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Prag m tariyetçiler genişliyor 
Me<liste almanların ı 

53, ıeklerin de 
44 nlebusu var! 

Ça laariciye naın Krolta 

·Sosyal hıristiyan partisi 
hükümete cephe aldı 

Bayan Pi.tann 
Edebi müsahabesi' 

Prag, 25 (A.A.) - Parlamentoda 
altı mebuıu olan alman 101yal • hıria
tiyan partisi hütnlmet lcıoaliayonun
dan çekilerek bUJcamete kaf1ı cephe 
almak tbere Henlayn partisine ilti· 

(Sona S. inci say/ada) 

Hatayda tttrkleri hudud 
dıtma çıkarmak istiyorlar! 

Türk Tarih Kurumu Aıbafkanı Profesör Af et çok 
kıymetli bir hitabe ile edebiyatta "Noel Roje'' 
ismi altında tanılan Madam Pitar'ı takdim etti. 

Diln Halkevfnde 
4ördiincil konfe
nnmıu veren profe
.ar Pitar'dmı son
n refikuı Bayan 

Pltar An~!],.. Mf . 
mi.lsahabe yapmıt
trr. Yazıları ve e-
1erleri tllrk ile • 
illinde llyik oldu· 
tu kıymet ve ehe
miyet ile tanınıp 

takdir edilmit olan 
Ye eaerlerinde (No
el Roje) Mmı müa· 
teamıı kulla· 
n a n Bayan Pitar 
kız liaeeinin müdür 
Ye muıllimleriyle, 
•ki. di)gbtli ve 
heyecanlı bir tale
be kafilesinin dol· 
durdufu ı a l o n a 

sirdiil aman her· 
kea mektep dilipli· 
nine yalapn velı:ar 
il• ay•I• kalkarak 

Pitar'ın, T arila lıo,..resi miinaNbetiyle fiirlıi. 
yeye welJifi zaman weıae aaJ1111 prolaör 

Rqsale beraber Bofalıö7 lıaılannı ziyareti 
anaamJa ~elıilmif 6ir rami 

Ar,..on c.plaainJelıi ai ,_,,.manan inlıi,alım •Nlerir 
6ir harita 

Frankistlerin ileri 
hareketi devam ediyor 

Seçim günü yaklaştlkça 
türk düşmanhOı artıyor ! 

Antakya, 2S (Hmaat) - Hatayda mahalh otoriteler tlhkletl 
nüfma ka.ydetmemekte •• hudud haricine çdrarmak ietemekte
dir. TüMier çıkmak istememektedirler. Bu vaziyet brtnmda 
tüıklerin cebir iatimali IUl'etiyle çlkanlacaiı zannolanmalctadır. 

• • /a-6 ....... 1. inci -7'-'etlrr] 
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Sanat ve Moda 
Bir amatör genç, edebi bir mecmuaya şiirlerini gönderirken yazdığı 

mektupta yazılarının geciktirilme~en baaılı_n":~ını rica ;diyo~. ve "Çü~
kü, diyor, son zamanlarda en yem tarzdaki şıırler·o kııöar suratle eskı
yor ki, derhal neşredilmediği takdirde bunlar da kıymetlerini kaybede
ceklerdir.,. 

Ne kadar garip bir zihniyet karşumda bulunduğumuzun farkında 
mısınız? Adeta basılması iki gün gecikirse, bütün aktüel mahiyetini 
kaybedecek bir politika makalesi haline gelmiştir. 

Bu zihniyetle Omiros'un hala sapasağlam ayakta duran mermer be
denli mısralarını kıyaslayınız. Şiirin değilse bile şiir anlayışının ne kadar 
tereddi ettiğini anlamakta güçlük çekmezsiniz. 

Daima yeni, daima daha yeni 1 Sanat yolundaki çalışmaları için bunu 
kendilerine kaide yapmış olanların sayısı günden güne çoğalıyor. Ye
ninin, hatta, garabet veya çirkinlik şeklinde tecelli etmesine bile ehemi
yet vermiyorlar. Zihinleri, güzeli, vecizi, doğruyu aramaya vakit bula
mıyacak kadar bir yeni obsesyonu içindedir. On sen~ evelki şiirleri sıkı
cı, elli sene evelkileri ele alınmaz, yüz sene evelkileri müstehase telakki 
ediyorlar. Bu kadar uzaga da gitmeye hacet yok, artık neredeyse eski
meyi yıllarla değil, aylarla ölçmeye mecbur kalacağrz. 

Ebediyet gayesi peşinde koşan dün.ün ıairleriyle, neşri bir ay gecik-· 
tiği takdirde şiirinin eskiyeceğinden endişe eden zamanımwn genci yan
yana ne büyük bir tezaddır. 

Yenilik peşinde koşanların gayesi başkalarına benzememek ten ibaret 
değildir. Çünkü onlar, bugün yazdıkları şiirin dÜn yazdıklarına da ben· 
zemesini istemiyorlar. Halbuki sanata en ki,içük mikyasta hakiki bir ye· 
nilik getirmenin binde bir sanatkara bile nasib olınadığmı bize edebiyat 
tarihleri anlatıyor. Geri kalanlar, ömürlerini bir hedefe varamadan sade
ce araştırmakla geçirmişlerdir. Heder olmuş ne kadar zaman ve emek: 

Yenilikten eve! güzeli aramanın lüzumunu farketmiyenler, ıiir ala· 
kasızlığında kendilerinin de mesuliyet hisseleri bulunduğunu unutmıı
mnlıdırlar. - YAŞAR NABİ · 

Kliring vaziyetimiz 

Kliring bakiyeleri ve ·kredili 
mübayaalara aid taahhudler 
Türkiye Cumhuriyet merkez ban

kaaından alınan hesap hulbalarına gö
re 19.3.1938 tarihindeki kliring hesap

ları bakiyeleri ve kredili ithal3.t için 
Cumhuriyet merkez bankasına veril

ınit teahhütler yekQnları: 

Cetvel: 
Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasındaki kliril)g heaabları 

borçlu bakiyeleri 

Memleket 

Avusturya 
Çekoslovakya 
Finlandiya 
Fransa 
Hol anda 
İngiltere 
hpanya 
İsveç 
İsviçre 
İtalya 
Le ton ya 
Macaristan 
Norveç 
Romanya 
Rusya 
Yugoslavya 
Yunanistan 

Miktar T.L. 

1.591.000 
3.545.400 

656.100 
3.599.300 
l.109.600 
8.863.600 

443.800 
l.799.500 

940.200 
l.199.800 

78.100 
988.000 
727.300 

l.636.100 
883.200 
366.600 
171.300 

Cetvel: 2 

bankalaruı,da tutulan ldiring 
heaablanndaki alacaklarunız 

Memleket Miktar T.L. 

Almanya (A ve B hesapları) 14.766.000 
Belçika 18.500 
Estonya 38.800 
Lehiat&n 255.900 

H A. V· A 

&w.:m 
Hava açık geçti 

Şehrimizde hava açık ve sakin geç· 
mittir. Günün en düı,ük ıaıaı 11fırın al
tında 1, en yüksek ısı ise 17 derecedir. 

Yurdun doğu ve orta Anadolu bölge
lerinde hava açık, Cenup ve J"rk kısım
larında kapalı ve mevzii yağışlıdır. 
Karadeniz kıyıları ıiıli, diğer bölgele
ri kısmen bulutludur. 

24 saat içinde yalnız Mınisada yağış 
olmu9, kare metreye 2 kilogram su iea· 
bet etmittir. 

u ı:u s 
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Hılkevinde: 

Ankara Halkevinin 40 
Konferansı 

Ankara halkevinin 1938 yılı ıçın 
hazırladığı konferansların bir kısmı 
timdiye kadar verilmiştir. Öğrendiği
mize göre Ankara halkevinde mayıs 
sonuna kadar devam edecek olan kon· 
feransların yekfinu "4-0" dır. Bu kon -
feransların bir kısmını partimiz te
min etmiştir. Konferanslar, mahiyeti 
ve konferans verenlerin ilmi değerle
ri dolayısile yerinde bir alaka ile kar
tılanmaktadır, 

Ankara halkevinin muhtelif salon -
larında her gün, muhtelif saatlerde 
bir kaç konferanaa tesadüf edilmekte
dir. Bu manzara halkevlerinin hakiki 
bir halk mektebi §ekline girdiklerini 
göstermektedir. 

Ankara halkevinin bina dahilinde 
hazırladığı bu konferanslardan maada 
kahvelerde ve köylerde hazırladığı 
konferanslar da hayli bir yekQn tut
maktadır. 

Bugünkü konser 
Cumur Ba9kanlığı filarmonik or

kestraıına bağlı salon orkestrasının 
yarın saat 11 de halkevinde vereceği 
konserin programını aşağıya yazıyo· 

ruz. Bu konsere herkes gelebilir. 
Bu konıeri Necib Aşkın idare ede· 

cektir. 
Program: 
1 - Orpheus in der Unterwelt Ou

verture Offenbach 
2 - Satz uas der Sinfonie Nr. 3 Fe-

lix Medelssohn Bartholdy. 
10 dakika dinlenme : 

3 - Der Nusknacker Tschakowsky 
4 - Sing, Sing, Sing Vögelein Paul 

Preil 
5 - Zweite ungarische Rhapsodie 

Franz Liut 

Bugünkü konferans 
Kültür Bakanlığı müzeler dairesi 

ve Türk Tarih Kurumu Alacahilyük 
ka.zısı direktörü Hamit Koşay bugün 
Ankara halkevi konferanı salonunda 
(Alacahliylik hafriyatı ve elde edilen 
neticeler) mevzuu üzerinde mühim 
bir konferans verecektir. 

Herkeıin anlıyabileceği bu mUhim 
konferanaa herkes gelebilir. Konfe
rans aaat 18 dedir ve projeksiyonlu
dur, 

Çocuklar için müzik 

Çocuklarda mUzik zevkini ve bligi
sini temin etmek maksadile Ankara 
halkevi, çocuklar için, bir seri çocuk 
konıeri hazırlamıştır. Bu konserlere 
ön!lmUzdeki hafta başlanacaktır. Ön
ce çocuklara müziğin ne olduğu hak -
kında küçük bir konferans verileoek 
ve sonra maruf bestekarlardan 1. Volf, 
Bek>er, Kulak, Şuman, Bela! Bartok, 
çocuklar için seçilmiş parçalar çalı
nacaktır. 
Aynı zamanda bu ilk konserde Mo

zart hakkında bir hikaye söylenecek 
ve Mozart'ın valıi çalınacaktır, 33 
müzik parçası çocuklara izah oluna
caktır. 

ELÇİLİKLERDE : 

lngiltere Büyük Elçiliğinde 

Kamutay 

Encümenlerinde 
Kamutay Encümenleri dün qağıda 

yazılı mevzuları müzakere etmiıler
dir : 

Adliye Encümeninde : 

Şurayı Devlet Kanunu layihasının 

müzakeresine devam edilmiştir • 

Arzuhal Encümeninde : 

Encümene tevdi edilen arzuhallerden 
ruznameye alınmış olanlar hakkında 

vekaletlerden davet edilen sa1ahiyetli 
müdürler dinlendikten ve enclimenler
den gelen cevablar tetkik edildikten 
sonra bu arzuhaller karara bağlanmıı· 

tır. 

Divanı Muhasebat 
Encümeninde : 

Hava yolları devlet işletme idaresi
nin 1934 yılı son hesabiyle yüksek mü
hendis mektebi 1934 yılı hesabı hak· 
kındaki kanun layihaları müzakere ve 
kabul edilmiştir. 

iskan kanunu Muvakkat : 
Encümeninde : 

2510 sayılı iskan kanununa ek kanun 
13.yihası müzakere edilerek 1, 2, 3, üncü 
maddeleri tadilen diğer iki maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Milli Müdafaa Encümeninde : 

Arzuhal encümeninden gelen ve 
subayların nasıblarırun tashihine dair 
olan evrak müzakere ve intaç olunmuş· 
tur. 

Maliye Encümeninde : 

Türk gayrimlibadillerine tahsis edi
len malların vergileri hakkındaki ka
nun layihası müzakere edilmiştir. 

Gayrimübadillerin istihkakına karşı
lık tutulan bu malların mliıteriye tesli
mine kadar tahakkuk etmiş veya ede
cek vergilerinin aranmamasını tazam
mun eden bu layiha encümence kabul 
edilmiştir. 

lktisad Encümeninde : 

Türkiye - Letonya ve Türkiye • Ro
manya ticaret ve tediye anlaşmaları hak 
kındaki kanun llyihaları müzakere e
dilmiJtir, 

Halkevinin mekteb talebelerine 
yardımları 

Ankara okullarında okuyan talebe
den mühim bir kısmının okuma leva
zımını tedarik edemediğini tesbit et

tiği için son yıllarda yardıma muhtaç 
okul talebelerine okuma levazımının 

verilmesi işini ehemiyetle ele alan hal
kevi sosyal yardım komitesi bu mesai
sine yeni yıl içinde de devam etmekte

dir. Yalnız mart ayı içinde dağıtılan o
kuma levazımı (3000) i bulmuştur. 

varede Ba§vekilimiz Celal Bayar, 

GUmrlik ve İnhisarlar bakanı B. Ra-

- - - -

26 - 3 - 1938 

Beyaz ırkların ve 
medeniyetin ilk tarihi 

Prof. Pitar bu konferans • • • • 

serısının 

dördüncüsünü 
Profesör Pitar dün, "Beyaz ırkların 

ve medeniyetin ilk tarihi'' ne aid seri 
konferansının dördüncüsünü vermiştir. 

Halkevinde seçkin bir dinleyici kar
şısında verdiği bu konferansta profesör 
Pitar, şunları söylemiştir : 
"-Tetkik eylediğimiz asrın uzun sey· 

ri esnasında yaşamış olan beşer·ırkları 
birbirlerine benzememektedir. 

Biz, şimdilik, onlar arasında bir ka
rabet tesisine çalışacak değiliz. Bu ırk· 
)arı ayrı ayrı nazarı itibare almak daha 
iyidir. 

Bunların aralarındaki nisbet ve kara
betlere aid faraziyeler çok zayıf fara
ziyelerdir. Çünkü bunlar, ekseriya mik
tarı az vakalara istinad etmektedır. 

En eski beşer iskeleti vesikası 
Eğer, şimdilik, kaşifinin üçüncü zama
na aid olarak kabul ettiği "Pitekant· 
rop,. u bir tarafa bırakırs~k, en c,~s~i 
beşer iskeleti vesikası "Heıdelberg cı· 
varında derin bir "Allliviyom" tabaka· 
sı içinde bulunan ve 0 Mauer11 adı veri
len alt çenedir. , , , 

Bu çene o kadar kaba ve iri idi ki, 
önceleri, bunun bir inaana aid olabilece
ğinden şüphe ve tereddüde düşüldü. 

Bundan sonra yine aynı devre aid 
"Piltdown" adı verilen ve İngilterede 
bulunan bir kafa taSI keşfedildi. 

Bu iki insan mümessilinin ayni ırka 
mensup oldukları zannolunmaktadır. 
Şu halde bu çok eski devirlerde iki ırk 
Avrupa kıtası üzerinde yanyana yaşı· 
yorlardı. , 

Bu insan bakiyeleri 0Şeleen" periyo
duna yani ipopotam ve antik fil devri
ne aid teHlkki olunmaktadır. 

Neanderta adamı 
"Mustariyen" devrinin soğuk peri

yoduna aid elimizde bir çok insan baka· 
yaııi vardır. 

Bu bakaya, bize, bu devrin insan ti
pini, öyle faraziyata mlistenid değil. 
bilakis kati ve mlisbet olarak yeniden 
tayin ve teşkil etmek imk!ruru vermit
tir. 

Bir çok karakterleri itibariyle bu in
san bize benzemiyordu. 

Bizim ııibi tam dik olarak durmu-
yordu. 

Zira bel kemiğinin bliklintüleri, uy
luk ve kaval kemiklerinin vaziyetleri 
kendisini tam manasiyle dik tutmağa 
mlisaid değildi, Onun "Dolikoıefal" 
bir kafa tası içinde bilylik bir beyni var
dı. Fakat beyninin girinti ve çıkıntıları 
bizimkilerden daha sade idi, 
Sağ elini kullanırdı. Çünkü vlicudU

nlin sağ tarafını idare eden sol nısıf di
mağ küresi sağ rusıf dimağ küresine 
nazaran daha münkeşüti. 

Bu ırkın ilk kafa taaı, garbt Alman
yada "Neandertal" adı verilen küçük 
bir mağarada bulunduğu için buna 
"Homoneanderthalenıiı0 omo nean
dertlensiı adı verilmiştir. 

Bu insanın adaleleri pek kuvvetli idi. 
Kollarının ve bacaklarının kemikleri 
bize bu hususta tam bir fikir vermekte· 
dir. 

de dün verdi 
Şüphesiz kafasını, amudü fıkari üze

rinde ufkl bir vaziyette duracak yerae 
biraz öne iğilmiş tutuyordu. 

Bizim bu ırktan geldiğimizi tasavvur 
etmek güçtür .• 

Çünkü bu ırkla kendi ırkımız arasın
da çok farklar vardır. 

İ§te bundan dolayı bu ırkın Avrupa
da nesli munkariz olmuş addolunabilir. 

Bu, bliyilk beşer ağacından bir dalın 
kurumasıdır, 

Kromanyon ırkı 
Bu ırktan sonra gelen insan tipine 

"Kro Manyon" ırkı denir. 
Bu bildiğimiz bütün ırklar içinde en 

uzun boylu bir insandı. Aynı zaman
da yapılış itibariyle de çok kuvvetli idi. 
Kafa tası kendisinden evvel gelenlerde 
olduğu gibi "Dolikosefal" di . 

Yüzü o zamana kadar hiç malum ol
mıyan bir karakter arzeder. 

Bir çene noktası vardı. 
Bu güzel ırk ihtimal bugün tamamiy

le münkariz. olmuş değildir 
Şimali Afrikadaki bazı berberlerle, 

Kanarya adalarındaki "Ganş" lar ara
sında bugün öyle tipler vardır ki bun
ların ''Kro--rnanyon" ırkından oldukları 
zannolunabilir. 

Bu itibarla evvelce bahsettiğimiz 

veçhile "Baousserousse" de bulunmu~ 
olan ''Negroit"leri "Kro manyon''ırkı
nın meydana çıktığı Epuka kadar gö
türmek icabeder. 

Bu "Negroit"ler Grimaldi adı verilen 
ırkı karakterize etmeğe yaradılar. 

Şanselnd ırkı 
Madaleniyen devrinde diğer bir be

ıer ırkının mevcud olduğunu görüyo
ruz. Fakat gariptir ki bu ırktan çok az 
nümuneler ele geçmiştir. 

Asrımıza en yakın olan bu devirden 
pek az miktarda iskelet elde edilmiş
tir. 

Fransada "Perigueux" civannda lel
in mağaranın ismine izafeten bu yeni 
ırka uşanıelad'' adı vcrilmiıtir. 

Şanselad ırkından olan adam Kro 
manyon ırkı aksine olarak kısa boylu
dur. Fakat adalesi çok kuvvetlidir. Bu 
da dolikosefaldir. 

Du. .... l h l u.:ı.. yıuu .&~'"" ..... ~uı ...... -- , ... 

"Şanselad" !ar en eski ırklara nisbetle 
müterakki bir inki§af hareketleri arze· 
derler. 

Felaefl bakımdan böyle bir vakıanın 
ehemiyeti fevkaladedir. 

GörUlliyor iri insan, kendi tekAmül 
tarihinde daima karakterlerini incelte
rek morfolojik bir tekftmüle doğru gi
den bir yükseliş seyri takib ediyor 

Kamu tayda 

Kurs gören 
muallimlere 

maaş verilecek 
Kamutay dün Fikret Sılayın başkan

lığında toplanmış ve Devlet demiryol
Jarının 1933 mail yılı hesabı kati kanu
nunu kabul etmiştir. 11.redili ithalat için Cumhuriyet 

Merkez Bankasına verilmit olan 
teahhiidler yekiinları 

Resmi 
daireler 

Husul! 

Erzurumdaki karın kalınlığı 12 san
timetredir. Yurdda en düşük ısılar sı
fırın altında Afyon ve Elizığda 1, Kil· 
tabyada 3, Sivas ve Çorumda 5, Erzin· 
can ve Vanda 7, Erzurumda 11, Karsta 
15 derecedir. En yüksek ııılar da Kon
ya ve Diyarbakırda 15, İzmir ve E.ki
şehirde 17, Bodrumda 19, Adana da 20 
derecedir. 

Elleri büyüktü. Ve büyük ayakları 

vardı. Kua boylu idi. Boyu ihtimal 1.60 
dan da a,ağı idi. Boynu ve bacaktan 
da kua idi Gövdeıi kuvvetli idi. Orta okul öğretmenlerinden kursa 

iştirak eden öğretmen okulu mezunla-
11111111111ı111111111111ı111il1111111111111111111111111il111il11111111111111111111il111ı1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111il111111 rı hakkındaki kanunun ikinci müzake

Dünkü aayımızda İngiltere Büyük 
elçiliğinde verildiğini ırazdığımız su-

na Tarhan, bazı mebuslarımız ve 
Fransız, İtalyan, Alman, İran, Polon· 
ya Büyük elçileriyle kordiplomatik
ten diğer bazı zatlar bulunmuşlardır. 

ilemleket 

T.L. 

Almanya ı2.781.715 
A vuıturya 46.07 4 
Belçika 
Çekoalov, 54-4.092 
Estonya 
Finlandiya 
Fransa 
Holanda 
İngiltere 
lıpanya 
lıveç. 
İsviçre 
İtalya 
Mac;rriıtan 
Norveç 
Lehistan 
Yugoslavya 
Yunanistan 
Rusya 

ı10 
5.089 

83.864 
332.773 

ı4.849 
1.743.484 

33.637 
173.568 
374.265 

554 
5.997 

12.5ı5 

4.876 

eabıslar 

T.L. 

