
193 7 yılında 
Dünya ekonomisi ve 
Türkiyenin vaziyeti 

( 8tıft 1. inci •aylada ) 
müsaid olan memleketlerin bu borçla
rı ödeyebilmeleri imkan dahilindedir. 
Fakat bu vaziyette olmayan memleket
ler iç.in bu iş, içinden çıkılması hemen 
hemen imkansız bir şekil arzediyor. 
Geçen yıl ,adında bir çok momlcket
ler buna çare aramağa matuf gayretler 
sarfetmişlellılir. 

Bunnula btraber yine bir çok sarsın
tılar olmuf, bazı q,ühim para sukutları 
devam etınıttir. Bu Dleyanda franaız 
franğı bir çok defa düşmüş ve elan 
muhtelif temevvüçler kaydetmekte 
b,plunmuştur. 

Silihlamna hızı geçtikten sonra e
İonomik vaziyetin alacağı şekil hak
lnda bugün kati bir tahmin yürütmek 
çok güçtür. Bu faaliyete muvazi ola
rak düzgün bir hakiki kalkınma için 
yapılan kuvvetli hamleler azdır. Geniş 
mikyasta istihlak eden kütlelerin is
tihlik kabiliyetlerini azalttııkları gö
rülmektedir. Bu büyük kütlelerin bu 
hareketleri dünya ekonoaıiaindoe tesi
rini göıtermit ve gösterecektir. 

!ç vaziyetimiz: 
Dısarda görülen ve kıamen suni e

de: ıaslara dayaIJ&h bu kalkınmaya rağ
men geçen yıl memleektimi.zdeki eko-
1.omık vaziyet, normal temel ve çereç

rü; veler hudu<iu içerisinde geçmiftir. 
bir Filhakika, memleketimizdeki ekono
çau mik vaziyetin sağlamlığında ve ilerle-

-yiş adımlarındaki kuvvet kaynağı, ba· 
tı_ğııfıınızdaki eşsiz, yüksek Şefin dirayet, 
uız irade ve dehasından ilham alan hükü
ı -aıetimizin ıaabetli tedbir ve direktif
:•ldı.leri dahilinde çalışan halkımı.zm kabi
lız iyeti ve yurdumuzun tabii aervetleri
J _ti İfleıtme imkanlarıdır. 

· ptı Bu kıymetli ve bahası büyük menba
laoeırın verim kabiliyetidir ki bize, tabii 
es··ünaslara dayanarak artan, genişliyen 
biı-,z · if hacmi; daima yilıkaelen bir eko
noıtırfik inkipf seyrini sevinçle görmek 
bats.Jtiyarlığı.nı vermektedir. 

l:ba;unları göz önünde bulundurarak 
haJ>l ~umızın yaşama seviyesini, garb 
mer

8
nnleketleri atandardına çıkarma ana 

dir<klİkıtifini vermiş olan ulu Atatürk' 
Un; \1. bu emrini yerine getirebilmek, bu 
gay" .. ~ye yardım imkinı elind-= bulunan 
her t;':ürk için bir borçtur. 
Hı a Ik . . . d •

1
ü ımızuı yaşama ıevıyesının a-

lma > . ıukanya dogru gıtmc tart ve ihtı· 
malle 

1
d.rinin büyük bir kJ8GU memleke

timiz<, 'ie müabet bir pekilde mevcud· 
dur. B ~}'nu normal r.cyrinden gecikti
recek ıı.k1~ldil tebebler, anuk muka.ddes 
vazife o •larak tanıdığmıu memleketi
mizin m\;idafaaaı uğruna ayıracağımız 
kıaımlar ilo; gayelerimizi tahakkuk 
ettirebilı;,:e~k i5in lazım gelen imkan
ları bazm)amak üzere umumi istihsal 
ye igtira ~ ~ynaklarından tabaisini ve 
alıkonulma.ı.l;mı ururi göreceğimiz 
kuvvctlerdıı t 

Bu gaye et: rafındaki çalışmaların, e
lwnomik aaha"-ıtaki verimli faaliyetinin 
mil&bet e1erler·i ve neticeleri g~en yıl 
da kendini ~;ôatermittir. Artan devlet 
varidatı, .zi,adelepen dıf ticaret yeku
nu, çoğal~ iç ticaret ve nakliye hare
ketleri bu vaziyeti en aç• bir surette 
ıncydana koymaktadır. Ayni zamanda, 
meınleketln cihazlanma ve bayındır
lık aahaan&daki faaliyetleri öe bilinen 
hı& ve kuwetiyle devam etmittir. 1937 
içinde de endüstriyi kurma i9i, proğ
rama uyartk iyi bir şıekilde yürümüş
ti\r. En eh.miyetli yer altı ıervetimiz 
olan madeı kömürü iatihaalinin müm
kUn ol~cıaa bir zamanda iki misline 
{.1arılm~ü.kümetçe karar altına a-
ımaııt ve n tatbik tekli üzerinde 
ha.zır\ı~lar flaınJ9tır. 

ZonglS\dak ~ında en fazla alaka
dar olal'lı en ÇQJc ve en büyük maden 
tirketler-e Bahib olan bankamız da 
bu hedef ~.1~~k için ıeniş çahıma 
ve it birli~ llnkinlarmı hazırlamak
tadır. Bu sııetlc, 'bUyük bir lllemlekct 
daviaı olan • meselede öe bankamız 
terefli bir vayeyi ~a iftiba; 
duyacaktır. 
Diğer made~ iatiheaı&tımızm art

ması için bir tafttan ı.t:r .A. enati tüsü 
nWı veriınli fu.lıeti, diier tarafdan 
Eti bankın mUabO. ~·1lflnaları iler· 
!emektedir .. Divrit b~lunan 
büyük cıeınır made n lbeınleket ih-
tiyacını karfıladık da, ihracat 
imkanlarına ~ ~y •ereeek mü
him bir :ıenginlılıj ya 01-eactır. 

Mahsullerimiz: 

göstermiştir. Diğer hububat satışları 
oa :yi şekilde cereyan etmiş, arpa ve 
çavdar talebleri çok fazla oımuştur. 

Hububat, madenler, pamuk, yun, gi
bi iptidai maddeler~ ihracat emtea
mız meyanında, birinci dıerecede göze
teceğimiz, fazla istihsalini her vasıta 
ile teşvik edeceğimiz, dış ticaretimi
zin temelini tefki ledecek esaslı mad
dtlerdir. Bu gibi esaalı gıdai ve ipti
dai maddeler; geniş istihsal ve istih
lak sahası ve beynelmilel pıiyasaaı bu
lunan, satış imkanları bol ve daima a
lıcısı ~vcud en mü•kemmel ihracat 
ve tediye vasıtalarıdır. 
Kıymet itibariyle en mühim ihracat 

malımız olan tütünden geçen yıl be
reketli ve iyi bir mahsul alınmıştır.Bu 
mahsulün, mevsim başlangıcında kıs
men müaaid f.iatlada mühim partileri 
satılmışsa da ,sonra d1'arıya satı§:lar 

durmuş; fiatlarda ehemiyctli düşük· 
lük.leı: kaydedilmiştir. Tütün mahsu
lünün mühim bir kısmı dahili alıcılar 
elinde bulunmakta olduğundan, tütün
lerimizin müstehlik piyasalara satıl· 
JDMI için; bunların esaslı tetebbütsle
re geçmeleri icabe1mektedir. 

Tütün, fındık, üzüm gi.bi beynelmi
lel piyasası dar olan bir k:ıaım maıhaul· 
!erimiz için, ekseriyetle, bol bir mah
sul yılında Hatların istenildiği şekil· 
de yüksek olmayacağını kabul etmek 
bir zaruret halini almı9 bulunuyor. 
Ayni vaziyet, geçen yıl, fındıkda da 
olmuş; Hatlarda evelıki yıla göre ya
rı yarıya bir dütüklük kaydedilmiftir. 
Maamafih, gayri tabii şartlar netice
sinde yükaelmit olan evelki yılın fın
dık fiatları:nı normal teli:kki etmemek 
icab eder. 
Pamu~; bu yıl, fiat düşüklüğünden 

en ziyade müteesıı.ir olan bir malımız 
olmuştur. En büyük pamuk müstahsi
li olan Amcrikada, büyük bir rekolte 
elde edilmesi, beynelmilel pamuk Hat
larında % 30 - % 40 bir düşüklük do
ğunnuştur. Ayni zamanda, evelki yıl 
dünya piyaaaaına göre, dahildeki fiat
larda görülen çok büyük farkın, bu yıl 
ayni mikdarlarda olmayışı da, pamuk 
müstahsilini zorluğa sevketmiştir. l>ü. 
şüklük daha ziyade yerli pamuk cinsle
rinde fazlaca olmuş ve bunların satış 
imkanları da güçleşmişıtıir. İyi kalite 
pamuklar, daha iyJ f iatla ve da.ha ko
laylıkla aa.tılmıştır. En kıymetli bir 
ihracat emteanuz olan ve i&tibaalinin 
artmasının tıetviki bir gaye bilinen pa· 
muk'un fiat ve satıt şartlarının imkan 
dairmnde düzeltilmesi iti bilkümeti
mizce büyük bir .hauaeiyetle t.akib e
dilmektedir. 

Üzümde dü,uk rekolte elde edilmi§, 
rakib memleketler mahsulünün bol ol
ması dolayısiyle, ümid edildili kadar 
yüksek bir fiat alınamamı1tır. 

Tiftik, yün, af yon, incir, palamut ve 
sair diğer mahsullerimiz, memnun e
dici bir 9ekilde elden çıkarılmıştır. 

Maden iıtihaalatımız müaaid üat
larla satılmıştır.Madenlerimiz için, çı.. 
karabildiğimizden çok daha fazleaına 
ıyi §artlar la talih bulunuşu; iıtibaalatı 
aı ttırmak için hükümctimizin baaaaai
yetle bu it üzerinde durmaaınm ne 
kadar yerinde ve isabetli bir tedbir ol
duğunu bir kerre daha iabat etmekte
dir. 

Dış ticaretimiz: 

miz ebemiyetli nhıbetlerôe artmlfbs'· 
Şubeleııimüı ~il inki,afm do

turduğu talebleri karfd&m'fl•rilu. 
'J.'üccar ve sanayi erbabının. muamele· 
lerinin büyümeaı, iatibaıllerinıin art· 
ınaaı dolayısıyle vaıld olan haklı mü
racaatları, bu suretle bankamıun mu
tat basiret.Kctr teamüllerine uygun ola
rak isaf ecııumıştir. Ba~anuz ticari 
kredi sahasmcta.kıi nazım rolünü mem
leket ticaretınin menafiiDC uygun te· 
lakki ettigi tarzda ifa ~debilıııiştir. 

1937 yılının birinci altı ayında, ih
racında görülen mütkıili.t dolayuıiyle 
endişebahfOlmağa b~layan 1936 yılı 
büyük tütün stoklarımızın Almanyaya 
aatı§ını tahsil etmek üzere Zıraat ban
kasiyle müştereken 'fürkiyedıeki al
man bankalarını va.i mikyasta fıinan
ae ettik. 
Ayrıca Almanyaya ihracatı kolay

laştırmak maksa.diyle lcliring muıkave
lesinde §ıinj rıiaki garanti edilen had
ler içinde türk ihraçatçılarını dai 
mikyasta finanae etmek işlerine gir
dik. 

İhracat piyasalarımızdaki büıtün ıu
belerimiz bu tabada chemiyetli faali
yet gÖ6termif}erdir. 

1937 yılı zarfında i,ıiraklerU.:zde 
pyani ka~ıt bir tebeddül olmamıştır. 
Türkiş ;.e Kilimli fiııketlerıimizden 

bu yıl elde ettiğimiz temettü geçen 
yıldan daha azdır. ihzari ameliyat için 
bu yıl zarfında sarfedilen mcbaliğin 
geçen yıllardan ehemiyetli derecede 
fazla olması, bunda baflıca amn ol
mUftUr. Lakin bu masrafların 1938 yı
lı içinde maliyete lehde tc.ir edeceği
ni kaydederiz. 

Kozlu kömür i§leri 9irketimizin fa
aliyeti geçen yıla nazaran mcmnunir 
yete şayan bir şekilde inkililfa devam 
etmiş, istıihaald ve temettüü artmış bu
lunmaktadır. 

Şeker endüetriaine İ§ıtirakimiz % 
6 3/ 4 n&betinde bir temettü temin et
miştir. 

Türkiye Şi§e ve Cam fabrikaları a
nonim şirıUti, bu yııl ilk defa kirli va
ziyete geçmiştir. İlk tcaia yıllarındaki 
zararlarını kapatmakla beraber gele
cek yıla 8.000 liralıık bir kir devret
mittir. 

1937 Bilançomuz: 

Ankara Borsası 
bugün oçıhyor ( s.,, ı. hJci ••yllb. ) 

taıhıoril&t kısımları vardır. Aıt kattaki 
odaları· acetıtalar almıtJ.ardır. 

Haber aldığımıza ~re, Ankara 
Borsası için, Osmanlı Bankaaı ile Zi. 
raat Bankası arasında bir bina yapıl· 
ması kararlapıştır. Yeni bina, mo
dern bir boruda bulunması lbunge
len bütün tesisleri ihtiva edecektir. 

Borsa, saat 10.12 ve öğleden sonra 
4-16 araeı açık olacaktır. Yaz mev
ı~de çalt!ma saltlerinin 10-12 ve 
1.t,.1~5 oU.ı muhtemeldir. 

Dün, kendileriyle konu9tuğumuz 
acentalar, Bonanın An.karaya naklin
den dolayı duydukları memnunluğu 
tekrarlamıtlar ve devlet merkezinde 
borsa için verimli ve faydalı mesainin 
bqlayacağmı ifade etmiılerdir. 

82 l' ıllık l atanbul BortKUı dün 
kapandı 

İstanbul, 31 (Telefonla) - İstan
bul Borsası 82 yıllık bir faaliyetten 
10nra bugün çalışmalarına nihayet ver
miftir. 18 borsa acentasından birisi 
istifa etmi,, ikisi de Ankaraya git. 
mckten vaz geçmi,tir. Evelki aqam 
12, bu akşam da 3 acenta Ankaraya 
nakletmi,ıerdir. 

Maraş vilayetinde 
. 

yenı köprülerimiz 
Maraş, 31 (A.A.) - Mara, - Kay

seri ve Maraş • Eloğlu yolları üzerin
de kurulacak betonarme köprülerin 
yapılması işini üzerine alan mühendis 
Sadık, Halit, inşaat kollektif firketi 
işyarları Maraşa gelerek işe başlamlt" 
lardır. Köprü malzemeleri şehre geti
rilmektedir. 

1 - 120 metre boyunda bet ayak 
üzerinde Aksu köprüeü, 

2 - Tek kemer 60 metre boyunda 
Alikaya111, 

3 - Tekayak 50 metre boyunda Sa
dalak auçatı, 

4 - Tek kemer 35 metre boyunda 
Tekir köprüleri, bakanlık planlarına 

göre 220 bin lira harcanarak iki sene 
içinde bitirilecektir. Bwıdan dolayı 
balk sevinç içindedir. 

p 
811 haftaki ma 1 

Muhafız GOcO lstanbula gitti- De 
Gençler birliOi ile Harbiye, Güneşlrllğl 
Ankara GücO-Galatasaray tekras-ı --

Bu hafta İstanbul ve tztnirde mil
ıt küme maçlarına dev11P edilecek; 
şehrimizde de böl.ıe kupuiyle tild 
maçları için iki mtiıhim karfılapna ya
pılacaktır. 

.ııku karpsm. 
Fudbol ajam düşünüyorhu 

17 nisan 19 
k 

.. nutıkundan bahse. 
yapma uzere ,._, ..::ıı: 

k (F. t ku e.zcı.&UUe -yoı arrer ıra 

yapacak muh• .... 1 alnıa 
da adları y,,;a goru en, Y 

1938 nlı .. ~had.ı~. Çe~r· 
atad om• rları, bu politıkanın, ın· 

1 'kt 1 b inin önüne geçm~teıı 
laı ed u yakin bir harbe lngılte
rın an ümkü' .. k 1 a H ıt>masını m n ı ac • 

b 1 a de iftihar ediyorlar. 
u unan 

kad ai 1 ve tarafdarlarınm esaa. 
;;; ~ )Alı şuradadır ki bunla-

Aıi N
nç ~ ngilıti:rcnin barbetme... 

• un, k . 

l.zmirde ki müaabalai puar gUnü 
mahallt iki takım arMmda olacaktır. 
Oçok ve Aluncak takımları oynaya
caklardır. Sekb maçta 14 punnla a
talı yakan iyi bir vaziyeti olan Uç
okla 6 maçta 7 puvanda kalan Alun
cağm bu karfılqm&•ı iki kulüb için 
ehetniyeti haizdir. Aluncak bu ıureL 
le millt kümede soouoeulukıtan kur
tulmak ümidindedir. Uçok da Fener· 
bahçeden açıktan aldığı üç puvanla 
kuwetlendirdiii mevkiini kaybetme
mek emelindedir. Bugüne kadar yapı. 
lan maçların verdiği neticeler gös ö
nünde tutuluru Aluncağı welce 1-0 
yenaı Uçok'uıı puar giinU de galib 
geleceğini kabul etmek lbmıdır. 

