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Ulu Buımevi 
Çank:ın caddesi Ankara -Telgraf: Ulua - Ankara -TELEFON 

Bapnubarrir 1111 
Fransızca Ankara 1063 
Yan iılerl 1062-1063 
İdare müd!lrlüğti 1061 
Atölye 1064 A C 1 M 1 % AN C> 1 M 1. %. C> 1 R. 

Senclto Bluma karşı cephe aldı 
Fransız parlamentosu mali kanuni 
"'' t'tt '* t t • 4. t y•ttt'' 

projelerini kabul etti, fakat .. : 
4, . , "* V $ f ...... ~ • • 

Radikaller Blum 
kabinesini lulmadllar 
Senato reddederse kabinenin cuma 

günü istifa etmesi muhtemel 
'[Fransız kabinesi hakkında gelen haberler 3 üncü sayfaroızdadır] 

Ulusun ıehir anketi 
tU Ut tt t t t • 

Ankarada halka
pahalı et yedirmemek 
için alınan tedbirler 
Uluı'un dünkü nüshasında okudu

ğumuz gibi Ankarada et alım ve satı
mında rol sahibi olan bazı mutavassıt
l~rın fazla kazanç temini arzusiyle et 
fıatlarını yükseltmekte amil olmaları
nın önüne geçilerek koyun etinin son 
haftaki fiatı olan 50 kurut üzerinden 
a~tılması hususunda belediyece ted
bırler alın.mı,tır. 

Hayatı ucuzlatma kararını vererek 
icab eden tedbirleri de almağa başla
dığımız bu günlerde Ankara gibi bü
yük bir fehirdc et fiatlarını yükselt
mek değil, indirmek bahis mevzuu i
ken bir takım fuzuli mutavassıtların 
hasis kazançları pahasına halkı bu 
ın~im gıda.sının velev bir gramından 
dahı mahrum buakmağa imkan ta
savvur edilebilir miydi? 

Bu itibarla belediyemizin radikal 
~rarlarını Ankara şehri ittifakla tas
vı..b etmi' olmak gerektir. 

B~ suretle aktüel bir mahiyet alan 
e t 1 binlerce vatandaşla alakalı bir 
nıege}e olarak tetkik etmek istedik. 

Y ··~-~t, Peynir, yumurta, ciğeı: gibi çok 
u ... ek d - ı · ao eger ı gıda maddelerinden 
le~a ~c!:ne~kle beraber, et, türlü şekil
duğ~ ~:ıh~ak edilebildiği, lezzetli ol
başlıca nihayet binlerce yıldan beri 
Çindir ~ı.dalarımızdan bulunduğu i
ıonra • d 

1
• •ofralarunızda - ekmekten 

gal etın· aı.ına eherniyetli bir mevki ir 
ı'tır T" k kullanrlınad· _ ur mutfaklarında etin 

çorbaya, ~gı yemek yok gibidir: 
rine gire •~zeye, pilava, hamur işle
da belki r, .. 'lı başına yemek olarak 

yuz r-eıı:ı'd· .. ·ı· ha nır. :r T ı pıprı ıp . zırla-

Menıleketi · 
karada rnızde ve bu meyanda An-

en çok k 
ıığır etlerı' . . oyun ve kuzu, sonra 
. . ıstıhiak d'l _ rımızde k e ı mektcdır. Şeh-

oyun · · hayvanların . . cınsınden kasaplık 
ıığır cinıind ıatıhlak ni&beti yüzde 76, 

larak tes.bit c~~ı°l~nl.arı da yüzde 22 o
şehirli çoğunı :nı~tır. Geri kalan% 2 
etlerdir. ugunun yemediği diğer 

Bizde et en . 
olunur. Yapıla ço~ §ehırlerde istihlak 
muu 3 7 56.00o n~fu C6aplara göre mec
lan 396 şehirde .. alu ve mezbahası o
bet eden et mik~ufusun beherine isa
hirler ve köyler a~~ l5'.61 kilodur. Şe
hesap, 1935-36 sen u~erınden yapılan 
darını 111 kilo oleaınde istihlak milt-

' arak t · . . 
1937 rakamlarına bak ayın etmiştır. 
adanı başına 22 66 (İ ılırsa lstanbulda 
lman devlet tedb" 1 s~anbulda, son a-
k · ı ır erıyle f" 

ı osu on kuruş ucu 1 et ıatının 
istihlak, yüzde otuzz attıasından sonra 
de 22,33 ve Ankarad artınıştır) lzmir
düşmektcdir. Şu hal~eda 31,24 kilo et 
mız arasında en çok et, , \'"atandaşları
dır. Yıyen ankaraJı. 

Yapılacak kıyasta ekon . 
yal birçok sebepler dikka:nık ve sos
tul~amak şartiyle Avru en uzak tu
lerınden b"•ıl d pa memleket-

""' arın a adanı b 
kadar et $Cldcdildi y . • aşına ne 

.. gını ur 

Anketi yapan: N. B. 

Almanyada adam başıan 54 kilo 
Belçikada 411 ,, 
Danimarkadıa 66 ,, 
Fransada 34 ,, 
İtalyada 15 ,, 
Norveçte 35 ,, 
Polonyada '19 ,, 
İngilterede 63 ,. 

Ankaranın et ihtiyacını nasıl temin 
ettiğini hiç merak ettiniz mi? 

Bu suale sakın Ankara vilayetinde 

(Sonu 8 inci sayfada) 

Mısır ve Türkiye 
Dıt Bakanımız Tevfik Rüştü Araı, 

yanında Dıt ve Ekonomi Bakanlığına 
mensup bazı tahsiyetlerle birlikte Mı
sıra hareket etmektedir. Bu seyahatin 
Türkiye ile Mısır arasında, arızi bazı 
hadiselere rağmen, asla sarsılmıyan 
ve yakın bir dostluk havası içinde in
kişaf etmesine hiç bir mani bulun
mıyan münasebetleri kuvvetlendire
ceğine fÜphe yoktur. 

