastik ve kontrolu), muhasebei 
umumiye kanunu hükümleri. B) Ver
gi nazariyeleri ve usulleri, vasıtasız 
ve vasıtalı vergiler (sedüllü vergiler, 
veraset ve intikal vergileri, istihlak ü 
urinden :ı..lınan ver~iler. ~rük. in
hisarlar, harçlar) Türkiye'deki vası
tasız ve vasıtalı vergiler, C) Maliye 
vekaletinin merkez ve vilayetler teş
kilatı, D) İstikraz nazariyeleri, tah· 
vil (konversiyon), amortisman, Tür
kiye düyunu umumiyesi ve tarihçesi; 

2 - İktısat: A) İstihsal, tedavül, 
nakit ve itibar, inkisam ve istihlak ba
hisleri) 

3 - Mali ve ticari hesap, basit ve 
mürekkep faiz, iskonto, faizli hesabr 
cariler, 

4 - Hendese: (satıh ve hacim me· 
saha lan) 

5 - Usulü defteri: (ticari ve sınai 
muhasebelerle devlet muhasebesi hak
kında nazari ve ameli malUmat), 

6 - Hukuk: İdare hukuku (idari 
kaza dahildir), ceza hukuku (esaslar 
ve memurinin vazifeden mütevellit 
suçları), ceza muhakemeleri usulün
den esasa müteallik hükümlerle ha· 
zırlık tahkikatı ve ilk tahkikata ait 
kısımlar• memurinin vazifelerinden 
mütevellit suçlar dolayısiyle tabi ol
dukları usulü muhakeme ile buna dair 
mevzuat üzerinde mufassal malumat), 

Hukuku medeniye( borçlar kanunu 
üzerinde umumi malumat, kanunu me~ 
deniden umumi malumatla ahvali şah
siye, emvali gayri menkule ve mirasa 
müteallik hükümler), ticaret hukuku 
(esaslar, şirketlere müteallik hüküm
ler ve umumi malfımat), 

7 - Türkiye'nin tabii ve iktısadi 
coğrafyası ve tarihi hakkında malfı
mat. 

8 - Ecnebi lisanı (fransızca, alman
ca ve ingilizceden biri). 
İmtihan neticesinde müfettiş mua

vinliğine alınanlar 3 sene sonra yapı
lacak ehliyet imtihanında muvaffak 
olurlarsa Maliye mü fettişJiğine tayin 
edilecekler ve staj i~in Avrupa'y:> 
gönderileceklerdfr. ( 4257) 7634 

Kanaviçe alınacak 
Maliye Vekaletinden : 

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

2 - Tahmin edilen bedeli üç bin 
ve muvakkat teminatı iki yüz yirmi 
beş liradu. 

3 - Şartnamesi levazım müdürlü
ğünde ve Istanbul'da Dolmabahçe'de 

Nakliyat yaptırılacak 
1 maliye evrakı matbua ambarı memur-ı 
'uğunda görülebilir. 

isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 
.;e 3 üncü maddelerinde yazılı belge
ler ve muvakkat teminat makbuz ve
ya banka kefalet mektubiyle birlikte 
belli gün ve saatte komisyona gelme-

·.: C. H. Partisi 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 

leri. (4384) 7790 

Bayınd1rlik Bakanhğı 

3 köprü yaphnlacak 
Nafia Vekaletinden : 

Diyarbakır - Cizre hattının 39 + 
650, 67 + 450 ve 77 + 700 üncü kilo
metrelerinde Kuruçay, Salatçayı ve 
Batman çayı Üzerlerinde yapılacak 
1 X 60, 4 X 60 ve 5 X 100 metre a
çıklığındaki üç demir köprünün inşa, 
nakil ve montajları kapalı zarf usu
liyle münakasaya konulmuştur. 

1 - Münakasa 11. 11. 938 tarihim: 
tesadüf eden cuma günü saat 15 de 
vekaletimiz demir yollar inşaat daire
sindeki münkasa komisyonu odasında 
yapılacaktır. 

2 - Bu köprülerin nakliye masraf
lariyle beraber muhammen bedelleri 
mecmuu 1.100.000 liradır. 

3 - Muvakkat teminat 46.750 lira
dır. 

4 - Mukavele projesi, eksiltme 
şartnamesi, bayındırlık işleri genel 
şartnamesi, üç adet köprü şeması, ray 
inbisat tertibatı şeması, devlet demir 
yolları ray tipi, telgraf hattı konsol
ları şemasından ibaret bir takım mü
nakasa evrakı 50 lira mukabilinde de
mir yollar inşaat dairesinden tedarik 
olunabilir. 

5 - Bu münakasaya girmek isti
yenler 2490 numaralı artırma, eksilt
me ve ihale kanunu mucibince ibraz~
na mecbur oldukları evrak ve vesika
larla ehliyet vesikalarını ve fiyat tek
lifini havi kapalı ve mühürlü zarfla
rını eksiltme şartnamesi ile mezkO.r 
kanunun tarifatı dairesinde hazırlı
yarak 11. 11. 938 tarihinde saat 14 e 
kaclıi\r demir yollar inşaat dairesinde
ki münakasa komisyonu reisliğine 
numaralı makbuz mukabilinde ver
meleri lazımdır. 

6 - Bu münakasaya gireceklerden 
laakal elli metre açıklığında bir de
mir köprü imal ve montajını yapmış 
olmak şartı aranacaktır. 

7 - Bu nı\lnaka'!laya girmek için 
ehliyet vesikası almak istiyenlerin 
referanslariyle diğer vesikalarını bir 
istidaya bağlıyarak münakasanın ya
pılacağı tarihten en az sekiz gün evel 
vekaletimize müracaat ederek ehliyet 
vesikası talep etmeleri lazımdır. 

8 - Münakasanm yapılacağı tarih
ten en az sekiz gün evel müracaat e
derek ehliyet vesikası talep etmiyen
lerin bu müddetten sonra yapacakla
rı müracaatları nazarı itibare alınmı
yacaktır. (3977) 7025 

Demir tel alınacak 
Nafıa Vekaletinden : 

19. birinci kanun 938 pazartesi gü
nü saat 15 de Ankarada nafıa vekaleti 
binasında malzeme müdürlüğü oda -
sında toplanan malzeme eksiltme ko -
misyonunca gümrüklü Avrupa malı i
çin ceman 6800 lira muhammen bedel
li 34000 kilo 4 m/m lik demir tel ile 
120 kilo 1.5 m/m lik demir bağ telinin 
kapalı zarf usuliyle eksiltmesi yapı -
lacaktır. 

(Yerli malı için de teklifte bulunu
labilir) 

Muvakkat teminat 510 liradır. 
Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 

Ankarada Nafıa vekaleti malzeme mü
dürlüğünden parasız olarak ahnabi -
lir. 

İsteklilerin teklif mektuplarını mu
vakkat teminat ve şartnamesinde ya -
zıh vesikalarla birlikte aynı gün saat 
14 de kadar komisyona vermeleri la -
zımdır. ( 4585) 8182 

Telefon makinası ve 

santralı olmocak 
Nafıa Vekaletinden : 

.. 19· birinci kanun 938 pazartesi gü
nu saat 10 30 d A kA . . · a nkarada nafıa ve -
aletı bınasında malzeme müdürlüğü 

odasında toplanan m 1 ks'l . a zeme e ı tme 
komısyonunca ceman 2875 lira mu -
hammen bedelli 25 adet telef k' .. 1 onma ı-

nesı. ı e 4 adet onlu santralın 5 adet 
beşlı santralın ve 20 adet n t" .. oma orun 
kapalı zarf usuliyle eksiltmesi yapı _ 
lacaktır. 