Ankar1ıg1klaştırır en, aynı sa.-

Gün • 1 ıin bütün Avrupada • et• , __ ,_ . 
Muhafız: 'lı çe.JUllÇA mtemer,-

Muhafızgücü. laıtınbulda 
İlk hamlede talisisliklerle karfıla-

9an Muhafızgüçlüler yarın w '.91lnr 
günü lstanbulda iki müıhim ve zorlu 
maç yapacaklardır. Birinci ma, ban
da 7-0 y5ildikleri Beşiktat iledir. 1-
kindsi efe aralarında büyük bir fark 
olmadıfr görülen Galataaarayladır. 
Burada rahat ve galibiyet kazanan 
BeşiCt&fm aynı neticeyi alacağında 
tiipheliyi.ı. Ustüete mağlQbiyeder kay 
deden Galataaaraylıların da Muhafız 
gücü karşramda aynı mrluğu çekecek 
lerini tahmin ediyonu. 

Yıllar-Oanberi Ankara eporunda 
sistemli bir Çalışma ile elde edilmit 
olan muvaffakıyetlerini kaydedegel
d,ğimb lluhafızgUcüntin bu seyahat. 
ten de iyi neticelerle dönmeeini te• 
meDQi ediyoruz. 

Bölfe kupası nuı9an 

Demirçanka"te karışmağa mec 
fik. mı paıtlamaamı d.ı ~ 

Ga1atuaray 
NOT: Ant 
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>MANYAbA 
ık konseyi kuruldu 
o dış politikada ananevi 
'e dostlukla .. ·-ıa sadıktır 
sayfada) 

.illerden müte 
1eclisi tepil et-

yemini ve 

- Rador ajansı 
l huzurun· 

fU tarsda 
hr. 

Kristea, 
eratif: lo

ndi, mali
vekaleten 

e ınünaka

ri ve ticaret : 
hava ve de

' 0 , harıciye: 
•i müdafaa: ge· 

Baıveki/atrik Miron Kri•tea 

len adCUJlları bir tarafa bırakacaktır. 

Planlı İ§ meıodu 
Yeıııhukümet, planlı bir ış ınetodu

nu tibp eyliyecektır. Yüksek müte
haSIJllardan murekkep yükaek ekono
mı konseyi, birkaç aene olarak tespit 
edılecek bir zaman için bir İf plinı ha· 
Z~hyacaktır. Hükümet, bilhassa, or· 
dunun teçhizi, ziraatın inkişafı ve mü
Aakalit ve ııhat işlerinin eenişlemesi 

maarif, ıne· 

! : Peakopoa Ko
n: Ralea. 

~ral Glatz, ba§- meıaiaıne devam edecektir. Koylülere 
'Czahib ve ~ ve her nevi itçilere huıuai bir ehemi
.>eako, maanf: yet verilecektır. • . 

Romen etnik unsurunun ılerlemeaı 
.. •betile ııa,.. ve tebarüz ettirilmeai itine devam o

i bir nu - lunacaktır. 

kabine-
dlarmın 

telerine 
ni ba

kümete 
ırından 
eken
!f için 
' m&· 

n beri 
niyeti 
uı e -
ırihli 

arak, ...... 
rüle 

D1.J politika 
Daimi milli umdelerın muhaualuı 

olan ve gayesini sulhun idameei ve ka· 
ti hududlan içinde vatanın müdafaa· 
sını tefkil eyhyen Romanya harici ~o
litikaaı, hükümdarın yüksek garantısi 
altına vazedilmiftir. a 

Bu politika, Romanyanm ananevı 
ittifak ve doatluklarma •e i.etİMMLalz 
bütün devletlerle ve evvela komtul•· 
nmızla do.tane münuebetlere iatİ • 
nad eylıemektedir. 

Hükümet, bütün dii9ünceaini seme
reli it unauru olarak va.tandaşa verecek 
ve her türlü hizip düıüncelerini bir 
tarafa bırakacaktır. Bu .maksatla, va-
tandaşları, grup ve partilerJn dar di· 
ııplinlerinden kurtarmıı bubınuyoruz. 
lhtırular ve cebir hareketleri nihaye
te ermı9 ve f&haı kıymetlı.:rı .ı sat••.-. t:· 
sular lı,. .... d ... 7.:nı mı meraup ıilaı
{eııni vücuda getirmek ı.Uere luaumJu 

lcdfm degi§iklığini kolayl&ftırnıa.ııt ı· 
~eni bir aulh ve ıük\iıı devreaı baf
ftır. 

ıralın huzurunda hüküınet meauli
•rini üzerimize alırıkcn. Yatanın 

~etini ve ıevgıli bükümdarımuın 
mnuniyetini mucip olmak isin bü

lıı eDcrJi ve selabet ile meaaiaıise bq
'lamağa umetanif bulunuyoruı:. 

Jl Bir krallılc konaeyi kuruluyor 
dete BUkreş, 31 (A.A.) - Rador aJanaı 

refa· bildiriyor: N Cfredilen bir kıral emir
ereden ~· bir kırallık konaeyinin tefkil 
nıyetle edıldı&ıni bildinnektedır.Bu kıonacyin 

minim." asası, Jı:ıral tarafmdan tayin olunacak 
ım riya- ve aabıJı: devlet ricalinden, kilwe b\i. 
wı ve bu yüklerınden, ordu erkinından, aaray 

.. tebliğ net- yüksek memur-andan ve memleketin 

meclsi, hükümetin 
deceti beyannameyi 

yükaek phaiyctlerinden seçilecektir. 
Konsey azilaruun adedi ta:bdid edil· 
ınemi,ıir. Kualiyet konaeyi, kuahn 
mlihım devlet JDeeelelerindc konaeyin 

mecl\i, bir kıra11ık istıp.rı reyini almaıı lüzwnlu bulduğu 
eden bit kararname ka- zamanlarda, Jı:ıralııı riyuetinde topla-

meclis\ umumi mas • 
umi bir tontrol heyeti 
r ~ daha kabul 

mecliai, ıııillt ekono -
n Ye yilk~k ekonomi 

ize edilneai hakkın· 
rojeai ~rlamağa ka
Bu iki dai~ umumi bir 
amağa me~r edilecek· 

r mecliai, b\tiln politik 
ğvi bakkı"a bir ka
etmiftir. 

mı.name 

A.A.) - Ralor ajansı 
ni hükürnet dwı gece 

en bir beya name nct-

de ezcüınl<deniliyor 

elld hükUın t, b\itiin 
-..dan tam biıittifak i· 
yem anayasıyı hazır-

temellerin e derin 
cuda getinnıtır. 
yapıcı bir eıt-e baf.lı· 
eas unsurlar bafı• 
1anit ve dinaAilıı bir 
bıı 'ım&kta, Yeni 

;nJ yona-
ıe me
ırm!ar 

nacaktır. Kıraliyet )comcyi uiıarı, 

muvak.kat bU&uaı vuif eler alabilecek
lerdir. Bunlar, devlet nuırı rütbesini 
balı: olacaklar ve Jı:ıral mufAviri unva
nını tatıyac:aklardır. Mer .. imde t>atve
kilden sonra yer alacaklardır. Kendi· 
lerıne bir temsil taıbaiutı verilecektir. 

Komeye ıeçilenler 
Kıralıyet konaeyı auugına af&ğıda

Ju zevat tayin olunmuııur: 
Patri.k kiron Knatea. mare9al Ave

reako MareJ&l Pro.zan, ıeneral Vaitoi
ano, B. Vaida Voevod, .S. Mironoako, 
B. lroga, Dr. Angoloako, B. Tatareako, 
B. Arıetoiano, <.ıeneral Balif. 

Deiifiklik Franaada naaıl 
karıılandı? 

Pariı, 31 (A.A.) - Romanyadaki 
polıtik vaziyet Pariete dUııkat ve ıem
pati ıle takıb edilmektedir. 
Fransız politik mahfilleri, kıral Ka

rolun konseyinde bırakılmı9 olan Ta
tareakonun kabineden çekilmif oldu
tunu, kıralın demir mubabı: tefkilit~ 
na kartı olan miıcaddeainde miılli köy
lü partıaınin yeni pmiyetlerinin mu
zaharetini temin etmit bulundugunu 
ve ticaret ve endüstri bakanlığına mU
lı banka direktörü B. Mitiua Konatan
tineakonun ıeçmiı oldupnu bilhaMa 
kaydediyorlar. 

Bu mahfillerde, bundan bayle B. 
Şahtuı senelerce Almanyadaki otorite
ıine benı:er bir otoriteye malik olacak 
olan B. Konltaitieakoyda toplanan ik 
tidar bueatan dikkati çekmiftir. 

HWdlmetin ne9rettiii teb1iide, Ro
politikMmm d 

ULUS 

Alman yada 
plebisit 
hazırhğı 

Kolonya, 31 (A.A.) - Plebisit hak
kındaki propagan~a~arına dev~ ed.e~ 
B. Hitler, kendi~ının pek b~gendı.ğı 

. . u suretle ızah ve taveıf etmış
tezını f 
tir: . .. . 

_ Nasyonal • sosyalıa.t re1unınden 

1 Aimanyanın zelil bir vaziyete eve . _ . d 
düpnesi, bu rejimın tee•uaun en &On· 
ra Almanyanın kalkınması, 

Avuaturyaya ve ihtimal Çekoslovak
yaya telmih eden Führer, fôyle demiş-

tir: 
_ Şeref hissine malik olan bir mil-

let, sırf alman olduklarından dolayı 
kendi vatandaşlarına fena muameleler 
yapılması karşısında likayd kalamaz. 
Biz, diğer devletlerin başına harb ga
ilesi çıkannak istemiyoruz, yalnız va
tandaşlarımızın alınan sulhuna kavuş· 
malarını istiyoruz. Cenabı Hakkın bu 
işi başarmak için beni intihab etmiş 
oımasından balıtiyarun. Alman mille· 
tinin de intihab sandıklarına koşarak 
vazifesıni ifa etmesıni istemek hakkı· 
nı kendimde görüyorum.,, 

Göbbels lJreslava gitu 
Viyana. 31 (A.A.) - B. 'lıobels bu

gun ogleden sonra Viyanadan tayyare 
ııe nreslava hareket etmıştir. Orada 
bır nutuk söyliyecektir. 

Hırvat akal.liyeıinin kararı 
Vıyana, 31 (A.A.) - .tiurgenacl vi

layetinin hırvat ekalliyeti 10 nisanda 
büyük Almanya için rey vermeyi karar 
altına almıştır. 

Su§nig'in muhakemesi 
Beriın, 31 (A.A.) - Salahıyettar al

man mahafilinden bildirildiğine göre, 
eski Avusturya Başvekili ~uşnig'in 
nerede ve nasıl muhakeme edileceğine 
dair henüz hiçbir karar verilmiı değil
dir. 

SU4nig'in ve Miklas'ın 
vaziyetleri 

Viyana, 31 (A.A.) - Yarı resmi su
rette tebliğ edilmiştir: 

Belveder şatosunda ikamet eden es· 
ki şansöliye Şuşnigin radyo makinesi
ni kullanmasını ve sarayında tam bir 
hürriyet dairesinde hareket f' .. - .. ı:.i ba· 
.zı çek ga.zeteleri tarafm '"~kendisinin 
şahsı aleyr:- ı ,ıs111raıfhatiblertarafın
,,A A ııı>.1 .enen nutukları dinleıncye ic
bar edildiği şeklinde tefsir ediltnekte
dir. Bu tamamen uydurmadır. ktnig, 
hadiıeler hakkında malfımat aJınak ü
zere kendisine verilen hürriyetten 
kendi arzusu ile istifade etmektedir. 
Ve elcaeriya radyo dinlediği görül
mektedir. 

&ki cumhur başkanı B. Miklaa da 
gerek Radetzkiga&daki ikametgihm
da, gerek dışarıda tamamen •erbeattir. 
Bu hürriyetten .i6tif~dc etme~ı, so
kağa çıkmamayı tercih etmeaındenclir. 
Habeburglara aid müLklerin müaadere 
edildiği haıkkmdaki haberler de laıl
ıızdır. 

Münhal 
mebusluklar için 

namzedler 
( a,.,. l. inci •atYiada ) 

kımıından mezundur. Memleketimize 
dönütünde Ziraat bankasına intiaab 
etmiş ve muamelat umum müdürlüiü· 
ne kadar birçok vazifelerde bulun
muttur. Ticaret umum müdürü iken, 
İt ve Ziraat bankalarının müıtereken 
tefkil ettikleri ilzüm kurumunun ba,ı· 
na getırilmiftir. 

B. OllIWl Köktlrk emekli albaydır. 
Milli mücadelenin ilk senelerinde 
Ka&tamonuda kendisine verilen vazi
feyi milli maku.dlara göre yerine &e· 
tinnit ve eline aldığı vali vekilliii ve 
Kastamonu bavalisi kumandanı aıfa· 

tiyle o civarda aiikfuı ve aaayiti temin· 
de bUyilk hizmetleri görillmüttür. 

Amerikada müthiı 

bir kasmrga çıktl 

Kolümbüe, Kansan 31 (A.A.) -
Dün Arkanau, Miuuri ve Oklahama'· 
da bir çok kaaırplar olınuıtur. 

Şimdiye kadar 25 telef ve iki yüz el
li yarah kaydodilmiıtir. Bir çok kaaa
balar, ciddt ıurettte haaara uğramııtır. 
Xolümbüı'de bir mekteb binası, yı

kılınıı ve kırk kadar talebe yaralan
mıttır. 

Huar bir milyon dolardan fuladır. 

halı:kmdaki parçalar bUyilk bir all.b i-
• kaydedilmektedir. 

Filhakika &nfluatan 10nra Almanya
nın Tuna havzasındaki yeni vuiyetin
den istifade ederek Avrup11ı11ın bu bal
geainde politik bir hegemon:rıyı huır 
lıyacak ekonomik hegemonya kurma
ı!Ddan korblmlıkta idL 

Lord Loid şehrimizde B. Celil Bayırla 
B. Melaksas 

arasında telgraflar 
( Btşı 1. inci sayfada) 

ve müttefik asil elen mİ/letinin saadet 
ve refahı hakkındaki samimi temenni
lerimi bildirmekle hususi bir haz duy
maktayım. 

Lord yeni türkiyeden 
büyük takdirle bahsediyor 

CELAL BAYAR 
Ekaelana B. Cel&J Bayar 

Dıı bakanımız lord loid şerefine dün 
hariciye k6fkünde bir yemek verdi 

Baıvekil 
Ankara 

Ekselansınızın ve dost ve nıüttefik 
Türkiye cumhuriyeti hükümetinin 
milli bayramımız dolayısile bana gön· 
dermek Jüt/unda bulunduğunuz har~
retli tebriklerden ve temennilerden zı. 
yadesile mütehassis olarak, en hara· 
retli teıeklrürlerimi kabul buyurmala
rını ve dost ve müttefik asil tilrk mil
letinin hükümeti nezdinde, milletleri· 
mizi bağlı7an kalbi dostluğun bu bür· 
hanı içı'n kıralı'yet hükilmetinin min· 
ne#},arlık hislerine tercüman ~imala· 
rmı ekselansınızdan rica ederım. 

:METAKSAS 

Doktor Arasla 

( Baıı 1. inci •aylada ) 
ğini Hariciye Vekili doktor Tevfik 
Rüştü Aras tarafından Çankayadaki 
hariciye köşkünde verilen ziyafette 
yemiştir. 

. Bu z.i~afette Başvekil Celal Bayaı 
ıle Dahılıye Vekili Parti Genel Sek· 
reteri Şükrü Kaya, Maliye Vekili Fu. 
ad Ağralı, Adliye Vekili Şükrü Sa
raçoğlu ve gene sabah Anadolu eks
presiyle şehrimize gelmit bulunan 
Osmanlı Bankası Londra umumi ko· 
mitesi erkanından Viskont <Joıen de 
hazır bulunmuşlardır. 

Ziyafetten sohra mümtaz misafir
lerimiz ile Başvekil Celal Bayar ve 
diğer hazır bulunan hükilmet erkinı 
arasında uzun süren bir ~örüşme ol. 
muştur. 

B. Metaksas arasında Türkçeyi oldukça güzel konuıan 

Elu~lana B Metakaaa 
' Baıvekil 

Lord, Türkiyeyi gayet iyi tanımakta-
dır. 1905 senesinde fahri ataşe olarak, Doktor Arm ve Lord Loid 
1907 de de ticaret komiseri vazifesiy· hariciye köıkünJe 

Atina 
Milr b yram ınesud vesilesi ile, 

ekselansı~ı~ en hararetli ve kalbi teb· 
riklerimi ve dost ve müttefik asil elen 
mİ/letinin saadet ve re:shı hakkındakı 

le lstanbuldaki İngiltere sefarethane· .--------------
sinde vazife görmektedir. ı lık 

Lord Loyd. dün öğleden sonra bil- Kıa .... •maz 
yük Britanya Büyük Elçiliğine gel. ..- AV 

. 1 ennilerimı ekselansınıza 
samım tem 
bildiririm. 

miş ve orada büyük bir nezaketle ka- d 
bul. e.~tiği ~ir arkadaşımıza fU söz- komı·te m· G 
lerı soylemıs•ir: S '°' 

Dr. T. R. ARAS - J\~ e 1 •':etinizi çok iyi tanır ve 
rL B Rii§tü Araa .ni!lctini i candan severim. Yirmi ya-
&:.1&aelans ·Hariciye Vekili 1 şmdan otuz yaşına kadar gençliğimin 

Ankara 1 on senesini Türkiyede geçirmi9, mem-
M 'IJi bayramımız dolsyısile ekse- leketinizin yalnız tehir ve kasabaları. 

