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Başbakanımız Kamutay Grupunda izahat verdi 

Devlet dört bucuk milyon lira 
bir ledakarllkla muvazene 
vergisinin tenziline başlıyor 

BtJfvekilimiz B. Celal Bayar 

Ankara ziraati hakkında bir anket 

Köy/a·maz modern ziraatin 
faydalannı anlamıştır 

Ya.zan: N. B. 

Memleketin her tarafında toplanıp 

1 

detmcliyiz ki köylüle~~izin bu di
vazifelerini bitirerek dağılan · parti, lekleri bu der~ce teh~lük ve kesafette 
ocak ve nahiye kongrelerince mahal- ileri sürmelerı aon bırkaç yılda yap
ıt ihtiyaçlara dair teabit edilen dilek- tıklan tecrübelerin bir tezahürü iac 
leri, Kemalist Türkiyede kalkınma de ziraat te,kilitımız yüksek Anado
daviaının en kUçUk köylere varınca- lu yaylası halkını kurağın ııtırabın
ya kadar ne iyi anlatılmıt olduğunu dan kurtarmak için ne gibi fenni ted
açıkça izah eden veıikalar mahiyetin- birler alınması iktiza ettiğini çok da-
de görmek lhundır. ba evelden tayin etmittir. 

Evelld &iln bu sütunlarda bir kon- Bu dileklere muhatab olan Anka-
feranamdan bah1ettjğinıiz ziraat mil- ra villyetl ziraat teıkilitının teabit 
tchatsısı Bay Kriatiyanzen'in yayla etmit olduğu faaliyet programı ile bu 
ziraati hakkında taV11iye ettiği ted- mütaleayı tevıik edebiliriz. Bu pro-
birleri, ve gene bu sütunlarda ziraat (Sonu 8 inci sayfada) 
kongresine dair yazmış olduğumuz 
aatırları hatırlıyarak ziraat işlerimi
zin ne derece "bugünün işleri,, oldu
ğunu teslim etmemek imkansızdır. Dünyaya medeniyet 

ıarktan gelmiıtir 

Profesör Pitar dün 

İmdi, Anadolu yaylasının en ka
rakteriıtik vasıflarını haiz bulunan 
Ankara vilayeti ziraatçilerince parti
nin ocak ve nahiye kongrelerinde ile
ri ıürülen teklifleri "Türkiyede kal
kınma daviırnın en lcilçük köylere va
rıncaya kadar ne iyi anlaşılmıt ol-
duğu,, mütaıeaaına misal olarak tet - d • 
kik edebiliriz. son konferansını ver 1 
ki Ankara viliyetini teşkil eden Kea
An, Kalecik, Bali, Haymana, Çubuk, 
N~i' Beypazarı, Şerefli Koçhisar, 

1 ıban, Polatlı ve Kızılcahamam ka-
:~nar~nı zira.ate müteallik dilekleri
tobu iınd~ Pulluk ve ıslah edilmif 

B ın ~zıı gelmektedir 
ay Kriatiyan.ıe 'ffT' • w • • 

deki rutubc n: ... opragın ıçın-
mart ve ni ti muhafaza makaadiyle 
bahar • tan aylarında nadas ve aon 

zerıyatı y ~ . 
mektedir N daa apma&ı,, tavııye et-
rafı deri~ ~ yapabilmek için top
re karaaa 1 ~k llzımgeldiğine gö
rurtdir. i-!1ıuayda vermez, pulluk za-
yaparac b oy de, esasen tecrübesini 

u tarz ziraat• 
verdiğini ı~zi " ın muvaffakıyet 
pullukla çalı y/e K?r~Uş olduğundan 
gı"b"ı · flllak ıatıyor. Ancak bu 

zıraat vaııtal 
ke serveti ktfi d a.rır~ı derhal tedari-
ziini diliy eğıldır: Taksitle tev-or. 

Kurağa ınukave 
lunmuı tohuını met eden ıslah o -
lünün tecrübe ~r h~ıuıunda da köy-

11 ınüıpett' B 
humlardan iıtedi~· . . ır: u to-
tirdiği tohuınl • 1 gıbı kendi yetit-

arı da t . l d'k sonra ekebilmek • . emız e ı ten 
me makinalarının ıçı~ tohum temizle· 
da görmektedir. çogaltılmasında fay 

Fakat ziraatçilerin . 
lardan ibaret değildir. dılekleri bun-

- Dört tekerlekli ~r b 
O k a a, 

- ra ve tınaz inak. 
- Tohum iliçlaına y ı~Ia~ı, 
- Çeltik ve er erı, 

mu, Pillnuk ve yonca tohu-

- İpek böceği ve dut fidanı 
- Meyva ağacı fidanı ' 
- Göztatı ve kükürt ' 
- Hayvan haatahkla~ına k be-

dava serom al'Jı , 
- Haşerelerle mücadele 

•• w - • Yeni. ziraat bilgisini~ köylüye 
ogretılıneaı, 

Ve saire ve saire istemektedirler. 
Ancak, tunu da memnuniyetle kay-

Profesör Pitar 

Profesör (Pittard) sonuncu konfe
ransını Ankara haLkevinde saat (6) da 
vermiştir. Bu konferanıta profesör 
Bayan Afet, Kültür bakanı Saffet A
rıkan, dil kurumundan İbrahim Nec
mi Dilmen ile diğer dil ve tarih kuru
mu azaları, İstanbul saylavı Bayan Fa
kihe ve diğer bazı aaylavlar, millt ta
lim ve terbiye reisi insan, profesör 
Şevket Aziz, müzeler müdürü Himid 
Zubeyir, yüksek okullar ve üniversite 
gençleri bulunmuştur • 

Fethi lafendiyaroğlu tarafından 
türkçeye çevrilen bu konferansta A
nadolunun ilk Avrupa medeniyeti ta
rihinde oynamı' olduğu rol tebarüz et
tirilmektedir. 

Profeeörün Büyük Şef Atatürk'e 
hayranlığı ve tazim hialerile ve Türk 
tarih kurumunun ilmt faaliyetlerini 
takdirle biten konf eramı çok alklflan
mı,tır. 

[Bu mühim konfenmm bir haliaa
llDI ikinci ta7fanmda balacakllDJL ] 

Ankara, 5 (A.A.) - C. H. P. B. M. M. gurupu bugijn 5/4/938 Aıltal
ya 1aylavı Dr. Cemal Tunca'nın reialii inde toplandı: 

Maliye Vekili Fuad Afralı muvazene vergiainde yapılacak tenzila
ta dair hükümetçe dütünülen proje üzerinde izahat verdi. 

Formüle aid bazı münakaşalardan sonra kürsüye gelen Başvekil Ce
lal Bayar devlet büdcesinde iftiharla müphede ettiğimiz inkişaf ve mü
vazeneden cesaret alarak sayım vergisinde olduğu gibi muvazene, ka
zanç ve buhran vergilerinden de her seneki büdcemizden yapabilece
ğimiz fedakarlıkla halkımızın vergi yükünü hafifletmek, devlet prensi
pi olarak kabul eclilmi§ olduğunu ve buna binaen sayım vergisinden 
yaptığımız tenzilattan bqkaca dört buçuk milyon lira bir feclakarLkla 
muvazene vergisinin tahfifine bqlamaktan mütevellit memnuniyetini 
beyan etti. 

Bu beyanat sürekli allutlarla grup heyeti umumiyeaince tuvib 
olundu. 

l•panyol ka6inai ôalan: BB. Lar6o Kaballero, /ndela.iyo 
Priyeto, Me~ (Baıvekil) 

Katalonyanın lspanyanm 
cenubu ile a·ıakası kesildi 

Hlkümel erkanı Valinslyaya gidiyor 
kabinede de tekrar değlılklikler yaplldı 

Salamanka, S (A.A.) - Resmi birr------------
tebliğde bildirildiğine göre, Franko 
kuvvetleri Lcrida'dan öteye ileri yü
rüyiiflerine devam ederek Noguera 
nehrinin bir kolu olan Rivagorzola'ya 
varmıılardır. 

Sol cenah kuvvetleri Boltana'yı 
zabtetmitlerdir. 

Frankiııler Torıom önlerinde 
Saragoa, 5 (A.A.) - Franldat kıta

lar, Tortoza kapılarına vasıl olm~
dır. Ak&niz sahilleri boyunca gıde~ 
yollar, Frankistlerin toplarının ateıı 
altındadır. 

Katalonyanın timdi lıpanyanm ~
nubu ile alakası kesilmiıtir. Hilkü
metçiler tiddetli bir mukabil ıaarn:u 
yapmadıkları takdirde Frankiatlerın 
bugünlerde denize kavupnaları muh -
temel ve bUkUmetç-ilerin böyle bir mu
kabil taarruz yapmaları i9C ihtimal dı-

tmdadır. Franaz dlf baltanı Pol Bonlan 
Torıom'nın mbıı 

Cebelüttarık, 5 (A.A.) - Radyo -
sevil, Tortoza'nın dün upm .zapte- Orta Avrupa icl 
dilmit ve Lerida eyaleti timalinde No- '.f 
gera nehrinin Frankiet kıtaları tara-

fından muvaffakiyrle geçilmit oldu- ve 'ekoslovakyanın 
ğunu bildirmittir. \ 

Morella kaaaba.ı da 
mbıolu.ndu 

Saragoa, S (A.A.) - Denize doiru 
(Sonu 8 inci say/ ada) 

müdafaası 

Ankarada et fiatlarını 
yükseltmek istiyenlere 

karşı tedbir ahndı 
50 kurştan fazla fiat istiyen 

kasabları belediyeye ihbar ediniz 

vali ve belediye remmi: 
B. Nevzad Tandoğan 

Haber aldığımıza göre, tehrimizde 
et ticaretiyle iştigal edenler, ıon gün
lerde fiatları yükseltmek temayülleri 
gösttrmeğe başlamı{lardır. Halbuıki a• 
lelumum kaaaplrk hayvanların alım ve 
satım fiatlarmda artıı olmadığı gibi An 
karaya daha az mal gelmesi gibi fiatı 
mevzii ve muvakkat surette yükaelte
bilecek sebebler de yoktur. Bu husu.
ta belediyeden yaptığımız tahkikattan 
anladık ki et fiatlarının, tezyidi ta
lebleri ancak bu i'lerle mefgul müta• 
vaaaıtların çokluğuna ve bunlarm da 
fazla kazanmak arzusuna atfoJunabi· 
lir. Bu ciheti dikkate alan Ankara be
lediyeai ilk önce et gibi halkın eaaalı 
bir gıda maddoei üzerinde mutavatsalt• 
Jarm rol u.hibi olma.tının önüne &CÇ• 
mek için tedbirler almı'tır; §&yed bu 
todbidere rağmen aynı temayüller aıö
rülmekte devam edecek olursa bu hu· 
susta belediye, meclisinin verdiği tab
ıiaatı sermaye ittihaz ederek kendisi 
doğrudan doğruya kaaaplrk hayvanı 
getirterek muayyen f iatlarla hal km 
et ihtiyacını temin e~ir. BugUA 

----...... -----------.., kuaplarda perakende fiat 50 kurut-
tur. Daha fazla f iat isteyecek olan k• 

Türkiye Ye Yunanistan ::!~:.::;~belediyeye ihbar cd~ 

Habeı ilhakını tanıdı 
Roma, S (A.A.) - Kont Ciano, 

Yunaniatanın Roma ıefiri B. Metak
ıaı'ı ve müteakiben Türkiye büyük 
~lçiıi B. Hilaeyin Ragıb Baydur'u 
kabul etmittir. İki elçi, kont Cianoyı 
bundan böyle, Balkan antantı kon1e
yinin kararları mucibince "İtalya lu
ralı ve Habetiıtan imparatoru" nez
dinde murahhas sefir olduklarını bil
dirmitlerdir. 

Mısır kabinesi 
Kahire, S (A.A.) - Seçimden sonra 

idet olduğu ve9hiyle kabine iıtifa et• 
mi9tir. ... 

Kahire, S (A.A.) - Kırat Faruk. 
Mahmut pqanın Wtifaaını kabul et• 
memi9 ve kendisini, parlamentonun • 
çrlqında IÖyliyeceii nutku hasırı .... 
ya davet C'tmiftir. 

Blumun istediği 
geniş selôhiyetler 
Parlamentoda uzun ve gürültülü 
birçok münakaşalara sebeb oldu 

Parlamento bugün kati karar1nı vere<ek 
Paria, S (A.A.) - Blum kabinesi

nin teklif ettiği malt kanunlar hak
kındaki proje, B. Löbrön'ün bafkan
hğında toplanan bakanlar meclisinde 
imzalandıktan 10nra, parlamento ma· 
liye komiıyonunca kabul edilmifti. 
Parlamento bugün, gayet gergin bir 
hava içinde bqhımıttır. 

Daha toplantı batlamadan CSnce, 
gerek senato, gerek parlamento kori
dorlarında proje hukmda tilrlU tür
lü tahminler yürütülmekte idi. Sena
tonun bu projeyi kabul etmiyeceği 

muhakkak görülmekte i ·ı. 

Parlamentonun 'VOSiyed 
Buna mukabil parlamentoda, kabul 

edilmesini Umid ettirecek emareler 
de vardı: Parlamento ekaeriyeti elin· 
de tutan "Halk cepheti,, blokunun bil 
tün partileri, projeye yardım etmefi, 
aol cenah cumhuriyetçileri, mu.takil 
radikaller ittifakı, milıtakil cumburi· 
yetçiler, Akeiyon aoeyal ve halkçı de
mokrat partileri ise proje aleyhinde 
rey vermeli kararlaftınmt bulunuyor 

(Yu•ı 8. inci sayfada) 

Dün vaziyet ltaJJııntla bir natai 
.öyliyen lran.u batvelıili 

Leon Blum 
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Şu zavallı dünya! 
Meşhur İngiliz edibi Vels'in "Harikulade ziyaret" isimli bir romanı 

vardır. Burada, fani dünyadan uzakta, iyilik ve güzelliklerle dolu, acı
nın ve ölümün biliı:ımediği bir diyarda yaşarken nasılsa arza düşmüş 
biçare bir melek tasvir edilir, ki yer yüzünde attığı her adımda bir hüs
ranla karşılaşır. Fenalığı, acıyı, adaletsizliği, istirabı tanımak için tesa
düfün kendisini sevkettiği bu dünyada, dikenin neden acıttığım, insa
nın insana neden hakaret ettiğini, birleri sefahat içinde yüzerlerken baş
kalarının neden sefalet içinde bunaldiklarmı hayretten açılmış gözleri
le, hiç bir şey anlamadan seyreder ve bu kadar fena, kötü şartlar içinde 
yaşıyan insan oğluna acır. 

Tesadüfün bir sulh ve sükun devrinde lngilterenin asude ve rahat bir 
kır köşesine attığı bu mahlUk, acaba, havası zehirli gaz kokan, musiki 
diye kılıç şakırdılan dinleyen bugünkü zavallı Avrupa'mıza inmiş ol
saydı hayr~ti kaç misli artardı diye düşünüyorum. 

Kardeş!ik, samimiyet, sevgi, huzur, emniyet, merhamet ... Bütün bu 
gü~:l şeylerin hasreti içinde yaşıyoruz. Fakat riya ve teneffüs ediyor, 
zu1um kokluyor, feryad dinliyor ve tehdidle sallanan parmaklar görü
yoruz. 

Harbertesinin, artık ebedi sulha kavuşmuş olmanın sevic ve huzuru 
içinde yaşryan dünyasını göz önüne getiriniz: Ne büyük~ değişiklik. 
B~.t.ün o güzel.sözlerden, nikbin vaidlerden, kalbi sevinçle ürperten 
mu1delerden bıze ne kaldı: Bir yığın hüsran 1 
. l 9 l 4~de ~şlıyar~k dört sene dünyayı kavurmuş olan büyük harbin, 
ınsan oglu ıçın kafı bir ders olacağını tahmin edenler yanıldılar. Kor
kunç hatm\lar biraz uzaklaşınca kılıçlar bilenmeye, daha kötüsü nu
tu~~!\r -~'~~çlard~n ziyade keskinleşmeye başladı· Netice bugün gÖzleri
~ızın onundedır. Fakat beteri de olabilir. Ve bütün dünya, şimdi bu 
ıhtimali düşünerek titriyor. 

Dünyanın aklını başına getirmek için yine müdhiş bir darbeye mi ih
tiyacı var ~ - YAŞAR NABi 

KAMUTAYDA 
Bir defa müzakereye tabi olan mad

deler. 
Kamutay bugün toplanacaktır. Ruz

name şudur: 

1 - Hudud ve sahiller sıhat umum 
müdürlüğünün 1934 mali yılı hesabı 

katisine aid mutabakat beyannamesinin 
sunulduğuna dair Divanı muhasebat 
riyaseti tezkeresile hudud ve sahiller 
sıhat umum müdürlüğü 1934 yılı son 
hesabı hakkında kanun layihası ve Di
vanı muhasebat encümeni mazbatası. 

Birinci müzakeresi yaptlacak mad
deler: 

1 - Askeri ve mülki tekalid kanu
nunun 3 üncü maddesinin .subay ve as
keri memurlar hakkındaki fıkralarının 
değiştirilmesine dair kanun layihası ve 
Milli Müdafaa, Maliye ve Büdce encü
menleri mazbataları. 

2 - !talyadan idhal edilecek bazı eş
yaya aid İcra Vekilleri Heyetinin 
28-IX-19 3 7 tarihli kararnamesinin tas
dilri hakkında kanun layihası ve harici
ye ve iktısad encüınenleri mazbataları. 

3 - Japonya ile 27 teşrinievvel 1937 
tarihinde a.kid ve imza olunan ticaret 
anla~ması ve buna mUtefcrri mektub
lar ve anlatmanın tatbikine mütedair 
uzlaşmanın tasdiki hakkında kanun 
layihası ve hariciye ve iktisad encü
menleri mazbataları. 

4 - Matbuat umum müdürlüğü teş
kil1t ve vazifelerine dair olan kanuna 
bağlı cedvelin değiştirilmeııi hakkında 
kanun llyihası ve dahiliye ve büdçe en
cümenleri mazbataları. 

5 - Türkiye Cumhuriyeti hUkUme
ti ile İsveç kırallığı hükümeti arasında 
akid ve imza edilmiş olan ticaret ve kli
ring itilafnameleri ile merbutatı olan 
protokol ve mektubların tasdiki hak
kında kanun llyihası ve hariciye ve ik
tısad encümenleri mazbatalan. 

Kamutay 

encümenlerinde 
Kamutay encümenleri dün aşağrda 

yazılı mevzuları müzakere etmişler

dir : 

Adliye encümeninde : 
Millt müdafaa vekaletinde (zati§leri 

son tetkik mercii enc~ni teşkili 

hakkındaki 2515 ea.yılx kanunun değif
tirilmcsine dair Diyarbakır mebusu 
Kazrm Sevüktekin ve Erzincan mebu
su Şilkril Koçağxn kanun teklifi tet
kik ve müzakere edilmiştir. 

Arzuhal enciimeninde : 
Encümene verilen arzu.hallerden 

ruznameye alınmış olanlar hakkında 

vekaletlerden ve encümenlerden gelen 
cevaplar tetkik edildikten sonra bu 
arzuhaller karara bağlarunı!Jtır. 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
encümeninde : 
İspençiyari ve tıbbi mustahzarlar ka 

nununun 18 inci maddesinin değişti
rilmesine ve mezkur kanunun 16 ıncı 
maddesini değiştiren 3304 &ayılı ka
nun ile 17 inci maddesinin kaldırılma-
11na dair olan kanun layihası müzake
re ve kabul edilmiştir. 

Çağrı 

X Arzuhal Encümeni bugun Umumi 
Heyetten sonra toplanacaktır. 

XMilli Müdafaa Encilmeni bugün 
Umum1 Heyetten sonra toplanacaktır. 

X Dahiliye Encümeni bugün Umumi 
Heyetten sonra toplanacaktır. 

X Maliye Encllmeni bugün Umumi 
Heyetten ıonra toplanacaktır. 

ULUS 

~:~~ ı_Raka_mlarl_a Tu_·rkiye_, 

Cemiyetlerde : 

Profesör Hans Rayhenbah 
şehrimize geliyor 

İstanbul üniversitesinde dört bu
çuk seneden beri umumi felsefe ve 
mantık kürsüailnü işgal etmekte olan 
profesör Hans Rayhenbah, Ankara 
halkevinin daveti üzerine 8 nisan 938 
cuma günü saat 18 de tabiat kanunu 
meselesi üzerine bir konferans vere
cektir. 

Bugünün ilmi felsefesinin en sala
hiyetli mümessillerinden biri olan 
Hans Rayhenbah, kuvvetli bir filozof 
olduğu kadar mümtaz bir fizikçidir. 
Kendisi 1915 te ihtimaliyet nazariyesi 
hakkında kıymetli bir tezle doktor 
payesini kazandıktan sonra, ilk önce 
yeni izafiyet nazariyesinin Kant'ın 
marifet nazariyesile kabili telif olma
dığını ve hu uygunsuzluğun Kant'ın 
apriori felsefesinin haksız olduğunu 
göstermiş; sonra, modem fiziğin ve 
bilhaaa.a yeni izafiyet ve zaman-mekan 
nazariyelerinin keskin tahlillerini 
yapmış ve ilim ve felsefede hareket 
noktasını teşkil etmiş olan "ihtimali· 
yet,, nazariyesine rücu ederek ihtima · 
liyetin, yeni mantıka dayanan felsefi 
nazariyesini kurmuştur. 

Şimdi marifet nuariyesini, ihtima· 
liyetle yeni mantıkın yardımile kur -
makla meşguldür. 

Profesör, konferansını herkesin an
lıyabüeceği bir şekilde verecektir. 

Konferans, Rayhenbahla üç buçuk 
yıl beraber çalışmış olatı eski asistanı 
Nusret Hızır tarafından türkçeyc çev
rilecektir. 

Konserler : 

Alfred Karto şehrimize geliyor 
Kızılay genel rnerkezi, Avrupanın 

tanınmış bazı sanatkarlarile anlaşma
lar yapmıştır. Hükümet merkezimizin 
ilk dinliyeceği sanatkar enternasyo
nal sahada şöhret toplamış olan piya -
nist Alfred Korto'dur. 

Haber aldığımıza göre B. Korto ya
kında ıehrimize gelecek ve ilk konsc -
rini fakirler menfaatine verecektir. 

Fransız sanat aleminin bu büyük 
üstadını, dababir çok sanatkarların 
takib edeceği haberi, sanatseverleri
miz için bir müjde olmuştur. 

Halkevinde 

Koni erans ve Karagöz 
Dün gece halkevinde Ar komitesi

ne bağh yaylı sazlar heyetinin zengin 
bir konsıeri dinlenmit n bundan sonra 
halka yeni karagöz oyunu gösterilmig
tir. 

Y annki konferans 
Yarın saat 18 de İstanbul Unıiversi

tesi, birinci hariciye kliniği doçenti 
Dr. Fahri Arel (Sokak kazalarının teh
likeleıoi) gibi çok mühim ve hayaU bir 
mevzu üzerinde halkevi konferans sa
lonunda konu§acaktrr. Bu konferans, 
modern tehirlerde nakliye vasıtaları 
çok ve değişik olan yerlerde yaşayan 
insanlar için çok ehemiyetli meselele
ri ihtiw edeceğinden herkes· ıı bu kon
fıeranstan faydalanabilecektir. 

Sinan töreni 
Halkevinde büyük türk mimarı Si -

nan için zengin bir tören ve dikkate 
değer bir fotoğraf sergisi hazırlan

maktadır. 
Bu büyük tUrk mimarının mümkün 

olduğu nisebtte bütlin değerleri belir
tilmiye çalışılacaktır. 

Ne işler görürüz? 
Türkiye halkmm, ne işler gördü

ğünü anlatan rakamları derce de
vam ediyoruz: Kadm erkek yekUnu 
65397 olan bir sanat §ubesi: Ağ.aç 
itlem~ sanayii ... 

Bu kısunda, hiç hatırımıza galıne
yen. bir sürü it ıubeleııi göreceksi
niz: Bıçakcıhk, doğramacılık, par
kecilik 14373 erkek, 61 kadm çalı
§ıyor. 

Deniz nakil vasıtaları inta ve ta
mir işlerimizin inkişaf halinde oldu
ğunu biliyoruz. Bu san.a.tm ağaç kıa
mı üzerinde 606 erkek, 1 kadm ça
lıııyor. 

Araba imal ve tamirleri sanatı ü
zerinde yalnızca 1708 erkek çalışı
yor. Ağaç i§leme &anayiinde en yük
sek rakamı, marangozluk ve kak
macıhkta çahtanlar vermektedir: 
31902 erkek, 15 kadın ... kutu, fıçı 
ve sandık imalatmda 985 erkek, 
124 kadm; küfe sepet, fırça süpür
ge imal iıleriyle 4484 erkek, 5801 
kadın uğratmaktadır. Bir evde ve 
kolaylıkla yapılan her hangi bir it
te, kadın, erkek sayısını muhakkak 
qıyor. Ağaç işleme &anayiinde, er
kek arkadaılarını geri<le bırakan 
bir kadın rekoru daha: Mantar, ka
mı§, saz ve aaireden yapılmıı efya· 
da 2021 erekk, 3232 kadın ça1ıııyor. 
Oyuncak imalatında 39 erkek, 3 ka
dın çalrııyor. Ağaç iıleıne sanayii
.nin yekun rakamı tudur: 56148 er
kek, 9249 kadm ... 

Demir endüstrisine geçiyoruz: 
Memlekette makineleıme devri bat
ladıktan ve intanın lüzuınlu gördü
ğü d$mir sanayiinin devamlı inkita· 
fma ıahid olduktan şonra bu bahis
teki rakamlar, bizi muhakkak çok 
ala.kalandıracaktır. Maden izabe ve 
imali, demir çember ve saire üze
rinde 1261 erkek, 3 kadm; çivi, zin
cir, vida, demir tel ve saire de 294 
erkek, çilingirlik, demir mobilya 
imalatında 1193 erkek, 6 kadın; 
demircilik, nalbandlık, bıçakçılık 
da 36875 erkek, 13 kadın; teneke
cilik de 3901 erkek, 3 kadm; bakır
cılık, kalaycılık 13718 erkek, 521 
kadın çah§ıyor. Yekun: 57.326 er
kek, 578 kadm ... 

istatistik ummn müdürlüğÜnün 
rakamları, vatandaşların, yerleı
mekte olan yeni hayat nizamının bir 
zanaret olarak ne kadar çeıtidli İ§ 
ıubelerinde vazife görmekte olduk
larını is.bat decektir. 

Mükaf af almak l~in 

Demiryoluna dinamit koyub 
sonra ihbar eden haf bekcisi ! 

Geçen ıubat ayının altıncı günü 
Geyve mıntakasında tuhaf ve o nisbet
te gUlünç bir vaka olmuıtur. Kızını ev
lendirmek isteyen demiryolu amelesin
den ve hat bekçi vekili Geyve'nin Epçe
ler köyünden Mehmet; para mükafatı 
almak için tren yolu üzerinde dinamit 
bulduğunu amirlerine söylemiş, yapı

lan tahkikat neticesinde Mehmedin te
darik ettiği bir parça dinamiti yol üze
rine koyarak gCiya başkaları tarafından 
korunu~ gibi göstererek mahalli hükü
mete ihbarda bulunduğu anlaşrlmış ve 
kenöiııi de milkafat almak makııadiyle 
bu işitertip ettiğini itiraf eylemiş ve 
müddeiumumiliğe teslim edilmiştir. 

6 - 4 - 1938 

Brakisefal tür ki erin dünya 

medeniyetine hizmetleri 

A rrupaya ııık ıarkfan gelmiıfir 

Profesör Pitar dün akşam saat altıda 
halkevinde son konferansını verdi 
Profesör Pitar'm dün Halkevinde 

verdiği konferansın hulasası şudur: 

'' A.vrupaya ışık şarktan 
l 

. . ,, 
ge ml.§tır. 

Yontulmuş taş çağı ile cilalı taş 
çağı medeniyetleri arasında öyle bir 
fark vardır ki bu hususta bir mukaye
seye teşebbüs etmeğe bile imkan yok
tur. 