Muvakkat teminat 215.63 liradır. 
Eksiltme şartname ve teferruatı 

Ankarada nafıa vekaleti malzeme mü
dürlüğünde parasız olarak alınabilir. 

İsteklilerin teklif mektuplarını 
muvakkat teminat ve şartnamesinde 
yazılı vesikalarla birlikte aynı gün 
saat 9.30 a kadar komisyonumuza ver-
meleri lazımdır. (4586) 8183 

Satılık otomobil 
C. H. P. Gene) Sekreterliğinden : 
Partiye ait açık (Kraysler) marka 

otomobil açık arttırmaya konulmuş· 

tur. 
1 - Muhammen bedeli 250 lira -

dır. 

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

3 - İhale 8.11.1938 sah günü saat 
16 da Parti Genel Sekreterlik binasın
daki komisyonda yapılacaktır. 

4 - İhaleye iştirak etmek istiyen
lerin belli gün ve saatte on dokuz li -
ralık muvakakt teminatlariyle komis -
yonda hazır bulunmalarr. 7784 

Posta, Telgraf ve Tele fon 

Hük bandı ahnacak 
P. T.T. Levazım Müdürlüğünden: 
1) - İdare ihtiyacı için satın alına

cak olan (10.000) adet zamklı ve 
(30.000) adet zamksız olmak üzere ce
man kırk bin adet hük bandı açık ek
siltmeye konmuştur. 

2) - Muhammen bedel (2800) lira, 
muvakkat teminat (210) liradır. 

3) - Eksiltme 8.12.938 tarihine mü
sadif perşembe günü saat (15) de An
karada P. T. T. umumi MD. lüğü bi· 
nasındaki satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

4) - Taliplerin, muvakkat teminat 
makbuzu veya banka mektubu ile ka
nuni vesaiki hamilen mezkur gün ve 
saatta o, komisyona müracaatları. 

5) - Şartnameler, Ankarada P. T. 
T. levazım ve İstanbul da Kınaciyan 
hanında P. T. T. levazım ayniyat şu
besi müdürlüklerinden parasız veri -
lir. ( 4378) 7870 

Yeni hatıra pullan 
P. T. T. Müdürlüğünden : 

Cümhuriyetin on beşinci yxldönü
mü hatırası olarak altı neviden mü
rekkep serisi otuz dokuz buçuk kuruş 
olmak üzere bir posta pulu 29 birinci 
teşrin 938 gününden itibaren ve harf 
inkılll.bımn onuncu yıldönUmtl hatıra
sı olarak gene altı neviden ibaret se
risi otuz dokuz buçuk kuruş olmak ü
zere diğer bir posta pulu da 2. inci teş
rin 938 gününden itibaren bütün pos
ta gişelerinde satışa çıkarılacağı sayın 
halka ilan olunur. (4568) 8098 

! 
.................... --............. ] 

Milli Müdafaa Bakanhğı .................................................... 
Elektrik lesisafl yaphnlacak 
M. M. Vekaleti Satın Alına Ko

misyonundan : 
1 - Keşif bedeli 2159 lira 12 kuruş 

olan Cebeci hastanesi pavyonları elek
trik tesisatı açık eksiltmeye konmuş -
tur. 

2 - Eksiltmesi 9-11-938 çarşamba 
günü saat 11 dedir. 

3 - İl kteminat 162 liradır. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin ka -

1 - Eskişehir tayyare alayından 
Eskişehir fabrikasına iki saç hanga
rın nakline 24-10-938 de talip çıkma
dığından yeniden kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. Muhammen bede
li 30362 lira olup ilk teminat miktarı 
2277 lira 15 kuruştur. 

2 - Eksiltmesi 14-11-938 pazartesi 
günü saat 15 de vekalet satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi 152 kuruş mukabi
linde alınabilir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin kanun 
da yazılı vesikalariyle birlikte ilk te
minat ve teklif mektuplarını ihale sa
atinden bir saat evveline kadar ko
misyona vermeleri lazımdır. 

(4617) 8195 

12 Adet mikroskop alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

'520 lira olan 12 adet Mikroskop 19 
.dirinci kanun 938 pazartesi günü saat 
10 da açık eksiltme suretiyle M. M. 
V. satın alma Ko. da satın alınacak
tır. 

2 - tık teminat 189 liradır. Şart -
namesi bedelsiz olarak Ko. dan alı
nır. 

3 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3. cü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte eksiltme gün ve saatinde ko
misyonda bulunmaları. ( 4616) 8194 

Ankara Belediyesi 

Şoför alınacak 
Ankara Belediye Riyasetinden : 

Otobüs İdaresi için Şoför alınacak
tır. Ankara ehliyetnamesini haiz ol
mak şarttır. 

Evvelce istida vermiş olanların doğ
rudan mezkur idareye müracaatları, 

yeniden talip olacakların Belediye 
Reisliğine birer istida vermeleri ilan 
olunur. (4623) 8196 

Ankara. Valiliği 

Kalorifer tamiri 
Anıtara VallUflnöen : 

Etimesgut yatı okulunun kalorifer 
tamiratı (4139) lira 5 kuruş keşif be
deli üzerinden açık eksiltmeye konu
lan ve 31-10-938 pazartesi günü ihale
si ilan edilen mezkur kalorifer tesi
satının 3-11-938 perşembe gününe te
hir edildiği tashihen ilan olunur. 

(4614) 8192 

- . . 

Bankalar 
Satılık tavuk yemi 

Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Ban
kası Ankara Ajansından: 

Selektörden geçirilen tohumluk 
buğday ve arpalardan hasıl olan 2000 
kilo kadar tavuk yemi satılıktır. 

Satış, 7-11-938 pazartesi saat 16 da 
yaprlacaktır. Alıcıların Bankaya mü-
racaatleri ilan olunur. 8203 

Sigara kağıdı alınacak 
İnhisarlar Umum Müdürlüğünden : 

Muhammen 
Beheri 

Cinsi Miktarı Li. Kr. 

660 X 700 m/m 

Be. 
Tutarı 

L. Kr. 

Muvakkat Eksiltmenin 
teminat Şekli saatı 

L. Kr. 

tefrikli verje 52000.- 3850.- Kapalı zarf 15 
sigara kağıdı 25.000 top 2.08 
24.5 m/m velin 
bobin sigara 
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 7 50 bobin sigara kağıdı 
açık eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları yukarda gösteril
miştir. 

III - Eksiltme 8/XI/1938 tarihine rastlryan 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'adr ihale gününden bir hafta evveline kadar 
İnhisarlar tütün fabrikalar şubesine bildirmeleri ve münakasaya iştirak 
vesikası almaları lazımdır. 

_ vı - Açık eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin eksiltme için tayin e
dılen gün ve saatte % 7.5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen komisyo
~~ gelt~eleri, kapalı zarf eksiltmesine iştirak etmek istiyenlerin de mühür
lu teklıf mektubunu kanuni vesaik ile % 7,5 güvenme parası makbuzu ve
ya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfları eksiltme 
gün~. en geç saat 14.30 za kadar alım komisyonu başkanlığına makbuz mu-
kabılınde vermeleri lazımdır. (6720-3952) 6951 

---- - ---

Et fiatları 
Belediye Reisliğinden : 

Tiftik etinin (30) kuruştan (24) kuruşa indirildiği ve di
ğer et fiatlarrnda bir değişiklik olmadığı sayın halka ilan 
olunur. (4625) 8197 

Kiralık arsalar 
Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 

Senelik Muvakk-
Metre muhammen kat te-

murab- Vakıf kirası minatı 

Mahallesi sokağı cinsi baı No. Lira Lira Müddeti icar 
~~- -~~ ~~- -~ 

Bostani Soğukkuyu Arsa 354 298 252 30 Teslim tarihinden 
31-5-940 tarihine kadar 

" 
,, " 354 298/1 252 30 

" .. .. 
,, ,, ,, 354 298/2 252 30 

" .. ,. 
" .. ,, 354 298/3 252 30 .. .. .. 
" " " 

354 298/4 252 30 .. .. .. 
" 

,, ,, 354 298/5 252 30 .. .. .. 
" " 

,, 354 298/6 252 30 .. ,, ,. 
,, 

" " 
354 298/7 252 30 " " .. 