8.396.613 
194.959 

11.975 
312.028 
20.890 
8.649 

2ı8.276 
60.644 

528.318 
6..330 

280.273 
224.650 
285.558 
152.248 
59.517 

6.4-02 
8.554 

28.952 
17.646 

Yek!ln 

T.L, 

21.178.328 
241.033 

11.975 
856.120 
20.890 
8.819 

223.365 
144.508 
861.091 
21.179 

2.023.757 
258.287 
459.ı26 
526.513 

6().07 ı 
12.399 
21.069 
28.952 
22.522 

Yukandaki 2 numaralı cedvelde 

yazılı kredili ithalatın vadelerine ııö
re vaziyetleri : 

6 aya kadar vadeli 

Memleket Reımt daireler Huıuıi tahıılar 

Almanya 
D.M. 

T.L. 

ı.281.213 
445.514 

T.L. 

4.595.377 
ı.390.948 

Daha uzun veya başka vadeli 

demleket Resmi daireler Huıuıt phıılar 

Almanya 
D.M. 

T.L. 

11.500.502 
2.930.293 

Cetvel: 3 

T.L. 

3.801.236 
ı.034.921 

Muht lif memleketlerin merkez 

Leprozaryom ve miskinler 
tekkesi 

Orta Amerika'da yalnrz cüzamlı· 
!arın oturduğu bir ada vardır. Bu a
dada, bütün dünyadan ayrı bir hayat 
geçirilir, BCtün sıhat ve tecrid ted
birleri alınmıştır. Menhus ve §ifasız 
hastalığa yakalanıp buraya gelen bir 
kimse, burada ölümün gelip k~ndisi
ni kurtaracağı zamana kadar sayılz 
gıinlerini sayar. 
Elizığ'd• eJJi yataklı bir leprozar

yom, yani cüzamlılar hastahanesi
nin. temeli atıldığını okuduğum za
man bir o adayı, bir de osmanlı reji
minde Üsküdarzn bir tarafında bu
lunan u Miskinler tekkesi,, ni ha-
tırladım. 

Miskinler tekkesinde cüzam deni
len korkunç ve bulaşık hastalığa 
müptela hastalar oturur ve bu bed
bahtlar, kayıtsız §artsız her tarafta 
do/aşabilirlerdi. 

Asırlarca bu memleketin bışına 

musallat olan cahil idar~nin ne Jra
dır korkunç bir şey olduğunu bu bir 
tek misal ifinde bile görebilirsi
niz. - T .1. 

Bir !'k§Omcının dedikleri ! 

ı<uçuk ıııeıerıe rakı aaturruyaca· 
i•na ve en ufak ıiı~ hiç olmazıa 
iki kilo içki bulunacağına dair ııaze
telerde çıkım haberi okuyan bir ak
ıamcı clerd 7anıyord11 ı 

- Eğer ııerçekten böyle bir karar 
verilecek oluraa o zaman biz, bundan 
bir çok zarar göreceğiz. Sıraaiyle aa· 
yalım: 

1 - Şimdi eve ııiderken ufak bir 
tiıeyi cebimize yerleıtiriyoruz; kim· 
ıe ııörmüyor: Ondan ıonra koca bir 
ıiıeyi taııyacaiız. Hem yük olacak, 
hem herkeı iıin farkına varacak. 

2 - Şimdi yüz yimıi bet, yahud 
iki yüz elli gramlık tiıe bitince içki· 
yi tamamlayıp yemeğimizi yiyoruz; 
bundan ıonra hazır içki var diye öl
çüyü kaçıracağız. 

3 - Kıııa bir müddet içinde iki ki
loyu yuvarlıyacak olurıak hem kiae
ye, hem de mi deye zarar veririz. 

4 - l tin maaraftan korkarak rakı
dan vazııeçmek ııibi hayırlı bir tarafı 
olabilir; fakat o zaman da inhiıar ge
liri azalır. 

S - Y ahud da meyhaneye alııaca
ğız; o zaman da evdekilere ne heıap 
veririz? 

N P ";; ·• züıfü rtle:vince .•• 

öızde bır atalar ıozu vardır: •·Ya
hudi züğürtleyince eski hesapları a
raıtınr.,, derler, 

Zaman geçtikçe yalnı:z yahudinin 
değilı kırallann ve kırallar kıralının 
da züğürtleyince eıki heaapları ka
rıtbrdığı görülüyor. lnanmazıanız 
Londradan gelen ıu haberi oku)'ll-
nu.z : 

"Eıki habeı kıralı tarafından bir 
İngiliz ıirketi aleyhine açılan alacak 
dava11 Necaıinin aleyhine bitmiıtir. 
Eski kıra!, bir İngiliz ıirketine verdi
ği imtiyaza mukabil 10 bin İngilizli
raaı iıteıniıti. Şirket, bahse mevzu o
lan paranın Habeıistan hükiiındanna 
aid olduğunu ve lta!ya hükiimetinin 
bu parayı kendisinden taleb ettiğini 
ıöylemiıtir. lngiliz hariciye nezareti 
de Habeıiatanın filen İtalyan hal<l
miyeti altında bulunduğunu bildir· 
diğinden mahkeme NeC&§inin talebi
ni reddetmiıtir.,. 

Evelki gece saat 12 y~ doğru, Ye
ı.iıehre gitmek için üç dört otomobi· 
lin beklediği meyva ve sebze hali ile 
belediye araamdaki sokağa vardım. 
Birisine baktım boı, ikinciıi bot, Ü· 
çüncüsü o da bot. Orada nöbet bek
liyen polise sordum • 

- Şoförlerin yerlerinde bulunma-
11 lazım! dedi. O da gitti, baktı. Ta-

resi yapılmıştır. Söz alan Maarif veki
li Saffet Arıkan demiştir ki: 

- Geçen toplantı1arnruzdan birinde 
bii, oda ıoför bulamadı. , 

bu kanun müzakere edilirken Ziya 
Muayyen ıokaklarda ııeceleri ve 

Gevher arkadaşım ilk mekteb mual
giindüzleri ayn ayn otomobillerin 
nöbet tuttuklarını zannederim. Oto-
mobil, aarınuzda yalnız bir eğlence 

ve ııezinti va11ta11 olmaktan çıknuı, 
zaruri hacetlerimiz araıına girmit tir. 

Onun için ııeceleri, bir ihtiyaca cevab 
teıkil etmek üzere muayyen yerlerde 

nöbet bekliyen arabaların ıoförsüz 

durmasında ne mana var? her han-

gi bir vatandaıı mutlaka arabamu 
iıletmeğe kimae zorlıyıunaz. Fakat o 
zaman da o vatandaım arabasını nö. 
bet yerinde değil de ııarajda beklet
mesi daha doğru olmaz nu ? 

Pişkin bir yankP.,ici r 
... 

"Muzaffer Piıkin,. ! soy adına ne 
buyurulur ? Halinden tavnndan ve 
ıözlerinden bu soyadını pek ziyede 
bakettiği anlatılan bir yankesici 11-
tanbulda mahkemede ıu ifadeyi ver
mit : 

"Ben kimsenin çantaaını çalmadım. 
Kalabalık arasına ıokulurken elim 
kazaen o adamın cebine girmiı. Ben 
bilerek yapmadım.,. 

Bu pi~kin yankesici, muhakkak, 
merhum Emrullah efendinin ahbabı
nın cebinden dalgınlıkla f11tık alıp 
yediğini anlatan hikayeyi du)'DlUt 
olacak 1 

!imlerinden orta mekteb muallimliği 

kursuna gönderilecek olanların ailele-
rine yardım edilmek liıere bir mikdar 

para verilmesi teklifinde bulunmuş

lardı. Ben de önümüzdeki blidcede hii
klimetin bunu nazarı itibara alacağını 

Heyeti celileye arzetmiştim. Tetkik 
ettik ve nihayet ayda maktuan yirmi 

beşer lira verilmesi esası kabul edil
miştir. Bu husus yeni büdcede de der

piş edilmiştir. Ailelerine verilecek o
lan bu yirmi beşer lira ile kendilerinin 

iaşe ve ibate masrafları da nazarı iti
bara alınırsa devletin yapmış olduğu 

fedakarlığı takdir buyurursunuz. Ya· 
pılan tetkikat neticesinde bunun için 
ayrıca kanun getirilmesine lüzum ol
madığı anlaşılmıştır. Bu para önümuz
deki büdcede Heyeti celileye takdim 
edilecektir. 

Kanun kabul edilmiş ve toplantı pa
zartesiye bırakılmıştır. 

41 kaçakçı yakalandı 
Geçen bir hafta içinde gümrük mu· 

hafaza te~kilatı, 41 kaçakçı, 811 kilo 
gümrük kaçağı, 4003 defter sigara ka
ğıdı, 24 türk lirası ile 12 kaçakçı hay• 
yanı ele geçirmi~tir. (A.A.) 
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Fransa - İtalya 
':4.nşlustan ıonra, Roma - Berlin 

llıİhverinin eaki sağlamlığmı muha
faza etmekte olduğu hakkında Mu
aolini tarafından söylenen sözlere 
rağmen, ltalyanm Fransa ve İngil
tere He anlatmaya temayül ettiği 
anlaıılmaktadrr. Gerçi Musolininin 
ifadesine göre, Berlin - Roma mih
'Veri ltalyanm lngiltere ve Fransa 
ile anlatmasına mani deiildir. Fa -
kat bu mihverin ne gibi ıartlar al
tında kurulduğu hatırda tutulacak 
oluna, ltalyanm lngiltere ve hele 
Fransa ile anlattıktan aonra bu iti
lafın eski ıümulünü muhafaza ede
bileceğine kimse ihtimal veremez. 

Musolini° de Hitler de harice 
karıı mihveri aağlam olarak gös -
termek ıztırarmdadırlar. Bir defa 
ınihver Almanyanm iıine çok el -
vermiıtir. Orta Avrupada hedefle
rinirı bir kıamma vardıktan aonra 
da Almanya, büyük devletlerden 
biri ile iyi münasebette bulunmak 
mecburiyetindedir. Bu devlet de an
cak ltalya olabilir .• Italyaya gelin
ce; Orta Avrupadaki nüfuzu paha
ama aatın aldığı bir dostluktan isti
fadeler temin etmedikçe, bunu ka -
çrrmak istemez. Şunu da unutma -
mak lazımdır ki ltalya bundan böy
le Almanya ile iyi geç.inmek mec .. 
buriyetinded ir. 

lki sene evvelki A •• ııanya ile bu
günkü Almanya arasındaki kuvvet 
farkının tazyiki İtalya üzerine yük
lenmiıtir. Bu §artlar altında ltalya 
ile Almanya arasındaki dostluk, 
fransızlarm tabirince, malgre lui 
bir dostluktur. 

Böyle olduğu içindir ki ltalya 
bu dostluğu muhafaza etmekle be
raber, dostunun tazyikini hafiflete
cek ıartlar ihdaa etmek için Ingil -
tere ve Franga ile anlatmak çarele
rini aramaktadır. İngiltere ile mü -
zakereler anflustan eve) baılamıt
tı. Ve devam ediyor. Fakat daha 
entereaan bir teıebbüs, Fransa ile 
anlaımak için atılan adımdır. 

Bu adnnm dikkate layık olan 
noktası ıudur ki, Almanyanm Ren 
nehri boylarını aili.hlamaıı, Avus -
turyayı ilhakı, orta Avrupayı hege
monyaaı altma alması, yani Avru
pada yeni bir muvazene kurmasiy
le neticelenen bütün bu hadiseler 
ailsilesinin batlangıcı da ltalya ile 
ı:-_____ ---...1- L.,!_ .. ___ ·--~ 

büsüdür. Geçen gün Laval'in bir 
gazeteye verdiği beyanatını okudu
ğumuz zaman, bize uzak tarihin 
içinden çıkan bir aesi iıitiyoruz gi -
bi geldi. Halbuki Laval, Musolini 
ile mqhur itili.fmı 1935 ikinci ki. -
nunu içinde yapnu§tı. Bu itilaf ile 
orta Avrupa, Akdeniz ve Afrika 
meseleleri halledilmiıti. ltalya, iti • 
lafın Afrikaya aid olan kımıını tat
bika batlayıp da Fransa ve lngilte
renin muhalefeti ile karıılanmca, 
ihanet telakki ettiği bu hareket 
karıısmda kendisini Almanyanm 
kollan arasına attı. 

Musolini -bundan aonra ölçü ile 
hareket eden bir devlet adamından 
ziyade hiddetli bir adama benziyor. 
Bu yeis, asabiyet ve hiddet, bütün 
bir Avrupa nizammm yıkılmasiyle 
neticelenmiıtir. Musolini ihanet 
karıısmda mabedi yıkan Samaon'a 
benziyor. Bu yıkılııtan karlı çıkan 
Avrupa devleti Almanyadır. lngil -
tere kaybetmiıtir. Fransa daha çok 
kaybetmiıtir. Fakat en çok zararlı 
olan Italyadır. 

lıte bugün ltalya ile Fransa, 
1935 senesinden evvelki Avrupa ni
zamının enkazı üzerinde tekrar bu
luımuılar ve biribirinin elini sık . 
maya çahııyorlar. Italya ile Fran -
aa anlAfabilirler mi? ltalyanm bu -
gün Fransa ile anlaımaaı lngiltere 
ile anlaımasmdan daha kolaydır. 
iki devlet arasında Avrupa kıtasm
da tam bir menfaat birliği vardır. 
Afrika kıtaaındaki menfaatleri çar -
pıımıyor. Ak denize gelince; bu de -
nizdeki İtalyan - fransız menfaatle
rini teklif etmek, lngilterenin İtalya 
ile olan menfaatlerini telif etmek · 
ten daha kolaydır. 

Fakat Fransa ile ltalya arasın
da bir anlatma, ancak ltalya ile ln
giltere arasında bir anlaıma yapıl
masına bağlıdır. Fransa, Laval'in 
Muaolini ile yapmaya çalıttıiı anlat 
madan ıonra bir defa daha lngilte
renin arkasından Italya ile anlat -
maya teıebbüs etmek niyetinde de
iildir. Halk cephesi hükümeti, ıon 
üç senelik hadiselerin meıuliyetini 
Laval'e yÜkletıniıtir. Binaenaleyh 
lngiltere ile Fransa arasındaki te -
aanüdü sarsacak her hareketten çe
kiniyor. Bu aebebledlr ki fransız hü
kümeti, Italya ile giriıilecek müza
kerelerin, lngiliz - İtalyan müzake
releriyle muvazi olarak yÜrÜmesini 
i•temittir. Bu vaziyette Italya -
Franaa müzakerelerinin İngiliz - 1-
talyan müzakerelerine bağlı bulun
duğu iddia edilebilir .Ingiltere Ital-
7• ile anlatabilirse, ltalya Franaa 
ile de anlatmıı olacaktır lngiliz -

• 

u~us 

DÜNYA HABERLERİ Merhum Tahirin 
cenaze töreni 

Blum kabinesi senatoya 
şimdilik baş eğdi 

Yunanistan 
istiklalinin 
yıldönümü 

dün yaplldı 
İstanbul, 25 . (Telefonla) - Mas

lakta bir otomobil kazası neticesinde 
vefat eden Tan gazetesi yazı işleri 
mUdürü B. Tahir Şükrü'nün cenaze 
töreni bugün bütün arkadaşlarının ve 
dostlarının göz yaşlan arasında yapıl
dı. 

Parltımento yeni malt kanun projelerini 
senatonun değiıtirclifi tarzda kabul etti 

Atina, 25 (A.A.) - Atina ajantıı bil
diriyor: Elen istiklalinin yıldönümil 

bugün bütün Yunanistanda pek parlak Tabut morgdan Tan matbaasna ge
tirildi ve orada merhumun tezkiyesi 
yapıldı. Ondan sonra cenaze eller üs
tünde Nuruosrnaniye camisine götü -
rilldü ve namazı kılındı. Namazdan 
sonra cenaze otomobillerle Edirne ka
pı mezarlığına götürüldü. 

Paris, 25 (A.A.) - Dün senatoya hükumet tarafından iki mali 
proje verilmittir. 

bir surette kutlanmıştır. 
Atinada, kıralın, başvekilin, hükti

met azalarının, kordiplomatiğin ve bü
tün yüksek devlet memurlarının i~i
rakiyle bir ruhani ayin yapılmış ~e bu
nu müteakib bir askeri geçit resmi vu
kua gelmiş ve ayrıca milli gençlik teş
kilatına bağlı 25 bin genç kız ve erkek 
de bu geçid resmine iştirak eylemiştir. 

Birinci proje, Bank dö Franı'ın devlete bet milyar frank avans 
vermesini derpİf etmektedir. 

İkinci proje, kambiyo muvazene 
sermayesinin elde etmi' olduğu te
mettülerin muhtariyeti haiz milli mü
dafaa sermayesin'e tevdi edilmesini 
natıktır. Bu temettüler, üç milyar 
franktan fazladır. 

Senato, hükumetin birinci kanun 
projesini 137 reye kar•r 156 rey ile ka
bul etmiş ise de ikinci projeyi 88 re· 
ye karşı 193 rey ile reddetmiştir. Çün
kü senato ekseriyeti, şimdiki hal ve 
şartlar içinde milletin işlerini ancak 
bir milli birlik hükumetinin sevk ve 
idare edebileceğini ileri sürmü,tür. 

Bu şartlar içinde bazı mahfiller 
Blum kabinesinin istifası ihtimalini 
ileri sürmüştilr. Maamafih, kabinenin 
bu sabahki toplantısı sonunda ba,ve· 
kilin mevkiinde kalmağa ve muvakka
ten senatoya boyun eğmeğe karar 
vermi' olduğu anla,ılmıştır. 

Filvaki kabine, bir buçuk saat gö
rüşmeden sonra dün senatonun tasvib 
ettiği şekilde maliye kanunu proje
sinin kabulünü bugün öğleden sonra 
parlamentodan istemeğe karar ver
miştir. Bu münasebetle B. Leon Blum 
parlamento huzurunda kararın esba
bını izah edecektir. 
Diğer taraftan kabine toplantısının 

sonunda B. Dormuva hükumetin ge
niş bir mali proje tanzim edeceğini 
ve bu projeyi önümlizdeki hafta için
de parlamentoya vermesi muhtemel 
bulunduğunu beyan etmiştir. 

Finans komisyonunda 
Paris, 25 (A.A.) - Başvekil Leon 

Blum, parlamento finanı komisyonun
da bu sabah izahlarda bulunarak, se
natonun tadilat ile kabul ettiği mali
ye kanun projelerinden ötilrü iki mec-

___. ~··· - , . ., 
tığını istemediğinin scbeblerini an-
latmış ve parlamentodan senatoca ka
bul edilen metinlerin aynen tasvibini 
isteyeceğini bildirmiştr. 

Maliyıc komisyonu başvekilin bu 
izahatı üzerine senato tarafından iade 
edilen metinleri olduğu gibi altı mu -
halife karşı 15 reyle kabul etmiştir. 

Bilindiği üzere bu metinler muci
bince Franaa bankasının devlete yap
tığı avanslar 15 milyardan 20 milyar 
franga çıkarılmakta ~ kambiyo mu -
vazene akçesi tesviye edildiği takdir
de gerek bu akçe, gerekse bu muame -
lelerden mlitevellid karlar tamamile 
Fransa bankası tarafından devlete ya
pılmıı olan avansların itfasına tahsis 
olunmaktadır. 

Parlamento projeleri kabul etti 
Paris, 25 (A.A.) - Parlamento bu

gün öğleden sonra dün ayanca kabul 
edilen ve maliye encümenince de ter -
viç edilen metinleri aynen kabul et
miştir. 

Başvekil Blum, bu metinlerin ka -
bul ünden önce söz alarak bunların ka
bulünü istemiş ve maamafih senato
nun tadilen kabul '!ttiği projenin ve 
bu tadil için ileri sürülen sebeblerin 
hükümet otoritesini kıracak mahiyet -
te olduğunu kaydeylemiştir. 

Blum önümüzdeki hafta hüktime -
tin senatoca istenilen umumi maliye 
kanunu mucibince tevdi edeceğini, 
vaziyetin bütün çıplaklığile anlaşıla -
cağını ve müsbet tarzı haller teklif 
eyliyeoeğini söylemiştir. 

Dış Bakanının i:;ahları 
Paris ,25 (A.A.) - Hariciye nazırı 

Pol Bunkur bugün parlamentoda dış 
işler komisyonunda yaptığı beyanatta, 
Fransanm Çekoslovakyaya karşı olan 
teahhüdlerini ifaya katiyen azmetmiş 
olduğuna dair geçen gün Ayan encüme
ninde verdiği teminatı tekrarlamıştır. 

Fransa İspanyaya hususi 

yardım yapacuk 
Paris, 25 (A.A.) - Lö Tan gazetesi

nin yazdığına göre Fransa hükilmeti 
lepaınya işlerine reamen karıfD1ayı es· 
kiden olduğu gibi reddetmekle bera
ber hususi teşekküllerin Baraelona 
yardım etmesine mani olmıyacaktır. 

italyan müzakereleri mü.bet neti
ce vermezse, Franaa ile anlatmak 
yolunda Italya tarafmdan l'İrifilen 
te,ebbüaün de suya dÜfllleai bekle -
nir. 

'!(. ~. ESMER 

Merhumun mezarının başında, ba
un kurumu reisi ve Giresun mebusu 
B. Hakkı Tarık Us kısa bir nutuk ve-

Paristeki grevler 
· genişliyeceğe 

benziyor 
Halkın heyecanlı bir surette iştirak rcrek Tabirin vakitsiz ölümü dolayı -

ettiği bütün bu tezahürler, milli hükü- sile arkadaşlarının duydukları büyük 
metin her sahada aldığı parlak netice- teessilre tercüman oldu. 
leri bariz surette ortaya koymuştur. Cenazede büyük bir kalabalık var-

Paris, 25 (A.A.) - Sitroen fabrika
larında dün başlayan grev, Paris civa
rında bulunan diğer fabrikalara sira
yet etmek tehlikesini göstermektedir. 
Bu sabah. Sentuen'de iki maden fabri
kasında çalışan 800 amele ile Guom-e
Ron fabrikaları müstahdimlerinden 
6500 kişi grev hareketine iştirak etmiş
lerdir. 

