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AC>IMI% ANC>IMl'ZC>IR. 
Yakında, yazıları arkadaıımız 
Naıit Uluğ tarafından hazırla
nan güzel bir ilave neıredeceğiz. 

Macar-Çek anlaşmazlığı dün Viyana'da halledildi 
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Macar İşgali 5 sonteşrin' de başlıyor 
15 İNCİ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLE 

Bütün dünya devlet reislerinden 
ve devlet adamlarından Atatürk'e 

samimi tebrik telgrafları geldi 

Bu telgrafları ve Atatürk'ün 
cevaplarını aynen neşrediyoruz 

l 

1 Ma<ar -Leh hududu 
müşterek olmıyacak 

Viyana kararından sonra 

Macarlar arhk meseleyi 
hallolmuş addediyorlar 

Ankara, 2 a.a. - Cümhuriye
tin 15 inci yıldönümü münase
betiyle Cümhur Baıkanı Atatürk 
ataiıdaki tebrik telsraflarım al
nuı, bu telgraflann her birine 
bunlan takiben dercedilmiı olan 

Eluelana Atatürk hakkındaki çok samimi temennilerimi 

Viyana, 2 a.a. - Fon Ribbentrop, 
S~ys ~nkuart ve daha bir çok zevat 
Cıano yu trenden inerken selamlamış· 

Viyana'claki müzakerelere ifti- lardır. Konferans saat 11.30 da başla-
Türk. • C""mh Ba k arzederim. ve u ur t anı 

ANKARA ALBERT LEBRUN 
Ekaelana B. Albert Lebrun 

rak eclen macar Hariciye mıştır. Saat 11 de murahhaslar Belve-
Nazırı Kanya der~ giderek görüşmüşler ve eksperler 

le temasa geçmişlerdir. 
Türkiye milli bayramı münasebeti- Fransız Cümhur Batkanı 

le ~k~elansınıza ~ok hararetli tebrik- PARIS 
lerımı ve aıhatlerı ve şahsi saadetleri Türk mill1 bayramı nıünasebetiyle 

---------------,, . Slovak hükümeti başvekili B. Tisso 

Çek dlŞ politikası ıle Slovakya adliye nazırı B. Dürkan-
cevaplan vermiılerdir: ile Türkiye cümhuriyetinin refahı (Sonu 7 nci sayfada) 

En büyük Çember/ayn Avam Kamarasında Jiyor ki: 

• • • 
ııımız 

F. R. ATAY 
A'Laı;u&h, ...,_ ~-~ --Ü--..1- ,.:.. 

nJ kalkınma bahsi üzerinde tek
rar ırırar ile dwclu. Reiaimizin, 
seçen aeneki nutuk • PIOgramm
da bize verdiği hareket düsturu 
fU idi: ''Milli ekonominin temeli 
ziraattir.,, Fakat bu hayati dava
yı batarabilm,ek için, her ıeyden 
e•el, ciddi etüdlere müıtenit bir 
ziraat ıiyaaeti tesbit etmek ve 
/a L!!.J ' ı • er '"',,aünün ue bütün uatantlQf-
l1111n kaunyabilecefi ue .euerek 
ta!bik edebileceği bir :ziraat reji
"!' kurmak lazımdır. Atatürk ye
m nutkunda ziraat bahıini hepi
miz için ıaıılmaz bir hizmet em
ri olan fU cümle ile bitirmiıtir: 
"Cümhuriyetin on beıinci yılı, 
planlı ve ıiıtemli ziraat ve köy 
kalkınmaıının mebdei olmalı • 
dır.,, 

... Türkiye'yi aanayileıtirmek 
dogru .. olup olmadığı uzun müd - , 
d~ ~unakata edilmipe de, onun 
bır .zıraat ~emleketi olduğunda 
eıkıdenberı hiç bir zaman tered
düt edilmemiıtir. Keza ziraat u
ıul_l~~izin geriliiinde ve ipti -
da1lıgınde hiç kimıenin ıüpheıi 
Yoktu. Bir zarureti tasdik etmek 
•eya herhangi bir ısli.b lüzumu
nu kabul etmekle, yapmak ue 
btlfllr~ak arasında, hazan, hiç 
b 'r munasebet olmadığını osman
lı devrinin bir uırdan fazla sü
ren zalim ataleti ispat eder. Bir 
uırdan fazla sözünü kullanıtı • 
mızın sebebi vardır. Eski bir oa
manlı vesikasına ıöre, bu köyler 
böyle kaldıkça bu memleket te • 
rakki etmez, hükmü, en yüksek 
aelahiyet makamı tarafından tam 
yüz f U kadar sene evel verilmit
tir. 

Acaba bütün milli müeaaeseler 
geri iken, tehirler türklüğü iktı
ıadi faaliyetlerin dıtında, tuf ey. 
li bir hayat sürerken, aaayiısiz, 
kültürsüz, her türlü yolsuz bir 
memlekette sadece köyü terakki 
ettirebilmek mümkün olabilir 
miydi? Kemalizm, milli kalkın
mayı bir kül olarak almııtır: Ve 
milli faaliyetlerden herhangi bi
rini yeniden tanzim ederken, 
memleket ıartlarını iyiden iyi 
tetkik etmeği, ilmi araıtırmalar
dan ve tecrübelerden, nazariye -
lerin kör bir aleti olmaksızın, bi
zim için ve bize göre istifade et
meyi daha doğru bulmuıtur. Ni-

(Sonu 1 nci sayfada) 

İtalya ve Almanya1nın lspanya1da 
yerleşeceğine dair tezler asılsızdır 

ispanya meselesi 
Avrupa sulhu için bir 

tehlike teşkil etmiyor ! 
İngiliz~ İtalyan anlaşmasının 
tasvip edilmesi lazımdır ! 

Bahusus 10.000 İtalyan gönüllüsü de geri ahnmııflr. 1 
İngiliz baıvekilinin İtalya ile anlatmak lüzumuna dair olan 

beyanatı sekizinci aayfamızdadır. 

ski de bu sabah buraya gelmişlerdir. 

Roma • Berlı"n mı"hyerı"ne Macar • çekoslovak ihtilafını halle-
den hakem kararı, bugün saat 18 de 

h 
. Viyana'da verilmittir. 

teveCCÜ etti Tahkimname, apğıdaki maddeleri 
Viyana, 2 a.a. - BB. fon Ribben -

trop ve Kont Ciano, birlikte yaptıkla -
rı mii§terek beyanatta ezcümle demiş • 
lerdir ki: 

"-Roma - Berlin mihveri, Avru -
pa politikasında bir sulh ve nizam un
suru olduğunu bir kere daha isbat et
niiştir. Muahedelerin haksızbğı netice
sinde doğan anlaşmazlık ocaklarından 
birisi ortadan kalkmıştır. Macaristan 
iJe Çekoelovakya araauıdaki münase • 
betlerin, itbirliği ve iyi kom§uluk zih
niyeti dahilinde inkipf edeceğini te • 
menni etmekteyiz." 

Çelroalovakya'nın yeni aiymeıi 
Çekoslovakya hariciye nazırı B. 

Şvalkovaki, B. Gayda'ya yaptığı be • 
yanatta demi§tir ki: 

"-Yeni Çeıkoelovakya, bundan 
böyle, Roma - Berlin mihverine te -
vcccüh etıniı bulunmaktadır." 

SoYJef - Mınpıku 
sınırında yeni 

bir hadise oldu 
Tokyo, 2 a.a. - Domei ajansı bil

diriyor : 
Hainkingden gcılen haberlere göre, 

Japonya ve Mançukov hükümteleri, 
yeni bir hudut hadisesinden dolayı 
Sovyetler Birliği hükümetine birlikte 
bir protesto göndermiflerdir. 

Bahis mevzuu yeni hudut hadisesi 
şudun 

12 kadar Sovyet suvariai dün budu· 
du geçmitier ve iki: pon askerini ya -
l ralamıılardır. 

ihtiva etmektedir: 

1 • Çekoslovakya'nın Macaristan•a 
vereceği arazi, merbut harta üzerinde 
göaterilmittir. Merbut hartaya göre 
mahallinde hududun tespiti, bir ma
car - çekoelovak Jromitcsine terkedil
mi§tir. 

(Sonu 7. inci say/ada) 

Viyana'daki müzalıerelerde Jao. 
kemlik eclen italyan HaTiciye 

Nazın Kont Ciano 

Sahar eyaletinde 
Cin çeteleri bir çok 
taarruzlar yaptdar 

Loyang, 2 aa .. -
Çin ajanaı 1.11.938 • 
wihiyle bildirili
yor: 

Çin çete ınuha
ripleri Şahar vili
yetinin merkezi 0 _ 

lan ve dün geri a
lınan Kalgan'ın 70 
kilometre doğu ce
nubundaki Hsia _ 
huayuan tehrin _ 
den çok daha ileri
lere nüfuz etmit 
bulunmaktadır. 
J)iğer bazı Çeteler 
de Kalgan'ın 40 ki
lometre dofu ce
nubunda mühim 
bir ıehir olan Hıu
anhua'ya bir çok 
hücumlarda bu • 
lunmutlardır. Çe
teler son günlerde 
Şahar'ın doğusun
daki Şihtenıg ve 
Lungkuan'ı zaptet. 
mitlerdir. Çetele
rin Şahar'ın böl
gesindeki faaliye- Japon topçuları dağda bir batarya çekiyorlar 
ti Mançukuo içindeki Johol'u ciddi runda bulunduğuna dair dolaşan ,.. 
surette .tehdit eder bir mahiyet arzet- yiaların meaul mahfillerin kanaatine 
mektedır. 

Hunnan, Szeıuen ve Yunnan valile
ri halka nihai zafer için mümkün olan 
her türlü fedakarlıkları yapmıya da· 
v~t eden beyannameler netretmitler
dır. 

Japonlar bir fehri aldılar 
. Tokyo, 2 a.a. - Domei a1ansı bildi· 
rıyor: Eban mıntakasını müdafaa e
den .Çin kuvetlerini takip etmekte o
lan Japon kıtaları Hankeu'nun 60 ki
lometre garbinde kain Hantuan ile 
Upng'ın 35 kilometre cenubunda ka
in Uangliki'yi işgal etmitlerdir. 

uygun olmadıgmı söylemiştir. 
Çemberlayn tarafından söylenen 

nutkun Japonya"nın muhascmattan 
sonra İngiliz kredisine muhtaç olaca
ğına dair olan kısmına temas eden bu 
zat, Japonya'nın Çin.'in imarı için bil
haaaa ingiliz parasına değil, sadece 
paraya fÜphesiz ihtiyacı olacağını 
ıöylemif, fakat Japonya'nın bu para
yı ancak Japonya'nın vaziyetini anh
yan bir devlet tarafından verildifi 
taktirde kabul edebileceğini ilave ey
lemiştir. 

Japonya dokuz devleı muahe-
Japonya ve Milletler 

Cemiyeti 
deaini Jeıhedecek mi? 

Tokyo, 2 a.a. - Ecnebi gazetecileri
nin suallerine cevap veren hariciye 
nazın namına söz aöylemiye salibi -
yetti bir zat, Japonya"nın dokuz dev
let mqiıodclini f Clhetmck taaavvu-

Tokyo, 2 a.a. - İmparatorun riya
setinde toplanan Yüksek medisı Ja
ponya'nın Milletler cemiyeti kurum
lariyle her türlü itbirliğine nihayet 
vermesi hususunda hükümetçe hazır
lanan projeyi ittifakla kabul etmi9tir. 
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Yabancı radyolar ve Türkiye 
Evelıki ak.tam Holanda'da Filips radyo istaayonu kısa dalga üze~inden 

bir Türkiye saati netretti. Avrupa'nın timal kıyılarından gelen bu dostça 
jeat hiç ıüphesiz bütün türkleri mütehassis etmiıtir. Yaptığı five hatala
rına rağmen, türk dinleyicilere türkçe hitap etmek istiyen hollandalı spi
kerin aesi, kulaklarımızı bir muaiıki gibi okıadı. 

Ancak, konser, "Türk halk musikisi" diye ilan edildiği halde Felemenk 
radyosu bu ite tahsis ettiği yarım saat içinde yalnız iki türkçe ~artla bir 
alaturka ıarkı ve iki ÜÇ türkçe tango çaldı. Hepsi bu kadar l Bir Hol~nda 
radyo iataayonundan türk halk mu.ikisine derin vukuf aramak elbette ki 
abes ve m~~.•ız bir hareket olur. Oyle tahmin ediyoruz lü bu pliı.klar 
radyoya bır turk tarafından temin edilmiıtir. Şu halde bu iti yapan vatan
dat türk halk musikisinin manaaını bilmeli değil miydi? Avrupa istasyon -
&arının Türkiye'ye ayıracağı saatlar, bizim için en güzel propaganda ve • 
aileaidir. Bu konserlerin türk musikisi ve folkloru hakkında yanlıı ve sa
kat bir kanaat verebilecek tarzda tanziuı edilmeai, bizim için iki taraflı 
bir ziyan teıkil eder. 

Bulgaristan'da bir vatandaı Varna radyosunun bir Türkiye ~ecesi yap
mak için Türkiye'den muvakkat bir müddet için plak istediğini, gümriik 
mü,külatı dolayıaiyle buna muvaffak olamadıiını .c;ylemi1ti. Bugün rad· 
yo iataayonları arasında pli.k mi&badeleai bir anane haline gelmittir. Ne
den bu güzel uıule biz de iıtiri.k etmiyelim? Yabancı milletlerin mıuiki· 
aini radyolarımız esasen bol bol çalıyor. Hem bu it için radyolarımıza bol 
plak temin etmek, hem de mübad.ele yoliyle er.idi bir itina ile aeçilmiı 
türk musikisi pl&klaruuıı dilnyanm bütün iata1ı:yonlarında çaJınmaaına 
fırsat hazırlamak elimizdedir. Böyle bir teıebbüae mani olan gümrük ka
:rıtlan varsa, memleket propagandaaı yolunda elde edilecek müabet ne
ticeler ıözönünde tutularak hususi tedbirler alınabilir. 

811 mesele ile ittigal edecek baıka bir merci ıöremeditimiz için, yeni 
radyomuzun bu çok bayırlı iti de üzerine almasını ve Türkiye'nin aeaini 
:yalnız Ankara radyosundan değil, fakat dünyanın her tarafından du • 
J1Q"nuya çalıımamu temenbİ edelim. YClfCIT NABi 

KİTAPLAR ARASINDA 

·BELLETEN· 
Türk Tarih Kurumu 

TUrk Tarih kurumunun geçen yıl
danberi üç ayda bir çıkarmıya başla
dığı Belleten, timdiye kadar ı;ıefredil
mi9 olan birinci cildiyle memleketin 
ciddt bir ilim mecmuası"olduğunu hem 
tarih mütehassıslarına, hem kültür a
lemine iıpat etmişti. Bu kere gene 
bir arada ve evelki nüshalardan daha 
mtlıkemmel bir tekilde çıkan 5-6 ..... 
raları, memleketin entelektüel hayatı 
içinde ne kadar mühim bir boşluğu 
doldurduğunu bir defa daha göster
mittir. 

Geçen yıl kurumun tertip ettiği ta
rih kongresine kısmen hasredilmiş o
lan bu nüshalar, kongrede yapılan 
tebliğlerin en ehemiyetlilerinden bir 
kaçmı ihtiva etmektedir: 

Kurumun Genel Sekreteri profesör 
Muzaffer Göker, Belleten için kaleme 
aldıtı bir yazıda ikinci Türk tarih 
kongreıinin bütün safhalarını anlat-
maktadır. · 

Bayan Afet, Asba,kanı bulunduğu 
TUrk tarih kurumunun arkeoloji sa· 
hunıda ne gibi hayırlı ve ehemiyetli 
i~ler &6rdUğüııü aalahiyetli bir dille 
:ıldirmektedir. Bayan Afet'in bu teb-
li NYHinde, kurumun, Alaca, Trak· 

ya h6yti~leri, Ankara kalesi, Çankırı· 
kapı, Etı yokufu, J>azarlı il&h.. gibi 
yerlerde 1935 den geçen yıla kadar 
yaptırdığı hafriyat itlerinin ne gibi 
kıymetli malzeme verdiğini ve bu 
malzemenin ya d i r nn yle yurdumuz ve 
cihan tarihi hakkında .b. uh· bil . ne gı ı m ım f l~r e~d;;ttiliınlzl öğreniyoruz .. 
i ~o eı r uzaffer Qöker, Türk ta· 

r hd ufı:~u,munun ~lim ve idare aahala· 
rın a ı aallyetine dair y t ğ ı.. 
l.ğd --L k' ap ı ı teı.r 
ı e 1DC1Atep ıtapları, TUrk Tarihi 

Ana Hatları adlı eaerin ,_ __ ırl 
~ anmaıı, 

Cilt: 2 Sayı: 5/6 
lkincikanun • Ni.an 1938 

yicilerince malt'.im olan vukufuyle an • 
la tmaktadır. 

On dördüncü ve on be,inci asırlar· 
da Anadolu beyliklerinde toprak ve 
halk idareıine dair, pr9feıör İımail 
Hakkı U zunçar,ılı'dan kıymetli bilgi
ler alıyoruz. 

Profesör Rasonyi, Erdelde orta za
manda. türklüğün izlerini kuvetli de
lillerle takip ediyor. 

Bayan Afet"ln -rurk - oamanb tari
hinin karakteriıtik noktalarma bir 
bakıt .. adlı sentetik tebliği, Osmanlı 
imparatorluğunun yükselmesi ve in· 
hitatı hakkında yazılmış makalelerin 
en toplusu ve en açığıdır. 

Profesör Hikmet Bayur, bize Hin
din meşhur türk hükümdarı Ekber 
Giirkan'ın cazip ,ahsiyetini ve yapmı· 
Ya tefebbllı ettiği inkılipları etraflı 
bir ıurette anlatmaktadır. 

Var,ova Üniversitesi doçentlerin· 
den Stefan Przeworski, Belleten'in bu 
nUıhalarında çıkmak üzere kaleme al· 
dığı yazıda, bize Taraus'tan gelen ve 
bugilıı Vartova'da bulunan bir boğa 
heykelciğini tanıtıyor. Yazının ıonu· 
na heykelciğin ve buna benzer bafka 
parçaların reıimleri konmuttur. 

Profesör lamail Hakkı Uzunçartıh 
Üçüncil Selim'in veliaht iken Franaa 
kıralı Onaltıncı Lui ile yaptığı muha
bereler hakkında bir yazı vermi,tir. 
Daima veaikaya dayanan bu kıymetli 
yazının •onunda veıikaların ıuretleri 
ve fak-ıimile'leri bulunmaktadır. 

Fevzi Kurdoğlu son Altınordu hil· 
kUmdarımn Fatih Mehmed'e yazdığı 
bir mektubu, fak-simile'ıiyle birlikte 
çıkarmıttır. 

Yazılar aeriıi, Bayan Afet'in resim 

Bir orman harita 
dairesi kuruluyor 

Fotogrametri usulü ile orman ha
ritalarının yapılmasınl temin maksadi
le Ziraat Bakanlığına bağlı bir orman 
harita dairesi kurulması hakkında bir 
kanun projesi hazırlanmıştır. Projenin 
ihtiva ettiği esaslara göre Ziraat Ba • 
kanlığı Orman genel komutanlığına 
bağlı bir orman harita dairesi kurula
caktır. Daire reisi Tüm komutanı sa • 
Wıiyetini haiz bulunacaktır. o~ 
harita dairesinin memur ve müstah • 
demleri vazife dolayısiyle aakeri mah· 
keme kanunu ile askeri ceza kanunu. 
na tabi olacaklardır. Bu kanunun neş -
rinden sonra harita genel direktörlü
ğünden ayrılmış olan mütehaaaıslann 
orman harita dairesinde çalıtmaları 

harita genel direktörlüğünün muvafa
katine bağlı olacaktır. Haritalar fenni 
esaslara göre yapılacak ve bu esasların 
tatbikına ait fenni esasları mürakabe 
ve kontrol harita genel direktörlüğü -
nün salahiyeti dahilinde bulunacaktır. 

İdari ve fenni işlerine memur ve 
müstahdemlerinin tavin ve çalışma u -
sullerine ait esaslar Ziraat Bakanlığın
ca tesbit olunacaktır. 

iç Bakanlıkta yeni bir 

büro kuruldu 
İç Bakanlıkta geçmit senelerden 

müdevver eski evrakın tasnifi için bir 
bUro kurulınuştur. Büro müateıarlığa 
bağlı olacak ve bir tefin idaresinde se
kiz memur, iki daktilodan müteıekkil 
bulunacaktır. Büro şefliğine nüfus u· 
mum müdürlüğü tube müdürlerinden 
B. Sabri Koryürek tayin edilmiştir. 
Eski evrakın tasnifi ad.mı almış olan 
büro bakanlıktaki eski evrakı tetkik, 
tarihi kıymeti haiz olanlannı tefrik e • 
decek, geri kalanları ise talimatname
sine göre imha edecektir. 

1939 Vi lôyet 

büdcelerine ~lk hazırlık 
İç Bakanlık valiliklere bir taminı 

yaparak 1939 yılı vilayet hususi idare 
büdçelerini'n tanziminde nakdi vergi 
tahailitının ıümulü dışında bulunan 
tahıilatın büdçelere konulmamasını 

yüzde on bet nafia hissesi, bina ve a -
razi vergilerinden oelediyelere ırraı 

olunan hi..eler, Tayyare Cemiyeti ile 
Ziraat Banlreema aynlan tane ı.t.ele-
ri emanet mahiyetinde olması dolayı
siyle su, mezbaha elektrik gibi tesiı • 
!erden elde edilen hasılat da vergi ve 
resim mevzuuna dahil bulunması iti -
bariyle nakdi vergi tahsilatı . dııında 
kalacaktır. 

Eskişehir'de yeni ve modern 
kaplıca 

Vakıflar Genel Direktörlüğüne ce
len malumata göre bu idare tarafından 
Eskişehir'de yaptırılan kaplıcanın in· 
şaatı bitmiş ve kaplıca törenle açılmış. 
tır. Kaplıca modern tertibatı havi, ıı • 
cak banyo ve duş yerlerini, yüzme ha· 
vuzu ile sıcak tedavi havuzlarını muh· 
tevi bulunmaktadır. 

galerisi hakkındaki kıymetli makale· 
siyle kapanmaktadır. Makalenin so· 
nunda galerinin iki manzaraaiyle ihti
va ettiği tablolardan dört tanesinin 
kopyesi çıkmıştır. 

Sona konmuş olan ilirtı haberleri. 
resimler, mecmua ve kit3p bibliyogra· 
fiyası, Belleten'in ilini kıymetini bir 
kat daha arttırmaktadır. 

Muhafız alayında 

tehris edilen erler 
abideye çelenk koydular 

Muhafız alayında askerlik vazife • 
terini yaparak ihtiyata geçirilmek su • 
rctiyle terhis olunan askerler dün öğ
leden sonra başlarında alay komutan 
vekili albay Fasih olduğu halde Ulus 
alanına gclmitlerdir. Üzerinde "Muha 
fız alayı terhis edilen erleri" yazılı 
çelenk törenle Zafer anıtına konmuş 
ve İstiklıt marşı erlerin de bandoya 
uymaları ile çalınmıştır. Erler başta 
bando mızıka ve bir bölük asker oldu
ğu halOe geldikleri gibi askeri disip • 
tinle alaya avdet etmişlerdir. 

Oniversite'ye 1669 
talebe kaydolundu 

İstanbul, 2 (Telefonla) - Bu yıl 
üniversiteye 1669 talebe kaydolun -
muıtur. Şubeleri. ıunlardır: 

814 fen, 246 hukuk, 209 iktisat, 166 
edebiyat. 

Yandan çarklı vapurlar 
işlemiyecek 

Denizbana. ... ııkı ıoarelerden kendi
sine devredilen yandan çarklı vapur
ları önümüzdeki yaz, seferden kaldır
mıya karar vermiştir. Yeni gelen iki 
vapuriyle üç yandan çarklı vapurların 
bırakacağı botluk doldurulabilecek 
tir. 

Beynelmilel ticaret odası 
reisinin tc~ckkürü 

Bundan bir müddet evci memleketi
mizi ziyaret etmiş olan beynelmılel 
ticaret odası reisi ve Amerika Cüm
hurreiıi Ruzvelt'in müşaviri Watson, 
Türkofis İstanbul müdürlüğüne bir 
mektup göndererek İstanbul'da türk 
tacirleri arasında geçirdiği anları hıç 
bir zaman unİ.ıtamıyacağmı kaydet • 
tikten aonı:"a 'J.'iırkıye·n.n dünya iktı
sadiyatındaki mevkiini tebarüz ettir
miş ve kendisine gösterilen hüsnü ka
bulden dolayı teşekkürde bulunmuş
tur. 

Malatya'da yapılan tiitün fati
rikası ilkbahara bitiyor 

İnhiıarlar. idaresi Malatya' da mo
dern bir sigara ve tütün fabrikası ile 
~00.000 kiloluk bir yaprak tütün i'let-
..... .,.\,.: \JGh•••• ••• 7•J1"•&••--~•&• aaayu 

at öaUmUadeki ilkbaharda tamamlan
mış olacağından fabrika derhal faali • 
yete bşlıyacaktır. 

Hava kapah geçti 
Ankara'da hava dün kapalı geçmiş, 

rüzgar cenubu garbiden saniyede 4 
metre kadar hızla esmiştir. Günün en 
yükaek ıaıaı gölgede 20 derece kayde
dilmittir. Yurdda hava, Ege'de kapa • 
h ve umumt yağıflı diğer bölgelerde 
kapalı ve mevzii yağıtlı geçmittir. 24 
ıaat içindeki yağıfların karemetreye 
bıraktıfı au mikdan Muğla'da 16, 
Merain'de 13, Kütahya'da 9 Nuillıi, 
Sivu ve Antalya'da 7 diğer yağıtlı 
yerlerde de 1-6 kilogram aruındadır. 

RUzglrlar bUtUn bölgelere cenup • 
tan aaniyede en çok 7 metre hızla a · 
mittir. 

En yUkaek ıarlar Iılahiye ve Siirt· 
te 23, Diyarbakır'da 24, Adana'da 27 
dercedir. 

lzmir Şehir Meclisi yeni 
içtima devresine başladı 

Atatürk'e, Meclis Reisine, Başvekile ve 
B. Şakra Kaya ya tazim telgraflan çekildi 

İzmir, 2 a.a. - Şehir meclisi dün öğleden sonra üçüncü içtima 
devresini açan ilk toplantısını yapmıt ve belediye reisliğine tek -
rar Dr. Behçet Uz'u ıeçmittir. Bu münasebetle bir söylev veren 
Dr. Behçet Uz, meclisin geçen devrede batardığı itleri anlatmqtır. 

Meclisin bu ilk toplantısı münase
betiyle, başta Büyük Önder Atatürk 
olmak üzere Kamutay başkanı Abdül
halik Renda'ya, Başbakan Ceıat Ba
yar'a, Dahiliye Vekili Parti Genel 
sekreteri Şükrü Kaya'ya Meclisin say
gı ve bağlılık hislerini ifade eden a
şağıdaki telgraflar çekilmiştir. 

A t.atiirk' e çekilen telgraf 
Atatürk'e çekilen telgraf tudur: 
Büyük ulusumuzun asil varlığına 

en iyi yakışan ve türk tarihinin gele
cek asırlarında da lazım olan enerjiye 
kemal veren şerefli ve kudretli varlı
ğınızın kurduğu cümhuriyet rejimi
nin ebedi yolcusu kalmıya antlı olan 
İzmirlileri temsilen bugün toplanan 
şehir meclisi azasının, yüceliğin de 
üstünde bulunan eşsiz kurtarıcıhğı
nız huzurunda, tazeledikleri bağlılık 

tezahürlerini arzetmekte büyük bah· 
tiyarlık duyuyorum. Başımızda türk 
cümhuriyetinin ebedi müdddet haya
tında ebedi feyiz ve kemal kaynağı o
lan büyük varlığınızla yıllarca varol
manızı dilerken İzmirlilerin en içli 
sevgilerini ve saygılarını sunar, en 
derin hürmet ve bağlılık hisleriyle 
ellerinizden öperim . 

Dr. Behçet Uz 

8. Abdii.lhalik Renda'ya 
çekilen telgraf 

Sayın B. Abdülhalik Renda'ya çe
kilen telgraf şudur: 
Atamızın kurtardığı güzel lzmir'i

mizin şehir meclisi bugün ilk toplan
tısını yaptı. Kemalist rejimden ilham 
ve kuvet alarak memleketin kalkın
ması ve yücelmesi uğrunda üatüne dü
şen vazifeleri ifaya azmeden tehir 
meclisi üyeleri temsil ettiği izmirlile
rin milli hakimiyetin kaynağı olan 
büyük Kamutay'a karşı olan sevgi ve 
saygılarını arzetmek veıileaiyle can· 
dan ve samimi tezahürde bulundular. 
İzmirlilerin bu yüksek duygularını 
yüce huzurunuza arzeder, sonıuz sav· 
guarımı sunarım. 

Dr. Behçet Uz 

8Qfvekile çekilen wlgra/ 
Sayın B. Celal Bayar'a çekilen tel· 

graf 'udur: 
Cümhuriyet idaresine tekaddüm e

den savaş yıllarında türk istiklalinin 
Atatürk eliyle kurtarılışı ve kuruluşu 
hareketlerinde, millt heyecapın ilk he
defi omak şerefini taşıyan cümhuri· 
yet idaresinde de rejimin daima şuur· 
lu ve her zaman sadık bir hadimi olan 
İzmirlileri temsilen bugün ilk toplan
tısını yapmış bulunan İzmir şehir 
mecliıi azaamm yurdu her geçen yıl· 
da daha fazla refaha kavuşturan hü
kümetimize çok büyük kıymetle bat· 
hk yapan değerli tahsınız hakkında 
duyduğu tazim hislerini arzeder ve 
İzmir hakkında her vesile ile göıter· 
diğiniz sevgi dolu müzaharetlerden 
dolayı bu vesileden de istifade ederek 
'ükranlarını sunarım. 

Dr. Behçet Uıı: 

8. Şükrü Kaya'ya çekilen 
wlgra/ 

Sayın B. Şükrü Kaya'ya çekilen tel
graf fUdur: 

Bütün memleket dlvalarında ıami
miyetle, feragatle ve daima tam bir 
vahdetle hareketi yurtaeverliğin ta-

bii bir icab1 bilen izmirlilerin ittifak
la itimada mazhar kıldığı fehir mecli· 
si azası bugün ilk toplantısını yapmıı 
bulunuyor. Cümhuriyet kurucusu A· 
tatürk'ün yüce başkanlığından almak· 
ta olduğu terefle ve yurt işlerini yü
rütmekte gösterdiği büyük kudretle 
ve halde olduğu kadar istikbalde de 
memleket mukadderatını elinde tut· 
mıya bihakkın layik bulunan ve llyik 
kalacak olan büyk Partimizin umde
lerine bağlılık yolunda çok içli teza. 
hürler yapan şehir müme11illerinin 
temiz partililik duygularını en derin 
hürmet hislerimle değerli huzurunuza 
arzederim. 

Dr. Behçet Uz 

Zonguldak belediye mecu.i 
de toplandı 

Zonguldak, 2 a.a. - Dün saat 11 de 
belediye meclisi baları Partide vali 
ve Parti bagkanının reisliği altmda 
toplanarak Milli ve Büyük Şef Ata
türk'ün, intihap neticesi hakkınd~ 
Parti Umumi Reiı ve-kili CelU Baya
ra yazdıkları kar,ıhk yazılarında iz
har buyurdukları iltifat derin heye
canla kar,ılanmııtır. Memleket ve be
lediye işleri etrafında samimt haabi
haller yapıldıktan sonra reisliğe tek· 
rar eski rei.9 Faik Erteman ıeçilmit ve 
Belediye mecliıi içtimalarına ba9la
mıJtır. 

Meclisin ve bütün Zonguldak hal• 
kının Büyük Şef Atatürk'e Kamuta
ya, Başbakan ve Parti'ye derin thilll 
ve aaraılmaz bağlılıklarının telgrafla 
arzına alkıtlarla karar verilmittir. 

Avukatlık kanunu 

tatbiki hazırhklar1 
Önümüzdeki aylarda yürürlüğe 

girecek olan avukatlık kanununun tat-
• • .. 4-1... • - .... --... 

lunmaktadır. Adliye Bakanhğl, kamı • 
na göre tefkil olunacak baro ve mm
takalarıru teabit etmektedir. Diğer ta
raftan gene kanuna göre ha.zırianmMI 
icap eden avukatlık ıtajı talimatnamo
ıi hazırlıklanna da bqlnmııtı.r. 

Zir11t Bakanhlı memurl1r1 

yapi kooperatHI 
Ziraat Bakanlığı memurılamua 

kendileirne ev yaptırmak üzere tık 

kooperatif kurmak üzere olıduklanm 
evelco yumııtık. 

Haber aldığımıza göre kooperatif 
it üzerinde faaliyete batlıyarak aruJa. 
rı temin etuıit, plinlan ve yapılacak 
t:naların ketiflerini ha:m!atmıya baf" 
lamrıtır. 

Ziraat Bakanlığı tasarruf ve 
yardım sandığı kuruyor 
Ziraat Bakanlığı, bakanlık memur-

lan için bir tasarruf ve yardım aandı • 
ğı kurnuya karar vermiftir. Bakanlık 

bulıuauata tetkiklere baflamıttır. 

nerriyat, yurt dıtmda ilinı faaliyeti 
n kOtUpane iflerlnc1e ~un eld et 
tiği verimlerden haberdar etme:te· 
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Üsküdar - Kısıklı tramvay 
şirketinin durumu 

Üaküdar • Kwklı tramvay firked
nin durum ve hcaaplarını tetkik etmek 
üzere tefkil olunan komisyon, çalıpna-
11nı bitirmiı ve hazırladığı raporunu 
lç Bakanlığa venniıtir. Rapor B~ 
lıkça tetkike başlanmıştır. 

dir. 
Jönev Univer•iteıi profetarQ o. 

jen Pitar, neolitik devirde Anadolu ı. 
le Avrupa aruındaki mllnaıebetlerl 
ara9tırırken, bu münasebetlerin teeı
ıllı ve inkitaf ında bugünkü türlclerin 
cetleri" olan brakisefallerin ne derece
de bilyük bir rol oynamış olduklarını 
kanaat verici bir şekilde anlatmakta
dır. 

Profesör Dr. Fuat Köprülü'nün or
ta zaman türk hukuk mü~sseseleri 
hakkındaki travayı, doküma~t~s~o
nunun ve planının mükemmellığı ıle 
ilmt etütlere numune olacak derecede 
eUzel bir yazıdır. Fuat Köprülii bur~- ' 
da lalam amme hukukundan ayrı bır 
türk imme hukukunun mevcut oldu· 
funu bizi ıimdiye kadar alıştırdığı 
intizam ve ciddiyetle ispat ediyor, 

Profesör Şemsettin qunaltay'ın 
tebli~i bize açıkı;a gösteriyor ki Sel· 
çuk istllbr, islim Aleminin inhitatına 
değil, bu yanlıt iddianın tamamen 
aksine olarak, sağlamlaşmasına sebep 
olmuştur. 

Gönlü taze bir ihtiyar 
lstanbul mahkemelerinden bi • 

rinde görülen bir davacİa 94 yqrnda 
bir ihtiyar, 40 yapndalci karısın -
dan boşanmak istiyor ve diyor ki: 

- Ben, bu .fı:adııu ıaJUı selise ile 
9~ kere bopdım. Artık birleıemem. 

94 yqına gelen bu adamzn, bo • 
§anmak istediği şimdiki karısı o -
nuncu carısı imif. Acab:ı lNbahk, 
bu yqa geldilcten ve dünya evine 
on defa girdilcten sonra evlenmenin 
aleyhine mi döndal Alırete bekar 
olarak mı göçmek istiyor! 

Hayır ISyle de değilmiıt Ayrıl • 
mak istediği brldıJc .hdının riva· 
yetine glSre adamcağız, bir defa da
ha evlenmek, alıp bıraJctıfı lı.adınh
rı bir düziineye çıkarmalı niyetin.· 
dedir. 

94 yaşında yenldeiı afk ve izdi -
vaç macerası! Ne buyurulurl Aca· 
ba babalık: 

İhtiyar olsam da ıantiim tuedirl 

diyenlerden mi? - T.I. 

Tramvay ıirkeıinin borcu! 

Bir latanbul gazetffİ fU haberi 
v~: "J'ramva7, prketi 290 bin 

lira •tutan borcunu dün elektrik 
idareaine verdi: ' 

Borcun ödenmeaiyle ihtili.f :sail 
oldutunclan elektrik~ keı • 
titi cereyanı yeniden temin etti.,, 

Demek ki tramv~ firk•tinin 
ı.c.c- ....,......-, parau olma-
clılmdan clelilmif. 