Yukarda evsafı yazılı arsaların kirasına birinci artırma müddeti zar• 
fında talip çıkmadığından artırma beş gün daha uzatılmıştır. İhalesi 5-11-
938 cumartesi günü saat 11 de ikinci vakıf apartımanında Vakıflar Umum 
Müdürlüğü Varidat müdürlüğünde yapılacaktır. Tutmak ve şartları gör-
mek istiyenlerin adı geçen müdürlüğe n-.::racaatları. (4615) 8193 

3360 Adet çam telefon direği 
Kilis Gümrük Muhafaza Taburu Satın Alma Konıisyonundan : 

Eksiltmiye konulan Telefon Direğinin 
Dipten 2. Mt. 

mikdarı muhammen bedeli boyu tepeden muhiti de muhiti 
Cinsi adet lira kuruş metre santim santim 

Çam direk 3360 16800 00 7 40 55 
1 - Yukarıda cins, mikdar, muhammen bedel ve ebadı yazılı 3360 adet 

çam telefon direği kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - Bu direkler Maraşın "Su çatı" ormanından mevcut plan dahilinde 

gösterilecek maktadan kesilerek Maraşm "Eloğlu" istasyonunda teslim e

dilecektir. 
3 - Eksiltme 21 ikinci teşrin 938 pazartesi günü saat 15 de Kilis gümrük 

muhafaza taburunda yapılacaktır. 
4 - İstekliler 1260 lira muvakkat teminatını gümrük veya maliye vezne

lerine yatumış ve 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde istenilen belgeleri 
ve teklif mektuplarını eksiltme saatmdan bir saat eveline kadar vermiş bu
lunmaları. 

5 - İsteklilerden direklerin şartnamesindeki evsaf ve teslim yerini öğ
renmek isteyenler, 

İstanbulda: Gala tada eski gümrük binasında gümrük muhafaza komutan-
lığı satın alma komisyonuna: • 

Ankarada: !Gümrükler muhafaza,e;enel komutanltğı levaZJTn ,....;:...ı~ı~~ 
ne. 

Kiliste: Gümrük muhafaza taburu satın alma komisyonuna müracaatla 
öğrenmeleri ve şartname örneğini parasız alabilecekleri ilan olunur. 

(7920/4572) 8181 

~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. 

~ TÜRK HAVA KURUMU ~ 
~ 26 cı - Tertip ~ - -- --BÜYÜK --PİYANGOSU ------ -------- Birinci keıide 11 İkinciteşrin 938 dedir. --------40.000 --- liradır. Büyük ikramiye ---------- Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye. 
=: ferle (20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır... =: 
;;;;; Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal et- =: 
= meyiniz. Siz de piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına = 
:= girmiş olursunuz... E: 
~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 I~ 

Ankara Defterdarlığı 

Askeri ve mülki tekaüllerle 
dul ve yetimlerin 
938 yoklamalan 

Ankara Defterırlarhğından : 
1 - Mütekaidini askeriye ve mül

kiye ile dul ve yetimlerinin kanunue
vel 938 yoklamaları 3. 11. 938 den 
27. 11. 938 ze kadar yapılacaktır. 

2 - Maaş sahiplerinin yoklama ka-

l ğıdındaki suallere ayn ayrı, yazı ile 
cevap vermek ve soyadlarını beheme-

1 hal yazmak suretiyle şubede kayıtlı 
I olan askeri mütekaitlerin askerlik şu

besince dul ve yetimleriyle mülki 
mütekait dul ve yetimlerinin belediye 
muhtarlık işleri müdürlüğünce tasdik 
ettirildikten sonra resmi senet, nüfus 
teskeresi, ve maaş cüzdanlariyle def
terdarlık muhasebe müdürlüğüne mü
racaatları. 

3 - Yukarıda gösterilen muayyen 
müddet zarfında müracaat etmiyen ve 
yoklamalarını yaptırmıyanların yok
lama muamelesi bizzarur umumi tev
ziattan sonra yapılacağı ilan olunur. 

(4595) 81.sl 

Tamirat yaptır1lacak 
Ankara Defterdarbğından : 

Muhammen keşif bedeli 
işin nevi Lira K. 

Dipozito 
Lira K. 

Tamirat 529 84 40 
.. .. 200 15 
Akköpril depolar memnu mıntakası dahilinde hazneye ait evle Yeğenbey 

tahakkuk ve tahsilat şubesi işgalinde bulunan binada tamirat yaptırılaca
ğı~dan 7.1!-.1938 pazartesi günü saat 15 de Defterdarlıkta müteşekkil ko
mısyonda ıhale edilmek üzere açık eksiltmeye konulmuştur. 

İsteklilerin keşif ve şartnamesini görmek üzere Defterdarlık Milli Em.. 
lak müdürlüğüne müracaatları. ~4486) 790S 



Ankara Levazım Amjrliği 

Ekmeklik un ohnacok 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al· 

ma Komisyonundan : 
1 - Sıvas'taki birlikler ihtiyacı i • 

çin 363500 kilo ekmeklik un kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş -

tur. 
2 - Bedeli 50890 lira ve muvakkat 

teminatı 3816 lira 75 kuruştur. 
3 - 8 • 2. ci teşrin - 938 salı günü sa

at 15 de Sivas tümen komutanlık bina
sındaki tüm satın alma komisyonunda 

ihale edilecektir. 
4 - Şartnamesi her gün komisyon-

da görülebilir. İstekliler kanunun iki 
ve üçüncü maddelerindeki vesaik ve 
muvakkat teminat ınakbuzlarını ve 
teklif mektuplarını havi zarfı kanu -
nun 32 ve 33 üncü maddelerindeki ta
rifat dairesinde hazırhyarak ihale gü· 
nü saat 14 de kadar komisyona verm\~ 
bulunmalıdır. 7772 

Sade yağı olanacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın AJ

ma Komiıyonundan: 
1- Sivas'taki birlikler için 1750C 

kilo sadeyağ kapalı zarf usuliyle ek · 

ıiltmeye konulmuştur. 
2 - Bedeli 17237 hra 50 kuruş olup 

ilk teminatı 1292 lira 82 kuruştur 
3 - 7 - 2. ci teş. . 938 pazartesi gü

nü saat 15 de Sivas't; tümen komutan
lık binasındaki tüm satm alma komis· 
yonunda ihale edilecektir . . 

4 - Şertnamesi her gün komısyon-
da görülebilir. İstekliler kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerindeki yazılı ve -
sikaları ve ilk teminat makbuzlarını 
ve teklif mektuplarını havi olan _zarfı 
kanunun 32 ve 33 üncü maddelerınde· 
ki sarahat dahilinde tertip ede~ek i · 

h 1 
·· .. saat 14 e kadar komısyona a e gunu 7773 

vermiş bulunmalıdırlar. 