(Paleolitik) devrinin insanları gö
çebe olup avcılıkla ve balık tutmakla 
geçinirlerdi. Bunlar ne ziraati bili
yorlardı, ne de ehli hayvanları. 

Etten ibaret olan gıdalarına etraf
larından toplayabildikleri meyveleri 
de ilave ediyorlardı. 

(Neolitik) devrinin insanları ise 
göçebe değildiler. Bunların köpek, 
öküz, domuz, keçi ve koy·un gibi bir 
takım ehli hayvanları vardı. Birkaç 
nevi buğday, iki nevi arpa ve iki ne
vi dan olmak üzere hububat ekip bi
çerlerdi. Ekmek yapmasını bilirlerdi. 

Elyafiyle balık ağları ve dokuma
lar yapmak için keten yetiştirirlerdi. 

Çömlekçiliği ve gemiciliği de icat 
etmiışlerdi. 

Avrupanın bir kısmındaki göller -
de kazık üstüne kurulmuş köyler in~ 
etmişlerdir. Bu, binlerce ağacın ke
silip işlenmesini icab ettiren muaz
zam bir işti. Böylece bir aray'a gele
rek ilk siteyi, ve şüphesiz, ilk kanun
ları, ilk içtimai ahlakı vü.cuda getir
mişlerdir. 

Bu, medeniyet tarihinde görülen 
yepyeni bir alemdir. 

Acaba ne gibi vaziyetler tahaddüs 
etmiştir? 

O devirde yaşıyan Avrupa ahalisi
nin, yontulmuş taş çağı olan selefle
rinin, aynı yerlerde icadettikleri mad
di değişiklikleri sadece temadi ettir
diklerini mi kabul etmek lhımdır? 

Böyle bir faraziye ihtimal dahilin
de değildir. Çünkü hiç bir yerde böy
le bir istihalenin izlerini elde edeme
mekteyiz. 
Şu halde bu yeni medeniyetin men

ı;einin Avrupada olmadığını kabul et
mek zaruridir. Bu medeniyet acaba 
nereden gelmiş olabilir? 

Bu, muhakkak hububatın hüdayr 
nabit olarak çıktığı ve ehii hayvanla
rın getirildiği memleketlerden gel
miş olmalıdır. 

Yeryüzilnde hububatın vatanı ola· 
bilecek yerlerin nereleri olabileceği 
hakkında uzun müddet tam bir malu
matsızlık içinde kalınmıştır. 

Tarihi oldukça eski, 19 uncu asrın 
başlangıcından kalma bazı müşahede· 
ler (Mezopotamya) mıntakasını hu
bubatın ilk yetiştiği yerlerden biri o
larak göstermeğe meyyal bulunuyor
du. 

Fakat bu mUşahedelerin birçoğu 
pek münferit ve meşkük idi. Fazla o· 
!arak bunlar bir iki nevi hububata 
münhasır kalıyordu. 

Ancak (1909) dan itibarendir ki 
bu sahadaki malilmat katileşmeğe baır 
ladı. 

Asrımıza aid ilk mühim keşifleri 
(Aaronsohn) isminde bir yahudi ne
batat Alimine borçluyuz. 

Bu keşifler . Filistin'in muhtelif 

yerlerinde vaki olmuştur. Bu memle
ketin şimalinden cenubuna kadar hü
dayi nabit olarak yetişen pek çok buğ 
day, arpa ve yulafa tesadilf edildiği
ni bu keşiflerle öğrenmiş bulunmakta 
yız. 

Burada tebarüz ettirmeğe değer bir 
nokta da şudur ki: Hüdayı nabit ola
rak yetişen bu hububat, Akdeniz ta
rafmdaki sathi maillerde değil, Suri
ye'ye bakan sathi maillerde toplan
mıştır. 

(Aaronsohn) un keşiflerinin pek bü
yük bir eh,emiyeti vardır. Bu keşifle
ri, hububatın ana vatanını şarka doğ
ru, daha uzağa, ta Afganistan'a kadar 
götüren ruıı nebatat ilimi (Vavilof) -
un keşifleri takib etti. 

Şimdi bu hususta artık bir parça 
malfunatımrz var demektir. 

Hububatın menşeini, Afganistan
dan Marmaraya kadar uzanan coğraft 
mıntaka içinde aramamız rn.zım geli
yor. 

Ehli hayvanların da aşağı yukarı 
aynı havaliden, fakat daha şimale doğ 
ru uzanan (Aral - Hazer) mıntakasın
dan gelmiş olması pek melhuzdur. 
Böyıle<:e da~mn iki rüknil halledil

miş gibi görünmektedir. Bunun bir 
üçüncüsü kalıyor. İsviçre'nin eski göl 
meskenlerinde tesadüf edilmiş olan, 
insan iskeletleri tetkik olununca bu 
havalinin en eskisi olan (Neolitik) 
devrine tekabül edenlerin de insan 
kafa tasının (brakisefal) tipinden ol
duğu sabit olmaktadır. 

Burada pek mühim olan şu vSkıa

yı da hatırlıyalım ki (Paleolitik) dev
rine ait muhtelif ırklar (dolikosefal) 
ırkından idiler. 

Şu halde Avrupa topraklarının ye
ni sakinleri olan bu brakisefaller ne
reden .gelmişlerdir? 

Bunlar, bu fizik karaktere malik 
olan insanların sakin oldukları mem
leketlerden gelnıişlerdir. 

Garbi Asya ise brakisefallerin bü
yük bir vatanı olarak görillmektedir. 
Hatti bu (brakisefaller) de (dinarik) 
ırkı doğurmuş olanlar ve (Alpin) ır
kı doğuranlar olmak Uzere iki esas
lı tiplerdir. 

Şu ciheti de hatırlxyalnn ki (bra
kisefal) tiplerinin Avrupa toprakla
rında ilk meydana çıktığı yer Bavi
yera da (Ofnet) de bir (Mezolitik) 
istasyonudur. 

(Ofnet) deki bu (brakisefalleri) 
şarktan gelmiş pişdarlar gibi tel~kki 
edebiliriz. 

Bu suretle, ortaya konan dav~nm 
UçüncU esas noktasının da meydana 
çıktxğz görülmektedir. 

Hulasa, hububat, ehli hayvanlar, 
ve bunları beraberlerinde getiren in· 
sanlar garbi Asyadan gelmişlerdir. 

Bu itibarla Anadolu hem bir Ana
vatan, hem de Avrupaya gelip yerlet
mek için üzerinden geçilmi9 bir yol 
olarak görülmektedir. 

Yukarda isimleri geçen ve kttamız 
da yani Avrupada pek mebzul olarak 
temsil edilmekte bulunan iki ırk (Di
narik ve Alpin ırkları) menşe aslı iti
bariyle Türk halkının mühim bir kıs
miyle aynı cetten geldiklerini iddia 
edebilirler. 

6 - Türkiye ile Çekoslovakya ara
sında aktedilmiş olan 12 mayıa 1936 ta
rihli ticari mübadele anlaşmasına ek o
larak tanzim olunan protokol ile merbutu listelerin tasdiki hakkında kan un-----~---------------------------------------------------~--------------------------------~---------~~---------~---------------------------------------~ 
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Bu türk halkı da menşeini (braki
sefaller) in çok mebzul bulunduğu 
memleketler olan orta Asyanın bir 
yerinde bulacaktır. layihası ve hariciye ve ikti.sad encü

menleri mazbataları. 

7 - Türkiye - İtalya ticaret anlaı
masma müteallik olan lcra Vekilleri 
heyetinin 2 - XI - 1937 tarihli kararna
mesinin tasdiki hakkında kanun layiha
sı ve hariciye ve iktısad encümenleri 
mazbataları. 

Türk 

bir 

tarih 
ayda 

. . . 
sergısını 

gezenler 
İstanbulda Dolmabahçe sarayında

ki türk tarih sergisini mart ayı içinde 
ziyaret edenlerin sayısx on bin yetmiıi 
mekteb talebesi olmak üzere, 27.226 
kişidir. Serginin açıldığı 7 ilkteşrlnden 
mart sonuna kadar ziyaretçilerin adedi 
ise 96.366 ya baliğ olmuştur. (A.A.) 

Kara bükte Uray 
Demir - çelik fabrikalarının yapıl

makta olduğu Karabilkte bir uray ör
güdü kurulması uygun görühnilştUr. 
Karabük, yakm köyler halkiyle l{ara
blik iş bölgesinde çahşanlarm saym, 
uray kurulması için yeter görlilınekte· 
dir. Karabükte, çalıtmalar ilerlemekte 
ve sosyal hizmet sahası gittikçe geniş
lemekte olduğu için burada ayrı bir u
rav kurulmasına ketıim ihti.vaıç varoır. ._ 

Yabancı kanı 
Nevyork hastanelerinden birinde 

yatan ellilik bir kadın, yıllardanbe
ridir, başkalarımn kam ile ye§ryor
muı. Bu kadına .Jİlndiye kadar, 4() 

defadan fazla yabancı kanı aşılan

mıştır. 

Yabancı kanı ile hayat, asrı
mızda moda olmuş gibidir. Dflnya 
hastanelerinde bit çıok hastaların bu 
çareye b~ vurarak yaşadığını söyle
mek istemiyoruz; ona Doktor G. A. 
dostumuz karışsın. 

Siyaset dünyasında da yabancı ka
nı az mı rol oymynr ? 

lspanyada çarpı~an ordular da ya
bancı kam sayesinde tutunmıyor

lar mı? 
Yalnız, arada ufacık bir fark var : 

Nevyork hastanesinde yabancı kanı, 
bir hastayı yaşatmak için şırınga e
dilmekte, lspanya da ise yabancı ka
nı, bir ideolojinin yaşaması it;in d6-
kiilmektedir 1 - T. l. 

lstanbııldaa~ık ku.yular ! 

utanouıun ..... o taratından 
zaptından Ön<: ~ehri geznıit olan 
methur arab r ·yahı lbni Batuta, 
Haliç sahilind ir yerden çirkef
li bir derenin .. wıüze aktıimı an-

latrr. Tarifine göre burası, tim<li
ki Kaınnpa.ıanm bulunduiu yer
dir ve bizim çocukluk zamanımı
za kadar bu kirli dere, olduiu 
gibi, Haliçe akmakta devam et
mittir. 

Şimdi her halde bunun için bir 
tedbir almmıftrr; fakat lstanbu
hm yıllanmıt derdlerinden biriai 
de turada burada kalmıt açık ku
yulardır. Bu yÜ:zden ne kadar kur
ban venniıizdir. 

Ben, bu kuyular, artık, kalma~ 
mııtrr sanıyordum. Fakat evvelki 
günkü bir latanbul gazetesinde 
bir zavallı kunduracının bu kuyu
lardan birisine dü§ÜP boğulduğu
nu okumryayım mt? 

I ngiliz tipi cigara 

Bir tetkik yapmak ve İngiliz cİ· 
gara tüccarlariyle gÖrü§mek üzere 
lngiltereye giden inhisarlar Umum 
Müdürü Türkiyeye dönmek üzere
dir. 

Bu temaslar neticesinde Londra 
piyasası için ha:zırlanan tabii kokulu 
cİgaralar da, ingiliz halkının alı§ım§ 
olduğu §ekilde suni kokulu cigara
lar da büyük bir rağbet kazanmı§br. 

Pipo tütünü yapıyoruz, sigar ya• 
pıyoruz ve bütün bunlarda muvaffak 
oluyoruz. içine İngiliz uaulü koku 
kanıtınlnuı, harmanı ona aöre ya
pıhmt cigaralar yapmamıza da hiç 
bir mani yoktu. 

fakat bu cigaralan yalmz Londra 
piyaıaıına göndermekle iktifa etme
meliyiz. Bizim piyasada da onun bir 
çok müıteriıi bulunacaktır. 

Kurşun ~özler 

SükUta albn diyen İngilizler, sö
ze de gümiif derler. Dünkü ajans 
telgraflarını okudunuzıa Amerikada 
bir ziyafette, lngilterede Avam Ka
marasında kurıun gibi ıözler geçti
ğini öğremniısinizdir. 

Amerika dahiliye nazırı B. Ayka 

bir ziyafetten sonra ıunlan söyle
mit : 

" Faıizm, vakit kaybebneksizin 
mücadele etmemiz icab eden hilekar 
ve katil bir dütmtınchr. Zira vicdan
dan mahrum olan ve erkek, kadm ve 
çocuğa karJı aıla merhamet hiaai bes
lemiyen faıizm, bizim eski hürriyet 
kapımızın önünde görülmektedir.'' 

Londradan gelen bir telgrafın bir 
paragrafı da şu: 

" s~ işçiler, hüküıneti vaidleri
ni tutmamakla itham etmeleri Üzeri
ne celse çok gürültülü bir şekil almıt 
ve bu sırada muhafazakar Bever, ini 
mebus Şinvel'e "niçin Lehistana dön
müyorsunuz?'' diye bağırmıgtır. 

Bu söz üzerine Şinvel, Bever'in ü
zerine ablmıt, onu tokatlamı§tır." 

Naıd, bu sözleri kurtun gibi ağır 
bulmuyor musunuz? 

Sokak isimleri 

Çok tuhaf sokak iıimlerimiz var. 
Geçen gün Bursadan gelen bir ha
berde ıu ismi okudum : 

"Feraizci sokağı,.', 

Feraiz, bir mecelle ve bir fıkıh ta
biri idi. Bugün ne mecelle, ne fıkıh, 
ne de feralı: vardır. Bu kaldı ·ılmıt 
köhnelikleri ıokaklammzda ·atat
mak aykırı düpnüyor mu? 

Bu geniş havalide arkeolojik ve 
antropolojik hafriyatı çoğaltabildiği
miz zaman kati mıntakalarr, şüphesiz 
öğrenmiş olacağız. 

Faaliyetinin mühim bir kısmını il
mi araştırmalara tahsis eden ATA
TÜRK'ün dehası, beşeriyetin ilk ta
rihini, hepimizin beklemekte olduğu
muz aydınlığa doğru muhakkak gö
türecektir. 

HAV A 

~9:il:B 
Dün hava yağı ıh ge~i 

Dün şehrimizde hava umumiyetle 
kapalı ve yağışlı geçmiştir. Rüzgar. 
cenubu garbiden iki metre kadar hız
la esmiştir. En düşük ısı beş, en yuk
sek ısı da 16 derece kaydedilmiştir. 

Yurdda hava Traya, Kocaeli, Ege 
bölgeleri ile orıta Anadolunun gad:ı kı
sunlannda ve Karadenizin garb kıyı· 
larında kapalı ve yağışlı diğer bölge
lerde kapalı geçmiştir. 

Yurdda en düşük ısılar sıfırın altın
da V anda iki, Erzurumda 3, Karsta 5, 
derece; en yüksek ısılar Antalyada 20. 
İsJ.aıMyede 22, Adanada 27 derecedir. 
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-20 - Yazan: M. Şevki Yazman 

us 

Mahkemelerde. 

Benddereslndeki Nesibeyi bııakla 

öldüren Mehmedln muhakemesi 

Dün birçok şahidler dinlendi, suçlu 
Mehmet eski ifadesini tekrarladı 

& - 4 - ıg3s 

Ankara : 

Öğle Neşriyatı: 12.30 Kanliık P

lak ne!iriyatı - 12.50 Plak: -r~rk musik~s~ 
ve halk şarkıları - 13.15 Dahılı ve hancı 
haberler - ı 7.30 Halkcvinden naklen inki
lib dersi (Recep Peker) 

Akşam Neşriyatı: 18,30 plakla dar 
musikisi - 19.15 Türk musikisi ve halk şar· 
kxları (Servet Adna.1 ve arkadaşları) - 20 
Saat ayarı ve arabça neşriyat - 20.15 P lak· 
la opera ve operet parçalan - 21.00 Hava· 
cılık: Şakir Hazmı Ergökmen- 21.15 Stud· 
yo salon orkestrası: 1 - Rimsky - Korsako'llf 
Schchcrazadc. 2 - Haensch: Romanzc. 3 -
Beethoven: A Unc Amie. 4 - Paul Linckc: 
Herschen. 5 - Moussorgsky: Gepak. 6 - Re
bikoff: Romanze sans Paroles. 7 - Schu
mann: Romanze - 22.00 Ajans haberleri -
22.15 Yarınkı pro:,!ıam. 

Öğle Neşriyatı: k 
12.30 Plakla tür 

musikisi - 12.50 Havadis - 13.05 Plakla 
turk musikisi - 12.30 - 14.00 muhtelif plak 
neljriyatı. 

Qrl!;kl\ v .il: OPERETLER: 19 Londoıı 
- Recyonal - 19.30 Budapeşte, Sofya - 20 
Konigsberg - 21 Milino - 24 Frankfurt. 

O!<KES'fRA KO:NSERLERI VE SEN
FONİK KONSERLER : 19.45 Berlin -
20.10 Hamburg - 20.30 Strasburg - 20.45 
Droytviç - '22.30 Tuluz. 

ODA MUSİKİSİ : 15 Frankfurt - 17 
Brüksel - 17.25 Beromünstcr - 17.30 V i
yana - 21.30 Prag. 

SOL O KONSERLERİ : 14 Prag - 15.15 
Keza - 17 Paris - P.T.T. - 18.25 Kolonya 
- 19.10 Laypzig - 20 Monte Cened, Sot• 
tens - 20.30 Stokholm - 21 Varşova -
21.30 Königsberg, Laypzig. 
NEFESLİ SAZLAR (Marş v.s.) : 6.30 

Berlin - 8.30 Alman istasyonları - lZ 
Laypzig - 19.10 Berlin - 21.35 Budapeş
t c. 

ORG KONSELERİ VE KOROLAR : 
18.30 Breslav - 21.30 Bmo. 
HAFİF MÜZİK : 6.30 Breslav - 8.30 

Keza, Münih - 9.30 Bcrlin - 10 Berlin -
10.50 Hamburg - 12 Alman istasyonları ve 
V iyana - 13.15 Münib - 14 Laypzig, Şü

tütgart - 14.10 Frankfurt, Kolonya - 14.lS 
Bedin. Münib - 15.35 Berlin - 16 Breş. 
lav, :Frankfurt. Hamburg, Münih - 17.10 
M ü n ih - 18 l3erlin, Hamburg - 18.15 Kö
nigsberg - 18.30 Frankfurt - 19.10 Frank· 
furt, Kolonya, Königsberg - 19.45 Post 
Parisiyen - 21.20 Stokholm - 21,30 Bres· 
lav, Frankfurt - 22.35 Kopcnhag - Z2.30 
Viyana - 22.35 Königsberg - 24 ili 3 Al• 
man istasyonları. 

HALK MUSİKİSİ : 11.30 Şütiıtgart -
21.30 Kolonya - 23.10 Budapeşte (Sigan 
Orkestrası) • 

DANS MÜ'ZİÔİ : 19.10 Hamburg, Mü· 
nih - 19.45 Şütütgart - 21.30 Berlin, Vi· 
yana - 22.30 Frankfurt - 22.35 Laypzig -
23 Lilksenburg, Pozman, Roma - 24 Droyt 
viç. 
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Kadınla erkeğin farkı 
Medeni memleketlerin içtimai ha

yatında kadınla erkek arsında hiç 
fark yoktur. Yalnız, medeni değil 
diyemiyeceğimiz memleketlerin ba _ 
:z:ılarmda siyaset hayatında kadınlar 
erkeklere büsbütün müsavi olama_ 
~ı.§la~sa da, pek çoklarında kadm 
ıçtimaı hayatında erkeğe müsavidir. 

Böyle olması da insan oğlunun ilk 
tar-ihine uygun düşer. Bilirsiniz ki 
her şeyi bilen Eflatun a§kın sebebini 
anlatırken, inaan ilk.in, erkek ve ka
dın aynı .beden içinde yaratılmıştı, 
sonra tabıat bunu beğenmedi de ka
dım erkekten ayırdı, atk da böylece 
doğdu; ilkin yapışık olarak yaratı -
lan çiftlerin tekleri eşlerini ararlar 
demişti. ' 

Büyük filozof un sözünü hindlile -
rin Veda kita\lile Tevrat da tasdik 
etnı.4tir. Hindlilerin fikrine göre 
Brahma kendi vücudunu biri erkek, 
biri kadm iki kıama bölmÜ§, sonra 
bu iki kısım birbirile elenerek bütün 
inH.nları meydana çıkarmı§lardır. 
T~vratta da Adem babmı:.ı:ın kabur
ga kemiğinden Havva anamızın çık
biının yazılı olduğunu bilirsiniz. 

Bir rivayete göre, kadın erkketen 
ayrıldıktan sonra, erkeğin başına ha
kim keNimi§tir. Henüz yabani dedi
ğimiz kabilelerde kadınların başkan 
olmaları da bu rivayeti doğru gibi 
gösterir. Buna karşılık henüz bede
vi dediğim.iz, yahud tam medeni ola
ınamıı yerlerde erkeklerin kadınla
ra hükmetmeleri birinci halin reak
siyonudur. Daha &OJıra medeniyet 
kadının erkeğe, yahud erkeğın kad : 
ııa hak?n .o~ası haksızlığını, hiç 0ı1. 
mazsa ıçtımaı hayatın görünen kı
amılarında ortadan kaldırarak kadı· 
nı erkeğe - hep görünüşte - müsa
vi y~pmıttır. Fakat erkeklerin hepsi 
ta&dik ederler ki, içtimai hayatın gö
rünmiyen, aile hayatında kadın er -
keğe daima ha.kimdir. 

Kadmlarm erkeklere hakim olma
ımı, erkeklerden bazıları onurlarına 
yediremzle:r de, erkek baılarınnı &e· 

limeti için aile hayatında kadınlara 
itaat ederler~ diye övünürler. 

Halbuki kadının erkeğe hi.kinı ol
masmın tabii bir sebebi vardır ve bu 
aebebi kadmla erkek arasında.ki 
farklarda aramak lazımdır. 

Burada kadınla erkek vücudu ara
ımdaki farkların hep.mi aöyleyemi
yoceiizn fÜph-i.zdir. Zaten clqar
dan görünen farkları bilirıin.iz: Ka
dının derisi daha ince, daha nazik o
lur. Saçları da - kadınlar da, er
kekler de saçlarmı hiç kestinneae
ler - daha uzundur. Ondan dolayı 
kadınlara ıaç keıtinnek moda oldu
ğu vakit bile, en çoğu erkeklerin sa
çından gene uzun bırakırlar. Ala
garson saç kestiren kadınlar pek az· 
dır. Deri ve saç farkı kadına bir gü • 
zellik verir, fakat hakimlik aadece 
güzelikten değildir. 

.. BwıUtı aebebi erkekliği ve kadmh
gı yapan hormondan da deiildir. 1 -
kisinde de h . d. onnon aynı cınsten ır, 

yalnız erkektekinde bir atom fazla -

!1~ Bundan dolayı gerçekten, büyük 

dş ta Yalnız erkekler tutulurlar. Ka
m ar onu b"l ük k 1 emezler ve ancak kü-

ç a, ta kalırlar. 
Aradığıtıl b 

taaile b . iz ~ eh kadınlann kafa 
eyın erı arasındaki nisbelte -

=-

dir. Herıkes bilir ki kadın kemiği er
kek kemiğinden, daha küçük, daha 
ince, çok narin ohu-. Kemiklerin §O -

killeri ve istikametleri arasında da 
farklar vardır. 

Kafa tası d'a farklıdır. Kadının ka
fa tası daha küçük, daha hafif ve 
daha uzuncadır. Saçlardan dolayı 
dıtardan görünmez aına, kadınlar a
rasında doligosefaller daha çokça 
bulunur. 

Böyle küçük kafanın içindeki be -
yin de daha küçük olur. Şu kadar ki 
ikisinin de küçüklüğü aynı nisbette 
değildir. Kadının beyni kendisinin 
kafa tasına ni.sbetle, erkek beynine 
göre daha büyük gelir. Bundan do • 
layı kadın erkekten daha ainirli ve 
erkeğe hakim olur. 

Tabiat kadına hükmünü geç:irt
~ek için bir de kuvvetli silah v.ermiş
tır. Kadınlarda alt çene kemiğinin 
kafa taama nisbeti erkeklerdekin
den daha az olur. Bunun için kadın· 
ların alt çene kemiği hafiftir. Bunun 
neticesindeki kuveti izaha lüzum 
görnıezainiz. Hafif olan alt çene ke
ıniği mutlaka düşük olur, denile· 
nıezse de söz aöylemeğe daha uzun 
müddet tahammül edebilir. Erkek 
çenesi artık kımıldamıyacak kadar 
yorulduğu vakit kadm aöz &Öyle
mekte devam eder. Şairin dediği gi
bi, söz harb meydanlarında kılıçları 
ve mızrakları bile durdurur. 

G.A. 

Matbuat umum 
direktörlüğünün 

teıkilat ve vazifeleri 
Matbuat umum müdürlüğü teşkilat 

ve vazifelerine dair olan kanuna bağlı 
cedvelin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun projesi büdce encümeninden geç
miş ruznameye alınmıştır . 

Büdce encümenince değiş.tirilen 
cedvel şu şekildedir : 

!kinci dereceden bir umum müdür 
vardır. Asli maaşı yüz yirmi beş lira
dır. Encümen, mazbatasında: "Matbu
at umum mildlirlUğli hususi vasıfları 
haiz şahsiyetlerin kullanılmasını ge
rektiren ve bazı maa~lı memurlar ve 
icabında ücretle kullanılması milmıkiln 
olan kimseler tarafndan işgal edilecek 
bir makam olması itibariyle müdüriyet 
maaşının hem ücret; hem de maa' ola
rak tayininde fayda olacağı hükümet 
tarafından izah edilmişve bu iza
hat encümence de kabul edilmiş oldu
ğu,. tasrih edilmekte; bu sebeble maa
şın esas itibariyle yüz yirmi beş lira 
olması tasvib edilmekle beraber, maaş 
ve hasıl emsali tutarile ücretli bir mü
dür kullanılması mümkün olduğu kay
dedilmektedir. 

Teşkilatın diğer memurları şu ücret
leri alacaklardır.: Bir baş müşavir 400 
lira; dört birinci sınıf müıaıvir 300 li
ra; üç ikinci sınıf müşavir 250 lira; iki 
raportör, 200 lira; iki şef 150 lira; 30 
lira asli maaşlı bir şef; yirmi beş lira 
asli maa~ı üç ~ef; 22 lira asli maaş
lı 2 ve 100 lira ücretli bir memur. Böy
lelikle kadro, yirmi kişiyi bulmakta
dır. 

Y EŞ i L DEFTER 
Cimmi: 
-Vay ded· d 

hazırlam;ş. 1
' etnek vasiyetname de 

-Evet. Ben de b . 
raya memurumu u va~ıyetnameyi ic-

.. ~er şe · ı 
\Uyan karde•in b yını talyada ya-

T e ırakıyo Al . 'd oturan bu karde . . r. aaıyo a 
şının kont G" d 

olması hayrete !I . ın ecca 
et. . b ayan bır şey degw il mi? 
mmı u malumat d 

dederken : ı efterine kay-

- İtalyada kontlar d" 
dedi. na ır değildir, 

Beyley . 
- Bu hazin haberi kont .. 

graflxyacağım, dedi. Me..,k~ b~gun tel
memeyi çok isterdim. Tahtımı kaybet
pek talibi yoktur bili . . a ayakların 

. . • rsınız. 
-Domanının dairesine b" .. 

bilir miyim ? ır goz ata-

- .Esasen daha evvel polh~te d . i 
gezdı. Eğer müfettişleı . . aırey 
bunda bir mahz k gıtnıışlerse, 

. . . ur yo tur, sanırun 
Cımmı hır ~n evvel irind k. l 

d·1 · :ı e at e-
ı mesıne ramak kalan oda a . . 

h yecan dti ·· y gırınce 
ek . a şt_u. Tuzaklı koltuk orada 

yo tu' ceplerınden çıkan feyler orta
dan sır ~lmuı~u. Bunlardan bagka her 
IJCY yerh yerınde görünüyordu G . 
d.. .. B . erı 
onunce, eyley'in kütüphanenin giz-

Yazan: Margörit Randü 
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li düğmesine parmağını götürdüğünü 
görerek hayrete dü§ıtÜ • 

- Şu Domani olur adam değildi ? 
Beyley'in tazyiki altında, mütıehar· 

rik raf ileri yürümü~tü. 
- Nasıl! Demek biliyorounuz? 
- Evet. Mektubunda şahsi evrakını 

burada sakladığını bildiriyordu. 
-Yal 
Cimmi, gizli dolabta şantajcının 

dosyaları artık mevcud olmadığını gö
rünce onun hala yapdığına kani oldu. 
Sonuncu perde henüz oynanmamıştı. 