Bir te•Ml•twn ba -...n almcaı 
- T .......... :r Prketi tlemek ~ 

caaa ela çilaemek ütemifl di7GI' • 
da. 

Kan ~taltall.anl 

Çoculdqumu:sda memleket dı
ımdan &'el,.a Yafa portakalları a• 
raunda bir lumu da lunmzı çakar· 
dı; ftmalara "Kan portakalı,, der· 
dik. 

Son günlerde Yafa'da örfi idare 
ilin edildiiüıi, ihtilil ye ateıin 

arttıimı duyunca, her nedenae, 
aklıma bu kan portakalları ıeli • 
yor 1 

Yeni bir haıtalıkt 

. Macariatua'd.W akil doktorları, 
~dılnu clilu -.. 7eaİ bir 
INıete••~· 

Bir ...... _ ...... ~ki 

bir clefa qı.lumı açblar ....,.da. 
Wr ............ k ........... Su
................ hula oldat
kabal ed.Uı fakat ba pJçmeler 
daima .lallı pçbıirler. 

Spor N aporcu I 

Spor, inaanlarcbıki her tirli ha
reket ihtiyaçlannı bir aiateme, bir 

clitiP.lia• ~. Sok·"'• p 

rürken canınız zıplamak iateM 
zıphyamazsınız; ayıp olur. Fakat 
bir apor alanmda gÜCÜDÜZÜD yet· 
tiii kadar zıplamanız hüner .. yı· 
lır. 

Ayafmızla bir yere vurmaık, vu· 
rup fırlatmak ihtiyacmızı turada 
bUJ"&Cla tatmin etmiye kalkıtına· 

nız hoppalıimıza hWmıedilir. Fa
kat aynı ıeyi bir atadyomda ya· 

paraamz allutluurum:s; töhret 
bulurıunu:s. 

M ... ll ymnruk atmak ana.u
na da dsvabiliniıü:s. Ba ar:sunazu 
......... :rerine setinniye kallu
......... 8isi lllefhut cürümler 

mablr:eain• ıötüriirler. Halbu· 
ki bir • ste. her yumnafmau:sa a:r· 
n ücret verirler. 

Bütün bunlar s'*-ir ki apor· 
oul'*, bir takan b&Nketleri niza
ma, clİIİpliae lok.ar. 

Geçen sün lıtanbul'da bir atad

yomda sporcuların mahalle dövü

tu yaptıimı okudutum içindir ki 
yukanki l..apalis hakikatlerini tek
rarluna>:ı lüzumlu buldum. 

Diyarbakır' da zelzele oldu 
Şehrimize gelen malillnata göre 

öteygün Diyarbakır'da aaat 10.55 de 
tkldetli bir zelzele olmuıtur. Haur 
yoktur. 

Müsadere olunan av tüfekleri 
Adliyece müaadere ve zabıtaca aap

tolunan av tüfeklerinin malmemurları 
tarafından yalnız ellerinde kara a'f 
ruhaatiyeai bulunanlara aatılmaaı ka • 
rarlapnıştır. 

Orta tedrisat müdürü fRtan
bul' da tetkikler yapıyor 

İstanbul, 2 (Telefonla) - KUltUt 
Bakanlığı orta tedrisat müdilrü Avni 
dün 9ehrimize gelmittir. Orta tedri • 
sat müdürü birkaç gün tehrimiadC 
kalacak, orta tedriaat vaziyeti, kadro
lar ve yeni açılan mekteplerin der9 
levazımı hakkında tetkiklerde bulud 
caktır. 
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Miruf neo-pozitivist filoaof fon As· 
ter, Farabi ve İbni Sina gibi tilrk de
hllarının tef ekkUr tarihinin ıeyri U· 
zerindeki ebemiyetli te~irlerinl tı- f 
tanbul Edebiyat fakülteaindeld dinle-
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15 yılda baıarılan \TüRKiYE BASIN~ı 
Meclis aç ıh rken - . muazzam eser 

İngiliz -İtalyan ililaflnm 
meriyete girmesi 

Londra'dan bildirildiğine göre, in· 
lriltere ile ltalya arasında g~.e~ nİ&a • 
nın on altısında imzalanan ıblafname, 
nihayet, bu ayın on betinden so~~a 
meriyete girmit bulunacaktır. Bu ıb
Wname belki de enternasyonal mü · 

İngiliz Kırah 
Vasington'u 

ziyaret edecek 

B. Çemberlayn'in nutku 
etrafında mütalôalar 

Bir Alman gazetesinin 

memleketimiz 
hakkındaki yazısı 

SON POSTA'da "Hergün'' aütu • 
nunda B. Muhittin Bırgen, yuk.arıid 
ba~lığı taşıyan yazısında §UDlan 
söylemektedir : 

"Türkiye Büyük Millet Media4 
dün, Atatürk'ün senelik nutkiyle 
açıldı. Radyo ile dinlediğimiz bu 
nutuk bütün tül"klere kuvet ve feTah 
verecek bir vesikadır. Türkiye cöm • 
huriyetinın reisi ve türk rnilletmin 
Önderi olan Atatürk, rnillet vekil • 
)erine, geçen sene kendi eliyle kur • 
muş ol·ı:luğu hükümetin hem bir he -
sabını verdi, hem de onun yeni ae • 
neye ait projelerini anlattı. Atatürk'· 
ün uğurlu ve isabetli elleriyle ku • 
rulmuş olan bir hükümetin, ancak i
yi ve çok iyi yapması mukadder<lir; 
eminiz ki Başvekil Celal Bayar da 
bu hakikati, bir senelik hükümet re
isliği ile bir kere daha isbata muvaf
fak olduğu için kendisini, haklı ola· 
rak, çok bahtiyar hissetmiştir. Hatta 
iftihar dahi duymıya bol bol hakkı 
vardır. 

, . l 
nasebetlerin tarihinde benzen o mıyan 
bir vesika idi. Çünkü iki devlet bu iti
Jifname ile anlaımıt olmuyorlar. Bazı 
vaziyetlerin tahakkuku üzerine anlaş
mayı karşıhkh olarak teahhüd ediyor • 
lardı. Yani 16 nisan itilafı anlaşma de· 
ğil. ilerde anlaşmak için bir anlaşma 
idi 

Böyle istikbale matuf olan bir an· 
Jaımanın İmzalanmasını istilzam eden 
sebepler hatırlardadır: Habeş harbı
nın başlangıcından beri (ngiltere ile 
1 talya nasındaki münasebetler ger· 
ginleşmekteydi. İtalya habeş harbına 
başladıktan sonra lngiltere'nin muka· 
vemeti ile karıılaştı. Ve bu mukave • 
met gittikçe arttı. Fransa önce Habe · 
ıistan'ın İtalya tarafından ilhakına ra· 
zı olmuş iken İngiltere'nin tazyiki al • 
bnda İngiliz siyasetine uymrya mec • 
bur kaldı. İngiliz diplomasisi Milletler 
Cemiyetini de arkasından sürükledi. 
Bu çıkmaz içindedir ki İtalya, bir ta· 
raftan kendisini Almanya'nm kolları 
arasına atarak Berlin • Roma mihveri· 
ni kurdu. Diğer taraftan da İngiltere 
ve Fransa'nm en hassas noktalarından 
biri olan lspanya'da Franko'nun isya
nnu tahrik etti. 1936 senesi içinde İn· 
giliz - İtalyan münasebetleri çok had 
bir safhaya gİrmİ§ bulunuyordu. 1 talya 
lngiltere ile meş.gul iken Almanya da 
hrsattan istifade ederek Orta Avrupa· 
da vaziyetini takviye ediyordu. Bina • 
enaleyh İtalya ile iki garp demokrasi
ai arasındaki münaııebetlerin gerginli
ğinden en çok istifade eden Almanya 
olmu,tu. Nihayet Almanya martta A
vuıturya'yı ilhak etti. Bu, gerek İngil
tere, Fransa, ve gerek ltalya için de 
ağır bir darbe idi. Fakat darbenin en 
ağın ltalya'ya indirilmiş olduğu halde 
lngiltere ve Fransa ile münasebetleri 
normal olmadığı için Musolini, aldır· 
mazlıktan geldi. Bununla beraber, ay
m Jekilde emrivakiler karşısında kal • 
mamak için ltalya'nrn fngiltere ile 
olan münasebetlerindeki aylanlığa ni· 
· -,, -· · ~•- tii7tlnnın11 hi~~tt1 t ... 
giltere'de de ltalya ile girişiİ~ reka-
betin çıkar bir yol olmadığına inanan 
ziimre gittikçe kuvetlqmekte idi. Bi • 
naenaleyh derhal anla§mak her iki ta
raf için de zaruret halini aldı. Anlat -
mak demek de lngiltere'nin habeş im
paratorluğunu tannnası, 1 talya'nın da 
lspanya'dan elini kolunu çekmesiydi. 
O sırada İspanya harbı da Franko'nun 
lehine bir cereyan aldığından bu me -
selenin taııfiyesi bir gün meselesi gibi 
görünüyordu. Fakat lngiltere ve ltal-
y " .. "1 gun meselesi'' dahi olsa, aralann-
daki anlaş.nıayı tehir etmek istemedik
lerinden ispanya meselesinin tasfiyesi
ne bağlı olarak 16 nisan itilafını imza
lerinden İspanya meselesinin tasfiyeıi
bir gün meselesi gibi görünüyorken, 
h~etçiler bundan sonra çok çetin 
bı~ mukavemet göstenniye başladılar. 
Bınaenaleyh ispanya meselesi tasfiye 
edilem~di: . 16 nisan anla§masından 
aoııra ıngıliz - italyan münasebetlerin
deki gerginlik zail olmakla beraber 
bu ~sebetler nonna) bir safhay~ 
girmedi. 

ispanya meselesinin tasfiyesi bek
~~r~e17 Almanya orta Avrupa'da 
ıkincı hır darbe İndirdi. Bu, Fransa'yı 
şaşırttı. Musolini bunu da Avusturya 
hadisesi gibi, kendisine mahsus olan 
soğuk kanlılıkla karşıladı. Fakat Fran
~. ltalya ile, İtalya da İngiltere ile 
munasebetlerini tanzim etmekte iııti • 
cal gösterdiler. Fransa, derhal uttalva 
kıralı ve habeş İmparatoru" nezdine 
bir büyük elçi göndermive karar ver . 
di. Bu, Habeşistan'ın ltalya'va ilhakı . 
m tanımak demekti. ltalva hmnıva . 
dan on bin gönüllü geri çekti. l11gilte
re de bunu, 1 snnnya isinin h!lfiveıine 
doğru atılmııı bir adnn telakki ederek, 
16 nİ!lan itilMını" ln"'rİv~t ... ,..j,.m,..,1.,e 
muvafakat etmiştir. Bu itilaf, Cebelüt
tank'tan ve İspanya'dan başbyarak 
Kızı}deniz'e kadar Akdeniz yolları, 

Arabistan yarımadası ve Habeşistan 

üzerindeki nüfuz mıntakalanru ayır
maktadır. İngiltere Habeşistan'daki 
ltalya imparatorluğunu tanıyor. ltal • 
ya da bilmukabil Arabistan yanın ada
ıırun İngiliz nüfuz mrntakasına dahil 
olduğunu teslim ediyor. İngiltere Sü
ven kanalmı daima açık bulundura -
cağım bildiriyor. Akdenizin de her iki 
devlet için hayati ehemiyeti haiz bir 
g~it olduğu kabul ediliyor. işte bu 
ayın ortasında meriyete girecek olan 
itilaEın mahiyeti budur. 

Lon<ira, 2 a.a. - DeyLi Herald ga • 
zetesinin bildirdiğine göre, gelecek 
yaz Amerika'yı ziyaret etmesi hak -
kında Ruzvelt tarafından resmen ya • 
pılan daveti kabul ettiğini bild~~en kı
ratın mektubu beyaz saraya mutevec
cihen yola çıkarılmıştır. 

Bu gazete ingiliz hükümdarlarınmn 
Kanada'ya yapacakları seyahatten 
sonra Ruzvelt'in yanında üç gün ka • 
lacaklarınr tasrih etmekte<lir. 

İngiltere' de 
belediye seçimi 

Londra, 2 a.a. - Dün 389 şehir ve 
kasabada belediye intihabatı yapılmış
tır. Sabaha karşı saat 2de kazananlarla 
kaybedenlere ait bir istatistik neşre -
dilmiştir 

Muhafazakarlar 57 azalık kazan • 
mışlar, 37 azalık kaybetmişlerdir. 

Liberaller 14 azalık kazanmıştır, 

16 azalık kaybetmişlerdir. 
İşçi partisi 63 azalık kazanmış, 79 

azalık kaybetmiştir. 
Müstakiller 40 azalık kazanmışlar, 

41 azalık kaybetmişlerdir. 

İtalya Paris'e 
sefir yolluyor 

Roma, 2 a.a. - İkinci teşrin ayının 
i1k günlerinde diplomatlar arasında 

yapılacak tayin ve tahviller hazırlan
mıştır. B. Garagliya'nxn Paris büyük 
elçiliğine tayini için Fransa hüküme
tinin agremanı istenilmiş olduğu gibi 
B. Pellegrinodigi'nin Bükreş elçili
ğine tayinine Romanya hükümetinin 
muvafakat etmiş olduğu haber alın

mıştır. Bu tayin ve tahvillerin Be~lin, 
Varşov.a. Brüksel, Moskova, Vaşıng
ton büyük elçiliklerini ve Bu<lapeşte, 
Lfilıey ve Belgrat orta eılçiliklerini a
la.kadar edeceği söylenmektedir .. 

Lvov .. da Polonya 

aleyhinde nümayiş 
V arşova, 2 a.a. - Ukranya istikla

linin 20 inci yıldönümü münasebetiy • 
le tertip edilen dini merasimi mütea • 
kip öğleden sonra Lvov'da bir nüma
yiş yapılmıştır. 1.500 genç, Polonya a
leyhinde bağırıp çağırarak sokaklar
dan geçmişlerdir. Nümayişçiler dağı
tılmış iseda pazar yerinde tekrar top
lannarak şehremanetinin carnlarxnı 
kırmışlardır. 6 kişi tevkrf edilmiştir. 
Bundan sonra Polonya politeknik 
mektebi talebesi de bir mukabil nü
mayiş yapmıştır. 

Meksika yahudi 
muhacir istemiyor 

Meksika, 2 a.a. - Dahiliye nezare
tinin yüksek bir memuru muhaceret 
servislerinin son dakikada 21 alman 
yahudisini Oringo vapurundan kara -
ya çıkmasına mani olduklarını söyle· 
miştir. 

Bu zat, bu yahudilerin seyyah pa· 
saportlarını hamil olduklarını fakat 
Meksika'ya gidenlerden depo olarak 
istenilen parayı veremediklerini, di -
ğer cihetten bunlara siyasi sürgün 
göziyle de bakılamıyacağını ilave ey
lemiştir. 

Milliyetlerini kaybetmiş olan ecne
biler hakkındaki kararnamede bu gi
bi ecnebilerin ancak istisnai ahvalde 
kabul edilebileceği ve Meksika'ya gir 
mek müsaadesini istedikleri zaman 
bu ecnebilerin hiç bir ırk farkı gözet
mediklerine ve yerlilerle evlenerek 
aile teşkil etmeğe hazır bulundukla
rına dair teminat vermeleri lazımgel
diği tasrih edilmektedir. 

Paris'te 

İngiltere tu,luğu 

yoldan ayrllmıyor 
Paris, 2 a.a. - Gazeteler, Çember

layn tarafından söylenen nutuk hak
kında tefsirlerde bulunmaktadırlar. 

J ur-Eko-dö-Pari yazıyor: 
"Bu nutkun bıraktığı umumi intiba, 

Çemberlayn'ın kendisine çizmiş ol
duğu yoldan ayrılmamıy~ azmetmiş 
olduğu merkezindedir. 

Amele partisinin itirazları ve Al
manya'nm gürültülü ve harpcuyane 
tezahüratı Çemberlayn'ın sükunet yo
lunu aramasına mani olamıyacaktır.,, 

Demokrasilerin zaferi 
övr gazetesinde Mme. Tabouis, ya

zıyor: 

"Çemberlayn Münih itilafının de
mokrasiler için bir zafer olduğu ka
naatindedir. Mumaileyh, Almanya ik
razatta bulunamıyacağı için İngiltere 
ise, bunu yapabileceği içın Almanya 
ile İngiltere arasında hiç bir zaman 
iktısadi bir harp olmıyacağından emin 
görünüyor.,. 

Jur gazetesinde Berlin muhabiri, 
Viyana konferansı hakkmda şöyle ya
zıyor: 

"Yalnız Polonya, mukabilinde bir 
şey elde etmeden projelerinin akim 
kalmasına razı olmıya katlanıyor. Fa
kat Berlin'in Avusturya ve Çekoslo
vaıkya'da hedeflerini elde ettikten 
sonra Varşova'daki aksülamellerle 
çok daha az meşgul olduğu herkesçe 
mali'ınıdur. Münih itilafındanberi Al
manya ile Polonya arasındaki müna· 
sebetler bugünkü kadar soğuk olma· 
mı§tı.,, 

Alman tezi galebe çaldı 
Pöti Jurnal'da Bussar diyor ki: 
"Bunu beklemek lbımdı. Alman te· 

zi galebe çalmıştır. Rütenya cerman
lığının ileri hareketinde bir kale vazi· 
tc~ını gorccektır. 

Polonya'nın ve Rusya'nın Ukranya' 
da nüfuzuna karşı yapılacak taarruz
lar bu kaleden idare edilcceık, şarka 
doğru, Romanya'ya doğru akıg bu ka
leden himaye edilecektir. 

Musolini'nin fikirlerini neşreden i· 
talyan veya ecnebilerle kimseyi aldat
madan faşizmin ve nazizmin demok
rasilere karşı yeni bir muzafferiyet 
kazandığını ilan ettiği malQmdur. Bu, 
safdiller için bile kolay inanılmıya
cak bir garibedir. Fakat italyanlara 
nasihat etmek bizim vazifemiz değil· 
dir.,, 

Bitler ve Mwıolini'nin 
lwkiki "wksadarı 

T ... ondra, 2 a.a...,.. Avam k:unarasının 
dün akşamki toplantısında liberal 
mebuslardan Sinclair, Başvekili, Hit
ler'le Musolini'nin haıkiki maksatlan
nı anlamamış olmakla ith~m etmiştir. 

Sinclair'e göre Münib itilafı İngil
tere için olduğu kadar Fransa için de 
bir hezimettir. Esasen totaliter mem
leketlerin mesul hatipleri de bu itila· 
fı bu suretle tefsir etmektedirler. 

Sinclair'in müdahalesinden sonra 
birkaç hatip daha söz alnııştır. Saat 
21.15 de Avam kamarası tehir hakkm· 
daki takrire dair müzakerderin ~ar · 

şamba günü yapılmasına karar ver· 
miştir. 

Birleşik Amerika 

ticari politikayı 

değiştirmiyecek 
Nevyork, 2 a.a. - Harici ticaret 

konseyinin ziyafetinde bir nutuk söy • 
liyen hariciye nazırı H ull. son hadise
lerin Amerika'nm ticaret siyasetinin 
prensiplerinde bir değişiklik yapma· 
mış olduğunu söylemiştir. 

Namr, tatbik edildiği memleket • 
ııuştır. Berlin - Roma mihverinin sağ- lerde hukuku beşere yer vermiyen o • 
lamlığmdan bahsedilmekle beraber, tarşiyi harp hazırlıklan yapmak ve di· 
Almanya'mn ltalya için rakip vaziye. erer milletleri tahrik etmekle itham et
tinde belirdiğine şüphe yoktur. Bugün miştdr. 

lt.alya lngiltere ile nıünasebetleri • 
nin normalleşmesine ehemiyet verdiği 
gibi, lngiltere de bu~u arzu etmiştir. 
Çünkü arbk orta Avrupa politikasımn 
yeni oriyantasiyonu içinde J talya ister 
istemez Almanya ile karşı karşıya kal-

ltalya hariciye vekili Viyana' da alman Hatip, silah yarışının verdiği neti· 
hariciye vekili ile orta Avrupa davası· celeri anlattrktan sonra Amerika'nın 
nı görü~mdctedir. 1 talya iki garp de- da müdafaa kuvetlerini münasip bir 
mokr.uisi ile münasebetlerini tanzim seviyeye çıkamıak mecburiyetinde kal 
etmedikçe Alrnanya'ya karıı zayıf va· dığmı, çünkü memleketin umumi bir 
ziyette kalacaktır. Bunu İngiltere de ihtilafın tesirlerin.den tamamiyle kur· 
istemiyor. Fransa ise hiç ru-zu ebniyor. tulamıyacağıru beyan etmiştir. 
Avusturya'n1n ilhakı 16 nisan anlaı· Hul netice olarak Amerika'nm, in· 
maıını doğurduğu gibi, Südet mınta • sanlığın sulh ve adalet yolunu harp 
kasının ilhakı da anlaşmanın nıeriyete yoluna tercih etmesinde azami derece
ginneıine engel olan tereddüdleri or- de müessir olması için daha fazla gay
tadan kaldınnı§br. ı ret sarfetıne&1 lazımgel<liğıni söylemiş· 

A. Ş. ESMER tir. 

Berlin'de ---
Nutuk yeni bir 

iş birliğine· 

esas olacak 
Berlin, 2 a.a. - Alman matbuatı, 

Çemberlayn'ın Avam kamarasında 
dün söylediği nutku uzun uzadıya ba
his mevzuu etmektedir. 

Berlin, 2 a.a. - D.N.B. ajansı bil
diriyor: Doyçe Algemayne Saytung 
gazetesi, Türkiye'nin on beş senelik 
cümhuriyet rejimi altında başardığı 
muazzam esere tahsis ettiği bir ma
kalede, Büyük Şef Kemal Atatürk'ün 
devleti ve memleket ekonomisini ih
ya için sarfettiği yorulmak bilmez 
mesaiyi ehemiyetle kaydettikten son
ra diyor ki: 

"Fölkişer Beobahter,, gat:etesi diyor 
ki: 

"Bu nutkun asıl chemiy<'ti Münib 
anlaşmasına müncer olan siyasetin 
doğruluğunu göstermesinde değil. fa
kat Çemberlayn'ın Avrupa'd~ yeıı i bir 
teşri.ki mesaiye esas olmak üzere bu 
anlaşmadan istifade etmek istemesin
dedir.,, 

B. Çemberleyn'in sulh dava -
sında gösterdiği azim 

"Berliner Lokal Ansayger,, gazete
si de diyor ki: 

"Çemberlayn'ın dün sulh davasmda 
gösterdiği azim ve itimattar: çok mem· 
nunuz. Yalnız İngilterc'yi alakadar 
eden işlere karışmak fikrinde değiliz. 
Ancak, Münih'te temeli atrlan musli
hane mesaiyi baltalamak için yaprlan 
teşebbüsler diğer bütün dı>vletleri de 
alakadar eder. Çünkü bu devletler, 
Çemberlayn'ın iyi bir entunasy~n.al 
siyasete kapıları açık bırakmak ıçın 
son derece gayret sarfetm"kte oldu
ğunu görüyorlar.,, 

Totaliter devletler ve 
demok msiler 

"Berliner Tageblatt,, gazetesi, şöy-. 
le yazıyor: 

"Çemberlayn, demokrasilerle tota· 
liter devletleri biribirine muarız ~ki 
blok suretinde telakki etmenin tehli
kelerine işaret etmiştir. Keza Çem
berlayn, kurucu bir program tanzi· 
minde demokrasilerle totaliter dev
letler arasında i~birliğ:inin mümkün 
olduğunu kaydetmiştir. Biz bunu in
giliz başvekili.o den birinci defa ola
rak işitmiyoruz. Çemberlavn'ın büyük 
meziyeti bu kanaatinin mükafatını 
Münih'te görmüş oılmaısında ve bugün 
de bu siyaseti şiddetle müdafaa etme· 
sindedir.,, 

I ki gazete ara.nnda şiddetli 
bir müru:ıka,,,<ıa 

Berlin, 2 a.a. - Berlirıer Börsen 
Saytung gazetesi, bugün neşrettiği 
bir makalede, ingiliz Niyus Krcnikl 
gazetesine şiddetle hücum etmekte· 
dir. 

İngiliz gazetesi, Çemberlayn ve Da
ladiye'nin düşmeleri ihtimali karşı
sında Almanya'nın korktuğunu ve 
Almanya'nın kendi arzularına itaat e
den bu iki başvekil iktidarda kaldıkça 
İngiltere ve Fransa ile dost geçinebi
leceğini yazmıştır. 

Bu telmihler çok bayağı bir zihni
yetin mahsulüdür. Çemberlayn ve Da
ladiye ecnebi bir devlete a!et olabile
cek kuklalar mahiyetindf' gösterili
yor. Şerefli herhangi bir devlet ada
mı için bu sözler işitilmemiş bir ha
karettir. Ancak, bu hücumlar şahıs
lardan ziyade Avrupa siyaseti aley
hindedir. İngiltere ve Fransa devlet 
adamlarının sulh siyaseti baltalan
mak isteniyor. Bu usul Niyuz Kronikl 
gazetesi ile onu ilham eden Çörçil ve 
Duf Kuper gibi şahısların inahiyetini 
meydana çıkarır. Eğer Almanya Çem
berlayn ve Daladiye'nin i1. ti darda kal
malarını istiyorsa kendini Avrupa'ya 
karşı vazifedar addetmesindendir. 

Fransız kabinesindeki 

ihtilôf halledildi 
Paris, 2 a.a.- Dün kabine meclisin

de Marşando'nun teklif ettiği tedbir
ler dolayısiyle nazır ile arkadaşları 
arasında çıkan ihtilaf bugünkü kabi
ne toplantısında neticelenmiştir. Mar 
şando, bilhassa kambiyo mürakabesi
ni ihtiva eden bir programla iktifa e
dilmesi taraftarı olduğunu beyan et· 
miş ise de Başvekil Daladiye, kambi-

yo mürakabesinin mahzurlu olduğunu 
söylemiştir. Bunun üzerine Marşan -
do, projelerini geri alarak kabinenin 
faaliyetine mani olmamak için istifa 
edeceğini bildirmiştir. Fakat Başve • 
kil mumaileyhin hükümet ile teşriki 
mesaide devam etmesi için ısrar et
miştir. Neticede de Marşando ile Rey
no becayiş etmeğe karar vermişler ve 
kabine de bunu ittifakla kabul etmiş
tir. 

Bu hususta, umumi harpten sonra 
ecnebi kuvetlerinin Türkiye'yi milli 
kurtuluştan ebediyen mahrum ktla -
cak bir rejimi kabule mecbur ıçın 
boğazları işgal etmiş bulunduğu bir 
sırada Atatürk'ün ne gibi müşkülatı 
yenmek mecburiyetinde kalmış oldu
ğunu hatırlatmak kafidir. 

Kiyasetli bir dış politika 
Almanya ekonomi nazırı Funk gi

bi Türkiye'yi son zamanlarda geze -
bilmiş olanlar türk devletinin nasıl 
terakkiler yolunda faal ve cesaretle 
ileri atılmış old\ll!ğunu görmüşlerdir. 

Çok kiyasetli bir harici siyaset 
Türkiye'ye boğazlar üzerindeki haki
miyetini tekrar elde etmek imkanını 
verdi. Bugün kuvetli ve ananalerin • 
den iftihar eden bir türk ordusu Tür
kiye'nin milletler arasındaki mevkii
nc hürmet ettiriyor. 

Kimseden yardım 
görmeksizin 

Türkiye ecnebi parasına muhtaç ol
maksızın kendi iktısadiyatmı ihya 
etmiş, münakal~tını inkişaf ettirmiş 
ve su işlerini başarmıştır. Münasip 
yerlerde fabrikalar yükselmiş ve hey
betli eski kalenin eteklerinde, Anka
ra büyüyerek memleketin modern bir 
merkezi olmuştur. 

Türkiye ile Almanya arasında ak
tedilen yeni ekonomik anlaşmalar, i
ki memleketin nef'ine olarak yeni bir 
teşriki mesai devresi açacaktır. 

Aıina basınının neşriyatı 
Atina, 2 a.a. - Atina ajansı bildi· 

riyor: Gazeteler cümhuriyetin 15 in
çi yıldönfününün t~idi hakkında ls
tanbul'dan aldıkları uzun yazıları neş 
rederken Cümhur Başkanı Kemal A· 
tatürk'ün idaresinde bütün sahalarda 
başarılan ıslahat ve terakkileri kayıt 
ve Anadolu Ajansı tarafından verilen 
parlamento açılış nutkunu bütün te· 
ferruatiyle dercetmektedirler. 

Kayserl'ye giden 

iz<ilerimiz dün 
ıehrimize döndüler 
2150 kişilik bir kafile halinde Kı

nkkale ve Kayseri'deki fabrikaları 
gezmek üzere iki gün evel şehrimiz
den hareket eden izcilerden bir kısmı 
dün sabah saat 11,30 da şehrimize 
dönmüştür. 

Doğu memleketlerimizden gelen iz· 
ciler Kayseri'den memleketlerine da· 
ğılmışlar, 1150 izciden Yozgat ve Kas
tamonu talebeleri de Yerköy ve Irmak 
i~ta~yonlarından ayrılmışlardır. Şeh
rımıze gelen ve dün gece yollarına 
devam eden izciler Edirne, İstanbul, 
Eskişehir, Balıkesir, Afyon, Kütahya 
ve Ankara mektepleri talebeleridir. 

Talebeler seyahatlerinden çok mem
nundurlar. Kafileye reislik eden Kül -
tür Bakanlığı beden eğitim dairesi di -
rektöı:il B. Cemal de dün bir arkada -
ş~mız~ seyahatin çok iyi yeçtiğini, git
tı.~lerı .Y~rlerde samimi bir kabul gör -
duklennı ve gerek Kırıkkale'deki as • 
keri erkana, gerek Kayserideki mülki 
ve askeri erkanla mensucat fabrikası 
direktörüne karşı müteşekkir kaldık • 
!arını söylemiştir • 

Dikkatsiz bir anne 
mahkemede 

İstanbul, 2 (Telefonla) _ Fatihte 
Atpazarında oturan 25 yaşlarında iki 
çocuklu Leman isminde bir kadın, 
bunlardan üç yaşındaki oğlu Orhanm 
d

0

ikkatsizlik neticesi muhtelif yerle -
rınden yanmasına sebebiyet vermek 
suçundan mahkemeye verilmiştir. 

Dün, üçüncü cezada başlanan mu· 
hakemede Leman, çamaşır yıkadığı 
esnada diğer bir mangaldaki tencere
nin devrilmesi neticesinde mangalın 
biraz ilerisinde oynıyan çocuğunun 
yandığını, bunda hiç bir dikkatsizliği 
olmadığını ve hadisenin tamamen bir 
kazadan ibaret olduğunu söylemiştir: 

Muhakeme şahit celbi için başka bir 
güne talik edilmiştir. 

Gelecek senelerin ve en yakm mel"" 

hale olmak üzere önüıiıüzdeki sene
nin işleri, en eve) Celal Bayar prog • 
ramının sırasiyle ikmal edilecek olan 
parçalarıdır. Bunların bir kısmı ta • 
hakkuk etıniş bir kısmına ba§lanınış 
ve bir kısmı da tedricen tahakkuk 
ettirilmek üzere, proje tezgi.hma a· 
lınmıthr. Atatürk'ün açına nutku da 
bunları böylece tesbit ediyor. 

Bu seneki nutukta en ziyade göze 
çarpan §8.Y, nutkun ordu ve don~ -
maya ait olan fıkralarıdır. Ataturk 
ordunun ve donanmanın takviyesi 
lüzumu üzerinde bilhasa.a durmut • 
tur. Bu da sebepsiz değildir: Lki gün 
evel yazdığımız gibi, dünyanm bü • 
yük bir 5.ilahlanma yarıtı içinde bu
lunduğuna göre, bizim için de ba -
caklarmuza kuvet vennekten ba.,ka 
yapılacak bir §ey yoktu. Ata.türı_k, 
iş.te bu noktaya bilhassa i§aret ebnıt
tir. Bu itaret, tam bir isabet demek • 
tir; çünkü dünya, kahraman dünya• 
ıı olmaktan çıkıp silah dünyaaı olu
yor. Türkiye'de kahraman boldur; 
fakat, bu kafi gelemez, sil&hı da da· 
ha fazla bollandrrmak ve daha faz
la çeıitlendinnek lazımdD' l 
Atatfuık'ün nutkunda bir nokta 

bilhassa dikkatimizi celbetti: Hükü· 
met, donanınamızm ve teraanenrizin 
geniıletibnesini prog_!ama alımıtır. De 
mek oluyor ki beynelmi el silahlan -
ma yarışında Türkiye, bu sene,~• 
nize doğru açılmıya karar vernıl§ • 
tir. Bunun çok isabetli bir karar ol • 
duğunu söylemiyıe lüzum .olmam~~~ 
beraber bir kaç kelime ile bahis u
zerinde durabiliriz • 

Celal Bayar hükümeti böyle bir 
planın tahakkuku için her teyden e
vel 18.zmı olan şeyi hazırlam.Jttır: 
Para. Bir taraftan lngiltere, öbür ta
raftan Almanya Türkiye'nin işlerini 
rahat görebilmesini temin edecek 
mali kredilerini vennit bulunuyor • 
Jar. Şu halde, önümüzdeki sene ar -
tık tahakkuk senesidir. Sade ordu. ve 
donanma bahsinde değil, bir çok •· 
nayi teşebbüslerinde de tahakkuk 
senesı •... 

Türk milleti. istikba.le ferahla, 
emniyetle ve geniş bir kalple baık • 
makta haklıdır. Aldanın.a ihtimali 
yoktur!,, 

Amerika bizden 

hah alacak 
Bir müddettenberi devam etmekte 

olan Tiirk - Amerikan ticari anla§ma
sı yakında neticelenecektir Amer~ka
lılar bizden alacaklarJ külliyetli tü· 
tün vesaireden başka halı işler~ ü~e
rinde de bir anlaşma yapmak nıyetın· 
dedirler. Amerikalılar bundan on ne
ne evelisine kadar türk halılarının en 
birinci müşterileri meyanında idi. Fa· 
kat zamanla Londra bütün dünyanın 
halı merkezi halini alınca amerikalı
lar da bütün ithalatlarını Londra'dan 

Hük. ·· tin yapmıya başlamışlardı. . ~e . 
son zamanlarda aldığı tedbırler uzerı-
ne günden güne ilerliyen halı s_anayıi· 
miz acem ve bütün ~rk halılarıyle re
kabet edebilecek bir vaziyete geldi
ğinden amerikahlar Londra piyasas~
na _g-öndeıilmiyen Hereke ve Kemah· 
ye halılarına talip bulunmaktadırlar. 
Metresi 30-35 liraya mal olan bu halı
lar gerek kalite ve gerekse desen iti
bariyle şarkın en güzide mallan ara
sına girmişlerdir. 

Yunan Veliahdının 

bir kızı oldu 
Atina, 2 a.a. - Veliaht Prens Pol'

ün zevcesi Prenses Frederika, saat 
20.15 de bir kız ç~uğu dünyaya getir
miştir. 

Prenses ve kızının sıhatleri y-erin
dedir. 
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Parmaklarımı kavuşturamıyordum ! 

Artık karanhkta bir Mısır 
mumyası gibi yatıyordum! 
İ ki~ci günü doktorlar üze-

rımde çalışmağa başladı
!~~· .B.unun da tam zamanı idi. Çün
k.u ıkı yıldanberi viskilerin, içkile
rın her türlüsünü kilolarca içiyor
dum. ~albuki burada 36 saattir ağ
zıma ~ır damla bir şey koymamış
tım: hır harabe halinde idim. 

İlk doktor hemen kahvaltının 
arkasından geldı. Bana derin bir 
~erakla baktı; isminin Paşal oldu· 
gunu ve muntazaman bana bakaca
ğını ıöyledi. Açık bir yüzü vardı 
ve bir avcıyı andırıyordu. 

Kendisine: 
- Sinirlerim berbad bir halde 1 

Dedim. 
Sinirlerim o kadar sarıulmı§tı ki 

ben, otomatik olarak bunu dostla
rnndan ve kendimden saklamağa 
çahımakla beraber, vaziyet mey
danda idi. Elimle muntazaman ya
pabildiğim iki fCY vardı: Birisi 
bardağı kaldırıp ağzıma götürmek, 
biriıi de kalemle imzamı atmak. 

Fakat imzamı atabilmek için bi
leğimi, dirseğimi ve bütün avcumu 
masanın ve kağıdın. üz~rine iyice 
bastırmak mecburıyetınde idim. 
Bir bardak ve yahut ona benzer bir 
ıcyi tutup kaldırdığım zaman da 
elimi ve kolumu göğsümün kabur
ga kemiklerine iyice yapıştırmam 
lhnngeliyordu. Gözümü kapayıp 
elimle burnumu tutmak istediğim 
saman başım dönüyordu. 