Buğday öğütlürülecek 
Ankara Levazım Am.irligı ,:,atın Al· 

ma Komisyonundan : . . .. 
1 - Ankara garnizon ve bır~~~ .. ~.u· 

1 . . in 600 ton buğday ogutul
esse~e. erkıaıp~ ah zarfla eksiltmesi 3 - 2. 
mesının . 

938 
saat 15 de Ankara levazım 

cı teş. - . d amirliği satın alma komısyonun aya. 

pdacaktır. . 
2 

_Muhammen bedeli 9000 li_ra 1lk 
teminatı 675 liradır. Şarı;,nam~sı ko . 

d 
.. "lilr Kanunı vesıkalarda 

misyon a goru . 
teklif mektuplarının saat 14 

bulunan . . 
e kadar komisyona verılmesı. 

(4390) 7775 

Un ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

J{oıniıyonundan: 
Alnıa garnizonunun 938 ve 939 se-
ço:u~ eklik ihtiyacı için 200000 

n~lerı e :palı zarfla eksiltmeye ko
kılo un Muhammen bedeli 22000 
nulrnuştur. kkat teminatı 1650 liradır. 
lira ve ınuv~ örınek isti yenler hergün 
Şartnaıneyı g indeki komisyona mü-
ç m ordu ev . .k. . 

oru ·r ter. İhalesı ı ıncı teş-
racaat edebl ~·zinci sah günü saat 15 
rin ayırıın se_ 

1 
.... teıninatı muvakka-

. İ teklılerlo dedır. s . 'kte eksiltme kanununun 
teleriyle bırh. d teklif mektuplarını 
emrettiği şek~! eve saatinden bir saat 
belli edilen gun vinde toplanacak 
evel Çoruın ordu 

1 
e_ ına getirmeleri. 

komisyon başkan ıg 7899 
(4475) 

Sade yağı ah~~~ak 
ı\rnırlıgı Satın 

A nkara LevazJlll • 
<elan • 

Alma Komisyonun birliklerinin 938 
Kırklareli tü~~n kapalı zarfla mü -

senesi ihtiyacı ıçın40 ton sade yağına 
nakasaya kon~ıan an bU mikdar sade 
talip çıkmadıgındl arfla eksiltmeye 

'd kapa I Z yağı yenı en Beher kilosunun mu -
konulmuştur. 

hammen fiyatı 111 kuruş olup ilkte
minatı 33~0 liradır. İhalesi 28.11.938 
pazartesi günü saat 16 dadır. İstekli
ler şartnamesini her gün tümen satın 
alma komisyonunda görebilirler. İs -
teklilerin kanunun 2, 3 eli maddele -
rindeki vesaik ile teminat mektupla -
rını havi zarflarını belli gün ve saat
ten en az bir saat eveline kadar tü -
men satın alma komisyonuna verme -
leri. (4611) 8186 

. Demiryolları 

Lastik malzeme ve lastik 
borular ahnacak 

D. D. Yolları Satın Alma Komis

yonundan : 
Muhammen bedeli yerli olduğu tak-

dirde 48.445 lira ve ecnebi olduğu tak
dirde de 22.220 lira olan 79 kalem las
tik malzeme ve lastik borular 16.12. 
193R curııı> ı:rünii ~aat 15.30 da kapalı 
zarf usuli ile Ankara'da idare bina • 
sın da ;atın cılinacaktır. 

Bu işe p-irmek istivf'nlerin yerli 
malzeme için 3.633,38 lira ve ecne -
ln malzeme ıçıin l.666,50 liralık .mu · 
vakkat teminat ile kanunun tayın et
tiği vesikaları ve teklifler~ni aynı 
,.,.ün saat 14.30 a kadar koınısyon re
isliğine vermeleri ıaznndır. 
Şartnameler par~sız olarak Anka -

rada malzeme dairesinden, Haydar 
oaşada tesellüm ve 3ev!{ şefl; ;y ;..,~P~ 
daihtılacaktır. (4544) 8129 

Küçük yol malzemesi 

oh nacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komis

yonundan : 
Muhammen bedelıi 204776,10 lira o-

lan 9 kalem kücsük yol malzemesi 
15.12.938 perşembe günü saat 15.30 da 
kapalı zarf usulü ile Ankara'da idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenierin 11488,80 
liralık muvakkat teminat ile konunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 1024 kuruşa Ankara ve 
Haydarpaşa veznelerinde satılmakta-
dır (4495) 8132 

Umumi idare binası inıaafl 
O. D. Yolları Satın Alma Kom.is

yonundan : 
Ankara istasyonunda yapılacak dev-

let demiryollarx umumi idare binası 
inşaatı yeniden kapalı zarf usuliyle 
ve vahidi fiat üzerinden eksiltmeye 
konmuştur. 

1 - Bu inşaatın muhammen bedeli 
(1 000 000) liradır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname 

ve sair evrakı devlet demiryollarınm 
Ankara ve Sirkeci veznelerinden (50) 
lira mukabilinde alabilirler. 

3 - Eksiltme 16.11.938 tarihinde 
çarşamba günü saat 15 de Ankarada 
D. D. yolları yol dairesinde toplana -
cak merkez birinci komisyonunca ya· 
pılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebil~k icsin is
teklilerin teklif mektubu ile birlik
te aşağıda yazılı teminat vesaiki aynı 
gün saat 14 e kadar komisyon reisli -
ğine tevdi etmiş olmaları lazımdır. 

a) 2490 sayılı kanun ahkamına uy · 
gun 43750 liralık muvakkat teminat, 

b) Bu kanunun tayin ettiği vesika-

lar, 
c) Bu gibi inşaat işlerinden en az 

400 000 lira kıymetinde bir inşaatı mu
vaffakiyetle başarmış olduğuna dair 

vesika, 
d) Nafıa vekaletinden musaddak 

ehliyet vesikası. 
Ehliyet vesikası için vakit zayı et

meden tahriren nafıa vekaletine mü-
racaat olunması. ( 4607) 8185 

--- ah nacak 
6 GruP maki na 

S tın Alma Komisyonundan 
D D Yolları a . · · · rnuvakkat teminatları aşağıda yazılı 6 gurup makı-

Muhammen bedell~rll ek şartiyle 16-12-1938 cuma günü saat 15 de kapalı 
'h le edı ın na ayrı ayrı ı a 'da idare binasmda satın alınacaktır-

zarf usuliyle An~ar.a enlerin aşağıda gösterilen muvakkat teminat ile ka
Bu işe girı:nek ıstıY 'katarı ve tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar ko . 

· - · vesı 
nunun tayin ettıgı eleri lazımdır. 

' l·-·ne verrn . . d H d misyon reıs ıgı ıarak Ankara'da malzeme daıresın en, ay arpa-
arasız o 

şartnameler P k şefliğinden dağıtılacaktır. 
l" ve sev p.'da tesel um Muhammen 

Bedel 

Muvakkat 
Teminat 

'fezgahm cinsi ve miktarı Lira Lira 

Gurup ~ezgahı· - 14.000 1.050 

I 17 adet ~telif zımpara tezgahı 6.500 487,50 

Il 7 Mu Ah 8.500 637,5 
,, üniversal freze tezg_:ı ı 

III 1 " Vida dişi açma tezgahı 2.500 187,50 

ıv 1 " }{ava şahınerdanı 
9.000 675 

v 1 " seyyar kaynak cihazı 2.160 162 

vı 1 " (4528) 
8127 

M murlar kooperatifi mağazalarında 
e vvalardan itina ile hazırlanmış reçe~erin kilosu 
Taze nıeı. 

O ve 50 kuruştur. 
4 Topdan alanlara ap-ıca tenzilat yapılır. 