Atina şehrinin misafiri bulunan yu- dr. Gazeteler ve matbuat alemile ala -
goslav üniversitesi talebeleri de bütün . r çok teşekküller çelenkler gön-
tezahürlere iştirak etmiş ve çok alkış- .... ) erdi. 
lanmıştır. habıali kitabcılarr da bu acı ölü-

Ruhani ayine ve askeri geçid resmi- mün matemine ittirak için, cenazenin 
ne, kordiplomatik refakatinde Pirede kaldırıldığı zamana rastlayan saatler
bulunan yabancı harb gemileri kuman- de dükkanlarını kapadılar. 
danlan da iştirak eylemiştir. ÖlUmile, bizleri büyük bir teessür 

ı, yerinden ayrılmamı§ı olan Sitroen 
fabrikalarının grevcileri bu sabah saat 
8 de fabrika memurlarını işe başlamak
tın menetmişlerdir. Hiç.bir hadise kay
dedilmemiştir. 

Kabine içtimaının sonunda B. Dor
mua, hüktimetin Paris mıntakası ma
deni sanayiindeki grev harekatına bir 
nihayet vermek için bazı tedbirler al
mağı düşünmüş olduğunu bildinniş
tir. Patronlarla işçilerin delegasyon
ları bugün öğleden sonra B. Leon 
Blum tarafından kabul edilecektir. 

Vensan Oryol da sabah kabine top
lantısından sonra umumi iş konfede
rasyonu başkatibi Juho ile iş anlaş
mazlıkları hakkında görüşmüştür. 

Yeni Litvanya 
kabinesi başpapas 
tarafından kuruldu 

Kaunaa, 25 ( A.A.) - Cumhur baJ
kanı, kaoıne ou'nranih,ı:n naııını ıstıyen 

muhalefet hareketinin geni;lemesi ü
zerine ve halen 1aviçrede tedavi edil
mekte olan B. Tubeliı'in de muvafaka
tini aldıktan sonra, kabinenin pazar 
günü verdiği istifayı kabul etmiştir. 

De-ilet reisi, yeni ka.binenin kurulu
fU ile askeri başpapas Mironas'ı me
mur etmiştir. 

Yeni hükümetin şu suretle teşekkü· 
lü muhtemel görillmektedir: 
Başvekil: Mironaı, 
Muvakkat milli müdafaa nazırı: baş

kumandan Rastikas, 
Muvakkat hariciye nazın: Lozorai-

tis, 
Dahiliye nazırı: Albay Leonas 
Adliye nazırı: Masiulis, 
Ziraat nazırı: eski başvekil Tubelis, 
Milli terbiye nazırı: Tonkuma, 
Münakalat nazırı: Stanisuskis 
Bu nazırlar nasyonalist partidendir. 

Yugoslav senatosu 

Dış politikayı 
tasvib etti 

Belgrad, 25 (A.A.) - Avala ajanıı 
tebliğ ediyor: Başvekil B. Stoyadino
viç, dün Ayan meclisinde evelce mebu
san meclisinde kullanmı~ olduğu aynı 
ifade ile hükümetin dış politikasını i-
zah ve teşrih etmiştir. . 

Ayan meclisi, mebusan meclisinin 
yaptığı gibi, uzun alkışlarla hüküme
tin dış politikasını tasvib etmiştir. 

Hükümet reisinin kürsüye çıkarak 
beyanatta bulunması büyük bir alaka 
tevlid etmiştir. Gerek meclis sıralan, 
gerek diplomatlar ve gazeteciler tri
bünleri dolu idi. 

Polonpada almular 

tazyı'k görüyorlarmıı 
Berlin, 25 (A.A.) - Berliner Tage

blat gazeteei, geçende Polonyada al
ınanlarla polonyahlar arasında cere
yan eden bazı hadiseleri kaydetmekte 
ve tehdidkar bir lisanla Polonya hükli
metini Almanya aleyhindeki tahrikle
re nihayet vermeğe çağırmaktadır. 

Bu gazete, bu münasebetle alman 
hükümetinin Almanyada bulunan Po
lonya ekalliyetine karşı gösterdiği iyi 
muameleyi tebarüz ettirmektedir. 

yetle karşılanmış.tır. Yeni kabine aza
sının da Polonya ile normal münaıe
batının yeniden tesisini kabul etmi§ o
lan partiye mensup olması dolayısiyle 
Polonya hükilmeti yeni kabineye karşı 
hattı hareketini katiyen değiştimıiye
cektir. Muhalefet kabineye i9tirak ettirilme

mektedir. 
Yeni kabine ve Va l'olonyanın prote.t1tosu 

. • r§ova Paris, 25 (A.A.) - Polonya sefiri 
Tnalıf ıllerı . bazı fransız gazetelerinin Polonya-

. Va~fOva, 25 (A.A.).:-: ~ıtvanya ka-ı Litvanya hadisesi hakkında yaptıkları 
bın~ı~de yapılan degışıklik Varşova- t~sirleri fransız hariciye nezareti nez
da ıhtırazlı olmakla beraber memnuni· dinde protesto etmiştir. 

İtalya.Yugoslavya arasındaki 
anlaımanın yıldöntlmü 

İki memleket gazeteleri bu vesile ile 
hararetli neşriyatta bulunuyorlar 

Belgrad, 25 (A.A.) - Belgrad gaze- malarının imzası yıldönümli dolayı
teleri, 2~.3.1937 İtalya - Yugoslavya siyle iki memleket arasındaki dostluk 
anla~larrnın yıldönümüne geniş muahodesinin müsbet neticelerini te-
aayfalar ayırmaktadır. barüz ettirmektedir. 

Vreme gazetesi, BB. Musolini ve Ci- Koriere Delta Sera, diyor ki: 
ano'nun İtalya - Yugoslavya dostluğu ı 
hakkında verdikleri beyanatı neşret- " talya - Yugoslavya münasebetle-
mektedirler. Bu beyanatta, iki İtalyan rindeki salah, Avruparun bütün cenu
devlet adamı, İtalya - Yugoslavya an- bu şarki mıntakası üzerinde mesud te
laşmalarının gerek iki memleket men- ıirler icra etmiştir. Yugoslavya, bu
faatleri bakımından gerek Avrupanın gün, bu cihetten, fazlalafmıf bir hare
bu bölgesinde sulhun idamesi bakımın- ket serbestisine maliktir. Yugoslavya, 
dan büyük kıymet ve ehemiyetini te- aynı zamanda eski alman ve italyan a
barüz ettirmektedir. leyhtarı düşüncelerinden de kurtul-

muş bulunmaktadır.,, Politika gazetesi, bu yıldönümü 
hakkında yazdığı ba~kalesini şöyle Popolo Ditalya, diyor ki: 
bitirmektedir: "Yugoslavya, takib etmekte olduğu 

"İtalya ile yapılan bu pakt, dünyada sulh ve dostluk politikası sebebinden, 
anlaftilazlrk ve gerginlik noktaların- b~lkanlarda. v~ Tuna havzasında daha 
dan birini bir sulh noktası haline ge- yuksek yen~ hır k.ıymet kazanmııtır.,, 
timıiıtir.,, Stampa dıyor kı: 

"İtalya ile Yugoslavyayı biribirine 
lt.alyan bcuınının ycudıkları 1 bağlayan dostluk muahedesi, sulhun 
Milano, 25 (A.A.) - Şimali İtalya takviyesi bahsinde müessir bir unıur

gazeteleri, İtalya - Yugoslavya anlat- dur.,, 

içinde bırakan arkada~ımızın ailesine 
ve Tan gazetesine tekrar tekrar tazi -
yelerimizi arrederiz. 

B. Fuad Ağrah 
İstanbulda 

İstanbul, 25 (Telefonla) - Maliye 
Vekili B. Fuad Ağralı bugün şehrimi
ze geldi ve ölen yeğeni Şermin'in ce
nazesinde bulundu. Cenaze namazı 
Teşvikiyede kılındıktan ,sonra naaş 
Mecidiye köyündeki yeni mezarlığa 
gömüldü. Cenazede vali, mebuslar ve 
birçok zevat bulundular. 

· (ör~llin avam 
kamarasında nutku 
Dünkü nüahamızda ajana haberi 

oloralıi neıremlimi• B. Çli~'in nat 
kunun Türkiye ve Yunanistana te· 
alluk eden lıkraaı ncuılaa neıreaile
mmiıtir. Bu fıkrayı havi olan nutuk 
kıamını bir daha aynen neırediyo
ruz: 

, Çörçil kanun ve hilrriyet kuvvetleri
nin müştereken harekete getirilmesi 
lüzumunu kaydetmiştir: 
"- Evvela ve başlıca Yugoslavya 

var. Bu kuvvetli devletin nüfusunun 
dörtte üçü inkar götürmez bir tarzda 
Fransanın ve lngilterenin dostudur. 
Bu halk katiyen müstakil kalmak az
mindedir. Fransa ve İngiltere Tuna 
havzası meselesine yakın bir alaka 
gösterdikleri takdirde Yugoslavyanm 
ne yapabileceğini araştırmağa inikan 
yok mudur? Yugoslavya peklla kaza
nılabilir. Bu takdirde de Bulgaristan 
da aynı suretle elde edilmiJ olur. 

Romanyaya gelince, bu devlet al
manların şarka doğru yapacakları ha
reketlerin doğrudan doğruya tehdidi 
altındadır. Bu liç devlet diktatörlere 
kar91 bir 'ey yapılmadığını görecek o
lurlarsa birer birer nazi grupunun ku
cağına düşeceklerdir. 

Bu takdirde Yunanistanın ve TUrki
yenin vaziyeti ne olacaktır? 

Mümkün değil midir ki Fransa ve 
Büyük Britanya kati bir harekete gi
rişsinler ve gerek bu bet devleti, gerek 
Çekoslovakyayı etraflarında toplasın
lar? Bütün bu devletlerin kuvvetli 
orduları vardır ve nüfustan 7 5 milyo
nu bulmaktadır. Ellerinde daha timdi
den milyonlarca yetif1Dit muharip bu
lunuyor. Ve muazzam kaynaklara sa
hiplerdir. Bu devletlerin her altısı da 
sulh içinde yaşamaic arzusunu besli
yor. 

Eğer biz bu kuvvetli imkanı hiç bir 
müşterek gayret sarfetmeksizin elden 
kaçıracak olursak tehlikeden kurtul
muJ olmayız. Bilakis maruz bulundu
ğumuz tehlikeyi artırmıı oluruz. Bu
gün diktatörlere kar'ı koymazsak an
cak ileride çok daha kötü şartlar al tın
da bunlarla karıılaşmak zamanını ge
ciktirmiş olmaktan başka bir 'ey yap
mış olmıyacağız.,, 

100.000 ~ifl ~orap 

damgalanacak 
latanbul, 25 (Telefonla) - Çorap 

standardizasyonu müddeti için tayin 
edilen müddet yarın akşam bitecek· 
tir. Bugün 25 bin çift çorap damga
lanmııtrr. Daha yüz bin çift çorabın 
damgalanması icab etmektedir. Oda 
aabit bir boya bularak, beyaz renkte 
çoraP.lan da damgalamaktadır. . 
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Sorbonda 
Türkiye hakkında 

koni eranslar serisi 
devam ediyor 

Faris, 25 (A.A.) - Anadolu ajan
sının hususi muhabiri bildiriyor: 

Türk dil, tarih ve medeniyetine da
ir Sorbon'da verilmekte olan konfe
ranslara bu hafta da devam edilmif
tir. Dördüncü konferansı talebe mli· 
fettişimiz B. Avni Başman verdi. 
Cumhuriyet maarifine dair olan bu 
konferansa, B. Başman, türklerin is
lam medeniyetinin gelişmesinde oy
nadıkları büyilk ve hakiın rolü teba
rüz ettiren bir tarihçe ile başladı. Fa
rabi ve Mevlana gibi islam felsefe ve 
kültürünün yük5ek türk varlıkların
dan, Uluğ bey gibi adiyle de türk ta
nınmış şah.siyetlerin bilgi alemine 
hizmetlerinden, ilk türk üniversite
lerinin garbde olduğu gibi dini bir 
karakter gösterdiğinden bahisle Os
manlı impratorluğu ktiltür kurumla
rının tanzimatta, 1908 meşrutiyet dev
rinde, daha sonra Ziya Gökalp'm 
dürkaymcı ve turancı milliyetçiliği 
tesirinde geçirdiği değişmeleri kısa
ca anlattı. 

Kemalizmin kültü~everdiği 
elıemiycı 

Nihayet Kemalizmin kültUre verdiği 
yiiksek önem ve itibar ile zaferden ve 
alfabe devrimindenberi ti.irk kültür 
hayatında elde edilen başarıları ve bu 
kültürün gerek teşkilat ve gerek 
prensip bakımından gelişme ve kök
leşme seyirlerini rakamlar ve misal
lerle izah etti. Ve halkevlerimiı:in 
halk terbiyesinde ve serbest kültür 
çalışmalarının ilerlemesindeki <>nemli 
varlığını anlatarak konferansını bi
tirdi ve alkışlandı. 

"Çavu.ş'' kelimuinin 
men§ei 

Eski türk devleti teşkilatında "ça
vuşlar" konusu üzerindeki konferan
sında profesör B. J. Döni, önce ça
vuş sözünün etimolojisini yaptı. Bu
nu farsça siyavu~ sözünden alınma 
sananların yanıldığını, bağırmak, hay
kırmak anlamından "çav" kökünden 
halis türkçe bir söz olduğunu tfükçe
de çağırmak ve - crv, cıv - gibi söz
lerin varlrğiyle de g8sterdi ve İngi
lizcede birlikte yapılan gürilltli anla
mına bu kökten bir söz bulunduğunu 
söyledi. Bundan sonra "çaVUJ" sözü
nün La Fonton, Rasin, Sen Simon ta
rafından kullanıldığını ve akademi
nin diksiyonerinde yer almı! olduğu
nu hatırlattı. Teşrifat memuru vazife
sinin nasıl bir evrimle 9adrazam ve 
hariciye, dahiliye nazırlıklarına in
kil!b ettiğini ve nihayet sivil ve as
ker anlamlarında çavu,luğun aldığı 
rol ve manayı izah etti. 

Türk evi 
Altıncı konferansı büyük bir kala

balığın ve büyük elçimiz Suad Davu'
ın da huzuru ile lstanbuldalci franııs 
arkeoloji enstitüsü direktörü B. Gab
riyel verdi. Konferans konusu .. Türk 
evi" idi. B. Gabriyel projek&iyon da 
kullanarak tlirkiyenin cenub, tark, 
garb taraflarından ve orta Anadolu
dan aldığı ev tipleri ilzerindc canlr 
bir analiz yaptı. Türkün serbett yap
mak ve mesafelere hikim olmak ıibi 
yaratılıfına aid esaslı karakterlerin 
bir tezahürü olarak havaya, aydınlı
ğa, güneşe ve manzaraya meftun ol
duğunu ve bu serbest ruhun iklim ve 
matetyel şartlariyle uyuşarak kendi
sine hiç bir milJette efi bulunmayan 
orijinal bir ev mimarisi yarattığını, 

bunun en basit köy evlerinde dahi gö
ründüğilnü tebarüz ettirdi. İjyen ba
kımından da tilrk evinin garbdekl 
benzerlerinden yüksek olduğunu, tUr
kün temizlikte eşsiz bir millet sayı
labileceğini, onu neşesiz addeden sey
yah ve yazıcı garblilerin büyük ha
taya düştüğünü, ev hayatında pek ne
şeli olan türkün gerçekte ''ciddi" ol
duğunu ve bu vasfının yanlış tefsirle
re yol açtığını anlattı, yeni in~ hare
ketlerinde de bu milli ve yüksek va
sıflardan ilham alınması temenniein
de bulunarak konferansını bitirdi ve 
çok alkışlandı. 

Salı günli Muzaffer Göker konfe
rans verecektir .. 

Sıhal müsteşarı İzmirde 
İzmir, 25 (Telefonla) - Sıhiye 

mUateşarı B. Asım Arar lzmir'e gel
miştir. Burada sıtma mücadeleşini, 

göçmen evlerini, sağlık müesseseleri
ni tedkik edecektir. 

Amerika ile ticaret görii~meleri 
İstanbul, 25 (Telefonla) - Amerika 

ile imzalanacak yeni ticaret anlaşma -
sının müzakerel~rinde bulunmak üze
re iki amerikalı murahhas bu aktam 
Ankaraya hareket ettiler • 
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Piyadeler gerideki kum t:>rbalarmı 
çekerek aya.klarmm altına koyuyor
lar, İngiliz siperlerini tera çeviri
yorlar ve kaçanların arkasmdan a • 
teı ediyorlar. Birden aağ yanda llÜ
rekli bir takırtı koptu, ellerinde kwn 
torbası ara siperini kapamağa uğ • 
raıan benımkilerden iki J.:iıi yuvar
landı, hatta beri!.:i siperdeki piya -
delerden de bir kaçı. Y 'lndan ya -
man bir makineli tüfek atqi yiyo
ruz. Sipere sindik ve çare dii§ünü
yonız. Baı kaldıracak .ıa) kalma
mııtı. Kim kalkmaya yeltense kur
ıunu yiyor ve yuvarlanıyordu. Ya
kıt geçirmeğe de gelmezdi. Bir bom
bacı nefri sürüne sürüne en .. ğdaki 
ara siperine kadar gitti ve birkaç 
bomba savurdu. Fa.kat nafile, ma -
kineli tüfek biraz sonra onu da de
virdi. Benim bora.zan neferi iki kum 
torbasmı sırtladı, sürüne sürüne ara 
aiperine yaklaıtı. Bizim baımuzı 
kapamak için bunlan ara siperinin 
üatüne koymak istiyordu. 

-Tak, tak, tak! O da bqından 
yedi ve aes çıkarmadan yuvarlandı. 

Bereket versin solumuz aerbestti. 
Orad bir hayli uzun siper Parçası 
bizimkilerin eline geçmiıti. 

Ya.zan: M. Şevki Ya.ıman 

DüfmanJ an vurulanlar 

T elörgü içinde takılı kalanlar 

Güneı yavaı yavaş çıkıyor ve bi
zim vaziyetimizi daha fena bir tekle 
aokuyordu. Saatlerden beri koıuyor, 
ter döküyorduk. Matrala.rm çoğu 
düpniif ve yanımızda kalanlar da 
botaJmııtı. Elimiz, yüzümüz, bacak
larmıız dikenli tellerdf'n lran içinde 
idi. Siperler kısmen bombalar)~ ha- sili.l\mı yakaladı, aon kalan bir iki laıılan İngilizler de çok yılmıı ve 
rap o)mUf, tiirk ve İngiliz ölülerile bombayı aldı ve ölüm siperinin içi- bitmiı olacaklar ki onlar da artrk 
dolmuttu. Güneı çıktıkça bu man. ne girdi. Ben büyük bir ıstırapla o • buraya sokulmak istemiyorlardı. 
zara daha fecileıiyordu. Ynralılarm nun hareketini takib ediyordum. Bizi biraz daha uzaktan makineli 
geriye dönmek inıkanı kalmamııtı. Hiç bir teY yokmuı gibi İngilizİer- bombalar, ufak topçu ateıiyle erit -
Karnından ağır yara almıı bir piya- den ancak sekiz on metre mesafede meyi daha muvafık buluyorlardı. 
de neferi benim ku(3ğımın dibinde bulunan yıkılmıf ara siperlerinin Ü- Bizim için artık hangi sipere, ne 

Bugünkü spor hareketleri 
Harb Okulu • Siyasal Bilgiler Okuh 

Ankara Gücii Sahasında 

Saat : 14.IS de 

Hakem: Asım 

İıtanbulda : 
Harbiye idman 

Galatasaray 

lzmirde : 
Güneş • Alsancak 

Yurdu· 

Ankaragücü 
Galatasaray 

İki kulnb yar1n hususi bir 
ma~ yapacaklar 

Haber aldığımıza göre, Ankara ·Ga
latasaray kulübü ile Ankara gücü 
futbol takımları yarın Ankara gücü 
sahasında hususi bir karşdafIDa yapa
caklardır. 

İki takım, Terbiye ve Ziraat ensti
tüleri maçından evel yapılacak bu ma
ça ehemiyet vermektedirler, Ankara 
gücü, gittikçe anform bir hale gelmek
te olan takımına son şeklini verecek; 
Galatasaray da kuvvetlendirmeğe ça
lıştığı takımına yeni aldığı elemanları 
deniyecektir. Bu iki takımın bu hafta 
yapacakları ekzersiz maçı gelecek haf
talardaki mühim karşılaşmalarına bir 
hazırlık mahiyeti de · arzetmektedir. 
Bilhassa 'Galatasaraym 2 nisanda şe
hir stadyomunda yapacağı enteresan 
bir maç vardır: Güneş)e bölge kupası 
için oynayacaktır. lstanbuldaki Gala
tasaray - Güneş rekabetinin Ankarada 
ne suretle tecelli edeceği bu maçla 
belli olacaktır. 

İcra mütehassısı İımire gitti 

Halkevinde 

Muhlis Etenin 

ikinci konferansı 
İlk konferansını evelki gün halke

vinde veren Üniversite tktısad fakül
tesi doçentlerinden B. Muhlis Ete i
kinci konferansını dün vermiştir. Ha
tip dünkü konferansında iç piyasa me
selesinden bahsetmiştir. Evvela iç pi
yasa ile dış piyasa arasındaki münase
betlere işaret etmiş, eskiden iç piyasa
nın şimdiye kadar neden ihmal edildi
ğini anlatmış, harbı umumiden ve bil
hassa cihan buhranından sonra kapi
talist mahfillerin neden dış piyasasını 
göz önüne almak mecburiyetinde kal
llll§: olduğunu söyledikten sonra Tür
kiyede iç piyasaya neden ehemiyet ve
rilmok icab ettiğine temas etmiştir. 
Konferansçı iç piyasa ile alakayı üç 
sebobe irca etmektedir. 

1) Türkiye bir ziraat ve hayvan ye
tiştiren bir memleket olduğundan, 11a
hası geniş mübadele ve münakalesi ha
rice müteveccih olmaktan ziyade in
tern bir karakter taşıdığından, 

2) Türkiye ekon:>misı milli iktısadi 
icablarma gore ve devletçilik siyaseti
Je sevk ve •uaı e olunduğundan; 

3) Sau aıChllC.l\:etlerın gittikçe ken
dine kiıayc, eC111e sıyı:setini guttükle
rinden 1 °LH ,_., .: .ım iç piyasaya fazla e
hemiyet v ...... .:K mecouriyetindedir. 