D oktor ağznnın nasıl çarpıl
dıiını ve titrediğini ayna 

tutup gösterdiği Zlınan içime kor
ku geliyordu. 

Dedim ki: 
- Doktor, bu hale gelmektense 

81meyi tercih ederdim. 
Onu takip eden birkaç gün içe

risinde uzun <JÜren banyoların ve 
hele "sarıp sarmalama" nın ne de
mek olduğunu, artık, öğrenmiş o
luyordum. 

Bütün sinirlerim, ateşle çıtırdı. 
yan odunlar gibi bcrbad bir halde 
idi. 

O gece doktor Paıal yanıma gel
diii zaman kendisinden teskin e
dici bir ilaç, bir hap istedim. O ba
na tu cevabı verdi : 

- Peki, emir veririm, ne zaman 
iatencn ve ne zaman buna lüzum 
hasıl olursa, verirler. Fakat ondan 
daha iyi bir usul var, onu ttcrübe 
etmek iıtemez misiniz? 

- Peki ama, nedir, dedim, her ne 
iae tecriibe edelim. 

O gitti. Biraz sonra iki kişi elle
rinde bir otelin ıslak çamaşırlarına 
benziyen bir takım bezler taşı
yarak geldiler. Bunları, şilteyi ıs-

latmıyacak surette karyolaya tes
bit ettiler. Sonra beni soyup iki e
lim iki yanıma sıkıştırılmış bir su
rette bu yatağa yatırdılar. Sonra 
beni çevirmeğe başladılar. Ben bir 
yanımdan bir yanıma döndükçe bu 
ıslak çarşaflar daha gergin bir hal 
alıyordu. Bir müddet sonra yamyas
sı olmuştum. Dizlerimi ve dirsekle
rimi bükemiyordum. Hatta parmak
larımı kavuşturamıyordum. Avcum 
da kaskatı bir hal almıştı. İşte meş
hur sarıp sarmalama, yahut bohça 
yapma usulü bu idi. İnsan böylece 
bir kozaya dönüyordu. 
Artık karanlıkta bir Mısır mum

yası gibi uzanmıı, yatıyordum. 
Biraz sonra sinirlerimdeki heye

can geçmiş, yatışmıştı; fakat tan
siyonumun arttığının farkınday
dım. 

Bir aralık vücudümü şöyle uza
tıp germeği tasarladım. Fakat buna 
da imkln yoktu. Biraz sonra ter 
dökmeğe başladım. Terledikçe za· 
man geçiyor, sinirlerim ve tansiyo
num yatışıyordu. Baygın bir hale 
geldim. Nihayet dört aylık bir be
bek kadar aakinleımittim. 

Aradan uzun bir müddet geçtik-
ten sonra yanıma gelip üzerimdeki 
bağları çözmeğe başladıkları zaman 
ben, hala, o sükunet içindeydim. 
Yanımdan ayrılıp gitmelerini mü

teakip, bir kolumu kıvırıp başımın 
altına aldım. Bundan başka bir ha
reket yaprnağa imkan bulamadan 
uyuya kalmışım. 

Beni böylece birbiri ardınca be§, 
altı gece yatağıma bağladrJar. Ni
hayet doktor Patal bu usulün dur
duruhnaamı emretti. 

Doktor, bu tedbirden de benim 
hoşlanmağa baıladığımı görerek, 
bunun da içki ve saire gibi bende 
bir iptila olabilmesinden korkmuş 
ve bunu söylemişti. 

H aftanın sonuna doğru beni 
de içinde yattığım dördün

cü koğuşta herkesin yaptığı şeyle
ri yapmağa mecbur ettiler. Burada 
on dört kişi idik ve hepimizin has
talığının nevi ve tedavi tarzı birbi
rinden farklı idi. Yalnız müşterek 
olan bir noktamız vardı ki o da he· 
pimizin hariçteki insanlardan olan 
farkımızdı. Buna dikkat ettim. He
pimizin üzerinde bu müşterek fark 
kendini gösteriyordu. 

Mesela en gencimiz olan Hav
ser'i ele alınız. Bu, parlak zekalı 
bir gençti. Bu genç, on dokuz ya· 
şında Prinston mektebini yüksek 
dereceler kazanarak bitirmi§ti. Bu 
mektepten çıkanlardan meıell 

Bençley ile bunu mukayese edecek 
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olursanız, Bençley'in kendi hare
ketlerine hakim olduğunu, Hav

ser'in ise bu iradeden de mahrum 
bulunduğunu görürsünüz. 

Mesela, ekşi suratlı dostum Papa 

Renvik'i ele alınız. Bu adam, ölümü
nü istiyecek kadar kuvetli bir me

lankoli içindeydi. 
Tımarhanenin dışında da birçok 

melankolik insanlar vardır ki ölümü 
isterler; fakat bunlar kendilerine 
hakimdirler. Onlar Papa Renvik 
gibi, pencereden dışarıya atlamaz

lar. Çünkü benim dostum kendi 
kendisini kontrol edemiyordu. 

Bir de matematik profesörü Cef
ris'ten bahsetmeliyim. Cezir murab
baları bu adamın beyninin ıçını 

doldurmuştu. Zararsız bir adamdı; 
fakat devamlı surette müşahade al
tında bulunması icabcdiyordu. Bir 
deta yatmak zamanında soyunup 
pijamasını giymiş, fakat tam bu sı
rada yatmayı unutmuştu. Bir müd
det 90nra gece bekçiıi elinde fener
le koğuşları dolaşırken bu profesö

rü, dalgın bir halde ortada dikilir 

bulmuştu. Eğer onun riyaziyeci ka

fası kontrol, zabt ve rapt altında 

bulunmuş olsaydı muhakkak ki, 
kendisi meşhur matematik alimle
rinden birisi olacaktı. Fakat ondan 
mahrum olduğu için adamcağızı 

buraya getirip trkmr~ıanlu 

M lu1 olarak beni alınız. Ben 
senelerce, istediğim zaman 

büyük bir zevk alarak içki içmiş bir 

adamım. İstediği zaman içki içen, 
istediği zaman da bırakabilen bir 
kimse ayyaş değildir. Fakat sonra 
o hale geldim ki istemediğim za
man da artık içiyordum. İstediğim 
zaman içkiyi bırakamıyordum. Ben 

de tıpkı öteki hastalar gibi, kendi 
irademi kendi üzerimde tatbik ede
mediğimden dolayı buradaydım. 

Biz burada hepimiz büyümüş, 

bir ıürü insanlardrk ki ken

di üzerimizdeki kontrolü kay -
bettiğimiz için ufacık çocuklar gi
bi muamele görüyorduk. Buruı, 

etrafındaki kalın parmaklrklara ve 
aaireye rağmen, bir hapisaneden 
ziyade bir ana mektebine, bir dadı 
odaıına benziyordu. 

(Sonu var) 

Y.u:an: }'olan Föfdeş Ceviren: Nasuhi Baydar 

cık aerbeat bırakacak olur•k, ondan müatakıbel ia
tidadmm ilk tohumlarmı kqfedebiliriz. Zira, bi
tap ve yarı uykuda olan Yani tüneller ve dehlizler 
kazmakla zihnini yormaktadr. Ve taY•t aathi bir 
mütalea ile iktifa edecek olursak onu derilıal iatik
balin mühendisi ilan ecl~. Fakat bir takım 
hırsızlar kaçıp Y ani'nin tünellerine ve dehlizlerine 
sıimıyÔrlar, ve hayalinde, iki sivri tepe arumcla 
•klı bir yaylada inta ettiii gizli tayyare me,danı 
bir çete reiainin muzlim makaatlarma yanyor. JCa. 
ti yen iddia ebne,U kıi Yani etkiY• rer.inin hüviye
tine bürünmüttür ve bombalar atarak kendine yol 
çizen tayyarede oturan da kendiaictir. Bununla be
raber, bu büyük tefin biraz ona benzediğini de İn· 
kar edemeyiz. Uyukllyan zihni timdi ormanda bir 
aüvari yolu açmakla menuJdiir, Ye o anda takiler 
de Amerika yerlilerinin teklini almıılvdır .. Hayll', 
Y ani'nin aon karan mahzenin meth• bir caauaa 
melce olacaiıclır. Caauaun ~ ise harekete 
hazıır Ye laralclan ancak emir beklemektedir. Harp 
ilin olunmuttur 1 Bu ıu.ı,.. öirenilir öjreDilmea 
taYJ'are, aırrmı öfnmnek ve 1"l7Gık kll'&lm muha
rebeyi kazanmauna ,....d- etmek 6w-e dütman 
memlekete dojru uçuyor.. Yani, payitaht üzerin
den uçarken, bir bomba a,._.ia fiıtap ecli70I'; mab
za cayretk91likle ... Zira bombanbman bir CMUUD 

vazifelerinden değildir. Sonra, Yani uyuyor. 
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Yani ile Klari kompartananm uraaı üzerine u

zannuılardır, ve Klari küçücük kut nurılblariyle 
kendi kendine söylene söylene uyumaktadır. Deni
lebilir ki birinden tikiyet ediyor. Belki de bir ço
cutu böyle yabancı bir gecede, karlı tepelerin ten
bahiı içiuden geçirip acayip bir memlekete götür· 
menia, ve bu ıuretle de güzellikleri inaanm nefe
IİDİ keaen mucizeler ~abatlar ve manzaralar yÜ· 

kü altmda harap e~nin iyi bir teY• adilce bir tey 
olmadıiını homurdanıyor. Klari yedi yatnıdadır; 
bundan dolayı da ileride naııl bir kadın olacağı a· 
deta timdiden tamamiyle tebarüz etmittir: Müte
caviz ve farfara, bakıızlria kartı aai ve haklarmı 
ihkaka daima hazır, kavsacı ve müddeacrdır; pek 
kararlı küçük bir kahraman ... 

Y UÜ dokuz Y&fmcltı.dar, ve, ba,.Jimizi bir parça-

Anna kompartımana a'Vdet eıtmemiftıir. Koridor
da çömelmiıtir. Çömelmittir, çünkü ba vaziyette 
dağlan tepelerine kadar görebiliyor. Çömelmit, 
dizleri ağrılar içinde, enaıeai tutuk, &"Özleri karm 
panlblarmdan bmatarak yatlar içindedir. Küçük 

luzm --- .mpk, neleeleri llktr. :Y unaçlara ba· . 

r:::::: :::::: ::: ~::::~: :::~::: :~::::~:::~::: :~:::::::::::::::ı 
Beynelmilel ıı birllil Ye altın mikyası 

21 llkteşrinde Paris'te toplanan 
"Beynelmilel TJcaret Odaları Mecli
si,, milletleri iktısadi sahada işbirliği 
siyasetine davet eden mühim bir ka-
rar sureti kabul etmiştir. 23 milleti 
temsil eden 87 murahhasm ittifakla 
kabul ettiği bu karar, resmi bir ma
hiyette olmamakla beraber, muhtelif 
milletlet'in iktısadi itleriyle alakalı 
zümrelerin tebellür etmiş kanatlerini 
göstermesi itibariyle tetkike şayan -
dır. 

Son zamanlardaki harp korkuları 
ve silahlanma yarışı iktısadi dertleri 
unutturur gibi oldu. Devlet adamla
rının hemen bütün emekleri, umumi 
bir harbi önlemeğe sarfediliyor. Bu -
nunla beraber harp havası doğuran 
sebeplerden bir çoğunun iktısadi kay
naklardan geldiği de muhakktır. Bi
naenaleyh ilk hatıra gelen şey iktı -
sadi müşkülleri, mümkün mertebe, or
tadan kaldırmak ve bu suretle harp 
ihtimallerini bir dereceye kadar azalt
maktır. 

lşte, Ticaret Odaları Meclisi, bey
nelmilel hususi bir teşekkül sıfatiy
le, iktısadi müşküllerin ortadan kalk
masında imil olacağını düşündüğü 

tedbirleri dünya kamoyunun dikkat 
nazarına sermiştir. 

Meclis her şeyden evel iktısadi sa
hada işbirliğinin lazım olduğuna ka
nidir. Filhakika böyle bir işbirliği 
hakkiyle tatbik olunabilirse siyasi u
fuktaki bulutların hemen tamamen 
dağılacağına şüphe etmemelidir. Çün 
kü beynelmilel iktısadi münasebetler 
hala bir taraflı infirat düşüncelerinin 
ve yıkıcı rekabet hırslarının tesiri al
tında bulunmaktadır. Halbuki iktısa
di işlerde beynelmilel işbirliğinin 
faydalı olduğu birçok misallerle sa
bit olmuştur. Dünyada münakale ve 
ticaret kolaylığını temin eden birçok 
beynelmilel anlaşmaların medeni ha
yatımız üzerindeki tesirleri ortada
dır. Kara ve deniz nakliyatı, posta, 
telgraf ve radyo gibi her günkü ha
yatımızın istinat ettiği faaliyetlerin 
büyük bir kısmı beynelmilel işbirli· 
ğiyle kaimdir. Bugün istihsal mese -
lelerinde ve mali işlerde dahi olduk
ça ilerlemit bulunan beynelmilel iş -
birliği sahasının daha ziyade geniş -
lemesi milletleri biribirine daha yak-
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den en yüksek istifadeyi temin etme
sine de imkan verecektir. 

Kabul edilen mezkQr kararda ikin
ci mühim bir nokta da altının beynel
milel bir kıymet ölçüsü olması lü -
zumudur. Filhakika beynelmilel saha
da işbirliğinin belki en mühim teza
hürü milletlerin müşterek bir kıymet 
ölçüsü tesbit etmeleri olacaktır. Bu 
hususta umumi harpten evel, tam bir 
ittifak mevcuttu denilebilir. Altın 

b;ynelmilel mübadele vasıtası ve kıy
met ölçüsü rolünü görüyor, ve birkaç 
memleket müstesna olmak üzere, he
men bütün dünyada para sistemleri
nin esasını altın teşkil ettiğinden, bir 
memleketin parası diğer memleketin 
parasına göre daima aynı nispette bu
lunuyordu. Yani muayyen bir malın 
tonunu ,u kadar isterline satmak de
mek, daima şu kadar ağırlıkta altınla 
mübadele eylemek demekti. Bu malı 
ihraç eden memlekette de para aiste
mine altın esası teşkil ettiğinden ma
liyetle satış fiatları arasındaki müna
sebeti evciden tayin etmeğe daima im 
kin mevcuttu. İthalatı çoğalan mem-

leketler altın ihracına mecbur oluyor 
ve bu suretle memleketteki altın aza
lıp kıymetlendiğinden malların fiat
ları düşüyor ve bilmukabele ihracat 
çğalıyordu. İhracatın fazla artması 
halinde de bunun aksi bil hasıl olu
yor, yani memlekete altın girerek fi
atlar yükseliyordu. Hulasa, altın, bü
tün dünya Hatlarına ve bilvasıta is
tihsale hakim bulunuyordu. Filhaki
ka bu sistemin birçok mahzurları 
mevcuttu ve bir takım iktısatçılar ta
rafından izah ettiğimiz otomatik te -
sirleri inkar edilerek dünya buhran
larına sebep olduğu iddia olunuyordu. 
Fakat şurası muhakkaktır ki, altın 
mikyası bütün mahzurlarına rağmen 
harpten evelki iktısadi istikrarı temin 
hususunda büyük bir rol oynamıştır. 

Umumi harp para sistemlerini alt
üst etti. Harpten sonra bazı memle -
ketler paralarını eski sisteme göre 
tanzim etmeği düşündüler, fakat mu
vaffak olamadılar. Meseli İngiltere 
bile 1925 te tekrar altın mikyasına 
avdet ettiği halde 1931 de bu mikya
sı terketmek mecburiyetinde kaldı. 

Para işlerinin halledilememesi ise he
men bütün memleketlerde ithalat kon 
tenjanları ve döviz takyidatı gibi ted
birlerin alınmasına sebep oldu. Bugün 
İngiltere, Fransa ve Amerika arasın
da mevcut para anlatmasından bafka 
dünyada hiç bir memleketin parasını 
Jiğer bir memleket parasiyle sabit bir 
nispette tutacak otomatik bir aranj -
man mevctu değildir. Bu ise ticari ve 
iktısadi münasebetleri çok müşkülleş 
tirmekte ve bir memleket halkının hiç 
bir kusuru olmadan, diğer bir memle
kette alınan tedbirlerden mutazarrır 
olmasına sebebiyet vermektedir. Me
sela harp sonu para enflasyonları ya
ni kağıt para miktarının çoğalıp kıy
metinin düşmesi, İngiltere'nin eveıa. 
isterlin kıyemtini yükseltip beş altı 
sene sonra tabii haline bırakması ve 
altın mikyasını terketmesi, Amerika
nın dolar kıymetini yarıya yakın in -
dirmesi, ve nihayet 1936 da Fransa, 
İsviçre gibi birçok memleketin yeni
den para ktY!Tietlerinde tenzilat yap -
malan yalnız beynelmilel alışverişi 
sarsmakla ve bu memleketler dahilin
de mühim iktısadi ve içtimai zararlar 
hısıl etmekle kalınaml§ belki bu mem 

?~~1etJ~r ~es:! .~~P.~--~irçok_ ;1!1~~-~~ 
Beynelmilel Ticaret Odaları Mec -

tisi şüphesiz bütün bu noktaları dil -
şünerek ve klasik bir mütaleaya ittibi 
ederek altıı;ı mikyasına avdeti tavsiye 
etmektedir. Mamafi meclisin tam ma
nasiyle 1914 teki altın sistemine av -
dete taraftar olduğunu tahmin etmi
yoruz. Filhakika harpten evelki şek
liyle altına avdet, para ilmi bakımın
dan, adeta bir gerileme teşkil edecek
tir. Çünkü 1914 te altın mikyash mem
leketlerde altın bilfiil mübadelelerde 
kullanılır ve banknotlar da ibraz e -
dildikleri zaman mukabillerinde al
tın sikke verilirdi. Fakat, bugün, har
bin ve harp sonunun doğurduğu zaru
retler neticesi insanlar, altın gibi, ha
kiki kıymeti itibari kıymetine müsa· 
vi olan paraya ihtiyaç duymadan, ki
ğıttan veya ucuz madenlerden yapıl· 
mış paralarla ve bilhassa günden gü
ne artan banka hesapları ve çekler 
vasıtasiyle mübadelelerini yapmağa 
ve işlerini görmeğe ahflllışlardır. Her 
memlekette dahili bakımdan bu yeni 
tipteki paraya az çok bir itimat uyan
mış, dünya paraları adeta planlı bir 

l __ R_A_o_v_o _ ___... 
Ankara : 

PERŞEMBE; 3.11.938 - 12.30 M 
(Negro Sprituals) - 13.00 Saat ayarı 
haberler - ı3.ıO Muzik (Halk turküteri 
şarkılan - Pi.) - ı3.30 - ı-4.00 Muzik 
yaseti cumhur bandosu: ıef İhsan Künç 
Regina marı (Ernest Urbah). Amor 
reigen - vals (J. Fucik). Le calife de 
dad • uvertür (Boieldieu). Le Payı dıı 
rire - fantezi (F. Lehar). 

ıs.30 Müzik (Beethovenin eserler' 
- Pi) - 19. ı5 Saat ayarı ve baberl
ı9.'25 Operet - 19.40 Muzik (Piyano 
Cemal Reşit): Beş damla (Ulvi Cemal 
kin). Agır zeybek (Cemal Reşit). Y 
zeybek (Cemal Reşit) - 20.00 Müzik t 
da müziği- 1 inci keman (Winkler). 2 
keman (Enver Kapelman). Viyola ( 
Albayrak.) Çello (David Zirkın). Yı 
h sazlar için kuatuor (Ulvi Cemal 
kin. Yaylı sazlar için kuatuor 
mal Reşit) - 21.00 Arapça sôyl~ 
21.ıO Müzik (ıarlu turkü, ve saz eser 
Lemi, Rahmi Denizoilu, tanburi Zeki 
met Aıa) - 22 .. 00 Dıinya edebiyatı ( 
hikaye) - 22.ı5 Muzik (Kuçük ork 
Lakme operasından seleksyon (Leo 
bea). Manon operasından ııeleksyon 
Massenet). La Bohem operasından 
yon (C, Puccini) - 23.00 Cazband -
- 24.00 Son haberler ve yarınki proır-. 

Avrupa: 

OPERA VE OPERETLER: 20.10 
nih - 20.lS Franlı:furt - 20.45 Monte 
neri - 20.55 Paris - 21.30 Liyon, P 
Eyfel kulesi - 22.45 Strazburı - 24 
gart. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE 
FONlK KONSERLER: ıS.2S Hamboıl 
16.15 lJroytviç - 20.10 Konigsberı, 
penhaı - 20.30 Droytviç - 21 Ber 
ter - 21.5 Breslav - 22 Budapeıte -
Roma - 22.40 Lükııemburı. 

ODA MUSİKiSi: l-4 .ı..aypziı -
Doyçlandzcnder - ıs.o Laypziı -
l>oyçlandzender. 

SOLO KONSRLERİ: ı 7 Berlin -
Miınih - 18.30 Kolonya - 18.35 M'" 
~ı.ı ıYlonte Cenerı - 2'2 Varıova. 

NEFESL.l :s~.L:LAR llnarı v. L)
Frankturt. 

01<u .l{QNSERLERl VE KORO 
18.10 Komcsberı - 19.30 Berlin -
Laypzıı. 

H.Al<ıF MÜZİK: 6.30 Alman iatu 
lan - 7.10 Sarbruk - 8.30 Köniıı 
Mıinih, - 10.30 H.ambıırıı - 12' Breal 
14 Ştııtııart - ı4.ıO Frankfurt, Kolo 
14.15 l:Serlin - 16 Alman istasyonlad 
16.10 Konıgsberg - 18.30 Frankfaı& 
19.15 Münın - 19.25 Budapqte - 1 
Frankfurt - 22.35 Konıgsberı - 23 
ıand:ı:ender - 24 Graz. 

HALK MUSlh.ııst: 11.30 Ştutııatl 
2'2 • .)IJ Keza. 2 

DANS MÜZlGi ıs.ıs Doyçlancb 
- 20.10 Laypzic, Ştutıart - 21.-45 Sof,. 
22.ıs Sottens - 22.30 Milano, Sofya -
Florama, Roma - 23.2S London - Rec 
- 24 Lükıemburc - o.ıs Droytviç. T 
Pirene. .Ji 
ıiateme doğru gitmiştir. Yal~ 
günkü vaziyetin en büyük mlf"'-. J 
milletler ~as~i .İM~&~ 
Her ne kadar bugün Milletler ~ 
da mevcut trampa şeklindeki • 
rağmen beynelmilel tediyeler .e 
met transferleri gene altınla yap~ 
makta ise de altın adeta bir mal gı 
muamele görmekte ve muhtelif rıı 
leketlerin paraları bununla mün_, 
bettar olmadığı gibi sabit bir kı 
de malik bulunmamaktadır. 
Şu halde istikbalde altına avdet 1 

çin yapılacak iki şey vardır. E 
her memleket kendi parasını alt 
sabit bir nisbette bağlryacak sonra 
altının ithal ve ihracı serbest bı 
lacaktır. Bu yapılırsa, meseli 
türk lirası x gram altındır denileC 
bir ingiliz lirası da y gram ve bir 
lar da z gram altın olarak tesbit 
lecek olursa türk lirası daima x/ y 
giliz lirası, İngiliz lirası da y/ z do 
ilih. olacaktır. Bugün alınan idari 
mali tedbirlerle buna yakın bir 
yet temin edilmekte ise de bu 
yet sabit bir esasa bağlı değildir. 
cak döviz takyidatiyle ve döviz • 

(Sonu 8 inci sayfada) 
H. A.KUYUCA 

kıyor, dimdik çamlara ve karın beyaz ihtiıamına 
bakıyor ... Hiç kim"aeye muhtaç olmıyan bu ç tin ve 
kiınil aleme bakıyor. 

öiünme mahaulüdÜI'. Bu kazıklar yolu kapama""f 
olsalar bile bu daraclk aoka:ktan geçebilecek kadar 
ensiz araba yoktur ki .••• 

lhtıipm 1 Koridormı pis döteıne.i üzerine çöme
lip büzülmüt olan küçük kız, ömrü uzunluğunca 
bunu arıyacağım bilemiyor: Bunu; bu seNizliği, bu 
mafrur büyüklüğü, bu ihtifaJDı. Küçük kız, kendi 
ruhunu arqtıracak, ve yqadıiı müddetçe tazyi
kinden kurtulamıyacaiı bu ıuursuz ve sıkıcı arat
tırma .... ..,da da yabancı ruhlara ihtirasla yak
lqacaktır. 

il 

Balık • Tutan - Kedi sokağı... Gülünç bir aokak: 
Bir tarafından öbür tarafına iki adımda geçilir; 
bir ucundan öte ucuna da otuz adımda. Fakat, Pa
ria'te böyle ta•ıan kuyruğundan uzun olmıyan ta
tıl-acak aokaklar vardır. ve yalnız yan mahalleler
de delil, meskezde, en kal.halik caddeler civarm
cla. Ballk - Tat.an - Kedi eokatı Sen - Mitel nhtımı
m küçük, fakat pek hareketli H\itet 80kai~ bai
byanıık Sen nehrinde nih111Yet bulur. Rıhtana çlkar· 
lcen •tmıza Notrö • Dam kliMsinin iki kaim kule
liyle olaldan ve brtmıza ela polie müdürlüiü bi
numm divan tuadüf eclw. Bunlar da Mbat eder 
ki bu 80lr.ak ,.mm namuakar bir mahall.mde ve 
tam göbeğindedir 

Pek tabii olarak, iki adım cenitliiinde bir so
kakta ne pe ve ne de seyrüsefer bahis mevzuu o
labilir. Bir evden diierine altı ve nihayet tekiz bü
)'Ücek parkeye baMrak ceçilir. Sokağm iki bqma, 
geç.ic:lin arabalara yuak olduğunu göatennek üze

re, iki demir w. çek ........ A.cak ba buit bir 

Her sırada dört ev vardır. Fakat, dört bqtaki 
evlerin nhtana veya Hiifet aokaima da açılan ka
palan buhmduiundan, hesap sonunda, geriye her 
sırada ikiter ev kalır.- Banlar eski evler midir? 
Kinue bilmez. Bunlar Y•tı olmıyan evlerdir; belki 
bet yiiz, beUci elli yıllııktırlar. Methaller umulnu
yacak kad~ dar, umulmıyacak kadar karanlık -
br. Tahta merdivenleri simaiyah bir botluk içinde 
döne döne çıkar. Açılmıt kapkara aiızlara benzi
yen iki delik araamda turada burada bir aahanb· 
im mevcudiyeti tahmin edilir... Her evde dört kat 
vardır. Çamatrlar pencerelerde kurur. 

Balıık • Tutan • Kedi aokağı. Anna küçükken bts 
iami diifünerek eğlenirdi. Uyuyacaiı zaman, ymn
duju söz kapaklarmm ardmda bir hayal tasavvur 
edw, onmıla oynar, onu pzellettirirdi. Nehir rıh• 
tanmm cenit dört köte tqlan üzerine ikifer ad1111 
ara ile, •taiıya aallandırdıkları bacaklarının ıekli 
ıuya aksederek oturan diier oltah balıkçılar gibi 
~ bıyııklı, büyiik, kocamıt bir kedi. itte kedi, o 
~ bıyıiı ile, burnu üzerinde bir gözlük ve baım· 
da bir kuket, 11eu auya dalan oltaamı elinde tuta• 
Nık turada yerletmiıtir. 

Anna kediden korkmazdı - on iki yatmda kod 
bir kız! - Fakat onu çok dÜfÜnürdü. Kedi nered• 
Y&fUlllfb? Admı tqıyan IOkakta ne zaman b11" 
lunmuttu? Bazan, oltaıınm kaınıı aapı aırtmcla. 
ilerlerdi. Bazan da onu koltuiunda götürürdiİ
Hangi devirde Y•tem'flı o?... Y oba hali. aağ "" 

(SOiia ,,..) 
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Sığır eti 
Bizim memlekette sığır etine çok - Sığır kuvetini ot yiyerek yapar, 

rağbet göstermeyiz. Kenarında ka - ben de onun gibi kuvetimi kendim 
barmış patates kızarbnat1ı ile süslen· yapıyorum ... 
mit bir ıato briyan parçasına pek ç.o- Diye cevap verir. 
ğumuz yağlı koyun etinden çevril - O tarihte aminli uitler kimyaca 
mit döner kebabı gene yağdan par - bilinirse de, insanın vücudüne lüzum· 
lıyan pilav üzerine koydurarak ye - lu olan bu maddelerin her türlüsünü 
meyi tercih eder. Fakat doğrusunu kendi kendine yapamıyacağı bilin -

h • · ti · olan mezdı". Onun için çok bilgili hekim isterseniz - usuın mezıye erı 
av etleri ve balıklar müatema • her ve filczof, bilgisi az adama yanlı§ ce-
&\in yenilecek etlerin en Üt1tün olanı vap vermiıti. ln~a~m ~en~i k~ndine 

v ·d· yapamadığı amınlı aııtlerı sıgır e • 
aıgır etı ır. . · bT · k' 

Koyun etiyle mukayese edilince, tinde bulduğu, ıımdı ı ınıyor ı, 
&ığır etinin dnha iyi doyurduğu ve doğrudur. . . 
d h · d kuvet verdig" i pek uki Meıhur meseldır: Çok bılen çok 

a a zıya e b · b.1 ·1 • · 
1 d beri bilinir. t::ski Yuna· yanılır. Y:irmi yıldan erı ı gı erımız 

zaman ar an d w • • • d' ld vl 
nistan'da hem kO!Yun eti, hem sığır daha çoğal ıgı. ıçın tun ı yanı ıg -

t . ·ı· k tletler kuvetlerini 

1 

mız yerler, belkı, daha çoktur. Fakat e ı yenı ır en ıA • 1 · • 
kaybetmemek için ıığır eti yerlerdi. her işte za~na uymak ınsan ar ıçın 
Yeni zamanlarda da döğÜf için ye - bir zarurettır. . . . .. 
ti. t" ·1 h ı ve köpeklere bile Bu zamanın bılgısıne gore de, sı • t ırı en oroz ara . .. ·· 1 d 

v • ed. · 1 gv ır eti etlerın en ustun o anı ır. 
aıglJ' etı y ı~ır e~ · . G. A. 

Hazım cıhetıne gelınce, frenk-
leı-in yedikleri gibi yağıız ko • 
)'un etiyle mukayese edilirse, sığır 
eti, vakıa biraz daha geç hazmedi -
lir. F akaı' bizim yediğimi~ gibi yağlı 
koyun etiyle mukayese edilince, it 
değifir. Koyun etinin yağı midenin 
ifrazını azaltır, bundan dolayı kuve
ti azalan mide koyun etinin yağını a-
7Jrarak urf albümin olan kıaımlarını 
••zmetmek için hemen biç yaiaız o
lılın •i .. etini baıanetmekten ziyade 
1WUlur. ln.nmauanız, kendini:ı.de, 
bir aiia koyun etinden pirzola, erte -
a aiiaü de bir biftek yiyiniz ve mi • 
denizin iki süalük halini mukayeae 
ediniz. 
Ekcıaomi bakımmclaa, 11111' eli her 

ıwcle koyma etinden acazd•. Ooaa 
IÇ.ia aıiır etİDİ ....... ona ahpa ia • 
aanlar et yemeklerini daha kolay • 
blda bulurlar. Bizim memlekette hal
kın pek az et y~ bir ~e~i 
de aaiır etine raibet eclilmemeaıdır, 
aan.ınm. Onun için bizde asıl gıda ek
mek, yaih Mbze ekmeği yedirebil -
mek için bir katık, et de - pek çok 
kimMlerin gözünde - lüka bir yemek 
ayılır. 

Bizim sığır etine az raibet göater
memizin bir neticui de. ........_ 79 • 
_.. .Werıili sığır etinin pek az bu-
lunabilmeai oluyor. ilkin, sıiır yetit
tirenler iyi sığır eti yetiştirsinler de, 
---- ı.;, aıiır etine alıtalım. Denile
mez. Herhan1ri tiar maıııı çok aabcm 
ollDllk iPn ilıkin abcw babmak J&. 
........ S.bCI çoialmca iJi ..P eti 
,.tiftinnl ...... keneli kendine pkar. 
Basiila lngilten'deki uj'lr etlerinia 
bafka her yerdekinden daha iyi, da
ha lezzetli olduğunu herkes bilir. 
Bu da, ıüphesiz, İngilizlerin pek ea
kiclenberi sığır etine rağbet göster • 
melerinin netice.idir •.. 

Şiıacli maddelf'ri birer birer bozu
lan meıhur V eraay muahedesi yapı· 
brken, o zaman Franaa'nın. ve lngil -
tere'Din baıvekilleri olan Klemanao 
ile Loit Corç araamcla satır eti iiz• • 
rinde bir konupnayı belki habrlaraı· .... / 

Bir sin iki bqvekil birlikte aofra-
71' ohrarlar, fakat Doktor Kleman· 
IO >"abus .. bze, inailiz baıvekili de 
sü..t luzanmı bir biftek yermiı. 
Bilaiainin pek de derin olmama&iyle 
methur bultanan İngiliz, fransızm ha
line acıyarak ı 

- Sıtır kuvetli hayvandır, eti İn· 
eanlara da kuvet verir ... 

Demesi üzerine doktor baıvekil, 
bilaieine dayanarak : 

BÜYÜK 

Trabzon'a i~me 
suyu getiriliyor 

Trabzon, 2 a.a. - Atatürk'ün Trab
zon'a büyük hediyesi olan ve yarım 

milyon liraya ihaleai yal?ıl~n iç?1e su
yunun temel atma törenı dün b.ınlerce 
halkın ittirlkiyle yapıldı. Vab nut
kurula halkın Atatürk'e ve hükümete 
minnet ve tükranlarma terceman ol -
du. 

Türk İtalyan ticaret anlaşması 
meriyete girdi 

Türk - İtalyan ticaret anlaşması 
meriyete girmiştir. Keyfiyet gümrük
lere bildirilmilJ ve buna göre faaliye
te geçilmiştir. 

ltalya'nın şu günlerde bilhassa hu
bubat ve zahirelere alıcı olacağı zan
nedilmektedir. Son zamanlarda bu 
memlekete birkaç parti arpa ihraç e· 
dilmipe de bir iki gilndenberi ltal· 
a .he .. bm• •rpll 'af!J ...etfJf durmuı • 

tur. Tekrar ba,taması ihtimal dahilin
de görülmektedir. Arpa piyasası ha -
fifçe gerilemiştir. 
Diğer taraftan Merkez Bankası t

+'> hrll'cfan alacaklı tacirlere tediye mu
amelesine bqlamıttır. 

Garip bir kaçakçı yakalandı 
İstanbul, 2 (Telefonla) - Evelld 

gün limanımıza gelen türk bayraklı 
Platin vapuru ahçıu İbrahim, Kabatq 
iakelesine çıktılı esnada vücudunun 
vaziyetine nazaran yüzünün pek zayıf 
okluğu naazn dikkati celbetmiı ve il· 
zeri gümrük muhafaza memurlan ta • 
rafından araıtırılmııtır. 

Araıtınna neticesinde ahçıbaıının 
üzerindeki erkek elb*slnin altında 
pk ipek pijama. ipek kombinezon ve 
sair ipek kadın çmnqırlan ve belinde 
de .anlmıt birçok ipek çoraplar ve bir 
ipekli gömlekle cebinde ecnebi aigara· 
ları bulunmaktadır. İbrahim hakkın • 
da takibata baflanmıttır. 

Bayram'da lstanbu) tramvay· 
)anna 300 bin ki~i bindi 
latanbul, 2 (Telefonla) - Cümhu

riyet byrarmnın devam ettiği ilç gün 
zarfında tramvay arabalarına her gün 
300.000 yolcu binmiıtir. 

YEMi N 
~================-20-=~ 

Yazan: Barona Orlızi 
Bunlann tavırları, kısa konuımalan, 
içeri peken talunmıı oldukları otori
ter tavır, her ıey ziyaretlerinin bede • 
fini haber veriyordu; Vatandat mebus 
Dölatur'un evinde taharriyatta bulun· 
maıc. 

An - Mi az kalsın haykıracaktı, fa
kat aklı selimi n~ panuına olursa ol -
sun korkusunu saklamak llzım geldi • 
ğini ona ihtar etti, ve Pol Dölatur o
rada bulunsaydı, kendisinin zahiren 
sikin ve isude kalmasını temenni ede
c:.eğini düşündü. 

Uç renkli efarplı vatandaş sahan • 
blrtan geçmişti ve çalışma odasının ka· 
p111 i>nünde durmuştu Dölatur'u içine 
gömUlU oldutu mestiden çekip çıkar · 
11Uf olan onun mUtehakkimane emri 
olmuıtu. 