8174 

[::::::::~~~:-·· ............ '''"''''l v.~.~~.r.~!~.~~ .......... . 
Manisa' da yap ilan sinema 
binası kiraya verilecek 

Manisa Valiliğinden : 
1 - Manisada Atatürk asfalt bul

varı üzerinde vilayet hususi idaresi ta
rafından yeni yapılan sinema binası 
üç yıl müddetle 9.000 lira bedel üze
rinden açık arttırma suretiyle müza
yedeye konulmuştur. 

2 - Şartnamesi vilayet daimi encü
meninden parsız olarak alınabilir. 

3 - İhalesi teşrini saninin üçüncü 
perşembe günü saat 11 de Manisa vila
yeti daimi encümeni önünde yapıla

caktır. 
4 - Muvakkat teminat miktarı 675 

liradır. (4380) 7753 

Hükümet konağı yaptıruacak 
Çanakkale Nafıa Müdürlüğün • 

·den: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Yenice 

hükümet konağı inşaatı olup keşif be
deli 15768 lira ı kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve ev • 
raklar şunlardır. 

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

namesi 
D -:- Yapı işleri umumi fenni şart . 

namesı 

E - Hususi şartname 
F - Keşif cetveli, metraj cetveli 

fiyat bordrosu 
G - Proje 
İsteyenler bu şartnameleri ve evra

kı Ça_nakkale Nafıa müdürlüğünde 

bedelsız olarak görebilirler. 
3 - İhale 7-11-938 tarihine müsadif 

pazartesi günü saat 15 de nafıa mü • 
dürlüğü binasında toplanacak komis 
yonda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is -
teklilerin 1182.60 liralık muvakkat te
minat vermeleri ve ihale gününden 
nihayet sekiz gün eveline kadar vila -
yet makamına müracaatla alacakları 

ehliyet fenniye vesikası ile 938 yılına 
ait ticaret odası vesikasını ibraz et
melerı lazımdır. 

6 - Teklif mektuplarının yukarıda 
yazılı gün ve saattan bir saat evetine 
kadar makbuz mukabilinde komisyona 
verilmesi lazımdır. Posta ile gönderi
lecek mektupların nihayet saat 14 e 
kadar gelmiş olmaları, aksi takdirde 
postada olan geçikmeler kabul edilmi
yeccğl ilan ounur. 

(7580 • 4433) 7811 

Hükümet konağı 
yaptı rı laca k 

Denizli Nafıa Müdürlüğünden : 
1 - Sarayköy hükümet konağmm 

24288 lira 82 kuruş keşif bedelli dör· 
düncü kıs:m inşaatınm 1938 mali yrJı 
içinde yapılacak 15.000 liralık kısmı 

eksiltmesine istekli çıkmadığrndan 
vahidi kıyasi fiyatla ve kapalı zarf 
usuliyle tekrar eksiltmeye çıkarılmış · 

tır. 

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

3 - Muvakkat teminat miktarı 1125 
liradır. 

4 - Bu işe ait eksiltme şartnamesi 
ile bu şartnameye bağlı evrak Denizli 
nafıa müdürlüğünden 75 kuruş bedel 
mukabilinde alınabilir. 

5 - İsteklilerin 2490 sayıh kanun 
hükümlerine göre hazulıyacakları 
teklif mektuplarını 4. 11. 938 günü 
saat 9 a kadar Denizli nafıa müdürlü
ğüne makbuz mukabilinde vermeleri 
veya taahhütlü olarak göndermeleri 
ilan olunur. (7818 / 4536) 805~ 

Hükümet konağı 
yaptı rı laca k 

Aydın Nafia Eksiltme Komisyo
nundan : 

1 - 21. 10. 938 günü ihalesi yapıl
mak üzere eksiltmeye çıkarılan 49329 
lira 51 kuruş keşif bedelli Nazillide 
hükümet konağı inşaatına talip çıkma 
dığmdan yeniden eksiltmeye kon· 
muştur. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak 
şunlardır. 

A) Kapalı zarf usuliyle eksiltme 
şartnamesi 

B) Mukavele projesi 
C) Bayındırlık işleri genel şartna-

mesı yapı işleri şeraiti umumiyesi 
D) Fenni şartname 
E) Keşif metraj cetvelleri 
F) Resimler 
lstiyenler bu evrakı Aydın nafıa 

müdürlüğünde görebilirler. 
3 - Eksiltme 14. ıı. 938 tarihinde 

pazartesi günü saat on beşte Aydın 
nafıa müdürlüğünde toplanacak ko· 
misyonda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 3700 liralık muvakkat te-

minat vermesi ve ihaleden en az 8 
gün evet vekalete muracaat ederek 
Nafıa vekaletinden alınmış yapı mü
teahhitliği vesikası göstermetıi ve 
müteahhidin bizzat diplomalr mühen
dis veya mimar olması veya bunlar
dan birisiyle müştereken teklif yap
ması ve mukaveleyi birlikte imza et
mesi Hizundır. 

6 - Teklif mektupları yukarıda ü
çüncü maddede yazılı saatten bir sa
at eveline kadar nafıa dairesine geti
rilerek eksiltme komisyon reisliğine 
makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektupların 
nihayet üçüncü maddede ayzılı saate 
kadar gelmiş olması ve dış zarfın 
mühür mumu ile iyice kapatrlmış ol
ması lazımdır. Postada olacak gecik-
meler kabul edilmez. 8054 

Kapalı zarf uauliyle 
eksiltme ilanı 

Trabzon Vilayeti Srhhat ve içti
mai muavenet Müdürlüğünden : 

1 - Eksiltmeye konulan is: Trab
zon'da nümune hastanesi ikin°ci kısım 
inşaatı ile elektrik, kalorifer, sıhi ve 
diğer tesisattır. 

Bu işin muhammen keşif bedeli 
737044 lira 88 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak 
şunlardır: 

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 hususi şartname lahikası ke

şif 
F - Projeler 
İstiyenler bu şartname ve evrakı 36 

lira 86 kuruş bedeli mukabilinde nafta 
vekaleti yapı işleri umum müdürlüğü 
ile İstanbul, Trabzon nafıa müdürlük
lerinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 15-11-1938 tarihinde 
salı günü saat 15 de Trabzon srhat mü
dürlüğü dairesinde yapılacaktır. 

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 daimi ve mu
vakkat vesikalar ilga kıhnmış oldu
ğundan. Nafıa vekaletinin 12.8.1938 ta· 
rih ve 67/ 11650 sayılı tamimleri mu
cibince Trabzon vilayetinden alma· 
cak ehllyet vesikası. 

B - 1938 senesine ait ticaret odası 
vesikası. 

6 - Ehliyet vesikaları talebinde bu
lunanlar 15.11.1938 tarihinden etı az 
sekiz gün evel istida ile Trabzon vila
yetine müracaat edecekler ve bu za
man zarfında vesika talebinde bulun
mıyanlar eksiltmeye giremiyecekler
dir. 

7 - Teklif mektupları yukarıda 3 
üncü maddede yazrlı saatten bir saat 
evelinc 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) 8089 

Memleket hastanesi inşaah 
Malatya valiliğinden : 

101041 lira 99 kuruş keşif bedelini 
muhtevi olup vilayet merkezinde yap
tırılmakta olan memleket hastanesine 
ait bakiye inşaat ve tesisata kapalı 
zarf usuliyle yapılan eksiltme sonun
da istekli çıkmadığından mezkur in
şaat ve tesisatın 28.10.938 tarihinden 
itibaren bir ay zarfında pazarlıkla is
teklisine verilmesi kararlaşttrrlmış -
trr. Taliplerin vilayet daimi encüme
nine müracaatları ilan olunur. ( 4606) 

8184 

İdare binası inşası 
Kars inhisarlar Müstakil Mü

dürlüğünden: 
1 - Şartname ve projesi mucibince 

Karsta yaptırılacak idare bina inşaatı 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul 
muştur. 