Yazıhaneden çıktıkları sırada Bey
ley: 

- Ha, dedi, sormayı unutuyordum. 
Dün Dakers size bir şey yaptı mı? 

Dostunuz B. Hayslop çok endişede gö
rünüyordu. 

- Bir şey değil. Dalrers bana bir o
yun oynamak istedi, fakat muvaffak 
"olamadı. 

- Kontun bu adamı çıkarmamıza 

müsaade edeceğini umuyorum. Doma
ni'nin neden bir türlü onu çıkarmaya 
razı olamadığını şimdi anlıyorum. Her 
halde Dakers ona yarışlarda oynamak 
için para ikraz ediyordu. Alacaklıla
rından biri de odur. 

--- . - . ---

-:>-
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MAREŞAL ŞANG-KAY-ŞEK'LE MOLAKAT 1 -----

Sang .• Kay -Sek diyor ki: lspanyol faciası 
... 

Çin son kuvvetlerine kadar 
mukavemet edecektir 

ispanya hakkında ajansların ver -
diği kalbur üstü haberleri ok;ıyo
ruz ve, müsavi §artlar içinde cere
yan etmiyen bir harb neticesinde, 
hükümetçiler elindeki şehirlerin, ar
ka arkaya dizilmi§ iskambil kağıd -
lannm bir üfleyişte üst üste d.;:vrili
şini tanzir edercesine dü,tüklerini 
öğreniyoruz. Bunlar kupkuru, sade
ce vakıaları öğreten haberlerdir. 

Şang-Kay, Şek'den - İngilizce 
çıkan Çin gazetelerince anıldığı 
veçhile Generalisimden (baıJkum.an
dandan) - bir mülakat almağa mu
vaffak oldum. 

Bana tercümanlık edecek olan 
matbuat dairesi şefi: 

- Onu gördüğünüzü hareketi
nizden evvel sakın kimseye söyle
meyin, dedL (General biraz İngiliz
ce anlarsa da yalnız Çince konu
şur). Vuşang'a gideceğiz. Generali
sim orada ikamet etmektedir. Bu 
hususda da ketilm davranacağınıza 
güveniyorum: Onun nerede bulun
duğu gizli tutulmaktadır. 

Suları sapsarı olan mavi nehri 
bir sal ile, bir kere daha geçiyoruz. 
Sokakları asker ve muhacirlerle do
lu olan Vuşang'a gidiyoruz. 

•• k . ' 

O n camı, uomıntang ın orta-
si beyaz güneşli mavi ve 

kırmızı bayrağı ile süslü otomobi
limiz, iki yanı yüksek divarlarla 
tahdid edilmiş bir sokaktan geçe
rek miğferli ve ailahlı dört nöbet
çinin beklediği ağır bir demir kapı
nın öntinde duruyor. Vesikamız u
sulü dairesinde kontrol edildikten 
sonra umumi karargaha girmemize 
müsaade ediliyor. Burası dar sokak
lardan, barakalardan ve divarlardan 
mürekkep bir nevi memnu şehirdir. 

Biraz sonra bir bahçeye varıyo
ruz. Bu bahçenin ortasında Avrupa 
üslubunda inşa edilmiş büyük ve 
kargir bir köşk vardır. Şüphesiz 
tayyarelere karşı bir tedbir olmak 
üzere kül rengine boyanmış bir 
köşk ... 

Bizi ilk önce bir nevi bekleme 
odasına alıyorlar: Divarları harita
larla ve bari tal arın üzeri küçücük 
bayraklarla dolu bir oda ... 

Sonra, Utiplerden biri bir kapı 
açıp bizi, İngilizvarı döşenmiş 

0

olan 
bitişik odaya alxyor. Divarda Sun
Yat-Sen'in iki resmi asılmış: Biri 
klasik, her tarafta görillen olgun 
haliyle Sun-Yat-Sen'i gösteriyor, 
ve diğeri, ihtiyar ve entarili Sun
Yat Sen'i... 

Mandaren tavırlı bir 'diktatör 
Nihayet bir kapı açılıyor ve or

ta boylu, fevkalAde zayıf, sade fa
kat zarif bir pantolon ve bir haki 
caket giymiş, apuletsiz, nifC!n&ız, 
siyah lostrin iskarpinli bir adam, 
giilüıiısiyerek elini bana doğru uza-

. tarak içeri giriyor: Bu adam Şang
Kay-Şek'dir. • 

Ş ang-Kay-Şek elli iki yaşın

dadır. Ancak kırk beşinde 

olduğu tahmin edilir. Zayıf çökük 
yanaklr çehresinin çizgileri munta
zam ve incedir. Elleri güzel ve çok 
itina ile bakılmıştır. Küçük bir bı
yığın süslediği üat dudağı terbiyeli 
fakat soğuk bir gülümseyişle açıla
rak hakiki olamıyacak kadar mun· 

Cimmi: 
- Ya Diyerek düşünceye daldı 1 
Dakers'in, Domani'nin ölümünden 

çok müteessir olduğunu söyliyere~ 
bir hafta kadar kalmak üzere kmlakı 
köşküne gittiğini öğrenince hayret et
medi. 

Beyley'e nezaketinden dolayı teşek
kür ettikten sonra Cimmi evine dön
dü. 

Ogün, Cimmi, olup bitenleri anlat· 
mak için Neylor'u görmeye gitti. Cim.
mi ona Domani'nin intiharına neden 
inanmak istemediğini anlattı. 

- Her halde bu akşam daha fazla 
malfunat e1de edeceğim. Karım bana 
yeni haberler getirecektir. Yalnız 
Hayslop meydanda yok. Ona üzülüyo
rum. Betti'ye haber vermek için Bet
ti'ye bir telgraf çektim. 

- Bay Rezayr, size bu çocuktan 
bahsetmek istiyordum. Dün akfYJl on
dan bir mektub aldım. 

- Sahi mi? Neredeymiş? 
- Bilmiyorum. Bana sabahleyin, 

kayboluşundan evel yazmış. Bu me~
tubta mazisinden bahsediyor ve hıç 
bir şeyi saklamamayı daha müna.Sib 
gördüğünü söylüyordu. 

Rezayr: 

- Neler anlatryordu? Dedi. 
- Biliyorsunuz ki, Betti dolayı:siy-

le size geçen gün bu çocuk hakkında 
sualler sormu~tum. 

- Bu çocuklar biriibirlerine pek 
düşkün görünüyorlar. 

- Zaten ben de bu yüzden endişe edi 

Yazan 

Rober dö 
Tomasson 

tazam dişlerini meydana çıkarmak
tadır. Dikkatli bakışlarında acayip 
surette canlı bir alev, denilebilir 
ki, parlakhğını bir sadelik ve tatlı
lık pardesi ile gizlemeğe çalxşmak
tadır. 

Mareşal Şang - KayŞek bu haliy
le, halkın bir muharib, az çok feci 
maceralar sahibi bir kahraman, 400 
milyon nüfuslu bir memlekette dik
tatör makamına kadar yükselmiş bir 
adam hakkında edinmiş olduğu fik
re hiç de tevafuk etmemekte, daha 
çok eski rejimin yüksek mevkili bir 
mandarına benzemektedir. 

Bütün millet lıükümete 
zahirdir 

... Cephelerde yapmış olduğu bir 
teftiş seyahatından bir kaç gün ev
vel dönmüş olan Mareşaldan Çin 
kıtalarmm maddi ve manevi vazi
yetlerini müsaid bulup bulmadığını 
soruyorum. 

- Tamamiyle müsaid... kıtalar

dan bazılarında bir kaç hafta evvel 
görülmüş olan sarsıntı emmareleri 
bugün tamamiyle silinmiştir. Ben 
kıtaları maddi ve manevi bakımlar
dan çok iyi ve sonuna kadar muka
vemete hazır halde buldum. 

- Mukavemet fikrinin milletin 
zihnine iyice yerleşmiş olduğu mü
taleasındam.ısınız ? 

- Müstevliye karşı yapılmakta 
olan bu müdafaa darbe sonuna ka
da'l" devam hususunda bütün millet 
bükfunete zahirdir. 

- Devam etmekte olan harbın ne
ticesini Mareşal nasıl tasavvur e
diyorlar? 

- Bu pek çetin bir muharebe o
lacak ve J aponyaya pek pahalıya 
mal olacaktır. Çinliler, yüksek si
lihlara ve teknik vasıtalara şimdi
ye kadar mükemmel neticeler ver
miş olan hareketlilik ve çete harbi 
ile muktabele edeceklerdir. 

Komünizm ve Kuomintag 

N azik bir noktaya geldik: 
Kuomintag ile komünizmin 

m!fnaaebetleri nedir? ~H'imdur ki 
Çın-Japon anlaşmazlığı Koumintag 
ile Çin komünislerini resmen barış
tırmıg ve Japonlara karşı müçade
lede birleştirmiş ve nitekim komü
nist ordularının yardrmı da merke
zi hük<lmet lehinde ciddi faydalar 
temin etmiştir. Fakat şu da muhak
kaktır ki komünistler, Japonyaya 
karşı mücadelesinde kuomiptag ile 

yorum ya 1 Dinleyin .... Benim de ma
zimin ne oLduğunu, ne fedakarlıklara 
katlandığımı biliyorsunuz. Bu evlen
meyi tasv~b etmiyorum. 

Ci.nnni: 
- Ben de sizin fikrinizdeyim, dedi. 
Banger, kızının evlenmesini, müşkil 

ve yorucu bir ömrün bir mükafatı gibi 
tasavvur ediyordu. Halbuki Hayslop 
Neylor'un damadı olmak için icab e
den fazilet ve ta.biatle.re malik değildi. 
Rezayr~ 
- Ne yapmak niyetindesiniz, diye 

aordu. 
- Betti'nin karakterini bilirim, 

Hayslopla evlenmekten menedenıem, 
ertesi günü inadından gider onun ka
rıeı olur. Bana bu hU6wı.ta aiz yardım 
edebilirsiniz. Bu çocuğu, bu fikirden 
vaz geçirmeye çalışın. Kızım kocası

nın aa.btekidık ve hınıı.zlık etmit ol
duğunu öğrenince mcaud olamıyacak
tır. 

- Fakat Hayslop düriitııt ve terbiye
li bir adamdır. 

- Akaini iddia etmiyorum. Fakat 
günün birinde benim mazimi öğrenir
se, kıocaaımn hareketini benimkine kı
yaslayacak ve iztirab duyacak 1 

Cimmi veda etmek iç.in ayağa kalk
tı. 

- Elimden geleni yapacağım, B. 
Neylor. Çünkü sizi haklı buluyorum. 
Şahsen ben, Hayslopun kızınıza karşı 
duyduğu alikanın sathi olduğunu sa
nıyorum. 

- H~r halde Betti'nin aWcaaı da 

işbirliği etmekle ber~ber, hususi 
gayeler takip etmektedirler. Mese
la, ilk fırsatta Kuomintag'ın yerine 
iktidar mevkiine geçmek ümidleri
:ıı.i gizlememektedirler. Ve mesel!, 
kpmünist kıtalarından mürekkep o
lan sekizinci ordu, zaman zaman 
neşrettiği beyannamelerde, kıtaları
nın komünist partisine mensup kı
talar olduğunu hatırlatmaktan geri 
kalmamaktadır. 

Esasen bildiğim ve bu sayede de 
kendimi bir hayal inkisarından ko
ruduğum tamamiyle şekle aid be
yanattan başka bir şey öğrenemiye
ceğimden emin olmakla beraber bah
se mevzu beyannameler ve Çinde 
komünizmin alelumum vaziyeti 
hakkında ne düşünmekte olduğunu 
Mareşaldan soruyorum. 

Yüzünün kılları bile oynamaksı
zın mareşal cevab veriyor: 

- Sekizinci piyade ordusu şef
leri eski politikalarını bırakmışlar
dır. Doktor Sun-Yat-Sen'in pren
sipleri veç.hile merkezi hükumetin 
emirleri altında hareket etmekte
dirler. Bazı gazetelerin yazdarına 
gelince .onlann da, bizzat bu gaze
teler gibi, hiç ehemiyeti yoktur . 

Sulh kabil mi? 
Sulh şartlarına gelelim. Çin hü

kfuneti Japôn hükumeti ile hangi 
şartlar dahilinde sulh müzakerele
rine girişmeği mümkün görmekte
dir?. 

- Sulh ancak dokuz devlet mu
ahedesi ile Milletler Cemiyeti pak
tı esaslarına istinad edebilir. Çin, 
mülki tamamisine ve milli hakimi
yetine hürmet göstermiyecek esas
lara göre gerek doğrudan doğruya 
ve gerek yabancı bir devletin dela
leti ile, hiç bir sulh müzakeresine 
giremez. 

- Fakat ne kadar meşru olursa 
olsun - hadiselerin aldığı şekle 
ve Japonyanın takındığı tavra gö
re - Bu prensiplerin muhafazası 
pek güç görünmüyor mu? Acaba 
vakaları daha realist bir zaviyeden 
görmek lüzumu hissedilmiyecek 
mi? 

- Japonyanın mütecaviz vaziye
tine Çin "kuY'\"etleri tükeninceye 
kadar" mukavemetle cevab verecek
tir. 
Şang-Kay-Şek bu ıon sözlerini kati 

bir eda ile söyledi ve yüzünün çiz
gileri sertleşti. 

Mülakat bitmişti. 

Yohanesburgda feci 

bir tren kozası 
Yohanesburg, 5 (A.A.) - Bir mar· 

şandiz treni ile bir yolcu treni, mü
sademe etmiştir. Marşandiz treninin 
dinamit yüklü Uç vagonu vardı. Be
reket versin dinamitler infilak etme
miştir. Yolcu treninde ekserisi çocuk 

Fakat bir şehrin düşmesi, bir ceb
henin yıkılması ne demektir? Ora
larda gazetelerimizin hwuıi muha -
biri bulunmadığı ve Avrupa gaz<'.te
lerindeki tafsilli mektublar ise te.r
cüme ve neşredilmediği için çekilen 
ıstrrablarm mahiyeti hakkında zi
hinlerimizi işgal edecek malzeme 
bulamıyoruz. 

Bu belki daha iyidir: Niçin acıklı 
hikayeler okumalı? 

Ancak, insanların başına gelen 
felaketlere karşı kayıdsız kalınağa 
alışırsak iyilik hislerimiz de nihayet 
dumura uğramaz nu 7 

Şu satırlan okuyunuz: '' ••• Fakat 
Frankistlerin cehennemi bir bombar
dımanla besliyerek yaptıkları çevir
me hareketi bunları Ba&ba.&tro'ya rİ· 
cate mecbur etmittir. Burada tutu
naıruunı§lar, Braua sırtlarına çekil
mek istemiılerse de gene bir Fran
kist müfrezesi cenuba giden yohı 
kapdığından bu müfreze ile çarplf& 
çarpışa Esera vadisinden Venaak'a 
doğru çıkmaktan bqka çareleri kal
mamıştır. Ancak karla örtülü Y.,. 
maçlardan kıtanm kayakçıları dahi 
geç-mediğinden Pik dağmm etrafı
nı dolaşıp Pikad boğazına vannağa 
karar vermitlerdir. Halbuki burada 
da &uzlu ve merdivenvari uçurwn
lar vardır. Bu uçurumları aşmağa 
uğraşırken aralarından altısı kayıp 
parçalarunıştır. Kadınlar ve çocuk
lar da aynı yoldan geçerek frana~z 
hududunu bulmağa muvaffak ol
mU§lardır. Bu kadınlardan biri fran
sız toprağma ayak basar baamaz do
ğurmıq, fakat kendisi de, çocuğu da 
biraz aonra ölmiiftür. Bu çifte ölü
mün tek sebebi fizyolojik aefalet
tir ... ,, 

Ayrı ideoloilerin birbirine dü§tnan 
ettiği insarılardan bir kısmı kovala • 

yıp diğer kısmı karlı ve buzlu geçid-
• 'Tn 

lerden geçerek yabancı memleketle-

re sıimırken çektikleri azaba haki -
katen li.yık mı idiler 1 

Bu facialann mesulleri kimlerdir, 
ve onlardan sebeb oldukları fela

ketlerin heıabı hiç mi aorulmıyacak
tır ? 

Acaib zamanlarda yatıyoruz; ina

nılmıyacak kadar acaib, inanıltnıya
cak kadar acıklı, inanılmıyacak ka -
dar ha:zin ... Fakat bu nisbette de dü.
tündürücü derslerle dolu . 

Meauller ve mağdurlar bu den
lerden mütenebbih olacaklar mı
dır ? - N Baydar 

olmak üzere ıso kişi vardı. Müthiş 
bir fırtına sahnesinin fecaatini arttır
mıştır. Bulovayodan derhal bir yar -
dım treni gönderilmiştir. Yar:ı.lılarrn 
mikdarı henüz belli değildir. Birçolı 
ailelerin ölülerin arasında bulunma
sından korkulmaktadır. 

şimdilik pek ciddi olmasa gerektir. yonunda olacakmış. Telgraf Alassiy~ 
Fakat zamanla bu alaka aşka çevrile- ·dan çekilmiş. 
bilir .... Kızımın istikbalini mahvetme- Beyley daha nikbin bir tavırla dc-
a~i iat~ıyorum. .. Rezayr, &ize teşek- vam etti: 
kur ederım. Orövar. - Beni Granada'yı işletmeye davet 

Viv, La Granj köşkünde neler oldu- ediyor ve bütün borçlan ödeyeceğini 
~unu öğrenmek içın Vateımar'a kadar vadediyor. 
~itmişti. Geç vakıt eve dönünce öğ- Cimmi, Beyley'in vasıtasiyle, kon-
tendiklerini Cim.mi'ye anlattı. tun geldiğinin ertesi günü için bir 

Sir Viktor Ballarat gripten mtfzta- randevü istedi. 
db olarak yatıyo.rmuş. Bir gün evel Sonra kont ·Gıudecca'nm bu cömert
Londradan gelen yeni bir hizmetçi çe hareketi hakkında ne düşündüğünü 
tutmuş, Viv'in tarifine göre bu adam Viv'e anlattı; 
Masters olacaktı. - Bahsine girerim ki, sözde alacak-

Cimmi sordu: lılar çete efradından başkaları değil-

- Başka bir şey öğrendiniz mi? dir. 
- Hayır. Ballarat kimse ile görüş- Cimmi, ayni zamanda Alassiyo'dan 

müyormuş. Postahaneye bir telgraf bir telgraf bekliyordu. Bu telgraf o 
göndermiş.. Fakat telgraf memurun- akşam geldi. Cimmi, bu italyan şehrin
dan bir kelime öğrenmek kabil olma- deki bir hususi istihbarat bürosuna 
dı. para ve tal_im.at göndererek, kont hak-

- Hayslopa benzeyen kimseden kında malumat istemişti. 
bahsedildiğini işitmediniz mi? Gelen telgrafı, italyancesı pek kuv-

- Hayır. vetli olmamakla beraber ~öyle terceme 

Sualler ve cevablar 
Yüzbaşı Beyley, Domani'den ziyade 

Dakers'den şüphelenmekte olmasına 
rağmen, Rezayr'ın araştırmalarına iş
tirake karar verdi. Her şeye rağmen, 
Metr dotelin para cihetinden bir sı
kıntıya düşmüş olmasına inanamıyor

du. Domani'nin kardeşinin İtalyadan 
geleceği haberini Cimmi'ye o verdi. 

- Çektiği telgrafa göre, yarın ak
şam saat yediye doğru Viktorya istas-

etti: 
Bu zat Alassiyo'da çok maruftur. 

Payesi hakiki fakat tavırhareketi ek
santriktir. Bütün sene, şehrin dışında
ki büyük kö§künde münzevi yaşar, fa
kat, yaz mevsimi~de inzivaszndan çı
karak Rivizera'da bir ay en lüks bir 
hayat yaşar. Hafif meşreb kadınlarla 

en yüksek otel ve gazinolarda dolaşır. 
Hemen daima limanda demirlı duran 
bir yatı vard1r. Fakat şimdilik yat bu
rada degildir. 

(Sonu var) 



Bir otobüste geçen garib bir hôdise Afyonda 
korkunç 

Çarşaf içindeki bıyıkh haydudu 
jandarma nasıl yakaladı? 

i>ir kaza 
Mekfubcunun bayam yaralandı 

Jandarma nasırlı ve 
kıllı bir el gördü, 

ıüphelendi ! 

hırsız laban<asını 
~ekti, fakat mavzerle 

karıılaıtı 
İzmir, (Hususi) - lzmir ·Tur

gudlu yolunda garib bir hadise 
olmuf, kadın çartafı giyinmi§ ta
bancalı bir haydud yakalanmış
tır. Hadise ıöyle olmuıtur: 

Kemalp~ kazasından Turgudlu
ya bir mahkum sevkedilecekti. Antal
yalı Hasan Hüseyin adında bir jan
darma bu mahkumu sevke memur e
dilmişti. Hasan Hüseyin mahkilmla 
birlikte Turgudluya giden bir otobü
ıe binmiş ve otobüs hareket etmiştir. 

Turgudlunun Çiftlik mevkiinde 
'°se kenarında bir kadın duruyormuş. 
Bu kadın, otobüs şoförüne durmasını 
eliyle iıaret etmiş ve duran otobüse 
binmiş; kadının yanında bir de bavul 
varmış. Kemalpaşadan Turgudluya 
mahkfun götüren jandarma Hasan Hü-
9eyin, bu kadının bavulunu gözden 
geçirirken ltavulun sa~ı?ı tutan ele 
dikkat etmif. hayret ıçınde kalmış. 
Çünkü, bavulu tutan el, bir kadın. e~i 
değil, kıllı ve nasırlı bir erkek elı ı-
miş I 

Jandarma. bu vaziyet karşısında 
düşünceye dalm!f, nihayet iyiden iyi
ye §Üpheye düşmüş ve b~r aralı~ ?.tC: 
büsü durdurmuı. Pcçesıyle yuzunü 
ııkısıkıya örten kadına: 

- Aşağı in, peçeni aç, yüzünü gö-
receğim. Senden .,Uphe ediyorum~ 

Demiş. Fakat çartaflı kadın mce 
bir sesle: 

_ Ben sana gösteririm böyle eöz 
M>ylemenin cezasını, terbiyesiz l ceva
bmı vermiş. 

Jandarma bir hareketle. zorla pe
çeyi kaldırınca bütün otobiıs .. yo~~ula
n hayret içinde kalmışlar. Çunku p~
çenin altından bıyıklı ve sakallı bır 
CTkek yüzü meydana çıkmış. 

Foyası meydana çıkan kadın kıya
f etindeld erkek, birdenbire bir taban
ca çıkarmış ve jandarmaya: 

- Davranmar 
Diye bağırmışsa da jandarma Ha

san Hü1eyin, çevik bir hareketle mav
zerinin namlusunu hüviyeti meçhul 
phtun göğsüne dayamtl: 

- Tealinı ol, silahını ver! 
Emrini vernıiştir. Bu emir, derhal 

tesirini gösterıni,, meçhul tah11, tcı:
lim olmuttur. Jandarma. ~dm elbı
ecsiyle dolaşan bu ~m kını old.u
ğunu sormuşsa da 0 , cevab vermemış
tir. Jandarma, üzerini araıtırmış 45 
lira para bulmuştur. Bavulunda da 

birçok eşya vannış. . 
Vazifesini hakkiyle ifa eden 3an-

darma, otobüste yanına oturttuğu ~~ 
meçhul şahsı Turgudlu kazasına_ go-

tü 
.. . d nna komutanlıgına 

rmuş ve ıan a K k 
teslim etmiştir. Meçhul şahıs, rr . -
ag-açh olduğunu ve J{emalpaşaya ~ır 

·-· · ·· lemı•-kızı kaçırmalı: için geldıgını soy. T 

se de meşhur bir hırsız zann~dılm.ek
tedir. Uyanık jandartna takdır edıle-
cektir. 

Diyarbak1rda Atatürk 
günü kutlandı 

D. Bakır, S (A.A.) - Ulu Önder 
Atatürk'ün fahri hemşeriliğimizi kabul 
buyurdukları S nisan gününü Diy~rba
kırltlar belediye meydanında on bınler
ce halkın iştirakiyle kutlamış ve bu tö
rende hatipler tarafından bugünün bü
yüklüğü ve Atatürk'Un yüce şahsi~et~e
ri konulan üzerinde söylevler venlmış, 
mektebliler sporcular ve halk tarafın -
dan geçit resmi yapılmıştır. Halkevi o
parlörleri vasıtasiyle konferanslar ve -
rilmiş ve gece halkevi salonun.da " Ma
vi yıldmm'' piyesi temsil edilmiş ve fe
ner alaylan yapılmıştır. 

lzmirde çocuk hastanesi 
İzmir, (Hususi) - Sıhat ve içti

mai Muavenet Vekileti tarafından İz
mir belediyesince inp ettirilecek ço • 
cuk hastahanesine 60.000 lira verilme
ıi kararlaştırılmıştı. Hastahane, her 
türlü konforu havi bir çocuk tedavi 
yurdu olacaktır. 

Hastahane planının, Nafıa Vekile
tince bugün\erde tasdik ve iadesi 
beklenmektedir. 

Afyon, (Hususi) - Şehrimiz
de herkesi müteessir eden kor
kunç bir kaza olmuıtur. Hadise 
tudur: 

Viliyet mektubcusu B. Aziz Uç
ok'un refikası ile çocukları bir araba
ya binmişlerdir. Arabacı beygirlerin 
boynunda asılı olan torbayı çıkarmak 
üzere arabadan inmiş, bu esnada bey
girler birdenbire ürkmüşlerdir. Hay
vanlar arabayı büyük bir hızla sürük
lemeğe başlamışlar, arabacı arabaya 
atlamğa uğraşmışsa da muvaffak ola
mamıştır. Meçhul bir semte ve feci 
bir akıbete doğru sürüklendiklerini 
gören Bayan Uçokla çocukları kendi
lerini arabadan atmaktan başka bir ça 
re bulamanu§:lar ve arabadan atlamış
lardır. Fakat Bn. başından ağır suret
te yaralanmış ve kendisini kaybetmiş
tir. Çocuklara mühim bir şey olma
mıştır. Azgın ve ürkek atlar aynı hız
la yollarına devam etmişler ve araba
cının evinin önüne gelince durmuşlar
dır. Bayan Üçok hastahanede tedavi 
altına alınmıştır. Arabacı 

tahkikata başlanmıştır. 
h ııkkında 

Bayraklı' 

rJapuruntla 

çay rJe rJapur 

Bayraklı vapuru 
itlemeğe açddı 

Bir arabacımn bel kemiği 

k1rlldı ve öldü 
lmıir, (Hu•usi) Bucada feci bir ka

za olmuıtur. Yakub adında bir arabacı 
arabasile kum taşırken beygirler ürk. 
mü§ ve arabayı sürüklemeğe baflamıt
lardır. Arabacı bu esnada arabadan 
düşmÜ§ ve üzerinden kum yüklü ara -
banın tekerleği geçmiştir. Yakubun 
bel.kemiği kırılmıt ve hastahaneye 
götürülürken yolda ölmüştür. lımlrln en ıık ve en sürılll vapuru 

İzmir, (Huauai) - Limanmıız içini 
aatın alınan yeni Bayraklı vapuru, sa
lonlarında verilen bir çaydan sonra 
işlemeğe bafladı. Bayraklı, şimdiki 
halde Türkiyenin en güzel, en şık va -
purudur: 

Radyosu, büfeai, ucak, soğuk bava 
tertibatı vardır. lçeriai &enit ve ay
dınlıktır. 1zmirde mevc:.ud vapurlar
dan Karııyaka vapuru, Almanyadan 
beklenen diğer iki vapur daha geldik
ten sonra İstanbula verilecek ve Ada -
lar arasında işliyecektir. Almanyadaki 
tezgahlara, yeni vapurlara mutlaka 
radyo konması bildirilmittir. . 