Mısır, büyÜk harbdan beri, tabii 
servet kaynaklarının kendisine bah§· 
ettiği müstesna vaziyeti, medeniyet 
ve kültür eserleri ile tamamlıyarak, 
bugün, arab müslümanlığı aleminin 
en ileri ve zengin ülke&ini teşkil et -
mekte bulunmuıtur. Uzun ve çetin 
bir mücadele, bir istiklal da.vuı, ye
ni ve genç Muıır'ın yÜkselitinde bq
lıca iınil olduğuna §Üphe yoktur. 
Bir taraftan iki milleti biribirine bağ· 

layan tarihi rabıtalar, diğer taraftan 
umumi barı§ ve Akdeniz emniyeti 
husur.undaıki fikir ve hedef birliği
miz, bize, dost Mmr'ın inkitaf hare
ketini derin bir aaadet ali.kası ile 
takib ettiriyor. Kuvvetli bir Mısır 
aulh muvazenesi için kıymetli bir 
inanca.dır. Kahire'de iç ve dı§ politi
kayı idare edenler, memleketlerinin 
bu ehemiyetli ve nazik mevki ve va
zifesini takdir etmekte olduklarını 
göstermektedirler. 

Genç Kıral Sa Majeıte birinci Fa
ruk'un muhterem baba11nın iktidarı 
ile Mısır tarihinde yepyeni bir dev -
re 

1

açılmı§tır. Ekonomik, aosyal ve 
kültürel bakımdan devamlı ve emin 
bir yükseli§ ve ilerleyi§, bu yeni dev
renin karde§ Mıaır'a vadettiği par -
lak istikbali teyid ediyor. 

Doktor Tevfik Rüttü Aras, Ata
türk'ün ve onun bütün his ve düşün -
celerini temsil etmekte olduğu türk 
milletinin, dost millete ve onun asil 
hükümdarına selam ve muhabbetini 
götürmektedir. Bu seyahat iki taraf
ca da sdda,ması temenni olunan le· 

1 n ıcı ola· 

Dt§ Bakanımız doktor Arcu 

Dış bakanımız 

Kahireye 
hareket etti 
İstanbul, 6 (A.A.) - Hariciye veki

li Dr. R. Aras bu sabah 9 da Romanya
kumpanyasının Daçya vapuru ile Mı
sıra doğru şehrimizden hareket etmiş
tir. 

Mısır'ın Türkiye Orta elçisi aynı 
vapurla Hariciye vekilimize refakat 
etmiş olduğu gibi, Hariciye umum mü
dürlerinden oı::ta elçi Mehmet Cevat 
Açıkalın, hususi kalem müdürü Refik 
Amir Kocamaz, Hariciye memurların
dan B. Seyfullah, Dahiliye umum mü-

( Sonu 8. inci say! ada) 

Balkan antantı ekonomik 
konseyi ve Balkan basın 
konferansı bugün açıhyor 

Ekonomi konseyinde 
Konuşulacak 

meseleler 
Adliye Bakanı ve Dr~ Bakanlık Ve

kili B. Şükrü Saraçoğlu beraberinde 
Dış Bakanlık hususi kaleminden B. 
İrfan Sabit olduğu halde dün akşam 
1stanbula gitmiştir. B. Şükrü Saraç
oğlu 1stanbu1da toplanacak Balkan 
antantı ekonomik konseyini açacak· 
txr. 

Basın koni eransında 
Delegasyonlar 
İstanbulda 

İstanbul, 6 (Telefonla) - Balkan 
basın konferansı yarın saat 15 de yu
goslav delegasyon :rıcisi B. Yovanoviç 
taraf mdan açılacak ve bizim milli ko
mite reisi B. Yunus Nadiye devredi
lecektir. Bundan sonra Yunus Nadi 
bir açış nutku söyliyecektir. Bu nut
ka Balkan memleketleri matbuat 
delegasyonları reisleri mukabele ede· 

Ekonomik konsey ve ceklerdir. Müteakiben de konferansa-
bmın konferansı zaları arasında teknik, politik ve kül-

tstanbul, 6 (Telefonla) - Balkan Balkan ekonomik konaeyini aça- tür komisyonları için seçim yapılacak-
antantı ekonomik konseyi ile, Balkan k l Adl" V D tır. Seçimden sonra da konferans ça-ca o an ıye ekili ve l§ 
Basın konferansı yarın Yıldız sara - hşm.alarına başhyacaktır. 
yı.nda ilk toplantılarını yapacaklar- Bakanlık Veküi 8. Şükrü Basın kongresine iştirak edecek o-
dır. Ekonomi konseyini Adliye Ba- Saraçoğlu (Sonu 8 inci sayfada) 
kanı ve Dq Ba~nlığı ~kili B~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Şükrü Saraçoğlu bir nutukla açacak
tır. 

Ekonomi kon5eyine i§tidk cd~ek 

(Sonu 8 inci sayfada) 

inglllı • ltalyan anlasmasınıa esasları 
~ ............. .. .... , .. t""' ........... .... ' 

Akdenizdeki tahkimat 

İki devletten biri tarafından 
diğerine haber verilecek 

lngiliz bahriyelileri bir top bCJ§ında manevra yaparlarken 
Londra, 6 (A.A.) - Taymis ve Deyli Telgraf gazeteleri ingi. 

liz - İtalyan anla,masmm şartlarını şöyle hülaıa ediyorlar: 
"Her iki taraf 1885 tarihli enternasyonal Süveyt kanah muka

velesini teyid eylemektedir. 

Akdenizde yapacakları tahkimattan 
biribirlerini haberdar edeceklerdir. 

Habe~is.tan ile Sudan, Kenya ve in
giliz Somalisi arasındaki hududları 
tayin için komisyonlar teşkil oluna· 
caktır. 

Arab devletlerinin tamamiyeti hak· 
kındaki muahede teyid olunacak ve 
maamafih İtalyanın . Filistindeki bu· 

Gümrükler bakanı 
• 

lstanbula gitti 
Gümrük ve İnhisarlar Bakanı ve 

Ziraat Bakanlığı Vekili B. Rana Tar
han birkaç gün kalmak üzere dün ak-

Türkkutu &§ öğretmeni Bayan Sabi ha Gökçen'i~ Türkkutu filosiyle lzmire 
gittiğini Yaztnıthk. Yukarda tayyareci Gökçen'i lzmircfe kendisini karıılıyan 
tayyareciler arasında görüyorsunuz. 