1 
1 gönderdikleri kalbi tebrik· nı değil, köylerini bile gönnü§ümdilr 

ansınızın · 
rniıni surette mütehassis ola- O seneler, hayatımın en mesud bir 

!erden sa . d · • k"l d rak en hararetli teşekkürlerımi kabul evrş~sıdn~ te9 ı .ek er. d 
· · rica eder ve aynı zamanda ım ı, genç ı en tanı ığım ve sa-

etmenı:ıı · k d "' milttefik asil milletin bu dere- adetıyle ya ın an al"kadar olduğum 
dostlivJce ek bir mümessilinin içten ge • bu memlekete tekrar geliyorum. 
ce y s s· ~ 1" • k' . 
len temennilerinin bence ne kadar . . ıze şu?u .~oy ı!.c~ım.. ı ~ı. fC· 

tlİ olduğunu size temin eylerim. fınız Atatürk un buyuk onderlığı al-
kryrne MET AKSAS tında memleketiniz o kadar ilerlcmit-

lngiltere 

Bir taarruza karıı 

lakayd kalamaz 

tir ki onu yıllarca önce görmü1 bir a. 
damın tanıyabilmesi mü,kül oluyor. 
Çünkü modern Türkiye, inkipfı yo· 
lunda çok hızlı adımlarla yürilmÜ!· 
tür. 

Türkiyenin gösterdiği bu terakki. 
nin h.er aafhaaı, yalnız İngilteredc 
değil, Britanya imparatorluğunun her 
tarafında bariz ve dostane bir alaka 
ile takib olunmaktadır. 

Türkiye ile Büyük Britanya ara
sındaki dostluğun ekonomik, finansal 
ve kültUrel birçok safhaları vardır.,, 

d H l•f ks Lord Loyd, bu nazik beyanatından 
Lor a 1 a ın ecnebi sonra kendisine teşekkür eden arka-

1 • daşımı.za türkçe: 
gazeteci er1ne sözleri "-Bir zaman türkçe biliyor ve 

Londra, 31 (A.A.) - Hariciye na
zırı lord Halifa.ka, yabancı gazeteciler 
birliğinin öğl~ ~iyafeti eaııaeında bir 
nutuk ıöyleınıftır. 

B. nazır, ingilizlerin kendi yaşama 
kaidelerinin zaman zaman tatbik ka· 
biliyeti olınadığını ve bazı ameli hal -
lerde bundan ayrılmak lüzumunu 
müdrik bulunduklarını kaydettikten 
10nra demiştir ki: 

İngiliz milleti hiç bir zaman Avru· 
pa hidiaelerine kartı alakasızlık göa 
termiyece-lctir. Bu hadiselerin dıtında 
kalamıyacaktır. İngilizlerin bir millet 
olarak değişen bir vaziyet hakkında 
ağır harekete gelmesi mümkündUr. 
Fakat onun uzlatma fikri ve harbin 
önüne geçmek auretile gayretleri hiç 
bir zaman bir zaaf neticesi olamaz. İn 
giliz milleti bugün tekrar kuvvetlen 
mek ve bu kuvveti Avrupa milletleri 
camiaamda sesini duyurabilmek için 
bizzat ftsıdi vasıtalarile tesis etmek 
istiyor. 

Hiç bir memleket lngilterenin ta
arruz makaadları olduğundan endiıe 
edemez. Fakat, lngilterenin dünyanın 
bir k6§eıinde vuku bulacak herhangi 
bir taarrusa karıı Wtayt kalamıyaca
ğını açıkça söylemek fÜpbesiz doğru 
olur. lngilterede dıt politiıka husu· 
ıunda hllkilmetle millet aruında bir 
ihtillf mevcud olacağını zannetmek 
tehlikeli bir hatadır. 

lzmir limanında 

yeni bir vapurumuz 
l:ımir, :;ı (A.A.) - İzmir limanın

da it letilıoek üzere Denizbankça Lon. 
drada.wı aatm alman Bayraklı vapuru 
bu ••m vapurda verilen bir çay zi
yaf etinc'len eorıra Kar§ıyaka ıeferleri
nıe bati aımttır. Vapurun ad koruna 
meraıiı :nde Vali Fazlı GUleç, bele-
diye r• Dr. Behçet Uz ve mllstah. 
kem u komutanı general Rasim, 
banka 'pur acentaları ve gaze-

ul unmu§lardır. TUrki· 
., kkeleai olan ve alt· 
aptırılan 'Konak va. 

m i9letmeyc açıla-

konuşuyordum; 9imdi unutmutum ! 
demittir. 

Lord Loyd'i Adanaya getiren tay. 
yare Adanadan Krbrıaa dönmU9tUr. 

Lord Loyd dün a~ki elnpreıle 
1stanbula hareket etmiı, istasyonda 
ingiliz büyük elçisi Sir Pers .Lo~en, 
Osmanlı Bankası Lond~a ~~ıt~ı. a: 
zaımdan Lord Go9i ve ıngıhz elçıhğı 
erklnı tarafından uğurlanmı9tır. 

Lord Loyd, lstanbulda iki üç gün 
kaldıktan, oradaki ingiliz mektcbleri. 
ni ve kültür müe95eselerini gezdikten 
sonra Atinaya gidecek ve orada da 
İngiliz mektebleriyle ingiliz tarzında 
tedrisat yapan yunan mekteıblerini ge
zecektir. 

Su tayyareleri rekoru 
kırtldı 

Roma, 31 (A.A.) - Stefani ajansı 
bildiriyor: 

üç fiyat matöriyle mücehhez ve tay
yareci Laio Stappani ile Goffrede Go
rini tarafından idare edilen deniz tay
yaresi su ttayyareleri için 1000 ve 2000 
kilometre mesafede 2000 ve 1000,1500 
kilo yüklü ve yüksUz olarak beynel~
lel sürat rekorlarım kırmıştır. Tecrübe 
Sante Marinella - Napoli - Montekavo
Roma yakınında • Santa :Marinella ara
sında yapılmııtır. 

2000 kilometrelik mesafe takriben 
saatte 400 kilometre silratle ve 1000 
kilometrelik mesafe de saatte takriben 
403 buçuk kilometre süratle kesilmit
tir. 

Alman Haynkel tayyaresinde olan 
eski rekorlar 329 ve 331 kilometı:e ldl. 

Gerek tayyare ve gerek fiyat motlSr· 
leri İtalyadan ve tamamen İtalyan mal· 
zemesiyle yapılınııtır. 

Makineden bir seri yapılarak Okya· 
nuı ıervislerine tahsiı edilecektir. 

Profesör Knop öldU 
Yüksek Ziraat EnstitUıü, ikıtıudt 

işletme amiri profceör Knop'un lSldU· 
ğünü t:e• -ırle haber aldık. Ceııuesi, 
bu.gürea' "t mektebinde bahçe 
için t 15 de kaldırıla-
cakt 

Kara kontrolünü yeniden fes! 
ve gönüllülerin geri ahnmas 

i~in yapılan teklif 
Londra, 31 (A.A.) - İspanya it~ri

ne karıfllla.zlık komitesi bu sabal"şu· 
bat 3 den beri ilk defa olarak toian· 
mı9tır. Hariciye nezaretinde yaılan 
bu toplantıya Lord Plimat riyaa~ ey· 
lemi9tir. 

Haber alındığına göre, bu toplatıda 
murahhas heyetleri reisleri hük\net. 
terinin gönüllülerin geri alınm7s1 ve 
kara kontrolunu yeniden tesis ~m
daki fikirlerini izah etmitlerdir'Muh
telif tezler arasında hali bilyk bir 
fark görüldüğünden ingiliz hcY4,ti J•· 
niden mutavassıt hal suretleri telrllf 
eylemiştir. 

Lord Plimot, kara ve aynı .fSınanda 
deniz kontrolunun İspanyaya TÖndcri
len komisyonların gönüllüle:in sayıl
masına başlıyabileceğini b~dirir bil· 
dirmez tekrar tesisini ve k<tniayonla
rın gönderilmesi hakıkındak karar su
reti komite tarafından niharolarak ka
bul edildikten 56 gün sonra gö
nüllülerin geri çekilmeaihcnüz bafla
mamış bulunursa kontroun kaldırıl
masını teklif etmi9tir. 

O zaman alman dele,esi çekilecek 
gönüllü adedi olarak ljÖ bin rakamını 
kati olarak kabul ettiğ'\i bildinnittir. 

İtalyan ve alman del~eleri Pliınu
tun tekliflerini hükümetle.ine bildire· 
ceklerdir. 

Franıı.z milmeaaili büyüi elçi Kor
ben, 4-11 tarihli karar auret kontrolun 
gönüllülerin geri alınmaaııdan biraz 
evel ~es~ edileceğini .derpi)ettiği hal· 
de, tımdı bunun komısyoll\rın meaai
ıine bağlı bırakıldığını . 'öylemit ve 
memnu malzeme çıkartabıecek her li· 
manda en az bir müşahid~ bulundu
rulmaamı istemiştir. 

İtalyan delegesi franau; lhW..sili
nin kontrolun tekrar tesisi esasına da
ir olan görütünü kabul etmcdiii.ni bil. 
dirmiştir. 

Sovyetler birliği delegesi, lıüküme
tinin ittifakla kabul cdilnıi' olan 4-U 
tarihli kararda sabit olduğinu bunun
la beraber Plimut tekliflcrftli hükiime
tine bildireceğini söyleın~tir. Nihayet 
tali komite tekliflerin '1Ukümetlere 
mildirmeai huauıunda aı'tabık kalmıt
tır. Komitenin sekreter1tlalf vaziyetip 
ciddi olduğunu bildirı.:si üzerine, de
legeler bu meseleyi c hi.iküınetıerine 
bildirmeye karar ve~,ıerdir. ----

Yeni 5r liralıklar 
Yeni 50 lir; kağıd paralannuz 

diln piyaaaya.c•nlnıııtır. Eaki 50 li
ralıldar beı c müddetle piyasadan 
tedricen ~.ılacak ve ikinci be§ se
ne içinde rtıınhuriyet Merkez ban
kası tarafan kabul olunacaktır. 

•rnenin plônı 

E"' .31 (~.A.) - Şehir plinırur 
ilk r ını t~tbık ve müzakere için ge-
leq. · ~li Bugiin umumt Müfettti
ti, 1 .zıyaret etmiıtir. İlk hazırlığın 
brk ilı:ere olan Egli tehir plinın 
. bir sene içinde 1/5000 mikyaun

Pltnnu da mayıı IOnunda vermif . 
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H 1 K A y E iiK•Jll•l•Xmi 
Nöbetçi Eczaneler 

Pazar : Ankara Eczanesi 

Güzel kadın 
Pazartesi : Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Salı : Halk ve Sakarya " 
Çarşamba : Ege ve Çankaya Eczaneleri 
Pcrıembe : Sebat ve Yenişehir .. 

Yazan: F rant• Heret•eg 

Size zamanın dönen çarkını durdu
rabileceğini övünerek ıöyliyen, fakat 
otuz üçüncü yaıının jubileyini birkaç 
defa kutladıktan sonra, bir gün için
de yirmi yaı birden ihtiyarlamış olan 
zarif ve nahif kadının hikayesini an • 
latmak istiyoruın· 

Bu genç kadına tüccarlar uzun 
müddet "banmıefendi,, diye hitab et • 
tiler; eşi ve dostu ise ona "küçük ha
nım" diye takılıyorlardı. Sonraları 
bütün şehir balkı onu "güzel kadın., 
diye anmağa batladlar. Ve nihayet 
herkes ona, "enteresan" ve "hala gü
sel'' kadın dedi. 

Kocasının saçları, artık, kır değil 
de beyazlaııııııtı; hatta sakal bile bı . 
rakmıştı. Fakat Olga'ya eskiden kur 
yapanların çoğu, göbek aalmıı, epey 
çökmüş olmalarına rağmen, sokakta 
rast geldikleri zaman ona hayretle 
bakmaktan bili kendilerini alamıyor
lar. 

_ Böyle bir kadını zaman avucu i. 
çine alamıyor. Hali mihrab yerinde 
diye söyleniyorlardı. 

Delikanlılara gelince, onlar da : 
_Bu kadın ,vaktile kim bilir ne ka

dar güzelmiş? 1 
Diye mırıldanıyorlardı. 
O, son derece tık giyiniyordu. Yü

rüyüşünde bir elastikiyet, endamında 
bir incelik ve zarafet vardı. Gözleri 
caalı ve ateşli idi. 

_ Direktör, ne vakitten beri tanış
tığımızı, sakın ha kimseye söylemeyi
niz 1 

- Sayın hanımefendi, kaç yaşnda 
olduğunuzu bari benden saklamayı
nız 1 

-.Kadının yaşı, erkeğin il.zerinde 
yaptığı tesirle ölçülür 1 

Gece ışığnda Olga'nn muhteşem bir 
görünüşü vardı. Onun omuz ve kolla
rı toz penbe ve mermer kibi göz ka
maştırıcı idi; yanaklarında enfes bi · 
rcr gamze vardı Yirmi metre mesafe -
den bakılınca, gündüzleri de otuzdan 
fazla göstermiyordu. Yalnız pek ya· 
kından bakılınca göz altlarında hafif 
kırıtklklar peyda olduğu fark edili
yordu. Olga bir gün öğleden sonra al
nının üstünde üç parmak genifliğinde 
bir tutam kır saç olduğunu ~ördü. 
Kalbinin bulunduğu taraf ta bir aanc:ı 
hiuetti, gözleri karardı.-

Bu da ne kadar manaau bir §Cydi? 
Nasıl oluyor da, bu uçlar böyle bir· 
denbire kırlaııyordu? Ama siz diye
ceksiniz ki, bu kadın hiç saçlarını bo
yamıyor ınuydu? Belki boyuyordu, 
belki boyamıyordu. Fakat hikiyemize 
devam etmek için onun sarı saçlarında 
bir tutam ak peyda olduğunu söyle -
mek lizım. Olga da saçlarını boyarken 
bu akı dibinde farketmiıti 1 Bakınız 

bu it nasıl oldu : 
Bir çok yıllar önce, bu güzel kadın 

henilz genç bir çağda bulunduğu gün-

Bir paket l~lnde iki 
kulak bulundu 

tıtanbul, 31 (Telefonla) - Alem
darda birkaç çocuk sokakta küçük bir 
paket içinde iki kanlı insan kulağı bul
muılardır. Hadise polise aksetmiş, 

tahkikat yapılmıı, fakat henüz bir ne
tice elde edilememiıtir. Kulakların 

bir amelıyat neticesi çıkarılmıt olması 
hatıra gelmektedir. Belki de tıb tale -
belerinden biri tarafnıdan atılmıı ve
ya düfürillmüı olmuı ihtimali vardır. 
Tahkikat devam etmektedir. 

İstanbul elektrik §irketi yıllık 
toplantısını yaptı 

İstanbul elektrik ıirketi senelik 
toplantısını yapmıttır. Bu toplantıda 
Bayındırlık Bakanlıiı adına tirketler 
baı komiseri B. Süruri bulunmuıtur. 
Toplantıda firketin raporu okunmuı 
ve bat komiser bu raporun hesabata 
aid bazı noktalarına itiraz etmıştir. Bu 
hususta 1irket dırektoril izahat ver
miı. fakat Bay S urinin itirazlarına 
tatnıın edici cevablar verememiştir. 

Baı komııerin, tddıa ve itırazları 
ha k nda bazırladıir raporun bugün
lerde Bayındırlık Bakanlıgımıza gel · 
meaı beklenmektedir. -
Gümrükte kalan eşya bayar 

müeueıelerine veriliyor 

Çeviren Hikmet Tuna 
ler<ıe taranırken, siyah saçları arasın -
da, evet siyah saçları içinde (çünkü o 
zaman siyah saç moda idi, ve o saçla
rını boyamaga hacet görmemişti) ara 
sıra gümüş gibi beyaz bir tek tele 
rastlıyor ve bunu övüne övüne anlatı
yordu. Sonra "genç kadın'' devrinde, 
kırlaşan saçların sayısı gittikçe çoğal
mağa başlayınca, Olga, tabiatm bu a • 
caib huysuzluguna karşı, kendini, saç 
boyasile müdafaa etmekte hakh gördü. 
O, saçlarını muntazaman boyuyordu 
ve bundan Ü!( hafta evci hastn~anıp ya
tağa giriıı ::·ye ·,.adar b:ıy.:ıyı Lncıknı-t
mıştı. Hasta!ıgından !Sonra yataktan 
kalktp aynanın karşısında ıııçlarını 

taramağa başlayınca, o, dillere destan 
olan güzel saçlarnın baştan aşağı kır
laşmış, daha doğrusu be) azlaşmış ol -
duğunu gördü. 

Alnının üstünde duran o bir tutam 
kır saç da onun yüzüne acaib ve ya
bancı bir şekil veriyordu. Ve asıl 
bundan sonra, göz ve alnının yan ta -
raflarında, bir ipek kumaş elyafı gibi 
gayet ince bir çok kırışıkların peyda 
olduğunu farketti. Birden bire onu bir 
tecessüs duygusu kapladı. Oda kapısı
nı kapadı ve kendini yaşlı bir kadın 
kılığına soktu. 