Bayraklının ilk itlediği gün, sahıl
de halk toplanmış, tezahürat yapmış 
ve yolculardan bir çoğu, işleri başına 
geç gitmeği de göze alarak Bayraklı
yı beklemişlerdir. 

Bayraklı, 13 - 14 mil yapar. Ancak 
Fransa • bpanya arasında sahil hu
dudunda geçirdiği bir kazada karaya 
oturupta pervane ve dümeni kırıldık· 
tan aonra ihtiyat pervanesi takılmıt 
olduğu için, timdi tabii ıürati veril
memekte ve lngilteredeki tezgiluoa 
ısmarlanan pervane beklenmektedir. 

Vapurun Türkiyeye gelitindcki di
ğer bir macera da, meçhul tahtelbahir 
tarafından İspanya ıularında takib e • 
dilmit olmasıdır. Denizaltı, bir müd • 
det Bayraklıyı kovalamıf, fakat Bay· 
raklı sürati aayeainde kurtulmuftur. 
Tahtelbahir de bunun üzerine döne
rek diğer bir vapuru takibe koyulınuı
tur. 

İzmir bapisanesi 
İzmir, (Huauat) - Yangın aahaaııı

da 200 kitilik bir hapiabarıe binası yap
tırılacağını bildirmi§tim. V ckiletin 
mimarı, yakında l.zmire gelecek, hapis 
hanenin planını hazırhyacaktr. 

Zonguldakta törenler 
Zonguldak, (Huauai) - Halkevi, 9 

nisanda mimar Sinanın (350) inci ve 
13 nisanda Büyük şairimiz Abdülhak 
Hamidin ölümünün (1) inci yıl dönü
münü törenle ya,-.atmak ve efSiZ büyük 
terimizi saygılarla anmak üzere şimdi
den hazırlıklara başlamıştır. 

Maden sosyeteleri birleıiyor 
Zonguldak, (Hususi) - Son hafta 

içinde, profesör Granik ile maden sos
yeteleri direktörleri §C'.hrimize gelmiş
lerdir. Profesör Granik'in maden mü
esseselerinin işletmelerini birleştir
mek maksadı etra.fında etüdler yap
makta olduğu öğrenilmiştir. 

Adana millet mekteblerini 
bitirenler 

Adana, S (A.A.}- Bugün Adana 
millet mekteblerinden mezun olan 5528 
kifiye törenle diploma verilmi!tir. A • 
dana'da halkı okutma if1erine büyük 
bir hız verilmittir. 

Çank1rıda yeni güzel 
eserlerin temelleri atıldı 

Çankırı (Husu
si) - Şehrimiz, 
son günlerde çok 
mesud dakikalar 
yaşamış, cumhuri
yetin başaracağı 
birçok yeni eserle
rin temellerini at
mış, birçok eserle
rin de açılış töre
nını kutlamıştır 

Bu arada mekteb, 
hastahane, bulvar, 
§OSe ve caddelerin 

açıllJ törenleri ya
pılmıttır. Aynı za
manda tchrin ar
kasında, ,.ııir or
manlığında büyük 
bir havuz ve oto
mobil yolunun in
taaına baflanmıt
tır. 

Ç&nkrrının, en 
güzel ve merkezi 
yerinde parti ve 
hülrilmet binaları
nın yübeldiği dört 

Vali Atatürk anıhnın temelini atıyor 
' oe natalı .öyliyor 

yol meydanlığında yükselecek olan 
Atatürk anıtının temeli büyük bir tö
renle atılmıttır. Kı1a bir zaman ton· 

ra hastahane, Halkevi ve nafıa bina-
ıının temelleri atılacaktır. 

Baymdırlık bakımından ileri bir 

vaziyette olan Çankırı fabrikalara da 
ka'VUftuğu takdirde iktısadi ve içti

maı hayatında büyük bir değişiklik 

olacaktır. 

A 

Denizli umum• meclisi 

Meclia üyeleri bir arada 
Denizli, (Huauet) - Umumt mecl 12 bin lira bir fazlalık vardır. Daimi 

is toplantılarına aon vermi,ıir. :S. yd 

büdcesi 611.000 lira olarak teebit edil 

mittir. Büdeede iCSeıı aeoey.e BUltlD 

encümen ü~liğine, Saadet Kaymakçı, 

Faik Aaal, Mchmed Saatçi, Oeman Çor 

bacı •siÜDiflerdir. 
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EKONOMiK BAHİSLER 

Seker endüstrisi 
• • ve panca r zıraati 

Şeker endüstrisini, diğer hiç bir 
endüstri şubesiyle mukayese etmek 
mümkün değildir. 

Ne kadar memelket biliyoruz ki, 
demiri ve kömürü olmadan da ağır 
demir ve çelik ~yiini kurmuşlar
dır. 

Ne kadar memleket vardır ki, pa
muk yeti1ti~n pamuklu mensu
cat sanayiine maliktirler. Fakat hiç 
bir memleket yoktur ki, milli bir şe
ker pancarı ziraatine dayanmayan bir 
şeker endüstrisi kurmuş olsun. Bu 
itibarla, memleketimizde kurulan şe
ker fabrikaları, aynı zamanda şeker 
sanayiinin ham madde$ini, yani şe

ker pancarı ziraatini de yaratmak 
mecburiyetinde idiler. Çünkü hiç bir 
end·üstri şubesi yoktur ki, şeker en
düstrisi kadar ham maddesine bağlı 
ve hatta tabi olsun. 

Bunun içindir ki, memleketimizde 
kurulan şeker fabrikalarının binaları, 
makineleri tC$is mahalleri düşünülür
ken, aynı zamanda pancar ziraatinin 
bütün tefcrruatiyle de meıgul olun
muştur. ~eke~ e~düstrisiyle şeker 
pancarı zıraatı, Sıyamlı hemşireler 
gibi, birbirlerine yaprşıktırlar. 

. Bu itibarla .!eker endüstrisi, çok ri
zık?l~, ço~ ~urekkep bir endüstri şu
besıdu. Butun talihi pancar ziraatine 
bağlıdır. Şeker pancarı ziraati her 
hangi bir sebebden mahvoldu mu, 
~abrikal~r işliyemez. Çünkü pamuk 
ıthal edılerek pamuklu fabrikaları 
ve demir cevheri ithal olunarak demir 
~aıbrikaları işletilebilir; fakat pancar 
ıthal etmek suretiyle şeker fabrikası 
i'letilemez. 

Bunun içindir ki, Türkiyede kuru
lan şeker fabrikaları yalnız bir sana
yi işiyle değil, bir ziraat davbiyle de 
karşılaşmışlardır. 

Memleketimiz için yepyeni bir zi
r~t .. tubcsi olan pancar ziraatini köy
lumuze öğretmek işinde rehberlik, 
nizmılık rolünü şeker endüatrimiz, a
caba ne derece muvaffakiyctle başa
rabilmiştir? 

B':1 sualin cev~ını Türkiye Şeker 
Fabnkaları Anonım Şirketinin son 
İdare Meclisi raporundan aldığımız 
fU satırlar veriyor: 
"'Fabrikalarımızın pancar ihtiyKını 

emniyet altıooa bulundurmak ve köy
lünün iıtihdl randımanını yükselt
mek üzere, zirai vaziyetimiz ve zira
at teşkilatunız ile zirai çalışma siste
mimizi, ziraat sahalarrmızda gübre 
ve sulama işlerini, haşarat ve hasta
lıklarla mücadele usullerini, zirai ve 
iktisadi bakımdan pancar ziraatinde 
münavebe uıullerini tetkik ettirmek 
için, dünyaca tanınmıf ziraat müte
hassıslarından Almanyada Halle üni
versitesi wnumi ziraat ıslahı Büzur 
enstitüsü direktörü Profesör Dr TH. 
Roemer ile Danzig Fen fakültesi zi
raat enstitüsü direktörü Prof eeör Dr. 
Blohm'u davet ve Mayıa 1937 ayında 
memleketimize getirttik. 

Müteıhasa11ların ziraat tefkili
tımızla köylümüzün çal1'Malar.ı ve 
bugüne kadar elde edilen netice hak
kında raporlarındaki görüş ve kana
atlerine aid bu parçayı aynen &f&ğrya 
naklediyoruz: 

''Şekr pancarı ziraatine başlamak 
ve onu bir kaç sene içinde yaymak 
keyfiyetinin muvaffakiyetle bafa
rılmrş olması, Şirket ziraat teşkilatı
nın ~n derece iyi çalışmll olduğunu 
isbat eder. 
Gezdiğimiz ziraat mıntakalarında 

tekrar tekrar edindiğimiz intiba şir· 
ket ziraat teşkilitının mükemmel fen 
meımırları yetiştinneğe ve istihdam 
etmeğe muvaffak olduğu ve Avrupa 
memlekedednin iyi çalışan zirai 
fen tefkilatiyle daha bugünden pek 
ali mukayese edilebileceği merkezin
dedir. 

Şirket pancar ziraatinin kah ettir
diği yüksek bakım ve şirket ziraat 
tetkilatının mesaisi sayesinde köylü
nün umumi ziraat tarzlarının ve di
ğer tarlalar durumunun daha bugün
den sala.ıha yüz tuttuğunu, devir ve 
seyahatimizde tekrar, tekrar tesbite 
fırsat bulduk. 

"Aralarındaki büyük farklara rağ
"mcn mıntakaların hepsinde şimdiye 
"kadar elde edilen neticeler her tür
''lü takdire şayandır. 

"Muhit için büsbütün yeni olan bir 
"ziraat şubesini, binlerce ekim saha
"sına dağılmll 50.000 çiftçiye, inanıl
''mıyacak kadar kısa bir zamanda te
"min etmek. aon derece stayişe layık
"trr, ve bu, zannımızca fimdiye ka
"dar misli olmayan bir i§tir. Bu badi
''senin C!DS<lline ne İspanya, lngilte
"re, İrlanda, Finlandiya, Eatonya, 1-
"ran ve Amerika Birlefi,k Devletleri 
"gibi pancar ziraatine yeni başlayan 
.. ve ba,lamak üzere olan mcmleketler
"de, ne de yeni bir kültür nebatını 
"tamime çahf&n ülkelerde raatlanabi
"lir. (Romanya ve Macaristanda So
''ya Fasulyesi, Sicilya, Brezilya ve 
"Pcruda pamuk. İncçte yaa buğda-

14y1). Yeni olan Eskişehir ve Turhal 
"şeker fabrikaları ihtiyacının, yüksek 
"kapasitlerine rağmen, bu kadar kısa 
"bir zamanda temin edilmiş olması 
"keyfiyeti, ziraat teşkilatında çalış
"mış veya halen çalışmakta bulunmuş 
''olan en büyüğünden en küçük ekici 
"ustasına kadar bütün memurları hak
"kında en parlak bir vesikaya bedel· 
·:dir. Diğer taraftan çiftçi de, mezru
' atına şeker pancarını ilave etmekle 
"zeka ve kiyaset eseri göstermiştir. 
"Unutulmaması lazım gelen bir nok· 
"ta da, bütün seyahatımız esnasında 
"gerek sabaıhleyin erkenden, gerek 
"akşam üstü sular kararıncaya kadar 
"pancar tarlalarında iş başında gör
"düğümüz çiftçi kadınlariyle bütün 
''diğer aile efradının gayreti ve ha
"maratlığıdır. Pancar ziraatinin istik· 
"halini temin hususunda halen mev
"cud bulunan müşkilatın ziraat teş· 
''kilatının yorulmak bilmez faaliyeti 
"sayesinde yenileceği ümidi, şimdiye 
"kadar elde edilen tecrübelere naza
"ran, bihakkın yerindedir.,. 

ı:::::::::::::~::::~::::~:o 
Bölge kupası 

Yeni fikistürü 
neşrediyoruz 

Bölge kupası maçları fikstüründe 
bazı değişiklikler yapıldığını bildir· 
miştik. Bölge futbol ajanlığının buna 
aid tebliğini aşağıya koyuyoruz. Yal
nız bu cedvelde erkek lisesinin ticaret 
ve gazi liseleriyle olan maçlarına aid 
müsabaka tarihi görülmemekte<iir • 

Futbol .Ajanlığından.: 

Bir taraftan yüksek okulJar, diğer 

taraftan liae ve meslek okulları arasın· 
da yapılmak.ta olan "Bölge Kupaaı .. 
maçlarında kulüıblerin okullarda ve o
kulların kulüblerde oyWlQlları olmaaı 
hasbiyle bazı tedahüller olmaktadır. 
Buna mani olmak üzere fikstür üzerin
de bazı tadilat yapmak zarureti hasıl 
olmu9tur. 

Bu suretle maçlar 15 mayıs 938 de 
bitmiş olacak ve birincilere 19 mayıa 
gençlik ve spor bayramında bölge bi
rinciliği kupaları merasimle 'lerilc
cektir. 

Fikstürün tadil edilen ~kli a§'liı,a 
yazılmıttır : 

9 Nisan cumartesi F.ckck Liaeei. 
inşaat Uata Okulu. 

9 nisan cumartesi Gazi Liaeei - Sanaıt 
Okulu. 

10 nisan pazar Gazi Terbiye En&ti
tüaü ·Siyasal Bilgiler Okulu. 

16 nisan cumartesi Hukuk Faküho
•i • Siyasal Bilıgiler Okulu. 

16 niean cumartesi Haıb Okulu - Zi
raat Enetitüsü. 

17 niaan pazar Erkek Liacei - Sanat 
Okulu. 

17 ni&an pazar İil§aat Uata Okulu • 
Ticaret Liseai • 

23 nisan cumarteai Ankara Gtinef. 
Ankara Galatasaray. 

24 nisan pazar Hukuk Fakülıtelıi • 
'Gazi Terbiye Enati.tüaü. 

24 nisan pazar Gazi Liseai • ~ 

30 nisan cumartesi Siyasal B'1gi}c 
Okulu - Ziraat En&titüsü. 

30 nisan cumartesi Ankara Gaıı8*aea 
ray - Gençler BirliğL 

1 Mayıs pazar Harb Okulu - Gui 
Terbiye Enatitüaü. 

8 mayıs cumarteei Ankara 'G9c:ıi • 
Ankara Güneş • 

8 mayıs cumartesi Hukuk li'alııükeai 
Harb Okulu 

14 mayıs cwnartesi Ankara Galata
saray - Ankara Gücü 

15 mayıs pazar Ankara Güneş - Dc
mirçankaya . 

15 mayıs pazar Hukuk Fakültesi • 
Ziraa.t Enatitü&ü. 

Maçların hakemleri, yapılacağı yer 
ve saati her hafta ilan C<iilecektir. 

23 Niaan 
Çocuk bayramı haftasının 
ilk günüdür. Yavnılannızı 
bayram için hazırlayınız. 
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Yüzünüzü ~a~la renkli olması la- j Kaşlarınrzdan kirpiklerinize doğru J Kremi yüzünüze böyle koyup son
%mı g:len yerını seçerek, buraya yün- ı koyulaşmak üzere, g<>z kapaklarınıza radan yayın. Burun esasen yağlı ol-
den hır hupetle allık sürünüz. far sürünüz. 1 duğu için kreme ihtiyacı yoktur. 

Du~~klarmızı muntazam boyayabil
mek ıçın kaşlarınız için kuIIandrğınız 
kreyonla kenarlarına çizgi çekiniz. 

.. -Sonra da bu çizgilerin iç.ini rujla 
guzelce ve her taraf müsavi olmak ü
zere boyayınız. 

Kaşlarınızın kavis şeklinde ol
lllası çebrenizi daha tatlı gösterir. 

Yuınuşak b" 
podrayı gid ~r f.ırç:ı yüzdeki fazla 
terir. erır cıldı kadife gibi gös-

Yüzünüze ruju ·· 
parmaklarınızla surdükten sonra. 

hunu etrafa güzelce 
yaymız. 

Ustalıklı bir makiyajla 
Yüzünüzü değiılirebilirsiniz 

Çehrenizi iyice tetkik edip 
aşağıdaki tavsiyeleri tatbik ediniz 

Sineam artistlerinin stüdyodaki hal
leriyle şehirdeki hallerini göste
ren fotogrdfilere bilmem dikkat 
ettiniz mi? Arada büyük bir fark 
vardır ve artistin stüdyodaki çeh 
resi başka, şehirdeki fehre~ b?.ş· 
kadır. Bunun bütün hikmetı, stud-
yodaki makyajın bir üstad elin
den çıkmış olmasıJır. 

Yüzünüzü iyice tetkik ecliniz 

Yüzünüzü iyice tetkik ederek, çizgi. 
lerinizde şahsiyetinizi bulmağa 
çalışuuz. Başlıca noktalan bul
duktan sonra, bunları lehinize o
larak, tebarüz ettirmeğe çalışı
nız. Bazı kadınlar için çekik göz
ler, çehreye orijinal bir görünüı 
verir. Baıka bazı kadınlar da a
ğızlarının güzel çizgilerini daha 
bariz bir şekle koymakla "karll' 
çıkarlar. Burunlan büyük ( me
cazi değil, hakiki manada) ka
dınlar da, bazı ustalıklı ve .sııni 
çarelerle, buna çare bulabilirler. 

Gözlerinizi tebarüz ettirmek için 
Yanaklarınıza pek cu; pembe renk 

aürünüz. Gözleriniz badem biçi
minde ise, ba pembelik bilhassa 
şakaklarınıza doğra sürülmüf ol
malıdır. Dudaklarınızın ruju da 
fazla göz alıcı renkte olmam-alı
dır. Sonra da göz kapaklarınu:ın 
üst kısmına, kirpiklerinize kadar, 
biraz lar sürünüz. Kaşlardan iti
baren belli belirsiı: bir tarzda 
başlayan renk, gittikçe koyulQfa
rak, kirpiklerinize kadar inmeli
dir. 

Kirpikler ve kQ§lar 
iyi yontulmuş bir kreyonla halif bir 

çizgi yaparak, gözlerinizi şakak
larınıza doğru uzatınız. Kirpik
lerinizi, bu işe mahsw maşa ile 
iyice kaldınnız. Y alnu:, sakın alt 
göz kapaklarınızı boyamayınız. 
Çünkü bu bakışlarınıza sertlik 
verir. 

Kaşlarınızı düzgün bir kavia teşkil 
edecek şekilde alınız. Bu suretle 
çehreniz halavetli, tatlı bir hal a-
lır. Bilhassa, bazı kadınların yap
t,ığı gibi, kaşlarınızı tamamen al
mayınız. Kaş yerini tutan kreyon 
çizgisinin modası artık tamamen 
geçmiıtir. 

Beyaz clişli güzel bir ağız 
Yüz güzelliğinin en mühim §artla

rından biri de beyaz dişli, gW;el 
bir ağu:dır. Alelade bir çehre 
bile, güzel bir tebessümle, adeta 
aydınlanır. 

Eğer siz de bö,,le iseniz gö.z -
terinize itina etmeseniz de olur. 
Ehemiyet vereceğiniz nokta fU
dur: Yanaklarınızın tanı ortasına 
yağlı bir pembe renk koyunuz, 
cildinizin rengine uygun bir pod
ra kullanınız ve dudaklarınız: 
için koyu renk bir ruj seçiniz. 
Bilhassa son zamanlarda çıkan 
yakut rengi rujlar sizi çok gü
zelleşti_recektir. 

Duclaklara clikkat 
Ağız güzelliğinde dudakların rolü 

de di§ler kadar mühim olduğuna 
göre, bunların çizgisin~ t~~-~n 
sadakat göstererek ruıu surunu.z. 
Rujunu.zan koyu rengi difler~izi 
daha beycn gösterecek ve dıger 
kuımları çok sade olan makya
jınızrn en çok alaka çeken tarafı 
dudaklarınız ve güldüğünüz .za
man da dişleriniz olacaktır. 

Gece için üst göz kapağın kirpikle
rinin başladxğx noktada, renk bilhassa 
koyulaşmalıdır. 

ceksini.z. Tabii ••. yalnız umlünü bil 
mek tazım: Göz kapaklarınız için 
kullandığınız fardan bir mikdar 
alınız ve bundan çok az: bir mik
darı gözlerin yanında, burnun 
btı§ladığı yerin iki taralın~ çok 
halil olarak, sürünüz. Bunun ren
gi de göz kapaklarınızın. üzerin
deki renkle mezcolmak lôzundır. 

Sonra yanaklarınıza süreceğiniz 

pembeliği şakaklara doğra değil, 
buruna doğru, ve oldukça yuka
rıya sürünüz. Yüzünüz için açık 
renk bir podra kullanınız ve bur 
nunuzu aynı podra ile, lakal da 
ha fazla podralayrnı:z .. 

Çeneniz büyükse .•• 

... Yan aklarınız ıçın kullandığınız 
rujdan kulanınız. Çenenizin da
ha az çıkık göründüğünü derhal 
larkedeceksirriz. Şunu iyice bili-

Küçük tavsiyeler 

Siit kaplarını ve fincanlarını yıkar
ken, önce soğuk su ile çalkalar ve 
sonra sıoak su ile yıkarsamz, bu 
kaplar çok parlak olur . • Ka~larmızın dökülmesine karşı: ay-
da on KÜn, bir çorba kaşığı kolon
yayı üç çorba kaşri!ı asidborikli su 
ile karıştırdıktan sonra bir p;ınıu
ğu bu mahlüle batırıp kaşlarrnızı 

yıkayınz . • Çiçeklerinizi vazoda muhafaza ıçın, 
suya bir aspirin kompirmesi atınız. 
Böyle hareket etmek şartiyle suyu 
her gün de~iştirmeyi de ihmal et-
meyiniz . • Bahar geldi. Mantonuz ağır, tayyör
de serin havalarda hafif. Üşüme
mek için uzun kollu ve yünlü bo
lero/ardan yaptırınız. Bolero hem 
pratiktir. Hem de sizi 1renç göste-
rir. • Robunuz siyah yünlüden ise, bolero'-
nun rengini güzel bir sarı olarak 
seçebilirsiniz. Laciverd bir rob 
için de açık mavi çok iyi gider. • Mücevherlerinizi temizlemek istiyor· 
sanrz, bunları bir gece 90 derece 
alkolün içine bırakınız, sonra da 
odun tozu dolu bir kutunun içine 
koyarak kurutunuz. 

• 
Evinizin holü veya odası karanlıksa, 

buraya büyücek bir ayna asınız. 

Ayna ziyayı aksettirir ve bulun
duğu yeri daha Keniş gösterir. 

Tüylü poclöaüecl'clen eldiven 
ve ~anta 

nü: ki bir yüz nasıl olursa olsıın, 
anlayarak yapılmıf bir makyaj 
aayesinde daima alaka uyandırır 
ve göze çarpar. 

Büyük burunları nasıl küçültme-
[ .? • 
ı. Podrayı yüzünü?" hupeti ka d 

-ı~ d ~· 1 y xra-
446 cgı , bastıra bastıra sürün;;_ .,,, a· 

..._ "Buna da çare bulunur mu.. ıye-

Baharın ılık günleri i,in, şaldan sağa: Kahve rengi tualclen bir 
manto; soluk pembe renkte tualden bir manto-rob ve beyaz tual

den lacivercl kumQfla Aiılen1Rİ§ bir tayyör 
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Düz zemin üzerine renkli fifek emprimeli krepondan 
bir öğle aonu robu 

El ser abla diyor ki: 

Son intiba da ilk. 
intiba kadar mühimdir 

) 

Yeni tanıştığınız insanlar üzerinde bırakacağınız ilk intiba mühim
dir. Fakat, ilk intibam güzel olmasını temin ettikten sonra, eğer tanış
tığınız şahıstan ayrılırken onda kötü bir intiba bırakırsanız, ilkinin hiç 
bir işe yaramıyacağını da unutmayınız. 
· Birisinin sizi ilk defa olarak ziya

ret ettiğini farzedelim: 

Evinizin holü güzel. Ziya ıyı 
taksim edilmiş. Fakat bu şahıs gi
derken perdede bir leke, köşede sü
rünen boş bir yoğurt kasesi görür
se, hakkınızda vereceği hüküm, ilk 
intibam güzelliğine rağmen, aleyhi
nizde olacaktır. 

Onun için bir akşam yemeği ve
rirken tatlılara, meyvaya itina gÖs· 
teriniz. Kahveyi iyi yaptırınız. Bu 
suretle misafirlere, mesela etin az 
pişmiş olduğunu da unutturursu
nuz. 

Mühim bir mektub mu yazıyor
sunuz? sonunu iyi bağlayınız. Say
falarla yazı yazarak ifade edemiye· 
ceğiniz bir fikri, son bir kaç sabrın 
içine sıkıştırabilirsiniz. 

Okuduğunuz kitablar içinde de 
en hoşlandrklarmızm, sonu güzel 
bitenler olduğuna belki dikkat et
mişsinizdir. Muharrir kitabına ne 
kadar güzel başlarsa başlasın, son 
sayfa, hatta son satır kötü ise, oku
duğunuz sayfalarca güzel yazıyı u
nutur ve adamcağıza düşman olur
sunuz. 

Onun ıçın, siz de ~yru şekilde 
hareket ediniz: Kocanızdan veya 
bir tanıdığınızdan ayrılıyorsanız, 
sizden onda kötü bir hayal kalma
sın. Sözlerinize de dikkat ediniz: 
Fazla konuşursanız, belki de lü
zumsuz kelimeler söylersiniz. 

Unutmayın ki istikbal hazan çok 
ufak şeylere, bir jeste, bir tebessü
me, çabuk veya geç kapatılan bir 
telefona, bir kapının hızlı veya ya
vaş örtülmesine bağlıdır_ - Ef. Siyah 
SER.ABLA 

ve pembe emprime krep
ten bir dine robu 



B.lumun istediği 
geniş selôhiyetler 
Parlamentoda uzun ve gürültülü 
birçok münakaşalara sebeb oldu 

tardı. 
(Bap 1. inci sayl•d•) 

Kabinenin diifme.i 
ihtimali 

Projenin ıenatodan geri çevrilece
fi muhakkak olduğuna göre, bunun 
Blum kabinesinin düımeıine, hatd 
.. Halk cephesi" nin dağılmnına ae· 
beb olacağı bazı mahfillerde ileri ıü· 
rülmekte idi. Sosyalistler, iıenato ile 
mücadeleye azmetmiı bulunmaktadır
lar. Bu ise radikalleri mü9kül mev
kie dütünnektedir. Çünldi senatoda 
birçok radikal aza vardır. 

B. Blum /inana komüyonunda 
İ9te Baıbakan B. Leon Blum biSy· 

le bir hava içinde yeni projenin ana 
hatlarını parlamento finana komiayo
nunda izah ederek, bu proje ile gii
dülen gayeleri anlatınıf ve bundan 
sonra da parlamento, kanun projesi
nin müzakeresine ba9lamı9tır. 

Parlômentonun toplantın 
Celse açılınca ,parlamento finanı 

~miıyonu raportörü B. Jammi Şmid 
raporunu izah ederek timdiki vuiye· 
tin Vllhimliği Uzerinde ısrar etmif, 
hazinenin ıonuna kadar 25 milyarlık 
bir meblağı ka11ılamak mecburiyetin
de oldutunu anlatmıt ve hülrilmetin 
yeni vergiler ihdu etmek mecburiye
tinde olduıunu da .CSyleyip raporu
nun kabulünü lstemi9tir. 

Siddeıli gürültüier 
Hatibin bu IÖ.zleri aat cenah me

busları arasında 9iddetli bir gtlrilltU 
kopmuına sebeb olmu9tur. Gürültü 
bir ara o kadar artmıftır ki, reis Bay 
Heeyo müteaddid defalar müdahaleye 
ve nihayet celseyi tatile mecbur kal-
1D1ftır. 