- Cilmhurlyet namına, açınız 1 
Dölatur, ellerinde tuttuğu küçük 

eli derhal bırakmadı. Bir kere daha, 
usulca, onu dudaldanna kadar götür . 
dll, ve ebedi bir veda mevzuu bahta -
m1, gibi bu aon nilvazişi geciktirdi 
Sonra, doğrularak, kapıya teveccüh et· 
ti. 

- Cilmhuriyet namına, açınız 1 
O anda Dölatur'un NZarlan Y&li -

zln üstüne bırakılmıt kalın çantaya di
kildi ve vaziyetinin tehlikelini anaızın 
far ketti. • 

K.ıraliçenlıı kaçmlmuı lçln pllnlar, 
sabımzhlda 'biriktirllmif paaaportlaı, 
bir kelime ile Sir Peni Bleykin'in elin
den çıkannuı için kendisine yalvannı' 
olduğu bUtiln kiğıtlar, odanın ortası • 
na, en görülecek bir yere konulmut bu 
deriden zarfın içindeydi. 

Bunların ketfedilmesinin bütün ne
ticelerini bir fimtek ıilratiyle zihnin -
den ıeçirdh İhanetle itham edilmesi, 
tahmini kolay olan hllkUm, sonra mah
k(llnlar araNıamda ayak talmmnm 
baykınılan ve tahldrlerl ~da Pa· 
rla sokaklarından uzun geçlı- Bu dil -
şünce kartısrnda benliğini bir isyan 
hini kapladı: kendiaini tehdit eden 
muazzam tehlikeden kurtulmak için 
şiddetli enstenktif bir arzu, ve çanta
yı alarak elbiseleri altında saklamak i
çin bir hareket yaptı; f alcat çanta çok 
bilvUktU ve elbilelerl altmda gizlene • 
mezdi. 

Tanınmış bir 

demokrasilere 

fransız 

ihtarda 

muharriri 

bulunuyor: 

Münib anlaşması 
sulh değildir ! 

Mekteplerde dayak 
Hayır! Mekteplerimizde, es.ki re · 

jimlerc ait bu eski ndetin tekrar 
canlandığından bahsedecek değilim. 
Çünkü dayağın cennetten çrkmış ol
duğu mütalensı cennete innnanlarm 
bir faraziye&idir. Cennette dayak 
yenildiğini kim gördü l Fakat onu, 
cennete layik sanacak kadar lezctli 
veya ilihi bulanlarm iddi lıırını bir 
an kabul edecek olur&ak derhal le· 
menni etmeliyiz: Bu cennet taamm
dan bol bol tcnavül buyurunuz, e • 
fendim! Faknt, zamane çocuklarını 
bundruı affediniz. Onlar pedagoji • 
nin tavsiyeleri veçhile çocuğun da 
insan olduğuna knni bulun.anlardan 
oktanmn, insanlık haysiyet ve tere • 
fine uygun muamele bekliyoı-lar. iç
ten gelen bir muhabbetle seri konu• 
§an terbiyecinin öğütlennden daha 
çok müteessir ve mütenebbih olu • 
yorlar. Bütün mesele onların anlıya· 
cağı dille bıkmadan, U$anmadan, 
kayıtsızlık ve istihfaf göstenneden 
hatalarını tashihe çalışmaktadır. 
Hem biz, dürü~tlükten ziyade dostça 
alakadan anlrynn bir milletiz. 

1 ngiliz ve fransız milletleri -
nin Münih konferansında ve 

anlaşmasında devamlı bir sulh ha
disesini alkışladıkları günler şim -
diden değişmiştir. Hadiseler bize 
yanıldığımızı göstermiye istical et
miştir. Çekoslovakya, Godesberg 
ültimatomunda tasarlandığı şekil
de veya buna çok yakın bir tarzda 
parçalanmıştır: Şimdi mal_Ul bedeni 
tabiiyete mahkumdur. Mıttel - Eu
ropa teHişlı bir süratle inşa edili • 
yor: Alman ordusu südet toprakla
rına girerken, doktor Funk Bel -
grad'a gidiyor ve işe koyuluyordu. 

Fakat, madam ki çekoslovak ba
rajı bir kere yıkılmıştır, hadisele -
rin bu şekli alması önlenemezdi. 
Cermen yayılmasının, bundan böyle 
Sovyet Rusya hudutlarına kadar 
ciddi bir engelle karşılaşmıyacağı
nı tahmin etmek lazımdı. Bununla 
beraber, Almanya'nın, orta ve pr
kt Avrupa'yı kendi .arzusuna göre 
tadil edecek mevkide olduğu ve si
yut ve iktisadi kar,ılıklı muahede
lerle bu işe giri,eceği için bir iki ay 
mefgul olacağı ve Franaa'yla lngil
tere'ye kar,ı sakin ve teskin edici 
bir tavır takınacağı umuluyordu. 
Münib uzlaımasınrn bize bir rahat
lama mühleti vereceği umulabilir
di. Bazıları bu mühletin uzun ola -
cağını sanıyor, diğerleri de muvak
kat ve hatta kısa olacağını söylü -
yor, fakat herkes bu mühlete inanı
yordu. 

8 ugün, kulaklarımızı ve ıöz
lerimisi tıkadığmus takdir

de ,bundan şUphe etmiye mecbu • 

Eveti B. Muıolini her zamanki 
talepleriyle Londra ve Pariı'e ve 
bilhassa Pariı'e dönüyor. Münih'te 
olup bit-enlerden sonra, 'eriki Al -
manya'nın orta Avrupa'daki muvaf
fall.1ycrtnc nıUp\l\h"'O\a.ı1tlıa, k-..a.' 
sine, lapanya'da, Akdeniz'de, Af
rika'da muvaffaldyeti elde etmiı 
nazariyle bakıyor. 

Fübrer'iıı taleplerini kabul etmiı 
oldufumus cf.bl onun talepleri a • 
nünde de boyun epemizi beoldiyor. 
Bu tefsire, yerıis bir bedbinlik di
ye reddedilirae, Fransa Roma'ya bir 
elçi gönderdili ve italyıa impara -
torluğunu hukukan tanıdığı sırada 
italyan gazetelerinin Franaa'ya kar· 
ıı kaba hücumlarda bulunmasına 

mlna vermek kabil olamaz. Neden 
yeni bir dörtler konferansı İspan
yol meaeleaini 29 eylill konferansı
nın Çekoslovakya meselesi için 
yaptığı gibi halletmesin? iki hafta 
ewl fa,iat hilkümeti 'efinin mü • 
kemmelen ifa etmi' ol<bıju muta • 
vaaaıt rolünü bu aefer de pek Ali A
dolf Bitler yapabilir. Nezakete kar
'' nezaket. İki diktatörün, s<Slıfürge 
meselesinde, aynı mealde talepler
le kartılapcaklarını hiç hesaba kat
mıyorum. 

Bütün bunlar ancak bir .aniye 
sürmUıtU ve bu esnada tehlike ıuuru 
ve bundan kurtulmak mütıhakkim ar • 
ıuıu Dölatur'un zihninde ba1ka dil • 
tunceye yer bırakınamıftı. Fakat, te -
e111Urünün en fiddetli lnında, gözleri 
Jülyet'in nazarlariyle kartılaıtı. Bu 
nazarlar o kadar hararetli bir ifadey • 
le kendiıine dildlmitti ki o lahzada o
nun kendisine kartı olan atkım anladı. 

Derhal bütün aoğuk kanlılığını bul· 
du ve ıeniden tehlikeye cesurca kar
tı koymıya ahıkın, sakin ve enerjik 
adam oldu. "Ne oluna olsun" der gibi 
hafif bir omuz ıilki,iyle kapıya doğ· 
ru y~rUdü. Aynı llhzada, kapı dıgar· 
dan 'ıddetle açıldı ve Dölatur kendini 
dört askerle şeflerinin kartıaında bul· 
du. 

Yaldızlı kenarlı eprpı tafıyan va• 
tandaıı tanıyarak: 

- Ah 1 Sen misin, vatandat Mer • 
len, dedi. 

Öteki müatehzi bir tavırla cevap 
verdi: 

- Ti, kendisi, vatandaı Dölatur, 
blkiplyın. . 

Sahanhfın nihayetinde, bu aazlerl 
ititmiı olar. An • Mi baygınlık biaset• 
ti. Merlen, Fransa'da milnafiklik re• 
jimini tesis eden o kötü kanunu hazu
hyan ve aynı vatanın vatanda,ıarı a
raamda itimadııshk ve kin hüküm 
sürdüren adam 1 

Kamavale müzesinde Merlen'in bir 
krokiıi vardır ki aanatklr bunda pb· 
sınuı ağır ve zaıafetaiz manzaraaı.ııı 

Yazan: 
PERTİNAKS 

Ôrop Nuoel dergisinden 

F akat 9 ilk teşrinde Adolf Bit
ler tarafından Sarbrük'te 

söylenen nutuk, enternasyonal buh
rana yeni bir unsur katıyor. Demok
rasilerin istedikleri sulh mühleti 
onlara ancak iç rejimlerini totali • 
ter devletlerle ahenk haline koy -
dukları takdirde verilecektir. B. 
Duf Kuper, B. Antoni Eden, B. 
Vinston Çörçil kara listeye ilave e· 
dilmişlerdir. Öğrenmiş olduk: Al
manya, Londra ve Paris'te iktidar-

da "Münib" adamlarının veya "harp
cılar"ın bulunmasına göre hareke -
tini tayin edecektir. Fakat Sarbrilk 
nutkunda pek gizli olmıyan bu 
lfQleischaltung" politikasının in -
ki,af etmesinden korkulabilir. 

Diktatörlerle iyi geçinmek isti • 
yen için parlamento hüriyeti, mat
buat hüriyeti tehlikeli ıeylerdir. 
Hüriyetleri kendi memleketlerin -
de boğmutlardır. Fakat hudutlar~ 
tesinde de bunun mevcudiyetine 
tahammül edemiyorlar. tık yılla -
r:nda, Bitler Almanya'ıiyle muka
vele ekdetmi' olanlar, dış politika 
hususunda, gazetelerin munakaşa 
haklarını tahdit eden anlaşmalar 
ımzalamıtlardır. Meseli Polonya 
bunlardan biridir. 

Fransız dıt bakanlığı basın büro· 
811 tefi ıeçen sene alman meslekda
ıuun ziyaretini iade için Berlin'e 
gittiği zaman, bu neviden taleple • 
re karfı kendini müdafaa etmek 
mecburiyetinde kalmı,tır. Gerçi bu 
talepler o zamana göre mahdut ve 
mütevaziydi ama en küçük tavizde 
bulunulmu olsaydı artmaktan ge
ri ka maz ı. Bu noktanın ehemiyeti 
büyüktür. Bizde aksi iddia edilmit 
olmasına rağmen iki ideolojik blo • 
kun kartı kartıya oldufuna del&let 
eder. 

Ş imdi bir batka noktaya geçe
lim. 12 ilk tefrin tarihli al • 

man ıazetecileri üçüncü Rayh'ın, 
franıız ve ingiliz ıilihlanmalarınm 
artııına pasif ve müsamahalı bir se
yirci olarak kalamıyacatını iyma e
diyorlar. Şimdilik bu ıadece bir mı
rıltıdan ibarettir. Yavat yavat bu 
muhtelif aealer tek ıea haline gele • 
cek ve gittikçe fiddeti artacaktır. 
BB. Çemberlayn ve Daladiye, Mü
nih'ln erteainde, en büyük askeri 
hazırlıklar lüzumunu beyan edi -
yorlar, bu ıuretle kendilerini din • 
liyenlere milli müdafaanın eylülün 
enditeli günlerindeki hareket tarz
larında milli müdafaalarının niıbi 
za&fı imil olduğunu ima etmit olu
yorlardı. Franaa'yla İngiltere bil -
yük devlet olarak mevkilerini ve 
bunun maddi faydalarını muhafaza 
etmek istedikleri takdirde silahlan-

ve çekik çeneti, yılan batlı dar yü • 
züniln kötü ifadesini mükemmel vere
bilmittir. ideali ve örneli olan Mara 
gibi, Merlen kasden pi• ve peripn bir 
kıyafetle gezerdi. En halia San - kil -
lotcılık, hem cinslerini içtimai mera -
tibin en aıaiı haddine kadir indirmek 
auuıu, bütün aksiyonlarına hikimdi. 
Kalbi, bütün beteri zdflara karı• o 
kadar ıenit bir merhametle dolu olan 
Dölatur bile, ihtili.lin ilk unsurları • 
nın utl ve ütopik emellerini istihlif 
etmit olan pespayelik ve bayağılaflD& 
ılhniyetinin bir timaali olan bu adamı 
görünce istikrahla irkilirdi. Konvan
siyon'da birlikte ha oldukları gün • 
denberi, Merlen daima Dölatur'a hu
sumet beslemi,ti. Şimdi, bu husumet 
fiipheliler kanununun kabulüne karşı 
künüden mücadelede bulunmıya ce • 
aaret etmit olan adama kartı bir kin 
mahiyetini almııtı. Onun kanunu! Le
jislotörlük izzetinefsi kırılmıı olan 
Merlen, o zamandanberi Paris mebu
su etrafında bir itimatsızlık ve ıüpbe 
uyandırmıya çalıııyordu. 

Fakat Dölatur halkın tevecc:ühtinU 
haisdi. Pariı halkını onun kadar ida· 
re etmesini bilen yoktu, ve atetlediği 
volkandan bili korkuda olan mil
li Konvansiyon, halkın bu derece 
ıevdiil bir mebusun kilit altmda ol • 
duğundan ziyade serbestken daha fay
dalı olabileceğini diltilnüyordu. 

Llkin Merlen'in kini nihayet tat • 
min edilebilecekti. Bu sabah SelAaıetl 
imme Komitnine imzasız bir ihbar 

manın her şeyden üstün tutulması 
lüzumu aşikardır. 

Fakat Almanya, iki demokrasi -
nin kendilerine vermiş olduğu mi -
sali taklit etmelerine kızacaktır. 
Führer şöyle muhakeme ediyor: 
Fransızlar ve İngilizler Münih ka· 
pitülasyonuna memnun olmuşlar -
dır, ~ünkü bilhassa hava kuvetleri 
hususunda Almanya'nın ezici üs -
tünlüğüne kanidiler. Aksi halde, 
"diktat" önünde bu derece eğilmez

lerdi. Onlardan daha fazlasını elde 
etmek için, bakanları ümitsiz gay -
retlerle bugünkü askeri muvazene
yi ihlale cüret ettikleri takdirde, 
atlatmış oldukları tehlikenin yeni
den meydana çıkacağına onları ilc
na etmek kafidir. 

A iman elçisi B. Koeıter 1934 
. . yazında, vatandatlarından 

bırıne Fransa'nın bir önleyici har-
be giri,mesi ihtimalinden fe~a hal
de korktuğunu itiraf ediyordu. Ö • 
teki ona sormuttu: "Franıır olsay· 
dınız, böyle bir harbe girmekte tt-
reddllt eder miydiniz?" - "H3yır, 
demi,ti, derhal ife giritirdim. " 
Fransız hükümeti önleyici bir har
be girmeyi dil,ünemezdi, esasen, 
mukadderat onu bu ite giriımek lü
zumundan kurtardı. Mesuliyet altı
na girmeden, askeri harekata geç -
mek imkanı ona 7 mart 1936 da Al
manya tarafından verilmiı oldu. 
Aksine B. Flanden dı' bakanıydı, 

ve bu fırsattan istifade etmek cesa
retini ve uzgörüsünü gösteremedi, 
esaaen onun zdfma daha batkaları 
da ittirik etti. Almanlar olsaydı bu 
hatayı işlemezlerdi. 

Fakat kaçırdığımıza muadil bir 
f ıraat onların eline geçecek midir? 
Bu aualin cevabı, Fransa'ntn mane
vi, ıiyaar, maır ve iktisadi kalkın -
maaına ballıdır. Şimdilik böyle bir 
fırsat ortada yoktur. Daha doğruau, 
ancak franaız milleti Bitler impa -
ratorluğuna mukavemet edemiye -
cek mevkide olmadığımıza kani bu
lunduğu takdirde bu fı~sat mev -
cut olabilir. Yaz esnasında, başve
kilin yüksek harp ,nraıını topla • 
mak iltememif olmasına esef edile
bilir. Franaız ve ingiliz milletleri 
vazifelerini yapmadıkları takdirde, 

in,a halinde olan Mittel - Europa'· 
nın Almanya'nın askeri hegemon -
yumı intac etmesi mümk\indür. 
Fakat henUz it bu raddeye gelme
mittir ve bu hakikat lı:imaeye meç
hul kalmamalıdır. Aksi halde, Al· 
manya ve ltaiya'nın talepleri önü
ne hiç bir mukavemet ıeddi çekile
mez. 

yapılDUftı, ve bir tahkikat açmak 1i • 
zım ıeliyordu. Merlen müddei umu
mi Fukiye • Tenvil'le ~ek 11kı ahbap 
olmuı sayesinde, bu vazifenin kendi
sine verilmeıini kolayca elde etmifti 
ve dilflll&llını tela, ve tehlikede gör
mek iç.ini ıevinçle dolduruyordu. 
Vuıyetin biltün zevkini tadarak bir 

lihza Dölatur'u ıUzdü. Dehlizin koyu 
ıııiı mebuıun CUrbüz vücudunu, ıöz
~eri canlı ve nılltebaklı:im yanan ener· 
Jik ifadeli esmer yüzünü tamamiyle 
aydınlatıyordu. Onun ardında perde
leri kapalı oda tam bir karanlığa gö _ 
millmiiıe benziyordu. 

Merlen adamlarına dönerek· 
- Doğrusu, bizi kar,ılam~larının 

tar~ına bakılırsa bizim burada cum • 
hurıyet namına bulunduğumuzu anla· 
mıyorlar galiba. Vatandat • mebua 
"Su deıtiıi ıu yolunda kırhr" diye~ 
darbemeseli bilinin Jıer halde. Uzun 
zamandanberi hüTiyete kartı ihanette 
bulunuyonu~. Nihayet adilet uyanı· 
yor, Selimetı lınme Komitesi ihane • 
tinin delilltrini ke,fetmek vazifesini 
bana verdi. 

Dölatur, Merlen'le adamlarının geç· 
melerine müsaade için ıeri çekilerek 
cevap verdi: 

- Vazifeni yap, vatandq • mebuı. 
Mukavemet nafileydi, ve Dölatur, 

enerjik ve kararlı tamperamaııiyle, in
kiyat etmenin ne saman daha bayırlı 
olacağmı takdir etmnlni bilirdi. 

Jülyet, ba esnada, bir heykel kadar 
ıakit kalmıftı. Seaaiz evde ilk emrin 

· Fakat bah&etmek istediğim bun • 
}arın hiç biri değildir: Bir gazetenin 
bildirdiğine göre Hamburg'da, al -
man mektepleri dayağı teri>iye un • 
auru olarak kabul etmiflerdir. Vak ... 
biliriz ki bütün Analo - Saluoa 
mekteplerinde cla,.k .. .,....... hiç 
bir kaınmi müenide 1uktw, ,,. JDDo 

allim dil_..., talel»eaini bu _. _. 
cezalandırır. Eauen, insilb kanma • 
ları, bası -.;larda, ,,. .....ı& ...... • 
rilik auç1mCla, kamçı ile döiilmeie 
m ... i verir. Fakat, kan-- ba mö
aaadesinden iatifade edilir mi? S. 
bqkal Nitekim g~çenlercle, taam• 
mıı bir ailenin bqarıca oiluna ha • 
kimin tatbika karar verdiği bu cezaıo 
dan dolayı, Londra balkmm fikirle • 
rine tercüman ol...n gazetel•, IYııfli 
gürültü etmİf)erdi. Fakat, pçmİf 
devirlerden kalma ba cezama lebia
de bulunanlar da vardır. Banlar, ka
nunun tariflerinden çılulnMmak f&l'
tiyle kamçmm fimcliye kadar kb • 
yi öldürmemit oldujUDU iddia et• 
meldeclirler. Kamçı darbeei kimle7İ 
ölclib.....ıı olabilir. Bir de ölcliire • 
c:ek miydi? Halbuki öldürebilir de, 
hele tokat; ve hele çocuiua yüzüne 
havale edilen tokatl Bir ISüyüiün 
bir küçüğü tokatlaması kahbece bir 
haldir, ve ancak i.aahiyete atfohmabi 
lir. Evelki a'lqam, Ulua'ma köpaİD -
deki ban döan• ,.... bir km1ll 
abp dikkatimi celbeden bir küçük 
mahalle çocaiunu, aenclea zahw 
ettifini bil ... ediiim bir adun, bir. 
denbire tokatladı. Çocuk, selip I'• • 
çenlerle zumunca taka etmek içiııa 
hep bu kuratu yere atıyorm'll; • • 
dam da buna kızıyonnut 1 Çocui1m 
takası elbette çocukça olur. O- o 
hain ,.marı vmmıya ne lüzum ver -
dı ? 

Çocuk bafınyordu; fek.at, ~el
le kinle, sayızla batwı1orclu. Döl • 
m~k çocaklan ancak İa&P ecl•. ÇÜD
kü 1ıpr•nmamıt olan taze ha:rabeti 
auçlu oldufunu itirafa müeaacle et • 
mediiinclen, çocuk, dayak yedikçe 
i.,an eder, ve nihayet, anız olur. 

Almaa mektepleri ae yeparlana 
yapamlar, ve İD&'ilİZ kanunları day .. 
t• eaki bir ananenin hatırası silai i9 • 
terlerse mubafasa etlİnl•, fakat .... 
allimler, analar ve babalar aman ço
cuklarımızı döfmeyiniz l 

N. Bcydor 

bir çan sesi gibi çınladığı zamandan• 
beri ancak bir kaç lihza g,çmitti· Dö
latur'un buseleri elleri üzerinde hA1l 
hararetini muhafaza ediyor, ••kının i
tirafı bili kulaklarında çmlıyordu. 

Ve itte korkunç tehlike, bizzat ken
disinin harekete getinnit oldu&u tdı
like sevdiği adamın üzerine kapan -
mıttı. Bir insanın, bir iatirap anmda, 
bütün bir ömürlük pnahın cezasını 
çektiii doiru ise, o halde, Jülyet de, 
bu müthit saniye eanaaında, bir lih -
zaUk cinayetinin kefaretini ödemit • 
tir. Vicdanı, kalbi, bütün benliği ye· 
minin kendisine dikte etmit olduğu 
merhametsiz intikama kar'ı isyan et· 
ti. 

Fakat heyhat, artık çok geçti. D~ 
latur sarsılmaz düşmanının karfııın· 
daydı. Şimdiden Merlen evi aramak i· 
çin adamlarına emirler veriyordu, ve, 
Y&lizin tistilnde, ketfedilmeıi bir i
dam hükmüne muadil olan itham edici 
evrakı muhtevi deri barf, herkesin 
gözü önünde duruyordu. 

Vesikalar bunun içindeydi. Döla • 
tur'un, kabaca emrin verildiii lahza
da Dölatur'un çantaya atmı' olduiu 
enditeli nazarı farkettiği and~nberi 
JUlyet bundah emindi. Bir saniye 
korkudan götürümletmit gibi hare • 
ketsiz durdu, fakat derhal seri bir 
jestle soğuk kanlılığını ele alarak, 
çantayı yakaladı ve kanapenin üstüne 
attı: ıonra onun yanma oturarak ıe -
nit etekliiinin plileri altında çantayı 
gizled~ (Soau var) 
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1 YURTTAN RES İ MLER 
Zonguldak'ta kömür iıleri 

Havza'da yapılan yeni 
tesisler ,e istihsal ar ı 

Kayseriden bir görünüş 

Zonguldak, (Hu
susi) - E · !,:J. 
mür diyarı olan 
vilayetimizde, ma
dencilik gittikçe 
inkişaf etmekte. 
ve işçilerin sosyal 
durumları, sıhhi 
bakımları yoluna 
konmaktadır. Sal
tanattan devir al
<l ·ğ ımız kömür o
caklarında serma
yenin yüzde dok
sanı yabancı idi. 
Çalışan baş ve kol
lar arasında türk 
yoktu. İş emniyeti, 
işçilerin bakımı, 
sosyal yardım, iş 

tekniği mevcut de
ğildi. Yabancı is
tismarcılar 7 5 yıl 

sonunda istihsali 
ancak 410 bin to
na çıkarabilmişler
di. 

Bugiin kömür 
havzasının vaziye
ti her bak·mdan 
değişmiş, büyük 
bir inkişafa kavuş
muştur. Iler şey 

millileştirilmiş, ça· 
lı şan kol ve işliyeıı 
kafa tamamiyle 
türk olmuştur. 

Sosyal yardım tam 
manasiyle modern 
bir hal almış, işçi 
sıhatinden, ışın

den, istikbalinden 

~ Ocakta f 
ı : . . 
i çahşma i i_ ................... J 

Diyarbakır'da Cümhuriyet neler yarattı ? 
emin bir vaziyete girmiştir. Bugün ı-
havzadaki ocaklara ileri teknik gir-1 
miş, makineden azami surette istifa- ı 
de edilmeğe başlanmıştır. Cümhuri-
yet, bu ocakları irr.paı atu:-luktan de-

İzmi r'de 

15 YILDA: 
Her sahada 
yeni eserler 

vücuda geldi 

vir aldıktan sonra henüz on beşinci 
çah~ma senesinde bütün bu yenilik
lerle istihsali artırmı tır. Bugün hav
zada senevi istihsal 2,5 milyon tona 
çıkmıştır. Yani eski vaziyete göre is
tihsal hacmi altı misline çıkmıştır. 
On beş yıl içindeki istihsal miktarı 
da 25.334.569 tonu bulmuitur. 

Bütün bunlardan başka kömür i1e 
alakalı diğer sanat şubelerinin de ilk 
adımları atılmış, bir antrasit fabrika
sı kurulmuştur. 

İ sparta' da yol 

çallşmaları 

Hal, otel, garaj ve 

hastane yapıhyor 
t • ı t 1 "'' ô • - • 

lerini kolaylaştırmak bir elden icla· 
re etmek maksadiyle belediyenin 
giriştiği büyi.ik teşebbüsler tahak • 
kuk safhasına girmek üzeredir. Bo 
arada büyük hal santralın inşası, 
çocuk hastanesi inşaatı ilerlemekte .. 

dir. 

Dİi'arbakır, 
beş yılı içinde 
tarılmıştır. 

(Hususi} - Cümhuriyetin on 
Diyarbakır' da mühim işler ba

\ 
Ziraat İfleri 

Diyarbakır ve hava lisi topraklarının inbati 
kuveti yerindedir . Z irai alet ve vesait yavaş 
yava! asriletmektedir. V ilayet içinde hububa t
tan başka. biJha5'& bak l iyat ziraatına son za
manlarda ehemmiyet verilmiştir. 

Bayındırlık i§leri 

Tarihin en eski çağlarından beri türklüğün kutsal 
bir merkezi olan Diyarbakır ve çevresinde ciimhuri
yet devrinde çok önemli eserler yaratılmıitır. 

1 
Afyon'da 

Belediye 
çalışmaları 

Isparta, (Hususi) - Cümhuriyetin 
ilanında Isparta vilayetinde yol ola
rak görülen Isparta - Dinar şosesi ile 
İsparta - Eğirdir kısmı geçilemiye
cek derecede bozuk ve harap iken 80 
kilometreye varan bu kısım yeniden 
inşa imalatı sınaiyeleriyle betona teb
dil edilmiştir. Karaağaç - Yalvaç ara
sında 30 kilometrelik muntazam şose 
ve Yalvaç - Uluborlu arasında 73 kilo
metrelik tesviye Uluborlu - Keçibor
lu - Isparta iltisakında 35 kilometre 
imalatı sınaiyesiyle şose yapılmış, E
ğirdir - Orkenez yolunda ayrıca 35 
kilometrelik şosenin imalatı sınaiye 
ve taş ferşiyatr itmam olunarak silin
dirajına başlanmış, Isparta • Belönü 
yolunda 15 kilometrelik tesviye ya
pılmıştır. Bu faaliyeti rakamların he
Jfıgatına istinat ettirirsek vilayet da
hilinde 143 kilometre adi tewiye. 86 
kilometre yeni şose, 88 kilometre e-

İnşaat yaz mevsimine kadar ik • 

mal edilecektir. Yarım milyon lira- . 

ya çıkacak olan garaj santralın p la· 

nı hazırlanmıştır. Yakında bunun 
inşaatına da başlanacaktır. 400 bin 
liraya çıkacak olan büyük otel de 
939 fuvarı zamanına kadar bite -
cek tir. Bu otelin 140 yatağı ve 90 o
dası bulunacakbr. Şehir gazinos\1 
arkasında birinci Kordon' da yapı .. 
lacaktır. 

saslı tamir, 28 ahşap, 286 beton köp
rü ve menfez yapılmıştır. Bu işlerde 
372.:>00 metre mikap hafir, 524.000 
metre mikap imla. 65 köprü ve men
fez tamiratı 70.000 metre mikap haıtı 
taş hazırlığı 61.000 metre mikap kır
ma taş hazırlanarak bu işlerde 700.000 
lira bedelli ı 12.000 amele çalışmıf 
350.000 lira da nakten sarfolunmuŞ
tur. Cümhuriyet devrinde vilayetin 
bayındırlık masrafı 1,525,000 liradır. 

Dün günlerce hayvan sırtında varabildiğimiz Di
yarbakır, bugün h ükümet merkezine demir, kara ve 
h~va. yollariyle bağlanmıttır. İnşaat bir hayli ilerle
mışt~r: Şoselere layık olduğu önem verilmiştir. Viia
yet ıçınde ~02 + 683 kilometre yol vardır. Bunun 
952 + 6~ kılometresi muntazam şose 100 + 12 kama
~ı blokaj, 65~ + 179 tamire muhtaç şose 600 + 100 
ımalatlı tesvıye 000 + 64 imaliitsız teı.vi,·e 000 + 192 
araba yolu 000 + 71 patikadır. · 

Köy kalkınması 

Vilayet içinde 1277 köy olup ek · · d k.. k . . serısın e oy a-
nunu tatbık edılmektedir. 938 sen · b .. t.. k.. b .. t esı u un oy u -

çelerimizin gelir yekunu 173886 lira
dır. Müteva~in bulunan köy bütçele
rimizle mahalli ihtiyaçlar karşılan
maktadır. 

Belediye işleri 

\ 
.................... 
Diyarbakır 

l 
ipcldisi 

giyen bir 

i bayan 
Vilayet içinde on belediye vardır. . . . ,. . . ................... . 

Biıtçclerının umuumı yekunu 225.179 

1 
rakollan müessesel r f b ·k 1 ı · 1 k liradır. Bu varidatla içme sulan ıs- e • a rı a ar yap- mın o unma tadır. 

~ . . tırılarak memleketin çehresi tama-
lilı edılmış ve kaldırım, mezbaha, ka- men asrileşmiştir. Ekonomik durum 
nalizasyon, elektrik, tenvirat, tanzi- Diyarbakır doğu illerinin transit 

Sıhat vaziyeti fat, ve sair mahalli ihtiyarlar temin merkezidir. Ticareti bir hayli ilerle-
:r Vilayetimizde sıhhi durum normal 

edilmiş şehir ve kasabalarımızda bir şekildedir. Teşkilatı mahalli ihti- mişt: r. Villiyet içinde yetişen yer ü· 
cümhuriyet mefhumiyle mütenasip yaçları karşılamaktadır. 938 senesi rünleri ve hayvan mahsulleri, endüs
yeni eserler vücude getiri lmiştir. içinde ihdas edilen sıtma, trahom mü- triyle dışarıdan gelen her türlü eşya-

Vilayetimizin hususi idaresinin u- cadcleleri faaliyete geçerek vatandaş- nın alın_ı satımiylc uğraşan tüccarla
ların tedavisini hızla takip etmekte· rın yekunu oldukça büyüktür. Umu-

mumi varidatı 403.657 liradır. Bunun- mi bakımdan ilk iktısadi unsurları-
11 

dir. Diyarbakır'da birçok emek sar-
la beraber her sene yo arımız, köp- b. . 1 nın yüzde 70 şini müstahsil ve çiftçi, 

l ~h 1 fiyle modern ır hastane ınşa o un-rülerimiz imar ve ıs a o unmakta ve yüzde 15 ini sanatkar ve diğer serbest 
bu mevzua giren iktisadi, zirai, kül- muştur. meslek erbabı ve yüzde 15 ini de tüc-
tür ve nafıa işleri takip olunmakta- Kültür çalışmaları car teşkil eder. Halk iktisaden yük-
dır. Diyarbakır merkezinde bir li.se bir selmekte ve bugünkü refaha kavuştu-

Gerek umumi muvazene ve gerek kız bir erkek sanat mekteplerı var- ğundan ötürü cümhuriyetine minnet 
hususi ve belediye bütçeleriyle halk- dır, Bu mekteplerle çocuklarımızın hisleriyle bağlanmaktadır. - Usman 

evleri, hükümet binaları, nÜJDUJlC ka- okuma ihtiyacı imkin dahilinde tat- Eti 

Afyon (Hususi) - Belediyemiz 
cumnurıyet senelerinde mühım iş
ler baı,;armıştır. Hu arada 62 bin li
ra saruyle modern bır mezarlık ya
pılmış, bir şehir gazinosu vücuda 
getirilmiş, 100 bin liraya güzel bir 
hal yapılmıştır. Bunlardan başka 
yeni cadd~ler açılmış, kaldırımlara 
parke döşenmiş, fenni h elalar, buğ
day depoları, fidanlık yapılmış, bir 
çok caddeler ağaçlandırı lmıştır. 

Aynı zamanda su şirketi d e bir 

şehir müessesesi haline getirilmek 

üzeredir. E lektrik santralı satın C3;. • 

lınmış ve ıslah olunmuştur. 1tfaiye 

teşkıı<ttı ve ınahöllelcı dPki yaııgın 

muslukları ıyı bır va:t.ıyetteuır . 

Cumhurıyet meydanı tan.t.ım edıl -
miş bu ış ıc;ın 1 U.JUU ııra scu ı oıuıı

muştur. Aıyuıı 'da belertı~ e ı:;ııerı n ıı. 
nasıl ink işaı cttiğını ve ycnı eserle
rin nasıl viicut bulduğunu tebmi.iz 
e ttirmek içi n belediyenin 1)2.b bi.id
cesiylc Gu gii n kü biidcı·sı n i k ıvas la. 

mak kafidir. l 92h da lx ı~cİıyc.ıı in 
biidccsi 20 .379 lira gibi miitevazi 
bir rakam iken, inkişaf ede ede b u 
gü n 167.350 lira olmuştur. Aşağı 
y ukan dok uz on mislini bulmuştur. 

Urfa belediye reisi 
Urfa, 1 (Hususi) - Bugün ilk iç

timaını yapan belediye meclisi reisli
ğe belediye reisi Ömer Aly'ı itti
fakla seçmiştir. 

Maraş'ta tenis kortu 

~1a~~~· <.Husu~i) - Halkevi'nin çalışmaları arasında vücuda 
getırdıgı ~ır .tenıs sahası Maraş'ın bütün gençliğini top lamakta· 
d~r. Gençlık ış saatleri haridnde burada toplanmakta, hazan te
nıs oyunl3:rına llbay da iştirak etmektedir. Gönderdiğim resiııı 
Maraş tenıs kortunu göstermektedir. 
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15 İNCİ YIL DÖNÜMÜ DOLA YISIYLE 
nasebetiyle zatı fahimanelerinin saa
det ve ikbali ve asil türk memleketinin 
refahı hakkındaki hararetli temenni -
}erimizi takdim ve zatı fahimaneleri
ne srhat ve şifayı acil temenni ede -

En büyük Macar işgali 
5 sonteşrinde 

· başhyor 
• • • Bütün dünya devlet reislerinden 

ve devlet adamlarından Atatürk'e 
samimi tebrik telgrafları geldi 

rim. ııımız ABDÜLAZİZ 
Majeste '.Abdülaziz lbnissuud 
Hazretleri 

RlY AD-NECİD 

(Ba§ı 1 inci sayfada) ( Başı ı. inci sayfada ) 

l~gal 5 sonte§rinde ba§lıyor 

( Başı 1. inci sayfada ) 
~kselansları tarafrndan ızhar buyuru
/an temennilerden çok mütehassis o
larak hararetli teşekkürlerimin ve 
şahsi saadetleri ile Fransa'nrn refahı 
için olan samimi temennilerimin ka-

Majeste Boris ili. Altes Nicolaa Horthy 

Cümhuriyetin yrldönümü münase
betiyle gönderilen telgraftan ziyade
siyle mütehassis olarak hararetli te -
şekkürlerimi takdim eder ve zatı haş
metaneleriyle memleketlerinin saadet 
ve ikbali hakkındaki temenniyatımt 

hayet ortada milyonların günde
lik ekmeğini veren bir nizam 
vardır: Bu nizam, hazan halkı 
bu ekmekten de mahrum eden 
nazari talimler için tahrip edil -
mek değil, bilakis halka çok da
ha yüksek bir hayat istandardı 
temin etmek için değiştirilmek, 
ilerletilmek ve düzeltilmek la-

2 • Çekoslovakya'nm geri vereceği 
araziden çekilip Macaristan'ın bu a
raziyi işgal etmesi, 5 teşrinisanide baş
lıyacak ve 1 O tcşrinisanide nihayete e
recektir. 