2 - Keşif bedeli 40237 lira 20 ku
ruş muvakkat teminat 3017 lira 79 ku
ruştur. 

3 - Eksiltme 15-11-938 salı günü 
saat 14 de Kars İnhisarlar Müstakil 
Müdürlüğünde yapılacaktır. 

4 - Şartnamesi ve projeleri 201 ku
ruş bedelle Kars İnhisarlar idaresiy
le İstanbul, Ankara Başmüdürlükle -
rinden alınabilir. 

5 - Eksiltmeye iştirak etmek isti
yenlerin Nafıa Vekaletinin 12-8-938 
ve 67 numaralı tamimi mucibince eh
liyet vesikasını haiz bulunması lazım
dır. 

6 - Mühürlü teklif mektubunu ka
nuni vesaikile Nafıa Vekaletinden a
lınacak ehliyet vesikasını yüzde ye
di buçuk güvenme parasını ve yahut 
teminat mektubu ihtiva edecek ka
palı zarfların eksiltme günü en geç 
saat 13 e kadar Kars İnhisarlar Müs-

KÜÇÜK İLANLAR 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Kiralık : 

Ucuz kiralık - Yenişehir Adakale 
caddesinde 20 No. da 5 oda havağazı 
elektrik, banyo ve su, ağa~ büyın; 
bahçe .. Ti: 1669 - 1798 müracaat. 

• 7972 
Kiralrk ucuz güne,li kat _ 4 geniş 

oda, hol, sandık odası. geniş mutfak, 
banyo v. a. bahçe. Yenişehir 1smetpa-
şa caddesi son durak No. 94~. 7988 

Kiralık - Müstakil odalar ve dai· 
reler. Havuzbaşı ya,,ında. Bahcseli ve 
güzel nezaretli ehven fiatlar. Sel§nik 
caddesi. No. 16 7991 

Kirahk daireler - Ersoy apartrma
nı otobüs garajı karşısında Tl: 3654 · 
3710 8005 

Kirlık kaloriferli daire - 4 oda, 
bir hol, tam konfor. Yenişehir Çiftlik 
satış mağazası karşısı Erkut apartı · 
manı. kapıcıya müracaat. 8024 

KlRALIK - KALORiFER, Sl
CAK SU VE HER fURLU KON
FOR : Beş ve altı odalı daire · 
ler ehven fiatla kiralıktır. Yenişe

hir, Mimar Kemal ılk okulu karşısın 
da okula sokağı No. 9. Telefon: 1372 

8046 
Kiralık aparbman - Yenışehir'de 

Atatür kbulvarında Tuna Ap. Kalori · 
Eerli daireler Resmi dairelere de elve-
rişlidir. 8048 

Kiralık - Bahçeli evler kooperati
fi mahallesinde 123 No. beş odalı iki 
kat müstakil B. 4 tipi ev kirahktır 

Merkez Bankasında R. Bolevin'e mii · 
raca at. 8050 

Dört satırlık küçük ilanlardan : 
Bir defa için 30 Kuruş 
İki defa için 50 Kuruş 
Üç defa için 70 Kuru!,i 
Dört defa için 80 Kuruş 

Devamlı küçük ilanlardan her defası ı 
için 10 kuruş alınır. Meselli on defa t 
neşredilecek bir ilan için 140 kuruş 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere 
her satır, kelime aralarındaki boşluk
lar müstesna, 30 harf itibar edilmiş-

i 
tir. Bir küçlık ilan 120 harften ibaret 
olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için ay

İ nca on kuruş alınır. .................................................... 
Yenitehir'de kiralık kat - Adaka· 

le caddesi No. 18 de birinci kat 3 geniş 
oda ve hol, banyo, elektrik, havagazı, 
mutbak. Tl: 2655 8189 

Kiralık apartıman - Kaloriferli 6 
oda muşambalı Çankaya caddesi No. 
49 görmek iç.in ikinci kata, görüşmek 
için şekerci Hacı Bekir'e müracaat 
Tel: 3050 8190 

Kiralık oda - Bir bayan için 2 ba
yandan mürekkep aile yanında güzel 
manzaralı. Yenişehir Selanik caddesi 
No. 40 da 3 cü kat. 8202 

~:lhlık : 

Satılık - Ankaranın her tarafında 
irat getirir, satılık apartımanlar, evler. 
Tel: 2487 Vahdi Doğruer. 7996 

Satıhk - Yenişehir'de, Cebeci'de 
ınşaata elverişli ve istasyon arkasında 
ufak çapta arı;alar. Tel: 2487 Vahdi 
Doğruer. 7997 

Yeni kaloriferli apartrman - 5 oda Satıhk - Bahçeli evlerden asfalta 
ayrıca hizmetçi, sandık odaları geruş en yakın yerlerde muhtelif tiplerde 
tıol, ofis 15. il. teşrinden kiralrktır uygun fiat. H. Dilman. Koç apartıma. 
Yenişehir İzmir Cad No. 10 8057 nı No: 4 Tl: 2181 8163 

Kiralık kat - 4 oda, ı hol. Yenı . Satılık - Yenişehir'de jandanna 
~ehir Dikmen köprüsü yanında Ayla mektebi civarında istasyon arkaların· 
sokak No. 3. K . Oğlan (Ulus mayda da ve Ankara'nm her tarafında inşaata 
:11) Kuyumcu bay Şerefe müracaat elverişli arsalar, tel: 2406 Neşet Şe • 

807 5 ren. 8176 
Kiralık - 5 geniş oda, hol, banyo Satılık - Anlcara'nın her tarafında 

balkon, havagazı hizruetçı odası 2 tu irat getirir beton ahşap ev ve apartı -
valet bahcseli 80 lira. Yenişehir Selanik manlar ve bahçeli evler yapı koopera-
cad. No. 51 Tl: 1347 • 2953 8077 tifi hisseleri. Tel: 2406 Neşet Şeren. 

8177 
Kiralık - Kocatepe'de Meteoroloı'i 

k d 
Acele a.atıhk arsa - İstasyon arka-

ar§ısın a yeni yapılan Uraz apartr· manında 5 odalı, kaloriferli, sıcak su • sında 593 M. Maltepe'de 644 M. arsa 
lu ve her türlü konforu haiz kiralık ~cele ve uygun fiyatla satılıktır Tl: 
daireler vardrr Telefon 3223 e müra - 538 Hayri Alrcıoğlu. 8187 

Sablık - Ankara'nın her tarafında 
caat. 8080 aparttman ev arsa almak ve satmak is

Kirahk Daireler - Kalorifer dai . tiyenlerc tavassut. Tel: 2406 Neşet 
mi sıcak su, dahili telefon, çift pen- Şeren. 
çere, lüks tertibat; 5 büyük oda, san,· ---------------
drk odasL Bir kat üzerinde iki daire Kurslar : 
yazıhane ve daireler için de elverişli-
dir. Bakanlıklar karşısı, Konur sokak Daktilo kursu - 52 inci devresine 
N o. 20 telefon 3225 8093 teşrinisaninin ilk haftasmda başlıya • 

B~r B~y lçin - Möble, banyolu oda caktır. 2 ayda diploma verilir. Koope -
Yenışehır Tuna C. Yiğitl.oşun s. No. ratif üstünde Tel: 3714 8167 
15. 8094 