"Kalirobıuı yalı.udiler!'' 
Bazı sağ cenah mebusları "kahrol

aun ya!Mdiler Fransa franıızlarındır,, 
diye bağırmıılardır. Dahiliye nazırı 
B. Dormua .. yahudiler herıhalde ah
maklardan iyidir,, cevabmı vermiştir. 
Bu sözler üzerine bröton mebuslar
dan biri, hükümet az;ısının oturduğu 
sıralara doğru hücum etmlt ve Bay 
Heryo celseyi tatil eylemiftir. Birkaç 
dakika, salonda b\iyük bir kargaşalık 
büküm sUrmüttür. 

B. Blum kürıüde 
Celsenin yeniden açdifıııda Bat

~lril B. Leon Blum söz almlf ve ez-
cümle demiftir ki: · 

.. _ Tasvibinize arzolunan proje, 
bükilmet tarafından parlamentonun 
yardımı ile baıarılmaaı dü9UnUlen fa
aliyetin umuıni planıdır. Bu proje U
serinde, her türlü sabit fikirden ve 
ber tirli teorik dU9iincelerden mü
neszeb olarak çalııırım. Ancak açık 
görilflllekle bir hal ıuretine varıllıbi· 
lecetine kaniim. Dostlarıma yaran
mak ve dilfmanlarıma fena görilnmek 
niyeti ile hareket etmiyorum. Buıtın 
aize, çallflD&larının netice.ini ıeti
riyorum. 

Hasinenin "'1Sİyed 
Açık devam etmektedir: Vaziyet, 

1932 dekinin aynıdır. Huıne, bu ~
ne, 40 milyar frank maarafa ve 10 mıl
yar frank ademelere karfı koymak 
mecburiyetindedir. Bunları kaJ'fılaya
bilmek için hulnenin önlinde ıtızumu 
kadar ıeniı ıelir kaynakları bulun-
ma1ıdır. . 

Bundan bqb partanıentonun dık· 
katini, bükilmetteld lstikrarıızlılın 
ve ancak kendimizi aldatacak hal su
retlerinin tehlikeleri üzerine çekme~ 
isterim. Şuruını da hatırlatırım ~· 
bükümettelri iı~ikran~htın ıebebı, 
encak maliyedeki iatilcrarıızbktand~r 
MaH istikrar, bWdlmet iatikrarı içın 
elzemdir. 
Ekonominin mumseneıisliii 

Halbuki, ekonomi, müvazeneıi.zd!r· 
Ekonomide bqiln 80 milyarlık bır ıt
Jeme sermayesi mefkut bulunmakta· 
dır. Memleketten dıf&1'ıy& kaçan ve 
yahut memleket içinde saklanan ıer
mayeler, gerek hazine üzerinde ıerek 
hueual ekonomi iiı:erinde yoklutunu 
biaetirmektedir. . 

Nihayet, malt .e ekononıik vazı· 
yet, enternaıyonal vaziyete de ballı 
bulunmaktadır. Pranaayı yeni ıııaaraf 
lara ıtrmeye ve bir milli aıüdafaa 
istikruı hazırlamaya mecbur eden 
keyfiyet, enternasyonal buhran olmuı 
tur. 11 mart hldiaeti, •ermayelerl kor 
kutmuı ve A vrupadan Amerika ya ıe
nit bir para akını baflam19tır. Yaban· 
cı memleketlerden lltlkrn etmek ve 
yahut yabancı memleketlerden e"(Vel· 
ce yaptığımu iıtikruları yeniletnek 
imklnıızdır. 

Enternasyonal vaziyet üzerinde du· 
tan B. Blum Franaanın ıulhçuluğu ü
zerinde ısrar etmit ve IÖzil yeniden 
matı vaziyete naklederek demiftir ki: 

"- Madeni para ihtiyatı, buefinkü 
ae•iyenin dOnuna dilflni1ftUr. Fakat 
bugünkü lü.zumlar kaqısmda, ldt ge
lirler ile maarifi kal)ılamak da kabil 
olamıyacaktır. Bu takdirde istikraz 
yapmak icab etmektedir. Fakat bu ka
fi değildir. Daha bqka fCyler de la
zımdır? Fakat ne? Benim ıibi açık 
dütünüldülti t;akdirde berkesin aynı 
ıuali kendiairıden aonmsı icab eyle
mektedir. 

Bunun Uurinedir ki, hükUmet yeni 
bir kredi bulunmumı, altın ıtokunun 
muvakkat bir revalilalyonunu, kredi -
nin genitletitme.ini ve madeni para 
ihtiyatmm idameaini dilfilnmilftilr. 

Bununla beraber, devamlı bir bal 
aureti, yalnız gelirlerin ve umumi 
zenginliğin inkipfında aranılmakta· 
dır. Eababı mucibe Uyihasında teba
rüs ettirildiği veçhile, harb endüatri -
al imalitı, millt iatihaalin yeniden ha
~te geçmesi halinde bir batlangıç 
olabilecektir. 

Frank kıymeti indirUmemeli 
Frankm yeni bir develüalyonu mev

zuu bahis olamu. Her türMi yeni para 
karıtıklılınm önüne geçmeliyiz. Fa
kat f uid daireyi bo.zmak için de bu
gün teklif ettiiimiz di•iplin ve kon
trol ıistemini kurmak lizımdır. 

Bana kambiyo kontrolunun med
dahbjmı yaptığımı aöyliyeceklıer. Fa 
kat biz, Uç taraflı in&iliz - amerikan -
franaıs anlqmuı ile telif edilmez ma
hiyette bir tey teklif etmiı dejiliz. 
Kambiyolar araemda Ahenk teminine 
tahsil edilen mebliğdan bir fCY kaybe 
dilmemiftir. Frank dül"*"ittir. Bü
tlin menfaatlerin itbirliil lçln teklif 
eylediiimis tedbirler Uzerinde mantı
ki bir tarzda ümid bağlanabilir kana -
atindeyiz. 

MUli birUk hükümeti 
Bana, bir milli birlik hUkilmeti iı 

lAtında bulunmuı olsaydı, her teY de
ği,ıirirdi, diyecekler. Fakat milli top
lantı fikrini Ukönce ileriye ben at
tım. Böyle bir toplantının vücud bul
ması 9artlan mevcud deiil.e bunda 
kabahat benim değildir. Bundan ön-
ce, benzer vaziyette Puvankarenin e
serini burada hürmetle ananın. Yal
nız bugünkü vaziyet, 1926 daki vazi· 
yet ile kıyas edilecek bir mahiyette 
değildir. 1926 da, filMkika, bir harb 
tehlikesi mevcud bulunmuyordu. 

B. Blum 1'f! totaliter de"leıler 
Baıvekil, bundan .onra, it aaatleri -

nin uzaulacapru ve ltçi umfmın bunu 
kabul eylemif olduğucıu bildirmif ve 
sözlerine fÖyle devam etmittir: 

.. _Bazı ldımeler ve benim tuttu -
ğum yolun ban totaliter devletler ret.
lerinin tuttukları yola benzedifini ile
ri ıürüyorlar. Bunu katiyetle reddede
rim. 

D09tlanm ve ben, cumhuriyet mU
eaaeaelerini mlldaf aaya azmetmit bu -
lunmaktay:ız. Fakat totaliter devletle -
rin rejimine inUpbih bir rejim kabulü
nll reddediyor isek, bunlann bazı hare
ketlerinden ilham almamız da memnu 
mudur? Bu devletlerden alınacak fay -
dah buı denler de yok mudur? 

Baıvekil B. Blum nutkunu, IOlya -
liltlerin, komüni&tlerin ve bir kıaım 
radikallerin alkıfları araamda bitir
mit ve kilnUden inmi9tir. 

Mebuaan meclisi reisi B. Heryo, 
bunun üzerine saat 21,30 da yeniden 
toplanmak üzere celseyi tatil etmlıtir. 

M ü:.akereler bugüne kaldı 
Maliye encilmeni reisi ile birçok ar

kadaılan halen müzakere edilmekte o
lan kanun projesinin müzakeresine (le. 
vam içiaı mebuun meclisinin fevkalade 
olarak yarın içtima etmeei hakkında bir 
karar ıureti projesi teklif etmitJerdir. 

Maliye encümeninin teklifi llz:erlne 
mebuaan meclisi mllı:akerelerlne yum 
devam etmek üzere, aut 23.45 de top
lantıya nihayet vermittir • 

Meclis koridorlannda söylendiğine 
glSre, meclla ancak yann aktama dof -
ru kanun projnl hakkında reyini bil • 
direcektir. 

Belçika Habeş ilhakını 

niçin tanımadı ? 
Brüksel, 5 (A.A.) - Seaatoda Ha· 

rkiye büdcninin müaakereai ıırMıdı 
senatör rolünll, hilkUmetin Fransa ve 
İngiltereyi beklemeden Romaya İtal
ya kıralı ve babq imparatoru nudiııe 
elçi ıönderilmeai tebebini hariciye 
nuırmdan 10rmuı iizerine, B. Spak, 
dıt politika meselelerinin halli ümi
diyle aktif bir politika tatbik etmek 
z~ı gelmlt oldup cevabını Yer
mıftir. 

ULUS 

1 Katalonyanın İspanyanın 
cenubu ile alakası kesildi 

Hlklmet erkanı Yalinslyaya gidiyor 
kabln&de de tekrar deilılklikler yaplldı 

(Bap 1 inci sayfada) 
ilerliyen Franko kıtaları Morella ka -
aabaaını itgal etmitlerdir. Ve bin ka· 
dar esir almıtlardır. 

Milisler mukavemet etmeden ricat 
etmektedirler. 

"Denbe doğru'' yar11ını 
kim kıuanacak? 

Memurlar ve 
subaylar 

8-4-198 

Ankara ziraati hakkında bir anket 

Köylamaz modern ziraatin 
faydalarını anlamıştır 

(Bap 1 inci sayfada) afıcılar tutulmuı, faaliyete girişilmiş-
gramın maddeleİ'ini ıu suretle telhis tir. Çeltik - Yarısı Kızılcahamamda 
kabildir: .. Bütün orta Anadoluda ol- olmak üzere - Ankara kazalarından 
duğu gibi vilayetimizde her sene dil· bir~ının başlıca mahsulüdür. Fakat 
ten yağmur mikdarmın azlığı bazı tohumlar tereddi etmiJ olduğundan 
yıllar zirai istihsalin ekaik olması- Nallıhanda ihdas edilen Çeltik dene
na sebebiyet vermekte ve bu hal ise me tarlasında yetittirilen 43 çeşit çel
vilayetimiz ekonomisinde ehemiyetli tikten altısı Ankara iklimi için mu
bir rol oynayan buğday, arpa ve yulaf vafık görülerek bunların teksirine 

Saragoa, S (A.A.) - Royter ajansı 
muhabiri bildiriyor: Tortoza'nın zaptı 
haberi teeyyild etmi§tir. Tortoza'ya 
doğru ilerlemekte olan lejiyonerler, 
ieneral Aranda'nın krtalarında daha 
ziyade sahile yakın iseler de daha bü
yük bir mukavemete maruz kalmaları 
muhtemeldir ve Morla'yı zaptetmiş o
lan general Aranda kıtalarının denize 
doğru olan yarı§ı kazanmaları pek 
muhtemeldir. 

Hangi sebeblerle 
tekaüd olabilecekler 

gibi mahsulleri tehlikeye dü,ürerek baflanmıftır. 3039 numaralı kanunla 
köylünün büdcesinde derin yaralar aç· ekim tarzı tesbit olunan çeltik ziraati 
makta olduğundan kurağa kartı gel- bugün Ankarada oldukça ilerlemiş sa
mek için zamanında güzel nadas ha- yılabilir. Ankara istasyonu civarında 
zırlamak ve yazlıktan ziyade kışlık kurdurulan modem çeltik fabrikası 
ziraate ehemiyet vermek, ıslah edil- Ankara çeltiklerini kıymetlendirmek-

• miş tohum kullanmak gibi tedbirler tedir. Nallıhan, Beypazarı, Keskin, 
, almak; Kalecik kazalarında pamuk yetiştiri-

Hükiimetçilerin zayiatı' 
SaragÔS, 5 (A.A.) - 9 ile 31 mart 

arasında cumhuriyetçilerin uğradığı 

zayiat hakkında Saragosda henüz na -
tamam resmi rakamlar neşredilmiş
tir. Bu rakamlara göre, FrankUıtler 18 
bin esir almıflar, 7500 cesed gönuniiş
Jer ve sekiz fırka ile altı alay ya imha 
edilmiş ve yahut bozguna uğratılmıı· 
tır. 

Franki1tıler Aragon' da birçok 
eıir "e ganimet aldılar 

Burgos, S (A.A.) - Aragon cebhe
sinde elde edilen muvaffakiyet hak
kında neşredilen resmi bir tebliğde 
Frankistler bu ccbhede ceman 18.132 
eeir aJmııJardIT. 7554 milis Cesedi sa· 
ydmı,ıır. Alınan ganimet apğıdadır: 

64 top, 235 mitralyöz, 400 hafif mit
ralyöz 1487 tüfek, 12 milyon mühim
mat, 57 kamyon, 17 otomobil, 29 tank. 

Harbin ba§langıcından beri general 
Frankonun 122 bin esir aldığı bi!Qiril
mektedir. 
Fram"1ar Franko tayyaerleri

ne atef etmifler 
Salamanka, 5 (A.A.) - Saiamanka 

radyoeuna ıöre, K.ltalonya aınırmda 
bir yerdeki Mkerl hedefleri bomhardı
mmı eden Franko tayyarelerine Fran
sa - Katalonya sınırındaki franaııs ha
va topları ate, açml§lardır. 

Lerida'da hüküme~ilerin 
kurıurw dizdikleri fQluılar 
Saragoı, 5 (A.A.) - Bir tebliğe gö 

re, hWdimetçiler Lerida'yı bopltma
dan önce bir çok kiımeleri kurıwıa 
dizmi§olerdir. Bunlar arasında milli 
sendika reisi, bir çok mebuslar, bazı 
doktorlar, general Kuofpo ailesinden 
iki kiti, 200 kadar papas ve bir çok ka
dın vardır. 

lıpanyol hükümeti erkanı 
J' alanıiyaya gidecek 

Londra, S (A.A.) - Deyli Tıelegraf 
yazıyor: Frankocwarm Katalonya ü
zerine yaptıkları hareketi durdurmak 
imkinsızlıiı kar111ında İlpanya bükü 
meti erklnı Banelona'dan tekrar Va
lanalyaya dönmek. için hazırlıklara 
baflamıılardır. 

Baraelondan ayrılan ingilialer 
Londra, 5 (A.A.) - Hud harb ıemi

ıinln Banelon'dan bir kııım ingiU.z 
sakinlerini alarak Cebelüttarık'a ha -
reket ettiği bildirilmektedir. Banıe
ıon•a Hud'un yerine Rcpulee ıönde-

Askeri ve mülki tekaüd kanununun 
üçüncü maddesinin değiftirilmesine 
dair §ekil noktuından bir daha tet· 
kik edilmek üzere Kamutay umumi 
heyetinin tasvibiyle büdce encümeni 
tarafından alınan kanun layihaamı, 
encümen tetkik etmiş ve ruznameye 
alınmıştır. 

Büdce encümeninin umumi heye· 
tin tasvibine sunduğu yeni üçüncü 
maddenin şekli §Udur: 

"Tekaild muamelesi .ıfağıdaki se 
beblere binaen yapılır. Subaylarla at 
keri memurlar hakkında: 

a - Sin tahdidi kanunu mucibince, 
b - Kanunt tartları tamamlayanla· 

rın taleb ve istidaları üzerine; 
c - MaJOiiyet üzerine; 
d - Ahlak noktasından hükmen ve· 

ya sicilleri üzerine; 
e - Askeri mahkemelerden verile

cek hüküm üzerine; 
f - 863 sayılı terfi kanununun 14 ün· 

cil maddesine göre; 
g - Meslek kifayetsizlifi noktasın· 

dan sicilleri üzerine ; 
h - Disiplin noktasından sicilleri ü-

zerine. 
Mülki memurlar hakkmda: 
a - AltmıJ bef ya,ını bitirmesi üze-

rine; 
b - MalQliyet üzerine; 
c - 188 sayılı memurlar kanununun 

84 üncü maddesinde yazılı müddet
lerden ziyade hutalıkları devam et
mesine binaen; 

d - Memurlar kanun veya hususi 
kanunları mucibince; 

e - Kanuni ,artları tamamlıyanların 
talcb ve istidaları üzerine; 

f - Ahlak noktasından nizamname-
sine göre .sicilleri üzerine; • 
ı - Sin tahdıidi kanıunu mucibince 

( A ve G frkralan mucibince muamele 
gören mülki memurlardan iktidar ve 
ihtiaaamdan istifadesi mümkün olan
ların her sene için iıtiıbsal olunacak 
Bakanlar heyeti karariyle hizmetle
rinıin uzatılması caizdir. Ancak bu 
müddet bef seneyi geçemez.) 

Tekaüd muamelesi, ıubaylarla as
keri memurlar hakkında Cumhur Re
iıinin; ve mülki memurlar hakkında 
mensub oldukları vekiletin tasdikiyle 
yapılacaktır. 

Bu madde dolayısiyle 2936 sayılı 
kanunun birinci maddesi kaldırılmış
tır. Kanun. netri tarihinden yUrürlü
le girecektir. 

Adliye 
tayinleri 

rilmittir. Adliye Bakanlılınm huırlamakta 
Barıelon kabineıinde deiifik olduğunu yaı:dılımız tayin ve terfi 

Barselon, 5 (A.A.) - Cumhur reisi kararnameıi tasdikten geçmiftir. Lis
Azana, bqvekil Nearin'i kabinesinde teyi aynen nqrediyorw:: 
delitiklik yapmaya memur etmittir. 55 Ura maqlı Tokat kadutro ha-

ötrenildiiine göre Nerrin bqve - kimliline Erzurum mahkemesi eski 
kilette kalacak ve harbiye nuırı ola - rei8i HUsnü Türe, 55 lira maqlı Ada
caktır. na hukuk hAldmliline Adana sulh hi-

Yeni kabineye sosyalist bir tefek- kimi İsmail Hakkı Göktürk, 55 lira 
kül olan umumt it birliği ile &narfİlt maqlı Midyat hakimliğine Amasya 
bir tetckkill olan millt it konfederayo blkmi Tevfik Yalım, 45 lira maqlı 
nunun delegeleri ittirak edeceklerdir. Ankara sorp hlldmliiine Bitliı aza. 

Yeni kabine büyük bir ihtimalle 11 Necati Yılmu, 45 lira maath Kon· 
buıün öğleden sonra kurulmuı ola- ya ıulh bikimliğine Mutia eski mUd-
olacaktır. deiumumlıi Şadi Çelik, 40 lira maaşlı 

Guadalajanı cepheıinde Adana sulh h&kimliiine Behimi ha-
lladrld, 5 (A.A.) - Hükilmet kıta- kimi Nuım Kutlar, 40 lira maqlı 

lan, dün sabah Guadalajara cebbeain- TarlUI ceza b&kimliğine Hadim müd
de taarruza geçmiılerdir. Hllkümet deiumumiai Huan Demircan, 40 Ura 
kıtaları, laUerin hatlarını zaptetmit - maaflı Çankırı aaliye ceza bılldmllği
ler ve miktarlarmm ulıtına ve a.i ne Çankırı •uı Sadık Şimtek. 40 lira 
tayyarelerin tiddetli tsombardımanma mutlı Mudanya milddeiumumlliiine 
ratmen kilometrelerce meaafe katet- Tanuı müddeiumumim Baari Özkan, 
tikten sonra vaı dö Laga'yı itgal eyle- 40 Ura ınaath dokuzuncu derece Ka-
miflerdir. rac:aıbeY hukuk hlkimliiine terfian 

Madrid bo-L-...!Jıman• .. •• 0 yer hukuk hikimi Sadi Erten, 40 li-
rnvuru --· ra maaılı İıtanbul milddelumumi mu-

bllançom avinliline Ankara ıulh lıiklmi Llltfi 
Madrid. 5 (A.A.) - Madridin pa- Kaynak. 35 lira maaflı Urcüp hukuk 

sar ıünkil boamard11naıuııın billnpu blkimHtlne Zonpldak ua muavını 
tudur: Yirmi kadar 81U. yüa kadar ya- Hasan Tunca, 35 lira maqh Muğla 
ralı. Bir menni, bir temail eanuında mUddeiumumi muavinliğine Konya 
tiyatroda patlamıı ve altı kitinin ölü- müddeiumumi muavini Cel11 Yüksel, 
milne sebebiyet vermittir. Diğer bir 35 lira maqh Çankın ıulh hıkimlifi
mermi de bir kahvenin önUnde patla - ne Ankara icra memunı Sabiıha Tq
mıf, bir delikanlıyı 6ldtınnUt ve on croflu, 35 lira muth Ankaia icra me
iki ki§iyi yaralmııtır. murlatuna Smdqı m6ddeiumamiai 

lklim ve arazinin tabiatinden is- lebilmektedir. Buralar çiftçilerine A
tifade ederek mahsulü çeşidlemek ve merikanın Akala cinsi pamukların:n 
hususiyle hayvan yemi olacak nebat- tohumundan dağıtılmış, çok iyi neti
ların yetiştirilmesine fazla alika gös- celer alınmııtır. Hateratla mücadele 
termek; değer fiatle müşteri ve mah- devamlı bir çalıpnanın mevzuudur. 
reç bulan mahsulleri tahvil etmek su- Şimdiye kadar Ankara köylerine tak
retiyle revacı temine çalışmak üzere sitle 1908 tane dört tekerlekli at ara
zirai endüstriler kurmak, mevcud o- bası dağıtılmı,tır. Yollarımızı ve hay
lanların da daha faydalı bir şekle if- vanlarımızı tahrib eden kağnılarm ya
rağı için çiftçiye yol göstermek; vaş yavaş ortadan kalkmaıı ve öküz 

Arazinin kabiliyetinden azami de- ve mandanın yerini atın alması gibi 
recede istifade teminine uğraşmak; birçok faydaları olan dört tekerlekli 

Mahsullere zarar veren haşerelerle at arabalarının tevziine devam edile-
11-:adele etmek.,, cektir. 

••• 
Çiftçilerimizin dilekleri ve bunla

rı tatmin için hazırlanmıf olan faali
yet programının ana hatları böylece 
anlaJıldıktan ıonra bunları uzlaftır· 

mak üzere neler yapılmakta olduğun
dan bahsedebiliriz. 

Şimdiye kadar köylüye taksitle 
tek, çift, üç tekerlekli yüzlerce pul
luk dağıtılmıştır. Ankara tohum ıslah 
istasyonunda yetiıtirilmiı kıtlık be
yaz arpalarla hastalığa mukavim kış
lık buğdaylardan verilmiştir. On tane 
tohum temizleme makinası getirtile
rek tohumların köylerde temizlendik
ten sonra ekilmesinin usul ittihaz e
dilmesine çahfılmıştır. Hayvan yemi 
olarak en ziyade yonca ve aenfuan 
(evliya otu) nun tamimine uğraşıl
maktadır. Su altında arazisi olan köy
lüye en az bir dekar yonca ziraati 
yaptırmak hedef tutularak binlerce 
kilo yonca tohumu daiıtılm19tır. Yon
ca ziraatinc blıflayan ~U Ankara 
civarındaki mQcuesclerce açdan yon
ca mlinakasalarına doğrudan doğruya 
girip bu yeni mahsul aayeıinde para 
kazanmakta ve yuncaları kurutup hay 
vanlarına vermektedir. 
Doğrudan doğruya müıteri ve mah

reç bulamıyan mahsullerden ıüdü_n 
peynir ve yağ yapılarak kıymetle~dı
rilmesi için vilayetin sütçülük mute
hasar9ı kaza köylerini sıruiyle dola
ııp köylülere temiz .Utiln na~ıl iatih
ıal edilip bununla beyaz peynır, krem
den yağ ve kuzu ve oğlak firdcnlerin
den nasıl peynir mayası yapılacağını 
tatbikat ile göstermektedir. 

Kırk bef bin dönüm bağı ve sene
de on bir ınilyon kilo üzümü ile An
kara prabcılığında ehemiyetli bir 
mevki edinmesi mümkün olan Kale -
cik kazasında henüz modern bir p· 
rabhane kurulması kabil olamamı'° 
da hükUmetin göstermiş olduğu ala
kadan kuvvet alan köylUler bağlarına 
daha fazla bir ihtimam göstenneğe 
başlamıflardır. Ankaranın bazı kaza. 
larmda ipek b&eği yetiştirilebilmek
te olduğundan bu verimli istihsal ıu
besinin inkişafı için birçok yerlere 
d_ut tohumu verilmiı, yılda 50.000 dut 
fıdanı yetiştirilip köylülere dağıtıl
ması için tedbir ahnmı,, bir toza bo
ğum istasyonu kurulmuştur. Yabani 
meyva ağaçlarının aşılanması ve yeni
den meyva ağaçları üretilmesi için 

..... 
Köylülerimizin gittikçe çoğalan 

dilekleri ve bunları kar§ılamak husu
sunda alakalı tefkilatça alınmakta o
lan tedbirler hepimizi memnun etme
lidir. 

Ancak çiftçilerimizin modem -n
srtalardan, iyi tohumlardan, zamanımı 
zın ziraat fennine kabil olduğu kadar 
uymakla istüısal ettikleri faydaları 
takdir ederek ifadeye bafladıkları 
türlü ihtiyaçlarmı viliyetlerin husu
si bUdceleriyle tatmine imkan mı var
dır? 

Atatürk'ün bu seneki bilyük pro
gram - nutuklarmda i,aret buyurduk
ları gibi .. milla ekonominin temeli 
ziraat,, olduğu ve bu direktife gare 
zira! kalkınmayı ancak devlet tahak
kuk ettirebileceği için bu yoldaki ha
zırlıklar: devam etmektedir. Yakında 
toplanacak olan ziraat kongresinden 
sonra Türkiyede zirai kalkınma daıri
smın biltiin bal tekilleri taayyün ede
cek .,.. tablldlr 1d ona sare de k:att 
tedbirler birer birer alınacaktır. 

Küçük Dış Haberler 

X Beqrad - Şarpn civarmda bir 
tren kazuın.da 7 kiti daha ölmüttür. 

X Belarad - Batbakan B. Stoyadi
noviç, Sara~ civarındaki ı~ya 
gelıniftir. 

X V qinston - Amerika mart için
de sovyetler birliğine 1.146.000, Japn· 
yaya 893.000 dolarlık bari:> malzemesi 
ihraç etmittir. 

X Vqinston - Hükümet kongre
den aldığı salihiyet mucibince ifSizlik 
le mücadele için nafia i§lerine 1,5 mil
yon dolar harcayacaktır. 

X Meksiko - Petrol kumpanyaları 
hükümetin istimlak kararına k&Jlı kati 
itirazda bulunmupudır. 

X Bükret - General Nikola Mari
nesko sibat bakanlığına tayin cdilmif
tir. 

X Prq - Leh hükümetinin yaptı
ğı te9cbbüs il.zerine çekc.lovak hükü
meti memlekette gizlendiği bildirilen 
komünistler hakkında tahkikata girit
miştir. Yakalananlar şiddetle cezalan
dırılacakdır. 

X Londra - Driffild Yorlqayr ya
kınında b!c Hkeri tayyare düflllllf. i
çindeki bet ki•i ölmilftür. 