Yüzündeki pudraları sildi; alagar
son kesilmiş olan saçlarnı dümduz ar
kaya taradı. Ondan sonra modası geç
miş, koyu renk bir eıvab giydi ve ba
şına kadife kordelih bir şapka geçir
di. Aynanın karıısına gelince, dudak
larındaki gülümseme silindi ve göz -
!erinde yaşlar pırıldadı. O yaşlı bir 
kadın kılık ve kyafetine girmek isti
yordu; fakat hakikaten yaşlı bir kadın 
olduğunu gördü. 

Bir zamanlar herkesin tapındığı 
güzel kadın, iki elini dizlerine kavuş
turmut olduğu halde, koltukta oturu
yor, te.essür içinde geçmi§ günlerini 
dütünüyordu. Onun hayatı; kendisi
nin suni bir surette uzatmıg olduğu 

bir ilkbahardı. 
Şimdi ise yaklaşan kıtın soğuk 

rüzgarı çehresini okşadığı için, mu
kadderatından yula sonbaharı isti
yordu. 
Kapı çalındı. Olga kapıyı açtı. Koca

sı gelmi§ti. Adamcağız hayretler için
de karısına baktı ve onda bir değişik· 
Jik gördü. Fakat bu değiıikliğin karı
sının neresinde olduğunu farkedeme
dl. Dayanamadı, gUzel kadının batı -
nı elleri arasına aldı ve büyük .bir 
memnuniyetle : 

- Sevgilim, bugUn ne kadar güzel
sin 1 

Dedi. 
Gözleri yaşla dolu olan Olga, hafif 

bir sesle : 
- Bundan böyle daima böyle gUzel 

olacağm. .. I 
Demekten kendini alamadı. 

Maslak faciasının 

tahkikatı ilerliyor 
İstanbul, 31 (Telefonla) - Mas

laktaki ıon feci otomobil kazasına se -
beb olan ıoför Kemal müddei umumi· 
liğe mUrııı'" "t ederek hakkında verilen 
tevkif kararına itiraz etmiıtir. Müd
dei umumilik eski kararda ısrar etmiş 
ve ağır ceza mahkemesi de bu ısrarı 

tuvib etmittir. Kaza tabkikatile dör -
düncü aorgu bikimliği meıgul olmak· 
tadır. 

Cuma : latanbul eczanesi 
Cumartesi : Merkez 

HALK ve YEN l 
Sinemalarda matineler 

llergun 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Cumartesı 

13.00 
14.45 
18.45 
zı.oo 

Pazar 
11.00 
13.00 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Pazar ve cumartesi günlerinden başka 
H A L K sınemasında bergun halk 
matineleri: 12.15 

Film degişme gunleri: 
P a z a r t e ı i ve C u m a •• 

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

Yangın ihban: (1521). - Telefon, müra
caat, şehir: (1023-1024). - Şehirlerara-
11: (2341-2342). - Elektrik ve Havagazı 
Arıza Memurluğu: (1846). - Mesajeri 
Şehir Anbarı: (3705). - Taksi Te
lefon numaralan: Zincirli cami civan: 
(2645, 1050, 1196). - Samanpazan civa
n: (2806, 3259). - Yenieehir, Havı."a.ba
eı, Bizim taksi: (2323) - Havuzbaşı: 
Güven taksi: (3848); Birlik taksi: (2333) 
- Çankırı caddesi, Ulus taksi: (1291 ). 
Otobüılerin ilk Ye •on 

Seferleri 
Sabah 
ı 1 k 

UJuı M. dan K. dere'ye 
K. dere'den Ulus M. na 

Uluı M. dan Çankaya')•a 
Çankaya'dan Uluı M. na 

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

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

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

Uluı M. dan Cebeci'ye 
Cebeci'denUlus M. na 

Cebeci'den As. fabl. ra 
AL fabl. dan Cebeci'ye 

ıefer 
6.45 
7.15 

7.25 
7.10 

7.30 
8.00 

6.30 
7.00 

6.30 
1.00 

7.00 
7.00 

7.00 -.-

Akşam 
Son 
sefer 
23.00 
23.20 

23.00 
23.20 

19.00 
19.30 

21.00 
21.30 

20.30 
21.00 

23.00 
23.00 

-.-
17.00 

Yeniıeh\r'den Ulus M. na 7.00 23.00 
S. pazarı'ndan Akkoprü'ye 6.45 7.30 
Akköprüden S. pazan'na 8.00 9.45 
§ U. Meydanı ile İstasyon arasında her 

bee dakikada bir ıefer olup tren za
manlan seferler daha aıktır. 

§ U. Meydanı ile Yenişehir, Bakanlıklar, 
Cebeci, Samanpazan arasında ıaat 8 
den 20 ye kadar vasati her be:ı dakika
da1 saat 20 den 21 e kadar her on da
kikada; aaat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her ıs, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam ıeferler vardır. 

§ Akşamlan Ulus Meydanından saat 23 
deki ıon ıeferlerle bunların Ulus Mey
danına dönüşleri sinemaların dağılııı 
aaatlerine tibidirler. . 

Poıta Saatleri 
Posta ıaat 19 a kadar !ıtanbul cihetine 
mektub kabul eder. 
Teahhütliı 18 e kadardır. 

Tren Saatleri 
Haydarpap'ya : Her aabah 8.20.Her 

akıam 19.15 ve 19,45 
de (sah, perıembe. cu
martesi Toroı ıürat.) 

Samaun hattına: Hergün 9,35 (Kayıe
ri, Sıvaa, Amaaya bu 
hat üzerindedir.) 

Diyarbakır hattı ı Hercün 9,40 
Zonauldak hattı : " 15.00 
Kırıkkale'ye rayotobUı • 16.05 

GÜNDELiK. 

Hicri· 1357 
Muharrem: 29 

S. D. 
Güneı: 5 43 

İstanbul da 
muayene 

Rmnt-1354 
Mart: 19 

S. D. 
Akpm: 18 34 

gümrük 

iıleri 
İıtanbul, 31 (Telefonla) - latanıbul 

gümrük bat müdürlüğü gümrük mua
yene itlerini tanzim etmit ve nümune 
grupları teşkili suretiyle faaliyetini 
kuvvetlendirmiş.tir. Bu tanzimde ko
müsyoncu eş.yasının hangi antrepoda 
veya anbarda olduğunu liman daire
sinden öğrenecek ve bu anuepoya ba
kan muayene grupuna müracaat ede
rek muamelesini bitlrebilecektir. 

Kazada otomobili kısmen hasara 
uğrayan elektrik ıirketi tcflerinden 
Oaman Kemal de sorgu hlkimliğine 
müracaat ederek ıoför Kemalden bu 
hasarın tazmin ettirilı:ııeıini istemiş
tir. 

latanbulda bir "ziraat 
kolleji,. ·D'Uluyor 
İstanbul, 31 ( ~la) - Ziraat 

Vekaletince satın aı. ~ ak olan Bakır
köyündeki Ayamala ve Alim Burga 
çiftliklerinin kıymetleri takdir edil
mittir. Resmi muamele hafta içinde 
bitirilecektir. Çiftlikler teslim alın -
dıktan sonra burada bir mmtaka zira -
at kolleji tesis olunacaktır. Halkalıda 
bulunan ziraat mektebi de ziraat çift
liği olarak kullanılacaktır. 

londrada havı hücumlar1na 
ka111 müdafaa manevrası 
Londra, 31 (A.A.) - Dün aktam 

Londrada Padingtocı mahalle.inde üç 
saat tayyare hücumlarına kartı mU
dafaa talimleri yapılmıftır. Uç yüz· 
den fazla ıönüllU. tam bir karanlık 
içinde birçok evlerde suni olarak çı-

Mıntaka ziraat kolleji memlekette 
ılk defa kurulacak bir mealek kolleji 
olacak, yüksek ve orta ziraat mekteb
leri arasında bir derecede bulunacak • 
tır. 

Bolivyada le.at 

karılmıt olan yangmları söndürmeie 
yardım etmitlerdir. Bu esnada sıhiye 
ara.baları "Hardal-gaz" far.zedilen bir 
hava içinde yaralıları ve ölüleri kal· 
dırmıtlardır. 

lımlr Enternasyonal 
İstanbul, 31 (Telefonla) - btanbul 

vilayeti, sahipleri tarafından gümrilk
te aranmayan efyanın hayır müeuese
lerine verilmesini münasip görmilf ve 
bu hususta Saglık bakanhtımızm da 
mütaleaamı ıormuftur. Bakanlık, vi
liyete verdı i cevlıbda 33 bayır mües
ıesesi 16-t rmiftir. Etya, bir niebet 
dahilınde bu mUeueıelere daiıtıla-

. c:aktır. 

Buenos • Ayrea, 31 (A.A.) - Bo
livya'da bir fesat hareketi çılonı' ol
duiuna dair hGdudda bır pyia deve· 
ran et.mittir. Hlildimetin tabrikltçıla
ra kUfı ciddi tedbirı.r almlf olduğu 
söylenmektedir 

Fuartna haztrlanınız 
20 aOustO$ 20 eylül 

1938 3-7041 

Musolininin harb haz1rhğı Sovyetler blrllil 
etrafında ve.rdiği nutuk ÇemherJa,n'ın nutku 1U11.1nuı 

da Sovyeder ne dütünüyo 

nasll karşdandı? B. Çemberlayn'ın nutkundan 
den Jurnal do Moeku ezcümle 
ki: 

Musolini evelki gün. aenatoda bir ~utuk töylemİf, kalyanın 
harb hazırlıklanndan aeferberlik halinde 8 • 9 milyon aaker çı· 
karabileceğinden bahaetmitti. 

Dün Anadolu Aja·n11 bu nutuk etrafında fTanıız ve ingifi.z ı•· 
zetelerinin yapmlJ olduklan tefsirleri de vemıittir. Bunlan aynen 
aıağıya koyuyoruz: 

Paris gazeteleri Musolini'nin nutku ı ı 
etrafında tefs!.rler~e bulu~dır. nalllere 

J ur • Eko do Parı gazetetıırun Roma ı 

Bütün bu nutukta görülen, y 
tecavüze kartı müeamahadır. Çe 
layn'ın taraf darları, bu politikan 
giliz hükiımetinin önüne geçm 
imtina ettiği yakin bır harbe 1 
renin karışmamasını mümkün kı 
ğını söylemekle iftihar ediy 
Çemberlayn'ın ve tarafdarlannm 
1ı ve trajik hatisı ıuradadır ki b 
rın politikası, İngıltereııın harbe 
si tehlikesini uzaklaıtırırken, a 
manda, İngilterenın bütün Avru 
teslimiyet bayraimı çekmek ilt 
ise, muhakkak surette karıtmai• 
bur olacağı bu barom patlaıml 

muhabiri diyor ki: ------
"Musolini, İtalyanın Jimdiden mu- Lonara sw.eıeleri Mıu•olininin 

harebeye ~azır oldugundan halkı h~- nuılcunu naaal karıuıyOTUJr "I 
b~rdar ediyor. Fakat bu mu~rebe kı- B. Musolininin nutku gazeteler ü.ze-

yaklaştırmaktadır. 
mınle beı:aber yapılacak? Kıme karşı rinde mühim bir tesir icra etmit degil
~u.k~~elece~? Bu?l~r cevapsız kal~n dir. Umumiyet itibariyle, gazeteler, bu 
ıkı ıstıfham ışaretıdır. Roma • Berlın nutkun daha .ziyade "dahıli istihtık,, 
mihverinin mevcudiyetine rağmen, için söylenmi, olduğunu bildirmekte- Yunanistan 
İtalya, istikbal hakıkında bir teahhüt dir. 
almıyor. İtalya, lüzumlu .zamanda, Deyli Ekspres gazetesi, bu nutuk 
dostlarını ve düşmanlarını kendi men- hakkında alaylı tefıirıerde bulun- J11 haftasından sonra 
faatlerine en uygun bir tarzda seçecek- maktadır: :1 

tir. Sol cenah gazeteleri ise, bu nutku e- SÖZ haftası başlw ifS 
V ima ga.zeteai, enterıwayon;::: 

le alarak, ingıli.z hükümetini, İtalya ile bakıkında yudıgı bir batmak~ 1''igaronun Roma muhabiri 
diyor ki 

bir muahede yapm&ktan ihtıraza davet ... yor ki: "lı haf taamdan aonra• 
etmekte ve B. IW.uaohni'nin sözüne iti-

Figaro gazetesinin Roma 
de şunları yazıyor: 

taaı batladı. Almanya Avuatuı 
muhabiri mad edilemiyecegını bildirmektedir. hak ettıkten aonra aıya.ıler ı. 

MıuaoUninin güttüğü gayeler aııkaaından konupaya hafla ı • 
Bu kuvvet teşhirini, Musolin.i, bu

günkü ve yarınki müzakerelerini ve 
memleketlerine hudud emniyeti ve ge· 
nişleme imkanlarını kolaylaştıracak 

bir diplomatik alet olarak kullanmak 
istemiştir. Musolini'nin tavsif ettiği 
tarzdaki sulh, bir muvazene ve kuvvet· 
ler kartısında hürmet sulhu.dur. İtal
yan ırkının bir mümessili sıfatiyle 

Napolyondan bahsedifi ve memleketi
nin istikbalini ileriye aürü,ü, faJiat 
politikasının tetvik ettiği hegc,..-oonya 
hayalinin ailinmit olduğuğunu rö.
termekten uzaktır. 

ltalya ihıir~ kayıdlan 
koyuyor 

Epok guetesinde Donadiyö diyor 
ki: 
Mutadı hilifına olarak, MU801ini 

demokraailere kartı her hangi bir fid
detli hücumda bulunmamıftrr. Bunun 
sebebi baaittir: Almanya ile iyi geçin
mekle beraber, MU80lini İngiltere ile 
de bir yalda§ılD& huıule getirmek arzu
sundadır. Hulisa, İtalya, istikbal için, 
ihtiraz kayıtları koymaktadır. Elinde 
bir kaç koz vardır ve bunları vuiyetc 
göre kıracaktır. Çemberlayn, İngiltere 
ile İtalya arasındaki gerginliğin niha
yete erdirilmesi llzım geldiğini anla
mııtır. Bu iki milletin blribirlerine ıi
lih çekmelerine remak kalmıt olduğu 
göz önüne getirilirse, İtalya ile Fransa 
araeında bir anlapaıu.n imkinllız bu
lunduğu ıöyleneme.z. 

Kendi •ulhunu iatemelc 
Ordr ıazetesi, bilhassa Muaolinmin 

"Evet, sulh istiyoruz, fakat bizim sul
hu.muzu iatiyoruz,, cümlesi il.zerinde 
duruyor ve diyor ki: 

.. Bir insan kendi ıulhunu istene, 
sulh istemiyor demektir. Muaolini, 
kendi sulhunu iatiyor, Hitler lmendi 
sulhunu istiyor. Bu Roma ıulhu ve bu 
cermen sulhu arasında, inıilU aerbn
tilinc, framı.z iatikllline, nihayet bir 
tek kelime ile ıulha, topu ekmcie ter· 
cih etmiyen sulha ne kadar mini mini 
bir hale gelse, titrek ve muhteris bir 
vaziyet alsa, harbı alman ve italyan a
nalarına .evdirdiklerlni söyliyerek, lf· 
tihar eden bu inaaniyet hialefi mefkut 
fatihlerin gözü önünde o derece tah
kire maruz kalacaktır. Muaolini, bun
dan baıka, taarruz, müdafaaların en i· 
yisidir, cümlnini de aöylemiftir. An
lamıyanların na.zarı dikkatini celbcdc
riz. 

Popülerin fikri 
Popiiler guetesindc Löru diyor ki: 
Bu nutukta buyüklük deliliği ile 

harp ıevai&i tezahürleri yanyana &it
mektedir. Eğer 1914 den evel, herhan .. 
gi bir devlet reisi, meseli İkinci Vil· 
helm, böyle bir nutuk söylemif olaay
dı, dünya halkı nefret hisleri ile çalka
nırdı. 1''akat buıün Muaolini, kendi 
planlan ile en doğrudan doğruya teh· 
did edilen memleketlerde dahi, lehtar 
sükiltlar veyahut faal arkadatlar bula
bilecektir. Birkaç sene evel, Avnıpada 
bir harp tehlikesi sebeplerini aayar~ 
ken. bunların arasında lılusolininin 
bir gün Nap9lyon rolünü oynamak ia
temeai keyfiyetine ltaret eımi9tik. 
Muaolininin iyan mecliaindoki nudm 
bizim bu filuimiai hcrbPlc clelifdr· 
mit dcjildir. 