Bulgar Kıralı 
SOFYA 

Izhar buyurdukları temennilerden 
dolayı majestelerine hararetle teşek
kür eder ve şahsi saadetleriyle Bul -
garistan'ın refahı hakkındaki samimi 
temennilerimle candan dostluk his ı
yatımın kabulünü rica ederim. 

Macar Kırallığı Naibi 
BUDAPEŞTE 

irsal buyurdukları tebrik ve temen
ni telgraflarından dolayı altes/erine 
hararetle teşekkür eder ve şahsi saa
detleriyle Macar kırallığrnrn refahı 
hakkrndaki samimi temennilerimin 
kabulünü rica eylerim. 

teyit ederim. 
K. ATATÜRK 

3 - Çekoslovak hükümeti, terkedile
cek eraziyi, tahliye esnasında, iyi bir 
vaziyette terketmeye gayret eyliye
cektir. Ulu Önder Atatürk 

'zımdır. , 

bulünü kendilerinden rica ederim. 
K.ATATÜRK 

Ekselans Cümhur Ba§kanı 
ANKARA 

Ekselanslarına yurdunun refahı i- Ekselans Atatürk 

K. ATATÜRK K.ATATURK 

Ekselans Kemal Atatürk 
Türkiye Cümhur Başkanı 

• ANKARA 
Hatay milleti en büyük bayramın on 

beşinci yılını kutlarken koruyucu ve 
kurtarıcı Büyük Ata'sına sonsuz saa
det, sıhat ve mutluluk diler, ben de el
lerinizden öper, derin saygılarımı ar
zetmekle en büyük haz ve şerefi du-

çin olan hararetli temennilerimi arze· Cümhur Başkanı 
derim. ANKARA ANKARA yarım. 

Hatay Devlet Reisi 
TAYFUR SÖKMEN 

Bay Tayfur Sökmen 

Belki de biz umumi bir ziraat 
kalkınma planının esaslarını isa
betle arayıp bulmak, süratle ve 
muvaff akiyetle tatbik etmek, 
müspet ve tam netice almak dev
resine yeni girmişizdir. Kaybet
miş gibi telô.kki ettiğimiz zaman
lar, belki de, bugünkü tetkik ve 
tecrübe olgunluğumuzun temin 
edeceği maddi manevi kuvet ta
sarrufu ile pek az zamanda tela
fi edilecektir. 

4 - Bir macar - çekoslovak komite
si, teferruat meselelerini, ezcümle 
milliyetler meselesiyle hakkı hıyar 
meselesini halledecektir. Aynı komi
te, çekoslovak mıntakasında kaJaıı 
macarlarla terkedilecek olan mınta
kalarda sakin gayri ınacarların hima
yesi için kararlar alacaktır. 

5 • Komite, Bratislava'daki etnik 
grupun şehrin diğer gruplarının aynı 
vaziyeti muhafaza etmesine nezaret 
edecektir. 

Majeste Leopold 
Belçika Kıralı 

LEOPOLD 

BRÜKSEL 
Türkiye milli bayramı münasebe -

tiyle ızhar buyurduklarr temenniler
den dolayı majestelerine hararetle te
§ekkür ederim. 

K. ATATÜRK 

Ekselans Kemal Atatürk 
Cümhur Batkanı 

ANKARA 
Size en hararetli tebriklerimi ve 

çabuk iyi olmanız ve tam sıhatiniz i
çin samimi temennilerimi arza Türki
ye milli bayramını fırsat ittihaz et
mekle bahtiyarım. Şahsiyetiniz ve asil 
türk milleti için olan iyi saadet ve re
fah temennilerimi arzederim. 

FARUK I 
Majeste Faruk 1. 

MıstT Kıralı 
KAHiRE 

Majesteleri tarafından ızhar buy~
rulan temennilerden çok mütehassıs 
olarak en hararetli teşekkürlerimin 
ve şahsi saadetleriyle asi! Mıs~r. mil
letinin refahı hakkındakı en ıyı te -
mennilerimin kabuJünü rica ederim. 

K. ATATÜRK 

Ekselans Cümhur Baıkanı 
Atatürk 

ANKARA 
Tül'kiye cümhuriyetinin 15 inci yıl

dönUmü münasebetiyle, en hararetli 
tebriklerimi ve kıraliyet hükümeti ve 
elen milletiyle birlikte dost ve mütte
fik asil türk milletinin refah ve itilası 
ve şahsi ııaadetın Zllakkmôakt ıı.ucı.· 
retli temennilerimi Ekselanslarına 
arzctmekle bilhassa bahtiyarım. 

METAKSAS 
Eıkaelanıı B. Metak&as · 

Türkiye milli bayramı münasebeti
le Ekselansınıza hararetli tebril~leri
mi ve memleketinizin ikbal ve refahı 
hakkındaki en samimi temennilerimi 
arzederim. 

MOHAMMET ZAHİR 
Afganistan Kıralı 

Majeste Moharnrned Zahir Han 
Afgan Kıralı 

KABiL 
Temenni ve tebriklerinden dolayı 

majestelerine hararetle teşekkür eder 
ve şahsi saadetleriyle Afganistan'ın 
itila ve refahı hakkrndaki en samimi 
temennilerimi arzeylerim. 

K. ATATÜRK 

Ekselans Cümhur Ba§kanı 
ANKARA 

Bugünkü yıldönümü münasebetiyle 
ekselansınıza ihtiram ve selamlarımı 
ve heyecanlı tebriklerimi arzetmekle 
bahtiyarım. 

MARTİN EZ 

Bugün Türki.ye'nin tesit ettiği me
sut yıldönümünü fırsat ittihaz ederek, 
Polonya milleti ile birlikte ekselansla
rının sıhati ve türk milletinin ikbali 
hakkında beslediğim xOk hararetli ve 
~ok samimi temennilerimi arzederim. 

İGNACE 

Ekselans lgnace Moscicki 
Polonya Cümhur Batkanı 

VARŞOVA 

irsal buyurduklarr tebrik telgra
fından dolayı en hararetli teşekkür -
]erimin ve türk milleti ile birlikte ek
selaııslarrnrn şahsi saadetleri ve Po -
Jonya'mn refahı hakkında beslediğim 
samimi temennilerin kabulünü rica 
ederim. 

K. ATATÜRK 
Ekselans Atatürk 

Cümhur Ba§kanı 
ANKARA 

Milli bayram münasebetiyle sami -
mi tebriklerimle birlikte dost ve müt -

Cümhur Başkanı tefik Türkiye'nin refahı ve onun yük
Ekselans General Maximiliano Mar- sek baş~anının şahsi saadeti hakkın • 

daki en hararetli temennilerimin kabu-tin ez 
Salvador Cümhur Başkanı 

SANSALVADOR 
Cümhuriyetin yrldönümü münase -

betiyle irsal buyurdukları nazikane 
tebrik telgraflarından dolayı ekse
lanslarına hararetle teşekkür ederim. 

K.ATATÜRK 

Ekselans 
Cümhur Batkanı 

ANKARA 
Cümhuriyetin ilanının yıldönümü 

eünü. ekselanslarma ı;ok harar.etli teb
riklerimle birlikte şahsi saadetleri ve 
türk milletinin refahı hakkındaki en 
samimi tebriklerimi arzetmekle bahti
yarım. 

Hirohito 

lünü ekselanslarından rica ederim. 
POL 

Altes Naip Prens Pol 
BELGRAD 

Altes/eri tarafından ızhar ve beyan 
buyrulan temenni ve tebriklerden pek 
mütehassis olarak, hararetli teşekkür
lerimle birlikte şahsi saadetleri ve 
dost ve müttefik Yugoslavya'nın 

refahı hakkındaki çok samimi temen
nilerimin kabulünü rica ederim. 

K. ATATÜRK 

?'.l<r,elans Atatürk 
Türkiye Cümhur Başkanı 

ANKARA 

Başvekil 
A TlNA Majeste Hirohito 

Japonya İmparatoru 

Türkiye cümhuriyetinin yıldönü -
mü münasebetiyle ekselanslarına can
dan tebriklerimi ve yüksek şahsiyetle
ri için olan en iyi temennilerimi arze· 
derim. Telgrafrnızda ızhar edilen temen -

nilerden pek mütehassis olarak, ekse
lanslarına ve kıraliyet hükümetine sa
mimi teşekkürlerimi ve elen milleti
nin itil!ısı ve refahı hakkındaki en iyi 
temennilerimi arzederim. 

K. ATATURK 
Ek&elans Atatürk Cümhur Batkam 

ANKARA 
Türkiye cümhuriyetinin 15 inci yıl

dönümü münasebetiyh: samimi tebrik
lerimle çabuk ve tam surette iyileş
meniz ve dost türk milletinin ı;aadet 
ve refahı için olan en iyi temennileri
mi kabul buyurmanızı rica ederim. 

KALENİN 
Ekselans B. Kalenin 

Sovyet Sosyalist Cümhuri -
yetleri Birliği Merkezi lcra 
Komitesi Başkanı 

MOSKOVA 
Cümhuriyetin 15 inci yıldönümü 

münasebetiyle beyan buyurduğunuz 
temennilerden pek mütehassis olarak, 
hararetli teşekkürlerimin ve şahsi 
saadetinizle dost birlik milletlerinin 
refahı hakkındaki samimi temennile
rimin kabulünü rica ederim. 

K. ATATURK 

Cümhur Ba§kanı 
ANKARA 

Milli bayram münasebetiyle, şahsi 
saadetleri ve dost ve müttefik asil 
türk milletinin refahı hakkındaki en 
samimi temennilerimin kabulünü Ek
selanslarından rica ederim. 

Majeste Jorj il. 
Elen Kıralı 

JORJ 
Elen Kıralı 

ATlNA 
irsal buyurdukları nazikane tel

graftan dolayı en hararetli teşekkürle

rimin ve şahsi saadetleri ile dost ve 
mütteflk asil elen milletinin refahı 
için olan candan tcmennilerimin ka -
bulünü majestelerinden rica ederim. 

K. ATATÜRK 
Eks~Jans K . Atatürk 

Cümhur Ba§kam 
ISTANBUL 

Türkiye cümhuriyetinin 15 inci yıl
dönümü münasebetiyle, Ekselansları· 
na en samimi tebriklerimi ve sıhatle· 
rinin mesut bir surette avdetı ile Tür
kiyenin refahı hakkındaki temennile
rimi arzeder ve en iyi dostluk hisleri
mi teyit eylerim. 

BORİS 

TOKYO 
Tebriklerinden ve temennilerinden 

dolayı majestelerine hararetle teşek -
kür eder ve şahsi saadetlerile mille
tinin refahı için olan çok samimi te
mennilerimin kabulünji rica ederim. 

K.ATATURK 
Ekr.ele.ns Kemal Atatürk 

ANKARA 
Büyük türk milli bayramı münase

betiyle, ekselanslarına samimi tebrik • 
}erimle birlikte şahsi saadetleri ve kar
deş türk milletinin refah ve ikbali hak
kındaki en candan temennilerimi arz· 
etmekle bahtiyarım. GAZİ 

Majeste Birinci Gazi 
Irak Kıralı 

BAGDAD 

Beyan ve ızhar buyurdukları tebrik 
ve temennilerden dolayı majesteleri
ne hararetle teşekkür eder ve şahsi 
saadetleri ve kardeş asil Irak milleti
nin refahı için olan temennilerimin 
kabulünü rica eylerim. Ü 

K.ATAT RK 

Ekselans Kemal Atatürk 
Cümhur Başkanı 

ANKARA 
Türkiye milli bayramı münasebeti -

le, Çekoslovakya cümhuriyetinin, ek -
selanslarının şahsi saadetleri ve Tür
kiye'nin daima artan refahı hakkında -
ki en iyi temennilerini arzetmekle 
bahtiyarım. 

General SYROVY 
Başvekil 

Ekselnns General Syrovy 
Batvekil 

PRAG 
irsal buyurdukları telgraftan dola

yı ekselanslarına hararetle teşekkür 
eder ve şahsi saadetleriyle Çekoslo -
vakya'nın refahı hakkrndak! en iri 
temennilerimin kabulün 1 rica eyle -
rim. 

K.ATATÜRK 

Ekselans Kemal Atatürk 
Türkiye Cümhur Başkanı 

ANKARA 
Türkiye'nin milli bayramı münase -

betiyle, ekselanslarına hararetli teb -
riklerimi ve şahsi sıhat ve saadetleriy
le cümhuriyetin refahı hakkındaki sa
mimi temennilerimi arza müsaraat ey
lerim. 

NİKOLAS HORTY 
Macar kırallığı naibi 

LAZARO KAR.DENAS 
Meksika Cümhur Başkanı 

Ekselans Lazaro Kardenas 
Cümhur Ba~kanı 

MEKSlKO 
Ekselanslarının beyan ve rzhar bu

yurduklarr tebrik ve temennilerden 
çok mütehassis olarak, hararetli te -
şekkürlerimin ve şahsi saadetleri hak
kındaki en iyi temenni/erimin kabu -
Jünü rica ederim. 

K.ATATURK 
Ekselans Atatürk 

lSTANBUL 
Cümhuriyetin ilanının 15 inci yıl -

dönümü, ekselanslarına en samimi 
tebriklerimle birlikte kendilerinin 
çabuk iyileşmeleri ve asil ve şerefli 
türk milletinin refahı hakkındaki en 
iyi temennilerimi arz için güzel bir 
vesile teşkil etmektedir. 

ZOG I 
Majest" Zog 1. 

Arnavudluk Kıralı 
TiRAN 

Majesteleri tarafından ızhar buyu
ru/an temennilerden çok mütehassis 
olarak, hararetli teşekkürlerimin ve 
gerek şahsi saadetleri ve gerek asil 
Arnavut milletinin refahı hakkında -
ki temennilerimin kabulünü rica ede-
rim. 

K.ATATURK 
Reisicümhur Hazretlerine 

ANKARA 
Cümhuriyeti mufahhamelerinin on 

beşinci yıldöııümü m~nasebetiyle en 
samimi temenniyat ve tebrikatımın 
kabulünü rica ve devamlı sıhat ve sa
adetleri ve Türkiye Cümhuriyeti fa
himesinin en parlak bir müstakbele 
nailiyeti hakkındaki tahassüratımı 

arz ile derin ihtiramatımı takdim e
derim. 

ABDULLAH 

Altes Emir Abdullah 
AMMAN 

Cümhuriyetin onbeşinci yıJdonümü 
münasebetiyle ızhar buyurdukla11 his
siyattan ziyadesiyle mütehassis ola
rak hararetli teşekkürlerimle birlikte 
zatı fahimaneleriyle memleketlerinin 
saadet ve ikbali hakkındaki samimi 
temennilerimin kabulünü rica ederim. 

K. ATATÜRK 

Reisicümhur Atatürk 
ANKARA 

Türkiye Cümhuriyetinin ilanı mü-

Hatay Reisi 
ANTAKYA 

Cümhuriyetin ıs inci yıldönümü 
münasebetiyle gönderdiğiniz telgraf
ta izhar ettiğiniz hissiyattan pek mü
tehassis olarak teşekkür eder ve Ha
tay ·halkına sonsuz refah ve saadet 

dilerim. K. ATATÜRK 

Türkiye Reisicümhuru . 
Kemal Atatürk Hazretlerıne 

ANKARA 
Türkiye'nin mesut bir hadise teşkil 

eden ıfıilli bayramı münasebetiyle, a· 
ziz kardeşimin selamet ve saadetini, 
şehametli türk milletinin tealisini ve 
dost komşumuzun terakkiyatını can
dan ve pek samimane dualarımla ta-

zarru eylerim. 
RIZA PEHLEVİ 

Alahazreti Humayun 
Rıza Şah Pehlevi 

Şahinşahı lran • TAHRAN 
Cümhuriyetin yıldönümü münase

betiyle göndermek lütfurı_da bu~~n
dukları telgraftan ziyadesıyle mute
hassis olarak zatr ha!imetanelerine de
rin teşekkürlerimi takdim eder ve 
zatı biraderanelerinin şahsi saadetle
ri ile dost ve kardeş !ran milletinin 
refah ve ikbali hakkındaki kalbi te -
mennilerimiıı kabulünü rica ederim. 

K. ATATÜRK 

Bunu içinde bulunduğumuz 
ayın on beşinde, birinci :ziraat ve 
köy kalkınma kongresi açıldığı 
vakit, edilecek münaka~alar ve 
verilecek kararlarla, eski ziraat
çilerimizin hükümlerini mukaye
se ettiğimiz vakit daha iyi anlı
yacağız. Yeni kongreye verilmiş 
olan 70 küsur eserde, Türkiye
nin tekmil ziraat meseleleri tet -
kik olunmaktadır. Kongre on bir 
komisyonla, her komisyona ait 
muhtelif itler için birçok tali ko
misyonlara ayrılmıştır. Komis
yonları te§kilat, bağ ve bahçe 
zi~aati, tarla ziraati, hayvan ye
mı, hayvanat, ziraat sanatları, 
marketing tedrisat, mevzuat, or
mancılık isimlerini taşımak-ta ve 
§İmdiye kadar işittiğimiz şikayet 
ve temennilere mevzu teşkil eden 
bütün köy ve ziraat davalarımız 
talf komisyonlara adlarını ver
mektedir. 

Ziraat kongresinin hemen ar
kasından, tıpkı demiryol ve en

6 • Macaristan, Çekoslovakya ile 
birlikte erazi terkinden doğacak muh
temel ekonomik güçlükleri ve teknik 
münakale güçlüklerini ortadan kal
dınnıya gayret edecektir. 

7 - Bu tahkimnamenin tatbiki es
nasında güçlükler ortaya çıktığı tak
tirde, Macaristan ile Çekoslovakya 
doğrudan doğruya anlaşacaklardır. 
Anlaşma imkansızlığı taktirinde ihti
laf, Almanya ve İtalya'nm hakemliğ~ 
ne terkedilccektir. 

imza tifreni 
Hakem kararının verilmesini müte

akip, Macaristan ve Çekoslovakya ha
riciye nazırları, imzaladıkları bir pro
tokolda, hakem kararına ittiHi keı;bet
tiklerini bildirmiş, hakem kararının 
kati hal sureti teşkil ettiği hakkında
ki 30 teşrinievel tarihli deklarasyon
larını teyit etmiş ve bu hakem kararı
nı kayıtsız şartsız ve derhal tatbik 
eylemeyi teahhüt eylemişlerdir. 

Karpatlaraltı Rusya'sı hükümeti,. 
memleketin ismini değiştirmiye ka -ı 
rar vermiştir. Bundan böyle "Karpat
lar Ukranyası" denecektir. 

ıllacllr - lclı lırulrulu mÜ§lereli 

ol mı J'"C" k 
Tahkimnameyc göre, Macaristan, 

düstri işlerimizde olduğu gibi, Karpatlaraltı Rusya'sında Munkacevo. • 
b!ze ~&;.hsus inkılapçı ve ~ılmaz ve şimdiye kadar bu mıntakamn mcr4 
hır zıraı kalkınma hamlesı gele- kezi olan Uzhorodu ve Slovakyada da Ekselans Reisicümhur 

Kemal Atatürk 
ANKARA cek, bugün "en büyük işimiz,, di- Kosit.eyi almaktadır. Merbut hartada. 

Türk milli bayramında, Ekselansı- ye tavsif ettiğimiz zirai kalkın· Karpatlaraltı Rusya'sı ovasının bü • 
nıza Türkiye'nin refahı ve şahsi saa- ma, cümhuriyetin yirminci ve yük ekseriyetinin de Macaristan'a ve <ıı 
detleri hakkındaki en samimi temen· yirmi betinci yıldönümlecinde rildiği gözükmektedir .. B~~unla be.'" 
nilerimi teyit etmekle bahtiyarım. "en büyük eserimiz şerefini ala- raber hudut, memleketın ıçıne derm 

v1TTORİO EMANUELE caktır. " surette nüfuz etmemekte, yalnız Mun-
F. R. AT AY kacevo, Kosice ve Uzhororu çevirmek 

Majeste Victor Emme.nuel 111. 
ROMA 

Cümhuriyctin yıldönümü münase
betiyle majestelerinin göndermek lüt
f unda bulunduklarr telgraftan dola· 
yı en hararetli teşekkürlerimi sunar 
ve şahsi saadetleriyle ltalya'nın refa
hı hakkındaki samimi temennilerimin 
kabulünü rica ederim. 

K. ATATÜRK 

Ekselans Türkiye Reisicümhuru 
B. Kemal Atatürk 

Türkiye Cümhuriyetinin on beşin
ci yıldönümü münasebetiyle ekselans
larına en kalbi hissiyat ve tebrikat1mı 
tamamiyle iadei afiyetleri hakkında
ki dileklerime terdif ederken türk 
milletinin refah ve tealisinin devamı 
temennilerini de arzeylerim. 

ADOLF HİTLER 
Alman Reichskanzleri 

Ekselans Adolf Hitler 
Alman Reichskanzleri 

BERLİN 
Cümhuriyetin ıs inci yıldonümü 

mürıa~ebetiyle ekselansınızın gönder
miş olduğu telgr~ftan ziyadesiyle 
mütehassis olarak hararetli teşekkür
/er sunar ve ekselansınızın saadeti ve 
alman milletinin saadet ve refalıı hak-
kındaki samimi temenni/erimin ka -
bu/ünü rica ederim. 

K. ATATÜRK 

Ekselans Kemal Atatürk 
Türkiye Reisi Cümhuru 

ANKARA 
Türkiye Ciimhuriyetinin yıldönü -

mü münasebetiyle ekselansınıza gön
derilen tebrik mesajlarına, şahsi saa
detleri ve türk milletinin gittikçe ar
tan refahı hakkındaki en iyi ve en 
samimi temennilerimi ilave etmek 
benim için bir zevktir. 

FRANKLIN ROOSEVELT 

Ekselans B. Franklin Roosvelt 
Amerika Birletik Devletleri 

Reisi 
VAŞiNGTON 

Cümhuriyetin IS inci yıldönümü 
münasebetiyle bana göndermek lüt
funda bulundukları mesajdan ziyade
siyle mütehassis olarak ekselanslarına 
hararetli tebriklerimi sunar ve gerek 
şahsi saadetleri ve gerek Birle:jik 
Devletlerin refah ve tealisi hakkında
ki samimi temennilerimi kabul etme
lerini rica ederim. 

K. ATATÜRK 

üzere üç girinti yapmaktadır. 
Müşterek leh • macar hududu :me

selesi kati surette bertaraf edilmiştir. 

. "Ulu;;"u.n notu - Ziraat kongresinin tak
sı~ edıl!I'ış <;>lduğu komisyonlarla onlara 
baglı tlilıkomısyonlar liı;tesini hfıtıra olarak 
Başmuharricimizin makalesine ilave ediyo
tuz: 1 • Teşkılô.t [a. Vekalet biınyesi- Mer- JU acarlar meseleyi lıalledilmi§ 
kez kadrosu ve taşra yayım te.,kilatı, b - dd J / Taar y a e<. ivor ar . " a ve ya!ım, c - Bankalar, koy birlikle- "' 
rıl. lI • Ba~ ve _bahçe ziraati [a • Bağ, b - Budapeşte, 2 a.a. - Siyasi macar. 
Meyva, c • Zeytın ve çay, d • Sebze ve c;i- · · • · 
çek]. ili. ~arla ziraati [a _Umumi: 1_ Ku- mahfillen, hancı siyasetın son zaman• 
ru ve sulu zıraat, 2- Gubrelcr, 3_ Nebatat ıs- larda pek hareketli geçen devresini, 
lah~, mucadele, makineler, b - Hububat: 1- ahalisi macar olan slovak toprakları • 
~ugday, 2. A~pa, yulaf, mısır, çavdar, 3- Pi- nın Macaristan'a ilhakiyle nihayet bul-
ınç, e - Sınaı nebatlar: ı- Tutiın, afyon, 2-

Pamuk, keten, kendir, jüt, 3. Seker pancan, muş addetmektedirler 
patates, 4- Yaglı nebatlar, d - Bakliyat]. Macar hükümetinin şimdi yapıla-

IIV -bHayvan Yemi [a. Tabii ve suni çayır- cak başka işleri vardır. Hükümet gelt4 
~r, . · Ycmeklık bakliyat ve saire c • Ye-
şıl sılo] . V - ~nyvanat [a • Umumi': ı. Mü- cek haftanın ortasına doğru parlamen• 
cadcle, 2• Suııı ve tabii tohumlama 3. Hay- todan bu ilhakı kaydet~ini istiye -
van mahıullcrinin kıymetlcndirilm'esi hu-
:us~ .ı- Atçılık. 2- Sıgırcıhk, 3_ Dava;cılık, cektir. Bu münasebetle hükümet son 
· umes hayvanlan, taşvan.J vı . Ziraat haftalar zarfındaki faaliyeti hakkında 
~~at:an fa· Alkol, b - İpek böcekçiliği, c • parlamentoya izahat verecektir. Bil • 

er ık). V 11 • Marketing [a - Nakil vası- · • · 1 1 · ah 
taları, b - Zarf (ambalaj), c _ Standardizas- hassa hancı sıyaset mese e enne t -

T
yond, d ·Alış v

1
e satış organizasyonu] VIII -1 sis edilen bu devre nihayet bulmuş ol· 

e rısat la· lk tedr· t b O t t d · t d v • • h"k '" d 'lk c _ Yuk k d . ısa . • r a c rısa • ugu ıçın u umet bun an sonra ı 
ıe te rıııat, d • Profesyonel mek- • . • · k' 

tepler, e - Kurslar] . IX _Mevzuat [a. Ka- planda gelen dahılı ışlerle ve başve ı-
dastzr? v.eKtoıd>rak kanunu, b. Ziraat asayişi, lin büyük imar programiyle meşgul o-
c - ıraı o d K k z . mel .1 X 

0
• • oy anunu, c - ıraat a- lacaktrr 

esı · • rmancılık, XI - Temenniler. 

Ulu ve Ebedi Şef Atatürk'e 

ISTANBUL 
Onünde büt" · . . un bır cihanın baş eğ-

dıgı kudret ve dehanızla kurtardığı
n.ız. Hatay'ın ve Hatay Millet Mecli
sının so~suz minnet ve şükranlarını 
sunmak uzere bugün Ankara'ya .. 
.. d"k 1 · yuz 

sur u · stıkiaJine, hüriyetine kavuş-
turduğunuz mesut Hatay'da ş' d' .. h . . ım ı 
cum urıyetın on beşinci yılını kahra-
man as~erlerle kucaklaşarak içten ge
len sevınç ~ezahürleriyle kutlarken 

nle mkutbl~ ~~ze ~-i onun mümessilleri 
o ara uyuk Turkiye'nin göz kamaş-
tı.~ı~~ .. m~.rkezinde bulunuyor ve en 
buyuğumuze Hatay'ın minnet ve şük
ranlarını sunmak şeref ve bahtiyarlı· 
ğına ermiş oluyoruz. Ulu Şef'e ebedi 
Ata'ya sonsuz saygılar. 

Hatay Millet Meclisi Reisi 
ABDÜLGANİ TÜRKMEN 

Bay Abdülgani Türkmen 
Hatay Millet Meclisi Reisi 

ANTAKYA 

Tebrik telgrafınızda ızhar ettiğiniz 
hissiyattan pek mütehassis olarak te
şekkür ed~r size ve Hatay halkına se
lam ve muhabbetlerimi sunarım. 

K ATATÜRK 

Slovakya hükümeti iktısat nazırı 

B. Raval Teplanski, macar - çekoslo -
vak hududu hakkındaki müzakerelere 
iştirak etmek üzere bu sabah Viyana· 
ya hareket etmiştir. 

Satılığa çıkanlan 

gök yüzü! 
1937 Parıs sergisinde güneşi dünya

sı, ayı ve yıldızlariylc birlikte bütün 
bir semayı canland.ran ve son derece 
alakayla seyredilmiş olan bir manzu
meler alemi te;hir edilmişti. 

Bu alet, dünya ile diğer seyyarele
rin güneş, peyl.lerin de seyyareler et -
rafında nasıl hareket ettiklerini hakiki 
bir şekilde gösteriyordu. 

Sergi bittikten sonra, gök kubbe -
sinden güneş, ay ve yıldızlar birer bi
rer kaldırılarak, pedagoji müzesinin 
karanlık bir köşesine atılmıştı. Şimdi 
bu "gökyüzü" 50.000 franga sat~lı • 
ğa çıkarılmıştır. Bazıları bu kadar pa· 
rayı fazla bulduklarını söyliyerek u
cuzlatılmasını istemişlerdir. Fakat a
lakadarlar arasında açılan bir ankette 
bazı tekniı::iyenler, gökyüzünü bunun 
kadar mücessem bir şekilde canlandı
ran bir aletin 50 bin frank değil 4 mil
yon franktan aşağıya çıkmıyacağınr 
bildirmişlerdir. 



uı:us 

Filisti.n'de yapı _lan askeri 
harekôttan muhtelif resimler 

FİLİSTİN'DE GREV DEVAM EDİYOR 

· Son günlerde birçok kargcqalıklara sahne olan Kudüs'te intizamı yeniden kurmak için, ingüiz 
kıtaları hakiki askeri harekat yapmak mecburiyetinde kalmışlardır. Solda: Askeder ve polis
ler aokaklarda cirCl§tırmalar yaparken - Sağda adım bcqında rastlanan tehlikeler: Tethiıçile-

. · rin koyduğu patlamış bir bomba. 

• 

İki gün içinde 500 kişi tevkif 
edildi; beş ölü beş yarah var 

L"bnan araplan da grev yapıyorlar! 
Kudüs, 2 a.a. - Dünkü gün bütün 

Filistin'de siikunetle geçmiştir. Yalnız 
5 öl~ ve 5 yaralı vardır. Ölenler bir 
fabrikayı ateşliyen !silerdir. Bu iki 
gün zarfında tevkif edilenlerin sayısı 
500 e baliğ olmuştur. 

Bu tedbirleri protesto etmek üze • 
re bütün Filistin dün grev yapmıştır. 

Filistin vaziyetini prote.sıo 
Beyrut, 2 a.a. - Balfur beyanna • 

mesının yıllönümü münasebetiyle 
müslüman Filistin'deki vaziyeti pro -
testo etmek üzere grev yapmrya ka -

EKONOMİ 
(Başı 4 üncü sayfada) 

rinin serbest olduğu yerlerde de kam
biyo alıp satımına müdahale eden teş
·kilatla idame edilmektedir. Mesela 
ingiliz lirasiyle, dolar ve fransız fran 
gı arasındaki münasebeti tutan ingi -
liz kambiyo kontrol sermayesidir. Al
tın ithal ve ihraç serbestisi ise birkaç 
memleket müstesna, hemen hiç bir 
yerde yoktur. 
· Kab.ul edilecek bu yeni altın siste

minde, altın yalnız beynelmilel borç -
ları ödemek için verilecek yahut da
ha mütekamil bir usul olarak, altın 
yalnız merkez bankaları tarafından 
serbestçe ithal ve ihraç edilerek bu 
bankalar ecnebi memleketler üzerine 
daima aynı kur üzerinde ve hiç bir 
kayde tabi olmadan poliçeler vere -
ceklerdir. Bu ise hemen bütün dünya
da mevcut altın ambargosu ve döviz 
takyidatı gibi usullerin kaldırılması 
demektir. 

rar vermişlerdir. Beyrut, Sueyda ve 
Trablus'ta grev bilfiil yapılmaktadır. 
Filistin müdafaa komitesinin murah -
haslan mağazaların içine kestane fi -
şekleri atmak suretiyle mağaza sahip -
~rini kepenklerini kpatımya icbar et
mektedirler. 

Almanya' da yahudiler aley
hindeki mücadele arttı 

Berlin, 2 a.a. - Yahudiler aleyhin
deki mücadele, halihazırda şid.detle 

artmıştır 

Bazı mehafil, bütün ecnebi yahu " 
dilerin hudut haricine çıkanlmasmı ve 
alman yahudilerinin ''hususi" mahall&
ler ihdasını istemektedirler. 

Milislerin organı olan ''Şvarts kor .. 
bilhassa şöyle diyor: 

"Eğer dünya yüzündeki yahudilik 
alemi bize karşı harp ilan etıni~ ise: 
• ki ilan etmiştir - memleketimizde 
bulunan yahudilere karşı kendisiyle 
harp halinde bulunduğumuz bir dev• 
let tebaası muamelesi yapmalc mecbu • 
riyetindeyiz. 

Çember/ayn Avam Kamarasında diyor ki : 
. 
ltalya ve Almanya'nın İspanya' da 

tezler asılsızdır yerleşeceğine dair 
• 

ispanya meselesi 

Avrupa sulhu için bir 
tehlike teşkil etmiyor! 

-

Londra, 2 a.a. -Avam kamarasında, İngiliz - İtalyan anlaşma" 
sının tasvibi hakkındaki takriri müdafaa eden Bat vekil B. Çenı
berlayn, uzun bir nutuk söylemiş ve ezcümle demittir ki: 

Bu takrir, Avrupa'da sükunun avdeti yolunda ileriye doğrU 
atılmış yeni bir adımdır. Bu takriri·n mümkün olduğu kadar çabuk 
tasvip edilmesi şayanı arzudur. 

Bugün Avam Kamarasının tet- -.cvır o QJ.h:R o SJilJt:OlellJlOa? t 

Frankisl İspanya 
' Dünyanın buna vera buna benzer 
bir sisteme ne zaman kavuşacağını 
tahmin kehanet olur. Bu sistemin bey 
nelmilel sahadaki iş böli.imti ve işbir
liği için en iyi bir sistem olduğunu 
iddia etmek de doğru olamaz. Çünkü 
paranın bir memleket dahilindeki kıy 
metini altına müracaat etmeden koru

~-~~....,.~~---,~..;;m~a:,;.:;~v;;..e~sa ıt tutmak nasıl mümltün 

kikine arzedilen mesele, ingiliz -
İtalyan anlaşmasının iyi ve ya -
hut fena olduğu değil, fakat bu
nu tatbik mevkiine koymak za -
manının gelip gelmediğinin ve 
meriyete 2irmesi i in şart olan 
llayıtların yapılıp yapılma ığı • 
nın tespitidir. 

Hükümran devlet 
sayılat>ıhr mi? 

Filistin sokaklarında iki zıt manzara: Bir arap ve bir yahudi 

Solda: Yorucu bir faaliyetten sonra polisler ve askerler dinleniyorlar - Sağda: Eski kalenin 
mazgalları arkasında nöbet. 

.,,.. ~ : '<' 

. ·t~~ 

Solda: . /ngiliz kıta/arının yürüy~şünü kolaylcq tır'!1~k !!:e.~e bir yahudi evine yerleştirilen mit· 
ralyöz _San.da: Eski mahallenın sokaklarının. egrı bugru olması polisin İ§ini ayrıca güçleştir
mi§tİr. Bir p~lis memıını, evlerinin kapıları sımsıkı kapalı sokakta nöbet bekliyor. 

olmakta ise beynelmilel işbirliği sa
yesinde sabit ve müstakar bir beynel
milel kıymet ölçüsü teminine imkan 
olduğunu iddia edenler de vardır. Fa-
kat bu son iddia henüz bir utopya da
vasından ileri gidememiştir. Muhak
kak olan bir şey varsa o da herhangi 
bir altın sisteminin bugünkü emni
yetsizlik, ve takyidat sistemine nis -
petle bir terakki teşkil edeceğidir. 

Binaenaleyh ne şekilde olursa olsun 
altın mikyasının avdeti şimdilik arzu 
edilecek ilk gaye olmalıdır. Ve bu -
nu temennileri arasına koymakla, 
Beynelmilel Ticaret Odaları Meclisi 
isabet etmiştir. 

Meclisin diğer hususlardaki temen· 
mennilerini ayrıca tetkik edeceğiz. 

H. A. KUYUCAK 

1 rak Macar dostluk 
muahedesi imzalandı 
Anıkara, 2 a.a. - Macar elçisi Bay 

Maryaşi ile Irak elçisi B. Naci Şev
ket, macar ve Irak memleketleri ara
sında bir dostluk muahedesini bugün 
saat beşte Ankara'da Irak elçiliğinde 
imza etmişlerdir. 

Spor yapan 

maymunlar 
Tıp aleminin günden güne ilerle -

mesi, bir çok alimleri, insanlara her 
cihetten pek benziyen maymunları 
tetkika teşvik etmektedir. Bugün Pa
ris civarında bir "maymun çiftliği" 
vardır. Bu çiftlikte otuz kırk kadar 
maymun bulunmaktadır. Jorj Puanji 
adında bir zat bunlar üzerinde tetkik
ler ve tecrübeler yapmaktadır. 