X VU'JO"#a - Almanya· Lehiatan 
Ferruh Yoro, 35 lira maa§h Kağızman basın görüpneleri baflamı,ıı.r • 
müddeiumumiliğine Garzan müddei- ,~------------~ .... 
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96 sayfa 25 kurut-

umumisi lamail Hakkı Alaca, 35 lira 
maaşlı Tarsus müddeiumumiliğine 

İncesu müddeiumumisi Tayyar Yasa, 
30 lira maqh

0 

lmıir icra memurluğu· 
na Muğla müddeiumumi muavini Hik 
met Eğinlioğlu, 30 lira maqh Zon
guldak aza muavinliğine Kuruçay sor 
gu hakimi Hürrem Barım, 30 lira ma
a9h Gümüfhacıköy müddeiumumi mu 
avinliğine Araç sorgu hikimi Nuret
tin Ertürk, 30 lira maaılı Boğazlıyan 
müddeiumumi muavinliğine llgas sor 
gu hakimi Kurban KaJlı, 30 lira ma
aşlı Konya müddeiumumi muavinliği
ne Konya aza muavini Şefik Ozbilge, 
30 lira ma&flı Burhaniye müddeiumu
mi muavinliğine Tekirdağı hlkim mu 
avini Hüseyin Balkancı, 30 lira ma
a9h Tekirdığı hikim mıJavinliğine 
Ordu icra memuru Sabiıha Erden, 
30 lira maqh Amasya mllddeiuıııumi 
muarinlifine Urfa lıOl'gU b,lilrimi Zer
rin Akgün, 30 lira maqh Urfa sorgu 
hikimlltine Alanya sorgu hlkimi Nu
ri Bayer, 30 lira ~h lzmir ua mu
avinliğine İzmir icra memuru Atiye 
Ertunç, 25 lira maqlı Unye ıorgu hi
kim vekilliğine Tarsus sorgu biklm vekili Dmil o-- taJio ecltklüftjr ...... ___________ , ... 
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u !kayesi 

SAADET 
Yazan: M. Zosçenko 

Midem sancılandığı Wiindenbe . 
bir çok kimselere mesud olup olO::~ 
dıklarını soruyorum Ki . . al 1 bir t arzda: · mısı ay 1 

- Bol bol ekmek yiyerek karnnnı
t:r doyuruyoruz. diyerek k . 
1 K

. . . esıp atıyor. 
ar. ımısı de, 

.. -:: Fevkalade mükemmel bir hayat 
suruyorum. Benim sürdüğüm hayat
t~n daha iyisi artık can sağlığı ı En 
yüksek maaşı alıyorum. Aile hayatmı
d~n çok memnunum. Diyerek göste
rış yapıyorlar. 

~an~ yalnız bir kişi ciddi telakki 
edılebılecek bir cevab verdı" B . 

k . . enım 

es ı ve sadık bir dosturn olan F . 
T t f h . omıs 

ıy..:s o ' akikati olduğu gibi ifade 
ederek cevab verdi. · 

- Saadet mi? dedi evet, ben saa-
detle karşxlaştım. ' 

- Bu saadet nasıldı, bUyUk bir sa
adet mi idi? 

- ~un, b~yük mü yoksa küçük mü, 
onu guç tayın edebileceğim ama, ö
lünceye kadar bunun tadını unutamı
yacağıın. 

İvan Fomiç, biraz düfündükten son
ra anlatınağa ba§ladı: 

"- Yirmi beş yxl oluyor. O tarih
~e~de genç ve güzel bir delikanlı 
ıdım. Sivri ve dik bıyıklarım vardı. 
~ok hoşuma gidiyordum. Günün bi-
rınde kar ka b . şıma çr cak olan saadeti 
eklıyordum. Fakat böyle bir şeye 

~~.s: .. gelmedim. Nasıl evlendiğimi, 
ugunde karımın akrabalariyle neden 

atıştığımı, karımın nasıl oldu da dün
yaya çocuk g t " d· - · . . 
dum. ç k e ır ıgını bıle bilmiyor· 
onun ok geçmeden karım öldü; ve 

ar asına -tim. B ·· ü an çocugumu kaybet-
.. ut n bunlar hiç bir aksaklık 

gostermeden . 
ti. Tabii, b~ aes~ız aadaerz olup bit-
detten hah vazıyet karşısında saa· 

. Betmek d 
bır gün, 2? iki . m~nasız ı. Ancak, 
evime giderk ncıteşrınde akşamleyin 
giderek bir ben, meyhanenin birine 

ardak ,.,,. 
Oturmuş düşü .. r-Y ısmarladım. 
rılmadan yıllanuyor~urn: Farkına va. 
saadetten eser ~o~eçı~ gidiyor, fakat 
dalgın dü,ünü k • dıy~rdum. Dalgın 
feryad işittim r0 .:n. bırdenbire bir 

· ondüm h neciyi hem de g • em meyha-
yetinde gördüm a~nu mlibareze vazi
ker duruyor ve ·b. rşılarında bir as-
- ır masa ı ge çahşıyordu, Fak ya yer eşme. 
masadan iterek, at, meyhaneci onu 

- Hayır, olmaz; ask . 
neye gelip maııa b erlerın meyha-
yasaktrr. Sonra cez:Şına .. oturmaları 
diye bağırıp duruyor;erırun. Olmaz! 

u. 
Asker s~rhôftu. Sö le 

aldırış etmiyerek ma y nen Şeylere 
sandalyaya çôkmcğe :\ başında bir 

Nilıayet, a ışıyordu. 

B~n de senin gibi b" . 
onun için masa başına ı.r ınsanım, 
lirim. Diye haykırdı. geçıp oturabi-

Müşteriler meyhaneciye 
O rek askeri kapı dışarı att rardım e• 
o sokakta eline geçirdiği b" 

1 
ar. Lakin 

haneye fırlattı ve pencereır taşı mey-
b. · · tamların dan ırını paramparça etti -

Meyhaneci dona kaldı.· ha 
ladı ve pencereye bakmağa şını sal
demedi. cesaret e-

- Yarabbi, sen bilirsin 1 d d' 
.. a t . e ı. Bu-

gun cum r esı, yarın pazar - iki .. 
camsız kalacağım. Bu saatte gun 

K camcı 
bulamam. ırık camla da müıter"l . 
kaçıracağım, dedi. ı erı 

Maamafih, müşterilerin hakikat-en 

canları sıkılmıştı. Bardağımı masanın 
üzerine bıraktıktan sonra, soğumasın 
diye çaydanlığı şapkam ile kapadım. 
Meyhaneciye hitap ederek, 

- Azizim, ben, camcıyım. dedim. 
Meyhaneci çok sevindi. Çekmeceyi 

çekerk paralarını saydı ve bana, yeni
sini kaça takacağımı, cam parçalarının 
yeniden yapıştırılması imkanı olup 
olmadığını sordu. 

- Hayır, buna imkan yok 1 Mutla
ka yeni cam takmak l!zım. Sen ya
bancı olmadığın için yıeni bir cam 
yetmiş beş rubleye mal olur. Kestiğim 
camdan arta kalan parçalar da bana 
aiddir. 

Meyhaneci gözlerini açtı ve 
- Sen çıldırdın mı? 
Diye bana çattıktan sonra. 
- Otur sen keyfine bak, çaymr iç. 

Ben bu kadar para harcryacak adam 
olmadım. Pencereyi bir filte ile tıkar, 
kaparım. 

Demesiyle, karısına, evden bir şil
te getirmesini emretti. Kadın şilteyi 
getirdi; penceredeki kırık camm ye
rine ,nte yerleştirildi. Fakat bir içe
riye bir sokağa sarktığı için, mu,teri
leri gilldürüyordu. MUşterilerin bazı
ları, bunda, kendilerine karşı bir ha
karet manası çıkardılar. 

- Biz şilte görmemiş insanlar de
ğiliz ki? Sizin şiltelerinizi seyre ihti
yacımız yok. Gider kendi §iltelerimi
ze bakarız 1 diye söylenmeğe başladı
lar. 

Bunun üzerine meyhaneci bana ge
lerek, camı yapmamı rica etti ve pa
rasını derhal verdi. Parayı aldım ve 
dükkanın yolunu tuttum. Tam kapa
mak üzere oldukları bir anda, dük

kana vardım. Ricam üzerine, istedi
ğim camı bana sattilar. Hadise, benim 
umduğumdan çok daha mükemmel bir 
~ekitde hallolundu. 5 rublesi nakliye 
ücreti olmak üzere, cam, 35 rubleye 
mal oldu. Hasxlı, camı pencereye tak

dım. Çayı içtim. Bir balık ve daha 
baıtka şeyler ısmarladım. Karnımx do
yurduktan sonra meyhaneden çıktım. 
Ü&telik, cebimçle otuz ruble vardx. E
vet, o gün bir kaç kadeh te yuvarla
dım! İki ay müddetle her gün kafayı 
tütsülediğim gibi, bir gümüş yüzük 
bir çift ayakkabı da eatın aldım. Bun
ları tedarik ettikten sonra bir caket 
bir de pantalon satın almak istedim 
ama, para yetmedi. Gördünüz mü dos
tum, bir defa ben de mesud oldum. 
Fakat topu topu bir defa. Ondan son
ra hayatım pek yeknesak geçip gitti 
ve bir daha büyük bir saadetle kar,ı
laşamadım." 

Mütedavil sermaye 

tal imotnamesi 
İç bakanlık muhasebe direktörü Bay 

Edibin reisli~inde kilittir bakanlığı 
muhasebe direktörü B.Cafer, ekonomi 
bakanltğı muhasebe direktötii Edib, 
sağlxk bakanlığı muhasebe direktörU B. 
Rıza ve ziraat bakanlığı muhasebe di
rektörU B. Cemalden milrekkeb komis
yon tekrar toplanmrştır. Komisyon 
mütedavil sermaye ve sabite hesaıb ta
limatnamesini hazırlamaktadır. Ko
misyon darphane gibi hususi vaziyet
leri olan mütedavil sermaye şubelerini 
bu talimatnameden hariç tutmuştur. 

Talimatname nisan ortalarına doğru 
hazırlanmxş olacaktır. 

ULUS 

Nöbetçi Eczaneler 
Pazarteıi : Ankara Eczanesi 
Sah : Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Çarşamba : Halk ve Sakarya ., 
Perşembe : Eğe ve Çankaya Eczaneleri 
Cuma : Sebat ve Yenişehir • 
Cıımarteai : İstanbul eczaneıi 
Pazar : Merkez 

HALK ve YEN 1 
Sinemalarda matineler 

Hergün 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Cumartesi 
13.00 
14.45 
18.45 
21.00 

Pazar 
ıı.oo 
13.00 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Pazar ve cumartesi günlerinden başka 
H A L K sinemasında hergün halk 
matineleri: 12.15 

Film değişme günleri: 
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
sı: (2341-2342). - Elektrik ve Havagazı 
Arıza Memurluğu: (1846). - Mesajeri 
Şehir Anbarı: (3705). - Tak 11 i Te
lefon numaraları: Zincirli cami civarı: 
(2645, 1050, 1196). - Samanpazan civa
rı: (2806, 3259). - Yenişehir, Havuzba. 
şı, Bizim taksi: (2323) - Havuzbaşı: 
Güven taksi: (3848); Birlik taksi: (2333) 
- Çankırı caddesi, Ulus taksi: (1291 ). 
Otobüslerin ilk ve son 

Seferleri 
Sabah Akşaın 
tlk Son 
sefer sefer 

Ulus M. dan K. dere'ye 6.45 23.00 
K. dere'den Ulus M. na 7.15 23.20 

Ulus M. dan Çankaya'ya 7.25 23.00 
Çankaya'dan Ulus M. na 7.10 23.20 

Ulus M. dan Dikmen'e 7.30 19.00 
Dikmen'den Ulus M. na 8.00 19.30 

Ulus M. dan Keçiören'e 6.30 21.00 
Keçiören'den Ulus M. na 7.00 21.30 

Ulus M. dan Etlik'e 6.30 20.30 
Etlik'ten Ulus M. na 7.00 21.00 

Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebeci'denUluı M. na 7.00 23.00 

Cebeci'den As. fabl. ra 7.00 -.-
Aı. fabl. dan Cebeci'ye -.- 17.00 

Yeni$eh\r'den Ulus M. na 7.00 23.00 
S. pazarı'ndan Akköprü'y~ 6.45 7.30 
Akköprüden S. pazan'na 8.00 9.45 
§ U. Meydanı ile İstasyon arasında her 
beı dakikada bir sefer olup tren za
manları seferler daha ıııktır. 

§ U. Meydanı ile Yeniıehir, Bakanlıklar, 
Cebeci, Samanpu:arı arasında u.at 8 
den 20 ye kadar vasati her beı dakika
da; saat 20 den 21 e kadar her on da
kikada; saat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferler vardır. 

§ Akşamlan Ulus Meydanrndan aaat 23 
deki son seferlerle bunların Ulus Mey
danına dönüşleri ainemalann dağ:tlı§ 
aaatlerine tlbidirler. 

Poata Saatleri 
Posta saat 19 a kadar İstanbul cihetine 
mektub kabul eder. 
Teahhütlü 18· e kadardır. 

Tren Saatleri 

Haydarpaşa'ya : Her sabah 8.20.Her 
akşam 19.15 ve 19,45 
de (talı, perıembe, cu
martesi Toroa sürat.) 

Samsun hattına: Hergün 9,35 (Kayae
rl, Sıvas, Amasya bu 
hat Uzerindedir.) 

Diyarbakır hattı : Hergfuı g 40 
Zonıuldak hattı : ., ıs'.oo 
Kınkkale'ye rayotobüa • 16.05 

GÜNDELiK 
Hicri - 1357 
Sefer: 5 

S. D. 
Güneı: 5 35 

Rumi -1354 
Mart: 24 

S. D. 
Akşam: 18 39 

Gümrük gelirlerinden 

belediye hisseleri 
Gümrük gelirlerinden belediyeler 

hissesine ayrılan yüzde onlardan üçün 
eli üç aylık olan 1.133.870 lira iç ba
kanlık emrine verilmiştir. İç bakanlık, 
birinci kanun, ikinci kanun ve şubat 
aylarına aid olan bu hisseleri beledi
yeler bankası vasıtasiyle belediyelere 
dağıttırmıştır. Bu dağıtmada Ankara 

belediyesi hissesine 33.398, İstanbul 
belediyesi hissesine 200.017, İzmir be
lediyesi hissesine 45.985, Bursanm his
sesine 19.528, Adananın hissesine 
20.602, Edirnenin hissesine 9720 lira 
düşmüştür. 

lstanbu] hamamcdarmın istek
leri tetkik ediliyor 

'I'.apu ile sahih oldukları Kırkçeşme 
suyunun sağlık bakımından kesilmesi 

dolayısiyle İstanbul belediyesince ha

mamlara Terkos suyunun ucuzca veril 

mesi kararlaşmış ve Sağlık Bakanlığı 

İstanbul vilayetine tebligat yapmııtr. 

İstanbul hamamcılar cemiyeti Başba
kanlığa müracaat ederek belediyenin 

ucuzluğu temin etmediğini ve bir kr -
sım hamamların kapanma tehlikesi 
göstıerdiğini bildirmiıp ve acele ted

birler alınmasını istemiştir. 

Başbakanlxk, hamamların faaliyeti

niı. halkın temizliği ve dolayısile sağ 

lığı ile alakalı bulmuş ve bu işin tedki

ki ile İstanbul belediyeııine lüzumlu 

emirlerin verilmesini İç Bakanlığa 

bildirmiştir. 

Yeni harb gemileri 
hangi esaslara 

göre hazırlanıyor ? 
loENIZCILIK 
Zırhlı h.arb gemilerinin inşasına 

başlanxlan geçen asrın ortalarından
beri topçu ile hedefi zırh arasında 
devamlı bir yarış vardır. Evvelce su 
kesiminden itibaren, zırhlıların göv
desini muhafaza eden dövme demir
den yapılmış olan zıı:ıh tabakaları bir 
metre kalmlığmda idi. Zırh çeliğinin 
mükemmelleşmesi üzerine, bu kalınlı
ğı 300-400 milimetreye kadar indir
mek mümkün olmuştur. Hususi bir 
ameliye ile zırhların yüzleri sertleşti
rilmişti, bu suretle zırha gülle işleye
miyece ği sanılıyordu. Fakat dünya h:ır 
bindeki büyük deniz karşxlaşmalan 

isabet vaki olunca, delin.m.iyecek, par
çalarunıyacak hiç bir zırhın mevcud 
olmadığını göstermiştir. 

Cihan harbine tak<l:ddüm eden gün
lerde kömürle işletilen harb gemile· 
rinde, zırhın mukavemetini artınnak 
maksadiyle yan zırhların gerisine, (1 
ve 2 numaralı resimlerde görüldüğü 
gibi) kömür hazneleri yerleştirilmiş
ti. Kömür sarfiyatının fazlalaşması, 

bu usulün kıymetini azaltıyordu. Ma
zotun harb gemilerinde yakacak mad
de olarak kullanılmağa başlanması da 
başka tedbirler almak zaruretini do
ğurmuştur. 

Şimdi h.arb gemilerinin en can ala
cak kısımları üzerine ufki bir surette 
zıııh tabakaları yerleştirilmektedir. 

Bundan başka, hücum silahının büyü
yen tesiri karşısında üst ve yan zırh 
tabakalarını takviye etmek maksa
diyle, mermiye mukavemet etmeyen 
fakat i1jitial ettiren daha hafif ikinci 
bir zırıh tabakası konulmaktadır. Bu 
tabakadan sonra gelen zırh tabakası, 
patlayan merminin parçalarına muka
vemet ede<:ek kadar kuvvetli ve ı;,ağ
lamdır. 

Yukarıda yazdığımızın drı;mda ka
lan, kemer zırhı ile güverte zırhları 
gülle ve tayyare bombalarına karşı 
koyarlar. Gemi, sikletine tahammül 
edemediği için, torpedo ve maynlara 
mukavemet edecek zırh tertibatı yap
mak imkanı yoktur. Bu sebeble, ge
miyi bu tahrib maddelerine karşı mu
hafaza eden su geçmez bölümler ya
pılmakta veya bunlarr, korunmasr 
icab eden kısımlardan mümkün mer
tebe uzak bir mesafede iştial ettir
mek suretiyle tedbirler almmaktadır. 
Bu münasebetle şunu da kaydetmek 
lizımdır ki, tahrib maddesinin tesiri, 
iştial noktasiyle çok alakalıdır. Suda 
iştial eden bir tahrip maddesinin te
siri havada iştial eden bir tahrip 
maddesinin tesirinden çok daha bü
yüktür. Bunu, Birleşik Amerika hü
kfimetlerinin deniz manevraları da is
bat etmiştir: Bu manevralarda, ti.ede· 
fi teşkil eden geminin hemen yanı ba
şında patlayan bir bombanın, doğru
dan ooğruya isabetten daha çok te· 
sirli olduğu anlaştlmıştxr. 

Tahrip maddesinin iştial nok:ta
siyle korunması icab eden kısım ara· 
smda zaruri olan mesafe ise, (1 ve 3İ 
numaralı resimlerde görüldüğü gibi) 
bu kısımları kabil olduğu kadar ge~ 
minin içerlerine doğru almak ve zırh
lı bir cidarla muhafaza etmek suretiy
le temin edilmektedir. 

Nitekim büyük harbde İngilizlerin 
inşa etmiş oldukları "Kilin Elizabet" 
tipindeki ( 4 numaralı resim) zırhlı
larda bu tertibat olduğu gibi, harbden 
sonra inşa ettikleri "Hud" dritnotun
da da bu tedbirler ahnmrştır. 
Denizciliğin en büyük sırlarından 

birini teşkil eden harb gemilerinin su 
altı zırh tertibatx mütemadiyen yeni 
şekiller arzetmektedir. Zırhın kalın
lığı, kullanılması imkan dahilinde o
lan siklete bağlıdır. Modern harb ge
milerindeki tekmil sikletin yüzde 35 i 
zırha tahsis edilmektedir. 

[ llliistrite Saytung ] dan 

İngiltere 
Avam kamarasındaki 

müzakereler etraf mda 

Muhafazakar gazeteler, avam ka -
marasında cereyan eden müzakereler -
den bahsederek hükümetin gösterdiği 
büyük kiyasete mukabil muhalefetin 
particilikten mülhem menfi bir zihni-

BAHISLERil 

yet taşımakta olmasını teessüfle kay
deylemektedir. 

Sol cenah gazetelerinin mütalaası

na göre, bilakis hükümetin zihniyeti 
tehlikelidir, ve hadisat belki de pek geç 
olarak bunu isbat eyliyecektir. Her 
halde Çemberlayn bir taraftan silahlan 
mayı tesri için işçilere müracaat eder
ken cliğer taraftan, bir parti nutku söy
lüyor. Çlinkü Falhan'da bir mebus se
çimi yapık:::ılttır. 

Güzel bir seçim nutku 

Taymis :;azetesi baş makalesinde 
Çemberlayn'ı tebrik ediyor ve ingiliz 
kiyasetinin diğer milletlerin kiyasetine 
üstün olduğunu memnuniyetle kaydey
ledikten sonra diyor ki: 

'' Eğer dünya yeni neviden bir din 
muharebesini bertaraf edebilirse bunu, 
bu gibi niyetlerin üstünde kalmak ki -
ya.setini gösteren hiç değilse bir devle
tin mevcudiyetine medyun kalacak -
tır." 

Niyuz Kronikl gazetesi de şöyle 
yazıyor: 

" Çemberlayn güzel bir intihap nut
ku verdi. Fakat diplomatik locada bir 
çok ecnebi mümessillerinin bulunduğu
nu unuttu. Çemberlayn bir başvekil gi
bi değil muhafazakar partinin lideri gi
bi söz söyledi ve bunu, müttehit bir 
cephe kurmak üzere muhalefete müra
caat ettiği bir sırada yaptı. 

Fransa 
Dış Bakanlığında yapılan 

toplantı 

Gazeteler, Avrupada gözükmeğe 

başlıyan kalkınma alametlerine büyük 
bir dikkat atfetmektedir. 

" Pöti Pariziyen" B. Pol Bonkur ile 
Fransanın muhtelif hükümet merkezle
rindeki siyasi mümessilleri arasındaki 

müzakereleri mevzuu bahsederek di
yor ki: 

"Avusturyanın Almanyaya ilhakın
d~i şiddet hareketi başlangıçta korku 
ile karışık derin bir hayret uyandırmış
tı. Fakat kısa bir müddet sonra, Hitle
rin yutma dalgası tehlikesine maruz bu
lunan bütün memleketlerde bir müda
faa hareketi ve bir aksülamel uyandır
dı. 

Çekoslovakya, Romanya ve 
Macaristanın vaziyetleri 

Çekoslovakya hemen gözlerini açtı.. 
Romanya ve Macaristanda da bir ko
runma hareketi baş göstermiştir. 

Macar naibi Horti, istiklalin teyidi 
mahiyetinde bir nutuk söylemiştir. 

Romanya kıralı Karo!, sarahaten 
Berlinden mülhem olan demir muhafız
lara karşı mücadele etmek üzere bütün 
iktıdarı elin.de topladı. 

Roma - Berlin mihverinin iki çen
geli şimdi sınırlarına takılmış bulunan 
Yugoslavya'da da müdafaa mekaniz -
ması harekete gelmekte gecikmiyecek
tir. 

İsvi~re ve Vatikan da 
düşünüyorlar 

Diğer taraftan İsviçre ve Vatirl.,m 
da düşünmeğe başlamıştır. Ve bizzat 
Musolini'nin de Çemberlayn ile anlaş
mak hususunda gösterdiği acele bir te
sadüf eseri değildir. 

Tehlike ve zaruretler, Milletler Ce
miyetinin bütün gayretlerine rağmen, 
gerçekleştiremediği birliği yaratabilir. 
Bir teşekkülün kurulması pekala müm
kündür. Fakat böyle bir teşekkül ancak 
İngiltere ve Fransa gibi ilci temele isti
nad ettiği takdirdedir ki, müessir olabi
lir. 

Akıllıca bir hareket 
"Övr'' gazetesi de şöyle yazıyor 

Hariciye nezaretinde Pol Bonkur ile 
Fransanm Almanya, Polonya ve Sov
yetler birliğindeki büyük elçileri ve 
Prağ ve Bükreşteki orta elçileri arasın
da yapılmakta olan toplantı çok akıllı
ca bir harekettir. Daha şimdiden iyi bir 
intiba hasıl etmitşir. Bu intiba da fran
sız dış politikasında bir kalkınma hasıl 
olduğu intibaıdır. Bu intibaı mesela Ro
manya gazetelerinde görebiliriz. Fran-

-9-

sa ve İngiltere, bu memleketlenkkı al
man faaliyetine ancak or alardaki mü -
messilleriyle büyük meselelerin hallini 
tetkik ettikten sonra karşı koyabilirler. 

Macaristamlaki vatanseverlik 
hareketi 

Pol Bonkur, daima vaziyetin kurta
rılabileceğini iddia etmişti. Hitlere kar
şı son günlerde tebarüz eden mukave
met alametleri bu görüşün ne kadar 
doğru olduğunu isbat eylemiştir. 

Macaristanda da Hitlerci!iğin ta
hakkümü altına girmemek için büyük 
bir vatanperverlik hareketine şahit olu
yoruz. 

B. Blum ·un maliye, ekonomi 
ve para programı 

"Maten" gazetesi, Blum'un maliye, 
ekonomi, ve para programlarından bah
sederek diyor ki: 

" Bu program hazineye pek az para 
temin ettiği halde sermaye aleyhinde 
bir çok hükümleri ihtiva ve muhtelif 
şekillerde de enflasyonu tazammun ey• 
lemektedir. Blum, istikbal üzerinde oy
nuyor. 1936 da da mümasil bir teşeb • 
büste bulunmuş fakat ekonomiyi inki -
şaf ettirmeğe muvaffak olamamıştı. 

"Jurnal" gazetesi de, projenin enf· 
lasyonu ve bunu gizlemeğe matuf bir 
takım tedbirleri ihtiva ettiği mütalea • 
sındadır." 

"Ekselsiyor" gazetesi de, perşem -
be akşamı veya cuma günü kabine buh· 
ranının patlak vermesini beklemekte -
dir. 

5 kuruşla 
Aç bir. çocuğu 
doyurabilirsiniz 
Çocuk Esirgeme Kurumu genel 

merkezi her sene olduğu gibi bu sene 
de Ankara ilk okullarındaki zayıf ve 
kimsesiz (603) çocuğa her gün et
li sıcak öğle yemeği vermektedir. Bir 
çocuğun bir ögünlük Y.~eği ekmeği 

ile beraber beş kuruş tutmaktadır. Her 
vatandaş kuruma beş kuruş yardım et
mek suretiyle yoksul bir yavruya kan 
ve can vermiş olur. 

Kurumun dükkan ve mağazalarda 
bulunan kumbaralarına beş kuruş at
mak ıııuretiyle yapılacak yardım da bu 
güzel ''\aksadı temin eder. 

• 
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Dünkü çapraz keli.tnelerin 
halledilmiı ıckli 
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Soldan sağa : 

1 - Sayı - Ayrım. 
2 - Salilam - Gizlenecek şey. 
3 - Ekmek yapılan beyaz t oz. 
4 - Uyuyan - Erliğin zıddı. 
5 _ Kınlmış. 

6 _ t~mekten emir - Biçim • 
7 - Bır. nota - Tavlada atılan (Pek ince 

derı). 

8 - lmek mastarının, mazisi. 
9 - İstanbu.lun meıhur içilecek sulerın

dan blnsi. 
Yukarıdan aşağıya : 

1 - Kö~ ~ağırsak hast3lığı. 
2 - Dahıuın kısaltılmış şekli - Ses. 
3 - Noksan - Meşguliyet. 
4 - Mış. 

S - İçil~c:~k Şey - Almanyada bir nehir. 
6 - Cevızın arkadaşı - Beş parmaklı-

dJr. 
7 - H.aya - beraber doğmuş iki kardeş. 
8 - Bır nota. 
9 - Fare Yakahyan bir hayvan - Bir nota 
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,, M. M. bakanhğı 

Bidon ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Komia. 

yonundan: 
22S adet bidon açık eksiltme ile 

satın alınacaktır. Beherine tahmin e· 
dilen fiyat 22 liradır. Eksiltmesi ı2-
+938 sah günü saat 11 dedir.İlk te· 
minat: 371 lira 2S kuruştur. Şartna
mesi komisyonqa görülebilir. Eksilt
meye gireceklerin 2490 sayılı kanu
nun 2, 3. maddelerinde yazılı belge
lerle birlikte muayyen gün ve vakitta 
M. M. V. satın alma komisyonunda 
bulunmaları. (82S) 1689 

Haki gabardin kumaı ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma 

K.omi&yonundan : 
1 - Bir metresine tahmin edilen fiat 

(620) kuruş olan (12SOO) metre haki 
gabardin kumaş kapalı zarf usulü ile 
aatın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi (388) kuruş. bedel mu
kabilinde hergün M.M. vekaleti satın 
alma komisyonundan alınabilir. 