Niyu.z KronıJU aıyor Jtj: Litvinof'un ortaya attı ı 
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Bu nutuk, bilha•a denız kuvvetleri- kabul edilmesıne imkin yoktu • 
ne ait kıanıı ile, pazarlıkta iyi bir va- li.z başbakanının beyanatı, b4-
zıyet elde etmek ıçın ~eınberlayn iıze· İngiltere kamoyunu tamam• •

1 
rınde mıiaaıt tesır ıcraaı gayesını gut- etmiı değildir. B. Blum, a; 

mekted;r . .l'akat füwounı nın &utt~gü Çekoslovakyaya yardım edec a 
gayeler ve nıyetler .. ingiliz muıeti ta- dirmif ve B. Musolıni Avu ı. 
raundan gayet aoguk kanlılıkla tetkik elesinde İtalyanm ıiyasu ~ 
edilecek ve tera.zıye vurulacaktır. E- tır. Anlafılan Avrupa devle 
ğer ingiliz hükumeti sulh niyetinde o- kanlılıkla meseleleri kal'fl 2h: 
lan bir adamla müzakerelerde bulun- lar. Polonya • Ldtvanya ihti 'f."' 
duğunu sanıyorsa her halde büyilk bir fi aldıkları vaziyet bun .; 
bati itlemit olur. Mu.olini'nin nutku tir.,, 
harbı yükselt~!l bir adamın nutkudur. q,\~~:. ,,.:p 
Bu nutuık hıcilb ~ııiıı ıenif k~t. \ mü •i ~ı ._ 
leleri için nefret YUici ~"l&Jltalıtt_... m; Aır. "1z:ıa 
göstermektedir. e,.A-~ 

Sulh 11e doaılu.lc lcelt.h .. ıe~ak r ::-et. ~1ıe-
Deyli Herald dıyor ki: '-bu Alma 11zJ11r eri 
Musolini Çemberlayn'a bitap J ~j

1

• .. .,.. .. 
ken ıulh ve doltluk kelimeleri mndan 'l'f 
danmaktadır.1talyan &yan mecliai hu•\ l - ~ t. ııo . 
.zurwıda İH yüksek Hile ba&ırmakta ı. ~ - lTı e ;itıd, 
ve çabuk neticeli bir barba huırlanmı9 .,.ll!Jb ~ 
bulunduğunu bildirmektedir. Bunla- J te 

-l.93 rm aruında aamim! olanı hangı ton, f _ ,.. 
ban&i see, ban&i kelimelerdir? Bunu s ~1 

babeflere •e ıapanyollara aorwıau. ş - l'et 
- #".!-,,,._ Çemberlayn böyle bir adımla yapıla- ~--·~1ae1;c 

cak 00.tane anlapnalara ne gibi bir 
kıymet verilebileceğini iyice dlltün
melidir. 

Çabuk neıiceli yeni bir harb 
pliinı 

Deyli Ekspres cuetninln diploma· 
tik muharrir& de tereddüd içindedir. 
Bu muharrir diyor ki: 

"B • .Muaolinı, çabuk neticeli yeni 
bir harp pllnını çizen bu harbcu nutku 
ile acaba ne demek i1tiyor? Bu yeni 
harp kime kartı yapılacak l Buı ital
yan guetılerı kızıl tehlikenin yerini 
deii,Werek lıloekovadaa Pariae ıel· 
diğini yasıyorlar. Acaba bu yeni dut
man Frama mıdır? Mı11nafilı bu bu. 
ıuata korkulacak bir teY yoktur. Mu-
90lini, hiçbir zaman Avrupaıım en 
kuvvetli ordusunu tahrik etmiyecek
tir. Bu nutuk İqilterede hiç bir en
di,e uyandırmamalıdır: Franaada da 
berbanci bir endite uyandırmıyacatı 
muhakkaktır. 

Fransa 
balya ile Almanya aramdaki 

müııuebeder 

İtalyanın politüaaı bahsinde Dölö
bek, Akıiyon Franae.z p.zcteeinde di· 
yor ki: 

ltalyan polltlbamın Almanyaya te
veccUbte devam eımiyeceti ve Hit· 
ler'ln Roma'da btıyilk tezahürlerle 
kartılanmıyacatı söylenemez. Dikta
törlerin topaç gibi her dakika dönmek 
ıerbestilcri mevcud deiildir. Bunla· 
rın yapabilecekleri ve Mu•olini'nin 
de iaıtedigıi mü.011 garantiler aramak· 
tır. İngllis • İtalyan göriifmelerinin 
bu&üa temin edilmit olan muvaffaki
yetinin sebebi de budur. Eden'ln abi· 
ne olarak, Çemberlayıı, Bertin • Roma 
mihverini kırmak ll'SU9Undı delildir. 
Çemberla~ bu milwerin ymı lıqmda 
yeni bir blia yapmakla iktifa eJlemek· 
te veba aaretle İtalyanm ph ...ı. 
rma tercemlD oJ.Wlmılııtedir. 

1 1 J 
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coğrafyası konutaıalan 

il, tarih, coğrafya fakültelerinde 
enteresan bir konferans verildi 

t>il, tarih, coğrafya fakültesinde 
Ala aktam kalabalık ve 1eçkin daftt· 

,ller, profnör ve doçentler olduiu 
halde ikinci cofrafl konuf!D& yapıldL 

Konuımanm mmuu 16 martta Prof. 
H. Luia'nin (TOrldyenin coiraft taksi
mi J üzerine verdiii konferansın müna
kquı idi. Prof. H. Lul ıelenlere ayrı 
ayrı tetekldlr ettikten sonra mevzuu
nun mUn1hp11 Hmununa ipret etti
ler. bııı: IÖri Prof. Hamid Sadi aldı. 
TOrkiyenin, muhtelif cotrafl esu1ar 
paetilerek Prof, H. LW. tarafmdan 
yapılan cotrafl tabimlerinin buı nok
talan üzerinde durmak lüzumunu ip
ret ettikten eonra, daha ldlçiik vahdet
ler bulmak auretiyle bu taksimlerin ge-
llltletilmeaini ve me1ell göller bölgesi
iıln buaual ...mı&r tqıyan bir yer oldu· 
jau, bu itibarla bqh bqma bir vahdet 

edebileceil kanaatmı ortaya at· 
Aynca fthdetlere verilen İ.llimlerin 

1-naııhajhanu bahia me•ıuu ederek daha 
tabirlerin ku1l.aılmaa lüaumuna 

ettL Kütahya yayla11, uzun yay· 
orta yayla pbi tabirlerden bahaet

.onra bulha olarak dofu, prb, 
cenub Anadoluda ayrılan coğra

detlerin umumi hatlanna ve bu 
tablmatta tektonik huauaiyetle. 
1a kıymet verilditini ve iklimin 

derecede rol oynadıp IÖyledi. 

tran vahdetler 
i.n,c1p sonra Prof. H. Luia mevzuu· 

.adanlla eaah tekilde tekrar 
erek yurdumun cotnft vah
ymrken morfopafik, •e oroc

.:simi gös htlnde bulundur-
Jeraber iklim hulualyetlerine de 

de kıymet Wrilmlt oldufu· 
diifüncelerinl haritalar.ı U 

nalı olarak izah etmiftir. Yay
berlnde duran Profnar bu

ıa ziyade yurdumuzda iktiudt 
kullamldıfuu. yann hallan 
~ ile çıktıklan bir yeri ifade 
~ itibarla ayn, ayn colnft 
'" bU1uaiyetler ıöateren Ktl
Anadolu, " edaha Dofu la
) JmUanmÜ cotraft vahdet-

- bnttmnrf bulunacatum-
p yayla tabirini daha dya-

de iktiudt coirafyaıya hediye etmekli· 
timiz lüaumuna kuvvetle iprett etmit
tir. Göllerin oldufu yere temas ederek, 
kendi müphade ve tetkiklerine göre 
de göllerin muhtelif karakterler göster
diğini, acı göl ve Burdur gölünün ca. 
terdifi huauaiyetlerle, Eğirdir, Beyte· 
bir gölünün colnft husmiyetler bala· 
mmdan birincilere uymadıldannı bu 
itibarla buradaki dağların durumları 
göz önünde • tutulmak auretiyle gölle
rin aynca bir vahdet olarak yer alması
na lüzum olmadığını, açık dillerle an· 
latmıttır. Daha 10nra prki Toroslann 
karaktenizlik huauaiyetlerine temas 
ederek bu hududun orografik ve tekto
nik olmaktan ziyade iklim huıuaiyetle· 

0

rine uaml kıymet verilmek suretiyle 
çizildiğine ipret etmiştir. Şimali Ana
dolu dağlık etik arazisinin, Anadolu 
Trakya köprü arazisinin ve diğer coğ
rafi vahdetlerin ana hatlanru bir daha 
tebarüz ettirdikten sonra IÖzil ziraat 
enatitUleri profesörü Leucha'e bıraktı· 
lar. 

Jeolojik ve arkeoloji bakı°f°
dan Anadolu 

Profeaör, Anadolunun genç jJ,loj~~ 
zamanlarda yapıamda huaule gJen bu
yük tektonik hareketleri tafaili~yle _an
lattıktan sonra coğrafi taksimlere ıeo
lojik eaaılara da mümkün me~e~ yak
laplmall lüzumuna temu etımttir. Çok 
büyük bir allka ile dinlenilen bu kon
feranun milnakqa11nda Prof. Kravs 
aöz alarak pmalt Anadolu nebat kültil· 
rtl üzerinde durmuı bilh_... Uludağın 
hususi bir karakter gCS.tot"en nebat kili· 
türüne temas ettiler. B~dan sonra ar· 
keoloji profeaörtl Von der O~~n, ~z 
alarak arkeolojik ve hiln tarihı tetkik
leri bakımından da frof. H. Lui'in 
cotraf! takaimlerini her ıuretle uy
gun olarak yapıldığını, bize inaan kül
tür devirlerinin iptidai seyrinden baJla· 
yarak bugüne kadar olan huıuıiyetleri
ni bu vahdetleer fi.Zerinde tebarllz ettir
mek istediğini fakat vaktin darlığı do
layniyJe imktn olmadığını söyleyerek 
tazlerini bitiriıtir. 

Konfenna bilyllk bir alika ile dinlen
miftir. 

tını • J u-af te ermıt . 
sular üı~&ü 
lesini .UCuda 

~elc:ircfa§lı 
tdirnede 

r 
~· 
şla 

içdın deiiti~ 
ttııi bir ııaatnıe, sı (A.A.) - FrlftAdan 
tttmır ~eketlmiae d&nmUf olan ı.,peb
ıEalm h1Jannnıs, General Kbım Dirik'in 

~ 'da•eti üzerine Teklrdalmdan Edime· 
ye ıeldL Bu,un Tekirdaf lı ve Edir-

ur . 
.,... nedeld blltthı peblıvanlar mahfelde 

ha- kum •e pilav yiyecekler ve alrprna 
Teklrdailmm nezareti altında halk 

hu.surunda serbest güreı ekıerwleri 

yapılacaktır. 

ııa.,. aylDda Türkiye atletizm 

çocuOu 
tlininiz 

bayrlllUIUll Edimede olması ve latan
balla Edime UMmda büyük bir bi
sJklet yarıfDUll yapılması için konu
fUlmaktadır. Edirne kulübleri bu se-
~l plere timdiden buırlanmak
tadır. 

23 nlaanda da latanbulıpor biriııci 
futbol takmunm Edimeye ıelerek 

bir maç yapmuı kararlqtırılmı9tır. 

9'1:WI 

Kliring vaziyetimiz 

Kliring bakiyeleri ve kredili 
ınttbayaalara aid taahhüdler 
Türkiye .ıuınhuriyet bankaaından a

lman heup hulialarına göre 26.3.1938 
tarihindeki kliring heeapları bakiyele
r.i ve kredili ithalat iç.in Cumhuriyet 
Merkez bankaaına verilmit teahhütl~r 
yek(inları : 

Cetvel: 1 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Banb
aındaki ldirins beaablan borçlu 

bakiyeleri 

Memleket 

Avusturya 
Çekoalovakya 
Finlandiya 
Fransa 
Holal'lda 
İngiltere 
İspanya 

İsveç 
İsviçre 
İtalya 
Le ton ya 
Macaristan 
Norveç 
Romanya 
Rusya 
Yug06lavya 
Yunanıstan 

Miktar T.L. 

1.592.200 
3.624.700 

645.800 
3.539.700 
1.088.900 
8.925.800 

445.500 
1.829.300 

934.000 
897.900 

74.400 
1.041.400 

823.800 
1.612.500 

903.600 
373.200 
160.900 

Cetvel: 2 
Kredili ithalat ıçın .llıerkez Bankaıına 

verumıı otan taaııbudıer yekunJarı 

Memleket 

Almanya 
Avusturya 
Belçika 
Çekoa. 
Jı.ıtonya 

Finlandıya 
Fransa 
Holanda 
.lncıltere 
İspanya 
1ıveç 
İsviçre 
İtalya 
Macaristan 
No"eç 
Lehiıtan 

Resmi 
daırcıer 

T.L. 

13.035.799 
46.074 
3.149 

558.727 

170 
5.011 

83.864 
330.656 

14.849 
1.743.484 

33.637 
173.937 
374.846 

554 
5.997 

Yuıoılavya 12.515 
Yunanistan 
Ruan Z"<M 

ttuıusı 
ııh11ıı1ar --

T.L. 

8.385.092 
198.771 

11.975 
320.907 
21.053 

8.884 
218.276 

60.641 
524.157 

6.330 
283.793 
222.791 
284.313 
151.290 
59.271 
6402 
1.554 

29.253 
17.646 

YckUıı 

T.L. 

21.420.891 
244.845 

15.124 
879.634 
21.053 

9.054 
223.287 
144.505 
855.313 

21.179 
2.027.277 

256.428 
458,250 
~zo.136 

59.825 
12.399 
21.069 
29.253 
20.390 

Dünyada neler oluyor 

Dünyaya bir 
• seyyare mı 

çarpıyordu ? 
Cenubi Afrika astronomlarının ha· 

ber verdiklerine bakıhna, küremiz, 
geçenlerde az ka111n küçük bir sey
yare ile çarpıtıJOımUf. Bu defa sa
vu9turulan bu muım. f eliketin günün 
birinde gerçekleweceğine 9üpbe yok· 
muf. 

DUnyanm kendi feliketleri sanki 
yetmiyormut gibi, timdi bir de seyya
reler onun bqına bela keailmeğe çah-
9ıyorlar. 

Geçenlerde bunlardan biri bir mil
yon kilometrelik bir meaafeden dün
yamıaı tehdid etmifti. Bu ıefer~i ise 
600,000 kilometreden bizi ıelamlıya
rak geçmit. Bu tekinM%in adı, onu 
keıfetmit olan Haydelbergli astro
nom Rayn Muth'a izafeten .. Rayn 
Muth 1937" dir. 

Yukarıdaki 2 numaralı c:edvelde yazılı 
kredili ithalibn vadelerine göre 

vaziyetleri 

6 aya kadar vadeli 

Resmi daireler Huıuıi tahralar 

Memleket 

Almann 
D.M. 

T.L. 

1.438.174 
462.047 

T.L. 

4.566.349 
1.395.571 

Daha uaun veya ba•b vadeli 

Resmi daireler Huıuır phıslar 

Memleket 

Almanya 
D.M. 

T.L. 

11.597.625 
2.928.167 

Cetvel: 3 

T.L. 

3.818.743 
1.038.736 

M~telif memleketlerin Merkez Ban
kalarında tutulan kliring heaablanncla

ki alacaklarımız 

Memleket Miktarı T.L. 

Almanya (A ve B hesapları) 12.204.800 
Bele; ika 31.800 
Eıtonya 41.300 
Lehistan 250.100 

lsı slı ~OGRAFYA] 
Doğu köylerinde tetkikler 
Genç doktorlarımızdan B. Rük

nettin Fethi, şark vilayetlerinde yap
tığı köy tetkiklerini yukardaki bat
lık altında 88 sayfalık bir eserde top
lamJflır. 

Rakamlara ve mahallinde yapıl
mı' tetkiklere iıtinad eden bu ciddi 
etüd eserinde, müellif, köyde nüfus, 
srhat, kültür ve içtimai hayat hakkın
da birçok müşahedelerini hulasa et
mektedir. 30 kuruş fiatla satılan bu 
eseri tavsiye ederiz. 

..1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. - -E UYKUSUZ GECELER E 
E Gaby Morlay • Pierre Renoir : --:;,, ................................... ,;: 

ı::::::::::: ~~~~~!~:~~ !:::::::::: ı 
Ankara hukuk fakültesi 

TalelMı Cemiyeti Bqkanlıfmclan: 

Ankara Hukuk Fakülteei Talebe Ce
miyeti umumi heyeti pazar günü saat 
14 de Fakülte binasında toplanacağın
dan i•tirlk ,artlarını haiz üyelerin 
mezkur aaatıte fakültede bulunmaları 
ilin olunur. 1783 

T opo ve Kadastro U. Md. 

Cebecideki gayri menkullerin 
teslaiti 

ikinci Mmtaka Kadutro Müdür
lüiünclen : 

Şarkan Cebeci iıtaıyonu ve ıüel 
yurdu yolu ve harita dairet1inin pr
kındaki Türk özü ve lmrohora giden 
yol garben bayındıtlık caddesi ve Ce
beci Çetmeıinin prbmdaki dere tima
leıı timendifer battı cenuben Türk Ö· 

'\ Nuart olarak "'Rayn Muth 1937" 
nin küremize çarptığını kabul etsek, 
batımıza acaba ne if çıkar derıiniz? 

zü ve lmrohora giden yol ile çevrili 
ve tahdit haritası müdüriyet salonun
da aaıh bulunan Cebecideki gayri 
menkullerin 18-4-938 tarihinde cebe
ci Çctmeai mevkiinden tahdit ve teı
bitine batlanılacaktır. Sınırları duvar 
ve parmaklık gibi itaretlerle ayrılma 
mıt olan gayri menkullerin köte nıok
talarına sahipleri tarafından beton 

lstanbul borsası 
31. 3. 1938 

ÇEKi.ER 

Loadn 
NeY70rk 
Paria 
Kilaao 
Briikael 
Atilla 
CeaeTr• 
Sofn 
Amaterdam 
Prq 
lıladricl 
Berlia 
Vuwcna 
Badapefte 
Bür .. 
Belcnd 
Yokolwaa 
KoUc>va 
ltokbolm 

Ac;ıbı 

ua.-
0. 7195 

25.725 
ıs.025 
4.6711 

17.0225 
S.4412 

IS.6942 
1.4211 

22.65 
12.7311 
1.1617 
4.1990 
S.9110 

101.21 
S4.6SS7 

2.7S55 
IS.1425 
s.ons 

621.-
0.7195 

25.n5 
15.025 
4.6711 

17.0225 
3.4412 

63.6942 
1.4211 

22.65 . ., ... 