FRANKOCULAR İLERLİYOR 

Barselondaki nazırların 
aileleri kafile ·kafile 

Fransaya iltica ediyorlar 
Paris, 6 (A.A.) - "Pöti Parizyen,, gazetesi, ispanya hüküme

tinin kendisine yardım için dün Fransa ve İngiltere nezdinde yap· 
tığı tetebbüıü bahis mevzuu ederek F ranaanın bir karı§mazlık ta· 
ahhüdü ile bağlı bulunduğunu ve şimdiye kadar takib ettiği hare· 
ket tarzım değittirmiyeceği cevabını vennit olduğunu yazmak· 
tadır. 

Banelonda yeni kabine 
kuruldu 

Barselon, 6 (A.A.) - B. Negrin, ye
ni kabineyi teşkil etmiştir. Bu kabine
de hariciye nazın B. Alvarez Delva
yodur. Kabinede adliye nazırı B. Gon
zales Pina, dahiliye nazın da B. Poli
no Gomezdir, Her ikisi de anarşist sen 
dikasma mensubturlar. 

Mutedil sosyalistlerden B. İndela
aiyo Prieto, yeni kabiMye dahil bu
lunmamaktadır. 

Siyasi müşahitler, yeni Negrin hü
kümetinin kuruluş tarzının nevmida
ne bir surette frankistlere mukaveme
te karar verilmiş olduğuna delalet et
meıkte bulunduğunu beyan etmekte
dirler. 

Hükümet Barselonda kalacak 
Londra, 6 (A.A.) - İyi malfunat al

makta olan ispanyol mahfillerinde 
söylendiğine göre Katalonyanm cum
huriyetçilerin elindeki arazinin sair Madrid Kuvvetleri kumandanı 
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Gene tenkide dair 
Geçen gün bu sütunda çıkmış olan bir yazrmda edebiyatınu:ı:m münek

kidsizlik derdinden bahaetmiıtim. Nurullah Ataç, Haber' de aynı mevzua temaa 
eden yazısında, sanat hayatımızın, benim kasdettiğim manada, yani edebi eael'
Jeri dikkatle ve muntazaman takib eden, onlara kıymet biçen münekkidlerden 
mahrum olduğunu tasdik ettikten sonra "sanat hayatmnzda münekkid yoktur, 
olamazdı, olmaması da daha hayirlidir.'' diyor. 

Nurullah Ataç'ın "olamazdı" hükmüne kuvvetli delillere istinad ederek 
itiraz etmek kolay değildir, ıanmm. Esasen ben sadece bir -.akıaya i~t et
mekle iktifa etmiştim. Cemiyet ve sanat hayatımızın bugün içinde bulunduğu 
tartlann kuvvetli ve bitaraf bir münekkidin yetiımesine pek de müsaid olmadı
ğını kabulde meslekdatımla beraberim. Tenkid, henüz bizim için, yon.ıcu ve 
nankör bir iştir. Bu itibarla da ancak pek hasbi bir alakaya dayanabilir. Hakiki 
bir sanat münekkidinin, daha uzun zaman, maddi engellerle olduğu kadar ma• 

nevi reaksiyonlara kartı da şiddetli bir mücadeleyi göze alabilmesi lizımdrr. 
Çünkü, sanat vadisinde, kendi kendine tetekkül etmİf pek çok yanhı kanaat ve 
hükümleri tashih etmek hiç de kolay bir İş olmtyacaktrr. 

Daha zahmetsizce ıöhret ve servet temin etmek yollan dururke~ hangi 
sanat gönüllüsü bu dikenli ve sarp yolu tutmaya cesaret eder? Bu sual hakh 
olarak hahra gelir. 

Fakat böyle bir münekkidin bizd~ bugün için lüzumsuz ve hatta zararlı ola
bileceği düıüncesinde Nurullah Ataç'tan ay?"ıbyoru.m. Bence, bilakis, kuvvetli 
bir münekkid, bugün edebiyabmıza aynı kuvvette bir romancı veya ıairden da
ha faydalı olacakbr. Münekkid ihtiyacı, sanat hayahmızın hiç bir şubesinde, 
edebiyatta olduğu kadar kuvvetle kendini hissettirmiyor. 

Resim veya heykel sanatkirlarmıızın kıymetini, ecnebi mÜtehauıalara da
nışarak aşağı yuk~n sahihe yakın bir tekilde tayin edebiliriz. Entemsyonal bir 
dille konuşan kompozitörlerimizin eserlerini, iften an~ayan ıı:nuhitlere göndere
rek teraziye vurdurabiliriz. Fakat edebi eserlerimizin kıymetini bizzat tart• 
mak, tayin ve tasnif etmek mecburiyetindeyiz. 

NuruUah Ataç diyor ki: "Kari'ler tarafından sözü dinlenen bir münekkid 
bulunduğunu farzedelim. O, sanatı seven samimi bir adamsa, yani beğendiği 

gibi beğenmediğini açıkça söylüyorsa sanata iyiliğinden ziyade kötülüğü do
kunur. Bir eserin rağbet görmesine yardım eder1e be! taneıinln sablmamaıma 
sebeb olur." Fakat meslekdaşrmızın bir mahzur diye gösterdiği teY bizim mü
nekkidden bilhassa istediğimiz ve beklediğimiz neticedir. Bugün edebi hayatı
mız o kadar ölçüden ve hükümden mahrumdur ki, hatta edebiyatm kap111ndan 
İçeri sokulamıyacak olan bir çok eserler edebi birer ıaheser diye takdim edili
yor ve pek çok kimseler buna inanıyor. Böylelikle edebi hayahmızı bir eunı 

babl itikadlar sarıyor. Münekkidin yapacağı İ§, edebiyat tarlasını tufeyli ne
batlardan ayıklamalcbr. Eğer hakiki kıymeti olan bir esere dört kötü eseri~ 
kari'lerini kazandırabiliyorsaı o, va.zileıini en geniı ölçüde yapımı aayıJmak 
laznn gelmez mi? 

Tenkid makaleleri, bugÜn aramızda sanıldığından fazla alAkayla kartrlan
maktadl!'. O kadar ki en ynlıı ve tarafgir bir tenkidin bile bahıettiği eserden 
fa~la karie hitah ettiğini ıanıyorum. Şu halde bu yoldan cemiyet üzerinde 
mü!lbet tesirler elde etmek daima mümkündür. Fakat her ıeyden evvel özledi
ğimiz otoriter münekkidin ç1kması ıartiyle - YAŞAR NABi 

Kamutay 

encümenlerinde 

Ar~uhal encümeninde : 

EneUmene tevdi edilen arzuhaller· 
den ruznameye almmıf olanlar hak
kında vekaletlerden ve Encümenler
den gelen cevablar tetkik edildikten 
sonra bu arzuhaller karara bağlanım§· 
trr. 