3 - İlk teminatı (Sl2S) liradır. 
4 - İhalesi 20 nisan 938 çarşamba gü

nü saat on birde yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin 

2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad
delerinde yazılı vesikaları ilk teminat
lariyle birlikte teklif mektuplarını i
hale saatinden en az bir saat evel M.M. 
V. satın alma komisyonuna venneleri 
lazımdır. (8S8) ı 780 

Hangar yaptlrılacak 
M. M. Yek.aleti Satın Ahna Komi1-

7onundan: 
l - 29 mart 938 salı günü saat ıs de 

kapalı zarfla eksıltmesi yapılacağı e
velce ilan edilen 16S bin S93 lira 42 ku
%\lf keşif bedelli Eskişehir hava oku
lunda yapılacak birinci ıınıf bir çift 
hangar inpatının eksiltmesinde talib
lcr tarafından verilen teklif mcktub
ları kanuni tarifat daircaiooe hazır

lanmadığından ifbu intaat yeniden 
pzarlıkla eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Pazarlığı 8 ni&an 938 cuma günü 
IUt 10 da M. M. V. satın alma Ko. da 

ppılacaktır. 
.S - İlk teminat 9529 lira 68 kuruf

tur. Ketif, şartname ve projeler 828 
kunıta M. 114. V. satın alma Ko. dan 
alınır. 

4 - Pazarlığa girecekler kanuni te
sninat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
en maddelerinde yazılı belgelerle ida
d prtnamenin 4 CÜ madde&inin (F) 
fıkraımda yazılı belgelerle birlikte 
pazarlık gün ve saatında M. M. V. sa
tın alma Ko. da bulunmaları. (900) 

ı874 

Muhtelif insaat 
M. M. Yeki.Jeti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - Çorluda yaptırılacak (F) tipi 

iki hangar, hamam, mutfak, su tesisatı 
~c 6 erat pavyonu, yol, meydan tesvi -
yesi, elelctrik tesisatı, kanalizasyon, 
cebhanelik, sondaj işleri inpatı kapa
lı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu inpat ve tesisata ait işlerin 
heyeti umumiyesinin keşif bedeli 
(852.S22,89) sekiz yüz elli iki bin bef 
yüz yirmi iki lira seksen dokuz kuruş
tur. 

3 - Eksiltme 22 nisan 938 cuma gü
nü saat ıs de M. M. V. Satın Alma Ko 
misyonunda yapılacaktır. 

4 - Keşif, proje ve şartnameler 42 
lira 63 kuruştur. 

5 - İlk teminat (378Sı) otuz yedi 
bin ıekiz yüz elli bir liradır. 

6 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerile idari şartnamenin 4 
üncü maddesinin (F) fıkrasında ya
zılı belgelerle birlikte teklif mektup -
larını eksiltme saatinden behemehal 
bir saat evel M M V Satın Alma Ko
miıyonu riyasetine vermeleri (9Sl) 

193ı 

A. Levazım AmirliOi" 

600 ton yulaf ahnacak 
Ankara Levazım &mirliği Sabn Alma 

ICoaıisyonundan: 1 
1- İhale günü talib ~kınadığından 

İıtanbul komutanlığına bağlı birlikler 
hayvanatı için 600 ton yulaf'ın kapalı 
zarfla eksiltmesi 11 nisan 938 saat 16 
da Fındıklı İstanbul komutanlığı sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 34SOO lira ilk 
teminatı 2S88 liradır. Şartnamesi 173 
kurut mukabilinde verilir. İsteklilerin 
ilk teminat ve kanuni vcsikalariyle 
teklif mektublarını ihale saatından en 

az bir saat evel komisyona vermeleri. 
(768) 1598 

Arka llRlası tamir ettirilecek 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
M. M. Vekaleti eıya ve teçhizat an

barında mevcut 234 arka çantası pa
zarlıkla taıınir ettirilecektir. Pazarlık 9 
nisan 938 saat 11 de Ankara Lv. Amir
liği satın alma komisyonunda yapıla -
caktır. 

Çantaları görmek üzere her gün 
mezkUr anbar müdürlüğüne, pazarlık 

için belli vakitte komisyonda bulunul -
ması. (944) 1921 

Jandarma 

Ankara Valiliği 

Kazma sapı, kürek ve 

saire olanacak 
Ankara Valiliğinden: 

Muhammen bedeli 154? liradan iba
ret bulunan 8SO kazma 400 kürek ile 
900 kazma sapı 800 kürek ve 800 çekiç 
ve çadır ipi alınacaktır. İhalesi ı4.4. 
938 perşembe günü saat ıs de hükümet 
dairesinde daimi encümende açık ek
siltme ile yapılacaktır. Muvakkat te
minatı 116 lida 3 kuruştur. İstekliler 
teminat mektubu ve ticaret odasından 
musaddak vesikaları ile ihale günü 
daimi encümene gelmeleri. 

Buna aid şartname Nafıa müdürlü
Y azlık elbiselik kumaş ğünde her gün görebilirler c192> 

16Sı 

ve yataklık bez alınacak Havuz yaptırılacak 
Jandarma Gene) Komutanlığı An Ank V ı ·ı··· d 

S . d ara a ı ıgm en: 
kara atın Alma Komısyonun an : K "f b d 1" 9242 l" 77 k t • . . • eşı e e ı ıra uruş an ı-

1 - Bır metresı altmış kuruş deger- b t b 1 A k h " d da . • . . are u unan n ara ıpo romun 
l~nen (4S.OOO) lıra degerınde yetmış yapılacak olan havuzun ihalesi ı4.4. 
Lınden se~se~ bin metreye .kadar er~t 1938 perşembe günü saat ıs de hükü
yazlık elbıselık. Kumaşla bır metresı- met dairesinde daimi encümende açık 
ne kırk kuruş fiat biçilen (18.SOO) lira eksiltme ile yapılacaktır. 
değerinde kırk bet binden elli beş bin Muvakkat teminatı 693 lira 2ı ku
metreye kadar yatak kıhflık bez aşa- ruştur. İstekliler teminat mektubu ti
ğıdaı yazılı tarihlerde kapalı zarf usu- caret odasından musaddak vesika An
li satın alınacaktır. kara nafıa müdürlüğünden alacakları 

2 - Yazlık elbiselik kumaş şartna- ehliyet vesikası ile birlikte sözü ge
mesi iki yüz yirmi beş kuruş karşılı- çen günde daimi"encümene gelmeleri. 
ğmda ve yataklık beze aid şartname Buna aid keşif ve şartnamesini hergün 
de parasız olarak komisyondan alına- Nafıa müdürlüğünde görebilirler. 
bilir. (1793) ı6S2 

3 - Eksiltmelerine girmek istiyen
lerin yazlık elbiselik kumuş ı için 337S 
ve yatak kılrflık bez için de (1387) li
ra (SO) kuruşluk ilk teminat makbuz 
veya banka mektubu ile şartname ve 
kanunda yazılı belgeleri muhtevi tek
lif mektublarını belli gün saat dokuza 
kadar komisyona vemıif olmaları. 

A - Yazlık eksiltmesi 12.4.938 salı 
günü saat on. 

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

Sıhat bakanlığı 

Sıva tamiri 
Sıhat Ve içtimai Muavenet Veka

leti Hudud ve Sahiller Sıhat Umum 
MdürJüiünden : 

Bir numaralı müdürler apartımanı

nın srva tamiratı eksiltmeye konul
mu1otur. Tahmini keşif bedeli (6944) 
altı bin dokuz yüz kırk dört lira (2S) 
yirmi beş kuruştur. Bu işe aid eksilt
me p.rtnamesi, mukavele projesi, keşif 
cetvelini isteyenler (35) kuruş muka
bilinde ayniyat şubesinden alabilirler. 
Eksiltme 8 nisan 1938 cuma günü aaat 
on birde açık eksiltme usulü ile yapı
lacaktır. Elaıiltmeye girebilmek için 
isteklilerin (520) lira (8ı) kuruş mu
vakkat teminat vermesi ve bundan baş
ka aşağıdaki vesikayı haiz olup gös
terilmesi lazımdır. 

Eksiltmeye en az bir parçada (7000) 
liralık bina inşaatı yapmış olduğuna 

dair nafıa müdürlüklerinden vesika 
almıf olanlar eksiltmeye girerler. 

(761) 1S80 

Gümrük ve inhisarlar 8. 

Müdür ve memur evi 

yapt1rılacak 
Ankara lnhiaarlar Bapnüdürlü. 

ğünden: 

Resim, proje, keşifname, ve prtna
melerine göre ; 

1 - Keçeç tuzlasında yapılacak 4ı86 
lira 23 kuruş keşif bedelli müdür evi 
ve 23S9 lira S3 kuruş keşif bedelli me
mur evi inşası açık eksiltmeye konmuş 
tur. 

2 - Bundan başka 26ı4 lira 93 kuruş 
luk kefif bedelli birde kantarcı oturma 
yeri inşası mukarrerdir. Bu iş için de 

.a açık eksiltme yapılacaktır • 
3 - Her iki açık eksiltme ve ihale 

muamelesi ıs - nisan - 938 tarihinde 
cuma günü saat 16 da baş müdürlüğü
ı üz binasında tvp~ana~ kkomisyonda 
ayrı ayrı icra olunacaktır. 

4 - Arzu edenlerin fazla tafsilat al
mak ve istenilen evrakları görmek için 
Jimdiden ba, müdUrlilğümüz tuz fen 
şubesine müracat etmelidir . 

S - hteklilerin ilk keşif varakaları
na göre muhammen bedelin yüzde ye
di buçuğu olarak müdür ve memur ev
leri için 566 lira ve kantarcı oturma ye
ri için de 196 lira muvakkat teminat pa 
ralarını idaremize verdikten sonra a
çık eksiltmelere iftirak edecekleri i
lin olunur. (834) 1710 

Dosya rafı ve kabı yapllrllcak 
Ankara Valiliğinden : 
Keşif bedeli 736 lira 30 kuruftan 

ibaret bulunan maliye vekaleti tefti' 
heyetine tahsis edilen mahalle sabit 
dosya rafı ile kapı inşaatı 16-4-938 
cumartesi günü saat 11 de Nafıa ko
misyonunda ihale edilmek üzere pa
zarlığa konmuştur. 

Muvakkat teminatı 55 lira 23 ku
ruştur. İsteklilerin teminat mald>u
zu ile ticaret odasından muaaddak ve
sika ve Ankara Nafıa müdürlüğün
den alacakları fenni ehliyet VHikaaiy 
le birlikte eözll geçen günde nafıa 
komnyonuna gelmeleri. 

Bu ite ait kqif ve .. rtnameeini na
fıa dairesinde görebilecekleri ilin o-
lunur. (878) 1789 

Pulluk alınacak 
Ankara Vilayetinden : 

1 - Vilayet çiftçilerine dağıtılmak 
üzere satın alınacak 56 adet iki demirli 
pulluğun 19-S-938 perıembe günü saat 
ı6 da açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Pullukların muhammen bedeli 
2240 liradır. 

3 - Şartnamesi Ankara ve lıtanbul 
Ziraat Müdürlüklerinden meccanen ye. 

rilir. 
İsteklilerin pulluklann % 7 ,5 tutan 

olan meblağı banka mektubu veya hu
susi muhasebe müdürlüğü veznesine 
yatınlmıj makbuz ile birlikte eksiltme 
günü gösterilen saatte Vilayet daimi 
encümenine verilmeleri ilan olunur. 

(832) ıso8 

İnşaat ilôvesi 
Ankara V alil iğ inden : 
Keşif bedeli 740 lira 66 kuruıtan i

baret bulunan maliye vekaleti varidat 
umum müdürlüğü binasında yapılacak 
ilavei inpat 7. 4. 938 perfembe günü 
saat ı5 de nafıa komisyonunda ihale 
yapılmak ürere pazarlığa konulmuı

tur. 
Teminatı muvakkate SS lira 50 ku

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

Keşif ve prtnamesini nafıa müdür
lüğünde görebilecekleri. {760) 1579 

Dolap yaptırılacak 
Ankara Valiliiinden : 
Maliye Vekaleti Zat i'leri aicil ka

leminde yaptırılacak olan Dolap in
patı (S91) lira (S4) kuruş bedeli ke
şifle pazarlığa çıkarılmıştır. 

İhalesi 16-4-938 cumartesi tünü sa
at on birde nafıa müdürlüğü odasJtt
daki komisyonda yapılacaktır. 
Teminatı muvakkateei (44) lira 

(37) kuruştur. 

İstekliler teminat makbuziyle Tica
ret odasından musaddak vesika ve 
Nafıa müdürlüğünden alacakları eh· 
liyet vesikasiyle birlikte sözü geçen 
günde nafıa komisyonuna gelmeleri 
keşif ve şartnameyi nafıa müdürlüğü 
dairesinde her gün görebilirler. 

(881) 1792 

Koza boğumevi 
yaptınlacak 

Ankara Vilayetinden: 
Birinci kısım ke§if bedeli 490 lira 3S 

kuruı olan Kalecik kazasında yapılacak 
koza boğum evi 2ı-4-938 perşembe gü
nü saat ıs de Vilayet Daimi encüme
nince pazarlıkla ihalesi yapılacaktır. 

Boğum evi yapılacağı yer kaza da
hilinde belediye ve memurumuz tara
fından gösterilecek yerde müteahhidi 
tarafından yapılacaktır. 

İstekliler buna benzer iı yapmış ve 
muvaffak olmuş olmalan lazımdır. Pa
zarlığa girecek olanlar % 7 ,S nisbetin
de banka makbuzu veya hususi muha
sebe veznesine yatırılmış teminat mek 
tubu ile ihale günü encümende hazır 
bulunmalan. 

Şartname ve keşifnamesini görmek 
istiyenlerin Ankara ziraat müdürlüğü 
ne müracaatları ilan olunur. (883) 

18ı3 

Demi olları ~-.. , 

Kirahk seyyar büfe 
O. D. Yollan Sabn Alma Komis

yonundan: 
Ankara garı peronları üzerinde bu

lunan müteharrik ahşab büvet ile me
külat satııına mahsus araba beraber o
larak 9.4.938 tarihinden itibaren 3 ay 
müddetle kiraya verilecektir. Aylık 

kiraaı 110 lira tahmin edilmiştir. Pa
zarlık ı6.4.938 cumartesi günü aaat ıo 
da Ankarada ikinci itletme binasında
ki komisyonca yapılacaktır. 

Pazarlığa girmek istiyenlerin 24.7S 
liralık muvakkat teminat yatırmaları, 
ayni gün ve saatta komisyona müra
caatları. 

Şartname komisyonca parasız gös-
terilecektir. (926) ı877 

Bay1nd1rhk Bokonhgı 

Yapı isleri ilanı 
Nafia Vekaletinden: 

1 - Eksiltmeye konulan it: Anka
ra devlet mahallesinde yapılacak güm. 
rük ve inhisarlar vekaleti binası ikin
ci kısım inşaatıdır. 
Keşif bedeli 683,000 liradır. 
2 - Eksiltme 24-4-1938 çarşamba 

günü saat 15 de nafia vekileti yapı 

i'leri eksiltme komi9yonu odasında._ 
kaplı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye girebilmek ı~ıI\ 
isteklilerin 3ı070 liralık muvakat te
minat vermeleri ve nafia vekiletinden 
alınmıı ve yaptığı en büyük bir bina
nın bedeli 250.000 liradan qağı olma
dığını bildiren yapı mUteahhidliği 
veaikası göstermesi ve biuat yUkaek 
mühendiı veya mimar olmaaı veya 
bunlardan biriyle müftereken teklif 
yapıp mukaveleyi birlikte imza et. 
mesi lazımdır. 

4 - Eksiltme prtnameıi ve buna 
müteferri evrak 34 lira ıs kuruş bedel 
mukabilinde yapı işleri umum müdür
lüğünden alınabilir. 

İsteklilerin teklif mektublarını i
kinci maddede yazılı aaatten bir sa
at evveline kadar komisyon reisliğine 
makbuz mukabilinde vermeleri lazım
dır. 

Postada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez. (891) 1844 

Telgraf fincan demiri 

ah nacak 
Nafıa VekaJetinden : 

9 mayıa 938 pazartesi günü saat ıs 
de Ankarada nafıa vekaleti malzeme 
elaıiltme komisyonu odasında 1800 li
ra muhammen bedelli ı2000 adet tel
graf fincanı demirinin açık eksiltme 
usulü ile ekailtmcai yapılacaktır. 

Muvakkat teminat ı3S,- liradır. 
Eksiltme ,artnamesi ve teferruatı 

Ankarada vekalet malzeme müdür.lü
ğünden parasız olarak alınabilir. 

İsteklilerin ayni gün saat ıs de mal
zeme eksiltme komisyonunda hazır bu-
lunmaları llzımdır. (749) ıS73 

Betonarme köprü insaah 
Nafıa Vekaletinden : 
1 - Bilecik Vilayetinde Söğüt - Es

kişehir yolu üzerindeki ahıap Yeniköy 
köprüsünün betonarme olarak in§&atı 
kapalı zarf uauliyle münakasaya çıka -
nlmıştır. . 

Keşif bedeli (40.000) liradır. 
2 - Münakasa, 2S-4-938 tarihine 

müaadif pazartesi günü saat ı6 da Na
fıa Vekaletinde Ş08C ve köprüler reis
liği eksiltme komisyonu odaımda yapı
lacaktır. 

3 - Münakasa prtnamesi ve buna 

,müteferri diğer evrak (200) baru§ mu
kabilinde gose ve köpriiter reisliğinden 
almabilir. 

4 - Münakauya girmek istiyenle
rin (3000) liralık muvakkat teminat 
vermeleri ve bu gibi işleri yapabil~cık
lerine dair Vekaletimizden alınmüş mü
teahhitlik vesikası ile ticaret odası ve
sikası ibraz etmeleri lazımdır. 

İstelclilerin, 2490 sayılı kanunun ta
rifatı dairesinde hazırlayacakları teklif 
mektuplarını ikinci maddede yazılı va
kitten bir aaat evveline kadar komis
yon reisliğine makbuz mukabilinde ver
meleri muktazi olup postada olacak ge-
cikmeler kabul edilmez. (8S4) ı 923 

Vilayetler . · 
Uzunköprü hükümet 

konağı inşası 
Edirne Nafıa Müdürlüğünden : 

Uzunköprü hükümet konağının ze
minkat betonarme döşemesiyle bir kı
sım beden duvarları ve saire inşaatı ve 
diğer aksamın yapılmasına hazırlık ol
mak üzere şartname ve keşifnamesinde 
yazılı olduğu üzere betonarme demiri, 
çıralı kereste, tuğla ve Marsilya benze
ri kiremit ihzaratı ı6 - nisan - 1938 cu
martesi günü saat 11 de ihale edilmek 
üzere 1 S gün müddetle kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye çıkanlmış_tır. 

Gerek inşaat ve gerekse ihzarata ait 
keşif bedeli yekunu (21,848) lira (48) 
kuruştur. İsteklilerin proje resimleri 
keşif kağıtları ve şartnameleri muka
,velename sureti ve sair evrakı parasız 

olarak Edirne nafıa müdürlüğünden 

verilecektir. 
Muvakkat teminat ( 1639) liradır. 
Eksiltmeye girmek için bu gibi bir 

defada en az 20.000 liralık bir inşaat işi 
yaptığına dair vesika ile Nafıa V ekale
tinden 938 ıenesine mahsus alınmış 

müteahhitlik vesikası ve senei haliye ti
caret odası kağıdları ve eksiltme şart
namesinde yazılı prtları haiz bulun
mak lazımdır. Müteahhitlerin 2490 sa
yılı kanuna göre hazırlıyacaklan teklif 
mektuplarının yukarıda yazılı günde 
saat ona kadar Edirne Nafıa Müdürlü
ğü odasındaki eksiltme komisyonu baş
kanlığına teslim etmeleri lazımdır. 

(1832-958) l 93S 

4 kaıamn haritaSI yap;·llacak 
Çorum Valiliğinden : 
20 nisan 938 saat 11 de Çorum vila

yeti makamında ihalesi yapılmak üze
re 19SO lira ke1if bedelli Sungurlu, 
3250 liralık Oamancık, 1950 liralık 
MecidözU, 1625 liralık Alaca olmak ü
aere cemaıı 8775 lira kqif bedelli 
yukarıda isimleri geçıca kazaların hali 
hazır haritalarmm alınması açık eksilt 
meye konulmuştur. Şartname ve buna 
aid diğer evrak Çorum nafıa daire
sinde görülebilir. Muvakkat teminat 
6S8 liradır. İsteklilerin tekl.if mcktub
larile bu iti yapabileceklerine dair Na 
fıa Vekaletinden alınmış ehliyetname 
ve diğer belgelerini ihale günü saat ıo 
da ihale komisyonuna vermeleri la -
zımdır. 1940 

Otobüs alınacak 
Trabzon Belediye Riya.setinden : 
1 - Belediyede mevcud şartname -

si mucibince, her biri ı8 kişi alan 
1938 modeli Şavrole Ford veya mua
dili marka otobüs alınacaktır. Bunla
rın beherinin muhammen bedeli 3200 
liradır. 

2 - Bu husustaki şartname, bila 
bedel belediyeden alınabilir. 

3 - Eksiltme, 8-4-1938 cuma gü
nü Belediye daimi encümeninde saat 
ıs de yapılacaktır. 

4 - Eksiltme, kapalı zarf usuliy
le yapılacaktır. 

S - Muvakkat teminat: 450 lira
dır. 

6 - Alınacak otobüslerin parası 

938 senesi haziranından itibaren ı938 
senesi büdcesinden ve şartnamede ya
zılı vadelerde ödeneceı.tir. 1716 

Kapah zarf usulile 
eksiltme ilônı 

Bingöl Vilayeti Daimi Encüme -
ninden: 

1 - Eksiltmeye konulan it: Ça
pakçur • Bingöl yolunun 38X40 kilo
metreleri arasındaki Çoban kayası te.s
viyei turabiyesi ve menfez inşaatı olup 
muhammen keşif bedeli 267 SO liradır. 

2 - Eksiltme 10-5-938 salı günü 
saat 1 S de Bingöl vilayeti merkezi olan 
Çapakçurda daimi encUmen odasında 
kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme prtnamesi ve buna 
müteferri evrak istekliler Bingöl ve 
Tunceli Nafıa Müdürlüklerinde göre
bilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (2006) lira muvakkat temi
nat vermeleri ve kanuni vesikaları haiz 
bulunmaları ve Nafıa Vekaletinden a
lınmış tesviyei turabiye ve kirgir inşa
atı müte-ahhitlik vesikası ibraz etmesi 
lbımclır. 

5 - lste!dilerin teklif mektuplarını 
ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar komiıyona makbuz mu
kabibli vermesi lazımdır. 

6 - Posta ile ıelecek mektuplamı 

6. 4. 1938 

mühür mınnu ile kapatılmış olması la
zımdır. 

7 - Postada olacak gecikmeler ka-
bul edilmez. 1936 

1 Gümrük muhafaza 1 

Elbise münakasası 
Gümrük Muhafaza Genel Komu

tanlığı la.tanbul Satm Alma Komia.
yonundan: 

1 - Gümrük muhafaza memurları i
çin 113S takım elbisenin kap:.lı zarfla 
eksiltmesi pahallı görüldüğünden ye
niden 14.4.938 perşembe günü saat 11 
de pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı (17.025) :tira 
ve ilk teminatı (1278) liradır. 

3 - Şartname ve evsafı komİ8'fOD· 
dadır. Görülebilir. 

4 - İsteklilerin gün ve saatında ük 
teminat ınakbu~lariyle birlikte Galata 
eski ithalat gümrüğü binasındaki ko
misyona gelmeleri. (1S83/798) 1677 

lstanbul Üniversitesi Art
tırma, Eksiltme ve Pazar

lık Komisyonu ilanlan 

Klinik binası yaphnlacak 
1 - 3994Sl lira 38 kuruş keşifli İs- • 

tanbulda Cerrahpaşa hastahanesinde 
yapılacak Şirürji kliniği binası inşası 

vahidi fiat üzerinden kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe aid evrak ve şartname· 
ler şunlardır: 

A) Eksiltme ş.artnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Bayındırlık genel şartnamesi 
D) Özel şartname 
E)Ketif cedveli, tahlili fiyat ced

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

kı keşif bedelinin } üz binde beşi nis -
betinde bedel ile Güzel sanatlar aka
demisi tatbikat bürosundan alabilir -
ler 

3 - Eksiltme 21. 4. 938 perşembe 
günü saat ı6 da üniversite rektörlü
ğünde yapılacaktır 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 197SO lira muvakkat teminat 
vermesi ve bundan başka atağıdaki 
vesikaları getirmeleri lazımdır 

ı - 1937 senesine aid 150 bin lira -
lık bayındırlık bakanlığından ahnmıt 

inşaat müteahhidlik vesikası ve tali
bin kendiai bizzat mühendis veya mi· 
mar dıeiilae inpat müddetince fenni 
mesuliyeti kabul ettiğine dair bir mü
hendis veya mimarın noterden tasdik· 
li senedini ve yahud da bir mühendia 
veya mimarla müştereken taahhüde 
girdiğine dair noter senedi vermesi. 

S - Teklif mektubları 3 üncü mad
dede yazılı saatten bir saat evel ko
misyon başkanlığına makbuz mukabi • 
tinde verilecektir. 

P<>&ta ile gönderilecek mektubların 
en geç 3 üncü maddede yazılı saate 
kadar gelmiı olması ve dı§ zarfının 

mühür mumu ile iyice kapatılmış ol • 
ması p.rttır. 

Postadaki gecikmeler kabul edil· 
mez. (9S3) ı932 

Tapu tesçili 
Çankaya Tapu Sicil Muhafızlığm· 

dan: 
Küçük Esat mevkiinde ( şarkan un· 

cu Molla Hüseyin şimalen Molla Hüse
yin cenuben keresteci Hacı Halil gar
ban Çulhacı Osman şimalen devrişlerin 
Mustafa) ile mahdut vergi kaydına gö
re 6 dönüm miktarında ve 37 vergi No. 
lu Anapyos oğlu Cahnnes vereseleri 
namına kayıtlı olup kaydı bulunmayan 
ve halen damgacı Mchmedin işgalinde 
bulunan bağın Maliye hazinesi namına 
tescili istenilmiştir. Bu bağın hukuki 
ve fenni cihetlerinin tesbit ve tahkiki 
ve bu yerin kime ait olduğunun tayini 
için 27-4-938 çarşamba günü saat: ı4 
de mahalline memur gönderilecektir. 
Bu yer hakkında tasarruf iddia edenler 
var.sa mezkur gün ve saatte mahallin· 
de bulunacak ilan memurlanna ve ya
hu.el bu müddet zarfında 293 evrak No. 
sile muhafızlığımıza müracaat eyleme
leri ilan olunur. (9S4) 1933 
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C11mhuriyet Merkez Bankasının 

Çünkü ASPİRİN seneler

denberi her türlü soğukal 
gınlıklarına ve ağrılara karşı 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 
isbat etmiştir. 

ASPİRİN in tesirinden 
emin olmak için lütfen ffi nA~f<> mar· 

kasına dikkat edin iz. -

Birin~i nevi ekmeklik un münakasası 
Bayram1Ç Jandarma Sat Alma 

Miktarı Tuta ~ Komiayonu Batkanlığından : 
Cinsi Kilo Lira rı T~ınatı M. Teıpinat K. İhale günü saat Eksiltme 

_ ıra kuruı Lira kuru' şekli 

I nci nevi ~210,400) 27,752 2051 40 4102 80 ba 15 k has ekıfneklık un 20-4-938 çarşam apa-

B 
. 1ı zarf 

1 - ayraınıçteki k t l 
kadar dört a Irk . . ı a arın 1 mayıs 1938 den 30 ağustos 1938 gününe 

ı . 
1 

•. yk ıhtıyaçları olan birinci nev'i ekmeklik unlar kapalı zarf 
usu ıy e muna asaya ko 1 

2 
y k nu mu,tur. 

t ;; d uk arda mikdan yazılı (210,400) kilo un 20-4-938 çarşamba günü 
saal k e ornutanhk dairesindeki komisyonda eksiltmesi kati surette ya
pı aca tır. 