23 
S.06 

~llül VE TAHVILJ. 
Aplq Jel.. 

19SS terk bor'11 I 

• • ,. II 

.. .. • lll 

Snu-Bnanaa 
hattı it I 15.25 

Awtoa-D.Y.lftll 41.50 ....... ( 
40.25 

( 

Bu kilçilk ıeyyarenin nısıf kutru 
2 kilometre İmif. Ancak, akraba ve 
taallulratının yan111da hemen hemen 
bir zerreyi andıran bu ıeyyare, Jriire
mize çarpınca, 50 kilometre karelik 
bir sahayı tamMDiyle tahrip ve bin
lerce kilomttre karelik bir sahayı da 
alt ilet etmeie yetecekmi9. lnaan, bu 
ihtimalin bir nuariye olduiunu ka
bul etmek iıtiyor. Çünkü, dünyanın 
nernkıe çarpacaiı mal Om dejil f 

ve yahut demir çivilerle itaret konul
maaı akli halde vukuf erbabmın be
y111nlarına ve 2613 uyıh kanun hü
lriimlerine göre Kadaetro ifleri ikmal 
olunacaiı ilin olunur. (880) 1791 

et .... ı 
111 ~ .. 
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Vilôyetler 
Mekteb yaptlrdacak 
Afyon Vila~etinclen ı 

Afyonda yapılacak 111557 lira 21 
kurut bedeli ketifli Dumlupınar ilk 
okulunun 36996 lira 10 kurutluk bir 
kıınn inpatınna yapılan tekliflerin 
tarifatı kanuniye dairesinde ve layık 
hadde görülmemesiyle ihale edileme
mit olduğundan bu intaat bermucibi 
kanun aynı teraitle bir ay içinde in
tac edilmek üzere pazarlıkla ihaleye 
bırakılmıştır. 

1 - İlk pazarlık ve ihale 6 nisan 
938 tarihine müaadif çartamba günü 
saat on altıda Afyon vilayeti daimi 
encümeninde yapılacaktır. 

2 - Bu in,.atın 23000 liralık kıı· 
mı 25 mayıs 938 de bitirilecek ve be· 
deli 937 büdceıinden verilecektir. 
13998 liralık kısmı da 938 senesinde 
muayyen müddetinde ikmal edilerek 
parası 938 büdcesinden verilecektir. 

3 - Muvakkat teminat "277 5" lira. 
dır. 

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

S - İstekli olanlar Nafıa vekale
tinden 938 senesi için ahnmıt yetmiş 
bin liralık yapı ehliyet veıikasiyle 
ticaret odası kayıd vcrakaıı, inşaatta 
bir mimar veya mühendis bulundura
caklarına dair noterlikten mueaddak 
taahhüdname ile birlikte pazarlığa 
iştirak etmeleri ilin olunur. 

(1610/809) 1669 

Mühendis Yeya fen memuru 
aranıyor 

Niide Belediye Riyaaetinden : 
Müstakbel ıehir planının tatbiki i

çin 150 lira maafh mühendis veya bir 
fen memuruna ihtiyaç vardır. Talip o
lanların vesaiki resmiyeleriyle Niğde 
belediyesine müracaatları ilan olunur. 

(1799) 

50 haywınhk ahır yapllrllacak 
Siirt Nafıa Müdürlüğünden : 

'Garzan Kaza merkezinde yeniden 
yapılacak olan 17245 lira 11 kuruş be
deli ketifli elli hayvanlık jandarma •· 
hırı kapalı zarf uıuliyle ekailtmeye 
konulmuftur. 

1 - Ekailtme günü 25 niaan 1938 pa
zarteai günü ıaat 15 de te.bit edilerek 
Sürt hükümet kıonağı içinde villyet 
makamında yapıılacaktır. 

2 - latekliler evrakı fenniye.ini Si
irt Nafıa müdürlüğünde okuyabile
ceklerdir. 

3 - Muvakkat teminatı 1294 liradır. 
4 - İetekliler retml gazetenin 7 .5. 

936 gün ve 3279 aayılı nüahuında çı· 
kan talimatnameye göre vesikalarını 
hazırlayıp 2490 sayılı kanunun 32 inci 
maddesi mucibince teklif mektupları
nı birinci maddede yazılı gün ve ıaat· 
ten bir saat eveline kadar komisyon ri
yasetine göndermeleri mecburidir. 

Posta.da gecikmeler kabul edilmez. 
(839) 1777 

Kirahk sinema binası 
Niide Belediye Rei.liiinclen : 

1 - Bir ıenelik muhammen icar be
deli (500) lira olan bulvar üzerinde 
kain belediyemize ait Zafer sineması
nın üç aenelik icarı 28 mart 938 tari· 
hinden itibaren 15 gün müddetle artır
maya çıkarılmıttır. 

2 - Artırmaya 11 niaan 1938 tarihi
ne müudif pazartesi günü saaıt 14 de 
belediye encümeninde bqlanılacağın
dan taliplerin o gün Niide belediye 
encümenine müracaatları. 

3 - Artırma prtnameıini görmek 
iıtiyenlerin Niğde, latanbul ve Anka
ra belediyelerine müracaatları ilin o-
lunur. 1798 

Cezaevi inşaatı 
Eli.zıi Cmnhuri~et Müddei Umu

miliiinden : 
Kapalı zarf uıuliyle elmiltme ilanı. 
1 - Elazığda yeniden yapılacak o

lan ceza evi inpatı 92742 lira 82 ku
ruı bedel ve vahidi fiat e1Hı üzerin
den kapalı zarf uıuliyle eksiltmeye 
konulmuıtur. 

2 - Bu İfe ait prtnarne, ve evrak 
fUDlardır. 

A - Bayındırlık itleri eenel prt-
namesi 

B - Fenni f&rblame 
C - Hususi prtname 
E - Kefif ve huliaai kC!if cetveli, 
F - Vahidi fiat cetveli, 
G - Pllıı ve projeler, 
H - Mukavele projeei, 
İstekliler bu prtname ve evrakları 

4 lira 67 kuruf bedel mukabilinde vi
l&yet cumhuriyet müddeiumumiliğin
den alabilirler. 

3 - Eksiltme 12-4-938 tarihine mü
aadif salı pnü saat 15 de Elazığda 
cumhuriyet müddeiumuliği odasında 
mütetekkil artırma ve eksiltme ko
misyonunda yapılacaktır. 

4 - Ebiltmeye girebilmek için ie
teltlilerin 5887 lira 14 kurut muvakkat 
teminat verme1i ve bundan bqka a,a
pdald nslkalaı g&termeıi lbımcbr. 

A - Naf1a wlıılletinden alnumt 

938 ıenni için muteber ugari 50 bift 
60 bin liralık ehliyetname : 

B - 1938 yılına ait ticaret oduı v• 
si kası, 

C - İnşaat müddetince iş batında 
diplomalı bir mühendis veya bir mi
mar bulunduracağına dair teahhütna
me; 

5 - Teklif mektupları yukarda Ü· 
çüncü maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar komisyon reisliğine 

makbuz mukabilinde verilecektir. Pos 
ta ile gönderilecek mektupları niha
yet üçüncü maddede yazılı saate ka • 
dar gelmiş olması ve dı' zarfının mü
hür mumu ile iyice kapatılmıt bulun
ması şarttır. P0tıtada olacak gecikme-
ler kabul edilmez. 1797 

Yol yaptırılacak 
Elazığ Nafıa Müdürlüğünden ı 

Kapalı zarf usuliyle elmiltme ilanı: 
1 - Elazığ - Palu yolunun 48 - 53 

kilometreleri arasındaki Gülil§kür 
varyant yolunun 47275 lira 15 kurut 
muhammen bedel ve vahidi fiayt eca
sı üzerinden kapalı zarf usuliyle ek· 
silttneye konulmuttur. 

2 - Bu ite ait şartname ve eonak 
şunlardır. 

Bayındırlık işleri genel tartnameei. 
Fenni şartname, 
Hususi şartname, 
Hulisai keşif • 
Eksiltme şartnamesi, 
Mukavelename, 
lıtekliler bu fartname ve ..... ~..c:ı 

vilayet nafıa müdürlüğünde görebilir- • 
ler. 

3 - Eksiltme 13-4-938 tarihine ml1· 
sadif çarşamba günü saat on befte El
azığda nafıa müdürlüğü odasında mü
teşekkil artırma ve eksiltme komiı
yonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek ıçın 
isteklilerin 3545 lira 63 kuru' muvak
kat teminat vermesi ve bundan baıka 
aşağıdaki vesikaları getirmesi lazım
dır. 

A - Nafıa vek3letinden alınmıt 
1938 senesi için muteber asgari 20000 
liralık ehliyetname, 

B - 1938 yılına ait ticaret odaıı 
v~ikası, 

C - İnşaat müddetince it batında 
diplomalı bir mühendis veya diploma
lı bir fen memuru bulunduracağına 
dair tahhütname, 

S - Teklif mektupları yukarda 
3 ncü maddede yazılı saatten bir eaat 
evveline kadar komisyon reisliğine 

makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektubları ni
hayet 3 ncü maddede ya.zıh saate ka
dar gelmiş olması ve dı' zarfınm mil· 
hür mumu ile iyice kapatılmıt bulun
ması şarttır. Postada olacak gecikme-
ler kabul edilmez. 1796 

KANZUK 

En boı meyva tuzudur. lnkiban 
defeder. Mide, bağırsak, karaciğeden 
mütevellit rahatsızlıkları önler. Haz-
mı kolaylattırır. 596 

lngiliz Kanzuk ecaneel 

DIŞ TABiBi 

M. AZIZ TUNÇ 
Pazardan maada her sün ha

talannı kabul ve tedavi eder. 

Adliye Sarayı yanında Sami 
H.ıdu Aparbmanı No. 1 

3-6949 
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G mrük ve inhisarlar B. 

Tütün bakım ve işleme 
evi yaptırılacak 

inhisarlar Uınum Müdürlüğün -
den: 

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

II _ Keşif bedeli 676.960 lira 83 
.kuruş ve muvakkat teminatı 30828 
lira 43 kuruştur. 

III - Eksiltme 11/IV /938 tarihi
ne rastlayan pazartesi günü saat 16 da 
Kabataşta levazıın ve müb;.· aat şube
aindeki alım komisyonunua }'apılacak 
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 İzttıir müdürlüklerinden alınabi
lir. 

V - İsteklilerin mühendis veya 
mimar olmaları ve yahut bir mühen
dis veya mimarı inşaatın hitamına 
lı:adar daimi olarak iş başında bulun
duracağına dair aralarında teati edil
miş noterlikçe tasdikli bir teahhüd 
kağıdı ile nafıa. vekaletinden alınmış 
asgari 200.000 .. lıra~ık _bu gibi inşaat 
yaptıklarını gosterır bır müteahhitlik 
vesikasını ek~iltme gününden en geç 
üç gün evvelıne kadar inhisarlar in
'9aat şubesine ibraz ederek aynca ve
•ika almaları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu . . ' 
kanuni vesaık ıle 5 inci maddede ya-
:rılı eksiltmeye iştirak vesikasını ve 
ınuvakkat teminat parasını veya mek
tubunu ihtiva edecek olan kapalı zarf 
ların yukarda yazıldığı veçhile müna
kasa günü en geç saat ıs e kadar adı 
geçen alım komisyonu baJkanlığma 
makbuz mukabilinde verilmiş olması 
lazımdır. (509/977) 1060 

Temel kazıkları 

yaptırılacak 
İnhiaarlar Umum Müdürlüiün

den: 
J - lzmirde şartname ve projesi mu

cibince yaptırılacak ve ll. IV. 938 tari
hinde ihale edilmek üzere eksiltmeye 
konulan Tütün bakım ve işleme evinin 
temel kazıktan işi aynca kapalı zarf u
auliyle eksiltmeye konulmuştur. 

II - Keşif bedeli 87265 lira 50 ku
rut muvakkat teminatı 5613.27 liradır. 

III - Eksiltme il. IV. 938 tarihine 
rastlayan pazartesi günü saat 15 de Ka
ba taşta levazım ve mübayaat şubesin
deki alım komisyonunda yapılacaktır. 
Kapalı zarflar ayni günde en geç saat 
14 de kadar adı geçen komisyon baı
kanlığına makbuz mukabilinde verile
cektir. 

iV - Şartname ve projeler 4.36 lira 
bedel mukabilinde İnhisarlar Levazım 
ve mübayaat ıubesiyle Ankara ve İz
ınir başmüdUrlUklerinden alınabilir. 

V - Fenru gartnamcainde izah edi· 
len esaslar dairesinde yapılacak olan 
temel kazıktan işi Franld. Rodic, stern, 
ıimpleks, Brechtl, Abolorenz, miharlis, 
nıast ve sair firmaların usul ve ıistem
lerine veya bunlara mümasil sistemlere 
göre yapılacaktır. Eksiltmeye ittirlk 
etmek isteyen firmalann fenni teklifle
rini münakasa gUnünden on gün evve
line kadar tetkik edilmek üzere lnhi
larlar tlitün işleri müdürlüğüne verme
leri lizınıdır. 

VI - İsteklilerin bir mühendis veya 
llıimar olmalan ve yahud bir mühendis 
veya miman inpatm hitamına kadar 
daimt olarak iJ başmda bulunduracağı
na dair aralannda teati edilmiı noter
likçe tasdikli bir taahhüd kltıdı ile Na
fıa. veklletinden ahnmıı bu gibi itleri 
)'aptddannı gösterir müteahhidlik ve· 
likaamı eksiltme giinünden en geç Uç 
CUn evveline kadar İnhisarlar umum 
ınüdUrlüğil inpat ıubesine ibraz ede
rek aynca vesika almalan lhımdır. 

VII - Mühürlil teklif mektubunu, 
ka.nunt vesaik ile VI ncı maddede yazı
h eksiltmeye iştirik vesikasım ve mu
Yakkat teminat parası veya mektubunu 
ihtiva edecek olan kapalı zarflan yuka
rıda ya.zıldığı üzere eksiltme günü en 
geç saat 14 de kadar yukanda adı ge
çen alım komisyonu başkanlığına mak
buz nıukabilinde verilmiı olması lazım-
dır. (976/508) 1059 

Jandarma 
Y azhk elbiselik kumaı 
ve Yatakhk bez ahnacak 
k JaQctanna Genel Komutanlıiı An 

ara Satm Alma Koaıiayonundan : 
1 - Bir metresi altıın' kuruı değer

l~nen (45 000) lira değerinde yetmif 
Lınden ıelraen bin metreye kadar erat 
Yazlık elbiaelik. Kumqla bir metresl
ııe kırk kurut Uat bisilcıı ( 18.500}. lira 

değerinde kırk bet binden elli beş bin 
metreye kadar yatak kılıfhk bez aşa
ğıdaı ya.zıh tarihlerde kapalı .zarf usu
li satın alınacaktır. 

2 - Yazlrk elbiselik kWIUlf prtna
mesi iki yüz yirmi be' kurut kartılı
ğında ve yataklık beze aid prtname 
de parasız olarak komiıyondan alına
bilir. 

3 - Eksiltmelerine girmek iıti~n
lerin yazlık elbiselik kumuı, için 3375 
ve yatak kıhflık bez için de (1387) li
ra (SO) kuruşluk ilk teminat makbuz 
veya banka mektubu ile prtname ve 
kanunda yazılı belgeleri muhtevi tek· 
lif mektublarını belli gün saat dokuza 
kadar komisyona vermit olmaları. 

A - Yazlık eksiltmesi 12.4.938 salı 
günü saat on. 

B - Kılıflık ekıiltmesl 13.4.938 çar-
şamba saat on. (803) 1678 

V-Ökıflar Umum Md. 

Satıhk ev 
'Vakıflar Umum Müdürlü~Ü"l. 

den: 
Ankarada iç kalade Genç kapı so

kağında 469 vakıf, 104 pafta, 375 ada, 
4 parselde kayzdlı 303 metre murab
baı arsa üzerindeki harap evin mülki
yetinin peşin para ile satışı 27. 3. 938 
gününden itibaren otuz gün müddetle 
açık artırmaya konulmuştur. İhale 
25. 4. 938 pazartesi günü saat 16 da 
ikinci vakıf apartmanında vakıflar 
umum müdUrdlüğü varidat mUdürlü
günde yapılacaktır. Taliblerden 75 li
ra teminatı muvakkate alınacaktır. 
Satış şartlarını görmek iateyenlerin 
ihale gününe kadar adı geçen müdür
lüğe müracaatlan. (805) 1679 

İstanbulda satılık arsa 
Valufla.r Umum Müdürlüiünden: 

Muh:ımmen kıymeti Metresi Cinai 
Lira K. 