Dr. Mutıus ı<;te bu konferansında 
bilh~sa ;ı;ıraı pıyasa üzerinde durmuş, 
bu pıyasayı köylü süstahsil, köyliı 
müstehlik ve köy ticareti bakımından 
tahlil ederken münakalatın bu sahada
ki rolünü belirtmiştir. 

Konferansın sonunda hükümetin de 
iç piyasa ve ona bağlı olan hayat pa
halılığını izale hususunda tedbirler al
dığından bahsetmiştir ve mevzuun ha
kikaten günün meselesi olduğunu is
pata çalışmıştır. 

B. Muhlis Etenin konferansı, alaka 
ile dinlenmıştır. 

lııllıy Ankarı merkezi senelik 

toplınfls111 bugün yıpıyor 

26 - 3. 1938 

r 
Ankara: 

Öğle neşriyatı: 
13.30 Muhtelif plik 

neşriyahı - 13.50 Plak: Türk musikisi ve 
halk şarkıları - 14.15 Dahili ve harici ha· 
herler. 
Akşam neşriyatı: P 

18.30 lak neş• 
riyatı - 18.40 Çocuklara karagöz (Küçük 
Ali) - 19.15 Türk musikisi ve halk şarkıla• 
rı (Servet Adnan ve arkadaşlan) - 20.00 
Saat ayarı ve arabc;a neşriyat - 20.15 Türk 
musikisi ve halk şarkıları (Saffet Gürol vo 
ar-kadaşları) - 21.00 Hukuki konu!jma: Ke· 
mal Sırmen. Vergilerde mururu zaman -
21.15 Studyo salon orkestrası: 1 - Yoshito
mo Japanische Suite 2 • Heinz Link Pfann
kuhens Gelıurtstag 3 • Schebek Screnade t
talien. '4 - ]osef Lanner Hof ball Tönze. 5 • 
Sirde Die Libbesnotschaft - 22 Ajans ha· 
berleri - 22.15 Yarınki program. 

f-;tanhul : 

Ugıe neşriyatı: 
12.30 Plikla türk 

musikisi - 12.50 Havadis - 13.05 Plakla 
türk. musikisi - 13.30 - 14 Muhtelif plak 
neşrıyatr. 

Ak~m nPsriyatı: 
:r- , 18.30 Eminönü 

halkevi gösterit kolu tarafından bir temsil 
- 19.15 Konferans: Üniversite namma do
çent Nusret (Zaman nedir) - 19.15 Borsa 
haberleri - 20.00 Sadi Hoşses ve arkadaş. 
lan tarafından tiırk musikisi ve halk şar
kıları - 20.30 Hava raporu - 20.33 Ömer 
Rıza tarafından arabça soylev - 20.'45 Se
mahat Özdenses ve arkadaşları tarafından 
turk musikisi ve halk şarkıları (Saat ayan) 
21.15 Klasik türk musikisi: Nuri Halil ve 
arkadaşları tarafından 21.50 ORKESTRA• 
1.: V.erdi: Travyata Fantezi. 2 - Ti!: Süvit 
eJıpsıyen. 3 - Lopez: Galito, pasodoble. '4 • 
Pusin: İdil çiğan - 22.45 Ajans haberleri 
- 23.00 Plakla sololar, opera ve operet par
ç~la~ı ::- 23.20 - 23.30 Son haberler ve erte
ıı gunun proeramı. 

Avrupa : 

ur.ı:.""" v ı!. OPERETLER: 19.25 Vt. 
yana - 20 Breslav, Varşova, Frankfurt -
21 Brüksel, Roma, Paris - P.T.T. 

ORKESTAA KONSERLERİ VE SEN
FONİK KONSERLER: 19 London - Rec
yonal - 20.20 Kopenhag - 21.10 Bırno -
21,30 Strazburg - 21.40 Viyana - 22.25 
Lüksemburg. 

ODA MUSİKİSİ: 16.15 Varşova -18.10 
Munih - 18.20 Breslav. 

SOLO KONSERLERİ: 14.30 Stokholm 
- 17.15 Roma, Varşova - 19.10 Berlin 
Bilkreş, Hambur& - 20 Monte Ceneri - 24 
Stutteart. 
N~FESLİ SAZLAR (Marş v. s.): 11.S 

Prag - 12 Beromunstcr - 15.30 Stokholm 
- 19.10 Frankfurt - 19.20 Bırno. 

ORG KONSERLERİ VE KOROLAR• 
17.15 Milano - 18.20 Kolonya - ıs.3Ö 
Hamburg - 20.30 Sottens - 21.45 Stok
holm. 

- Su, su, allah a§kına bir yudum su zerine yattı. Fasılalarla bomba atı - kadar gülle veya bombanm düıtü- Adliye vekaletinin icra işlerinde ıs
diye bağaa bağ•ra gitti. Düıman a. yor ve fasat buldukça baımı çıka - ğünü hesablamak imkanı kalma • lahat yaptırmak üzere getirttiği icra 
teıi hafiflemekten çok uzaktı. Bil. np İngilizlere bir kurtun sıkıyordu. mııtı. Dü§iindüğümüz yalnız ilerden mütehassısı profesör Bay Leyman va
akis gÜndüzle beraber topçu atefi Dakikaaı sayılı, ölümü muhakkaktı. ve yandan gelecek düıman ile bizi zifesine başlamış ve ilk defa tetkikler-
de baılamııtı. Bereket versin ki bu- Fakat o hiç fütur getirmiyordu. Ma harabeden sızı, yaralı inlemesi, su- de buliınmak üzere dün tzmire hareket K 1 A k 

k . ı· d d ızı ay n ara merkezi, bugun 
rada siperler birbirine o kad•r ka - ıne ı ara a aaa a etrafmda tozu su:ıluk ve hararetli. etmiştir. Orada bir müddet tetkiklerde 
rıflk ki fılo bu ateıe ittirak edemi - dumana katıyor, ara siperini allak Gün bir türlü bitip tükenmek bil bulunduktan sonra 1stanbula dönerek saat 15•30 da Yenişehirde kmlay ge-
yor. Yoksa bir,kaç otuz sekizlik si. bullak ediyordu. Belki on bomba si- miyor, zaman geçmiyor ve cehen- çalışmalarına devam edecektir. nel merkezi salonlarında vilayet mec -
perlerlc beraber hizi. havaya uçur~ pere düttü ve patladı. Hali. Ali ç.a- nenı azabı uzayıp gidiyordu. Bu sı- lisini senelik toplantıya çağırmıştır. 
mapı kafi gelirdi VUf ui ,,. kurtun aıkryor. iki ÜÇ ... krntı, bu azab içinde benim dütün- Kızılay Ankara merkezi; son bir sene 

• . ki • 1 1 h" • • at bu çekiıme devam etti ve sonun- düğüm tek §ey, bu cehennemin na - Niğdede elektrik isinde ,·c;nidon Us 111 .. s .... ı,..,, . .ı.~ .•• :s 

HAFİF MÜZİK: 6.30 Berlin~ Hamburı 
- 8.30 Alman istasyonları - 12 Keza -
14.10 Kolonya, Laypzig - 14.15 Berlin -
14.25 Münih - 15 Stuttgart - 15.20 Ham
burg - 16 Frankfurt, Kolonya - 16 25 Vi
yana - 18 Berlin - 18.15 Laypzig _:_ 19.10 
Breslav, Kolonya, Laypzig - 20 Berlin, 
Stuttgart - 20.10 Hamburg - 20.45 Buda· 
Peıte - 21 Konigsbcrg - 22.30 Berlin. 
HA!ı~ MJTC::t v tc:ot. 11 'in <:'• .. uN • 
DAN:> M0Z1Ci1: 22.5 Budapeşte~:_ 22.30 

Hamburg - 22.35 Prağ - 23 Krakovi Mi
lano, Post Parizyen - 23.30 London • 

1

Rec
yonal -:- 24 Droytviç, Lüksemburg, Mila
no, Parıı, Roma, Strazburg. 

Geri ile, hızım es ııper er e ıç ırti· da ıözümüzün önünde aol kalçası - sıl meydana geldiği idi. Bütün bu · · 
bat yok •. u .• -m karanlıgvma kadar N• vd 25 (AA) N' vd b ve bu suretle bir yıl içınde 14 bın 467 
~ nm tam üatünde bir infilak oldu. kahramanlıklara rağben fU dütman ıg e, · · - ıg e u gece 

ıae cebhane, ne su, ne v1yecek alma- l k . v k H Ik h . . lira gelir elde etmiştir. 
J" Ekmek torbasmm, matrasmm hava- buraya nasıl çıkartılmıı ve ıu siper- e e trıge avuştu. a , cum urıyetın 

iım imkanı kalmamı§. Bunlar bizi x...._ - dük' Al' b' 1 d d kendilerine bahşettı'gvı· feyı'zlerden bı'- Merkez bu gelirden umumi afetler ya uçtu5 .... u gor . ı çaVU§ ır ere yerleıme en evvel ne en deni-
üzüyor, hırpalıyor. Fakat ah fU ya- d- d" • . d w l rine daha ulasm, ış olmaktan dolayı se- ve felaketler için ayırdığı büyük bir on u, ara aıperın en afa&'ı yuvar- ze dökülmemiıti? fte kahraman-
ralılar, ıu inliyenler, onlar manevi- 1 d Son . d b' 'k' bo b 1 k k lan 1 k bo 1 B vinr ı"rindedı'r, kısım paradan arta kalanla şefkat an ı. ra sıper e ır ı ı m a ı , or amaz ı 1 bo vardı. u :T :T 
,.atnnızı kırıp g-iriyorlar. lrlerin- yurdundaki kıymetli ve verimli çahş-
J -;y :T daha patladı. tetebbüs neden doğmadan boğula -
de öyleleri var ki zaten ınlediğinin, malarına devam ederek hergün lise ve 

G .. ı · · d h tt b" .. .. mamı•tı? Bunun cevabmı o vakit ve H d bağırdığııım farkında bile değil. oz enmız e ıe en uyumu§, .. a" mı' ı"çı'n ı'htı'fal orta mekteblerde 37 çocuğa sıcak ye-
b "l" · · · b' d o kanlı dekor irinde kolay kolay Bu yetmiyormUf gibi aağ tarafta u 0 um &ıperını ız en ayaan :T mek vcrmeğe devam ederek pansiyo-

. • e bakı Ned veremedim. Seneler geçti ve benim ! ye fimdi İngilizlerin elinde bulunan ara ııperı~ yoruz. en .son- stanbul, 25 (Telefonla) - Üniver- nunda kimsesiz lise talebesinden 52 
h-d v k d k ı b 1 ara•tırmam durmadı. f .. te bugu"n o-. ı b't' "k ı rd k' ı· ra """ egm enarm a anı ır e " "' siteliler 12 nisanda Abdülhak Hami- talebeyi okutmaktadır. .. per ere ı ıtı o an ye e ma ıne ı k d k b l b. nun cevabını veri yonun. 

den bafka el bombası da türedi Si- ve ar asm an ana u anmış ır din ölüm yıldönümü dolayısile bir ih- Bundan başka 25 kişiden ibaret 
perde inND tutmanm imkanı ~k. bat göründ~. Yanma kott~ artık (Sonu var) tifal yapacaklardır. kimsesiz ve çalışma kabiliyetini ta-
Jleri giden her nöbetçi beı dakika tanınmaz bır hal~ gelen Alı Ç&VUf mamen kaybetmiş kimsesizleri hima -
aotıra mutlaka param parça oluyor, fısıltıyı andıran bır sesle: yesine almıştır. Bunlar şefkat yurdu-
ve yahud ondan daha feci olmak ü- "- Beni gavura brralanaym! ~· llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ nun ayrı bir dairesinde barınmakta. 
zere çok ağır yaralı olarak Mirüne diyordu. Onu oradan kaldırdık : : dır. Cemiyet, ~fkat yurdundaki yar-
aürüne bi-ze doğru geliyor. artık hiç bir tarafında tutulacak : E dımlar için bir yıl içinde 5294 lira 

Bir ara geldi ki neferlerin göz- hal kalmamıftı. Bir külçe et ha- : : sarfetmiştir. 
lflT'inde korku okunmaya başladı. Bu tinde diğer iskeletlerin yanına koy· : : 
ölüm kaynağı sipere yanataınıyorlar duk. Kavurmaya batlayan güneıin 

Heyet Ankara verem dispanserile 
: de iş birliği yaparak bir yıl içinde 11 
: veremli genç talebeyi prevantoryom -
: da ve bir kısım vel"Cmlilcri de sana
: toryomda ve evlerde tedavi ettirmiş -
: tir. 

•e giremiyorlardı. Halbuki İngiliz- altında hepimiz topa, bombaya, ö - : 
ler burayı da tutaraa hepimiz mah- Jüme kartı hassasiyetini kaybebniı. : 
•olmll!tuk. Takım ÇHUfU diyarba • adeta yan ölü bir halde bekliyoruz. : 
kalı Alinin yÜzüne baktım. O her Ali çavU§un bir iki saat müdafaa : 
teJ'İ anlamııtı. Bir &Öz söylemeden ettiii siper bot kalmıftı. Fakat an - : --------------------------------------------------------------= 

Yazan: Alexİ• T olıtoi No: 39 

§ ı Cemiyet, halkevi içtimai yardım 

-

komitesinin yardımile yurdda açtığı 

dispanserlerde bir yıl içinde 4630 has

tayı ayakta muayene ettirmiş ve bun· 

Jardan 1947 hastanın ilacını parasız 

vermiştir. Bu iş için de halkevile bera· 

her 1979 lira 83 kuruş harcamıştır. 

Bunlardan başka cemiyete yardım 
için başvuran 317 vatandaş cemiyet

ten yardımlar görmüşler, su baskının

dan ve yangından müteessir olan An
karaya civar köylerden 7 ailenin yeni
den ev yaparak barınmalarını w çift -
lerini sürebilmeleri için hayvan alma
larını cemiyet temin etmiştir. 

Bilgili bir çalışmanın neticesi olan 
iyilik yapma zevkile dolu bir raporla 

bugün hesabını verecek olan ınerlcea 

heyetine önümüzdeki yıl çalışmala-

. rında da muvaffakıyet dileriz. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ • ::111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
Lö For, hizmetten kurtulabildiği 

günler, tezgahlara koşuyor, ve hemen 
bir ziyafet hazırlatıyordu. Şarab, su
cuk ve çerez - ve bir göz kırpışı ile -
Anna Mons'un selamını getiriyordu: 
Anna sıhhattedir, güzeUeşmi~ir, ve 
gönderdiği iki limonu (1) lütfen kabul 
etmC41ini Herr Peter'den rica etmekte
dir. 

Yeni izbada, büyük Perejaslavl filo
ıunun şerefine sayısız bardaklar dev
riliyordu. Bilhassa bu filo için yeni 
bir sancak icad olundu: Beyaz, kırmı
zı, mavi (2). Yabancılar eski seferleri
ni, geçirdikleri fırtınaları, deniz mu
tı.rebelerini anlatırlardı. Pamburg ba
caklarını açar, kollarını göğsüne çap. 
rast bağlar, o korkunç bıyıklarını sal
laya sallaya - hakikaten bir korsan 
gemisinde imiş gibi - portekizce ba
~ırırdı. 

.Petro bu hikayeleri gözleri ve ku
laklariy le içiyormuşcasına dinledi. Al
manlar şaşardı: İç topraklarda doğup 
büyümüt olan bu adama bu deniz aşkı 
nereden geliyordu? Fakat o, gecele
yin, Aleksaşkanın yanına uzanır, dal
gaların, sonsuz genişliklerde bulutla
rın, fırtınalarla savaşan hayalet - ge
mi'lerin hülyasına dalardı. Hayır, o
nu Preobrajenski'ye çekmek imkan· 
ıızdı. Onu mektublarla fazla sıktıkları 
zaman yazardı: 

' . 
(*) o çağlarda rtusyada limon pek az ıö· 

rulen bir şeydi. . . 
~•) Hatırlardadır ki bu sa~cıı:k 1917 ibtıli

line J.qıdar Ruıyanın m.ıllı ba7raiı ola-
rak kLhmttır, • 

-"Pek sevgili Matuşka'm, çariçe Na- -
tali ya Kirilovna'ya - Sana Jayik o/mı- _ 
yan oğlun Petrus kendisini takdis et- : 
meni ister ve sıhhatinle ilgilenir. Ve : 
benim Preobrajankoe'ye gelmemi isti- : 
yorsun. Hazıum, fakat vallahi çok i- -
şim var. Gemiler hemen h~men tamam- : 
landı. Yalnız halatları eksik. Ve topçu : 
Perikazrndan, yedi yüz sajen halatın, : 
vakıt kaybedilmeksizin, gönderilmçsi- : 
ni istiyorum. Ve ömrümüz işte böyle -
geçiyor. Ve senden beni tekrar takdis E 
etmeni istiyorum. Sana layik olmayan : 
Petrus." -----

-- ler." Nihayet, köyde harbten gelen bir - Evet, diyen Çingene tekrar şçi al-
: adam göründü: Saçı sakalı biribirne dı. 
: karıfIJlış, bir gözü çıkmış, gömleği ve Brovkin düşünüyordu: "Ay, ay, ay. 
: pantalonu sırtında çürümüş olan Çin- şuna bakın, şimdiye kadar üç parça ek-
: gene... meği yedi bitirdi ... " 
- Brovkin ve ailesi, salamura etli şçi- Ve sonra, oturduğu tahta sırada k1-
: Jeri ile dışarda akşam yemeğini yiyor- mıldanarak tekrar sordu: 
- du. Bahre kapısına biri vurdu: Baba, N ı y ·? :ı - ası.... anı ... 
: oğul ve Ruhülküdüs rızası için ... " 1- - Her kes gibi. Herkes naeıl ham 
-- vaşka kaşığını sofraya bırakıp kapıya 
: şüpheli şüpheli baktı: 
: - Amin, dedi. 
: Sonra, daha yüksek sesle ilave etti: 
: - Hey, dikkat et, köpekler var ... 
: 1vaşka sürmeyi çekti ve Çingene i-

etti ise ben de öyle. 

- Tatarları yendiniz mi? 

- Yenmek mi? ... Bizimkilerden yir-
mi binini Perekop'ta, ve bir o kadarını 
da dönüşte bıraktık .... 

-5- ---Jvan Brovkin'in izbası önünden ge- -
çilirken artık kalpak çıkarılıyordu. 
Bunu bütün köy biliyordu: "İva~anın 
oğlu fimdi nüfuzlu, çarın sağ el~dir. 
1vaşka şöyle bir işaret etse ona ıste-

·~ı:tı.

~--~ 
Boyarlar, Menıikol'un toplantı•ında ( A•amble.incle) 

- çeri girip avluyu ve aileyi gözden ge
: ~irdi ve kırık dişli ağzını açarak nezle
- li bir gülüşle güldü: 

- Merhaba, diyerek masanın yanın-

İvaşka başını sallaya sallaya kahka
hayı attı: 

- Halbuki burada Kırım hanının 
hükmümüz altına alındığı söyleniyor ... 

diği kadar para verebilir." . .. 
Brovkin, Alyoşkanın parası ıle (~ç 

buçuk ruble ile) bir buçuk rubleye hır 
kıarak, otuz bet kopeğe bir dişi koyun, 
beheri dokuz kopeğe döı:ıt domuz yav
rusu•, yeni bir koşum satın aldı. Güzel 
bir cümle kapısı inşa etti Ve diğer mü
jiklerden - peşin bir ruble, bir kova 
votka verip mahsulün beşte birini de 

meri takıyordu; ka1pağmı kaşlarına 
kadar indiriyor, sakalını ileri doğru 
tutuyordu. Bunlar yetmiyormuş gibi: 
"Hele durun, bu sonbaharda oğlumu 
görmeğe gideceğim, para sahibi olaca
ğım. Bir değirmen satın alacağım," di
yordu. Volkof'un kahyası, onun adına 
babasının ismini de ilave etmemekle 
beraber artık ''İvaşka, İvaşka" diye 
çağırıyor, ona mübhem surette Brov
kin lakabı ile hitab ediyordu. 

kendilerine tahsis etmek vadiyle - se- Brovkin'in üç oğlu daha şimdiden 
kiz desiatin genişliğinde verimli top- yerleşmişti. Büyükleri !aşka babasına 
rak kiraladı. benziyordu: Kısarak ve şişmanca, des-

Brovkin, ehemiyetli bir adam olu- sas bakışlı, çalışkandı. Gavrilkı onun 
yordu; iyice tişirilmit karnının değe- kadar muvaffak değildi; bir az çocuk
rini meydana vurmak için tam meme· ca, belki küçükken ensesine yidiği bir 
loriWD al~ hiıuında i)!i bir IUQUof kı 1.umruk dolııynıirle abdalca idi. Kil-

çükleri Artamoşka anasına benziyor
du: Düşünceli, oldukça garib, fakat is
tediği zaman işinde becerikli idi. Kız
ları Sagnka'yı güzün evlendirmek is
temitlerdi, fakat koca olabilecek bü
tün delikanlılar muharebeye git:mit
lerdi. Ve şimdi işin yoksa bekle: Sagn
ka'yı bir köylüye, bir köleye vermiyc
ceklerdi. Ona Moskovada ,iyi bir tüc
car oğlu bulacaklardı. 

Temmuzda, kıtaların Kırımdan dön
dükleri işitildi. Milisler - babalar, o
ğullar - beklenildi. Kadınlar, akşam 
olurken, tepenin üstüne çıkıp yolu gö
zetliyorlardı. Bir serseriden - muh
terem bir adamdan - köylerine dönen 
ler olduğu öğrenildi. Kadınlar ağla
qğa bafladu "Biıicnkile1" öldürdü-

da bir kütük üstüne oturdu - Çorba
nızı böyle açıkta içiyorsunuz. Izbada 
sizi sinekler mi rahatsız ediyor? 

1vaşka kaşlarını oynattı. Fakat 
Sagnka kimseye sormadan şçi tabağı
nı Çingene'ye doğru itti, bir kaşığı ön
lüğüne sildi, ona uzattı: 

- Sen de bizimle beraber ye, baba
cığım ... 