Dahiliye enciimeninde : 

Kil~ük sanatlar kanunu layihasının 
müzakeresine başlanmııtır. 

Divanı Muhasebat 
encümeninde : 

1 - Ankara şebr.i imar müdürlüğü 
1934 yılı hesabı kati kanunu layıha
siyle mütabakat beyannamesi müzake
re ve kabul edilmiştir. 

2 - EylUl: ikinci teşrin 1937 ayları
na aid üç aylık raporun müzakeresine 
devam edilmiştir. 

Maliye encümeninde: 

Kamutayın dünkü 
toplantısı . 

Kamutay dün B. Refet Canıtez'in 
bafkanhğmda toplanarak Hudud ve 
sahiller arhat umum müdürlüğünün 
1934 mali yılı hesabı katiaine aid ka
nun layihasını kabul etmiJ ve matbu
at müdürlüğü tetkilat ve vazifelerine 
dair kanuna bağlı cetvelde dcğiıikHk 
yapılması, Türkiye - İsveç ve Türkiye 
- Çekoslovakya arasında münakit tica
ret mukaveleleri ile kliring anl~ala
rının tasdiklerine a.id kanun layihala
rının birinci müzakerelerini yapmrş

tır. 

Bugünkü toplantıda birinci müzake
resi yapılmıf olan kanunlar arasında 

askeri ve mülki tekaüt kanununun 3 
üncü maddesini değiştiren kanun layi
hası da bulunmakta idi. 

Kamutay yarın toplanacaktır. 

Hammaddeler cedvelinde 
1 haziran 1937 tarihinden itibaren 

tatbik edilmek ilzede 1937 finans yılı 

bam maddeler tenzilat cetveline bi
tümden mamfıl emülsyon maddesinin 
de ilavesi ve bu madde için ham mad
de tenzilat nisbctinin yüzde elli ola
rak tayini Bakanlar heyetince kabul O· 

lunmuştur. 

ULUS 

ı_ .... _s_·EN<"'·~-.. ~·-R_H_A_Y_A_T_ı_] 1 Rakamlarla Türkiye 

Balolar: 

Hava Kurumunun balosu 

Türk Hava kurumu Ankara merke
zinin 9 nisan cumartesi akşamı Halke
vinde vereceği balonun bütün hazırlık
ları bitmiştir. 

Dün son toplantısını yapan tertib 
heyeti eğlenceler üzerinde yeni bazı 
kararlar vermiştir. 
Öğrendiğimize göre, o gece için An

karapalas artistleri temin edilmiştir. 
Artistler günlerden beri paviyonda 
göstermekte oldukları numaralardan 
en güzellerini baloda yapacaklardır. 

Ayrıca çok çazip eğlenceler, dans ve 
elbise müsabakaları da programa da
hildir. 

Eveke de yazdığımız gibi kotyon i
şi şimdiye kadar görülmiyen bir şekil
de halledilecek ve herkes bol hediye
ler alacaktır. Büfe çok nefis ve o nis
bette ucuz olacaktır. Zengin bir pi
yango, gece talilerini denemek isti
yenlerin emrine amade olacaktır . 

Konserler: 

İkinci oda müziği konseri 

Cumhur başkanlığı filarmonik or
kestra üyeleri, yarın saat 20.30 da Mü
zik öğretmen okulu konser salonunda 
ikinci konserlerini vereceklerdir . 

Konser, cumartesi günü saat 15.30 
da tekrarlanacaktır .Program şudur: 

1 - Ansorge (1862-1930): 
Sonat piyano için Nr. 3, la majör, 
op.23 

a) Allegretto grazioso 
b) Andante 
c) Allegretto 

Çalan: Eduvard Zuclanayer. 
• 

10 dakika dinlenme 
• P. Tschaikowsky (1840-1893): 

Trio, piyano, keman ve viyolon
sel için, la minör, op. 50 

1 Pezzo elegiaco 
II a) Tema com variazioni 

b) Variaziono finale e coda 
Çalanlar: E. Zuckmayer, A. B. 
Winkler, D. Zirkin. 

Yurda bereketli yağışlar 
Dün şehrimizde hava öğleye ka

dar hafif yağışlı sonralan kapalı geç
miştir. En dü~ük rsr 9 en yüksek ısı 
ise 12 derecedir. 

Yurdda doğu Anadoluda hava ka
palr diğer bölgelerde yağışlıdır. 24 
saat içindeki pek faydalı yağışların 

metremurabbaına bıraktrkları su mik
darx: Bandırmada 18, Geliboluda 16, 
Tekirdağında 12, Bursa, Aydın ve 
Trakyada 11, Balıkesir ve !stanbulda 
10, Ala.şehirde 9, Kastamonu, Afyon
karahisarda 7, Edirne, İzmir, Bolu ve 
Kırşehirde 6, Manisa, Turgudlu ve 
Eskişehirde 5, Çorumda 4, Niğde ve 
Ankarada 3 diğer yağış gören yer
lerde 1-2 kilogramdrr. 

Yurdda en düşük rsılar yalnız Van 
da aıf ırın altında l, Karsta sıfırın üs
tünde 1, Erzurumda 2, Sinobta 4, E
dimede 5, İstanbulda 6, !spartada 8 
derecedi~ · 

En yüksek mlar ise Sivasta 10, İz. 
mirde 13, Eskişehirde 14, Malatyada 
16, Antalyada 18, Adanada ve Diyar· 
bakırda 20 derecedir. 

Ne işler görürüz? 
Bütün Türkiye vatandqları için an• 

c:ak son senelerde mealek haline relen üç 
büyük it ıubesinden bahsedeceğiz. 927 
de çok düşük olan bu rakamların, bu
günkü dolgunluğunu devlet endüstrisi
ne borçluyuz. 

İstatistik Umwn Müdürlüğü. 935 
sayımının umumi neticelerine aid olan 
muazzam cildini, Türkiyeye aid her
hangi bir mevzuu tetkik etmek iatiyen
ler için en dojnl hükümleri verıniye 
yarayacak bir doküman kaynağı halin
de hazırlamaktadır: Meseli qağıdaki 
rakamlarda, birinci bet yıllık endüstri
letme planının yükselen bacalanru bu
labilirsiniz. 