Kiralık daire _ Emniyet §bidesi IR verenler : 
karşısında gayet nezaretli üç oda, bit 
hol, alafranga, alaturka hela, mizmetçi Dolgun maaşla hizmetçi aranıyor 
odası, her türlü konforu haiz. Çelikka- - Ev halkı 3 kişidir, yemek ev biz -
le So. No 12, Tümer ap. 8110 meti ve ufak çamaşır yapacaktır. Ulus 

meydanında Koçak han kapıcısına mü· 
Kiralık - Yenişehir Meşrutiyet racaat. 8026 

caddesı Türe sokak No. 6 da 3 oda 1 
hol. 5o lira. Çatı katında ev sahibine \ .. · ranıvor • 
muracaat. 8157 • 

Kiralık oda - MobilyalL Hukuk 
c~ddesı N °: 16 Kanber apartıman ı 
cı kat No: z 8158 
. Kiralık kaloriferli katlar - ismet 
lnönü caddes· d Lo ın e zan meydanı ya · 

Aranıyor - Mobilyalı 1 ve yahut 
2 oda. Kaloriferli daimi sıcak sulu 
muşterek veya serbest mutbaklı olma -
sı lazımdır. Mühendis G. Ronai Yeni -
şehir Sevim aparumam. 8109 

k~nmda ~-eni apartımanın beşer oda ve 
~ırer holu. havı katları için Yenişehır - l ı.; arJVan lar : 

e .. Karanfıl sokağında (12) numaraya -
muracaat veya 2698 numraya telefon. 

8164 
. Kiralık oda - Mobilyasız. banyolu 

bır oda kiralıktır. Postahane caddesı 
16 numaralı apartımanın 2 numaralı 
dairesine müracaat.• 8165 

Kiralık d"k'-" u n.an - Çankırı caddesin-
de Tan oteli sırasında 65 1 
d 

.. kkA numara ı 
u an kiralıktır. 8166 

Ki~a~ık -: İsmetpaşa ve Yüksel cad
delerının bırleştiği yerde 4 oda, 1 hol, 
1 ~ndık odası ve 1 kilerli konforlu 
daıreler Bitişiğinde 24 numaral .. ı eve 
muracaat. T. 3334 8188 

Danı Dersi - Dans öğrenmek isti• 
yenlere ıyı bır fırsat; ıu g ıınde ınü -
kemmel dans ogrenmek istiyor,saruz 
Ulu:. ta .t>. li. rwnuzuna mektupla mü
racaat ediniz. Ders evlerinizde verilir .. 

7852 
Mühendis - Diplomalı (Su, yol, 

demıryol, kopri.ı ınşaau) ıçin ış ara
maktadır. Mühendıı; W. D. Ankara 
Yenışehır Birlik oteli 8160 

Tecrübeli bir banka muhasibi -
Akşamlan bir tüccar yanında veya hu
susi bir müessesenin muhasebesini tut
mak istiyor. Ulusta (A. K) rumuzu • 
na müracaat. 8180 

lt~kdil Mü.dürlüğüne makbuz mukabi- -Zayi - !stanbul lthalat glimrüğU· 
nün 54509 sayı 3-5-938 tan Ji beyan-ın .e verılmiş olması ve posta ı'le go"n lı 'h 

derı~ecek mektupların da bu saatte namesine ait 292705 numaralı 3-5-938 
~omısyonda bulundurulması lazım- tarihli makbuzu kaybettik. Yenisini 

ır. ç ıkaraca~ ıınızdan kaybolanın h ukmü 

d'~osta~: olacak gecikmeler kabul l yoktur. İstanbul, Fındıklı, 126 numa. 
1 mez. 628) 8200 rada Ermis konserva fabrikası. 8179 

Yüksek tahsil talebesine 
Belediye Reisliğinden : 

• 
• 

Hüviyet varakasını hamil olan yüksek mektep talebe
lerinin ııehrimizdeki sinemalarda (25) kuruş bedel ile hu
susi mevkilere girebilecekleri ilan olunur. ( 4627) 8199 



:r. c. ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

~· .. 
\ 

Para biriktirenlere 28. 800 lira ikramiye verecek 
Ziraat _Bankasmda Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarmda 

en ~z 50 lırası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı· 
dakı plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 
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.. .. 
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250 
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40 
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,, 
.. 
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2.000 
1.000 

4.000 

5.000 
4.800 

3.200 

.. .. .. .. .. .. 
DlKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 fi. 

radan a~ağı dü~mivenlere ikramiye çıktığı takdirde %20 
lazla•iyle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 def'a, ı Eylül, ı Birincikanun, l Mart ve 
1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

'----------------------------__,J 

Etibank nakliye ihalesi 
Efibank Umum Müdürlüğünden : 

1 - Murgul' da tesis edilecek bakır izabehanesine lazım 
olan takriben 20.000 ton malzemenin Hopa' dan, Borçka 
civarından kamyonlarla Murgul'a nakli işi bir müteahhide 
ihale edilecektir. 

2 - Muvakkat teminat (5.000) he§ bin liradır. 
3 - Bu işe talip olanla.T t.11.hriri tek\iHmn\ 30. 11. 1938 

tarihinde saat 18 e kadar Ankara' da Etibank genel direk
törlüğüne vermiş olmalıdırlar. 

4 - Bu hususta tanzim edilen şartnamesi ile ihale mu
kavele projesi her gün Ankara' da Etibank ticaret servisin· 
den, lstanbul'da Etibank bürosundan, Kuvarshan'da Eti
bank Bakır made.ninden ve Hopa'da Etibank irtibat me-
murluğundan alınabilir. 8056 

Taşdelen ve Defneli 
suları fiyatı 

Vakınar Umum Müdürlüğü Menba Sulan işletme Müdürlüğünden : 

Vakıflar idaresinin Taşdelen ve Defneli sularının Ankara bayii An · 
kara'da Hal karşısında 3 No. da Aziz Teze'dir. Menbamda fenni ve sıhhi 
şerait altında otomatik makinalarla el dokunmadan doldurulmuş olan şişe, 
g~lon ~e ~a?1acanaların depoda satış fiyatile evlere teslim fiyatı aşağıda 
gosterılmıştır. 

Taşdelen 
Kuruş 

4 

4.75 

16,00 

95,00 

105,00 

Defneli 
Kuruş -4,50 

5,25 

16,50 

ıoo,oo 

110.00 

Şişe 0,30 Litrelik 

" 
0,50 

Galon 3,00 

Damacana 30,00 

Depoda 

Damacana 30,00 
Evlere teslim 

.. 
.. 
" 

.. 
Galonlar umum bakkal dükkanlarında \7 5Cl k t 1 kt Bu fı·· · uru sa sa ı aca ır . 

yatlardan fazlasına alınmaması. fazla talep erlilrliği 
0

takıiirde Vakıflar U-
mum Müdürlüğüne veya İstanbul Vakıflar Ra"mu"'d'' 1 .. - .. d 1 • 1 . . . .. ur ugun e su ar ış et 
mesi Müdürlüğüne malOmat verılmesı rıca olunur. ( 4201) 7403 

.......... Çankaya Eczanesine lllllllL ---§ Taze Balık yağı geldi. Şark ma~t hutasasiy~e çok kolay içilir. y. Şe- E 
bir Bakanlıklar karşısı Meşrutıvet caddesı. 8023 : 

--

"=;ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Terzi 
• ane 1 e 

939 Paris modellerinden mürekkep zengin kolleksiyonu ile işe 
başladığını muhterem müşterilerıne bildirir. Yenişehir Havuzbaşı 
Kınacı Ap. No: 3 Ti: 3837 7892 

•• Goz Mütehassısı 

Dr. Necip Yasar 
Yenişehir Atatürk Bulvarı Kı

zılay bitişiği Sönmez apartmanı 

No: 8 de hastalarını kabul eder. 