Bu çiftlikte, maymunların boş dura
dura canları sıkılmakta ve o zaman 
eğlenmek için spor yapmaktadırlar. 
Maymunların apor yaptıkları ilk de
fa işitilmiştir. Bir gün muhafızlar, 
maymunların atlamaca oynadıklarını 
görmüşlerdir. Hakikaten maymunlar 
biribirleriyle atlama müsabakasına gi
rişmekte, hangisi muvaffak olup di -
ğerlerini geçerse, bütün seyirci şem
panzeler, galip gelen arkadaşlarını al
kışlamaktadır. 

Bu müsabakaları tetkik edenler, 
maymunlar arasında rekabet hissi, ve 
kıskançlığın mevcut olduğunu gör -
müşlerdir. Bu maymunlar içinde bir 
sıçrama "rekordmeni" vardır. Bunun
la her maymun 'atlama yarışına çık -
maga cesaret edememektedir. 

On bin italyan gönüllüsü, İspanya'
dan geri çekilmiştir. Bu miktar, ora • 
da bulunan piyade kuvetinin yarısı 

demektir. B. Musolini bana, karış -
mazlık komitesinin planı tatbik edi -
lir edilmez, daha hala İspanya'da bu -
lunan her nevi italyan kuvetlerinin 
geri çekileceğine dair sarih teminat 
vermiştir. B. Musolini, yeniden İs -
panya'ya asker göndermiyeceğini de 
vadetmiştir. 

İtalya ve Almanya'nın lspanya'da 
az çok ve daimi bir surette yerleşmek 
niyetleri olduğu hakkındaki tezler a -
sılsızdır. Bu hususta BB. Hitler ve 
Muoolini'den kati teminat almış bu -
lunmaktayım. 

Avrupa sulhu ve ispanyol 
meselesi 

Bugün, ispanyol meselesinin Avru
pa suuıu için artık bir tehlike teşkil 
etmediği muhakkaktır. 

B. Musolini'nin, benim talebim ü -
zerine, müzakerelere başlamalc üzere, 
vakit kazanmak niyetiyle B. Hitler 
nezdindeki teşebbüsleri malfundur. 
O teşebbüslerin neticesindedir ki mü
zakerelere geçilebilmiş ve bu müzake
relerden de Münih anlaşması doğmuş
tur. Eğer İngiltere ile İtalya arasın -
daki münasebetler, bundan 18 ay evel
ki vaziyette olsaydı, aynı netice her 
halde istihsal olunamazdı. 

İngiltere, bugün Sovyetler Birliği 
ile beraber, İtalya'nın Habeşistan ü -
zerindeki hakimiyetini hukukan hala 
tanımamış olan yegane memlekettir. 
İngiltere, Fransa'nm eserine iktifa e
derek, Roma'daki büyük elçisine, l -
talya'nm Habeşistan üzerindeki ha · 
kimiyetini hukukan tanıyan yeni iti -
matname gönderecektir. Fransa hükü
meti, buna hiç bir itirazda bulunma -
mıştır. Avusturalya ve Cenubi Afri -
ka birliği başvekillerinden aldığım 

mektuplar da ingiliz - italyan anlaş -
masının derhal meriyet mevkiine gir
mesi hakkındaki noktai nazarımızı 
tasvip etmektedir . 

Avam Kamarası, bugün kendisinde 
tevdi edilen takriri kabul eylemekle, 
Avrupa sulhunun umumi imkanlarını 
kati surette iyileştirecektir. 

Çemberleyn' e hücum! 
B. Çembcrleyn'den sonra söz alan 

işçi partisi liderlerinden Grenvvood, 
B. Çemberleyn'in harici politikasını 

şiddetle tenkit etmiş ve demiştir ki : 
Başvekil, diktatörlüklere daima tek 

taraflı olarak fedakarlıklarda bulun -
maktadır. On bin italyan piyadesinin 

sayılamaz mı? 
Londra, 2 a.a. - İstinaf mahkeme

si bugün frankist İspanya'run hükfun· 
ran bir devlet olduğuna, bu itibarla o
nun inkiyat etmesi lazım gelen bir hÜ 
küm verilmesine imkan olmadığına 

karar vermiştir 
Bu karar, frankist makamları tara· 

fmdan müsadere edildikten sonra Lon• 
dra'da haczedilmiş olan Bilbao Uma • 
nında mukayyet Arantzaru Mendi va • 
purunun iadesi için cümhuriyetçi İs • 
panya tarafından açılan dava netice
sinde verilmiştir. 

Mahkeme reisi, frankist hükümetiıt 
İngiltere hariciye nezaretince İspanya• 
nın büyük bir kısmını ve bilhassa Bil· 
bao'nun bulunduğu mrntakayı filen 
kontrol eden bir hükümet olarak ta • 
nmmış olduğunu ileri sürmüş ve bil 
vaziyet dolayısile mahkemenin bu hü• 
kümeti hakim bir devlet olarak tanı • 
mak mecburiyetinde kalmış olduğunu 
ilave etmiştir. 

Mahkeme, frankistlerin bu vapurıt 
müsadere etmeleri keyfiyetinin ken • 
dilerine vapur üzerinde bazı haklar 
vermiş olduğu kanaatini izhar ve da • 
vaya bakmıya salfilıiyetli olmadığına 
karar vermiştir. 
... ac r ••~ı6"!R s narıo ,.. 
İspanya'dan geri çekilmesi izam edil • 
memesi icap eden bir hadisedir. Bu• 
nun ehemiyeti yoktur. Zira, geri çe • 
kilenlerin ekserisi yaralı ve hastadır. 
Haıbuki hala bugün İspanya'da harbe 
devam eden 90 bin italyan askeri me'I• 
cuttur. 

B. Çemherleyn'in po1itikası, Fran • 
sayı çember içine sokmaktadır ve Bri• 
tanya imparatorluğunun da bünyesini 
tehlikeye sokmaktadır. Harp ihtimali• 
ni beraraf edecek olan yegane ça.reı 

lspanya'daki italyan ve alman kuvet· 
lerinin tam:ımiyie geri çekilmesidir. 

Kabinenin toplantısı 
Lon<lra, 2 a.a. - Kabine, bu sahalı 

haftalık içtimaını akdetmiş ve bu içti· 
maa ahiren mührühas lortluğuna ve 
sivil müdafaa nazırlığına tayin edil· 
miş olan Sir Con Andcrson iştirak ey· 
!emiştir. 

Bugünkü içtima, sah günü açılaca1' 
olan parlamentonun küşadından evel 
aktedilmiş olan son içtimadrr. Kıralı!l 
nutkunun kati metninin nazırların tet• 
kikine havale edilmiş olduğu farzed~~
mektedir. İçtimada sivil halkın rrıı.ı· 
dafaası meselesinin ve bundan böyle 
Sir Con Anderson'a terettüp edec~1' 
vazifenin müzakere edilmiş oldugıı 
da tahmin olunmaktadır. 
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§ Romanya ve son hadiseler A i y E K H 

Bükreş mektubu 

Güzel tesadüfler 
Yazan: John Blades 
Tom Barker, otuz beş yaşlarında, 

yakışıklı ve zeki bir adam~ı. İki se~e
denlberi lngiltere'nin demıryollarx ın
şaatiyle uğraşan en .. büyü~ müessese -
!erinden birinde muhendıs. olara~ ça
lışryordu. Bütün g~yretlerıne :_a~men 
kazandığı para ihtıyaçlarına kafı gel
ıniyordu. Yaşları bir haylı ilerlemiş 
ve henüz kendilerine koca bulamamış 
olan iki ablasiyle birlikte oturuyordu. 
Babalarının ölümü üzerine mali vazi
yetleri alt üst olmuş ve bütün geçim
leri Tom'un kazancına inhisar etmiş
ti. Vaktiyle iyi günler görmüş ve re
fah içinde yaşamağa alışmış bulunan 
ablaları, Tom'un kazanabildiği az bir 
para ile idare edemiyorlardı. Durma
dan zavallı Tom'u tekdir ediyorlar 
ve hiç bir zaman onun adam olamıya
c;ağınx söylüyorlardı. 
Tonı, mesleğinde mükemmel yetiş -

ıniş bir adam ol~u~~ 1:>:3~de _kim~esiz
liği yüzünden hır turlu ılerılemıyor -
du. Fakat, bu hakikati ablalarına an -
ıaunağa imkan yoktu . 

Nihayet, günün birinde iki kız kar
deş kararlarını verdiler. Bu, böyle de
vam edemezdi. Tom, henüz evlenme
mişti. Oturdukları apartımanın sahibi 
kadın da duldu. Kadın kırkını geçkin 
olduğu halde yaşını p)k göstermiyor· 
du. :-Evlenmek için can attığını da 
biliyorlardı. Şu halde, yapılacak i§ a
partıınan sahibi kadınla Tom'u evlen
dirmekten ibaretti. Hemen faaliyete 
geçtiler. Fikirlerini ev sahibi kadına 
açtılar. Dul kadın, yaşlı kızların bu 
tekliflerini tereddütsüz kabul etti. 

)r.Ertesi akşam kararlarını Toın'a 
tebliğ ettiler. Delikanlının itirazl~~ı
na kulak asmadılar. Büyük abla goz-
lerini açarak bağırdı: . 

- Sersemliğin lüzumu yok! Senın 
abdallığın yüzünden hepimiz sıkıntı 
çekiyoruz! Bulduğumuz kadınla evle • 
neceksin 1 • 

Daha bir sürü lakırdılar söyledı. 
;ı'om, çaresizlik içinde o.muzlarını 
silkti ve odasına çekildi. 
Nişan hazırlıkları hararetle devam 

ediyordu. Tom, ablalarının telaşları -
na boynunu bükerek bakıyordu. Ü • 
:z:üntüsünden, sa:bahlara kadar gözüne 
uyku girmiyordu. Başını bu dertten 
nasıl kurtaracağım düşünüyordu. 

Çeviren: F. Zahir Törümküney 

le. Şefime haber vereyim. Şimdi geli
rim. 

Genç kız, çabucak geri döndü. Bir -
likte çıktılar .Bir pastaneye girdiler. 

Üç senedenberi tanışıyorlardı. Her 
gün buluşurlardı. Birlikte bir iki saat 
dolaşıp, konuşurlardı. İkisinin debi -
ribirlerine karşı derin alakaları vardı. 
Fakat, aralarında aşka dair tek bir ke
lime geçmezdi. Tom, mali vaziyetinin 
evlenmeğe müsait olmadığını bildiği 
için, kızı beyhude ümitlere düşürecek 
vaitlerde bulunmaktan çekinirdi. 
Margeret ise aşk mevzuu etrafında 
ilk sözü erkeğin söylemesini bekli -
yordu. 

Tom, uzun, uzun genç kızı süzdü. 
Birden kati bir ifadeyle söyledi: 

- Margeret l Bugün kati kararımı 
verdim. Hayatımda bir inkılap yapa -
cağım. Bundan sonra başkalarının ar
zu ettikleri şekilde değil, kendi iste
diğim tarzda yaşryacağım. En kısa bir 
zamanda müşterek hayatımızı da tan
zim edeceğim. Bana itimat ediyor mu
sun sevgilim? 

'Genç kızın gözlerinde, nihayetsiz 
bir saadetin ışıkları parladı. Elini u
zattı. Masanın üstünde sinirli hare -
ketlerle çırpınan eli, Toın'un elini 
tuttu. Tatlı ve titriyen bir sesle: 

- Sana ilk gördüğüm gühdenberi 
güvendim Tom, dedi. 
Coşkun bir neşe içinde istikbal hak

kındaki projelerinden bahsettiler. 
Vakıt epeyce ilerlemişti. Kalktılar. 
Nereye gittiklerini bilmeden yürü -
yorlardı. Bir sinemanın kapısı önün -
de durdular. Afişlere baktılar. Bilet 
kişesine doğru yürüdüler. 

Saat yediyi geçiyordu. Davetliler 
çoktan gelmişlerdi. Herkes sabırsız· 

lıkla damadı bekliyordu. Dul nişanlı 
asabiyetinden ne yapacağını bilmi • 
yordu. İhtiyar kızlar, öfkelerinden 
dişlerini grcırdatıyorlardı. 

Zil çaldı. Salonda bir hareket oldu. 
Başlar, kapıdan tarafa döndü. Tom, 
neşeli bir tavırla içeri girdi. Misafir
leri selamladı. Nişanlısına doğru yü
rüdü. Elini uzattı: 
' - Sizi biraz beklettim galiıba? Af .. 
federsiniz madam, dedi. 

Dul kadın cevap vermedi. Hiddetli 
bakışlarla Tom'u yukardan a~ağıya 
süzdü. 

-
(HA VA SEFERLERİ) E 

Ankara - İstanbul arasında : 
2/ 11. te§rİn/1938 fiyatları 

ÇEKLER --Pazardan maada hergün: E - Bükreş, (Hususi muhabirimizden) 
: - Romen gazeteleri, gu son haftalar
: da, Macaristan•ın Çekoslovakya üze -
: rindeki talepleri ve bilhassa aşağı Kar
: pat Rusya'sının mukadderatı ile müş· 
: terek leh • macar hududu meselesine 

--
Yeşilköy'den hareket : 
Ankara'dan hareket : 

8.30 
8.30 

Nöbetçi Eczaneler 
: Sebat ve Yenişehir Ecz.leri 
: İstanbul Eczanesi 
• Merkez Eczanesi 

-- Açılış Kapanış ---- 6.----------- -: hususi bir alaka ve dikkat gö.stermek--
Pazar 
Pazartesi 
Salı 
Çar§amba 
Perşembe 
Cuma 
Cumartesi 

: Ankara Eczanesi . 
: Yeni ve Cebeci Eczanelerı . : 
· Halk ve Sakarya Eczanclerı : 
; Ege ve Çankaya Eczaneleri ---

Londra 
Nevyork 
Faris 
Milano 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlin 
Brüksel 
Atina 
Sof ya 

6.-
126.0025 

3.3575 
6.63 

28.6125 
68.5725 
50.4625 
21.3050 

1.095 
1.5375 
4.34 
6.-

126.0025 
3.3575 
6.63 

28.6125 
68.5725 
50.46Z5 
21.3050 

1.095 
1.5375 
4.34 
6.-

: tedir. Romen hududuna yakından te -
: mas eden bir mıntakada ihtilafın aldı-

· : ğı şümul, bu alakayı her gün biraz da
: ha arttırmaktadır. 

ACELE iMDAT 
Bir yaralama, bir kaza, f.evkalii..de bir 

hastalık vukuunda acele ım~at ıstemek 
için belediyeler has~":11esıne (2257) 
numara ile telefon edılır. 

Lüzumlu Telefon Numaralan 
Yangın ihbarı: (15Z1). - Telefo!l müra

caat, şehir: (1023-1024). - ,Sehırlerara
sı: (2341-2342). - ~l~ktrık ve. Hava
gazt arıza mernurlugu: (1&46). - Me: 
sajeri Şehir anban: (37~5)_. - . T~ksı 
telefon numaralan: Zıncırlıcamı cıv~
rr (2645-1050-1\!i6). - Samanpazarı cı
va.rı: (2806-3259). - Yenişehir, Havuz
bası Bizim taksi: (2323). • Havuzbaşx, 
Güven taksi: (3848). • Birlik taksi: 
(2333). - Çankırı caddesi, Ulus taksi: 
(1291),. İstanbul taksisi: (3997) 

Otobüslerin ilk 
son seferleri 

Sabah 
İlk 

Ulu!! M. dan K. dere') e 
K. dere'den Ulus M. na 

Ulus M. dan Çankaya'ya 
Çankaya'dan Ulus M. na 

Ulus M. dan Dikmen'e 
Dikmen'den Uluı M. na 

Ulus M. dan Keçiören'e 
Keçiören'den Ulus M. na 

Ulus M. dan Etlik'e 
Etlik'ten Ulus M. na 

Ulus M. dan Cebeci'ye 
Cebeci'den Ulus M. na. 

Cebeci'den As. fabl.ra 
As. fabl. dan \.:ebeci'ye 

sefer 
6.45 
7.15 

7.25 
7.10 

6.30 
7.00 

6.00 
6.30 

6.30 
7.00 

7.00 
7.00 

7.00 
-.-

Yenişehir'den Ulus M. na 7.00 
Ulus M. dan Yenişehir'e 7.10 

S. pazarından Akköprü'ye 6.lS 
Akköprü'den S. pazan'na 7.30 

ve 

Akşam 
Son 
sefer 
23.00 
2'3.20 

23.00 
23.20 

20.00 
20.30 

21.00 
21.30 

21.00 
21.30 

23.00 
23.00 

-.-
17.00 

23.00 
23.00 

7.00 
9.45 

§ U. Meydanı'yle İstasyon arasında her 
beş dakikada bir sefer olup tren za
manları seferler "aha sıktır. 

~ U. Meydanx'yle Yeniaehir, Bakanlık· 
lar, Cebeci, Samanpazarı arasında sa~t 
8 den 20 ye kadar vasati her beş <lakı. 
kada; saat 20 den 21 e kadar her on da
kikada; saat 7 den 8 eve 21 d.en 23 e. 
kadar her ıs, 20 ve 30 dakıkada bır 
muntazam seferler vardır. 

----------------

23.705 
24.87 
0.9125 
2.8175 

35.0275 

23.705 
24.87 
0.9125 
2.8175 

35.0275 

: Bütün gazeteler, macar talepleri -
: nin Münih kongresinin tayin ettiği 
: hadleri çok aştığını yazmaktadırlar. 

: Gazetelerin yazılarım şu suretle hula-
: sa etmek kabildir: 

E : Romanya'da, bugünkü enternas -
: ESHAM VE TAIIVlLAT § yonal davalar hususunda, dost ve 

Prag 
Madrit 
Varşova 

Budapeşte 

Bükreş 
Belgrat 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

30.9075 
23.8275 

30.9075 
23.8Z75 

: : müttefiklere karşı aynı dürüstlük an-= 1933 türk borcu 1 19.65 19·70 : anevi zihniyeti hakimdir ve romenler : (Peııin) : 
: .. ı 19.70 19.70 : ne ideolojik mülahazaların, ne oportÜ· 
: " " (Peşin) : nist mütaleaların, ne de muvakkat va-
E 1933 ikramiyeli 19.15 19.10 : idlerin tesiri altında kalmıyacak kadar 
: Ergani : milli menfaatlerinin icaplarını müdrik 
§ Sxvas • E~=~~uts. 20.20 20.20 § bulunmaktadırlar. 
':i ı m 111111111111111111111111111111 il il,.. Romanya, Çekoslovakya ile Roman-

Avusturalya' da 

papağanlar evlere 

taarruz ediyorlar 
Şimdiye kadar Avusturalya çiftçi

leri, iki tabii afet tanırdı: Tavşan ve 
frenk inciri. 

Hakikaten bunların her ikisi de bü
tün mezruatı istil§. ve tahrip ediyor -

du. b" 
Bu sene, Avusturalya'ya yeni_ ır 

bela daha musallat oldu: Papagan. 
Zaman zaman ormanlardan ekili ara
ziye, sayısız papağan sürüleri ~nm_e~
te her trafı kaphyarak ortalıgı sılıp 
süpürmektedir. 

Bu tahripkar kuşların gagaları o ka
dar kuvetlidir ki, pencere camlarını 
dahi kırarak evlere taarruz etmekte -
dir. Bundan başka, Avusturalya tar -
lalarını istila eden bu pağanlar o ka -
dar azğındır ki ateşten bile korkma
maktadır. 

ya'yx biribirine bağlıyan ve yalnız mu
ahedclerin zaruretlerinden doğma bir 
dostluk hududunu çok aşan sağlam 
dostluğa sadık kalmak azmındedir. A
dalet mefhumuna derin surette bağlı 
olan romen milleti, başkasının dahili 
güçlüklerinden ve sıkmtılanndan isti
fade ederek üzerinde şüphe götürmez 
haklan olan toprakları elinden kapmı
ya kalkışmasına müsaade edilemiyece
ği ve macar unsurunun ekalliyette ol -
duğu aşağı Karpat Rusya'smın Çekos
lovakya çerçevesi içinde kalmaması i
çin hiç bir sebep bulunmadığı fikrini 
müdafaa etmektedir. 

Gene romen gazetelerı'nin yazdık
Jarrna göre, Rütenya hususundaki ma
car iddiaları romen halkını, yalnız 
dost ve müttefik Çekoslovakya'nın e -
saslı hakları ve menfaatleri mevzuu 
bahis olduğu için değil, aynı zaman • 
da, Romanya'ya karşı hisleri,. bugüne 
kadar, romenlerin genişleme emelleri
ni açığa vurduğu için yakından alaka
dar etmektedir. 

Romen kamoyu, bütün bu düşüncele
lerin dışında, b'azı stratejik mülahaza
ları da gözden ırak etmemektedir. 

Nihayet, romcn kamoyu bilir ki, 
çekoslovak cümhuriyetinin yaşamast 

için esaslı bir şart vardır, o da romen 
piyasasııını ve Karadeniz'e bir m.~.~eç 
vasıtasiyle balkanlar piyasasını onun
de açık bulundurmaktır. Çekoslovak -
ya bir macar seddiyle kesilirse, endü~ -
tri mamUlatının bu tabii: piyasalara ih· 
racı imkanlarım kaybederek kısa za -
man içinde mahreçsizlikten boğulacak 
hale gelebilir. 

Gazeteler nihayet diyorlar ki: 
Romanya için ehemiyetli olan şey, 

dokunulmasını istemediği milli adalet 
mefhumunun, Avrupa'nın 'kendisini ya 
kından alakadar eden bir mıntakasm• 
da ihlal edilmemesidir. 

Romanya bütün devletlerle dost 
geçinmek hususundaki arzusunu, şim
diye kadarki icraatiyle isbat etmiş ol
duğu için maksatlarının dürüstlüğün • 
den kimsenin şüphe etmiye hakkı yok-
tur. 

Telgraf ve bağ leli ahnacak 
O. D. Yolları Satın Alma Komi5" 

yonundan : 
Muhammen bedeli 18375 lira o.lan 

120 ton telgraf teli ile, 2,5 ton bağ 
teli 9-12-1938 cuma günü saat 15 de 
kapalı zarf usuliyle Ankarada Na -
fıa vekaleti binasında satın alıncıcak· 
tır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 13i8,13 
liralık muvakkat teminat ile k;ınu -
nun tayin ettiği vesikaları ve teklif
lerini aynı gün saat 14 e·kadar idare· 
miz malzeme dairesindeki komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Anka • 

ra'da malzeme dairesinden, Haydaş • 
paşa'da tesellüm ve sevk şefliğio.den 
dağıtılacaktır. 

( 4508) 7986 

Dökme boru ve ref errüalı 
ah nacak 

O. O. Yolları Satm Alma Komisyo.. 
nundan: İhtiyar kızların heyecanla. Tom'un 

iao c.aıdi'JO'Yl• belcledikleri gün ~eldi. 
Tam, sabahleyin işine gitmek üzere 
evden çıkarken, büyük ablası karşısı· 
na dikildi: 

Büyüle abla atıldt! 
- Bu saate kadar 

dm? Ayıp değil mi? 

Şimdi, cenubi Avusturalya'nın bir 
ziraat merkezi olan Pobbi şehrinde o
turan insanlar, papağanların hücu • 
mundan ~iri birer birer terkctmeğe 

- -§Akşamları 'Ulıu Meydanı'ndan •-~ 23 - • • d b 
nerelerde kal - deki son seferlerle bunların Ulus ~ey- başlamışlardır. Bir kaç gün ıçın e U 

danı'na dönüşleri sinemaların dagılış obur ve tahripçi kuşlar bu bölgede ne 
saatlerine tabidirler. kadar mahsul varsa hepsini mahvet -

Romanya, bir romen - çekoslovak 
hududunun idamesi hususunda musir 
bulunuyorsa, bu, aşağr Karpat Rus • 
yası romen halkmın kudretle izhar e -
dilen hislerine tercernan olduğunu bil· 
diği içindir. Muhtelif Avrupa hükü
metlerine ve Bükreş Dış Bakanlığına 
aşağı K.arpat Rusyası tü.ten ve tomen 
halkı tarafından memleketlerinin Çe -
koslovakya çerçevesi içinde kalması: 
hususunda yapılmış olan hararetli mü
racaatlara karşı romen milleti hissiz 

Muhammen bedeli 58.160,- lira o
lan dökme boru ve teferruatı 
12. 12. 1938 pazartesi günü saat 15,30 
da kapalı zarf usulü ile Ankara'da 
idare binasında satın alınacaktır. - Öğleden sonra izin al. Evde va -

kitlice bulun. Davetliler tam bC§te 
gelmeğe başlıyacaklar. Anladın mı? 

Tom, sesini çıkarmadı. Yavaşça ka
pıyı çekip, gitti. 

Asabı müthiş bozulmuştu. Dairede 
bir türlü çalışamıyordu. Öğle paydo
su olmadan, şapkasını aldı. Sokağa 
fırladı. Kalabalık caddelerde bir iki 
saat maksatsız dolaştı. Başı ateşler i
çinde yanıyordu. Öğle yemeğini lüks 
bir lokantada yemeği tasarladı. Bugü
ne kadar tasarrufla yaşamış ve yemek
lerini ancak Londra'nm üçüncü sınıf 
lokantalarında yemişti 

Karlton otelinin muhteşem yemek 
salonunun bir köşesine çekildi. Bu -
gün kendi kendine bir ziyafet vere -
cekti. Pahalı yemeklerden bir rneno 
tertip etti. Bir şişe de şampanya açtxr
dr. 
Yanındaki masada iki genç atlam 

oturmuşlar, hararetle münakaşa edi -
yorlardı. Kulak kabarttı. Hiç bilmedi
ği, görmediği uzak memleketlerden 
konuşuyorlar ve milyonlar kazandı -
ran büyük teşebbüslerden bahsedi -
yorlardı. İçini çekti. Kendisiyle he ~ 
men, hemen aynı yaşta bulunan masa 
komşuları hayatlarından memnun ve 
emindiler. Servet peşinde koşuyorlar
dı. Onun kırk yılda bir geldiği bu lo
kantanın, gözleri kamaştıran servisini 
beğenmiyorlardı. Hayat ne garipti. 
Kendisi basit bir yaşama seviyesine e· 
rişebilmek için durmadan çalışırken, 
bazı talihli insanlar kolayca zengin o
luyorlardı. Bütün bunlar kafi gelmi
yormuş gibi, biraz daha rahat yaşa • 
ınak ve doymak bilmiyen iki yaşlı ab
lasının arzularını tatmin etmek için 
şimdi de kendini zengin bir dul kadı· 
na satıyordu. 

Önündeki şampanya kadehini kal
dırdı. Bir hamlede yuvarladı. Damar
larındaki kanın biı ateş gibi bütün VÜ· 

cudunu yaktığını duydu. İsyan etti. 
Kendinden ge~iş bir halde bağırdı: 

- Yapmıyacağım! Hüriyetimi ve 
insanlığımı satmıyacagım ! 
Başlar çevrildi. Meraklı gözler, 

Tom'un gözlerine dikildi. Acaba bu a
dam deli miydi? 

Tom, kendini topladı. Hesabını gö
rerek lokantayı terketti. Doğru Mar~ 
geret'in çalıştığı bankaya gitti. Kızı 
kapıya çağırttı: 

- İzin al da biraz dolaşalım, dedi. 
Margeret, bir saniye hayretle karşı

SLtldaki erkeğin yüzüne baktı. Sonra 
sakin bir sesle cevap verdi: 

- Pek ala Tom. İki, üç dakika bek-

Tom, gülümsedi: 
- Öğleden sonra eski tanıdıkla -

rımdan bir kıza rast geldim. Beraber 
dolaştık. Sinemaya gittik. Akşam ye -
meğinden sonra da tiyatroya gidece
ğiz. Eve elbise değiştirmek üzere gel
dim. 

Salonu müthiş bi'l' sükut kapladı. 

Büyük ablası yanına yaklaşarak ku -
lağxna fısıldadı: 

- Çıldırdın mı?... • 
Dul nişanlı baygın bir halde koltu

ğa yığddı. 

Tam bu sırada hizmetçi kız salona 
girdi. Kendisini saat beşten beri dai
reden mütemadiyen telefonla aradık· 
larmı söyledi. Tom, telaşlı adımlarla 
telefonun bulunduğu odaya gitti. Te-
lefonu açtı: 

_ Allo, be·ni aramışsınız 1 
İnce bir kadın sesi cevap verdi: 
- Evet. Umum müdür sizi Karlton 

otelinde bekliyor. Vakıt geçirmeden 
oraya gidiniz. 

Karlton otelinin hususi bir odasın· 
da umum müdürle bay Hudson, mü -
him müzakerelerde ı.>ulunuyorlardı. 
Tom'un, geldiğini haber verdiler. U-
mum müdür: 

- Derhal buraya alm, dedi. 
Tom, içeri girdi. Hürmetkar bir se

lam verdi. Umum müdür yanında yer 
gösterdi: 

- Gel, şuraya otur bakalım. Demir
yolu inşaatı hakkında en son yaptığın 
projeleri Bay Hudson'la, tetkik edi
yorduk. Bazı noktaları anlıyamadık. 
Onun için seni çağırttım. 

Tom, başını kaldırıp Bay Hudson'
un yüzüne baktı. Bu adam, öğle yeme
ğind~ masa komşusu olan iki kişiden 
biriydi. Hayret etti. 

Bir saniye sustu. Sonra ciddi bir 
tavırla proje hakkında istenilen iza -
hatı verdi. 

Bay Hudson, büyük bir dikkat ve a
lakayla onu dinledi. Birden koltu -
ğunda doğruldu. Umum müdüre döne
rek : 

- Müsaade ederseniz, dedi. Tom 
B~rkeri yanıma almak istiyorum. 
~oyle yetişmiş bir mühendise çok ih
tıyacım var. 

Umum müdür, kendisiyle geniş iş. 
ler yapan Hudson'u kıniıak istemedi. 
Muvafık cevap verdi. 

Tom'a, teklif olunan ücret rüyasın
da bile göremiyeceği kadar yüksek biı 
para idi. Mutabık kaldılar. Bir hafta 
sonra Bay Hudson'la beraber cenubi 
Afrika'ya gitmek üzere ayrıldılar. 

Tom, bir taksiye atladı. Margeret'
in oturduğu apartımana gitti. Kıza, 
başından geçen badiSı.Clvi taf silatiy .. 

Posta Saatleri 
Teahhütlü saat (18) e kadard~r. 
Posta saat (19) a kadar İstanbul ciheti· 
ne mektup kabul eder. 

Tren Saatleri 
Haydarpaıaa'ya : Her sabah 8.20. Her 

akşam 19.15 ve 19.50 
de (Pazartesi, Per· 
şembe, Cumartesi 
Toros siirat.) 

Samsun hattına : Hergün 9.35 (Kayse
ri, Sıvas, Amaıya bu 
bat üzerindedir.) 

Diyarbakır hattı : Hergün 9.35 
Zonguldak battı : ı5.00 

Gündelik: 

Hicri . 1357 
Ramazan: 10 

S. D. 
Güneş: 6 31 

Rumi· 135_. 
İlkteşrin- 21 

S. D. 
Akşam: 17 04 

Saçlannı kestiren 

kadınlar azalıyor 
Bundan bir kaç sene evel Amerika'

da bir ist.atistik neşredilmişti. Çok e
min vesikalara dayanan bu istatistiğe 
göre, Amerika Birleşik devletleri da· 
hilinde 14 milyon kesik saçlı kadın 

bulunmaktaydı. 

miştir. 
kalamazdı. 

J••••••••11•11•11••••1111111111• 1111•1 ''- Gazeteler diyorlar ki: Romanya, Bu işe girmek istiyenlerin 4.158,
lirahk muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lumıdır. ULKU 

şımali garbi hudutlarının hemen orta· 
sında, çekoslovak idaresinden çok 
memnun olduklarını bildiren ve macar 
idaresine avdet etmelerine şiddetle 

HALKEVLERI DERGİSi m~halefet eden 50.000 romenin yaşa -
dıgıru unutmuyor. 

Şartnameler 290,- kuruşa Ankara 
ve Haydarpaşa veznelerinde satıl
maktadır. (4509) 8018 

İkinci te§rİn sayısı 

Atatürk'ten Ordu'ya mesaj. 
Atatürk'ün ikinciteşrin 1938 

Kamutay nutukları B. Şükrü Ka-
• ya'nm XV inci yıl nutku, 

XV yılda iç ve dış politikamız 
(Necibali Küçüka), Halkevled -
miz (Nafi Atuf Kansu), Türk va
tanı ve dinamik ilim (Şevket A
ziz Kansu), Cümhuriyetin on 
beş yılında ekonomi (Kemal Ün· 
al), Onbeş yıl ve türk sporu 
(Rahmi Apak), Cümhuriyet dev-

• rinde Musiki (M. R. Kösemihal · 
oğlu), Cümhuriyet yıllarında dil 
çalışmaları (l. N. Dilmen), 1923 
den 1938 e kadar plastik sanat 
(Elif Naci), Tarih Kurumu ça -
lışmalarx. 

Fakat, Romanya için, Çekoslovak-

Mefruşat münakasası 
D. D. YoUarı Satın Alma Komi.1-o 

• ya ile .müşterek birhududa sahip olma
yı amır bülunan ekonomik sebebler de 
v~rdrr. Romanya ile Çekoslovakya, 

rnıı· m mahsullerinin mütekabilen satışı yo~:ı:ı~:n~n bedeli 7790,76 lira olan 
çin. çok mühim iki pazar teşkil etmek- 8 

ted Afyon garı mefruşatı ıo. 11. 193 per-
ır, ve çekoslovak piyasasında ro - §embe günü saat 15 de kapalı zarf u-

mz en buğdayları yerine slovakyanın en suliyle Ankara'da idare binasında sa
engin zirai kısımlariyle bsyümüş bir 

tın alınacaktır. 
Macaristan'm buğdayları satılmasr ro- Bu işe girmek istiyenlerin 584,31 
men menfaatlerine çok zıddır. Roman· liralık muvakkat teminat ile kanunun 
ya, aşağı Karpat koridoruyla, yalnız tayin ettiği vesikaları ve bu gibi iş.
dostu Çekoslovakya ile değil, fakat leri yaptığma dair nafıa ehliyet ve- · 
bütün garp alemiyle doğrudan doğru- sikası ve tekliflerini aynı gün saat 

" ya münakale imkanına sahip bulun - 14 de kadar komisyon reisliğine ver
maktadır. Bundan başka, Romanya • meleri lazımdır. 
nm ~acaris~an'la olan hududu şimdi • Şartnameler parasız olarak Anka • 
den bır haylı. uzun olduğu için, bu hu- ra'da malzeme dairesinden, Haydar -
dudun 150 kilometre daha uzamasını 1 'd t 11.. evk şeflig-inden 
1
. • b' 1 • paşa a ese um ve s 
_yı ır nazar ~remi ycce ği tabii dır. 1 dağıtılacaktır. ( 4 517) 8019 

Hatta o zaman yapılan ince hesap
lar, bu kesilmiş saçların tam 3.400 ton • 
tuttuğunu göstermişti. 

Cümhuriyet devrinde türk e -
debiyatı (Nahit Sırrı). 
Ruşen Eşref'in Boğaziçisi "E· • 

debi tenkit". (Yaşar Nabi) 

Şiirler: 

.Yün keçe ah nacak 
Devlet Derniryoları Yedinci l§lerme Müdürlüğünden : Şimdi gelen yeni haberler, modanın 

kadınlara olduğu gibi saçlara da ınu • 
sallat olduğunu ve bugün Amerika'da 
kesilmiş saç stokunun gittik~e azal • 
makta olduğunu bildiriyor. 

Saatte 563 Km. ! 
Amerikan tayyarecilerinden Ben -

jamen Kelsey, bir kaç ·gün evel bir av
cı tayyaresiyle saatte 563 kilometre 
ve 271 metre süratle gitmek suretiyle 
yeni bir sürat rekoru tesis etmiştir. 
Avcı tayyaresi, bütün siliihlariyle 

:nücehhez olduğu halde 3.000 kilo a -
ğırlığmda idi. Bu tayyare, iki bava 
meydanı arasında bir saat bir dakika· 
da 572 kilometre 65 metre süratle uç· 
muştur. 

le anlattı. 
Kız, merakla sordu: 
- Apartıman sahibi kadınla evlen-

miyecek misin artık? 
Tom, kaşlarım çattı: 
- Ne münasebet, dedi. Afrika•ya 

seninle gideceğiz. 
Çılgın kahkahalarla biribirlerinin 

kucaklarına atxldtlar. 

. 
• . . 

Onbcşind Durakta (Behçet 
Kemal Çağlar), -Bu vatan kimin
(Orhan Şaik Göker), Derebeyle
ri (Hikmet Turhan Dağlroğlu), 
- Bir yazm romanı • (Sıtkı Ako
zan, Bayrağa sarılmış bir krz i
çin (Hakkı Kılıcoğlu) 

: Kültür haberleri - Halkevleri 
: çalışmaları - Halkevleri haberle
: ri ve neşriyatı. 