Dokuma endüstrisi ... Pamuk hazır
lama, bükme, yıkama, örme ve boyama 
kısmında 2363 erkek, 2796 kadın ça
lıtmaktadır. Bu rakamllll', bugün daha 
çok yükselmittir. Yün ıanayiinde 7623 
erkek; 8243 kadın çahtıyor. İpek en
düstrisinde 422 erkek, 1070 kadın; pa
muk, yün ve İpek endüstriıinin doku
ma kısmında 15218 erkek, 18679 ka
dm,· halı ıanayünde 1391 erkek 19.028 
kadın çalıtınaktadır. Görüyorsunuz ki 
dokuma endüıtrisinde kadın aayısı, er
kekten çok üstündür. 

Keten, kenevir ve jüt endüstrisinde 
3592 erkek, 2423 kadın; işlemecilik, 
urmacdık, ıerid, kaytan ve dantela iş
lerinde 190 erkek, 1195 kadın vazife 
görmektedir. Yekun: 30.520 erkek, 
53441 kadın olmak Üzere 83961 kişi ... 

Kimya endüstrisine geçiyoruz: Tıb
bi ecza ve koku imalatında 153 erkek, 
10 kadın; boya, lake, cila ve mürekkeb 
imalatında 102 erkek, 3 kadın; sabun, 
mum, ve çaamşır sodası imalatında 520 
erkek, 16 kadın; sanayie mahsus iç ve 
sair yağlar dö§eme cilası, tutkal, kola 
ve jelatin imalabnda 13 erkek, bir ka
dm; kimyevi milhler, hamızlar, güb
reler ve benzerleri iti yapan yalnız 21 
erkektir. Yekun, 853 erkek, 37 kadın
dır. Birinci bet yıllık plan mucibince 
projeleri hazırlanan devlet kimya en
düatriııi kurulduğu zaman, bu rakam, 
her halde mesela asgari bet mislini 
bulacaktır. 

Makine, cihaz ve aletleri endüstrisi
ne geçiyoruz: Bu endüstri tubesi, ka
dmlann en az çalııbklan kuon<lır. Zi
raat makineleri imal ve tamirinde 393; 
vagon, otomobil, biıiklet, tayyare, ge
mi iımal ve tamirlerinde 567 erkek, ma
kine ve tamir iıleri atölyelerinde 7750 
erkek, silah ve mühimmat imalinde 
1370 erkek, hassas ilet ve cihazlarda 
108 erkek, saatçilik ve komisyonculuk
ta 3696 erkek, elektrik cihaz ve lamba· 
lan ve musiki aletleri imal ve tamirle
rinde 367 erkek. Yekun 14445 erkek, 
6 kadın. .. 

Bu sanat ıubelerinden çoğu yeni
dir. Fakat ne olursa ol&Un, toplu bir 
halde olduklan zaman, vatandatlann 
ne kadar çok, çeıidli ve hatırımıza gel

miyen itlerle uğraıbklarıru ve yeni za
man hayabnm ne bol meslek ve it §U• 

belerine aynldığını isbat ediyor. 

Amerika ile ticaret 
görüımeleri 

Hilkilmctimizle Amerika birleşik 

hüküınetleri arasında yapılacak yeni 
ticaret ve kliring anlaşmaları etrafın
daki görüşmelere dUn de devam edil

mi§tir. Önümüzdeki salı günü üçüncü 
toplantı yapılacaktır. 

7 - 4 - 1938 

Her kasabamn rahat edilir 
bir oteli bulunacak 

Dahiliye 
meseleyi 

vekilimiz alôkahlardan bu 
süratle halletmelerini istedi 

Y atamakta olduğu ıehirden batk' 
yerlere gidenler için en büyük mesele 
olan otel derdini, en kısa bir zamanda 
ve kökünden haJletmek karan verilmi§ 
bulunmaktadır. lç bakanı ve Parti ge -
nel Sekreteri B. Şükrü Kaya bir taraf -
tan iç turUımi en çok önliyen derdler -
den biri olarak, diğer taraftan da bir 
kasabanın kendisine misafir sıfatiyle 

gelmiı bir İnsanı rahatça barmdıracak 
bir otele malik olmaması itibariyle de 
ııehrin sosyal hüviyeti namına gerçek 
bir tasavvur olan bu meseleyi, bir ana 
İ§ olarak benimsemelerini vali, kayına
kam ve belediye reislerinden istemiıtir. 

Bu çok enteresan tamimin bir hu
lasa111nı, sütunlarımıza alıyoruz : 

Memleketimizin belli başlı birkaç 
büyük şehrinden başka hemen umumi -
yetle bütün kasabalarımızda yalnız ya~ 
hancı seyyahların değil işleri için seya
hat eden kendi vatandaşlanmızın bile 
konaklıyacağı bi rotel veya misafirha -
ne bulunmadığı maatteessüf bir haki -
kattir. 

Kasabalarımız ve belediyelerimiz 
için yüz kızartıcı bir hal arzeden bu 
meselenin en pratik ve masrafsız bir şe
kilde hallini, aşağıdaki hususların der -
hal temin edilmesini idare amirlerimiz
den ve belediye reislerimizden bekliyo-
rum. 

1 - İstasyonlarda, iskelelerde ve 
belediye teşkilatı olan her yerdeki mi -
safirhane ve otellerin (bütün odaları-

isi an bulun dünkü et sarfiyatı 
İstanbul, 6 (Telefonla) - Bugün 

İstanbul mezbahasında kesilen ve ke
silmiş olarak getirilen kasa.blık hay
vanların cins ve sayısı şudur: 

Karaman 533, dağlıç 139, kıvırcık 
133, kuzu 2836, keçi 10, oğlak 16, sığır 
137, dana 19, manda 27, malak 4. Ka
sablrk hayvanların sayısı yekun ola
rak 3854 dür. 

Geçen senenin aynı gününde !s
tanbulda 911 i karaman, 137 si dağlıç, 
3016 sı kuzu, 103 il sığır, 3 ü dana, 15 i 
manda, 4 ü malak olmak üzere 4189 
baş hayvan satılmıştı. 

l stanbula gelen kasaplık 
lıayvan/ar 

İstanbul, 16 (Telefonla) - Et işi
ni idare için kurulan !fİrketin getirt
tiği kasablık hayvanlardan 7 vagon 
dolusu bu aqam Haydarpaşaya gel
miştir. İkinci parti 8 vagon halinde 
yarm gelecektir. 