Cumartesi günleri saat 14-20 di-

ğer günler 17,5 - 20 7989 

ı~:;;;:;;u;~;i;~ 
y Laborafuvarr • 
ff Belediye sırası, Talas apartıman ii 
ff 1 No. ya nakletmiştir. Tel: 2972 ii 
mıummunmıı:ıı:mtmmm:::::::::ı::ııı::: 

.JllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL - -- --- -
daire ---------- 5 odah - -- -- -Bahçe içi 2. ci kat. Yeni, mu- : ---

: şambalı, tekmil konforlu. Yenişe- : 

: bir Kazım Özalp caddesi Onuv· : 
_ luk sokak. 8 Behiç Tümer 2 ile S : 

: arası gezilir. 8168 : -~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllfr' 

Dr. Nejat Kulakçı 
Harbiye hastanesi kulak, burun 
ve boğaz hastalıkları mütehassısı 
Paris kliniklerinde uzun müd
det yaptığı tetkikten dönerek 

1 Atatürk Bulvarı Krzılay biti - ı 
şiği Sönmez Ap. 5 No: de hasta
larını kabule baslamıstrr. 7838 

Fransızca bilen bir sahş 

memuru aranıyor 
Almanca da bilenler tercih edi
lir. AKBA'ya müracaat. 

Tel: 3377 8204 

Birinci sınıf GÖZ 
mütehassısı 

r. Sıtkı Fırat 
Muayenehanesini SAMSUN 
dan ANKARA'ya nakletmiş
tir. Kabul saatleri: 

9 - 12 • 13,5 - 19 
Anafartalar Kınacı han 

karsısı Talas apartman. 78?.5 

Türkiye 

vekili NECİP ERSES Galata 

Sesli han 
Zülfaris sokak ve Hezaran caddesi N. 121 

ANKARA ACENT ASI HALİL NACİ MIHÇIOGLU 

Jlll•-Peşin ve Taksitle 

Odun kömür 
İstasyon silo karşısında 

YENİ YAKACAK PAZAR1 

Tel: 1475 8045 

Dikkat 
Fenni gözlüklerinizi, tıbbi ve tu • 

valet korsalarınzzz, sütyenlerinizi öl -
-çu Ue tstcaıgınıneıctıcıı:tem z ve u
cuz fiatle yalnız Adliye caddesi ku
yumcular karşısında (MÜNİM HAL-
KACI) dan alabilirsiniz. 8175 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. -
- Ekmek ve un fiatları ~ 
----- Belediye Reisliğinden : -----

2-11-938 tarihinden itibaren ekmek, francala ve un nar- =: --- hı aşağıdaki şekilde tesbit edilmiştir. Sayın halka ilin olua. =: 
_ nur. ( 4626) § 
- Kuruş 

--
----- --Francala 13.5 

-.Bitlnc..i nevi eknıPlc 9.5 = 
Francalalık un çuvalı 850 = 
Birinci nevi un çuvalı 680 8198 := 

~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllll~ 

---
---

Cümhuriyet Merkez Bankasının 28. 1 O. 1938 vaziyeti 
AKTiF: 

Kasa: 
Altın: Safi kilogram 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki Muhabirler : 
Türk Lirası 

Harıçteki Muhabirler : 

17.158,498 

Altın: Safi kilogram 9.0S4,623 
Altına tahvili kabil serbest dövızler 
Dii:er dövizler ve Borclu 
klirinıt bakiveleri 

Hazine Tahvilleri : 
Deruhte edi. evrakt nakdiye kar$11tğ1 
Kanunun 6 • 8 inci maddelerine tevfi. 
kan hazine tarafından vaki tediyat 

Senedat Cüzdanı : 
Hazine bonoları 
Ticari senedat 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı : 
Deruhte edilen evrakı nakdiyenin 

A - kar~ılrğı esham ve tahvilat (iti· 
bari k1vmetle) 

8 - Serhesı esham ve tahvilat 

Avanslar: 

Hazineye ktsa vadeli avans 
Altın ve Dövız üzerine 
Tahvilat üzerine 

Hissedarlar: 

Muhtelif 

Lira 
24.134.800,11 
18.613.073,-
1.212.041,65 

682.002,43 

12.736.051,68 
527,04 

17.S00.023,-

158.748.563 -

15.137.602,-

78.423.174,29 

39.574.308.48 
6.765.811,03 

5.595.500,-
231.040,67 

7 .808. 722,-

Yekun 

Lira 

43.959.914,76 

682.002,43 

3(,.236.601,72 

143.610.961,-

78.423.174,29 

46.340.119,51 

13.635.262,67 

4.500.U00.-
13.665.401,57 

375.053.437 ,95 

P AS 1 F : 
Sermaye 
ihtiyat Akçesi : 

Adi ve fevkalade 
Husu'.Si 

Tedavüldeki Banknotlar : 

Deruhte edilen evrakl nakdiye 
Kanunun 6 - 8 incı maddelerine tevfi
kan hazine tarafından vaki tediyat 

Deruhte edi. evrakı nakdiye bakiyesı 
Kar$ılığı tamamen altın olarak ilavcterı 
tedavüle vazedilen 
Reeskont mukabili ilaveten tcd. vıı:ıd. 

fürk Lirası Mevduatı : 

Döviz taahhüdatı: 
Altına tahvili k:ıbil dövizleı 
Diğer dövizler ve alacaklı 
klirinıı bakiyeleri 

Muhtelit 

Lira 

2.712.234,11 
6.000.000,-

158.748.563,-

15.137.602,-

143.610.961,-

19.000.000,-
34.000.000,-

S.061,73 

48.846.29!i,38 

Yekun 

Lira 
15.000.000,-

8.712.234,11 

196.610.961,-

16.126.552,95 

48.851.3S7,1l 

89. 7 52.332,78 

375,053.437 ,9S 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren: Iskonto haddi % 4 Altın üzerıne avans o/o 3. 

~· 1111111111111111111111111111111111111 ~ .:!Jlllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. 
: ŞAHANE TANGO - - -

= PolaNegri §~ y . s·NEMALAR s : ~ı 111111111111111111111111111111111111•~ = e n ı u s = 

U L U S - 19 uncu yı: - No: 6200 
Imttyaz Sahibi 

Nurettin Kamil SUNER 
Umumı Neşriyatı İdare Eden 

Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Basrmevi : ANKARA 
Matbaa Müdiirü~ Ali Rıza BASKAN 

-
H a l k BUGÜN BU GECE ~ BU GECE SAAT 21 DE 

VALEVSKA KONTES --Baş Rollerde: KADIN OYUNLARI = 
Greta Garbo - Charles Boyer BİR MILLETIN İSTİKLALi = = lzdihama mahal kalmamak üzere Tarihi muazzam şaheser Baş Rollerde = = numaralı yerlerinizi gündüz öğle- -

- den sonra tedarik edebilirsiniz. Baş rollerde: Loretta Young - Warncr Baxter -= 
- Joel Mc. • Crea - Frances Dee -:= Gündüz: 2.45-4.45-6.45 seanslarında Gündüz: 2.30-4.30-6.30 seanslarında Virjinia Burce := 

BU GECE SAAT 21 DE 

- NAPOLİ ŞARKICISI ENDÜLÜS GECELERİ Seanslar: = = Oynıyanlar: Halk Matinesi 12.15 de := 
_ Jean Kiepoura - Gladys Swarthout RAD!O KRALİÇESİ Gündüz 2 - 4 - 6. Gece 8.30 =: 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 