3 - Temi t k 'lnıi na mc tubları komisyon günü saat 14 e kadar komisyona ve-
rı ş olacaktır. 

4 - Teminatlar hUkümetçe muteber banka mektubları, esham ve tahvi
lit kanununa tevfikan alınır. 

5 ~. ~~tnameler Bayramiçde jandarma satmalma komisyonunda para-
ıız gorulur ve verilir. (1724-889) 1793 

~·1111111111111111111111111111111111111~ 
= ŞEYH AHMET : 
i Pek yakında Ankarada : ,. -ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Mahkemelerden 
Aluek:i Sulh Hukuk Mahkemeaiıı

den: 
Bademli köyü hududu dahilinde 

Menevte oluğu mevkiinde prkan Ak 
oluk, şimalen Sabit taş, garbcn Kara 

Ali tarlası ccnuben Akdağ ile çevrili 
50 dönüm mikdarı tarlayı Süleymani
ye köyUnden İbrahim oğlu Hasan Ö
nal ve diğeri Halis ve İzzetin milfte
reken Yİnni aeneckn fazla malik sıfa • 
tile nizasız tasarruflarında bulundur
duklarından ve tapuda kaydı olmadığı 
anlqıldıiuıdan :..Jd' . ·· ık· d 

1 
Mı ıayı mu ıyıet e-

e~ e~ ilandan bir ay içinde mahke
mcda ı aidl eaine ınüracaatları akai halde 

vacı ar Daınlar 
\eceli illn ına tapuya tescil edi-

olunur. 1937 

M~:...~ Birinci Hukuk 
--...en.: 

Buraaııuı teh k 
Taksim çıkınaz re Uatil mahallesinde 
ınukiın iken b. ında 30 numaralı evde 
ce mahal~ ~ Ankaranm Yeni-

nde Bezgin '-ak maralı evd 80& 17 nu-
e oturduğ 

oturduğu bil' . ~ ve halen nerede 
ltıınedığı anlilf ılan Haun. 

Karmız Anka . 
vukat A F rada Utıye vekili a-

. erruh Ağ 
lan boşanma an tarafından açı-
2. 3. 938 çar~viaının duruşması 
nacağından hah. laat 14 te icra kılı -

ıale Ankarada kan 

P. T. T. . 
Ku11unlu kablo ahnacak 

P T. T. Le.asan Miidürliijünden: 
1) - İdare ihtiyacı için 13 kalem

de muhtelif devreli kurıunlu kablo ka
palı zarfla eksilmeye konmuıtur. 

2) - Muhammen bedel (25000), 
muvakkat teminat {1875) lira olup ek
siltmesi 24 mayıs 1938 <aalı) gUnü sa
at (15) de Ankara P.T.T. Umum Mü
dürlük binasındaki aatm alma komia -
yonunda yapılacaktır. 

3) - İstekliler, muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubunu, kanu
ni vesaikle beraber müteahhitlik vesi
kasını ve teklif mektubunu muhtevi ka 
palı zarflarını o gün saat ( 14) e kadar 
mezkur komisyona vereceklerdir. 

4)-Şartnameler, Ankara P.T.T. 
Levazım, İstanbul Beyoğlunda P.T.T. 
Ayniyat Şube Müdürlüğünden parasız 
verili~ (928) 1920 

Bakar tel ah nacak 
P T. T. Levazan Müdürlüğünden: 
1) - İdare ihtiyacı için 43 ton 3 

M/M, 61 ton 4 M/ M,I ton 1,5 M/M ki 
cem'an 105 ton bakır tel, kapalı zarf
la eksiltmeye konmuıtur. 

2) Muhammen bedel (105,000), mu
vakkat teminat (6500~ lira olup eksilt
mesi 23/ mayıs/ 938 pazartesi günü 
saat (15) te Ankarada P. T. T. Umum 
Müdürlük binasındaki satın alma ko -
misyonunda yapılacaktır. 

AKTiF 
Kasa : 

Alun: Safi kiloıram 19.714,736 

BıuıJmot 

Ufaklık 

Dahildeki muhabirler : 
Türk lirası 

Hariçteki muhabirler : 
Altını Safi kiloıram 15.482,909 
Altına tahvlll kabil aerbeat 
dövizler. 
Diter dövizler ve borGlU ldirfııa 

baırt7elen 

Hazine tahvilleri : 
Deruhte edi. evrakı nakdiye . 
kartılıP. 

Kanwıua 6 ve 8 inci maddele
rine tevfikan hazine tarafından 
vaki tedlyat 

Senedat cüzdanı : 
Hazine bonoları. 

Ticari ıenedat. 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı 
( Deruhte edilen evrakı 

A - ) nakdiyenin karıılığı ea
( bam ve tahvilat (itibari 
kıymetle) 

B - Serbest esham ve tahvilat 

Avanslar : 
Altın ve döviz üzerine 
Taiıvillt üzerine 

Hissedarlar 
Muhtelif : 

Ankara Borsası 

Londra 
Nevyork 
Pariı 
Milino 
Bniksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterdam 
Praı 
Viyana 
Madrid 
Bcrlin 
Vartova 
Buclapeıte 
Bükreı 
Belcrad 
Yokobama 
Moakova 
Stokholm 

s -4 - 1938 

ÇEKLER 

628.-
0.790940 

25.5075 
15.0270 

4.6982 
87.0225 

3.4452 
63.695 

1.4274 
22.67 

12.74 
1.9709 
4.1850 
3.98 

106.21 
S4.6337 

2.7355 
23.86 
3.09 

Kapanıe 

628.-
0.7952 

25.5075 
15.0270 

4.6982 
87.0225 

3.4452 
63.695 
1.4274 

22.67 

12.74 
1.9709 
4.1850 
3.98 

106.21 
34.6337 

2.7355 
23.86 
3.09 

ESHAM VE TAHVİLAT 
Açılq Kapame ---

1933 Türk borcu I. 

l ?33 İkramiyeli 
Erpni 

Anlan Eakihitar 
Çimento 

19.50 19.50 
( Vadeli ) 

100.-

12.50 
(Peşin) 

100.-

12.50 

Zayiler 
Zayi - Belediye mezat idaresine bı

raktığım eşyalara ait 2667 sayılı muva
fakatname makbuzunu zayi ettim. 
Hükmü yoktur. Sami Arım. 1938 

Zayi- 1. 7. 928 tarihinde Konya 

gedikli erbaı hazırlama okulundan al
dığım tchadetnamemi kaybettim. Ye
nisini çıkaracağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. Konya gedikli okulu mezunla
rından 26 No. lu Hüseyin oğlu Hasan 

1927 

Zayi- 32 inci dağ topçu alayından 
aldığım terhis tezkeremi zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan es.kisinin hükmü 
yoktur. Ankara Nenek köyünde Yusuf 

çavuı oğullanndan 320 doğumlu Hacı 
oğlu Bayram 19-28 

Zayi - Merzifon İrfan mektebinden 
aldığım tasdiknameyi zayi ettim. Yeni-Ulus, Bursada "ı'--- . çı 

• :s """"1 Vtllyet l · vaaıtasıyle bu ba . gazete erı 
Ptakı arzuhal · ve davetiye ilin ıuretı 

de mezku ·· en tebliğ edildiğı hal
r gun ve a:ıatte 

3) İstekliler, muvakkat teminat mak 
buz veya banka mektubunu, kanuni 
vesaikle beraber mliteahhidlik vesika
sını ve teklif mektubunu muhtevi ka
palı zarflarını o gün aaat (14) e kadar 
mezkur komisyona vereceklerdir. 

4) Şartnameler, Ankarada P. T. T. sini alacağımdan eakiainin hükmü ol
Levazım, İstanbul Beyoğlunda P. 'f, madığı ilan olunur. Huan Recep oilu 
T. Ayniyat şube Müdürlüğünden 5251 1930 

gelmediğiniz gib' ınahkemeye 
ı tarafınızdan 

dak bir vekil de aönd musad-
• erıned'ğ· · 

Utiyenin talebiyle~ ı ınızden 
ınızda ınahk 

mece gıyab kararı ittih e-
. az ve mahkeme 

nın 15. 4. 938 cuma ... ~t 
- 14t . 

karar verilmiıtir . .Mezkilr e ıcrasına 
tc Anka l. . ilin ve aat • 

ra aa ıye bırinc · h 1 ukuk mah 
kemeainde hazır bulunman • 
muaaddak bir vekil g·· d ız ve yahut 

on ermeniz lU 
zumu aksi takdirde gıyab • 

ınızda malı 
kemeye devam olunaca v h -
muhakemeleri kan gı ukuk usulü 
. . . ununun 401; ve 405 
ıncı maddcaı mucibince iıbu ... 
gıyap kararı makamına kaim 

0 
ılan~~ 

zere uaulUn 142 inci madd . ~.u-
ce ilin olwı eaı ızıucıbın-

&U. 1929 

kuruş bedelle verilir. (927) 1919 L---------------

Paltoluk kumaş ve pelerin 
P. T. T. Levazım Müdürlütüadenz 

Cinsi Mikdarı 
Muhammen 

Bedeli 

eksiltmesi 

Muvakkat Ekailtınenin 
Teminatı Şekli 

Paltoluk kuma, 2850 metre 11400 855 kapalı zarf 
Pelerin 900 adet 10800 810 ,. ,. 

Cins, mikdar, muhammen bedel, muvakkat teminat, eksiltme şekli yu
karda yazılı pelerin ve kumaş 22 nisan 1938 cuma günü saat ıı de P. T. T. 
Umum müdürlük binasında~i satın alma kom\syonunda ayn ayrı eksiltme· 
leri yapılmak üzere münakasaya çıkarılmıştı. 

İstekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka mektubunu, kanuni 
vesaikle beraber müteahhitlik vesikasını ve teklif mektubunu havi kapalı 
zarflarını o gün saat (10) a kadar mezkQr komisyona vereceklerdir. Şart
nameler, Ankarada P. T. T. LeYunn ve İatanbulda Beyoğlunda P. T. T. I 
Ayniyat tube mtidClrlülderinden P.1Jasıs verilecektir. .(946) l9Z2 

2 Nisan 1938 vaziyeti 
L1RA 

27.730.3S2,97 
18.362.161,-
1.056.165,59 47.148.679,56 

350.612,62 350.612,62 

9.118.729,56 

20.303,13 

21.242.830,94 30.381.863,63 

lSS.748.563,-

14.374.727,- 144.373.836,-

3.000.000,-
42. 7 48.286,93 45.748.286,93 

38.762.531,58 
7 .064 .520,88 45.827.052,46 

53.821,65 
8.512.678,51 8.566. 500,16 

4.500.000,-
14.988.480,59 

YEK'ON ı 341.885.311 ,95 
-- - - - ---

PASiF 
Sermaye: 

İhtiyat akçesi 

Ad! ve fevkallde 

Huauat 

TedavUldeld banknotlar : 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanuaaa 15 •e 8 inci maddelerine 

tevfikan hazine tanfmdan vaki 
tediyat. 

Deruhte edi. evrakı nakdiye 
baki1eai. 

KU11hiı tamamen altın olarak 
illveten teda•üle vazedilen. 

Reeskont mukabili illveten ted. 
'VUd. 

Türk lirası mevduatı 

Döviz taahhüdatı : 

Aluna tahvili kabil dövizler. 

Diğer dövizler ve alacaklı klirinı 
baki1elerL 

Muhtelif ! 

2.105.172,40 

4.516.007,70 

158.748.563,-

14.374.727,-

144.373.836,-

1!>.000.000,-

13.000.000,-

932,77 

30.262.471,40 

YEK'ON : 

LİRA 

15.000.000.-

6.621.180,10 

176.373.835'-

14.038.853,14 

30.263.404,17 

99.588.038,54 

341.885.311 ,95 . --- --

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: Iskonto haddi o/o 5 1/2 Altın üzerine avans % 4 1/ 2 

Vergi borçları 
Çankoaya ka'Zllaı Malmüdürlüiü nden : 

Tarh Mükellefin 
No. ismi 

160 
207 
84 

245 
127 
136 
324 
992 
341 
49 

992 
7.98 
798 
287 
316 
196 
205 
241 
241 

Hamdi O. Mansur 
Etref Sami, 
M. Karyo 
Agobyoı 

Mehmet oğ. Hasan 
Şükrü oğ. Hikmet 
Mızrap oğ. Ömer 
Kahraman oğ. Hakkı 
Bahattin O. İsmail 
Osman o. Şevket A. 
Karl Şerf 
Şarl koz;andi .. .. 
Muatafa O. Rifat 
Sabri ve Azmi 
Ali O. Hasan 
Ali O. Hasan 
Mehmet O. Necip .. 

Nev~ 

ifti.&ali 

Pansiyoncu 
MUteahlıid 

Mühendia 
MUte.bhld 
Sebzeci 
Tüccar terzi 
Sebzeci 
Bakkal 
Yorgancı 

Çiçekçi 
Müteahhit 
Mütcahhid .. 
Lokantacı 

Kaaap 
Müteahhit 

.. 
Kasap .. 

Kazanç Buhran Cezası, Aid olduğu ihbarname 
Lira K. Lira K. Lira K. aene numarası 

--- ---------
70 33 

134 47 
33 36 

162 61 
4 39 

90 00 
29 12 

6 25 
27 50 

175 00 
6 25 

24 50 
45 00 
30 00 
34 37 

755 76 
11 20 

150 00 
29 59 

14 06 
82 49 

7 67 5 00 
114 66 622 86 

98 
20 70 
s 82 
1 44 
6 32 

35 00 
1 44 
4 90 

10 35 
6 90 
6 87 

30 00 
5 92 

13 50 

94 
4 12 

24 94 

6 75 
4 50 

935 
935 
935 
936 
936 
937 
937 
937 
937 
937 
937 
937 
937 
937 
937 
937 
934 
936 
936 

2/ 46 
6/49 
2/ 84 
2/63 
3/ 33 
7/ 23 
7/ 2 
6/70 
7/ 49 
7/40 
7/62 
6/ 119 
7/ 52 
7/ 45 
6/ 87 
7/ 15 
3/ 32 
3/ 33 
3/50 

Tarholunan vergiye dair ihbarname muhteviyatı yukarıya çıkarıımı,tır. İsimleri yazılı mükelleflerin ad
~es ve mahalli ikametleri meçhul olmak huebiyle ifıbu tebliğat hukuk muhakemeleri usulü kanununa tevfikan 
ıla~en yapılmııtır. Tarihi tebliğinden itibaren 30 gün zarfında matruh vergiye itiraz edilebilir. Bu müddetin 
mürurundan tonrı verginin vacibül ifa olacağı illn olunur. • (957) 1934 

• T.I BANKA~I 
1938 

KüçOk Cari He&aplar 

ikramİlje. pl&nl==ı 
4 illet ı 000 llrıh•-
8 ,, 500 il 

400011rı 

4000 ,, 
16 

" 
250 il 4000 

" 
76 

" 
100 " 

7600 
" 

80 ,, 50 " 4000 ,, 
200 il 25 il 5000 " -
384 ,, -28600 ,, 

Kuraları 1 ma~ 1 haziran. 1 ey
lôl, 1 blrlnclkinun tarihlerinde 
~kflecekttr. 

................................................... fi 111111111111111 

En as 50 lira mevduatı 
bulanan haaplar kara
lara Jahil edilecektir. 



-1%-

Grip 
nezle 

başağrısı 

kırıklık 

dikkat 
ediniz 

Bu ilk tehlike alômetini görür görmez derhal 

:N.EV-·ROZi N 
' .. '· . ... . . 

Almak lazımdır. 

NEVROZIN soğuk alğınlığının fena i.kibetler doğurmasına 
mani olmakla beraber bütün istirabları da dindirir. 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir 

inşaat sahiplerinin . 
na zart dikkatine 

Mersinde ilerdenbcri inşaat malzemesi üzerine muamele yapan 
Karamancılar firması ortaklarının iştirakiyle Ankarada 

Akdeniz Güven Ticaret Türk Limited Şirketi 
Unvanlı bir şirket teşkil edilmiş ve Hanef apartımanı altındaki ti
carethanelerinde bilumum inşaat malzemesi ve sıhi tesisat satışla
rına başlamışlardır. Sayın müşterilerin ticarethanemizden yapacak
ları siparişat ve mubayaattan dolayı her veçhile memnun klacakla
rını temin ve bu keyfiyeti ilan ederiz. 

Akdeniz Güven Ticaret T. Ld. Şirketi Ti. 3515 1602 

,Krem Balsamin 
Kumral, Sanşm, Esmer her tene tevafuk eden yegane sıhhi krem· 

!erdir. Cildi besler. Çil, Leke ve sivilceleri kamilen izale eder. Yarım 
asırdanberi kibar mahfillerin takdirle kullandıkları sıhhi güzellik 
kremleridir. 

KREM BALSAMlN 4 ŞEKİLDE TAKDİM EDİLİR 
1 - Krem Balsamin yağlı, gece için pembe renkli 
2 - Krem Balsam!n yağsız, gündüz için, beyaz renkli 
3 - Krem Balsam.ın acı badem, gündüz için beyaz renkli 
4 - Krem Balsam in acı badem, gece için, pembe renkli. 
1NG1LİZ KANZUK ECZANESİ. - Beyoğlu, İstanbul 

596 

1915 

NEOSTERİN 
Ağız, boğaz, burun yollariyle 

vücuda giren nezle, kızamık, kı
zıl, grip gibi bulaşıcı hastalık
lardan korur, dişleri ve diş etle
rini temizler, .kuvvetlendirir. Ec
zanelerde reçetesiz satılır. 483 

Baı. diş, nezle, 
grip, romatizma 
ve bütün ağrıla
rınızı keser. ka
bında günde 3 

kaşe alınabilir. 

Bir memur 

lı§acak bir memura ihtiyaç l 
vardır. Akba'ya müracat e
dilmesi. Telefon 3377 1880 

1857 

ULUS -19. uncu yıl. - No.: 5991 

İmtiyaz sahibi ve Baımuharriri 
Falih Rıfkı ATAY 

Umumt Neşriyatı idare eden 
Yazı lgleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Ulus Basımevi: Ankara 

uı:us 

H A s A N 
Yamn yağlı gece ve deniz kremile 

menekşe ve acıbadem 

Yağsız Kor Kremi 

ACIBADEM Y AGI 
KREMİ 

Çilleri, sivilceleri, ergenlikleri izale eder. 
İhtiyarlan gençleştirir, gençleri güzelleştirir 

HASAN ismine ve markasına dikkat. 1914 

.................... 
Küçük ilan 1artlar1 

Dört satırlık küçük ilinlardan: 
Bir defa için 30 kuruı 
!ki defa için 50 kuruı 
Uç defa için 70 kunıı 
Dört defa için 80 kurut aluur. 
Devamh küçük ilinlarm her defası 
için 10 kuruş alınır. Meseli 10 defa 
neııredilecek bir illn için 140 ku.ruıı 
alınacaktır. 
Bir kolaylık olmak O.Zere, her atır, 
kelime aralanndald boıluklar müstes
na 30 harf itibar edilmlıtir. Bir küçük 
115.n 120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört aaurdan fazla her utır için ay. 
nca 10 kuruıı alınır. 

Satılık: 

Sabbk arsalar - Y eniıehirin en mu
tena yerlerinde 400 den 2000 metre 
murabbaına kadar ebadda imarca par
sellenmiş ve ucuz fiatla T. 2992 1430 

Acele aablık arsalar - Yenişehir 
Selanik caddesinde malmüdürlüğü kar
tısmda 423, 592 metrelik arsalar. Tl. 
1538 komisyoncu Hayri. 1699 

Satılık arsalar - Yenişehir, Selanik 
Karanfil, Meşrutiyet cad. Cebeci, Mal
tepcde muhtelif çapta arsalar H. Alıcı-
oğlu Tel. 1538 1749 

Satılık - Keskinde motör ile müte
harrik valsh 8 tonluk un fabrikasının 

nısıf mülkiyeti Keskinde fabrikacı Ağa 
oğ. Mustafa Ekinci'ye. 1773 

Satılık - 937 modeli ~evrole otomo
bil. Radyosu taksi saati var. Sebat ote-
li katibi Celfile. TL 1154 1784 

Acele satılık ev- Yangın yerinde 
Doğumevi yanında 2 katlı 5 odalı ev eh
ven fiyatla. H. Alıcıoğlu Tl. 1538 

1816 

Satılık arsa - Yeni~ehirde yol asfal
tında otobüs durağı civarında yüzü 20 
derinliği 70 ceman 1450 metrelik Tek. 
çift apartıman yapılabilir. Blok başı 

Tl. 2640 1850 

Satılık bağ - Yenişehir Küçük Esat
ta otobüs durağı civarında bakılı mey
vah manzaralı 2 odalı evi ve kuyusu 
vardır. Tl. 2640 1851 

Satılık 2 keman - Eyi sesli eski ve 
güzeldir. 1stiyenlerin Ankara Musiki 
Muallim Mektebi karşısında 10 No. lu 
evde Şofrat'a müracaatları. 1859 

80 santimetreye kadar muhtelif 
boyda ve bir hareketle değişir şaryo 
otomatik sutun tertibatı Desi.mal Ta
bülatör Türko - Üniversal Klavya is
tenilen tipte yazı aynı evsafta porta
tif modelleri. 

Kiralık: 

Kiralık apartnnan - Atatürk bul -
varında yeni yapılan Tuna apartmıa • 
nında ticaret şirketlerine ikamete elve
rişli daireler. Kapıcıya 3123 Tl. müra-
caa~ 1700 

Kiralık - Demirtepe Maltepe ara
sında asfalt üzerinde köprüye yaknı 37 
No. yeni apartmanın üst katı kiralıktır. 
6 oda bavaga.zı vardır. 1788 

Kiralık - Yenişehirde Yüksel Cad. 
9 No. Genbark aparttmarunrn 1 dairesi 
bottur. 4 oda 1 boldur. 3715 telefon. 

1795 

Kiralık veya sablık - Kavaklıdere 
Güven kooperatif evlerinden bütün 
konforu cami garajlı bir ev hem kiralık 
hem de devren satılıktır. 1103 No. ya 
telefonla müracaat edilmesi. 17 55 

Kiralık kat - Kavaklıdere fransız 
sefareti karşısında dört oda 40 lira. 
3843 numaraya telefonla müracaat. 

1764 
Devren kiralık daire - Kontratın 

bitmesine 5 ay var. 3 oda, hol, banyo 
62.5 lira kapıcı su ev sahibine ait. Ço
cuk sarayı caddesi B. Abidin apartmıa-
nı No. 6 1909 

Kiralık kat - Kavaklıdere fransız 
sefareti karşısında 4 oda 40 lira 3843 
numaraya telefonla müracaat. 1939 

I~ verenler: 

Mürebbiye aranıyor- - Bir alman 
mürebbiye aranıyor. 3843 numaraya 
telefonla müracaat. 1765 

..aııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. - -
E Dr. Bôsıt Ürek § - -- -E Cebeci Merkez Hastanesi -
~ iç Hastalıkları miitehassısı E -: Her gün hastalarım Y enişe- _ 
E hir Meırutiyet caddesi ÜrekE 
E apartmanında saat 13 den: 
: sonra kabul eder. Tel: 1694 E 
'='•ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

YENİ 
BU GÜN BU GECE 

6-4-1'938 

..ııııııııııııııııııııııttııııııııııııııııııııııııııııttttllllllllllllllllllllttllla. - -- -----------------------... --------------------------------------------

FOSFARSOL 

KUVVET, 

iŞTAH 

---------------------------------------------------Sihat Vekaletinin resmi ruhsatı- : -nı haiz olan doktorların beğen- E -dikleri bir tunıbtur. Kansızlık, E 
iştahsızlık, kuvvetsizlik bilhassa E -nevrasteni, ademi iktidar, mide E 
ve bağırsak tenbelliğinden do- :: -: ğan hazımsızlık ve kabızlarda en :: 

~ birinci devadır. :: - -: Tifo, grib, zatürrie, sıtma. ne- 5 = -: kahetlerinde §ayanı hayret tesir :: 
: gösterir. Vücuda dinçlik cilde E - -E penbelik, saçlara, gözlere par. E 
: laklık veren bu KUVVET ILA- E - -: CiNi sayın müşterilerine tanıt- :: 
: makla müftehirdir. Her eczane- E 
: de bulunur. 1802 ~ 
'=11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıi=' 

Uyanıı ~ Servetifünun 
1891 

Bqya.zarı: A. Ihsan Tokgö~ 

47 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli gazetenin 
Ankarada satıt yeri AKBA Kitebevidir. Senelik abone 10 lira. 592 

·Umumi heyet toplontlsı 
Kayseri ve civarı elektrik 

T. A. Şirketinden: 
31 Mart 1938 tarihine rastlayan perşembe günü adiyen tıoplana

cağıru ilin ettiğimiz 'irketimiz heyeti umumiyesi o gün toplanmış 
eberlyetin ve Nafıa komiserinin bulunmama• yüzünden, fkinic: 

t.oplantısmı 28 Nisan 1938 tarihine tesadüf eden perşembe günü sa
at 14 de Kayseride Maarif hanında kain şirket merkez binasında 
yapmak üzere tehir etmiş olduğundan, bu toplantıya iştirak etmek 
istiyenlerin hamil oldukları hisse senetlerini içtima gününden bir 
hafta evvel şirket veznesine tevdi etmeleri lazımdır. 

Sözü geçen hisse senetleri ı.. ve Ziraat Bankalarına da verılebi
lir, bu takdirde Bankalardan alınacak makbuzlarm gene mua~ 
olan günde şirkete ibraz: zaruridir. 

Ruznamei müzakerat 
1 - Meclisi idare ve mürakip raporlarının okunması. 

2 - 1937 Dcvrei hcsabiyesine ait bilanço, kir ve zarar besapla
rının t.etkik ve tasdikiyle Meclisi idarenin ibrası. 

3 - 1937 senesi karının meclisi idarenin tcsbit ve teklif etmiş 
olduğu şekilde tevzii. 

4 - Nizamnamenin 34 üncü maddesi mucibince krdem ftibariy
le çıkarılacak iki aza yerine aza intihabı ve meclisi idare hakkı ha
zurunun tcsbiti. 

5 - Mürakıp intihabı ve ücretinin tayini. t9.18 

Bir Alman mütercim aranıyor 
Ankara Elektrik ve Havagazı T. A. Şirketinden : 
"Şirketimizin bir almanca mütercime ihtiyacı vardır. Fenni, hu

kuki ve iktısadi yazıları ahnancadan - türkçeye ve türkçeden - al
mancaya hatasız çevirebilmesi ve lisan bilgisinin çok kuvvetli ol
ması şarttır. 

Verilecek maaş 250.- liradır. 

Taliplerin şahsen veya yazı ile şirketlerimiz müdüriyetine mü
racaatları.,, 

"Ankara Elektrik ve Havagazı T. A. şirketleri,, 1917 

SİNEMALAR HALK 
BU GECE 

.JlllllL. - -Seyircilerini sonsuz ve tatlı heyecanla 
sürükliyen mevsimin en güzel fransız

ca sözlü ve musikili filmlerinden 

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

Hindistanda "UDY APUR'' mihracesi-
nin himayesinde ve büyük fedakarlık-

tarla çevrilen mevsimin en büyük 

UYKUSUZ GECELER 
Bat Rollerde 

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

şaheserlerinden 

MiHRACENiN GÖZDESi 

Pierre Renoir - Gaby Morlay 
Fransızca sözlü ----

---- Türkçe sözlü ve türk musikili .... 
1 

Gündüz seanslarında : v. -- - IO 

TRlUMPH cedvel ve yazı makine
si Türkiye acentası: Emin Said Ersan 

Seanslar: 2.45 - 4.45 - 6.45 Gece 21 de - -., .... ,,. .... 
ZENDA MAHKÜMLARI 

Tl. 2686 P. K. 50i Ankara 1913 

angın, hayat, otomobil, cam sigortaları yapılır 
Halil Naci Mıhcıoğlu, Telefon: 1230 

Anafartalar cad. No. 111 Tel.: 2089 

• "ttnyon" Ankara acentalıiı 1334 