Bir f ahrikacı esrar satarken 
yakalandı 

İstanbul, 6 (Telefonla) - Abdül

kerim adında bir kuma~ fabrikacısı 

ipek kumaşlarını esrarla deği~tirir· 

ken. suç üstünde yakalanmıştır. 

İstanbulda camilere bedava 
su veriliyor 

İstanbul, 6 (Telefonla) - Kırk çef
me sularının kesilmesi üzerine camile

re ve diğer evkaf müesseselerine beda· 
va su verilmesi hakkındaki şurayı dev

let kararı bugün alakalılara tebliğ ~ 

dilmiştir. 

nm yapılması mümkün olmadığı tak
dirde) en az iki odası temizlenmeli, ba
dana edilmeli ve boyanarak tahta ku
rusu, pire, bit gibi haşerattan kurtul
muş bir hale getirilmeli ve bu odaların 
belediye tarafından karyolası hazırlat
tmlarak yastık, yatak, yorgan, çarşaf 

ve örtüleri yıkanmış ve ütülenmiş bir 
halde üçer takım olarak hazır bulundu
rulınalr ve gelecek bir misafir temiz bir 
oda, temiz bir yatakta yatmak imkan 
ve kolaylığını bulabilmelidir. 

2 - Bu yatma keyfiyetinden başka 
bu yerlerde bulunan miistekreh ve çil'
kin helaların da ıslahı en mühim bir hn
sustur. Bu gün otel, han ve misafirha -
nelerde bulunan helalar kirlidir. Bun -
lacın da temizlenmek veya çinkodan 
yüksek bir depo yapılmaSI, akar sulu, 
badanalı ve kokusuz olarak temini en 
basit bir himmete mütevakkrftır. Buna 
bir de istikrah duymadan yıkanacak bir 
el yüz yrkama yerini de ilave etmek ge
rektir. İnsanlığın en basit icablarından 
biri olan ve umuı:nl sıhatın temelini teş
kil eden temizlikte alakadarların çok 
hassas bulunmaları lazımdır. 

3 - Ayn bir ihtisas ve bilgiye ve 
paraya lüzum göstermeyen yukardaki 
hususların en kısa bir zamanda yapıla
rak bildirilmesini ve l5u işlerin idare 
amir ve belediye reislerinin temsil et
tikleri şehir ve kasaba halkının seviye • 
lerinin de miyarı olacağının göz önün
de tutulmasını rica ederim. 

Ziraat bankası 

umum müdür 

birinci muavinliği 

Maliye müsteşarı Cezmi 

Erçin tayin edildi 

Ziraat Bankası yeni Umum 
Müdür muavini B. Cezmi Erçin 

Haber aldığımıza göre Maliye müa
teşarı Cezmi Erçin'in Ziraat bankası 
umum müdür birinci muavinliğine ta- , 
yini kararlaştırılmıştır. Maliye veka
letinde, başına geçtiği her işte, hayli 
emek harcamış olan genç ve değerli 
maliyecilerimizden Cezmi Erçinin kı
saca tercümei hali şudur: 

Arazi vergisi kanununun ikinci mad 
desine bir fıkra eklenmesine dair olan 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

1915 senesinde mülkiyeden mezun 
olmuş, umumi harbı ihtiyat zabitliği 
ile geçirmiş, mütarekeden sonra avu
katlık ve vilayet umuru hukukiye mü
dürlüğü imtihanlarını vermiş, muhte
lif ticari müesseselerde ve giunrükler 
umum müdürlüğünde çalışmıştır. 1924 
ıenesinde Maliye müfettiş muavinliği 
müsabaka imtihanını kazanarak Mali
ye vekaletine girmi~tir. Sonra maliye 
müfettişi tayin olunmuş, 1925 senesin
de staj yapmak üzere Fransa Maliye 
nezareti teftiş heyeti nezdine gönde
rilmiştir. Sonra dört sene maliye mü
fettişi olarak çalı~ış, 1930 senesinde 
varidat umum müdürlüğne tayin edil
miş, bu vazifede 1934 senesine kadar 
çalışmıştır. Bu tarihten sonra sırasiy
le, Maliye teftiş heyeti reisliğine, ma
li tetkik heyeti reisliğine ve nihayet 
maliye müsteşarlığına tay.in kılınmış
tır. Kendisinin gazetemizde ve muh
telif mecmualarda intişar eylemiş ya
zılarından maada mali ve iktısadi mev
zulara müteallik bir çok matbu,: eser
leri vardır. Cezmi Erçin aynı zamanda, 
Siyasal bilgiler o.kulunda, bir buçuk 
seneden beri, (Amme kredisi) ve (Büt
çe) dersleri profesörüdür. Bugüne ka
dar üzerine aldığı vazifeleri büyük bir 
muvaffakiyetle başaran kıymetli ilim 
adamımıza yeni vazifesinde de kendi
ıine muvaffakiyetler temenni ederiz. 

kanun layihaaı müzakere edilmiştir. Ten kid ! oldum olasıya, mühimdir ve Hav
va anamız zamanındanberi moda
sı geçmemi~tir. JUilli. Müdafaa enciimeninde: 

İskan kanununa ek kanun layihası 
müzakere edilmiştir. 

Adliye encümenirUle : 
Avukatlık kanunu layihasının 

zakeresine devam edilmi§tir. 

Büdce encümeninde : 

mü· 

Hariçten idhal edilen şeker hakkın
da yapılan gümrük resmi tenzilatının 
tasdikine dair olan kanun layihası ile 
İzmir telefon tesisatının satın alınma
sına dair hükümetle §irket arasında 
aktedilen mukavelenin tasdiki hakkın
daki kanun layihasını müzake~e etmit
tir. 

İstanbul perakende 
kasablarımn dilekleri 
İstanbul perakende kasapları adına 

alakalı bakanlrklarla temaslarda bu
lunmak üzere perakendeci kasaplardan 
BB. İhsan, Kemal ve Cevdetten ınü· 
rekkep bir heyet şehrimize gelmiştir. 
Heyet diln Ekonomi bakanlığiyle te· 
masa başlamış ve dilekler·ini bildir· 
rniştlr. 