Brovkin kızının cüretine şaştı ve i
çinden : "Şimdi seniıt o güzel örgülü 
saçlarını çekeyim mi? Erzakı nasıl da 
israf ediyor!" Sözlerini geçirdi, fakat 
ses çıkarmağa cesaret edemedi. Çin
gene açlıktan ölüyordu ki gözlerini 
yan .kapayarak tıka basa yidi, 

Brovkin sordu: 
- Hed) ettin iDİ. ı 

- Sen hanın hükmümüz altına alınıp 
alınmadığını Kırımda geberenlere sor. 
Ancak canlarını kurtardılar. Öyle bir 
sıcak ki! Su yok, solda acı sulu deniz; 
sağda Karadeniz, onun suyu da öteki 
gibi içilmez ... Tatarlar bütün kuyula
ra le§ı doldurmuşlardı. Perekop önün
de duralandı ne ileri, ne geri... İn

sanlar ve atlar sinekler gibi ölüyorlar
dı. İşte böyle muharebe edildi ... 

Çingene bıyıklarını sıvazladı, ağzı
nı sildi, sağlam gözü ile ötekinin kan
lı bebeğini Sagnka'ya döndürdü: "Te
şekkür ederim kızım," diyerek masa
ya kollarını dayadı. 

- İvan, giderken bir inek bıraktım· 
dı .... 

(Soau nz). 



• 

M- 3-1938 

Türk ticaret bankası umumi heyeti toplanıyor Bayan Pitann 
Bankanın blanço yektllıu 22, Edebi müsahabesi' 
nıevduat 6 milyonu buldu 

( Bafı 1. inci sayfada ) 
iki sene arasındaki fark ~üzde yüz
dür. 

Bankanın dört sene içinde iş hacmi
nin bu fevkalade artışı, onun uğraştı
ğı mevzuların da aynı nisbet içinde 
inkişaf ettiklerini göstermektedir. Bu 
mevzulardan çoğu, memleket hayatı -
nın yeni icabcttirdiği büyük mesele-

• lerimiz olması dolayısile tam bir hu
ausiyet ifade ediyor. 

Tasarruf lıesaplarının 
büyük artı§ı : 

Bankanın artan iş hacmile ölçülü o
larak, mevduat da yükselmiştir. Bil
hassa bu yükselişte, tasarruf sahiblc • 
rini çok memnun bırakan aylık faiz 
dağıtılması tedbirinin büyük faydası 
olmuştur. 

934 te 2.169.97 5 lira olan mevduat, 
935 te 3.147.782 lirayı 936 da 4.106.886 
lirayı, 937 de de 5.689.963 lirayı bul
muştur. 

Yüzde nisbet itibarile cidden övü -
nülmiye değer olan bu rakamlar, ban
kanın ne kadar sağlam esaslar üzerin
de işini inkişaf ettirdiğini göstermek
tedir. 

Plasman: 
Bankanın gerek mevduat mikdarı · 

nın ve gerek iş hacminin genişlemesi, 
bir çok yeni sahalarda iş görmesini te
min etmiştir. 

Eski plasmanlar tamama yakın bir 
tekilde tasfiye edilmiş, bunların yeri
ne daha büyük mikdarlar halinde ye
nileri konulmuştur. Mevduatın artış 
nisbctin<le inkişaf eden ve milli serve
tin asıl gayesi olan hareket ve işlet
meyi çok güzel temsil eden plasman -
ların yükselişine aid rakamlar şunlar
dır : 

934 te 2.133.099 lira olan plasmanın 
935 te tasfiyesine doğru gidilmiş ve 
bu plasman 1.278.662 liraya inmiş, bu
na mukabil yeni plasman faslında 

Gönüllülerin geri 

çekilmesi için 

Kanşmazllk 

ça l ışmıya 

komitesi 

başlıyo r 
Londra, 25 (A.A.) - Havas ajansı

nın muhabiri bildiriyor: 
İyi bir membadan haber verildiğine 

göre, karışmazlık komitesi yakında İs· 
panyadaki ecnebi gönüllülerinin geri 
alınması işini başarmak üzere, çalış
maya başlıyacaktır. Tahkik komisyonu 
İspanyada filen işe başlar başlamaz ka
ra kontrolunun kurulması ve bunu ta
kib edecek olan ilk kırk beş gün içinde 
gönüllüler filen geri alınmağa başlan
madığı takdirde bu kontrolun ilgası 
hakkındaki ingiliz teklifinin Fransa 
tarafından kabul edildiği malumdur. 

i yi bir netice almabilecek mi ? 

Fransa'nın bundan önce komisyonun 
Londra'dan hareketinden 15 gün sonra 
kontrolun kurulması ve gönüllülerin 
geri alınmasına başlanmadığı takdirde 
15 gün sonra kontrolun kaldırılmasını 
telkin etmiş olduğu hatırlardadır. 

İngiliz mahfilleri, iyi bir netice alı
nacağından şüphe etmekle beraber mü
zakerelerin tekrar başlamasına ehemi· 
yet vermektedirler. Bu mahfiller bu 
müzakrelcrin gizli yapılan yardımla
rın açıkça yapılmağa başlanması neti
cesinde Avrupada hasıl olabilecek ger
ginliğin artmasıoa mani olacağı kana
atindedirler. 

Bahnlan gemiler i~in 

i ngiltere Franko ile 
528.887 lira açılarak yekun 1.807.550 
lirayı bulmuştur. 936 da ise eski plas -
man yekunu 1.040.144 liraya inmiş, 
yenisi 1.744.289 liraya yükselmiş, ye- Japonyaya nota gönderdi 
kQn 2.784.433 liraya fırlamıştır. 

En bü.yük~ farklı artış so~ &enc~c- Londra, 25 (A.A.) - İngiltere hil· 
dir: Eskı plasman 734.887 lıraya ın- kümeti Frankoya bir nota göndererek 
wni5 t;., ufta _ •• ı-ı.u .,.. .... l.__.,rUU._. .. "'J:!trnJ-tyvn"Vn tatrrlbf bakkındCl..,,..p• 

mikdarı 3.291.102 lirayı bulmuş ve lan tahkikat neticesinde frankist ma
böylelikle ycktın, bir sene evelinc gö- kamlarım hadiseden mesul addettiğini 
re yüzde yetmişe yakın bir fazlalıkla ve bu hususta tazminat istemek hakkı-
4.025.990 lirayı bulmuştur. nı muhafaza eylediğini bildirmiştir. 

Bütün çalı~alarını bu kadar p~r: İlkkanun başlangıcında Yangçe 
lak rakamlar halinde veren bu mıllı nehri üzerinde ingilizlcrin uğradığı 
bankamızı tebrik ederiz. zararlar ve bilhassa Vuhuda bombardı

Ziraat iıletme kurumuna 
verilecek ~iftlikler 

İstanbul, 25 (Telefonla) - Devlet 
ziraat işletmesine tevdii kararlaşan 
Bakırköyünde Ayamama ve Alim 
Burgaz çiftliklerinin istimlakine ya -
landa baglanacaktır. Bu iş için bir 
tahmin heyeti seçildi. 

man edilen ingiliz ticaret gemilerinin 
uğradığı hasar için tazminat verilmesi 
hakkında japon hükümeti nezdinde 
aynı şekilde teşebbüsler yapılmıştır. 

Lcdi Birdscra topçekcri için de ya
kında bir tazminat talebi yapılması 

beklenilmektedir. 

Vuhudaki tahribat için istenilen taz
minata Panay ismindeki amerikan top
çekerinde bulunan İngilizlerin ölümü 
için istenilen tazminat da dahildir. 

Frankistlerin ileri 
hareketi devam ediyor 

Salamanka, 25 (A.A.) - Umumi 1 faa bakanlığı~dan ~ebliğ edilmiştir: .A
karargahtan tebliğ edilmi~tir: Aragon ragon c~p~esındckı muh~reb~ler şı.?
cephcsindeki ileri hareketımize devam dctlcnmıştı=. !'1ucskamn şımalın~c, duş 
ettik. Hueskarun şimalinde Nueno, El- manın tazyıkı karşısında Nueno ılc A
kabclle, Apics, Vcgueda ve Banastas'ı raskuesi boşaltm~ğ~ . mecbur olduk. 
ifgal ettik. Hueskanın cenubunda on Pina bölgesinde bır ası karakolu tank 
köyle Valde Hcmbras, Torremore, ve tayyare himayesinde ?clsa~Saragos 
Punta Aire Polision ve Pikdao tepele- yoluna varmıştır. Ebrcnın cenubunda, 
rini aldık. Dün Ebreyi işğal eden kuv- düşman ileri hareketi du:dur~.lmu~tur. 
vetlcrimiz bugün de Pina ve V clilla Frankistler yalnız Alkonsa .bolgesındc 
köylerini zcptetmşlerdir. .. hafif ilerleme kaydctmişlerdır. 

Alkoriza bölgesinde mühim ~tratc1ık Hava harbı 
mevziler ve sekiz köy iişgal cttık. Tay· 
yarclerimiz yol üzerinde kaçan düşman 
kuvvetlerini takibetti. 

5 Kamyon yaktık ve düşmana büyük 
sayiat verdirdik. Bir hava muharebe
ıindc düşmanın 6 tayyaresini düşür

dük. 
Ebre nehrini geçen frankocular Sa

ragosa • Barselona yolunu kestikten 
aonra şarka doğru ileri yürüyüşlerine 
devam etmişlerdir. Geniş bir manevra
nın inkişafı bekleniyor. 

Hueska tamamen kurtarıldı 
Saragoı, 25 (A.A.) - Roytcr Ajan-

91 muhabiri bildiriyor : , 
Hucska şimdi tamamiyle kurtarıl

mıştır. Muhasırlar tarafından karargah 
ittihaz edilen şehrin mezarlığı Franko 
kuvvetleri tarafından işgal edilmiştir. 
Bu kıtalar gittikçe fazlalaş~n bir sürat
lc Hueskanm şarkına, Katalonya hu
duduna doğru ilerlemektedirler. Bu 
mıntaka cumhuriyetçiler tarafından 
kuvvetle tahkim edilmiştir. 
Muharebeler tekrar ıiddeılendi 

Baraelon, 25 (A.A.) -Milll Miida· 

On biri otuzda iki cumhuriyet 
hava filosu Saragos - Lcrida yo
lu üzerinde yüz kadar kamyon
dan mürekkeb bir düşman nakliye kolu
nu bombardıman etmiştir. Bir kaç kam· 
yon yanmıştır. Bir çok ölü vardır. Di
ğer iki filo biraz sonra üç düşman tay
yaresine hücum etmiş ve fakat yüz ka
dar düşman avcı tayyaresi ortaya çıka
rak tayyarclerimizlc muharebeye baş
lamıştır. Muharebe düşmanın faikiycti 
karşısında aleyhimize neticelenmiş ve 
altı tayyarcmiz düşmüştür. 

Diğer cephelerde kayde değer bir şey 
olmamıştır. 

Siddetli harb devam ediyor 
Barsclona, 25 (A.A.) - Saragos • 

Bucadaloz yolu mmtakasında muhare
be büyük şiddetle devam etmektedir. 

Hükümetçiler, nasyonalistlerin silah
ça fevkalade üstünlüğüne rağmen çetin 
bir mukavemet gösteriyorlar. Asiler, 
Bucadaloz yolu üzerinde terakki ede
rek bu şehirden 1 S kilometre mcsef cye 
kadar gelmişlerdir. 

( Baıı 1. inci sayfada ) 
4- De l'un aJ'autre amour 
5- La route de l'Orient 
6- Le feu sur la montagne 
7- Les carnets d'une infirmicre 
8- Le cortege dcs victimcs 
9- Le choix d' Andromaque 

10- Terrcs devastees et cites mortes 
11- Lcs disciples 
12- Le nouveau Deluge 
13- Le nouvel Adam 
14- Celui qui voit 
15- Le livre qui fait mourir 
16- Le soleil enseveli 
17- Princesse de Lune 
18- Les amours de Corinne 
19- Le cherchcur d'ondes 
20- J can - Peacques, le promcneur so-

litaire 
21- Le nouveau Lazarc 
22- Voyage en Asie Mincure 
23- Les Disciplcs (Tiyatro) 
24- La guerreı· dcs pots (Tiyatro) 
25- L'enlevement d'Europe (Tiyatro) 
Bazı romanlarının mevzuları geniş 

hayal içinde muhtemel ilim keşifleri 
üzerindedir. Üslubunun güzelliği bu 
eserlerin okuyucularını çoğaltmıştır. 

Bu eserlerin arasında bilhassa bizi 
doğrudan doğruya alakadar eden iki 
kitabı vardır. 1928 de Anadoluda pro-

Muhtariyetçiler 
Pragda genişliyor 

( Başı 1. inci saylcıda ) 

hak ctmeğe karar vermiştir. 
Sosyal - hrıristiyan partisi kabine

deki mümessilinin devlet nazırı Za
j icek'in istifa ermesine karar vermiş
tir. 

Sosyal hrıstiyan partisinin icra ko
mitesi, sosyal hrıstiyan partisi mcn
sublarının Henlayn'ın partisine gir
melerine karar vermiş ise de sosyal· 
hrıstiyan partisi Henlayn partisiyle 
tamamiyle birleşemiyecck, bu parti 
ile tek bir cephe teşkil edecektir. 

İcra komitesince verilen kararda 
ezcümle şöyle denilmektedir: 

"Sosyal-hristiycn mebuslar, südct 
Almanlarının talcblcrini müdafaa ve 
kanun yoliylc Alman - Çek münase
betlerini normal bir şekle sokmak ü
zere Südct almanları partisinin mcn
sublariylc işbirliği edeceklerdir." 

... ,_,..ı -·•r••• ~,.. AJıınan :ı.oa
lisyon un un 53 mebusu mevcuddur. 
Buna mukabil en kuvvetli Çek parti
si olan Çek köylüleri partisinin me
busları 44 kişiden ibarettir. 

Çkoslovakyada mulıtariyetçi 
cephenin genişlemesi için yeni 

teşebbü.der 
Prag, 25 (A.A.) - Çekoslovakya a

jansı bildiriyor: 
Bratislava'da B. Hlinka'nın reisli

ğinde toplanan Slovak halk par
tisi, mebus Tiso tarafından verilen ve 
muhtariyetçi cephenin Macar, Alman 
ve Rüten akalliyetlerine de teşmilini 
taleb eden teklifi görüşülmüştür. Slo
vak halk partisi reislik divanı, görüş
me neticesinde, mebus Tiso'yu politik 
sahada bu işbirliğini temine memur et
miş ve bu iş için daimi bir komite 
tayin eylemiştir. Reislik divanı, aynı 
zamanda, mebus Tiso'ya bu mesele 
etrafında parlamentoda bir beyanat
ta bulunmağa salahiyet vermiştir. 

Prag politik mahfilleri, bu karan po
li tik kıymeti olmıyan ve yalnız tetkik 
kıymeti buluanan bir hcreket sayıl
maktadır. Zira muhalefetin kuvveti, 
b usuretle değişmemekte ve fazlalaşma
maktadır. Hükümct, ekalliyetlere kar
şı kendi politikasını tatbike devam 
cyliyecektir. 
Slovakyanın hususi meselelerine ge

lince, hükQmet başta Slovak Hodza 
olduğu halde, hük\lmct ekseriyetini 
teşkil eden partilerin slovak mebus
larından mürekkep mühim bir kuvveti 
mevcud bulunmaktadır. 

Totaliter devletler 
aleyhinde nümayi~ler 

Nevyork, 25 (A.A.) - Binlerce tale
be, totaliter memleketlerde demokrasi 
hürriyetleri ile mezheb . hürriyetinin 
ilga edilmesini protesto etmek üzere 
Madison Skuar Park'da bir nümayiş 
yapmışlardır. Nümayişçiler, cihan ıul
bunu tesis etmek üzere beynelmilel bir 
konferans akdedilmesini ve Almanya
İtalya ve Japonyanın bu konferans ha
ricinde bırakılmasını istemişlerdir. 

Londroda Almanya aleyhinde 
bir niimayiş 

Londra, 25 (A.A.) - Dün akşam ge
ne Almanya aleyhinde bir nümayiş ya
pılmıştır. Nümayişçiler Vcstcnd'dc: 
Londradaki nazileri kovunuz.,, "Çcm· 
bcrlayn gitmelidir.,, diye bağırmışlar
dır. 

fesörlc beraber yaptıkları seyahatin 
intibalarını bir kitab halinde tesbit et
miştir. İkincisi (Princesse de Lunc), 
yani (Mahperi) ismindeki romandır. 

Bu kitaplar, türkü anlayan, seven ve 
olduğu gibi anlatan bir yazılar serisi
dir. (Anadoluda seyahat) kitabının 

neşri kendisini Amerika coğrafya ce
miyetine aza yaptırmıştır. (Noel Ro
je ), türklük içinde sevilen ve takdire
dilen bir isimdir. Bu kitablardan başka 
birçok tanınmış gazeteler ve mecmua
larda makaleleri daima en ileride yer 
alır. Kendisi aynı zamanda geçen sene
ye kadar Cenevre kız lisesinde edebi
yat profesörü idi. 

Size bu toplantıda fransız edebiya
tında rol oynamış kadın muharrirlcr
dcn bahsedecektir. Kendisine sözü bı
rakırken daima tekrar ettiği dostça bir 
cümlesini bildirmek isterim. Profesör 
Pitar türklerin ırki vasıflarını tanıtır
ken Noel Rojc der ki: 

"Ben Türkiyede aynı ırktan olduğu
muzu en iyi hissederim.,, 

Bayan Afetin bu takdirkar ve kadir
şinas sözlerine Bayan Pitar teşekkür 
ettikten sonra müsahabesini yaptı. 

Bu mlisahabenin esaslı noktalarını 

yarın okuyucularımıza bildireceğiz. 

B. Çemberloynin 
nutkunun ôkisleri 

Prag mahfillerinde 

men1nunluk var 
Londra, 25 (A.A.) - Royter: Çcm

berlayn'in dünkü nutku hükümct mer
kezlerinde muhtelif akisler bırakmış 

tır. Bu cümleden olarak Berlinde res
mi bir sükunet, Pariste büyük bir se
vinç, Roma, Prag'da sessiz bir mem -
nuniyet Ccnevrede inkisar ile karşı
lanmıştır. 

Parlamento mahafili, B. Çcmber
layn'm yeni bir teahhüde girişmekten 
içtinab etmiş olmakla beraber Alman
ya tarafından Çekoslovakyaya karşı 

bir taarruz icrası halinde Büyük Bri
tanyanın takınacağı tavır hakkında bir 
glına şüpheye yer bırakmamış olduğu
nu beyan etmektedir. Bu mahafil, in
.ıu. ba•vekilinin nutkunda İtalya hak 
kında kullanılmış olan dostane cümle-
lerin mumaileyhin Almanya ile İtal
yanın politikaları arasında bir fark 
gözetmek arzusunda bulunduğuna de -
Ialct etmekte olduğu, çünkü Başveki -
lin alman tehlikesine zımnen işaret et
miş bulunduğu mütalcasını serdetmek 
tcdirlcr. 
Öğrenildiğine göre, gelecek sah gü

nü lordlar kamarasında hükümetin 
liış politikası hakkında görüşmeler cc 
reyan edecektir. 

B. Çörçil Paris' e flitti · 
Londra, 25 (A.A.) - Londra mu

hafazak~r liderlerden Çörçil bugün 
tayyare ile Parise gitmiştir. Orada 
dört beş gün kalacak ve İngiltere el
çiliğinde misafir olacaktır. 

Mevcud kanaate göre, Çörçil Fran
sız siyaset adamlariylc bazı müzake
relerde bulunacaktır.· 

Çekoslo1:ak m.ahf illerinde · 
memnunluk 

Prag, 25 (A.A.) - Çcteka ajansı
nın bir tebliğine göre, Çemberlayn'ın 
Çekoslovakya hakkındaki beyanatını 
salahiyetli Prag makamları memnu
niyetle karşılamıştır. 

İngiliz hükumetinin Alman akalli
yetleri hakkında Çekoslovakya hüku
metinin yaptığı muameleyi bihakkın 
takdir etmiş olması Çekoslovakyadaki 
hukuki nizamı tasvibi mahiyetinde 
telakki edilmektedir. 

Amerika malı/illerine göre 
Vaşington, 25 (A.A.) - B. Çem

bcrlayn'ın nutku karşısınaa ilk inti
balar, derin ihtiraz kayıdlarına rağ
men umumiyete müsaiddir. 

Salahiyctdar müşahidler, bu nut
kun en esaslı neticesinin muhalefeti 
teskin etmesi ve B. Çcmbcrlayn'ın 
./aziyetini takviye eylemesi olduğunu 
kaydetmektedir. 

B. Hitler Königsbergte 
Königsberg, 25 (A.A.) - Hitlcr, bu 

akşam tayyare ile buraya gelmiş ve 
Hitlcr gençliğine mensup erkek ve kız 
20 bin kişinin arasından geçerek eski 
şatoya girmiştir. Hitlcrin tcrefine şa
toda büyük merasim yapılmıttır. 

Valide ham yak1nda yıkılacak 
İstanbul, 25 (Telefonla) - Emine 

nü meydanının açılması için öne ı 
Valide hanı yıkılacak, burası 26 nisar 
sabahı tamamen boşaltılmış ve 27 n 
san sabahı da binanın hedmine ba 
lanmıı olacaktır, 

Halayda lürklerl 
hudud dııına 

~ıkarmak istiyorlar 
Antakya, 25 (Hususi) - İttihadı 

vatani partisine aza kaydetmek için 
bütün vekalet memurları adeta sefer
ber bir vaziy.etc getirmişlerdir. 

Kah para kah şiddet kullanan bu 
memurlar köy köy dolaşmaktadır. 

Türklerle meskun Yakto köyüne ge
len bu memurlardan birine Hasan Ta
ban adlı bir zat: (Biz Hatayın mah
vına scbeb olacak sömürgecilerin 
emellerine hizmet eden böyle bir par
tiye giremeyiz) demesi üzerine jan
darmalar marifetiyle derhal tevkif e
dilmiştir. 

Eti türklerindcn Şeyh Abdülhamid 
oğlu İskendcr de aynı akibete uğra
mıştır. 

Mehmed'in evine ba.tCkın 
Antaky a, 25 (Hususi) - Evvelce 

bildirdiğim gibi Mehmedin, ittihadı 

vatani mensupları önünde köy halkı
na karşı: Biz bu partiye giremeyiz. 
Sömürgecilerin uşağı değiliz ve ola
mayız) demesi üzerine partiye men
sub silahlı serseriler tarafından gece 
yapılan bir baskınla zavallı adam ya
ralanmış ve çoluğu çocuğu dövülmüş
tür. 