Fikir Hayatı: 
Bibliyografya -
Ülkü'nün bu sayısına Atatürk

ün kuşe kağıt üzerine basılmış 
bir resmi konmuştur. 

-. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• r-

DIŞ TABiBi 

M. AZİZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün has
talannı kabuJ ve tedavi eder. 
Adliye Sarayı yanında Sarraf 
Hakkı Apartnnam No. 1 

Devlet demir yolları idaresi ihtiyacı için kalınlıkları, mikdar ve ınuham
men bedelleri aşağıda yazılı ceman 4-000 metre murabbaı yün keçe kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeyç konmuştur. Keçelerin işletme komisyonunda mev
cut mühürlü nümunelcre tamamen uygun olması şarttır. Eksiltme 18.ll.938 

cuma günü saat on beşte Afyonda işletme binasındaki işktme komisyonun
da yapılacaktır. Muvakkat teminat (635 lira 25) kuruştur. İstekliler teklif 
mektupları ile, kanuni vesikaları imzalı mukavele projesini ve muvakkat 
teminat makbuz veya mektupları~ı 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesi~n 
tarifatı veçhile kapalı ve ~ühürlü bir zarf içinde ekı;iltme tarihi olan 18 ı · 
kinci teşrin 1938 cuma günü saat 14 de kadar makbuz mukabilinde eksiltme 
komisyon reisliğine teslim etmiş bulunmaları lazımdır. Postada vuku bula
cak gecikmeler kabul edilmez. İstekliler eksiltme komisyonundan mukave
e projesini meccanen alabilirler ve mühürlü numuneyi görebilirler. (4608) 

Miktarı Kalınlığı Metre murabbaınm Muhammen bedel 
Metre murabbaı milimetre muhammen bedeli tutarı 

1000 5 130 1300 
2000 10 180 3600 
1000 20 345. 3450 

SAKARYA ECZANESİ 
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RESMi İLANLAR 
~ l ... ·.. . .. 

· T cirun · Bakanhoı . 

500 pülvariıatö~ al macak 
Ziraat Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

1 - Kapalı zarf usulü ile hava taz
yikli 500 adet sırt pülverizatörü satm 
alınacaktır. 

2 - Hepsinin muhammen bedeli 
17.000 lira muvakkat teminat 1275 lira
dır. 

3 - Münakasa müddeti 24. 18. 938 
den itibaren 45 gündür. Münakasa 8. 
12. 938 tarihine müsadif perşembe gü
nü saat 15 te Ziraat Vekaleti binasm
da satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

4 - Şartname, Ankarada Ziraat Ve
kaleti satın alma komisyonundan İs
tabulda ziraat nıüdürlüğünden parasız 
olarak verilir. 

5 - Bu işe taliplerin muvakkat te
minat mektupları veya makbuzları ve 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3. üncü mad
delerinde yazdı vesikaları ve teklif 
mektuplarmı havi kapalı zarflarını 

münakasa saatinden bir saat önceye 
kadar komisyona vermeleri ve saat 15 
tc de komisyonda hazır bulunmaları. 

{4463) 7957 

Pancar alınacak 
Etlik'de Veteriner Bakteriyoloji 

~e Seroloji Müessesesi Direktörlü -

tünden: 

1-Müessesede mevcut tecrübe 
hayvanları için 40000 ila 60000 kilo 
hayvan pancarı açık eksiltmeye ko-

nulmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 3000 lira-

dır. 
3 _İlk teminatı 225 lira olup banka 

mektubu veya vezne makbuzu kabule 
şayan hazne tahvili teminat .. olarak 
tahvillerin de makbuz mukabılı haz
neye teslimi şarttır. 

4 - İhalesi 18.U.1938 cuma gunu 
saat 15 dedir. Buna ait şartname mü
eşsese direktörlüğünce bedelsiz ola-
uk verilir. 

5 - 2490 sayılr kanunda yazılı şart
ları haiz olan istekliler muayyen olan 
gün ve saatte Ziraat Vekaleti muhase
be müdürlüğünde toplanacaık olan ko
misyona müracaat etmeleri. ( 4640) 

8230 

Gümrük ve in. B. 

Tuz çuvah ahnacak 
İnhisarlar Umum Müdürlüğiin

~en; 

ı - Şartnameleri mucibince satın 
al;nacak 50 kiloluk "150.000' adet ve 
100 kiloluk .. 180.000" adet tuz çuvalı 
ayrı ayrı kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konmuştur. 
II - Muhammen bedelleri: 50 ki

lolukların beheri 23 kuruş hesabiyle 
"34500" lira ve muvakkat teminatı 
''2587.50" lira, 100 kilolukların beheri 
41 kuruş hesabiyle "73800" lira mu
:vakkat teminatı "4940" liradır. 

İzmir'de teslim edildiği takdirde 
beherine 50 kiloluklar için 25 santim 
ve 100 kiloluklar için de 50 santim 
zammedilir. 

III - Eksiltme 7.11.1938 tarihine 
rastlayan pazartesi günü 50 lik çuval
lar saat 15 de, 100 lük çuvallar saat 
15·30 da Kabataş'ta levazım ve rnüba
yaat şu:besindeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

IV - Ş~~tnameler 50 ıikler 1.73 li-
ra ve 100 lukler 3.70 lira bed 1 k _ 
b·ı· d İ h" e mu a ı ın e n ısarlar umum .. d .. 1 .. _ .. .. mu ur ugu 
levazım ve mubayaat şubesiyle A k _ 

1 . b .. n a 
ra ve zmır aşmudürlüklerinde 1 • 

b
.
1
. na ı 

na ı ır. 

V - Mühürlü teklif mektubu 
k A "kl .. d nu 
anunı vesaı e yuz e 7 .s güvenme 

parası makbuzu v.eya banka tenıina 
mektubunu ihtiva edecek olan kapal 
zarfların ihale günü eksiltme saatle
rinden yarımşar saat eveline kadar 
yukarıda adı geçen alım komisyonu 
başkanlığına makbuz mukabilinde ve
rilmesi lazımdır. {7731-4514) 7944 

Elektrik santral binası 

yaptırılacak 

1 III - Eksiltme 15/XI/938 tarihi- ı 
ne rastlıyan salı günü saat 15 de Ka· 
uataş'da levazım ve mübayaat şube . 
.ıindeki Alım komisyonunda yapıla -ı 

. ··· Sıhot Bakanlığı 
ı caktır. 

Kitap dolabı ve masa 
yaptmlacak 

IV - Şartname ve projeler 1.46 li
ra bedel mukabilinde İnhisarlar U. 
mum Müdürlüğü Levazım ve Müba
yaat Şubesiyle Ankara ve İzmir Baş-
müdürlüklerinde alınabilir. · Sihhat ve İçtimai Muavenet Veka-

V - Eksiltmeye iştirak etmek is - Jeti Hudut ve Sahiller Silıhat Umum 
tiyenlerin diplomalı mühendis veya Müdürlüğünden : 
mimar olmaları, olmadıkları taktirde Umum müdürlüğümüz için .yaptırı
aynı evsafı haiz bir mütehassısı inşa- lacak olan 690 lira bedeli keşifli iki 
atın sonuna kadar daimi olarak iş ba- kitap dolabı ve bir masanın açık ek
şmda bulunduracaklarını Noterlikten siltmesinin 1 ikinci teşrin 1938 tarihin 
musaddak bir teahhüt kağıdı ile te. de saat onda yapılacağı ilan edilmi? 
min etmeleri ve bundan başka asgari ise de istekli çıkmadığından eksiltme 
20.000 liralık bu gibi inşaat yapmış on gün daha uzatılmıştır. 
olduklarını gösterir fenni evrak ve Muvakkat teminat akçesi 51 lira 75 
vesikalarını ihale gününden 8 gün kuruş olup ihale tarihinden eve! U
evveline kadar İnhisarlar Umum Mü- mum müdürlük muhasebe veznesine 

yatırılması lazımdır. dürlüğü inşaat şubesine ibraz ederek 
aynca eksiltmeye iştirak vesikası al
maları lazımdır. 

İhale 11 ikinci teşrin 1938 cuma gü· 
nü saat onda Umum müdürlükten top
lanacak komisyon tarafından yapıla-
cağı itan olunur. {4638) 8228 

VI - Mühürlü teklif mektubunu, 
kanuni vesaik ile 5 inci maddede ya
zılı lnşaat şubemizden alınacak ek -
siıtmeye iştirak vesikası ve % 1,5 gü- Yol ve kanalizasyon yaplrrrlacak 
venme parası makbuzu veya Banka 
teminat mektubunu ihtiva edecek o
lan kapah zarfların eksiltme günü en 
geç saat 14 de kadar yukarda adı ge
çen alım komisyonu Başkanlığına 
makbuz mukabilinde verilmesi lazım-
dır. (7988-4601) 8139 

Bayınd~rlik Bakanhğı · 

Münakasa tarihi tebdili 
Nafıa Vekaletinden : 

Diyarbakır - Cizre hattı üzerinde 
yapılacak Kuruçay, Salat ve Batman 
köprülerinin 11.11.938 tarihinde saat 
on beşte yapılacağı 27 eylül, 8 ve 18 
birinci teşrin ile 2 ikinci teşrin 938 
tarihlerindeki Ulus, Kurun, Sontel -
graf, fransızca münakasa ve almanca 
Türkişepost gazetelerinde ve 28 eylül 
ile 8, 18 bifrıci teşrin ve 2 ikinci teş
rin tarihlerindeki resmi gazetede i
lan edilmiş ve edilecek olan münaka
sa tarih ve saati görülen lüzum üze
rine 12-11-938 cumartesi günü saat on 
bire değiştirilmiştir. Teklif zarfları 
münakasa saatmdan bir saat evele ka
dar kabul edilecektir. (4027) 7221 

Yapı işleri ilônı 
Nafıa Vekaletinden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Anka
ra Orman çiftliğinde yapılacak to
hum ıslah istasyonu müştemilatından 
idare ve laboratuvar, depo, ahır ve iş
çi evi inşaatıdır. 

Keşif bedeli 59.911 lira 67 kuruştur. 
2 - Eksiltme 17. 11. 1938 perşembe 

günü saat 15 de nafıa vekaleti yapı 
işleri eksiltme komisyonu odasında 
kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri evrak üç lira bedel muka
bilinde yapı işleri umum müdürlü
ğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 4,245 lira 58 kuruşluk mu
vakkat teminat vermeleri ve nafıa 
vekaletinden alınmış ehliyet vesikası 
göstermeleri lazımdır. Bu vesika ek
siltmenin yapılacağı günden en az 
sekiz gün evel bir istida ile nafıa ve
kaletine müracaatları ve istidalarma 
en az bir kalemde 50.000 lira kıyme
tiiıde bu işe benzer bir iş yaptığma 
dair işi yaptıran idareden alınmış ve
sika iliştirilmesi muktazidir. 

6 - İstekliler teklif mektuplarını 
ihale günü olan 17. 11. 193P perşembe 
günü saat 14 e kadar eksiltme komis
yonu reisliğine makbuz mukabilinde 
teslim edeceklerdir. 

Postada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez. (4584) 8145 

·, .. ,. C. ~- Partisi · 
Satılık otomobil 

C. H. P. Genel Sekreterliğinden : 

Partiye ait açık (Kraysler) marka 
otomobil açık arttırmaya konulmuş
tur. 

1 - Muhammen bedeli 250 lira -
dır. 

Sihhat ve İçtimai Muavenet Veka
leti Hudut ve Sahiller Sihhat Umum 
Müdürlüğünden : 

Umum müdürlük binası bahçesinde 
yaptmlacak olan (13356) lira 70 ku
ruş keşifli beton yol ve kanalizasyon 
kapalı zarfla eksitmeye kolnulmuştur. 
İhale 21 ikinciteşrin 938 pazartesi gü
nü saat on birde Umum müdürlük sa
tın alma komisyonunca yapılacağın

dan teklif mektuplarının nihayet saat 
ona kadar umum müdürlüğe makbuz 
karşılığı verilmiş olması lazımdır. 
Muvakkat teminat (1001) lira (75) 
kuruştur. İsteklilerden kanunda gös
terilen şartlar aranmakla beraber 
yaptığı en büyük işin bedeli (10,000) 
liradan aşağı olmadığına dair de vesi
ka aranacaktır. 
Şartname ve planlar 67 kuruşa Ay

niyat muhasibi mesullüğünden alına-
caktır. (4639) 8229 

Ankara Valiliği · 

İzolôsyon işleri 
An.kar& Valiliğinden : 

1-Keşif bedeli (7993) lira (72) ku
ruştan ibaret bulunan stadyom ve hi
podrom tribünleri ve binalarının izo
lasyon işleri 10.11.1938 perşembe gü
nü saat 15 de ihalesi yapılmak üzere 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 600 liralık muvakkat temi
nat vıermesi ve eksiltmenin yapılaca
ğı günden en az 8 gün evel ellerinde 
bulunan vesikalarla birlikte bir isti
dr ile vilayete müracaat ederek bu işe 
mahsus olmak üzere vesika almaları 

ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. 
Bu müddet içinde vesika talebinde 
bulunmıyanlar eksiltmeye iştira ke
demezler. 

3 - İsteklilerin ticaret odası vesi
kası, teminat mektup veya makbuzu 
ve ikinci maddede yazılı ehliyet vesi
kasiy le birlikte yukarıda yazılı gün 
ve saatte vilayet encümenine müra
caatları. 

4 - Buna ait şartname ve keşif ev
rakı hergün Nafıa müdürltiğünde gö· 
rülebilir. {4493) 7935 

Öğretmen Hıfzı Sözer 

hakkında 
Ankara Valiliğinden : 

Kızılcahamam kazası Çeltikçi nahi
yesi okulu öğretmeni iken istifa su
retiyle işinden ayrılan ve halen sarih 
adresi malUm olmıyan Hıfzı Sözer'in 
vilayet kültür inzibat meclisince itti
haz olunan meslekten ihracına dair 
21. 9. 938 tarihli ve 288 sayılı müdafaa 
kararına bir hafta zarfında itirazda 
bulunmadığı takdirde hakkında müt
tehaz kararın kesbi katiyet edeceği 

il!n olunur. {4559) 8143 

Öğretmen Müveddet 
Uranç hakkında 

Ankara Valiliğinden : 

lnhişarlar Umum Müdürlüğün- 2 --:: Otomobili görmek istiyenler 
her gun Parti kalorifer memuru ita · 
zım Yay'a müracaat etmeleri. 

Ankara merkez Mimar Kemal oku
lu öğretmeni iken 938-939 yılı kadro
siyle Haymana kazası Oyaca okulu 
öğretmenliğine naklen tayin kılınan 
Müveddet Uranç 8. 9. 938 tarihinden 
bugüne kadar vazifesine izinsiz ve 
mazeretsiz devam etmediği anlaşddı
ğından vilayet kültür yasav komisyo
nunun 26. 10. 938 gün ve 299 sayılı 
karariyle 8. 9, 938 tarihinden itibaren 
istifa etmiş sayılmıştır. Sarih adresi 
ve ikametgahı maJfu:n olmadığından 
tebliğ makamına kaim olmak üzere 
keyfiyet ilan olunur. _(4577) 8144 

den: / 
1 _ İdaremizin çamaltı tuzlasında 

şartname ve projesi mucibince yaptı
rılacak: Elektrik Santral binası ve 
müştemilatının inşaatı kapalı zarf u
ıuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

II - K~if bedeli 29071 lira 97 k~
naf ve muvakkat teminatı 2180 lıra 
4Q kun19tur. 

3 - İh~le 8.11.1938 salı günü saat 
ı 6 da Partı Genel Sekreterlik binasın
daki komisyonda yap!lacaktır. 

4 - İhaleye iştirak etmek istlyen
lerin belli gün ve saatte on dokuz 1i _ 
ralık muvakakt teminatlariyle komis _ 
yonda hazır bulıınmalan. 7784 

Askeri Fabrikalar KÜÇÜK İLANLAR 
Kırı kka lede yaptı rı laca k 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Satılık : 
kalorifer tesisatı 

Sablık - Ankaranm her tarafmda 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür irat getirir, satılrk apartımanlar, evler . 

lüğü Merkez Satın Alma Komisyo- Tel: 2487 Vahdi Doğruer. 7996 
nundan: 

Tahmin edilen bedeli {140.000) lira 
olan Kırıkkalede yaptırılacak kalöri
fer tesisatı askeri fabrikalar umum 
müdürlüğü merkez satın alma komis
yonunca 16 birinci kanun 1938 cuma 
günü saat 11 de kapalı zarfla ihale e
dilecektir. 
Şartname (7) lira mukabilinde ko· 

misyondan verilir. 

Satılık - Yenişehir'de, Cebeci'de 
inşaata elverişli ve istasyon arkasmda 
ufak çapta arsalar. Tel: 2487 Vahdi 
Doğru er. 7997 

Satılık - Bahçeli evlerden asfalta 
en yakın yerlerde muhtelif tiplerde 
uygun fiat. H. Dilman. Koç apartuna -
.nı No: 4 Tl: 2181 8163 

Satılık - Yenişehir'de jandarma 
mektebi civarında istasyon arkaların
da ve Ankara'mn her tarafmda inşaata 
elverişli arsalar, tel: 2406 Neşet Şe -
ren. 8176 

Satılık - Ankara'nın her tarafmda 

Taliplerin muvakkat teminat oları 
(8250) lirayı havi teklif mektupları
nı mezk{ir günde saat 10 na kadar ko
misyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 sayılı kanunun 2. ve 3. maddele· 
rindeki vesaikle mezkur gün ve saatte 
komisyona müracaatları. ( 4529) 8083 

irat getirir beton ahşap ev ve apartı -

50 Ton bohcalık sa al caı· manıar ve bahçeli evler yapı koopera-( IRa r. tifi hisseleri. Tel: 2406 Neşet Şeren. 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür . I 8177 

lüğü Merkez Satm Alma Komisyo-
nundan : Satılık - Ankara'mn her tarafmda 

Tahmin edilen bedeli ( 12.500 ) apartıman ev arsa almak ve satmak is
lira olan 50 ton bohçalık saç Askeri tiyenlere tavassut. Tel: 2406 Neşet 
fabrikalar umum müdürlüğü merkez S~r~n. ~ l'-
satm alma komisyonunca 16.12.1938 Acele satılık arsa - İstasyon arka
cuma günü saat 15 de kapalı zarfla i- sında 593 M. Maltepe'de 644 M. arsa 
l!ale edilecektir. Şartname parasız o- acele ve uygun fiyatla satdıktır Tl: 
larak komisyondan verilir. Taliplerin 1538 Hayri Alıcıoğlu. 8187 
muvakkat teminat olan (937) lira (50) 
kuruşu havi teklif mektuplarını mez
kür günde saat 14 de kadar komisyo
na vermeleri ve kendilerinin de 2490 
'- ..ımaralı kanunun 2. ve 3. maddelerin
deki vesaikle mezkur gün vıe saatte 
>omisyona müracaatları. ( 4567) 8114 

2 Ton grafit alınacak 

Kelcpiı· Apartnnan - İsmetpaşa 
mahallesinde bol güneşli üç daireli 
kargir büyük bahçeli. H. Dilman Koç 
Ap. Tl:2181 8208 

Satılık arsalar - Maltepe istasyon 
jandarma okul civan Cebeci Karanfil 
sokak blok ve serbest. H. Dilman Koç 
Ap. 4 Tl: 2181 8209 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür- Kurslar : 
lüğü Merkez Satm Aıma Komisyo-
nundan : 

Tahmin edilen bedeli (1300) lira o-
lan 2 ton grafit Askeri Fabrikalar 
Umum Müdürlüğü Merkez satm al· 
ma komisyonunca 19-12-938 pazartesı 
günü saat 14 de açık eksiltme ile iha
le edilecektir. Şartname parasız ola
rak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat olan (97) lira (50) kuruş 
ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad 
delerindeki vesaikle mezkur gün ve 
saatte komisyona müracaatları. 

{4612) 8173 

Kuru ot ve saman ahnacak 

Daktilo kursu - 52 inci devresine 
teşrinisaninin ilk haftasında başlıya • 
caktır. 2 ayda diploma verilir. Koope • 
ratif üstünde Tel: 3714 8167 

lr.. Vf"renlt>r : 

Dolgun maaşla hizmetçi aranıyor 

Ev halkı 3 kişidir, yemek ev hiıt -
meti ve ufak çamaşır yapacaktır. Ulus 
meydanında Koçak han kapıcısına mü-
racaat. 8026 

f c;ı 9rTVA!).Jaı: ; 

Mühendis - Diplomalı (Su, yol, 
Jemıryol, köprü inşaatı) için iş ara· 
maktadır. Mühendis W. D. Ankara 
Yenışehır Bırlik oteli 8160 

Jandarma Genel Komutanlığı Anka- Dera verilir - Tedris usulüne göre 
ra Satmalma Komisyonundan : evlerde ilk ve orta okul talebesı yetış -

1 - Bir kilosuna dört buçuk kuruş tirilir. Ulus'ta 1. O. rumuzuna mektup., 
fiyat biçilen elli bin kilodan yetmiş la müracaat edilmesi 8161 
bin kiloya kadar kuru otla bir kilosu· T rübe' li bir ban•· h 'b. . . . ec ~a mu ası ı -
na bir buçuk kuruş fıat tahmın edıle::ı ı . .. 
k k b . k"l d lt b" k"l k Akşamları bır tuccar yanında veya hu-
ır ın ı o an a mış ın ı oya a· . .. . . . 

d 't k k ·ıtm · d 1 susi bır muessesenın muhasebesuu tut-ar samana aı açı e sı esın en . . 
1 v t h il 4 .kin · t · 1938 ı mak ıstıyor. Ulusta (A. K) rumuzu . 

Küçük ilôn ti 1 

ı Dört satırlık küçük ilan~~~n :arJ f 
Bir defa için 30 Kuruş ! 
İki defa için 50 Kuruş :

1 Üç defa için 70 Kuruş 
Dört defa için 80 Kuruş i 

l
i Devamlı küçük ilanlardan her defası ! 

için 10 kuruş alınır. Mesela on defa ! 
neşredilecek bir i!B.n için 140 kuruş 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere 

i her satır, kelime aralarındaki boşluk
i !ar müstesna, 30 harf itibar edilmiş· 

i
l• tir. Bir küçük ilan 120 harften ibaret , 

olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için ay
rıca on kuruş alınır. 

Kiralık kat - 4 oda, 1 hol. Yeni 
ıehir Dikmen köprüsü yanında Ay.il 
sokak No. 3. K. Oğlan (Ulus mayda' 
:u) Kuyumcu bay Şeref'e müracaat. 

8075 

Kiralık - 5 geniş oda, hol, banYo 
balkon, havagazı hizmetçi odası 2 tU 

valet bahçeli 80 lira. '/. enişehir Selanv 
cad. No. 51 Tl: 1347 - 2953 807' 

Kiralık - Kocatepe'de MeteoroJoj 
karşısında yeni yapılan Uraz apart!' 
manmda 5 odalı, kaloriferli, sıcak Stl' 

lu ve her türlü konforu haiz kiralı) 
daireler vardır Telefon 3223 e müra' 
caat. 8080 

Kiralık daire - Emniyet abide~ 
karşısında gayet nezaretli üç oda, !>İl 
hol, alafranga, alaturka hela, mizmet9 
odası, her türlü konforu haiz. Çelik1'a 
le So. No. 12, Tümer ap. 8110 

Kiralık - Yenişehir Meşrutiyeı 
caddesı Türe sokak No. 6 da 3 oda j 

hol. 50 lira. Çatı katında ev sahibiıl' 
müracaat. 8157 

Kiralık kaloriferli katlar - t:sıııel 
İnönü caddesinde Lozan meydanı ya' 
kınında yeni apartımamn beşer oda .,e 
oirer holü havi katları için Yenişehir' 
de Karanfil sokağında (12) numara}" 
müracaat veya 2698 numraya telefoll' 

8164 

Kiralık oda - Mobilyasız, banyo!~ 
bir oda kiralıktır. Postahane caddc6' 
16 numaralı apartmıanm 2 numarııll 
dairesine müracaat. 8165 

Kiralık dükkan - Çankırı caddesil1' 
de Tan oteli sırasında 65 nwnarall 
dükkan kiralıktır. 8166 

Kiralık - lsmetpaşa ve Yüksel hıf 
A ----• -- --:r•-t)• .T'-'lUI: 't ooa, l 

1 sandık odası ve 1 kilerli konforlıl 
daireler Bitişiğinde 24 munaralı e'le 
müracaat. T. 3334 8188 

Kirahk apartıman - Kaloriferli 6 
oda muşambalı Çankaya caddesi ~0• 
49 görmek için ikinci kata, görüşı:nelc 
için şekerci Placı Bekir'e müracaat 
Tel: 3050 8190 

Kiralık oda - Bir bayan için 2 ba' 
yandan mürekkep aile yanında gii.z~ 
manzaralı. Yeni şehir Selanik caddesi 
No. 40 da 3 cü kat. 8202 

pazar ıga a v en . ı cı eşrın ı .. 
1 0 

' 
·· ·· d 1 k na muracaat. 8 8 cuma gunu saat on a satın a ınaca - Kiralık daire - Ferah, taksi.matı 

tır. . iş anyor - Orta okul mezunu bir l modem 5 oda, bir hol. Havagazı, batı' 
2 - Şa~tname parasız komı~yo~ • genç saat 16 dan 24 de kadar muay - yo, alaturka, alafranga 2 hela. 2 bal• 

dan a~m.abılece~ olan bu ~azarlıga gır· yen saatlerde çalışmak istiyor. Anka - kon biri arkada oda kadar geniş, ınu • 
mek ıstıyenlerın (303) lıra (75) ku · ra Misakı Milli mahallesi Özden so • hafazalı, mükenunel nezaretli. zarJ 
ruşluk teminat makbuzu veya banka kak No. 7 de Asıma'a mektupla müra- cephe, bahçe. Altında bakkal. Bakarı • 
mı e~~ubuk ve .şartnambede yazılı! belge . caat. 8213 Irkların, asfaltın yanı başı. Yenişehil'ı 
erı ıle omısyona aş vurma arı. De.mirtepe, sefaret karşısı Akbay s. 9 

(4359) 7765 ÇOCUK ve HASTA BAKICISI -
8191 

--------------- 1 Evlerde iş arayan şıvester Rosa Osta-

Ankara Asliye Birinci ttukuk 
Mahkemesinden : 

Anıkarada Dağ irdında Sucular yo
kuşunda 210 ve Bozkurt mahallesinde 
5 numaralı evlerde oturan Bahçıvan 

Ali karısı Sıddıka Ayaza 
Kocanız Ali tarafından vazifei zev

ciyeti ifa etmemek maksadiyle üç ay
danberi evini terk ile gittiğinizden e
vinize dönmeniz için ihtarat yapılma
sını isterr:.iş ve gösterilen adreslerde 
bulunmayıp ikametgahınız meçhul 
kalmış olduğundan ilanen tebliğat ya. 
pılmasma karar verilerek 10 gün zar
fında işbu davaya cevap vermeniz ve 
21.11.938 pazartesi saat 14 de mahke -
mede hazır bulunmanız veya tarafı -
nızdan bir vekil göndermeniz ilanen 
tebliğ olunur. 8216 

Ankara İkinci S. H. H8.k.iınliğin -
den: 

Dahiliye vekaleti namına avukat 
'Güzide Alpar tarafından nüfus umum 
müdürlüğü şube müdürü Ali Rıza'nın 
mezkur müdürlükten almış olduğu 37 
lira 36 kuruşluk avansın tahsili Ali 
Rız·a'nm vefatiyle varisleri aleyhine 
açılan davanın duruşma suasmda da· 
va olunanlardan Lütfi'nin gösterilen 
adreste olmadığından gıyap kararının 
ilanen tebliğine karar verilmiş duruş
ma 1.12.1938 saat 9 za bırakilmıştır. 

Mezkur tarihte mahkemeye gelmeniz 
veya bir vekil göndermediğiniz tak
tirde gıyaben duruşmaya bakılacağı i-
lanen tebliğ olunur • .(4648) 8237 

r1al Seegasse 9. Wien IX 8221 

irahk : 

Ucuz kiralık - Yenişehir Adakale 
caddesinde 20 No. da 5 oda, havağazı. 
elektrik, banyo ve su, ağaçlı büyük 
bahçe .. Tl: 1669 • 1798 müracaat. 

7972 

Kiralık ucuz güneşli kat - 4 geniş 
.:>da, hol, sandık odası, geniş mutfak . 
banyo v s. bahçe. Yenişehir , !smetpa-
~a caddesi son durak No. 94.. 7988 

Kiralık - Müstakil odalar ve daı· 
reler. Havuzbaşı ya 1mda. Bahçeli ve 
güzel nezaretli ehven fiatlar. Selanik 
:addesi. No. 16 7991 

Kiralık daireler - Ersoy apartıma 
nı otobüs garajı karşısında Tl: 3654 
3710 8005 

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

Kiralık apartıman - Yenişehir'de 
Atatür kbulvannda Tuna Ap. Kalori . 
ferli daireler Resmi dairelere de elve-
rişlidir. 8048 

Kiralık - Bahçeli evler kooperati· 
fi mahallesinde 123 No. beş odalı iki 
kat müstakil B. 4 tipi ev kiralıktır 
Merkez Bankasmda R. Bolevin'e mü· 
racaat. 8050 

Yeni kaloriferli apartıman - 5 oda 
aynca hizmetçi, sandrk odalan geniş 
hol, ofis 15. il. teşrinden kiralıktır. 
Yenişehir İzmir Cad. No. 10 8057 

Kiralık oda - Sıhiye Vekaleti 
karşısında Çağatay sokaktan Arrnall 
1/ A apartımanda elektrik, banyo, nıe
sai harici kapıcıya dahili içindekilere· 

8205 

Kiralık - Çocuk sarayı Cad. köşe' 
de No. 74 dükkan ve No. 70 binad3 
konforlu müstakil odalar ile elektril' 
havagazı mutbağı bulunan 2 odalı dıt' 
ire Kapıcıya müracaat. 8211 

Kiralık - Meşrutiyet ve Selani1' 
caddelerinin birleştiği köşede Ergen~ 
apartımam. 6 odalı geniş daire. Daiı"Jll 
sıcak su. Kapıcıya veya Tel: 3114 e 

8214 

Kiralık - Havuzbaşı N ecatibe1 
cad. No. 7 de su, gaz, elektrikli odala' 
küçük aile veya bayanlara kiralıktı!'· 
Tercihan öğleye kadar görülmesi. 

8218 

Kiralık - Demirtepe'de Havuzba' 
şına 5 dakikada mobilyalı bir oda· 
Postane cad. No. 53 de üçüncü kat da• 
ire 5 akşam 7-8 arası müracaat. 8224 

Aranıvor : 

Aranıyor - 2 bayan Taşhan, Sılıi• 
ye bakanlığı ve Havuzbaşı semtlerin • 
de banyo ve konforlu boş bir oda ara· 
maktadırlar. Ulus'ta R. A. rumuzurıa 
mektupla müracaat. 8206 
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3. ıt. 1938 ULUS 

Ankara Leva11m Amirliği 

Ekmeklik un ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

~imi\ Ko1"is•-'""1und11n : 
Bursa garnizonunun 939 ağustos 

sonuna kadar senelik 420 ton ekmek
lik unun 10.11.938 perşembe günü saat 
ıı de Bursa'da tümen karargahında 
aatınalma komisyonunda kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılacaktır. tık teminatı 
3843 liradır. Şartnamesi İstanbul ve 
Ankara Lv. amirlikleri satın alma ko
misyonunda parasız görülebilir. İs

teklilerin belli saatten bir saat eveli
ne kadar kanuni vesaikle komisyona 
müracaatları. ( 4391) 7792 

Muhtelif in11at yaptmlacak 
Ankara Levazım Arr.irliği Satın 

~ima Komisyonundan : 
1 - Küllükte iki pavyon ve bir tav

la bir mutbak yapılacaktır. 

2 - Keşif bedeli 57842 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 4338 lira· 

dır. 
4 - !stekliler bu işe ait keşif plan· 

Iarını ve şartnamelerini Muğla Dg. 
Tg. satınalma komisyonundan üç lira 
bedel mukabilinde aldırabilirler. ls· 
tiyenlere g8nderllir. 

s - thale 9/ 2. el teırin/938 aalr gli· 
nU saat 15 de MuiUada komutanlık 
satınalma komiıyonunda yapılacak • 
tır. 

6 - Tektlf mektupları ihale natln· 
den bir saat evvel buraya verilmeli . 
dir. ( 4411) 7799 

Muhtelif in~aat yaphnlacak 
Ankara LevazLn Amirliği Satın 

Alma ı<' omisyonundan : 
1 - Bodrumda iki pavyon ve bir 

tavla bir mutbak yapılacaktır Bu ın· 
pat kapalı zarf usvliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 65840 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 4938 lira· 

dır. 
4 - istekliler bu işe ait keşif p!an· 

tarını ve şartnamelerini Muğla Dg 
Tg. aatrnalma komisyonundan üç lira 
bedel mukabilinde ald ırabilirler. ls
tiyenlere gönderilir. 

5 - lhale 9/2. ci teşrin/938 salı 
günü saat 15 de Muğlada komutanlık 
aatınalma komisyonunda yapılacaktır. 

6 - Teklif mektupları ihale saatin
den bir saat evvel buraya verilmeli. 
dir. (4412) 7800 

Yataklık ot al.nacak 
Ankara Levazım A.mirliii Satm 

Alma Komiayonundan : 
1 - Ankara garnizon birlik ve mü

easeseleri için 134605 kilo yataklık 

kuru otun açık eksiltmesi 9/2. ci teı· 
rin/938 saat 15 de Ankara Lv. amirli
ii aatınalma komiıyonunda yapıla . 
caktır. 

2 - Muhammen bedeh 4374 lira 66 
kuruı ilk teminatı 328 lira 10 kuruş
tur. Şartnamesi komisyonda görülür. 
kanuni vesika ve teminatla belli va
kitte komisyonda bulunulması. 

(4447) 7846 

Makama alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - Ankara garnizon birlik ve mü· 

easeseleri için 52800 kilo makarnanın 
kapalı zarfla eksiltmesi 19. 2.ci teş. 938 
aaat 11 de Ankara Lv. amirliği satın· 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 14784 lira 
ilk temin~tı 1 ~08 lira 80 kuruştur' 
Şartnamesı komısyonda görülür. Ka
nuni vesikalarda bulunan teklif mek· 
tuplarının saat 10 a kadar komisyona 
verilmesi. ( 4449) 7881 

Patates alınacak 
Ankara Levazım Amirliğı Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - Ankara garnizon birlik ve mü

easeselerı içın 100 ton patates kapalı 
zarfla eksiltmesı 18. 2. ıncı teşrin 938 
aaat 15 de Ankara Lv. amırligi satın· 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 7000 lira ilk 
teminatı 525 hradır. Şartnamesi ko· 
misyonda gonili.ıı Kanuni vesikalar· 
da bulunan teklif mektuplarının saat 
14 e kaclar komisyona verilmesi. 

(4450) 7882 

Un, arpa ve sade yağı 
ah nacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma KomisyonunC:an : 

Alayın bir senelik ıhtiyacı için ka· 
palı zarf usuliyle 240 000 kilo un 
146.000 kilo arpa 5650 kilo sade yağı 
aatm alınacağından talıp olanların te· 
m.inat makbuzlarıyle birlikte 15 . 2· 
ci teşrin • 938 saat 16 da alay satın · 
alma komisyonuna müracaattan. 

(4512) 7961 

lJn ahnar.:ak 

1r zarfla eksiltmeye konmuştur. Tah
min edilen bedeli 34500 liradır. 
Eluiltmeai 11-11-938 cuma günU saat 

16 dadır. 
Teminatı 2587 lira 50 kuruştur. Ev

safını ve şartlarını görmek istiyen -
ler Edremit Tilin Sa. Al. Ko. da her 
gün ve eksiltmeye iştirik edecek ta -
tiplerin teminat .mektuplariyle teklif 
mektuplarını muayyen saatten bir sa
at evvel Edremit Tüm Sa. Al. Ko . na 
vermeleri ilan olunur. (4520) 8000 

Un ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komiayonundan : 
1 - Çorum garnizonunun 938-939 

seneleri ihtiyacı için 200.000 kilo un 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 22000 li
ra olup ilk teminatı 1650 liradır. 

3 - İhalesi 21.11.1938 pazartesi gü
n'~ saat 14 de yapılacaktır. 

4 - Talip olanların 2490 sayılı ka
nunun 2. 3 üncü maddelerinde isteni
len belgeleriyle birlikte teklif ve te
minat mektuplarını ihale gün ve sa
atinden en geç bir saat evetine kadar 
Çorum'da alay satınalma komisyonu-
na vermeleri. (4647) 8236 

Posta, Telgraf ve Telefon 

Posta vagonu ahnacak 
P. T. T. Levazan Müdürlüğün

den: 
l} - (2) adet posta vagonu kapalı 

zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıg
tır. 