24118 80 3014 85 Arsa 
1 - Depo, dükkln, garaj, han, çar

ıı ve saire yapmaya elverifli ve için· 
de dört masura suyu ile beraber Ga
latada yeni cami mahalleıindeki va
kıf arsanın tamamı satılmak üzere 
24-3-938 tarihinden itibaren 20 gUn 
müddetle ve kapalı zarf uıuliyle mü
zayedeye konulmuttur. 

2 - lhalei katiyesi 12 niun 938 
salı ıaat US da Beyoğlu vakıflar mü
dürlüğünde ihale komiıyonu buzuriy 
le yapılacaktır. 

3 - İstekliler muhammen kıymeti 
üzerinden % 7 ,S nisbetiade teminat 
makbuzlarım veya banka mektupları
nı 2490 No. lı kanunun tarifatı daire
sinde hazırlayacakları teklif mektup
lariyle beraber ihale saatinden bir sa
at eevline kadar Beyoğlu Vakıflar 
müdürlüğü ihale komisyonuna verme
leri lizmıdır. 

· 4 - Harita ve şartnamcıini gör -
mek ve fazla malumat almak istiyen
lerin her glin Beyoğlu vakıflar Il)Ü· 
düdüğü Akarat ve MahlQlit ıubeaine 
müracaatları. (833) 1709 

Ankara Valiliği 

Dolap yaptırılacak 
Ankara V aliliiinden : 
Maliye Vekileti Zat işleri sicil ka

leminde yaptırılacak olan Dolap in
,aatı (591) lira (54) kuruı bedeli ke
tifle pazarlığa çıkarılmı,tır. 

İhalesi 16-4-938 cumartesi günü aa
at on birde nafıa müdürlüğü odasm
daki komiıyonda yapılacaktır. 
Teminatı muvakkatesi (44) lira 

(37) kuruıtur. 
İstekliler teminat makbuziyle Tica

ret odasından musaddak vesika ve 
Nafıa müdürlUğUnden alacakları eh
liyet vesikasiyle birlikte aözü geçen 
günde nafıa komisyonuna gelmeleri 
keşif ve prtnameyi nafıa müdürlüğü 
daireıinde her gUn görebilirler. 

(881) 1792 

Dosya rafı ve kabı yaplrrllcak 
Ankara Valiliğinden ı 
Ketif bedeli 736 lira 30 kuruttan 

ibaret bulunan maliye vekileti teftif 
heyetine tahsia edilen mahalle sabit 
dosya rafı ile kapı inpatı 16-4-938 
cumart~i gUnU saat 11 de Nafıa ko
miıyonunda ihale edilmek üzere pa
zarlığa konmuttur. 

Muvakkat teminatı 55 lira 23 ku
ruttur. lsteklilerin teminat malcbu· 
.zu ile ticaret odaıından muaddak ve
sika ve Ankara Nafıa mUdUrHiğtln· 
den alacakları f en.ni ehliyet vesikaaiy 
le birlikte sözü geçen gıünde nafıa 
lcomiıyonuna gelmeleri. 

Bu ite alt kqif ve fll'lnameıiııl na
fıa dairesinde ıarebileceklerl ilin o-
l1UJ.ur. 1s1aı 1789 

Kazma sapı, kürek ve 
saire alınacak 

Ankara Valiliğinden: 
Muhammen bedeli 1547 liradan iba

ret bulunan 850 kazma 400 kürek ile 
900 kazma sapı 800 kürek ve 800 çekiç 
ve çadır ipi alınacaktır. İhaleıi 14.4. 
938 perşembe günü saat 15 de hUkümet 
dairesinde daimi encümende açık ek
siltme ile yapılacaktır. Muvakkat te
minatı 116 lida 3 kuruttur. latekliler 
teminat mektubu ve ticaret odasından 
musaddak vesikaları ile ihale günü 
daimi encümene gelmeleri. 

Buna aid prtname Nafıa müdürlü
ğünde her gün görebilirler (792) 

1651 

Havuz yaptırılacak 
Ankara Valiliiinden: 
Keşif bedeli 9242 lira 77 kuruştan i

baret bulunan Ankara hipodromunda 
yapılacak olan havuzun ihalesi 14.4. 
1938 perşembe günü saat ıs de hükU
met dairesinde daimi encümende açık 
eksiltme ile yapılacaktır. 

Muvakkat teminatı 693 lira 21 ku
ruştur. İstekliler teminat mektubu ti
caret odasından musaddak vesika An
kara nafıa müdürlüğünden alacakları 
ehliyet vesikası ile birlikte sözü ge
çen günde daimi encümene gelmeleri. 
Buna aid keşif ve şartnamesini hergün 
Nafıa müdürlüğünde görebilirler. 

(1793) 1652 

Sıhat bakanhğı 

Sıva tamiri 
Sıhat Ve içtimai Muavenet Veka

leti Huclud ve Sahiller Sıha.t Umum 
Mdürlüiünden : 

Bir numaralı müdürler apartımanı
nın sıva tamiratı eksiltmeye konul
mu1otur. Tahmini ke,if bedeli (6944) 
altı bin dokuz y;lz kırk dört lira (25) 
yirmi bet kuruıtur. Bu ite aid eksilt
me prtnameal, mukavele projesi, keJif 
cetvelini isteyenler (35) kurut mu.ka
bilinde ayniyat tubeainden alabilirler. 
Eksiltme 8 niaan 1938 cuma günü saat 
on birde açık eksiltme usulü ile yapı
lacaktır. Eksiltmeye girebilmek için 
isteklilerin (520) lira (81) kurut mu
vakkat teminat vermesi ve bundan baş
ka a,afıdald vesikayı haiz olup ıös
terilmeıi li.zımdır. 

Eksiltmeye en az bir parçada (7000) 
liralık bina intaatı yapmıf olduğuna 
dair nafıa müdürlüklerinden vesika 
almıt olanlar eksiltmeye girerler. 

(761) 1580 

Fen memurlar1 ahnacak 
Sıhat ve içtimai Muavenet Veka

letinden : 
lakin umum müdürlüğü için wli

yetler iakin işlerinde istihdam edil
mek üzere 150 lira ticretli fen memur
luklarına ihtiyaç vardır. Talip olanla
rın bilf1mum vesaik ve timdiye kadar 
bulundu.klan vazife ve itlere aid ev
rak ve Uç adet fotoğrafla bizzat veya
hut bu vesaik ve evrakı göndermek su
retiyle Sıhat vekaletine müracaatları 
ilan olunur. (857) 1779 

~ 

Fabrika lor 
T abib ah nacaktır 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür 
lüiünden ı 

Ankara yakınınc\a Kayaf ve Küçük· 
yozgatta çalıttırılmak üzere iki tabib 
alınacaktır • 

Kabül 1&rtlarını öğrenmek istif enle
rin istida ile nlunın yirminci günü ak· 
pmına kadar umum müdürlüğe müra
caatları. (800) 1703 

Dıı ve ~ lislik satılacak 
Aakeri Fabrikalar Umum Müdür 

lüiü Satm Alma KomiaJODUDCian: 
Adet Eb'ad Cinsi 

10 6X32 Dl§ llstik 
13 5X30 ., ,. 
21 600X20 ., ,. 

5 S,SX17 ., ,. 
14 26X 3, 25 ve 26X3,S ., ,. 
80 İç liltik 

Muhammen bedeli (400) lira olan 
miktar ve eb'adları yukarda yazılı al
tı kalem iç ve drt hurda la.tikler aı· 
kert fabrikalar umum mUdürlUğU An
kara eatıın alına Jıtıomi8yoınunca 18-4-
938 puarteei güml uat 14 de açık ar
tırma ile satılacaktır. Şartname para
ıu olarak komiayondan verilir. Talip 
lerin muvakkat teminat olan 30 lira 
Ye 2490 sayılı kanuınun 2 ve 3 madde
lerindeki vculklı meık6r giln.,. ea
atte Jaomisyona mUracaatlarr. (165) 

1781 

Bay1nd1rlık Bakanhgı 

Telgraf fincan demiri 
ah nacak 

Nafıa Vekil etinden : 
9 mayıs 938 pazartesi günü saat 15 

de Ankarada nafıa vekileti malzeme 
eksiltme komisyonu odasında 1800 li
ra muhammen bedelli 12000 adet tel
graf fincanı demirinin açık eksiltme 
uıulü ile ekailtmesi yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 135,- liradır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 
Ankarada vekalet malzeme müdürlü
fünden parasız olarak alınabilir. 

İsteklilerin ayni gün saat ıs de mal
zeme eksiltme komisyonunda hazır bu-
lunmaları lazımdır. (749) 1573 

Dahiliye bakanhğı 

Boru tamiratı 
Dahiliye Vekaletinden : 

1 - Vekalet binasında yaptırılaak 
(8355) lira (80) kuru~ k~if bedelli 
tecrid ve şakuli boru tamiratı işi açık 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme 16 Nisan 1938 cumar
tesi günü saat 11 de vekalet binasın
da toplanacak satın alma komisyonun 
ca yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat (626) lira 
(69) kuruştur. 

4 - İstekliler bu ifC ait fenni ve 
huıuei şartnamelerle ?-eşifleri leva
zmı bürosundan parasız olarak alırlar. 

S - İsteklilerin ikinci maddede ya
zılı gün ve saatte teminat paralan ile 
birlikte vekalet satın alma k<ımisyo
nuna gelmeleri ilin olunur. (8~0) 

17~4 

M. M. bakanlığı 

Paviyon yapt1r1lacôk 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

mü,..macl.a.ı 

Harb okulu civarında telıiz istas
yonu yanında yapılan erat pavyonu 
ikmall inpatı açık ckailtmeye k.onul
muttur. 

Ke,if bedeli 3499 lira 95 kuruftut. 
Eksiltme 4-4.938 pazartesi günü aaat 
11 de M. M. V. satın alma Ko.da ya
pılacaktır. İlk teminat 262.S liradır. 
Ktfif ve tartnamcal 18 kurup inşaat 
fUbcllnden alınır. Ebiltmeye gire
cekler kanunt teminat ve 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 Uncu maddelerinde 
yazılı belgelerle birlikte eksiltme gün 
ve ıaatında M. M. V. satın alma Ko. 
da bulunmaları. (735) 1531 

Kıtlık elbise alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

ıni•Yonundan : 
1) 22.3.938 günü müteahhit nam ve 

hesabına satın alınacak olan 12.000 
metre kıfhk elbiselik kumafB talib çık
ınadığından yeniden açık eksiltmeye 
konmuştur. 

2) Tahmin edilen bedeli 27080 lira 
olup ilk teminat parası 2781 liradır. 

3) İhalesi 4 nisan 938 pazartesi gü
nü laat 11 dedir. 

4) Şartname paraaı 186 kuru9 muka
bilinde M. M. V. aatın alma komisyo
nundan alınabilir. 

5) Ekıiltmeye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
yazılı beiaeleriyle birlikte ihale gün 
ve aaatuıda M. M. V. satın alma komis
yonunda hazır bulunmaları. (789) ' 

1676 

Şartname ve liste M. M. V. aatm alma 
Ko. da görUIUr. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 cü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte eksiltme gün ve saatında M. 
M. V. satın alma Ko. da bulunmaları. 

(746) 1557 

Bina yaptırılacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma 

Komisyonundan : 
1 - Kütahya tayyare alayı komu

tanlık binası inşaatı kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuftur. 

2 - Ke,if bedeli 63.980 liradır. 
3 - Eksiltme 18 Nisan 1938 pazar

tesi günü saat 15 de M. M. V. satın 
alma Ko. da yapılacaktır. 

4 - İlk teminat 4449 lira OS kuruş
tur. Şartname keşif ve projeler 320 ku 
ruşa M . M. V. satın alma Ko. dan 
ahn·ır. 

S - Eksiltmeye girecekler kanuni 
te-ninat ve 2490 ıayılı kanunun 2 ve 3 
cü m~delerinde yazılı belgelerle ida
ri şartnamenin 4 cü maddesinin (F) 
fıkrasında yazılı belgelerle birlikte 
teklif mektuplarını behemehal eksilt
me saatından bir saat evveline kadar 
M. M. V. satın alına Ko. na vermeleri. 

(871) 1782 

Haki gabardin kumaı ahnıcak 
M. M. Vekaleti Satm Alma 

Komiayonundan : 
1 - Bir metresine talunin edilen fiat 

(620) kuruş olan (12500) metre haki 
gabardin kumat kapalı zarf ueulü ile 
satın alınacaktır. 

2. Şartnamesi (388) kuru§ bedel mu
ka.bilinde hcrgün M.M. vekileti satın 
alma komisyonundan alınabilir. 

3 - İlk teminatı (5125) 1.iradır. 
4 - İhalesi 20 nisan 938 çartamba g\i· 

nü ıaat on birde yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girmek iırtiyenlerin 

2490 sayılı kanunun 2 vt. 3 üncü mad· 
öelerinde yazdı vesikaları ilJc tcminat
larl;•le birlikte teklif melmıplarmı i
hale ~·jl,'den en u bir nat evel M.M. 
V. ıatın alna komisyonuna vermeleri 
llznndır. (858) 1780 

A. Levazım Amirliği 

600 ton yulaf ahnacak 
Ankara Levazım amirliği S8bn Alma 

Komisyonundan: 
1 - İhale günü talib ç1kmadığı114an 

lıtanbul komutanlığına bağlı birlikl~ 

hayvanatı için 600 ton yulaf'ın kapal 
zarfla eksiltmesi 11 nisan ,938 saat 16 
da Fındıklı İstanbul kon • .atanlığı sa
tm alma komiıyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 34500 lira ilk 
teminatı 2588 liradır. Şartnamesi 173 
kurut mukabilinde verilir. İsteklilerin 
ilk ·teminat ve kanuni •eaikalariyle 
teklif mektublarını ihale aaatmdan en 
az bir aaat evci komiıyona vermeleri. 

(768) 1598 

• 
de Ankara Lv. &mirliği Sa. AL \' 
yapılacaktır. 

2-Muhammen bedeli 22SOOlir. ı 
teminatı 1687 lira 50 kurUftur. Şar' 
mesi komisyonda görülür. Kanunt \ 
sikalarda bulunan teklif mektuplu 
nın saat 14 e kadar komi•yona verilme 
ai (848) 1778 

....... _ 1 
ma, Eksiltme ve r~ 

komisyonu ilinlan 

Klinik binası 
yaptırtlacak 

1 - 379965 lira 85 kunıt ke9ifli t.
tanbulda Cerrahpaşa hastahanesinde 
yapılacak Şirürji kliniği binuı inpaı 
vahidi fiat üzerinden kapalı .zarfla ek
siltmeye konulmuıtur. 

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

A) Eksiltme prtnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Bayındırlık genel ,artnameal 
D) Özel ,artname 
E) Keşif cedveli, tahlili fiyat et+ 

veli, mesaha cedveli 
F) Proje 
İsteyenler bu şartnameleri ft 

kı kefif bedelinin ym binde beP: 
betinde bedel ile Güzel aanatlarjlb• 
demisi tatbikat bürosundan aUlib~ 
ler. 

3 - Eksiltme 11. 4. 938 puart•I 
günü saat 16 da Univereite rektör*
ğünde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için le
teklilerin 18950 lira muvakkat terpinat 
vermesi ve bundan başka afl.&'dakl 
vesikaları getirmesi lizımdır-4, 

1 - 1937 seneıine aid ı ~ füa. 
lık bayındırlık bakanlığı.., '~mmıı 
infaat müteahhidlik vesikası .fC ~ 
bin kendisi bizzat mühendis ,,oya mi
mar değilse inıaat müddetine: fenni 
mesuliyeti kabul ettiğine dalı bir mü
hendis veya mimarın noterde' tasdikli 
aenedini ve yahud da bir aühendie 
veya mimarla mil,tereken taahhüde 
girdiğine dair noter aenedi 'ermeıi. 

5 - Teklif mektubları 3ıncil mad. 
dede yazılı aaatten bir tW' evvel ko
miıyon bqkanhtına mak~z mukabi
linde verilecektir. 

Posta ile ıönderiteceknektuıblann 
en geç 3 ilm:tt madded.raztlT ...-te 
kadar gelmi' olması vtf1• za~fının 
mühür mumu ile iyice ıpatılnuı ol· 
ması şarttır. 

Postadaki gecikme! kabul edD. 
ınez. (1643/820) 1673 

Demi lları 
1 O ton demir meme ıl1111<1t 

• D. Yollan S1 Alına ltoaaı.. 
y~an: 
Mu~if iıta·&larda inp edf. 