Dini bir propa~anda 
İskenderun, 25 (Hususi)-Şahin Ceb

bare, ittihadı vatani partisi kulübün
de bir nutuk söyliycrek meşhur hoca
lardan ba~etmiş ve şapka giyenlerin 
kafir olduğunu işaret etmiş ve daha 
bir çok saçma sapan şeylerle de din 
propagandası yapmaya yeltenmiştir. 

ittihadı ı•at.anl)·e aza toplamak 
icin 

Kırıkhan, 25 (Hususi) - Ermenile
ri ittihadı vatani partisine kaydetmek 
için Mahmudlu Türk köyü civarında 
bulunan milli emlakin crmenilerc 
tevzi edileceğini vadetmişler ve bu 
yolda karar aldıklarını da iddia et-
mişlerdir. • 

Zorla kuliibe girenler 
İskenderun, 25 (Hususi) - Meş

hur şaki Koço Hacılar köyünden önü
ne 110 kadar köylüyü katarak ittihadı 
vatani kulübüne getirmiştir. 

Halkı tahrik 
Antakya. 25 (Hususi) - Evvelce 

bildirildiği veçhilc sırf bir hadise çı
karmak maksadiylc yeniden alınan 

çapulcu gürühundan polisler sivil ve 
toplu olarak uzun çar9ıda dolaşarak 
halkı tahrik edici vaziyetlerde bulun
maktadırlar. Olur olmaz silah a
tan bu herifler evine giden türkler
den şoförler cemiyeti reisi İzzet Ze
keriyayı görünce aynı oyunu tekrar 
ederek iljlerinden birinin havaya silah 
atması üzerine derhal İzzeti yakalıya
rak silahı sen attın diye tevkifi cihe
tine gitmişlerdir. 

Para ile adam topluyorlar 
Antakya, 25 (Hususi) - 15 nisan

da yapılacak seçimde Suriye lehine 
hizmet edenlere tevzi edilmek üzere 
para toplam.ak için nüfus memurla
rından mürekkeb bir komi~on ku
rulmuştur. Bu komisyonun verdiği 

karara göre bütün memurların maaş
larından yüzde 3 kesilecektir. 

Köyler basıldı 
Kırıkhan, 25 (Hususi) - Kırıkha

na merbut köyler olur olmaz bahane
lerle basılmaktadır. Arpalı ve Çınar
lı köylerinde yapılan baskında evler 
arandıktan &onra bir şey bulunama
yınca halktan bir çok kimseler dö
vülmüşlcrdir. 

Et • 
pıyasasını 

tanzim • • 
ıçın 

Ay başında bir 
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Petrol ve müştakları 

yOksek istihlak resmi 
Bu maddelerden 

allnmıyacak 
Zirai ve sınai istihul sahalarında 

ve bir kısım motörlerin işletilmesinde 
kullanılan ve ucuz,. pratik bir işleyici 
kuvvet vasıtası olan mazot ve motorin 
gibi petrol müştakları Hatlarının art · 
tmldığı hakkında birçok şikayetler 
yaplmıştır. 

Hükümctin bu hususta yaptrdığı 
tcdkikler neticesinde karı ve vcrgile
rilc birlikte bugün motorinin depoda 
maliyet fiatı 7 kuruş olduğu anlaşıl -
mıştır. Bu mikdar bile sanayi ve zi
raatte işletici kuVV'Ct istihsal maddesi 
için CjOk iken bu yedi kuruşa da bazt 
belediyeler tarafından yüksek istihlak 
resmi konulmakta ve müstehlike ge -
çinccyc kadar binen nakliye masrafı 

ve saire yüzünden satış fiatları te
hammül ün fevkinde bir hadde çık

maktadır. Bu vaziyeti göz önüne alan 
Ekonomi Bakanlığı mükerrer vergile
re müsaid olmıyan petrol ve müştak -
larından alman istihlak resminin 
kaldırılması lüzumuna kani olmuş vo 
bu kanaatini İç Bakanlığa bildirmiş -
tir. 

İç Bakanlık, bu hususta vilayetle
re bir emir göndermiştir. Bakanlık bu 
emrinde istihlak resminin büsbütün 
kaldırılmasının belediyelerin mali du
rumu ve mevzuat bakımından imkan 
içinde olmadığını, bununla beraber 
ziraattc ve sınai istihsaHitta kullanıl • 
ması itibarile müstehliklercc ucuz fi
atla redarik edilmesi lazım gelen pet· 
rol ve müştaklarından belediyelerce a
zami tarife üzerinden istihlak resmi 
alınmasının fiatların tercffuuna amil 
olacağı ve bir takım şikayetlere se
bebiyet vereceği göz önüne alınarak 

belediyelerin ileride böyle bir gelir 
kaynaklarından mahrum olmalarına 

meydan kalmamak üzere bu maddeler 
için asgari tarifenin t.ıtbikına itina e
dilmesini bildirmektedir. 

Mareşa l Göring 
Avusturyada 

Viyana, 25 (A.A.) - Mare§Sl Gö
ring, bu sabah saat 9 da yukarı Avus -
turyada Vels şehrine gelmiştir. Pas
sau'da mareşal Göring'i Avusturya u
mumi vali vekili B. Glcnz - Horstenav 
karşılamıştır. Hususi trenin Vels'e 
muvasalatını müteakib, mareşal Gö
ring, Lihtcneg şatosuna gitmiştir. 
Mareşal, kan biraderi adliye nazırı B. 
hüber'in misafiri olarak burada kala
caktır. 

Linz'de · 
Linz, 25 (A.A.) -Alman hava nazı· 

n mareşal Göring, bugün buraya gclmit 
ve halk tarafından şiddetle alkışlanmış
tır. 

Mareşal Göring hükümet konağı 

balkonundan Avusturya halkına bir 
nutuk söylemiş vebu nutuk bir çok de
falar sürekli alkışlarla kcsilmiştfr. 

Serbest bırakılan mevkuf lar 
Viyana, 25 (A.A.) - Viyana polisi 

ihtiyaten tevkif edilmiş olan birçok 
kişil-eri bugün serbest bırakmıştır. 

Bunlar arasında meşhur kulak müte
hassısı profesör Noyman da vardır. 

Profesör döviz kararnamesi hilafında 
hareket etmekle suçlu olduğundan 

muhakemesi adli mahkemelerce yapı· 
lacaktır. 

Suşnig Aı·mıturyadan ayrılmak 
istemiyor 

Bcrlin, 25 (A.A.) - Eski Avustur
ya başvekili Şuşnig istediği hududa 
kadar kendisinin götürülmesi hakkın· 
da yapılan l"'9llııi teklifleri kabul et
memiş ve memleketinde kalmak istedi
ğini bildirmiştir. 

teşekkül kuruluyor Akı l hastaha.nesine 
İstanbul, 25 (Telefonla) - Beledi -

ye et piyasasını tanzim etmek için şe
hir meclisinden aldığı salahiyeti ı ni
sandan itibaren kullanmağa karar 
verdi. Belediye kasaplar şirketinin 

ve iş bankasının iştirakile ve 250 
bin lira sermaye ile bir teşekkül mey
dana getirecek, ileride lüzum görü
lürse bu sermaye arttırılabilecektir. 

Geçen sene ve bu sene kesilen 
miktarlar arasındaki fark 
İstanbul, 25 (Telefonla) - İstan -

bul belediyesinin hükümctimizin ha
yatı ucuzlatma yolunda verdiği ilk 
kararı tatbik husuıundaki çalııması 
devam etmektedir. 

Bugün mezbahada kesilen ve ke
silmiş olarak şehre getirilen hayvan 
.,ikdarı geçen senenin aynı gününe 
Mzaran çok yüksektir. 

Bugün 683 karaman, 342 dağlıç, 12 
lr vırcık, 3485 kuzu, 30 keçi, 5 oğlak, 
~4 sığır, 45 dana, 26 manda, 6 malak 

. .ceeilmiıtir. Bunların )"Ckunu 4758 

kaçan bir suçlu 

Hastahaneden zorla ahnacak 
İstanbul, 25 (Telefonla) - Bir apar

tlman dolandırıcılığından dolayı mu -
hakeme edilen Ahmed Rifat iki gün e
vci mahkemede ara kararı verileceği 

sırada ortadan kaybolmuştu. Polis 
Ahmed Rifatı Bakırköyündc akıl has
tahanesinde bulmuş, fakat hastahane 
idaresi Ahmed Rifatın doktor raporu 
ile yattığını ileri sürerek kendisini 
poliac teslim etmemiştir. Bunun üze
rine müddei umumilik Ahmed Rifa
tin zor kullanılarak hastahaneden a
lınması için emir vermiştir. Emir ya
rın infaz edilecektir. 

baştır. 

Geçen sene aynı günde şehre sevk 
edilen kesilmiş hayvan mikdan 3004 
bq idi. 
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EMLAK ve 

HENÜZ TALEP EDİLMEMİŞ HİSSE SENETLERİ B. TERTİBİ 
DERDESTİ T AHS!L A. HİSSESİ 

KASA VE BANKALAR MEVCUDU: 

Kasa: 
Banknot; 
Gümüş: 

Ufaklık : 

135.740.00 
1.051.50 

877.45 

31 Birinci konun 1937 vaziyeti 

137.668.95 

8.902.450.00 

2.978.870.27 

SERMAYE 

1HT1Y ATLAR: 

Nizami ihtiyat akçesi 
tıeride v1:1.kuu muhtemel zarar karşılığı 
Tahsis edilmiş karşılıklar 

MEVDUAT: 

1.99.014.83 
28.433.89 

246.046.39 

20.000.000.00 

473.495.11 

Dahili Muhabir Bankalaı Z.004.334.86 2.142.003.81 

900.000.00 

Ibrazında 

Preavili 
Vadeli 

2.023.702.07 
653.627.71 
285.366.97 MEVDUATIN MUNZAM KARŞILIÔI OLAN HAZİNE BONOLARI 

SENEDAT CÜZDANI: 

İskonto senetleri 
İskonto edilen mütekaidin ve eytam maaşları 

ESHAM VE TAHVİLAT CÜZDAI: 

Borsada Kote olanlar 
Borsada Kote olmayanlar 

AVANSLAR: 

Esham mukabili avans 
Altın ve gümüş üzerine avans 
Senedat mukabili avans 
Teminatı Mütenevvis mukabili avanı 

BORÇLU CARİ HESAPLAR: 

Kefalet mukabili krediler 
Hazine kefaleti mukabili hesabı cariler 

İPOTEK MUKABİLİ AVANS: 

Tahsil edilecek müdevveı emİak satış taksitleri 
Tahsil edilecek müktesep em!S.k satış taksitleri 
İpotekli İkrazat 
İpotekli ,, B. 
İpotekli Ticari hesabı cariler 
İnşaat üzerine avanı 

MENKULLER: (*) 

GAYRI MENKULLER:(*) 

Hissei iştirak mukabıli gayrimenkuller 
Banka hizmetine tahsis edilenler 
Diğer gayrimenkuller 

MUHTELİF BORÇLULAR 

KABULLERİMİZDEN DOLAYI BORÇLULAR 

NAZIM HESAPLAR 
-· 

(*) Menkuller T. L. 93.000 Gayrimenkuller T. L. 1.287.080 İ!iin 
sigortalıdır. 

Masraflar: 
Maaş ve ücretler 
İdare masrafları 

Vergi ve harçlar 

Verilen faizler 

Muhtelif zararlar 

Amortismanlar 
Kar 

6.610.00 
760.462.55 

L.644.146.10 
175.002.00 

106.511.66 
260.15 

4.050.00 
4.315.03 

5.567.78 
189.178.21 

.. 113.940.87 
217.637.71 

6.747.575.18 
457.919.92 
228.755.65 
157.539.15 

1.129.861.57 
380.297.32 
524.532.51 

767.072.55 

1.819.148.10 

ll5.136.84 

194.745.99 

B.923.368.48 

42.471.06 

2.034.691.40 

17.808.315.51 

41.882.043.92 

29.266.263.39 

117.776.581.32 

·KAR ve 

TASARRUF MEVDUATI : 

Vadesiz 
Bir aydan bir seneye kadar vadeli 
Bir sene ve daha fazla vadeli 

EYTAM MEVDU ATI 

MUHTELİF ALACAKLILAR 

TALEP OUNMAMIŞ TEMETTÜ VE KUPONLAR 

KABULLERİMİZDEN DO ALAYI ALACAKLILAR ' 

NAZIM HESAPLAR 

KAR 

ZARAR 
Hesabı 

288.156.80 
79.851.35 
41.094.75 409.102.90 

494.326.66 

38.288.67 

25.167.51 
327.025.53 

l.293.911.27 

Alınan Faiz ve Komisyonlar 
Muhtelif karlar 
İştiraklerimizden Kar 

167Z 

1.809.032. 75 
648.825.32 

5.155.18 

2.962.696.75 

2.463.013.26 

3.337.466.52 

17.064.505.65 

71.19 

41.882.043.92 

29.265.263.39 

327.025.53 

117.776.581.32 

Y.074.198.52 
102.849.64 
116.863.11 

1.293.911.27 

•============================================================================================ 
• 

· . il6yetler . 
Katran ağacı satdacak 

Denizli S. inci Smıf Orman Mü
dürlüğünden : 

ı - Denizli vilayetinin Acıpayam 
ilçesi dahilinde vaki hududlan şartna
mede yazılı :Andız dağı ormanında 
evrakı keşfiyesi mucibince tamamen 
kurumuş ve yağlı boya ile numara
lanmış olan 4605 adet katran ağacı 
"20" gün müddetle kapalı zarf usu
liyle artırmaya konulmuştur. 

2 - Artırma 6. 4. 938 tarihine mü
sadif çarşamba günü saaat "15" de 
Denizlide orman başmühendisliği bi
nasında yapılacaktır. 

3 - Kurumuş katran ağacının be
her gayri mamlıl metre mikabı "8" 
lira 25 kuruş mecmu bedeli ''21795" 
lira 12 kuruş olup muvakkat teminatı 
"1634" lira "63" kuruştur. 

4 - Mukavele ve şartnameyi gör
mek isteyenler Ankarada orman u
mum müdürlüğü ile Denizli orman 
başmühendislik muavinliğine müra-
caat etmeleri. (1519) 1565 

Mekteb yaptırılacak 
Afyon Vilayetinden : 

Afyonda yapılacak 111557 lira 21 
kuruş bedeli keşifli Dumlupınar ilk 
okulunun 36996 lira 10 kurufluk bir 
kısım inşaatınna 'yapılan tekliflerin 
tarifatı kanuniye dairesinde ve layık 
hadde görülmemesiyle ihale edileme
miş olduğundan bu inşaat bennucibi 
kanun aynı şeraitle bir ay içi~de in
tac edilmek üzere pazarlıkla ıhaleye 
bırakılmıştır. 

1 _ tık pazarlık ve ihale 6 ni.aan 
938 tarihine müsadif çar,amba günü 
saat on altıda Afyon vilayeti daimi 
encümeninde yapılacaktır. 

2 - Bu inşaatın 23000 liralık kıa
mı 25 mayıı 938 de bitirilecek ve be
deli 937 büdcesinden verilecektir. 
13998 liralık kısmı da 938 senesinde 
muayyen müddetinde ikmal edilerek 
parası 938 büdcesinden verilecektir. 

3 - Muvakkat teminat "2775" lira. 
dır. 

4 - Münakasa şartnameleri, keşif 
evrakı ve diğer müteferri evrak 185 
kuruş mukabilinde Nafıa müdtirlti
ğünden alınabilir ve görülebilir. 

5 - İstekli olanlar Nafıa vek~le
tinden 938 senest için alınmrş yetmiş 
bin liralık yapı ehliyet vesikasiyle 
ticaret odası kayıd verakası, in~aatta 
bir mimar veya mühendis bulundura
caklarına dair noterlikten musaddak 
taahhüdname ile birlikte pazarlığa 
iştirak etmeleri ilan olunur. 

(1610/ 809) 1669 

İlk okul binası yaptmlatak 
Balıkseir Vilayeti Daimi Encü~ 

meninden: 
ı - Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 

konulan it: 
Edremitte yeniden yapılacak ilk o

kul inşaatı olup keşif bedeli 26941 lira 
16 kuruştur. Muvakkat teminat 2020 li-
ra 59 kuruştur. · 

2 - Bu işe aid evrak şunlardır: 
Proje, mesaha cetveli, keşifname, 

fiatı· vahit cetveli, ekl!liltme şartname
si, fenni prtname, mukavele projesi, 
bayındırlık i§led genel tartnamel!li. 

İstiyenler bu evrakı vıliyet nafıa 
mUdürlü~ünde veya da~ encilmen 
kaleminde görebilirler. 

3 - Ekailtme 4.Niaan 938 tarihinde 
pazartesi günü saat 15 de Balıkesir vi
layeti hükümet binasında müteşekkil 
daimi enc:imen odasında yapılacaktır. 
4- Eksiltmeye girebilmek için 1938 

yılı ticaret vesikası ve muvakkat te• 
minatmı mal 1andığına yatırdığına da
ir makbuz: veya ,ayanı kabul. banka 

mektubiyle ve 1938 yılı için nafıa ve
kaletinden alınmış ve bu nevi i§lere 
girmeye salahiyet veren müteahhitlik 
vesikasının ibrazı meşrut olduğundan 
isteklilerin yukarıdaki şartlar ve 2490 
No. lu kanunun hükümleri dairesinde 
hazırlıyacakları zarflarını muayyen 
tarihte ve ihale saatinden bir saat evel 
makbuz mukabilinde vilayet makamı
na vermeleri. 

Postada vaki gecikmeler kabul edil
ıniyeceği ilan olunur. (1434-721) 

1499 

Memleket hastanesi 

yaptırılacak 
Afyon Vilayetinden : 

1 - Afyon vilay eti merkezinde 
yaptırılacak 168028 lira 29 kuruş ke
şif bedelli memleket hastahanesi in· 
şaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - İnşaatın 61000 liralık kısmının 
937 mali senesi içinde yapılması mü
tebaki kısmının 938 senesinde yapıl
ması lazımdır. Bunun da 40.000 lirası 
938 senesi büdcesinden ve 67028 lira 
29 kuruşu da 939 senesi blidceıinden 
verilecektir. 

3 - İhale altı nisan 938 tarihine 
müsadif çarşamba günü saat on beş 
buçukta Afyon daimi enclimeninde 
yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminatı 9651 lira 
41 kuruştur. 

5 - Keşif evrakı 8 lira 50 kuruş be
del mukabilinde Afyon vilayeti nafıa 
müdürlüğünden alınabilir. Ve görüle
bilir. 

6 - !stekli olan nafıa vekaletinden 
938 senesi için alınmış yüz bin liralık 
yapı ehliyet ve müteahhidlik vesika
sı, ticaret odası kayıd varakası inşaa
tin hitamına kadar bir mimar veya 
mühendis bulunduracağına dair re&-

mi teahhtidname ile kanunun tarifi 
dahilinde tanzim olunmuş teklif mek
tublarını ihale günü olan 6 nisan 938 
tarihine müsadif çarf81Dba günü saat 
on dört buçuğa kadar makbuz muka
bilinde vilayet daimi encümen riya
setine vermiş bulunmaları lazımdır. 

Uan olunur. (1502/ 754) 1563 

· ·Kazalar · 
Hoparlör mikrofon 

saire alınacak 
Tarsus Belediyesinden: 

Belediyemizct:, merkeze takriben 
1000 metre uzakta dört hoparlöre kuv
vetli seda verebilecek bir amplifikatör 
ve hoparlörleri ile mikrofon ve bunla
ra lazım olan malzeme ve tesisatın ya
pılması kapalı zarf usuliyle münakasa
ya çıkarılmıştır. Muhammen bedeli 
800 lira olup muvakkat teminat akçesi 
60 liradır. İhalesi 28.3.938 pazartesi 
günü saat 15 de Belediye encümeninde 
yapılacağından isteklilerin şartname

sini belediyemizden aramaları ilan o-
lunur. (1345)° (696) 1451 

Elektrik tesisatı 
Bolvadin Şarbaylığından : 
Nafia vekfüetince musaddak proje 

mucibince 23000 lira 40 kuruş bedeli 
keşifli Bolvadin şehrinin elektrik te
sisatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

1 - Eksiltme müddeti 1- mart- 938 
tarihinden itibaren kırk beş gündür. 
İhale 14 - nisan - 938 perşembe günü 
saat 14 de belediye encümeninde ya
pılacaktır. 

2 - Eksiltmeye gireceklerin şerai
ti kanuniyeyi haiz olduklarını vesai-

ki resmiye ile isbata mecburdurlar. 
3 - Taliplerin ihale saatinden ev

vel %7,5 teminatı muvakkatlerini ve 
teklif mektublarını encümene vermiş 
olmaları lmmdır. 

4 - Elektrik projesini ve şartname
yi görmek ve fazla malilmat almak ie
tiyenler belediye reisliğine müra
caat edebilirler; talipler fenni prtna
me ile projeleri belediyeden 5 lira 
bedel mukabilinde alınabileceği il4n 
olunur. 