Arkadaşımız Yaşar Nabi, bir Irk· 
rasında: ''Hiç kimsenin gücenmiye
ceğinden emin olarak söyliyebiliriz: 
Sanat hayatımız tenkidden mah
rumdur!,, demişti. 

Tenkid meselesine dair bir maka· 
le yazan dostumuz NuruIJah Ataç' da 
buna karşı: 

"Sanat hayatımızda münekkid 
yoktur, olamazdı; olamaması da da
ha hayırlıdır!,, diyor. 

ZavaIJı tenkid ..• Bu bahıtsız mev
zuun vaktiyle ismi üzerinde bile 
fırtınalar koparılır, meseli Cenab 
Şahabettin, "Tenkid'' kelimesine kı 
zar, bunun yerine "intikad" kelime
sini kullanırdı, !:'ı 

Arabçasr kuvvetli olan birisini 
hatırlarım: O da "tenkid" kelimesi
nin "nakid" kökünden geldiği hal· 
de bu vadide yazılmı§ yazıların beş 
para etmediğini söylerdi. 

Nakld kelimesinden gelen ten
kid •.• Bunu türkçeleıtirdiğimiz za
man da, galiba, aykırı düşmeyecek. 
Çünkü bazı tenkidlerimiz, gerçek
ten, "paralamak" halini alıyor. 

T.1. 

Ham m<Kl.de 1 

Anşlus olı .. adan Önce 'bütün dün
ya gazeteleri ve diplomattan için 

Avmturyaıun iatiklali 'bir kaygı 
kaynağı idi. Bu i§, aesaiz, sedasız, 
kansız, barutsuz olup bittikten 
10Dra artık endişe edilecek bir şey 
kalmadı, sanıyorduk. Halbuki öy
le olmadı : 

Şimdi de yabancı gazeteler, Çe
koelovakyaya kaçırılan gizli veai
kalarla, Avuaturya hanedanmm 
&aklanmı§ elmaslariyle, her gün 
biraz daha esrara bürünen Şuş

nig'in aihati ve mukadderatı ile ui 
raııp duruyorlar. 

Gazetelere de, devletlere oldu
ğu gibi, ham madde lazım, ne der
siniz ? 

Fener içinde 1 

Zonguldak muhafaza memurla
rı, Marsilyadan gelen bir gemiyi 
aratlırmı§lar; hiç bir kaçak e§ya 
bulanıamıtlar. Nihayet memurlar· 
dan birisinin gözü prova direğin
deki fenere ilipnit :, 

- Yahu, ıunu bir arayalnn, ba
kalım, deımiı, bunun içinde bir ~y
ler var giıbi geliyor bana. 

Feneri iııdirmitler, bir de içine 
ba.kmıtlar ki trklun tıklım tuhafi
ye ve kadın eşyası. 

Eskiden kalma bir söz vardır : 
''Mızrak, çuvala sığmaz!,. de-

riz. 
Bu hadiaeden sonra bu e$ki sözü 

§C>ylece yeniliyebiliriz: "Kaçak 
mal fenere sığmaz!,, 

Göz boyamak! 

Dünkü ULUS'un ''Kadın ve mo
da'' aayfaamda çıkan resimli bir 

yazı, bayanlarımıza en doğru tek
li ile sürme çekmenin,. rlınel kul-

lanmanm yollarını gösteriyordu. 
Zaruri ihtiyaçlar için gazetelerin 

böyle faydalı yazdar yazmaamda
ki lüzmnu takdir edeniniz. 

Hele göz boyamak, bu meaele, 

Dolu mu, boş mu? 

Tanıdığunız bir akıamcı, bir ga
zetede fU baıhğı okudu : 

"Bir yıl içinde on bir buçuk mil
yon tiıe yapıldı.,, 

Ve sonra ınethur bektaıi hika
yesinde olduğu gibi sordu : 

- Aca.ha, dolu mu, b()§ mu ? 

Fidan yetiştirmek 

Bundan on, on iki ıene önce bir 
çokları ıu şikayette bulunurlardı: 

- Ankarada fidan yetiıtiremiy°" 
l'!\lZ 1 
Şimdi Ankara, retil §ehirlerimiz

den birisi olmuıtur. Evvelki günkü 

aayıımZda bir arkadatıınız da aldığı 

rakamlara ve yaptığı ankete daya

narak: 
- Ankaraya fidan yetiıtiremiyo

ruz 1 diyordu. 

Eski cümledeki "yetiıtiremiyo

ruz I" ile yenisindeki "yetiıtiremiyo

ruz'' zahirde birbirine benziyor ama 
aralarındaki fark Hanya ile Kon· 
yaclan da fazla! 

İhraç malları standardizasyon 
tetkikleri 

Buğday satışı işinin kontrolunu te
min etmek ve kontrolör yetiştirmek ü
zere Ekonomi bakanlığında açılan 

kurs önümüzdeki günlerde bitecektir. 
Bakanlık, portakal, arpa gibi belli baş
lı maddelerimizin ihracını da kontrol 
etmek üzere şimdiden hazırlıklara 

başlamıştır. 
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R LE R 1 
HAT AYDA 

L:::::~:~:~:: ::~:~:~~:~:::::::::ı 
Ma<arislan Ye küeük antant 

DÜNYA HAB~ 
Fransız parlômentosu mali kanun 

projelerini kabul etti, fakat ... 

51111111111111 .. TM 11•tlllilllı lellliyesi 
CU.MHURlYET'te M. Nsmi, u

mfm tiirk de.tetiDıle, umfh memleket
len bU ~ aiatemlsi bir yana bı· 
nılalarak. taıT.amen kendi ibtiyaçlan· 
nuza ıöre bir mİ\Iİ terbiye Iİatemİ tat• 
bik etmek' tüzwnunu ileri sürerek diyor 

Macar meclisinde 
Hallsyeıil 

Atatllrk ve ordumuz mahke• ııll .. 