Jecek zah e han arı için montaja 

haz b. de iben 210 tO!l , 
ır ır UillPt" 

mir malzeme m auı yeni 
iltwı palı zarf uıuliy • .._. e!.\ ..... 

tur. (. 
1 - Bu nıahemenFuarıı part\

deJi 50000 liradır. •tplerillill h&-
2 - lllalzeme~Wlan 1':: 

Ankara Levaznn Amirliii Saba ihale tarihinden iti ·~llar d .a 
d 'yotlafQL 

Alma Komisyonundan : karılmıttır. eaıı id ~· 

1 OOQ ton buğday ah nacak 

1 - Kor birlikleri için 300 ton yu- 3 - lıtekliler b• )J\itea0c1e\k\\ere 
mupk ve 700 ton aert olmak ibere ve aair evrakı nerıme ev eıtaDif 
ceman 1000 ton buğdayın kapalı zarf. nm Ankara. Hay,;~ cereyan 
la eksiltmesi 4 niaan 1938 saat 16 da CJ{.-
Çorlu kor Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. nelerinden 2"50 li.i.-

2 - Muhammen bedeli 4500 lira- bilirler. ~ li l toplaadı 
kurut ilk teminatı 337 lira 50 kurut- 4 -

1 
Eksiltme i .~:fo!\a) - Şebir 

tur. Şartname ve evaafı lıtanbul An- zarteı gilntl laa ı" d reıinill Uk 
kara Lv. A. Sa. Al. Ko. da ve Çorlu Devlet Demir ,,·r' ';üd:;yi _.. et
kor. Sa. Al. Ko. da görülür. Kanuni toplanacak ır ·ı tnaaııdinin m\\la• 
vesika ve teklif mektuplarmm belli nuııca yapıla lr: )4ec\ia, e1ııaDılkll-
saatten bir saat evveline kadar komia- 5 - EkıiJf ,. ı. ba)Dkıodakl -4-
yona verilmesi. (728) 1513 teklilerin tel ı:S~uı etti. ıtM&P 

Koyun eti. alınacak apğıda yaııJ-c;lundaki hükümler, 1~ 
nı gün aaat •e cdihDCk üaete ene • 

Ankara Levazım Amirliii Satm tevdi etmit ' 
Alma Komisyonundan : a) 3750 lir...,ı - -

Koıum ata ahnacak 1 - Ankara garıtlzon müetıeeseleri b) 2490 -~:Oıhuluoan iki k~ 
için 50.000 kilo koyun etinin kapalı ve ~· ~ nıt Öl1.efon1a) - ~~ i 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko- ---------------J (~önce ı.f'}'u bildirdıt 
miayenundan ı • .ak ve bu~· e talebeleri 

İki tane fayton kofumu at pazarlık- Muhtehf tezgôhlar 3•.ndak .. , ~:d~e1: ... 'ı.ir,.~=t 
la aatın almacütır. Satılık hayvanı o- _. ~ 
tanlar hayvanlariyle birlikte her gün D. D. Yollan Satın Alma Komisyoaundd: 
aaat 9 dan 16 19 kadar M. M. v. aatın Apiıda muhammen bedelleri ve murubt thninatları yuıt.n raa. "! 
alına komisyonuna müracaatları. (861) tezgihlar ayrı ayrı ihale edilmek prtiyle 26-+f39 aalı gUnU IUt 1 ,:. 

1750 haren 11ra ile ve kapalı zarf uıuliyle Anarad& idare binumda ı ,.S 
caktır. arı Ilı : 

Boru V8 trampet Bu itlere girmek iıtiyenler apfıda 16ellrilen mikdarda mr yan 
minat ile kanunun tayin ettiği veıikaları vt tahmini bedeli SOi' taraf 

malzemesi ah nacak yüksek olan ekliltmeler için Nafıa müteahhitlik veaikalarmı .,/ı da 6 '~ 
M. M. Veklleti Saba Alma Ko- nl aşynı gün ıaat 14 de kadar komlıyon reiıll~ine vermeleri ıaz.ıalde; 

ınİa)"ODandan 
1 

artnameler paruu olarak Ankarada mal~:eme dalrelln4e ,:lerbal· 
1 - Hepsine tahmin edilen fiatı papda tesellüm ve eevk ,efliğinde dağıtıllllltttadır. (780) .an on< 

1116 lira 48 kurut olan 17 blem Boru Mikdlrı; lluh,,.,..,..., 11 ml\-
ve Trampet allt ve malzemesi açık Sira N o. bedeli L. ;.ine 
eksiltme ile satın alınacaktır. 1 17.000 l 

2 - Eksiltme 1 Niaan 1938 peııem- ı.sso uıa 
be gilnll aaat 10 da il. il. V. aatın al- 11.300 .1:111 
ma ıco...~ yapılacaktır. 7.700 
ı - ... t-aiıaeı a.ı lira 75 hrultur. ı.toa .d _,,. 

. 
• . 
' . 
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NE STE İN 

Ağız. boğaz, burun yoIJari 1 •• • 
grip gibi bulaşıcı hast 1 kl Y e vucuda gıren nezle, kızamık, kızıl 

• a ı ardan korur di~l · . • · rnızler, kuvvetlendirir. • ,. erı ve dı1 etlerını te-

EczaneJerde reçetesiz satılır. 

Kohinor 
Size inci 

kokulu bir 
gibi dişler ve güzel 
ağız temin eder 

Uyanıı · Senretifünun 
1891 

Bafyazarı: A. Ihsan Tokgöz 

47 senedir durmadan çıkmaıct 
1 Ankarada satış yeri AKBA K·t ~~.bu haf~lık resimli gazetenin 

ı a vıdır. Senelık abone 10 lira. 592 

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''~ 
Türk Hava Kurumu ~ -

YOK PiY ANGOSU ~ -~~ 6. cı keıide l 1/Niaan/938 dedir .•.• 
a\~ Bu ketidede: ,,. . 

--------;.,;: • • 200.000 ve 50.0I'' .. 
~ ·-:6". -

k:r. I kiralık veya .. tı~ - . Kavaklıdere .. çOk ilan ,art an Güven kooperatif ~ıenndcn bütün 
Dorı &atı _...... konforu cami garajh bir ev hem kiralık 
Bir defa ~1!k küçük Uiıılaıv-• heın d d satıbıctır. l103 No. ya 
İki defa !ç!D so ıwruı telefo:la =~:Caat editınesi. 17 55 
U ~ defa ~ç~ 50 ınınıl 
Dört de/ç!ıı 70 kurut aıınır Ki~k kat_ gavaklıdere fransrz 
Del'lznlı l ıçiıı 80 kuCUI her def111 d""rt oda 40 J" 
lçüı 10 «u lıüçUk Hinlanı> eli 10 delı llefareti karşısında 0 

•. ıra. 
ııeşred·ı ruı alınır. Met .,. ....,_ 3843 telefonla muracaat. 
1lıtıa~CeJı: bir iJan fç(O 1"" --ıq numaraya 1764 
a· r. 
k:u!0Ia11ı1t olmak (izere. ber :11r. "'!'-'-"- daireler - Yenişehir Ka. 
na 30 e •ralırındaki boşluklar. m tea. .Ll\lllaan, kak 
iltıı ı:rf itibar edilirlittir. Bıd!Üçlik ınn Özalp Cad . .Ataç 50 bakkal ya
Dörı Batı harften ibaret oıaıalı. ,.u; IUnda 2 dükk3n ve konforlu 2 ; 4 odalı 
nca ıo ~daıı fazla her sa ur 

1 
a,. daire ucw: kiralıktır. Ti. 3319 ı 77 4 • rus a1mır • ...._ _ _.,_.----~ 

iş arayan] 
~ 

TecrüL1· b. 
k ue ı bir alman ııriireb ıye - Ço 

cu bakı • u1 , 
E ın ışleri aramaıctadır. us ta 

• rurnuzuna Yazı ile müracaat. 1747 

Kuvvetli h k • · y . b. eıap öğrenme ıçın -

b·ıenıl ır ınetOd sayesinde en az hesap 
ı en ere dalı· d ilk 

l h ı azami 45 gün em em. 
me esap ··- h 
Ulus'ta ogrctilir. şerait ~ vendir. 

(hesap) rumuzuna müracaat, 
1753 -------------Satılık: 

--

Kurslar : -Daktilo kursu - 45 inci devresine 
nisanın ilk haftasında başlıyor. İstedi
ğiniz saati angajman edebilmek için 
Jimdiden namzet numarası alınız. 1695 

Steno kursu - 4 üncü devresine ni -
sanın ilk haftasında başlıyor. Alınacak 
talebe saytSI mahduddur. Şimdiden 
namzet numarası almayı unutmayınız. 

1696 

Almanca, franaızca, İngilizce ders
leri - Üç aylık bir ıömestr'e mukabi • 
tinde 10 lira almacaktır. Bir defaya 

S mahsus, fevkalade tenzilattan istifade 
atılık- S · 1697 alcı b 8Yrnakadın ıstasyonuna ediniz. 

Y. n evk ağ bahçe ucuz satılacak (10 
nısana ada ) Bu-tu'"n bu dersler irin Yenihal arka-
M h 

r Meclis Matbaasında· :ır 
e met Errevi~ y sında Yenihamam apartımanı kat 2 

Tel. (2181) :s ge müracaat.. 16ah7Sut 
Arar lisan okulu, daktilo ve steno kurs-

A J ı lan direktörlüğüne müracaat Tel;3714 
• ~e e satı ık arsalar - y eniıehir 

Selanık caddesinde __ , ··a·· 1 .. ~ı ka 1698 
uı.cumu ur u6.. r-

şısında 423• 592 metrelik arsalar Tl 
1538 komisyoncu Hayri. i699 · 

Sahl~k arsalar - Y eni~t:hir, Selanik 
Karanfil, Me§ru~· e : d' C b . Mal-t d • ca . e ecı, 
eye e muhtelif · pta arsalar H. Alıcı-

oglu Tel. 1538 17 49 

iş verenler: 

Bayan öğretmen aranıyor - Ana 

mektebinde çalışmak istiyeruerin ço -
cuk yuvasına müracaatlan. Telefon 

ve 
BAGı 

- Oohl Şu medeniyet asrının güzeli iklerinden biri de aylık temizlik1erhntıe
de seve seve kullandığımız FEMI L VE BACLARIDIR. Vücudumuza her 
türlü rahat ve serbesti veren ve ince elbiselerimiz altında sezilmeyen biricik 
dost ve yardı~ımız Femil ve bağlarıdır. 1777 

Muhtelif inşaat 
Devlet Hava. Yollan Umum Mü

dürlüğü Satm Alma Komisyonun
dan: 

A - Pazarlıkla yapılacak iş: 

C - Pazarlık 11-4-938 pazartesi sa
at 14 de umum müdürlük binasında 
icra edilecektir. 

~ ~ ~ ~1 40.~ 

~ 'b-\«'' 
~ 

.. 4ıô l.) • == 
~ \ u \ %"':;. ~ ~ - h S~~lrk - Keskinde motör ile müte-
~ o ~ o ~ ~- - arn val~ı 8 tonluk un fabrikasının 

1983 1591 

Mürebbiye aranıyor 

mürebbiye aranıyor. 3843 

telefonla müracaat. 

Bir alman 
numaraya 

1765 

Ankarada çimento fabrikası yanın
da idaremize ait telsiz binası için ya
pılacak su deposu, ıbekçi kulübesi, tel 
örgü ve pencere parmaklığıdır. 

D - Muvakkat teminat 247 lira 36 
kuruştur. Talipler bu parayı nakden 
vermek istedikleri takdirde Ziraat 
Bankasındaki 3667 sayılı hesabımıza 
yatırarak alacakları makbuzu eksilt· 
me şartnamesipde yazılı belgelerle 
birlikte ibraz etmelidirler. (879) 1790 

~ ~ <:. ~ ~ 7' ~ = rus f ·· ~ \ · ~ ·~ ~ ı_ ~ = _ ıMmu .Jdyeti Keskinde fabrikacı Ağa 
~ ~ · .. ~ -~ =: og. '.ıstafa Ekinci'ye. 1773 

Q "'l ~ 'tr. ... .., - ,. .~r 
~ .• l'tılfillf lf lllf flf rF 1 !~a,jatılık - 937 n:ıooeli. Şevrole otomo-

::;;..----------- ... o- bıl. Radyosu ta.ksı aaatı var. Sebat ote-

lRKlYE 
~DEN: 

KIZILA y CEMiYETi GENEL .tıak'" 
MER-

ay Genel Meclisi 1938 sen-ı· N" ,__ 
• - ısanınm 30 

sabah saat onda Anka d y · . 
. ra a enışchırde ~"'" uncu eumarte-

bınasrnd~ alelade içtimaını yapacağına~K~iyetin Genel 
vazıh gün ve saatta Kızılay Genel .M/,. ~ murahhasların 
· C.:rkezine gelmeleri ri-

•eni)' • 
• • • .. şt· 

.atiblerin seçilmesi. 

is ve İkinci Reiılerle K 
ıumi Meclis Tetkik & 
ikiyle kabulü halind :nnisyonu ve Genel Merkez rapor

e Genel Merkez zinvnetinin ibrası. 
tasdiki. 

l - 1939 büdccsinin 
cak azanm yer· 
ik Komis}'<' 
1 Merkez 

.ıne diğerlerinin seçilmesi. 
nu a.zaıınm yeniden seçilmesi. az teklifleri. 1757 

•REÇETELERİNİZİ---.. 
:arya eczane) sinden yaptmnı.z. Her istedi· 

e Avrupa iliçları bulunur. Resmi hususi mües· 
tolaylık gösterilir. Balık yağı kilosu 85 kuruştur. 

1
rtar tne\eması ıırasmda. Telefon 2018 1-613 

t neşrede 

~ır. ------------------------------------------
wrlar mec 

·s:,d:.:ııi,_ıM-BA_RAN_l_ZA_·/4.-t_"A_CA_G_IN-IZ-· 5-·-KU_R_uş'I 
uınumi bi 

1r bir kararn 

ar rneclisi~ 
lağvi hak~ 

Al etmiştir.~) 

~IN·KURACAGINIZ • EVİN·TEMELİDİR 
u ~· 

T.C. 
.... ~JRAAT BANKASI 

~ayyarr·~ ........ 111::::::11111111::. .............. .. 

li katibi Celale. Tl. 1154 ı 784 

Sablrk motosiklet - B. U. W. mar
ka 7 ,5 beygir kuvveti.ıe çift silindirli 
1 motör satılıktır. 3480 No. ya telefon-
la müracaat. 1787 

Kiralık: 

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 aparbınan -- Atatürk bul -
varında yeni yapılan Tuna apartıma -
runda ticaret şirketlerine ikamete elve
rişli daireler. Kapıcıya 3123 Tl. müra-
caat. 1700 

Kiralık kat - Kooperatif arkası A
ğaoğlu aparttmanında 2 ci kat kapı nu-
marası 8 ze müracaat. 1785 

Kiralık ev - Etlik aşağı eğlence No. 
41 3 oda salon mutfak banyo TI. 1367 
İş Bankası veznedan Bay Şerif'e mUra· 
caaL 1786 

Kiralık - Demirtepc Maltepe ara· 
sında asfalt üzerinde köprüye ya.kın 37 
No. yeni apartmanın Ust katı kiralrktır. 
6 oda havagazı vardır. 1788 

Kiralık - Y enişehirde Yüksel Cad. 
9 No. Genbark aparttmanının ı dairesi 
boştur. 4 oda 1 boldur. 3715 telefon. 

1795 

Mobilyalı daire - Yenişehirde Ko

nur sokağında üç odalı möbleli, bilcüm
le konforu haiz, telefonlu bir apartı

man ağustos nihayetine kadar ucuz ki
ralıktır. 3005 numaraya telefon edi-

ni~ 1735 

Kiralık - Çocuk sarayı kartııında 5 
oda geniş 1 salon, konforlu daire, altın· 

da kunduracıya müracaaL Tel. 1623 
1748 

f~t 
ULUS - 19. uncu yıl. - No.: 5986 

İmtiyaz sahibi •e Baımuharriri 
Falih Rıfkı ATAY 

Umumt Neşriyatı idare eden 
Yan İJlcri Mildilrü 

Mümtaz F.ik FENiK 
Ulus Basrmevl: Ankara 

B - Bu işe ait evrak P. T. T. bina
sındaki acentemizde görülebilir. 

T.İSBANKA~ 
1938 

Kôçük Cari Hesa.pla.r 

lkra.mllje. pl&nı:::=: 
4 adet 1000 llrıh•- 4000Hra 
8 ,, 

16 il 

76 ,, 
80 il 

200 ,, 

500 
250 
100 
50 
25 

il 

il 

,, 
,, 
il 

4000 il 

4000 il 

7600 ,, 
4000 il 

5000 il 

384 ,, -28600 ,, 
................................ , _____ .......... -~ 

Kuralar: 1 mart, 1 haziran, l ey
lül, 1 birincikanun tarihlerinde 
~ekilecektir. .................................................................... 
En a.z 50 lira mevduatı 

bulunan heaaplar kura

/ara dahil edilecektir. 

YENİ SİNEMALAR HALK 
BU G9CE BUGÜN BU GECE ...rnma.. 

Dünya patinaj kıraliçesi SONY A - Eski devirlerin - - en muazzam ve en - -HENNİE'nin ve sinemanın en genç - -- korkunç harb sahnelerini bütün çıp-
artnti TYRONE POVER ile birlikte -- - laklığiyle canlandıran muazzam temsil ettiği - -- -- - tarihi eser - -- -KAR TOPU - -- KARTACA MUHAREBELERl - -Gençlik - Güzellik ve spor filmini - -- - Türkçe sözlü takdim eder - -- -- -- -Gündüz: 2,45 ve 6,45 seanslarında: - - Seanslar : 2,30 - 4,30 - 6,30 Gece 21 de -

BORA - Genel istek üzerine 4,45 - Halk Matinesi: 12.15 de: .,, ....... 
seansında ATEŞ BÖCEôl ÖLMEYEN MELODİLER 

-1 
U> 

"' -
tf ,· 'lma 

•n,~· --------...-----------------------------------------------------------------------------------------:-------------------------

hayat, otomobil, c~m sigortaları ya p ı l ı r =~.:: ... ::~:··.::~:,~": 
• ''Unyon" Ankara acentalığı 1334 