(609) 1296 

Elektrik ve su projesi 
ya ptl rı laca k 

Çifteler Harası Direktörlüğünden: 
Yirmi sekiz bin lira tahsisatı olan 

Hara elektrik ve l!IU işine aid keşif ve 
projeler pazarlıkla yaptırılacaktır. Bu 
işi yapmağa talih olan firma ve mü
hendislerin 1 nisan 938 tarihine kadar 
Çifteler harası direktörlüğüne müra-
caatları ilan olunur. (741) 1570 

Baytar aranıyor 
Ayvalık Belediye Reiıliğinden : 
(65) lira ücretli belediyenin fenni 

mezbahası baytarlığı münhaldir. E
mekli baytarlarımızdan talip olanla
rın vesaikile müracaa,tlarr ilan olu-
nur. 1622 

Arazöz al.nacak 
Taraus Belediyesinden: 

Belediyemiz itfaiyesine kapalı zarf 
usuliyle bir yangın arazözil alınacak

tır. Muhammen bedeli 6780 lira olup 
muvakkat teminat akçesi 508 lira 50 
kuruştur. İhalesi 28.3.938 pazartesi gü
nü saat 15 de belediye encümeninde 
yapılacağından isteklilerin tartname
sini belediyemizden aramaları .ilAıı o-
lunur. (1346/ 697) 1452 

Mahkemelerden 
Ankara Birinci Sulh Hukuk H&

kimliğinden : 

İtfaiye meydanında Nevşehir ha
nında halıcı Niğdeli Mehmede: 

Altındağ mahallesinde 174 No. da 
Saibe Cihan tarafından aleyhinize a
çılan alacak davasının ikametgfilıını
zın meçhuliyetine binaen ilanen da
vetiye ve gıyap kararı tebliği sure. 
tiyle yapılan duruşması sonunda: 
Müddeabih 85 liranın mahkeme mas
rafiyle birlikte tahsiline 12. 1. 938 gü
nünde karar verilmiş olduğundan iş· 
bu hüküm hulasasının tebliği günün
den itibaren 8 gün içinde temyiz et
mediğiniz takdirde hükmün katileşe-
ceği ilanen bildirilir. (811) 1670 

Ankara Belediyesil. 
, ' ' 

Mühendis ve fen memuru ve 
ressam ahnatak 

Belediye imar Müdürlüğünden: 
lmar müdürlüğü kadrosunda 300 

ve 250 lira ücretli iki mühendislik 
ile bir fen memurluğu ve bir rcssam
hk münhaldir. Talip olanların evrakı 
müsbiteleriyle müracaatları ilan olu· 
nur. (742) 1539 

Zayii er 
Zayi - Memurin kooperatif şirke

tine aid 507 No: lı hisse senedimi zayi 
ettim: yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. Divanı muhasebat idare 
ve hesap işleri mümeyyizi Tevfik Öz
men, 1668 
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G mrOk ve inhisarlar B. 

Temel kazıkları 

yaptırılacak 
İnhisarlar Umum Müdürlüğün

den: 
1-İzmirde şartname ve projesi mu· 

cibince yaptırılacak ve II. iV. 938 tari
hinde ihale edilmek üzere eksiltmeye 
konulan Tütün bakım ve işleme evinin 
temel kazıkları işi ayrıca kapalı zarf u
suliyle eksiltmeye konulmuştur. 

lI - Keşif bedeli 87265 lira 50 ku
ruş muvakkat teminatı 56ı3.27 liradır. 

III - Eksiltme II. IV. 938 tarihine 
rastlayan pazartesi günü saat ı 5 de Ka· 
bataşta levazım ve mübayaat şubesin
deki alım komisyonunda yapılacaktır. 

Kapalı zarflar ayni günde en geç saat 
14 de kadar adı geçen komisyon baş
)sanlığına makbuz mukabilinde verile
cektir. 

IV - Şartname ve projeler 4.36 lira 
bedel mukabilinde İnhisarlar Levazım 
ve mübayaat §Ubesiyle Ankara ve İz
mir başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V - Fenni şartnamesinde izah edi
len esaslar dairesinde yapılacak olan 
temel kazıkları işi Franki, Rodic, sterr, 
simpleks, Brechtl, Abolorenz, miharlis, 
mast ve sair firmaların usul ve sistem
lerine veya bunlara mümasil sistemlere 
göre yapılacaktır. Eksiltmeye iştirak 
etmek isteyen firmaların fenni teklifle
rini münakasa gününden on gün evve
line kadar tetkik edilmek üzere İnhi· 
aarlar tütün işleri müdürlüğüne verme
leri lazımdır. 

VI - İsteklilerin bir mühendis veya 
mimar olmaları ve yahud bir mühendis 
veya miman inşaatın hitamına kadar 
daimi olarak iş başında bulunduracağı
na dair aralarında teati edilmiş noter
likçe tasdikli bir taahhüd kliğıdı ile Na
fıa vekaletinden alınmış bu gibi işleri 

yaptıklarını gösterir müteahhidlik ve
sikasını eksiltme günUnden en geç üç 
gün evveline kadar İnhisarlar umum 
müdürlüğü inşaat şubesine ibraz ede
rek ayrıca vesika almaları lazımdır. 

VII - Mühürlü teklif mektubunu, 
kanuni vesaik ile VI ncı maddede yazı
lı eksiltmeye iştirak vesikasını ve mu
vakkat teminat parası veya mektubunu 
ihtiva edecek olan kapalı zarftan yuka
nda yazıldığı üzere eksiltme günü en 
geç saat 14 de kadar yukarıda adı ge
~en alım komisyonu başkanlığına mak
buz mukabilinde verilmiş olması Iaznn-
dır. (976/508) 1059 

Tutun lfeikım ve ışleme 

evi yaptırılacak 
İnhisarlar Umum Müdürlüğün -

<len: 

I - Şartname ve projesi muci
bince İzmirde yaptırılacak tütün ba
kım ve işleme evi inşaatı - 11/IV /938 
ıtarihinde ihale edileceği ilan edilen 
temel kazıkları işi hariç • kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Il - Keşif bedeli 676.960 lira 83 
kuruş ve muvakkat teminatı 30828 
lira 43 kuruştur. 

Ill - Eksiltme 11/IV /938 tarihi
ne rastlayan pazartesi günü saat 16 da 
Kabataşta levazım ve mübayaat şube
sindeki alım komisyonunda yapılacak 
tır. Kapalı zarflar ayni günde saat 
15 e kadar adı geçen komisyon baş
kanlığına makbuz mukabilinde veri
lecektir. 

IV - Şartname ve projeler 33.85 li
ra bedel mukabilinde inhisarlar leva
zım ve mübayaat şubesiyle Ankara 
ve İzmir müdürlüklerinden alınabi
lir. 

V - İsteklilerin mühendis veya 
mimar olmaları ve yahut bir mühen
dis veya mimarı inşaatın hitamına 
kadar daimi olarak iş başında bulun
duracağına dair aralarında teati edil
miş noterlikçe tasdikli bir teahhüd 
kağıdı ile nafıa vekaletinden alınmış 
asgari 200.000 liralık bu gibi inşaat 
yaptıklarım gösterir bir müteahhitlik 
vesikasını eksiltme gününden en geç 
Uç gün evveline kadar inhisarlar in
faat şubesine ibraz ederek ayrıca ve
sika almaları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu, 
kanuni vesaik ile 5 inci maddede ya
zılı eksiltmeye iştidk vesikasını ve 
muvakkat teminat parasını veya mek
tubunu ihtiva edecek olan kapalı zarf 
!arın yukarda yazıldığı veçhile müna
kasa günü en geç saat 15 e kadar adı 
,geçen alım komisyonu başkanlığına 
makbuz mukabilinde verilmiş olması 
lazımdır. (509/977) 1060 

Gümrük tarife repertuvarı 

bashrılacak 
Gümrük ve İnhisarlar Vekale • 

tinden : 
1 - 25 forma tahmin edilen gümrük 

tarife repertuvarının vekaletten veri
lecek nümuneye uygun olmak ve en 
çok 25.5.938 gününde teslim edilmek 
şartiyle Ankarada bastırılması açık 

eksiltmeye konmuştur. 
2 - İşin tahmin edilen bedeli ı 700 

lira olup muvakkat teminatı 127 lira 

50 kuruştur. Açık eksiltme 28.3.938 gli- vaffakiyetle bitirdiğine ve bu kabil 
nünde saat 14 de Ankarada gümrük ve Nafıa işlerini başarmakta kabiliyeti 

4 - Keşif, proje ve şartnameler 

828 kuruş M. M. V. satın alma Ko. 
dan alınır. inhisarlar vekaleti ahm satım komiıyo 

nunda yapılacağından isteklilerin te
minat paralarını vekalet veznesine 
yatırarak alacakları makbuzlarla belli 
gün ve saatte komisyona müracaatla-
rı. (661) ı391 

Uyuşturucu maddeler inhi&arı be
dellerini bet sene zarfında ödemek 
üzere aldığı 1934 ve daha evvelki 
senelr mahsulü konsinye afyonlarm 
bakiye üç aenelik taksitlerini defa
ten ödeyecektir. 

Uyuıturucu maddeler 

inhisarından : 
Senelik satışlarımızın yüzde 30 una 

iştirak ettirilmek suretiyle bedelleri 
ödenmekte olan 1934 ve daha evelki se
neler mahsulü konsinyc afyonlarm iki 
senedenberi verilen taksitlerle takri
ben nısıf bedelleri tediye olunmuştur. 

Mezkur afyon sahiplerine mahza bir 
yardım olmak üzere geri kalan üç se
nelik taksitin ı nisan 938 tarihinden 
itibaren defaten ödenmesine karar ve
rilmiştir. 
Alakadarların ellerindeki ayniyat 

makbuzlarının sıra No. larına nazaran 
aşağıda gösteruen tarihlerde İstanbul
da idaremize müracaatları lüzumu ilan 
olunur. 

İstcınbul haricinde müesses oldukla
rı için bizzat müracaat edemiyecekle
re aid olan bakiye bedeller bundan e
vel yapıldığı gibi banka vasıtasiyle 
kendilerine havale edilecektir. 

Muayyen tarihlerde makbuzlarını 
ibraz edemi yenlerin müracaatla_rı tedi
yatın sonuna bırakılacaktır. 

Gün 
Cuma 
Pazartesi 
Salı 
Çarşamba 

Perıcmbe 
Cuma 
Pazartesi 
Salı 
Çar§amba 
Perııembc 
Cuma 
Pazartesi 
Sah 
Çarııamba 
Perıembe 
Cuma 
Pazartesi 

No. Tarihi 
1000-1015 l.Niaan.938 
1016-1030 4 " " 
1031-1045 5 " " 
1046-1060 6 " " 
1061-1075 7 " " 
1076-1090 8 ,, " 
1091-1105 11 " " 
1106-1120 12 " " 
1121-1135 13 " " 
1136-1150 14 " .. 
1151-1165 15 .. " 

" 1166-1180 18 
1181-1195 19 " " 
1196-1210 20 " " 
1211-1225 21 .. " 
1226-1240 22 .. .. 
1241-1255 25 " .. 

1i~f~l~g=19 " " 
1286-1300 28 " " 
1301-1315 29 " .. 

501· 520 2.Mayıs.938 
521- 540 3 .. .. 
541- 560 4 " .. 
561- 580 s .. .. 
581- 600 6 " " 
601- 620 7 .. " 

(1570-796) 

~*'aml:ia 
Perıcmbe 
Cuma 
Pazartesi 
Sah 
Çar§amba 
Perıembe 
Cuma 
Cumartesi 

1654 

,Ziraat bakanhğı 
. ·'-

Gaz ve benzin ahnacak 
Ziraat Vekaleti Satın Alma Ko

mi&yonundan : 
ı - Kapah zarf usuliyle ı500 tene

ke gaz yağı, 1100 teneke benzin sa
tın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 7510 lira, ilk 
teminatı 563,25 liradır. 

3 - Eksiltme 6.4.938 de saat on beş
te ziraat vekaleti binasında yapılacak
tır. 

4 - Şartnameler Ankara ziraat ve
kaleti satın alma komisyonundan 1s
tanbulda ziraat müdürlüğünden para
sız olarak verilir. 

5 - İsteklilerin teklif mektubları
nx teminatlariyle birlikte muayyen 
günde 2490 sayılı kanunun 2. inci ve 
3. üncü maddelerinde zikredilen vesi
kalarla eksiltme saatmdan bir saat ön
ceye kadar komisyona vermeleri. 

(720) ıS60 

Boyındırhk Bakclnhoı · , 

Bak1r çay ovası ve nehir 

islôhatl ameliyatı 
Nafia Vekaletinden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş : Ber

gamada Bakırçay ovası ve nehir ısla
hatı ameliyatı, keşif bedeli (1.564.9<>3) 
lira (86) kuruştur. 

2 - Eksiltme : 11. 4. 1938 tarihine 
rastlayan pazartesi gUnü saat ıs de 
Nafıa vekaleti sular umum müdürlü
ğü su eksiltme komisyonu odasında 
kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler : Ek~iltme şartname
si, mukavele projesi, bayındırlık işle· 
ri genel şartnamesi, fenni şartname 

ve projeyi (50) lira mukabilinde su· 
lar umum müdürlüğünden alabilir
ler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (60697} lira (12) on iki ku
ruş muvakkat teminat vermesi ve 
(500) bin liralık Nafıa su işlerini ve
ya milmasil inşaatı taahhüd edip mu-

olduğuna dair Nafıa vekAletinden a
lınmış mliteahhidlik vesikası ibraz 
etmesi. 

İsteklilerin teklif mektublarını i
kinci maddede yazılI saatten bir sa
at evveline kadar sular umum müdür
lüğüne makbuz mukabilinde verme
leri Hizımdır. Postada olan gecikme
ler kabul edilmez. (632) 134ı 

Yapı isleri ilônı 
Nafıa Vekaletinden : 

1. İstekli çıkmamış olan nafıa veka
leti lokantasının mutfak kısmında ya
pılacak tadilat ve sıhhi tesisat işi yine 
ayni şeraitle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Keşif bedeli "4311 lira 13 kuruştur. 
2. Eksiltme 30.3.938 çarşamba günü 

saat ıs de nafıa vekaleti yapı işleri ek
siltme komisyonu odasında pazarlıkla 
yapılacaktır. 

3: Eksiltme şartnamesi ve buna mü
teferri evrak 22 kuruş bedel mukabi
linde yapı işleri umum müdürlüğün

den alınabilir. 
4. Eksiltmeye girebilmek için istek

lilerin 323 lira 33 kuruşluk muvakkat 
teminat vermeleri ve yapı işleri umum 
müdürüğUnden bu iş için alınmış hu
susi vesikayı haiz bulunma}arı laznn-
dı~ (756) ıs74 

A. Levazım AmirliOi 

S - İlk teminat (9529,68) dokuz bin 
bet yüz yirmi dokuz lira altını§ sekiz 
kuruştur. 

6 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncü maddelerinde yazıh vesikalar
la idari şartnamenin 4 ncü maddetti
nin (F) fıkras•nda yazılı vesikalarla 
birlikte teklif mektublarını ihale sa
atinden en az ve behemehal bir saat 
evveline kadar Ankarada M. M. V. 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(65ı) ı369 

münakasa tehiri 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misonundan : 
28. 3. 938 pazartesi günü saat 10 da 

kapalı zar!la satın alınacağı itan edi
len 280 adet bidonun alımından şimdi-
lik vazgeçilmiştir. (807) 1644 

Hava kurumu · ı 
Plesenk ağacı olanacak 

Türk Hava tıKrumundan : 
ı5 mart 1938 salı günü saat 15 de 

ihalesi yapılacağı ilan olunan 200X30x 
20 sm. eb'adında bir metre mik'ap ha-
kiki Amerikan malı balsa plesenk ağa
cı eksiltmesine talip zuhur etmedi
ğinden, eksiltmenin 15 gün müddetle 
temdidine karar verilmiştir. 

Hangar yaptlrılacak İlk şartnamesi dairesinde ihalesi 30 
mart 1938 çarşamba günü saat 15 de 

Ankara Levazım amirliği Satm • Kurum Merkez binasında yapılacak-
alma Ko. dan: tır. 

ı - Diyarbakırda bulunan hangar- İsteklilerin belli gün ve saatte ve-
lann gösterilecek yerde kurulması saik ve teminatlariyle birlikte Anka
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. rada Kurum merkezinde hazır bulun-

Eksiltme 4 nisan 938 saat 15 de Di- malan. ı5sı 
yarbakır Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapı- ---------------
lacaktır. 1 

2 - Muhammen bedeli 29889 lira 52 
kuruştur. İlk teminatı 2242 liradır. 
Fenni şartname ve keşifler ıso kuruş 
mukabilinde tayyare alayı ayniyat 
muhasibliğinden alınır. İsteklilerin 
belli gün ve saattan bir saat evveline 
Jırada., Nafia vakileti vaya diraktörlll
ğUnün müteahhidlik vesikaları ve 
teklif mektublarım komisyona ver-
meleri. (712) 1480 

2 Pavyon yaphrılacak 
Ankara Levaznn Amirliği Satın 

Alma Komi&yonundan : 
1 - Kor birliklerinin ihtiyacı için 

iki pavyon yapılacaktır. 
2 - İhalesi 3ı-mart-938 perşembe 

günü saat 16 da Çorluda Kor karar
phında yapılacaktır. 

3 - Fenni ve hususi şartnameleri
ni görmek iatiyenler Ankara ve İs
tanbul Lv. amirlikleri satınalma ko
misyonunda ve Çorluda Kor Atına!. 
ma komisyonunda görebilirler. 

4 -. İlk pey parası 2640 liradır. 
s· - İstekliler kanunun ikinci ve 

üçüncü maddelerindeki belgeler ile 
birlikt-c belli gün ve saatte Çorlu Kor 
Satınalma komisyonuna müracaatla-
rı. (802) 1665 

, M. M. bakanhğı 

Kundura olanacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

mi&yonundan : 
ı - Bir çiftine tahmin edilen fi at 

dört yüz yetmiş kuruş olan (150000) 
çift kundura kapalı zarf usulü ile sa. 
tın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi (35) lira 25 kuruş 
bedel mukabilinde satılmaktadır. Ta -
;ipler her gün komisvona müracaat 
edebilirler. 

3 - İlk teminat: (31950) liradır. 
4 - İhalesi 14 nisan 938 perşembe 

günü saat on birde yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 

sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddele • 
rinde yazılı vesikaları ilk teminatla
riyle birlikte teklif mektuplarını iha
le saatinden en az bir saat evvel M. 
M. Vekaleti satın alma komisyonuna 
vermeleri lazımdır. (770) 1660 

Hangar yaptırılacak 
M. M. Vekaleti Satınalma Ko. : 
1 - E.kişehirde yaptırılacak bir 

çift hangar inşaatı kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli {165.593,42) yüz 
altını§ be' bin beş yüz doksan üç lira 
kırk iki kuruştur. 

3 - Eksiltme 29 mart 938 salı gü
nü saat ıs de Ankarada M. M. V. sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

"'Dahiliye bakanlığı 

Projektör tesisatı 
Dahiliye V ek.aletinden : 

ı - Vekalet binasının ön cephesin
de yaptırılacak (4306) lira (41) ku. 

ruş keşif bedelli. harici projektör te -
sisatı açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme 11-Nisan-938 pazar
tesi gilnU saat 15.30 da Vek&.let bina
sında toplanacak satın <!lma komia -
yonunca yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat (322) lira 
(98) kuruştur. . 

4 - İstekliler hu işe ait resim vo 
fenni ve hususi şartnameleri ve mu
kavele projesiyle sair evrakı levazım 
bürosundan parasız olarak alırlar. 

5 - İsteklilerin ikinci maddede 
yazılı gün ve saatte teminat paraları 

ile birlikte Vekalet satın alma ko • 
misyonuna gelmeleri ilan olunur. 

(799) ı663 

Üniversite rektörlüğü 1 
1Klinik binası 
yaptırılacak 

İstanbul Oniver&it&ai Arttırma, 
Eksiltme ve Pazarlık Komi&yonun
dan: 

ı - 379965 lira 85 kuru' kefiHİ tıs
tanbulda vahid fiyat üzerinden Cer
rahpaşa hastahanesinde yapılacak Şi
rürji kliniği bin~sı inpsı kapalı zarf
la eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe aid evrak ve prtname. 
ler şunlardır. 

A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Bayındırlık genel şartnamesi. 
D) Ozel şartname 
E) Keşif cedveli, tahlili fiyat ced

veli, mesaha cedveli 
F) Proje 
İsteyenler bu şartnameleri ve evra

kı keşif bedelinin yüz binde beşi nis
betinde bedel ile Güzel sanatlar aka
demisi tatbikat bürosundan alabilir
ler. 

3 - Eksiltme ıı. 4. 938 pazartesi 
günü saat ı6 da üniversite rektörlü
ğünde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek i~in is
teklilerin ı8950 lira muvakkat teminat 
vermesi ve bundan başka aşağıdaki 
vesikaları getirmesi lazımdır. 

ı - 1937 senesine aid 150 bin lira. 
hk bayındırlık bakanlığından alınmış 
inşaat müteahhidlik vesikası ve tali
bin kendisi bizzat mühendis ve.ya mi
mar değilse inşaaat müddetince fenni 
mesuliyeti kabul ettiğine dair bir mü
hendis veya mimarın noterden tasdikli 
senedini ve yahud da bir mühendis 

veya mimarla müştereken taahhüde 
girdiğine dair noter senedi vermesi. 

S - Teklif mektubları 3 üne.il mad
dede yazılı saatten .bir saat evvel ko
misyon başkanlığına makbuz mukabi
linde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektubların 
en geç 3 üncü maddede yazılı saate 
kadar gelmiş olması ve dış zarfının 
mühür mumu ile iyice kapatılmış ol
ması şarttır. 

Postadaki gecikmeler kabul edil. 
mez. (1643/820) 1673 

Ankara Valiliği 

Beton asfalt yol inşası 
Ankara Valiliğinden : 
Keşif bedeli (64772) liradan ibaret 

bulunan Ankara • Kırşehir yolunun 
o+ ooo - 4+500 üncü kilometreleri a
rasındaki beton asfalt kaplama işi ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. 

Eksiltme 11-4-938 tarihine rasth
yan pazartesi günü saat 15 de Anka
ra vilayet daimi encümeninde yapı

lacacaktır. İstekliler teklif mektub
larını, ticaret odası vesikası ve 4488 
lira 60 kuruşluk muvakkat teminat 
mektubu veya makbuzları ve nafia ve 
kaletinden 938 takvim yılma mahsus 
olarak aldıkları müteahhitlik vesika
lariyle birlikte sözü geçen günde sa
at 14 de kadar encümen reisliğine ver
meleri. 

İstekliler keşif ve şartnameyi her 
gün nafia müdürlüğünde görebilirle.r 

(744) 154(.t 

.Satdık kereste 
odun ve kömür 

Ankara Valiliğinden : 
Ankaradaki orman baş mühendis 

muavinliği depolarında mevcud 155 
adede muadil 3.081 desimetre mikab 
çam kerestesinin beher metre mikabı 
20 liradan ve 11030 kilo karışık odu
nun beher kilosu ı kurugtan ı96S kilo 
meşe kömürünün beher kilosu 2.S ku
ruştan 50 kilo çıranın beher kilosu 3 
kuruştan 20 gün müddetle açık art· 
tırmaya konulmuştur. 