2) - Muhammen bedel (43579.80) 
lira, muvakkat teminat (3268.49) lira
dır. 

3} - Eksiltme 29-11-938 tarihine 
müsadif salı günü saat (15} de Anka
ra'da P.T.T. umumi Müdürlüğü bi
nasındaki satın alma komisyonunda· 
yapılacaktır. 

4) - İsteklilerin, muvakkat temi
nat makbuzu veya banka mektubu ve 
kanuni vesaikle beraber teklif mek
tubunu muhtevi kapalı zarflarını mez 
kur gün saat (14} e kadar o komisyo· 
na vermeleri. 

5) - Şartnameler Ankara'da P.T. 
T. levazım ve İstanbul Beyoğlunda 
P.T.T. levazım ayniyat şubesi Md. 
lüklerinden 2 lira 18 kr. bedel muka· 
bilinde verilir. ( 4229) 7 542 

....... ııauuuıınuu•••··· .......... ~ 

i Müdafaa Bakanhğı 
........... lllll••••n .................. . 

Demir tel ve fincan ah nacak 
l 
............. 111111•••••••1••••••••••Ulllllllllllll: 

.............. Y..~.~~.~.~~.~ .............. 1 

Kirahk dükkôn M. M. Vekal ... ti Satın Alma Ko . 

Vakıflar Um&Uıı ıvfüdurlugunden ı misyonundan 1 

Koyunpuarında çiftlik bakkaliyesine 1 - 100 kilometre galvanizli demir 
muttasıl bakkal dükkanı 6-11-938 gü· telle 2000.- tane maa deveboynu fin
nünden 31-5-939 gününe kadar altı ay, can açık eksiltmeye konmuştur. 
yirmi bet günlüğü kiraya verilmek ü- 2 - Heps inin tahmin edilen fiatı 

2325 liradır. zere on gün müddetle açık artırmıya 
konulmuştur. Senelik muhammen ki . 3 - Eksiltmesi 19.11.1938 cumarte-
rası (720) liradır. Taliplerden (31) lİ · si günü saat 11 de olup şartnamesi ko· 
ra muvakkat teminat alınacaktır. Iha· misyonda görülebilir. 
le S-11-938 cumartesi günü saat ıı de 4- İlk teminat: 174 lira, 38 kuruş-
Vakıflar Umum Müdürlüğü Varidat tur. 
müdürlüğünde yapılacaktır. Şartları- A 5 - _Eksiltmeye gireceklerin kantı· 
nı görmek ve tutmak istiyenlerin mez· nı temına: ve 2490 sayılı kanunun 2. 3 
klir müdürlüğe mliracaatlan. (45 47) maddelerınde yazılı belgelerle birlik-

8~~~ 1 te M.M.V. satın alına komisyonunda 
-----·-------~bulunmaları. (4635) 8227 

Tayyare kanat şeridi ah nacak 
M. M . Vekaleti Satı.ı Alma Komisyonundan : 
1 - 8000 metre 6. m/m Takviyeli örme keten şerit. 
2 - 5000 .. 7. .. .. .. 
3 - 3000 ., 30 ,, Tırtıllı kanat şeridi. 
4 - 400 ,, 25 Beyaz kanat şeridi. 

1 - Mevcut nümunesine göre yukarda yazılı dört kalem tayyare 

kanat şeridi pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Eksiltmesi 7-11-938 pazartesi günü saat 11 de vekalet satın alma 

omısyonunoa yapılacaktır. 

3 - Nümunesi her gün komisyonda görülebilir. 
4 - İsteklileriin muayyen saatte komisyonda bulunmaları lizımdır. 

(4632) 8238 

Un ah nacak 
Ankara Levaznn Amirliği Satın Alma Komi$yonundan : 

Cinsi Miktarı Fiyatı 'feminatı Tarih Gunü Saatı ıekli 
Kilo Lr. Lr. Kr. 

Çorum unu 
Amasya unu 
Merzifon unu 

200,000 21,000 1575 00 21.11.938 P. ertesi 14 K. zarf 
250,900 26,625 1997 00 .. .. .. .. 
150,000 16,125 1209 50 .. .. .. .. 
oou,uuu oJ,75v 't/lH .:>u 

Samsun tümen birlikleri ihtiyacı olan yukarda mikdarı yazılı un kapalı 
zartla eksiltmeye konulmuftur. İsteklilerin 600.000 kilo una birden fiyat 
verecekleri gibi her garnizon için ayrı ayrı fiyat teklif ederler. Ve teminat· 
tarını da buna göre verirler. İhale tüm binasındaki komisyonda yapılacak
tır. İsteklilerin şartnameyi görmek ve almak üzere her gün ve eksiltmeye 
iştirak edeceklerin yukarda yazılı gün ve saatte 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerine göre vesika ve teminatlarını havi teklif mektuplariyle 
komisyona müracaatları ve mektuplarını saat 13 de komisyon ba\lkanlığıncı 
vermeleri. (4597) 8219 

Sade .... 
yagı ah nacak 

Ankara Levazım Amirliği Satm Alma Komisyonundan : 
Cin • i mikdan Fiyatı ilkte minat 1 ha 1 e 

Kilo Lira LR. Kr. Tarih cün saat ıekli 
Samıun sadeyaiı 15.000 14.625 1.096 88 7.11.938 Pazartesi 10 kapalı 

Amasya sadeyağı 7.500 7.500 562 50 7.11.938 Pazartesi 10 kapalı 

Çorum sadeyağı 7.500 7.500 562 50 7.11.938 Pazartesi 10 kapalı 

Merzifon sadeyagı 6 000 5 910 443 25 7.11.938 Pazartesi 10 kapalı ---36.000 35.535 2.665 ıs 

1 - Tümen birlikleri eratının ihtiyacı olan yukarda mikdarı yazılı aa· 
deyağı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İsteklilerin 36.000 kilo sade 
yağ ·.na birden fiyat ~erebilecekleri gibi her garnizon için ayrı ayrı fiyat 
teklıf ederler ev temınatlarını da buna göre verebilirler. İhalesi tüm bina· 
sındaki komısyo~da yapıl~caktır. isteklilerin şartnameyi görmek ve al· 
mak uzere h~r gun ve eksıltmeye girmek istiyenlerin yukarda yazılı gün 
ve saatte vesıka ve teminatı havi teklif mektupları"yle b b k · .. . era er omısyona 

~uracaatları _ve teklıf mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel komia· 
yon başkanlıgına vermeleri. (4392) 7793 

Bulgur ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği S.ıtın Alma Komisyonundan : 

Mikdarr Tahmin bedeli İlk teminatı 
Kilo Cinsi Lr. Kr. L K r. r. 

88000 Bulgur 7920 00 594 00 
1 - T~menin Elazığdaki birlikleri için mikdarı, cinsi. tahmin bedeh 

ve. ılk temınatı yukarda yazılı 88000 kilo bulgur Elazığ tüm satınalrna ko· 
mısyonunda 5-11-938 cumartesi günü aaat 10 da kapalı zarf ekailtmesiyle 
alınacaktır. 

2 - Şartnamesi salı, perşembe ve cumartesi günleri mesai dahilinde adı 
geçen komisyonda görülebilecektir. 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma Komisyonum.lan : 

3 - İsteklilerin eksiltme günü saat 9 a kadar kanun ve prtnamesine 
hazırlıyacakları teklif mektuplarını makbuz mukabilinde komisyona ver
meleri ve kendilerinin de mczkQr gün ve saatinde komisyona müracaatları. Tümenın Edremitteki birliklerinin 

senelik ihtiyacı olan 300 ton un kapa- (4406) 7798 

İc.ra ve İflôs 
l tan ve 3 defa nidadan sonra mezkur 

günün 12 inci saatında en çok artrran 
talibine ihale olunur. 

Ankara İcra Dairesi Gayri Meıı -
kul Satııt Memunujw.dan : 

İpotek olup aatı9ma karar verilen 
Ankara'nın yeni Turan mahallesin -
de Akköprü sokağında 549 ada 21 par
sel No. lu 4760 metre murabbaı araa
nm 384 hisaede 288 hie9esi atağıdaki 
yazılı tartlar dairesinde açık arttırma 
ile satışa çıkarılmıştır. 

EVSAFI 
Arsa eski İstanbul caddesinin altın

da müsellese benzer şekildedir. Boş 
arsa halindedir. Satılacak hissenin 
mikdarı 3570 metre murabbaıdır. Be
her metresine üçer liradan satılacak 
hisseye on bin yedi yüz on lira kıy -
met takdir edilmiştir. 
SATIŞ ŞARTLARI 
ı - Satış peşin para ile olmak üze· 

re 5.12.938 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat 10 - 12 kadar icra dairesi 
gayri menkul satış memurluğunda ya
pılacaktır. 

2 - Talipler takdir edilmiş olan 
yukarda.ki muhammen kıymetin % 
7 .5 ğu nisbetinde pey akçesi veya mil
li bir bankanın teminat mektubu ile 
kanunen teminat olarak kabul edilen 
hazine tahvilleri getirecektir . 

3 - Satış günü arttırma bedeli tak
dir edilen kıymetin % 75 ini bulduk 
tan ve üç defa nida ettirildikten son· 
ra mezkur gün on ikinci saatinde en 
çok arttıran talibine ihale olunur. 

4 - İfbU tarihteki arttırmada tek· 
lif edilen bedel muhammen kıymetin 
% 75 ini bulmadığı takdirde 20.12.938 
tarihine müsadif salı günü saat 10.12 
ye kadar yapılacak ikinci arttırmada 
en çok arttırana ihale olunacaktır. 

5 - Birinci ve ikinci arttırmalardil 
ihale bedeli ihaleyi müteakip verilme
diği takdirde üzerine ihale edilenin 
talebi üzerine ihale tarihinden itiba· 
ren kendisine bedeli ihaleyi teslimi 
vezne eylemesi için yedi gün kadar 
mehil verilecektir. İşbu müddet zar • 
fında ihale bedeli yatırılmadığı tak -
dirde ihale bozulacak ve bu tarihten 
evel en yüksek teklifte bulunan tali
bine tciklif veçhile afmağı razı olup 
olmadığı sorulduktan sonra tek
lif veçhile almağa razı ise ihale 
farkı birinci talipten tahsil edilmek 
üzere bu talibe ihale edilecektir. Tek
lif veçhile almağa razı olmazsa gay
ri menkul yeniden on beş günlük ikin
ci arttırmıya çıkarılacak en çok artı -
ran talibe ihale edilecektir. 

6 - Her iki arttırmada gayri men
kul lalibiM ihale edild ikte tapu ha.rcı 
müşteriye, ihale tarihine kadar olan 
mütera:kim vergi ve belediye resmi i
se satış bedelinden ödenecektir. 

7 - Borçlu ve alacaklılarla diğer a
lakadarların gayri menkfıl üzerindeki 
haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını evrakı müsbite -
teriyle yirmi gün içinde dairemize 
bildirmeleri lazımdır. 

Aksi takdirde hakları tapu siciliyle 
sabit olmadıkça satış bedelini paylaş
masından hariç tutulacakdır. 

8 - Arttırmıya iştirak edecekler 
10.11.938 tarihinde 38/ 44 numara ile 
dairemizdeki yerinde herkese açık 

bulundurulan şartnamemizi okuyabi -
lirler. 8215 

Ankara icra Dairesi Gayri Men -
kul Satı§ Memurluğundan : 

İpotek olup satılmasına karar veri
len Ankara'nın Balkehriz nıevkiinde 
şarken Bağcıyolu, şimalen tarik, gar
ben Balcıoğlu kızı Afife mahtumu Hü 
seyin cenuben Çilingir Ali usta bağla
riyle çevrili verginin eski 16 yeni 15 
numaralarında tapunun 30. 6. 937 ta
rih ve 3 cilt 172 sıra numarasında 
kayıtlı 3 • 3 metre ırıurnbl.ıaı 0lçiısiin· 

de evi olan bir kıta bağ aşağıdaki 
şartlar dahilinde açık artırma ile sa
tışa çıkarılmıştır. 

EVSAF ve MÜŞTEMiLATI 
Bağın şark cihetine tesadüf eden 

kısmındaki zemini parke döşeli bir se
kiden geçılerek 123 No. lu kapıdan 

içeri girildikte bir hol üzerinde sağ 
ve solda birer oda ve üstünde cihan
nüma bir oda ve önünde bir balkon 
vardır. Ev ahşaptır. 4,70 X 9 metre 
murabbaı üzerine inşa edilmiştir. 0-
zeri alafranga kiremit ile örtülmüş
tür. Dahili yar> h bovahd·r. Evin ya
nında tavansız ve tabansız bir met
hal ve bir boşluk ve kerpiç helası var
dır. Evm onunde betondan ufak bir 
havuz vardır. Bağ içinde 500 üzüm 
kütüğü muhtelif meyva ağaçları var
dır. Bağ bakılıdır. Bağ içinde bir be
ton çeşme mevcut ise de halen suyu 
yoktur. Heyeti umumiyesine 5250 li
ra kıymet biçilmiştir. 
SATIŞ ŞARTLARI 

1 - Satış parasiyle olamak üzere 
5 12. 1938 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat 10·12 ye kadar icra dairesi 
gayri menkul satış memurluğunda 
yapılacaktır. 

2 - Talipler takdir edilmiş olan 
yukarıdaki muhammen kıymetin 
% 7,5 u nisbetinde pey akçesi veya 
milli bir bankanın teminat mektubu 
ile kanunen teminat olarak kabul e
dilen hazine tahvilleri getirecektir . 

3 - Satış günü artırma bedeli tak
dir edilen kıymetin % 75 ini bulduk-

4 - İşbu tarihteki artıımada teklif 
edilen bedel muhammen kıymetin % 
7 5 ini bulmadığı takdirde 20. 12. 938 
tarihine müs<lOif salı gilnU saat 10-12 
ye kadar l'apılac:ak ikinci artıtmada 
en çok artırana ihale edilecektir. 

S - Birinci ve ikinci artumalarda 
ihale bedeli ihaleyi müteakip verme
diği takdirde üzerine ihale edilen.in 
talebi üzerine ihale tarihinden itiba
ren kendisine be<lel ihaleyi teslimi 
vezne eylemesi için 7 gün kadar me
hil verilecektir. İJbu müddet zarfın
da ihale bedeli yatırılmadığı takdir
de ihale bozulacııık ve bu tarihten e
vci en yüksek teklifte bulunan talibe 
teklif veçhile almağa razı olup olma
dığı sorulduktan sonra teklif veçhile 
almağa razi ise ihale farkı biri talip
ten tahsil edilmek üzere bu talibe iha
le e<lilecektir. Teklifi veçhile alma
ğa razi olmazsa gayri mengul yeni
den 15 günlük ikinci artırmaya çıka
rılacak en çok artıran talibe ihale e
dilecektir. 

6 - Her iki artırmada gayri men
kul talibine ihale edildikte tapu har
cı müşteriye ihale tarihine kadar O· 
lan müterakim vergi ve dellaliye res
mi ise satış bedelinden ödenecektir. 

7 - Alakadarların gayri menkul 
üzerindeki hakları ve hususiyle faiz 
ve masrafa dair olan iddialarını evra -
kı müsbiteleriyle 20 gün içinde daire
mize bildirmeleri liizımdır. Aksi tak
dirde hakları tapu sicili ile sabit ol· 
mad kça satış bedelinin paylaşmasın
dan hariç tutulacaktır. 

8 - Artırmaya iştirak edecekler 
10. 11. 938 tarihinde 38/ 48 no. ile da
iremizdeki yerinde herkete acık bu· 
hındurulan şartnamemizi okuyabilir-
ler. 8207 
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Çimento boru ve saire ahnacak 
İstanbul T clefon 

den: 
MüdürlÜğun-

1 - İdare ihtiyacı için yeni yapıla
cak 66 adet Menhol, 175 adet Ek oda
siyle kapağı, 950 metre bir kanallı 
çimento boru ve 4820 metre iki ka· 
nallı çimento boru kapalı arfla ek
siltmeye konulmuıtur. 

2 - Muhammen bedel 19063.66, mu
vakkat teminat 1430 lira olup eksilt
mesi 7-11-938 pazartesi günü ıaat 15 
de Müdürlük binasındaki satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin muvakkat teminat makbu -
zu veya banka mektubu ile beraber 
na_fıa ve.kiletinden ahnmıt ehliyet ve
saır vesıkalarını muhtevi kapalı zarf· 
ları o gün saat 14 de kadar komisyo
na vereceklerdi~ 

. 4 - Ehliyet .. vesikası için eksiltme
nın yapılacagı günden en az sekiz 
gün evet bir istida ile Iatanbul vili· 
yetine müracaat edilmesi ve istidaları 
na en az _10:000 lira kıymetinde bu ite 
benzer. bır ış yaptığına dair i' yaptı
r~n da.ırelerden alınmıt vesika ilitti
rılmesı muktazidir. 

~ - _Şartnameler her gün levazım 
daıremızde görülebilir. ( 4464) 

7851 

Halkevi binası 

yaphralacak 
C. H. P. Bursa il Batkanlığından: 

1 - Kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulduğu ve ihalesi 20. 10. 938 tarihin
de yapılacağı evelce ilan edilen ve 
Bursa'da cümhuriyet alanında yeni
den inşa edilecek 70.000 liralık bir 
kısım Halkevi binasına ait tenzilat 
teklifleri layık hadde görülmediğin
den 2490 sayılı kanunun 40 ıncı mad
desine tevfikan 20. 10. 938 tarihinden 
itibaren bir ay içinde pazarlığa bıra
kılmıştır. 

.. 2 -~ Pazarlık 7. 11. 938 pazartesi 
gunu aaat 14 de C.H.P. 11 bafkanlık 
odasında yapılacaktır. 

. 3 - Pazarlığa gireceklerin bu işe 
aıt: 

Şa~tnam~, mukavele projesi, hususi, 
fennı,. malı. ıartname, keşif hulasa 
cetveh prOJ~ler !3aymdırlık itleri ge· 
nel ve yapı ışlerı fenni §artnamelerinı 
350 kuruı mukabilinde C.H.P. Bursa 
İl merkezinden almaları. 

4 - 4750 liralık muvakkat teminat 
vermesi. 

5 - Ticaret odasına 1938 senesinde 
kayıtlı olduğuna dair vesikası. 

6 - Nafıa müdürlüğünden alınmı§ 
bu işe girebileceğine dair vesikL 

7 - Müteahhidin mimar veya yük
sek mühendis olmadığı halde iş ba
şında mesuliyeti fenniyeyi haiz bir 
yüksek mühendis veya mimar bulun
duracağına dair taahhüt vesikaaını 
hamil bulunmaları şarttır • 

(7986/4599) 8152 

-11-

Şose tamiri 
Çanakkale Encümeni DaimiaiG • 

den : 
1-Eksiltmeye konulan iş: Gelibo

lu - Keşan yolunun 12 + 00o-48+ 040 
kilometreleri arasında üç parçadıuı 
müteşekkil ve 7349 metre tulünde şo
se tamiratı esasiyesidir. Keşif bedeli 
20069 lira 6 kuru.tur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak 
9unlardır: 

A - Eksiltme f8rtnaımıi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık igleri genel tartna

mesi, 
D - Tesviyei turabiye, ıose ve kir· 

gir inşaata ait fenni tartname, 
E - Hususi tartname 
F - Ketif cetveli metraj cetveli fiat 

bordrosu 
G - Malzeme grafiği 
lstiyenler bu şartnameleri ve evra

kı Çanakkale Nafıa mUdUrlüğünde 
bedelsiz olarak görebilirler. 

3 - İhale 21.11.1938 tarihine müsa
dif pazartesi günli caat 15 de Vilayet 
makamında toplanacak daimi encü
mende yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 1505 lira 18 kuruşluk mu
vakkat teminat vermeleri ve ihale gü
nünden 8 gün eveline kadar vilayet 
makamına müracaatla alacakları ehli
yeti fenniye vesikasını ibraz etmeleri 
ve 938 yılına ait ticaret odası vesikası
nı ibraz etmeleri lazımdır. 

6 - İnşaat müddeti mukavele tari
hinden itibaren on aydır. 

7 - Teklif mektuplarının yukarıda 
yazılı gün ve saatten bir saat evetine 
kadar makbuz mukabilinde daimi en
cümene verilmesi Uizımdır. Posta ile 
gönderilecek mektupların nihayet SA

at 14 de kadar gelmiı olmaları lazım
dır. Postada olan gecikmeler kabul ,_ 
dilmez. (8034-4641) 8231 

Şose yaptırılacak 
Çanakkale Encümeni Daimiain • 

den: 
1-Eksiltmeye konulan iş: Gelibo

lu - Eceabat yolunun 0000 - 4232 
kilometreleri arasında 4209 metre tu
lünnde fOSe inşaatı ke9if bedeli 12586 
lira 68 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak 
,unlardır: 

A - Eksiltme f8rtnameei 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık itleri genel ,.rtna

mesi, 
D - Tesviyei turabiye, ıose TC kir

gir inşaata dair fenni şartname, 
E - Husu si tartname 
F - Keşıf cetveli metraj cetveli fiat 

bordrosu 
G - Malzeme grafiği 
latiyenler bu 9artnameleri ve evra

kı Çanakkale Nafıa müdürlüğünde 
bedelsiz olarak görebilirler. 

3 - İhale 21.11.1938 tarihine müsa
dif pazartesi günü saat ıs de Vilayd 
makamında toplanacak daimi encü
mende yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır . 

S - Eksiltmeye girebilmek için iıı
teklilerin 944 liralık muvakkat temi
na vermeleri ve ihale glinünden niha
yet 8 gün eveline kadar viliyet maka
mına müracaatla alacakları ehliyeti 
fenniye vesikaaını ibraz etmeleri ve 
938 yılına ait ticaret odası vesikasını 
ibraz etmeleri lizımdır. 

6 - İnşaat müddeti mukavele wl
hinden itibaren on aydır. 

7 - Telklif mektuplarının yukarıda 
yazılı gün ve saatten bir saat evetine 
kadar makbuz mukabilinde daimi en
climene verilmesi lazımdır. Poeta ile 
gönderilecek mektupların nihayet sa
at 14 de kadar gelmiş olmaları lazım
dır. Postada olan gecikmeler kabul e-
dilmez. (8035-4642) 8232 

Elektrik mühendisi 

aranıyor 

Elazıi Belediyeainden : 
Şehrimizin elektrik işlerinde tek

nik ve idare müdürlüğü ifa edebile· 
cek bir elektrik mühendisine ihtiya
cımız olduğundan bu vazifeye talip 
olanların evrakını ve şartlarını 15 i
kinci teşrin 938 sah gününe kadar Be
lediyemize bildirmeleri ilan olunur. 

8239 

ı--t:t~;t~"""""""''"'l 
'-..-: .............................. .. 
Marangoz makinası alınacak 
Harta lienel Direktörluğünden : 
1 - Harta Genel direktörlüğü için 

lOO X 120 ebadında bir adet marangoz 
sıkıştırma makinesi açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 :- .~ultme 16.2. teş.938 çarşam
ba gunu saat 10 da Harta Gn. Drk. Sa. 
Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 720 lira, mu
vakkat teminatı 54 liradır. Banka 
mektubu veya vezne makbuzu kabul 
oluqur. 

4 .- Tal!plerin yazrlı gün ve saatte 
temınatl~rıyle birlikte komisyona 
gelmelerı. ( 4629) &22S 
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T. 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 Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı· 
daki P.lana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 .. 500 .. 2.000 
4 n 250 • 1.000 

40 
100 

• 
n 

100 
50 " .. 4.000 

5.000 

.. 
,, 
., 

120 - 40 .. 4.800 .. 
160 .. 20 .. 3.200 .. 

DIKKA T : Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 li
radan aşağı diişmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde %20 
lazlasiyle verilecektir. 

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

Eşya Piyangosu 
Türk Maarif Cemiyeti Umumi Merkezinden 

Cemiyetimizin e§ya piyangosu 5-11-938 cumartesi günü 
saat 15 de Cemiyetin Kollej binasında çekilecektir. ikinci 
Noter bulunacaktır. lstiyenler de gelebilir. (4643) 8233 

Eski Osmanh İmperatoluğunun 
Taksime uğramiş 

Divanı Umumiye Meclisi 
Paris 24. B. Teşrin 1938 

Osmanh borçlar1na aid ilôn 
t Birinci Kanun 1932 tarihinde tediyeye vazedilmiş olan eski 

Osmanlı tahvillerine ait kuponların 2 Birinci kanun•t938 tarihin
de müruruzamana uğrıyacağı alakadarlara ila·n olunur. 

Bu kuponlarr henüz tahsil etmemiş olan hamiller, işbu tarihten 
evvel, muhtelif piyasalardaki tediye servisiyle mükellef müesse-
selere mzkU.. kuponları ibraz etmeğe davet olunurlar. 8240 

.:!Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ - --
iUmumi heyet toplantlsı~ 
EE TÜRKİYE iŞ ve TÜRKiYE CÜMHUR1YET1 ZlRAA T § = BANKALARI OZOM KURUMU ANONiM ŞlRKETlN- :: 
:: DEN: = 
:= Şirketimiz esas muka velenamesinin 4 ve 73 frncü mad - E: 
:= delerinin aşağıda gösterildiği şekilde tadili için Umumi := 
:= Heyetimiz 21.11.1938 Pazartesi günü saat 10 da Türkiye:= =: iş Bankası binasmda fevkalade olarak toplantıya davet=: 
=: edilmiıtir. Sayın hissedarlarımızın mezkur gün ve saatte=: =: teşriflerini rica ederiz := 
= TADİL EDİLECEK MADDE- TADİLİ TEKLİF EDİLEN = 
- LERİN ESKt ŞEKLt ŞEKİL = == == - -=: Madde: 4 Madde: 4 =: -- ----= Şirket aşağıda yazılı malumat 
§ ile iştigal etmek üzere teşekkül 
= etmiştir. := Şirketin maksadı: . = Uzüm almak. bunları ışlemek, 
§ memleket dışında ve için~e .s:t= mak ve bu islere müteferrı dıger := işlerle meşgul olmaktır. Şirket 
:= gayri menkul mallara tasarruf = edebilir. ----------= Madde: 73 -

--Şirketin maksadı; := 
U züm ve incir almak, bunları = 

işlemek, memleket içinde ve dı- := 
şında satmak ve bu işlere müte· = 
ferri diğer işlerle; kereste ve = 
anbalaj eşyası alıp satmak üzüm = 
ve incir ve bunlara müteferri := 
emtia muhafaza ve ihracatına ve = 
her nevi eşya ve emtia nakliya- § 
tına müteallik vapur ve sigorta = 
acentalığı ile meşgul olmaktır. =: 

Şirket gayri menkul mallara E 
tasarruf edebilir. = 
Madde: 73 ---------= Şirketin hesap senesi !kinci Şirketin hesap senesi Hazira- =: = Kanunun birinci gününden baş· nın Birinci gününden başlıyarak =: 

=: hyarak Kanunuevvelin sonuncu Mayısın sonuncu günü ~it~~- Fa-:= 
:= günü biter. Fakat birinci hesap kat birinci hesap scnesı ~u~te~- =: = senesi müstesna olarak Şirketin na olarak Şirketin suretı atı- = 
:= sureti katiyede teşekkülü tarihi yede teşekkül tarihi ile o s~~e.: § = ile 0 sene Kanunuevvelinin so. nin Mayısının sonuncu gunu = 
§ nuncu günü beynindeki müddeti beynindeki müddeti ihtiva ede- := = ihtiva edecektir. cektir. 8241 ..= 
~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııfi=' 

-- •try b. ---- ___ _._... -- - ------._.r\~ .~~ -- -----
ULUS 3 - il - 1938 

.... lllllllllllllllllllllllllllllllllllllt.. -- -- -- 5 odalı daire --- -- -- -- --- -- 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 ---- -- -., .....................................• ,. 

Primler hakkında 
Ankara Bahçeli Evler Yapı Koope

ratifinden : 
Esas nizamnamemizin 17 inci mad

desi mucibince mecburi olan sigorta
nın mebdei 1.11.1938 olarak tesbit e
dilmiştir. Ancak işbu sigorta ortakla
rımıza mektupla yapılan tebligatta 
miktarı bildirilen ilk peşin primler 
Sümer banktaki hesabımıza makıbuz 

mukabilinde yatırıldıktan sonra mu
teber olacağından primlerin bir an e
vel yatırılmasını rica ederiz. 8121 

ftUU ıı ıııı:ı: um mı :::ıı:mm::ı::::mıımm:: 

IHalk Bakteriyoloji ve Kimya 

i Laboratuvar1 
Belediye sırası, Talas apartıman 
1 No. ya nakletmiştir. Tel: 2972 

~~~~~mm11mıı::::mnm::::::ı:mu:ı 

Dr. Muzaffer San der 
Cebeci Hastanesi 

Göz Hastalıkları Mütehassısı 
Adliye Sarayı Sırası, 

Sarraf Hakkı Apartmanı 

:- ·<Ankara .. Belediy~si ._. 
• t• • ... ... 

Motörlü pompa ve baraka 
yaphralacak 

Ankara Belediyesinden : 
1 - At pazarı su deposuna konacak 

elektrik motorlu pompa ve bunu ihti
va edecek baraka onbeş gün müddetle 
açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (1050) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminat (78,75) ku
ruştur. 

4 - Şartname ve saıresin gorme'K 
istiyenlerin hergün yazı işleri kalemi
ne ve isteklilerin de 11.11.1938 cuma 
günü saat 10.30 da belediye encümeni· 
ne müracaatları. ( 4574) 8101 

Şoför alınacak 
Ankara Belediye Riyasetinden : 

Otobüs İdaresi için Şoför almacak
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 

Saksı allnacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Bahçeler idaresi için alınacak 

(10.000) adet saksı onbeş gün müddet
le açıık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (412,50) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (31) lirn· 
dır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin hergün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 15.10.1938 sair günü be
lediye encümenine müracaatları. 

(4644) 8234 

Su saati sandığı 

alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Su işleri için yaptırılacak 100 

adet saat sandığı 15 gün müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Kıymeti muhamminesi ( 450) 
liradır. 

3 - Muvakkat teminatı (33,75) lira
dır. 

4 - Şartnamesini görmek için her
gün Belediye yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 18.11.1938 cuma günü 
saat on buçukta Belediye encümeniııc 
müracaatları. ( 4646) 8235 

ULUS - 19. uncu yıl. - No.: 6201 
İmtiyaz Sahibi 

Nurettin KimiJ SUNER 
Umumı Neşriyatı İdare Eden 

Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENİK 

ULUS Basımevi: ANKARA 
Matbaa Müdürü: Ali Rıza BASKAN 

tenviratınızda Osram-Dll-ampulu kullanınız. Osram-S-ampullannın ışık 
yerimleri_ sarf_ ettikler~~ cereyana nisbetJe harikuladedir, yani ucuz ziya' 

tem in eperler. 

~MPU .LLARI 
AEG Tnrkiye Vekilleri: 

Elektron· 
Türk Anonim Elektrik Şirketi Umumiyesi Tür!.. Anonim Şirketi 

ISTANBUL P. K. 11°44 İSTANBUL P. K. 1449 

Kayıp 
Herkesin merhametini celbe

decek vaziyette olan pek küçük 
yaşta dört yetim çocuğa ait biri 
bütün elli liralık, dört adedi be
şer liralık olmak üzere Saman -
pazarı civarında 70 lira kaybe -
dilmiştir. Bulana helalından 10 
lirası verilmek şartiyle Kurşunlu 
cami civarında Sanal sokakta 
l 1 n11ft'\2 •:11• .a..'ırô •ırn.:.1-... -L ..... -•;-

lerin sevindirilmesi insaniyet na-
mına rica olunur. 8212 

Fransızca bilen bir satış 

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

Tel: 3377 8204 
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Zayi - 937 senesinde Gazi lisesi 

l / C sınıfından almış olduğum mektep 
tasdiknamemi kaybettim. Bulanların 
aşağıdaki adresime göndermelerini in
saniyet namına rica ederim. Aksi tak
dirde hiç bir hükmü kalmadığı ilan o
lunur_ Ankara Akşemsettin mahallesi 
Tinli sokak No. 1 Emin oğ. Celal Ter-
zi. 8223 

Zayi - Muğla nüfus memurluğun
dan aldığım nüfus cüzdanım ve için -
deki askerlik terhis tezkerem kayıtlı 

hüviyet cüzdanımı kaybettim. Yenisi
ni alacağımdan eskisinin hükmü olına
dığı ilan olunur. Ankara Hamamönü 
Akalar mahallesi Anadolu sokak No. 
20 Raif Güçlü 8222 

Zayi - Çorum'un Alaca kazası nü
fus memurluğundan aldığım nüfus 
kağıdımla aynı mahal askerlik şube -
sinden aldığım terhis tezkeremi kay -
bettim. Yenilerini alacağımdan eskile
rinin hükmü olmadığı ilan olunur. 
Çorum'un Alaca kazası Kara Mahmut 
köyünden İbrahim o({. Rasim 8217 

Memurlar kooperatifi mağazalarınd 
Taze meyvalardan itina ile hazırlanmış reçellerin 

40 ve 50 kuruştur. 
Topdan alanlara ayrıca tenzilat yapılır. 8174 

Çam telefon direği ahnacak 
Kilis Gümrük Muhafaza Tabur Satın Alma Komisyonundan: 

Eksiltmeye konulan telefon direğinin Dipten 2. Mt. d 
Miktarı Muhammen bedeli Boyu Tepeden muhiti muhiti 

Cinsi Adet Lira kuruş metre Santim Santim 

Çam direk 3360 16800 00 7 40 
" 1 --~- -!-- --:.1 ..___ , ___ ~_..,_ .. ..,---·· 

çam telefon direği kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - Bu direkler (Maraş) ın (Suçatı) ormanından mevcut plan dalıİ' 

!inde gösterilecek makta'dan kesilerek (Maraş) ın (Eloğlu) istasyonunda 
teslim edilecektir. 

3 - Eksiltme 21 İkinciteşrin 938 pazartesi günü saat 15 te Kilis Gülll" 
rük Muhafaza taburunda yapılacaktır. 

4 - İstekliler (1260) lira muvakkat teminatını Gümrük veya Maliye 
veznelerine yatırmış ve 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde istenilen bel· 
geleri ve teklif mektuplarmı eksiltme vaktinden bir saat evveline kadar 

vermiş bulunmaları. 

5 - İsteklilerden direklerin şartnamesindeki evsaf ve teslim yerini öğ• 
renmek isti yenler: 

1stanbul'da: Galata'da eski gümrük binasrnda Gümrük Muhafaza Ko .. 
mutanlığı satınalma komisyonuna, 

Ankara' da: Gümrükler Muhafaza Genel Komutanlığı Levazım Müdür· 

lüğüne, 

Kilis'te: Gümrük Muhafaza Taburu satınalma komisyonuna müracaat• 
la öğrenmeleri ve şartname örneğini parasız alabilecekleri ilan olunur. 

(4630) 8226 
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~ TÜRK HAVA KURUMU ~ = ~ 
§ 26 cı Tertip ~ - ~ - :::::: 
~ BÜYÜK PİYANGOSU ~ 
§Birinci keıide 11 İkinciteşrin 938 dedir. ~ = ::::: 
§Büyük ikramiye 40.000 liradır.~ 

:::: 
=: Bunda·n baska: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye- ::::: 
_ lerle (20.000 ·ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır... §S 
- Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal et· ;:: = meyiniz. Siz de piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına ~ 
- • • 1 ,__ = gırmış o ursun uz... ::;:; 
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~ Yeni SİNEMALAR Sus ~ - __.. 
= su GÜN BU GECE Ha l k Bu GÜN su GECE ~ 

Sabırsl.%lıkla -~eklenen m~vsimin\ KADIN OYUNLARI :::= 
_ en ntustesna eserı BU GÜN BU GECE ;::::: 

BlR MiLLETiN lSTlKLALl Baş Rollerde :::::: 
- KONTES V ALEVSKA Joel Mc. Crea - Frances Dee Loretta Y oung - W arner Baxter ~ = Tarihi kıymeti haiz mua:z.zam Vijinia Burce ~ = Bq Rollerde bir film :::::: = Greta Garbo - Charles Boyer SEANSLAR Baştan başa zevk, neşe ve §§ := SEANSLAR 2.30 - 4 .30 - 6.30 - Gece 21 de eğlence ::::: = HALK MATiNESi 12.15 DE SEANSLAR §§ 

2.45 - 4.45 - 6.45 - Gece 21 de MONTEKARLO KIRALI 2 - 4 _ 6 _ Gece 21 de §§ 
§Elde mevcut tenzilatlı karnelerin CJt)lın 15 ine kadar tebdili aksi takdirde mezkur tarihten sonra muteber§§ = olmıyacağı ilan olunur :::: 
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