Taliblerin % 75 teminat ma~uzla-
riyle 6.4.938 tarihine raslayan çarşam
ba günü saat 15 de teşekkül edecek 
satış komisyonuna ve fazla tafsilat al
mak için de idareye müracaat etmele-
ri ilan olunur. (736) 1532 

1 nşaat ilôvesi 
Ankara Valiliğinden : 
Keşif bedeli 740 lira 66 kuruıtan i

baret bulunan maliye vekaleti varidat 
umum müdürlüğü binasında yapılacak 
ilavei inpat 7. 4. 938 pertembe günü 
saat ıs de nafıa komi&yonunda ihale 
yapılmak ürere pazarlığa konulmuş

tur. 
Teminatı muvakkate 55 lira 50 ku

ru,tur. İstekliler teminat makbuzu ile 
ticaret odası vesikası ve nafıa mUdür
lüğünden b.ı işe aid olmak üzere ala
cakları fenni ehliyet vesikaları birlik
te sözü geçen günde komisyona gelme
leri. 

Keşif ve şartnamesini nafıa müdür
lüğünde görebilecekleri. (760) 1579 

T opo ve Ko_dcijqo .U. Mdf, ..... ' 

Resim masası yapflrılacak 
Tapu Kadaatro Umum Müdürlü

ğünden: 
Muhammen bedeli 230 lira olan 4 

adet resim masası fen müşavirliği için 
pazarlıkla yaptmlacağından talip o
lanların 28. 3. 938 pazartesi günü saat 
üçte pey akçesiyle birlikte satın alma 
komisyonuna müracaatları illn olu. 
nur. (808) 1666 

-7-

· Jandarma '. · 
' . 

Çamaşırlık ve astarlık 

bez alınacak 
Jandarma Genel Komutanlığı Sa

tm Alına Komiayonundan: 
1 - Bir metresi yirmi beş kuru' 

değerlenen 21900 lira değerinde 80000 
metreden 95.000 metreye kadar vasıf 
ve örneğfoe uy:gun çamaşırlık ve as • 
tarlık bez 11-4-938 pazartesi günü sa
at onda kapalı zarf eksiltmesile satın 
alınacaktır. 

2 - Şartnamesi komisyondan para· 
sız alınabilecek olan bu eksiltmeye 
girmek ist.eyenlerin (1643) liralık ilk 
teminat makbuzu veya banka mektu
bu ve şartname ve kanunda yazılı bel
geleri muhtevi teklif mektupları~t 
belli gün saat dokuza kadar vermıı 

olmaları. (794) 1662 

Beygir mıhı ahnacak 
Jandarma Genel Komutanlığı An· 

kara Satın Al. Ko. dan: . . 
Bir tanesi 23.8 santim kıymet bıçı

len 3. numara 45. mın. boyunda 70. b~n 
4. numara 50. mm. boyunda 350. bın 
ki ceman 420. bin beygir mıhı pazar· 
lıkla 1.4.938 cuma günü saat on beşte 
satın alınacal<:tır. 
Şartnamesi parasız komisyondan a-

lınabilecek olan bu pazarlığa girmek 
isteyenlerin yetmiş be' liralık temi· 
nat makbuzu ile belli gün ve saatte. 
Komisyona~ vurmaları. (688) 

ı474 

Galvanize Tirfon 
ah nacak 

D. Demiryollan Sabn alma Komİ8-
yonundan: 

Muhammen bedeli yerli olduğu tak-
dirde 105.950,46 ecnebt olduğu takdir· 
de 78.540 lira olan 1.190.000 adet gal· 
vanize trifon 9. 5. 938 pazartesi günU 
saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile An
karada idare binasında satın alınacak
tır. 

Bu işe girmek isteyenlerin yerli ol· 
duğu takdirde 6547,52 ecnebi olduğ~ 
takdirde sı 77 liralık muvakkat temı. 
nat ile kanunun tayin ettiği veıikalan 
ve Nafıa müteahhidlik vesikası ve 
tekliflerini ayni gün saat 14.30 a ka· 
dar komisyon reisliğine vermeleri la· 

zımdır. 
Şartnameler 390 kurup Ankara ve 

HaydarpaıJa veznelerinde satılmakta· 
dı~ (763) 1614 

210 ton demir malzeme ahnacak 
D. D . Yolları Satm Alma Komi. 

yonundan: 
Muhtelif istasyonlarda in§& edi· 

lecek zahire hangarları için montaja 
hazır bir halde takriben 210 .ton de
mir malzeme mübayaası yeniden ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konmut
tur. 

1 - Bu malzemenin muhammen be
deli 50000 liradır. 

2 - Malzemenin teslim müddeti 
ihale tarihinden itibaren 200 güne çı
karılmıştır. 

3 - İstekliler bu işe ait prtname 
ve sair evrakı Devlet Demiryolları. 

nın Ankara, Haydarpaşa, Sirkeci vez
nelerinden 2.50 lira mukabilinde ala
bilirler. 

4 - Eksiltme 11.4.938 tarihinde pa· 
zartesi günü saat ı5 de Ankarada 
Devlet Demiryolları yol dairesinde 
toplanacak merkez birinci komisyo· 
nunca yapılacaktır. 

S - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin teklif mektubu ile birlikte 
a~ağıda yazılı teminat ve vesaiki ay
nı gün saat 14 de kadar komisyona 
tevdi etmiı olmaları lazımdır. 

a) 3750 liralık muvakkat teminat 
b) 2490 sayılı kanunun tayin ettiği 

ve şartnamede yazılı vesikalar. 
(782) ı664 

Muhtelif tezgôhlar alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komiıy onundan : 
Aıağıda muhammen bedelleri ve muvakkat teminatları yazılı muhtelif 

tezgahlar ayrı ayrı ihale edilmek şartiyle 26-4-938 salı günü saat 15 den iti
baren sıra ile ve kapalı .zarf usuliyle Ankarada idare binasında stın alına. 
caktır. 

Bu işlere girmek istiyenler aşağıda gösterilen mikdarda muvakkat t~ 
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tahmini bedeli 5000 liradan 
yüksek olan eksiltmeler için Nafıa müteahhitlik vesikalarını ve teklifleri
ni aynı gün saat 14 de xadar komisyon reisliğine vermeleri lizımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinde ve Haydar • 
paşada tesellüm ve ıevk tcfliğinde dağıtılmaktadır. (780) 1661 

Sira No. Tezgahın ismi 
1 Dirsekli perçin makinesi 
2 Boru bükme presi 
3 Kollu testere 
4 Perçin ocağı 
5 Çentrolama tezgiıbı 

Mikdarı Muhammen Muvakkat 

2 
1 
6 

7 
2 

bedeli ;r... teminat L. 
17.000 ı275 
1.550 

11.300 
7.700 
2.400 

116,25 
847,S 
571,S 
180 
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M. GHAZANFAR 
TICARETHANESl 

TESiS T ARIHI 1860 

Kadınların güzelliğini ve cazibelerini ziyadeleştirir, Paris ruj ve allık
ları ayarında olduğunu bütün güzeller tasdik ediyor. 

Küçük i'lan şartlar1 
Dört satırlık küçük ilinlardan: 
Bir defa için 30 kuruş 

Piyano deni - Macar bestekar pi
yanisti Feri Boks piyano dersi v-erir. 
Ulus'ta N. Artam'a müracaat. 1609 

Post Box No. 831, Tel Adresi: GHAZANFAR 
BOMBAY 

HİNDİSTANDA Mandarin, oranj, kler movayen ve zengin çeşitleri 30, lüks 50 kuruştur. 
Allıklar mandarin, brün, blondinet nevileri şaheserdir. 35 kuruştur. 

İki defa için 50 kuruş 
Üç defa için 70 kuruş 
Dört defa için 80 kuruş alınır. 
Devamlı küc;ük ilinların her defası 
için 10 kuruş alınır. Meseli 10 defa 
neşredilecek bir ilin için 140 kuruıs 1 

Yazısı ve rakami&n gÜzel - Şimdi
ye kadar muhasebe işlerinde çah'1?11Ş 
askerliğini yapmış tecrübeli bir memur 
aranıyor. Taliplerin 103 numaralı An-

Türk mallarının en büyük alıcısı ve her nevi Hind malı ihracat~ısı 
Referansları: Bombaydaki her hangi bir Banka ve Türkofis 862 

HASAN TIRNAK CiLASI 
Türkiyenin en mükemmel cilalarıdır. Sedef ve renkleri birer şaheserdir 

1, 2, 3, 4, 5, renkte ve mandarin nev'i fırçasile fişesi 

Küçük 1 O kuruş, büyük 20 kuruştur. 
Her yerde Hasan ismini ve markasını istteyiniz. 1250 

Vi~OZA Antivirüı' tedavi 
Kan çibanları, el ve ayak parmaklarının arasındaki kaşıntılar, dola
ma. meme iltihabı ve çatlaklar, yanıklar, tıraş yaralan, ergenlikler 

Koltuk altı çibanları 

Tedavisini en erken ve en emin h,ir surette temin eder 

Şark ispençiyari Laboratuarı § ,,. 
1 S TA N B U L 1214 ----lllliil 

BaJ, diJ, nezle, grip, romatizma ve bütün agnlarımıı derhal 
keser, icabında günde ü~ kaşe ahnabilir. 1145 

İstanbul Jandarma satına ima komisyonundan: 
Mikdarı Cinsi Tahmin bedeli 

Lira Ku. 
lilk teminat 

Lira Ku. 
4 19 

1352 07 
1356 26 

93 metre 
7240 kilo 

Znnpara k!ğıdı 
Vaketa 

55 80 
18027 60 
18083 40 

1 - Vekiller heyeti karariyle 938 senesine sari mukavele akdı suretiyle a
Jrnacak olan mikdarı, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarıda yazılı "7240" 
kilo vaketa ile "93" metre zımpara kağıdı Gedikpaşadaki jandarma satın al
ına komisyonunca 1 nisan 938 cuma günü aaat 15 de pazarlıkla satın alına
caktır. 

2 - Bu iki kalem malzemenin ayrı ayrı isteklilere de ihalesi caizdir. 
3 - Şartname her gün Gedikpaşadaki jandarma satın alına komisyonun

da görülebilir. 
4 - İsteklilerin pazarlık gün ve saatında kanun ve şartnamesine göre !a

sım gelen ilk teminat mektub veya makbuzları ve evraklariyle komisyona 
gelmeleri. ( 1415) (715) 1494 

Çocuklarınıza En Kıymetli 
Hediye DADI' dır. 

Dadı çocuğunuzu eğlendirir, 
yürümeğe alıştırır, ~~zi.ntilerde 
taşımağa yaradığı gıbı ıcabında 
rahat bir salıncak olur. 
Yeni Eczanede satılıyor. 1659 

llllllllllllllllll U IUHUllllllltllt•IUlltllt 

ÇİM TOHUMU 
Raygra11 26 Librelik 75 Krı 

.. 28 .. 85 .. 

.. 32 .. 95 .. 
Lawngrass Strong Growing .. Selected .. Fine Mi:ıud 

Trifolium Repens (TiRFiL) 

çı;u 

tohumlarımız Londranrn methur 

RAYNES PARK müessesesinden 
getirilmiştir. 

Ankara. Sabuncakiı 
Bankalar caddesi 11 
lıtanbul Sabuncakia 
İstiklal caddesi 304 

i 111111111JI1111111lllUJ11111111 ~.~~~11111 ı ııııuı ı• 

alınacaktır. 

• Bir kolaylık olmak üzere, her saur, 
i kelime aralanndaki boşluklar müsteı· 

na 30 harf itibar edilmiştir. Bir küçük 
ilin 120 harften ibaret olmalıdır. 

kara posta kutusuna tahriren müraca- ..ati 1111111111111111111111 lll l l lll l l lll l l lll l l lll l l il l l l lll l l l il l l l lll l l l il l l l lll iL 
atlan. 1642 : --

Dört satırdan fazla her satır için. •1- i Kiralık: 
nca 10 kuru& almır. ----:-,_ ___ _..,__._...__.. ....... -. 

-------
Satılık: 

-Kiralık daire - 3 geniş oda, banyo, -
havagazı, elektrik, su, fevkalade man- : 
zara. müsait fiat. Yenihamam apartı- : 
manı Tel: 3714 1545 : -

Çam Fidan ve ağaç 
Dikme zamanı geldi geçiyor 

Süs ve Meyva Acele satılık evler - Yenişehirde 
Devlet Şurası sırasında 2 katlı 800 M. 
arsasile, İç Cebecide 3 katlı 1000 M. Kiralık - Çocuk sarayı karşısında : Fidanlarının en eyi ve aşılı çefitleri 

-----------------------evler satılıktır. Tl. 1538 154 7 

Satılık apartrman - Y enişehirin 
tam merkezinde 8 daireli tam konfor -
lu doğuya nazır betonarme H. Dilman 
Karaoğlan Koç apartımanı 4 Tl. 2181 

3 oda, 1 hol, ve 2 odalı 2 daire kiralık - : s· . b h d b 1 = 
tır. Ankara eczanesine müracaat. Tele· = iZi n a çe e u unu r = -
fon. 1315 

1
5

83 ~ İsmet İnönü durağı Çankırı caddesi Tel. 3718 § 
~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111119=' Kiralık ev - Cebecide asfalt üstü o

tobüs durak mahalli No. 27 her türlü 
konfor mevcuttur. Telefon 1979 1612 1552 

Satılık arsalar - Karanfil sokak Se
!anik ve Meşrutiyet cad. Küçük çapta 
diğer taraflarda her çapta komisyoncu 
H. Dilman Karaoğlan Koç apartımanı 
TL 2181 1553 

Kelepir satılık bağlar - Keçiören 
Etlik, Dikmen ve başka yerlerde ü
zümlü bahçeli bağlı H. Dilman Karaoğ-
lan Koç apartımanı Tl. 2181 1554 

Satılık - Devlet Şurası arkasında
ki asfaltta 600 M. arsa ile Bomonti 
Bahçesi üzerin~e Üstün sokağında 900 
M. arsa satılıktır. Tele. 1256 1567 

Satılık kamyon - Az kullanılmış 
Şevrole 937 modeli satılıktır. Tabakha
nede 4 No. esnaf kahvesine müracaat. 

1585 

Satılık - İsmetpaşa mahallesinde 
gayet güzel hava ve manzarayı ve 
3.000 metre murabbaı ağaçlı araziyi 
havi b~lunan ve beş oda bir hizmetçi ve 
bir de küçük eşya odasını mutbak, ki -
ler ve saire gibi bütün tertibatı, su, 
elektriği havi bulunan gayet metin ya -
pılmış kargir bir ev satılıktır. Arzu e
denler 1771 numaralı telefona müra -
caat etmelidirler. 1607 

lataııbulda satılık - Suadiye asfalt 
cadde tren ve vapura çok yakın arayol 
tramvay durağında Galip bey kögkü 
bahçesinden bağlı ve meyveli ve bol su-
yu havi kuyulu iki dönün her gün için
dekilere müracaat. 1627 

ACELE SATILIK EV - Yenişe

hir onurluk sokağında 5 oda 680 M2. 
arsalı ev ehven fiatla vetilecek. Te-
lefon: 1538 151(} 

iş verenler: 

Bayan öğretmen aranıyor. Ana mek· 
tebinde çalışmak istiyenlerin çocuk 
yuvasına müracaatları. Telefon 1983 

Kiralık - Çocuk esirgeme kurumu 
bahçesi karşısında nazareti kamileyi 
haiz 4 odalı apartıman. Kapıcıya müra
caat. 1643 

Kiralık konforlu odalar - Denizciler 
caddesi çocuk esirgeme kurumunun ye
ni yaptırdığı binada görmek istiyenle
rin kapıcıya müracaatları. 164 7 

Kiralık - Kavaklıdere Güven koo
peratifi binalarından 18 No. lu fevkal
ade manzaralı 6 odalı her şeyi tamam 
bahçeli müstakil ev. Avukat Saim A
kant Tel. 1272 • 3406 1667 

Kiralık- Maltepe otobüs son durağı 
Akıncılar sokak 4 Mustafa bey apart
manı 4 oda bir hol banyo mutfak iki da
ire orta üst katlar asfalta yakın evdeki
lere müracaat. 1628 

Müteferrik : 

7 • 9 odalı ev veya apartıman - Bir 
ecnebi tarafından senelik tutulacak. 
Kalorifer şart. Ulus gazetesine F. T. 
rumuzuna müracaat. 1584 

Bir bay şehirde veya Yenişehirde 
mobilyalı temiz bir oda arıyor. Saat 
10 - 12 15 - 17 arasında 1659 a te-
lefon. 1624 

R,·fik Ff'nmen "in : YE N İ 
Elektrikcilik. Cild 1. 
çıktı. Ehliyetname imtihamna 
hazırlar. AKBA Kitapevi. Ankara 

Fiatr: 40 Kuruş 1537 

Zayi 
1591 Bay Salih adına yazılı D sınıfından' 

Lisan Muallimi Aranıyor - Alman- birlik 2016 numaralı bankamız aksiyo
ca, Fransızca, İngilizce muallimi alma- nu kaybedilmiş olduğundan artık hük
caktır. İsteklilerin 1 nisana kadar vesa- mü kalmadığı ve sahibine başka numa
ikleriyle birlikte Arar lisan okuluna ı ralı yeni senet verileceği bildirilir. 
müracaatlan. Tel: 3714 1658 1671 

Parti ve halkevi yapı münakasa ilim 
C. H. P. Seyhan llyönkurulu Ba§-kanlığından : 
1 - Eksiltmeye konulacak iş: Adana Parti ve Halkevi binası in~aatıdır. 
2 - Keşif bedeli "117,468" yüz on yedi bin dört yüz altmış sekiz liradır. 
3 - Eksiltme: - 4 Nisan 1938 pazartesi günü saat 15 de - Adana C. H. 

Partisinde teıekkül eden komisyon odasıhda kapalı zarf usuliyle yapıla
caktır. 

4 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak "590" kuruş bedel 
mukabilinde İstanbul, Ankara ve Adana Nafıa Müdürlüklerinden alınabilir. 

A • Eksiltmeye girmek için isteklilerin "7124" yedi bin yüz yirmi dört 
lira muvakkat teminat vermeleri ve yetmiş beş bin liralık inşaat yaptığına 
dair Nafıa Vekaletinden alınmıf yapı müteahhitliği vesikası göstermesi 
lazımdır. 

B • İsteklilerin teklif mektuplarını üçüncü maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar komisyon reisi C. H. P. başkanlığına makbuz mukabi
linde vermeleri lazımdır. 

c . Posta ile gönderilecek tekliflerin dış zarfı mühür mumu ile iyice 
kapatılmış olması lazımdır. 

D • Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1216-623) 
..flllllllllllllllllllllllllllllllllllllla. 
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~ BORA : --
YENİ 

Charles Boyer'in son şaheseri : -.,1111111111111111111111111111111111111 ır 

Bu gün Bu gece 

inşaat sahihlerinin na%ar1 dikkoti1te 

KiREÇ 
Senf'lerdenberi Karaköy, Alpuköy, Beylikahır ve civarlarında 

imal ettiğ!m kireçlerinıi Ankarada Yeni Kütahya Pazarına aatmak
ta idim. Yeni Kütahya Pazarının piyasaya arzettiği bu kireçlerin 
iyiliğini bütün inşaatçılar teslim etmişlerdir. 

Bu defa mallarımı kamilen Ankarada Mevsim Sokak Arif Çu
bukçu, Telefon: 3300 

Ankara istasyonunda mahrukat müteahhidi Hüseyin Orak, Tele-
fon: 2791 · 

Ankarada Postahane caddesinde Karaköy Pazarı sahibi bmail 
Ozar, Telefon: 3659 

Sanayi caddesinde Çankırılı Tuğlacı Hasan Telefon: 1446 
ve Hamamönü odun deposu sahibi Bahri Telefon: 2861 vasıtasiyle 
sattzrmaktayım. Kireçlerimden memnun kalanların bu müesseseler 
vasıtasiyle siparişte bulunmalarını bütün müşterilerime saygılarım
la ilan ederim. 

1259 Karaköy Pazarcığında Kireççi Mehmet Çavuş 

Kohinor 
Size inci 

kokulu bir 
gibi dişler 

ağız temin 
ve güzel 

eder 

ANKARA PALAS 
PAVİYONDA 

Günün en büyük muvalf akiyeli 
................................................................................................ 

Broadway Melody 
(Minyatür) 

................................................................................................ 
Viyana Funny Fellows Orkestraaı 

ve orkestra animatörü Marino 

Roxane ve Darewsky 

Kato Leszay 

Eva Vanday . 

Trio Marino 
İştirakiyle 1641 

SİNEMALAR HALK 
La Dam O Kamelya ile Romeo Julyet 
filmlerini gölgede bırakacak derecede 
aıki ve musikili senenin en muhteşem 

~·"'·~ -- -- -- -- --
Bu gün Bu gece 

Neı'e - Zevk - Kahkaha 
ve eğlence filmi 

LOR EL - HARDİ 
FAKA BASMAZ ULUS - 19. uncu yıl. - No.: 5980 

İmtiyaz sahibi ve Başmuharriri 
Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENİK 
Ulus Basımevi: Ankara 

gaheaeri 

ATEŞ BÖCECl 
Baş Rollerde : 

Altın sesli: J eannette Mac - Donald ve 
genç jönprömye : Allan Jones 

Filmin uzunluğu dolayısiyle seans 
saatleri 

2 - 4,15 - 6.30 Gece 21 de 

--- -- --- -- -- -- -- --- --- -- -- -- -- -- -.,, .... ,. 
Tamamen Türkçe Sözlü 

• Seanslar 
1 - 2.30 - 4.30 - 6.30 

Gece 21 de 
Bugün saat 1 de 

TALEBE MATiNESi 

-1 
(1\ 
ıo -

Yangın, hayat, otomobil, cam sigortaları 1 Halil Naci Mıhcıoilu, Telefon: 1230 

Yap 1 1 re Anafartalar cad. No. 111 Tel.: JOM 

"'Uaron .. ~ .... kiı lfıM 

.,,. . . : .... 