Almanyanm A .wıluryaya ilhıakı, 
bütün oria •• prki A vnıpa deTletle
ri araımda enclite uyandD'DUftır, Fa
kat bu deTletlerden buııan bu endi
feYİ samimiyetle ifade etmekte bir 
mahzur aönnÜyor. Baızılan İM, "Mas 
ıi.hat icabı'' buma ıizlemeii lizuın. 
ha adclecliJor. Bununla beraber, orta 
ve prki A 'VJ'Qpa de9letlerinıi idare e
den adamlar tarafmclan IOll haftalar 
içinde .öylenen nuıtuld&nn hepain
de de idare ettiklwi halkı Anthu 
yüzünden t ... m etmek ietiyen bir 
eda vardır. Avrupad&IQ devlet adam 
larmın en pifkinlerinden olan Maeo
lininin .c)D on &Ün İçinde aö,.lecliii 
iki nutukta bile bu endife sezilmek
tedir. 

8'kklnd• 
tıkdlrklr sözler 

Budapette, 6 (A.A.) -Macar ajan
sı bildiriyor : 

Radikaller Blum 
kabinesini lulmadllar 

lüıtay'da lntihlıbatı lhaar •e tanzim 
etmeye memur olarak JılWetler Cemi
yeti tarafından tayin edilen kıomiayon 
Ye mahkeme ublyle dii• ajmiann i
aimleri qafıdadır 

ki: 
" Snufsız devlet; renıi, ölçüaü ne 

olursa olaun bir ıençlik terbiyesi gü • 
debilir: .. nıl .. z gençlik terbiyesi. 
Bu teriHye, her 9eyclen önce, büyük 
türk :ırkınm ruhuna uysun bir disiplin 
terhiyeai olabilir. Diaiplin, ~~n en 
bqta ıelen bir faziletidir. T~. bu 
büyük seciyesine ıençlik tet"bıyeaincle 
• ebemiyetli yeri vermek lizımdu'. 

Komisyon uiaı: 
Reis: B. Roeer Secretan (ia'fiçre) li, 
Ad: B. Jacquet Lqranae (Belçi-

Mediate. aeçim kanununun müzake
real emumda. Macariatanın Ankara 
eakl elçisi devlet ıekreteri Bay 
Tabi muhalif mebuslardan birinin 
Atat:ilrk hakkmdald bir tenkidini hü
kümet namına protnto etmiı, Atatürk 
ün aevr muabedeaini reddederek bü
yük yurdu tekrar ele geçirmeğe mu
vaffak olduğunu ve her bakımdan 
m_azhar olduğu hürmet ve riayete ll· 
yik bulunduğunu bildirmiı ve bu meb
ustan, 

Paria, 6 (A.A.) - Medla, mali hu
ıualarda senit aal1hlyetler kanununu.n 
iki maddesini 249 muhalif ve 42 müa
tenkif reye kartı 311 reyle kabul et
mi,t:ir. 

Bqvekil B. :eıumun yakını bmunan 
zevat, B. Blumun radikal arupunda e
hecniyetli bir ekalliyetin aldıiı muha
lefet tavrı aebebiyle bu hueuataki mil
zaktteyi aenato mecliaine kadar götiir· 
mekte tereddüd ettiiini bildirmekte
dir. Mumafih, birçok toayaliat nuır
lar, bu tara harekete muhalif bulun· 
makta ve parlamento önünde açılan 
görl1'meleri.ıı tonuna kadar &ötiirül
ıneai binnetice hilkümetin cuma günil 
ayan mecliai huzuruna çıkmuı lazım 
geldiii fi.krini ileriaürmektedir. 

ka) h, . 

Bir kaç gÜn evvelde aynı ..-,., 
fakat bu def• daha aa ıiali olarak, 
macar naibi Horti tarafından izhar 
eclilmittir. Ve bu enditenin .-..,İDİ 
anlamak zor deiildir. Antlwtan eY· 

::yelki •aziyetle Ant1uatan _..ıa Y&· 

siyet aruıadaki fark, M~ 
küçük bir A~,._ mur lııı....
m olmaaiyle, büyük bir A~a 
komfu olmaaı arasındaki farktır. 

Macariataa büyiik h..t.t• t.aime 
ujramıı devletlerclee birWİI'· Bu 
devleti aralarmda w• ' ,... ç... 
koalovakya, Romaap ve Yasa.lav· 
ya, macar iddialarım kal'fllam&k için 
aralarında küçük antantı t.fkil et· 
tikleri ve aatı NViaiyoaiat olan Fran. 
aanın 1anlmuaıa pv.nclilderi ıibi, 
Macarietan ela N'riaiJQIÜlt olan 
ltal:ranm 7ard11nma aüveni)'Wdu. 
Bu uralarda YQI09l•ya ile iyi miina
eebette bubmıyua ltalyac:la ona 
A vrupada kendi politika m&nevruı. 
nı çevirmek için Macarietana :rakuı
lık göatennit 'Ve iaildllinin konuı
muiyle yakından allkadar olduju 
Avuaturyayı ela alarak Roma Pl"Oto
kofü kombinezonunu lauanattu. U
zun aeneler orta Avrupamn vaziveti 
id. " ıu 

ı: 

l - Bir taraftan va8İJ'etı.inden 
m~nun, reviziyon aleyhtan " Fran
aa ı• meyyal küçük antant dnı.tleri 

2 - Diiw taraft.a da •azi)'et~ 
rinden memnun oimJ7ua ltal,..:ra 
nıeyyal M&Ollrilıtaa A~ a 
6-.b• • -..-y 
aQUID ....... 

Orta A'ft'Upa ela...._ belki de 
~ al.&kadarlar igia-;,i MI .-k· 
li, bu iki dıme arumcla lrir Mllq
~an ibaretti. Bö,le Wr al•pna 
bır def. A~m iatildaliai ko
~ 'hıaaılete ....... ı-
1ermı de tatmin eclwdi, Falsat • •· 
...... l&av&k ........... ır.uuı-; 

Yarı resmi auretıte •erilen malam&t:ı 
ıare, 113 radikal eoayallat mebua, rey
lerini bu&ün ıu aucetle iatimal etınit
lerdir. 

Yersiz her türlü mülahazadan aa
Jıu~sını iatemiı ve Türkiyede me· 
murıyet yaptığı on 1ene zarfında Ata
türk'ün büyüklüğünü tanımak ve mmü 
kemmeı olan türk orduıunu takdir et
mek fırsatını bulmuı olduğunu ilave 
eylcıniftir. 

B. Tabi, mebusun tenkidini ıiddet-
1~ protesto etmeği bir vazife bildiğini 
söyleınif tir. 

sg hükümet projesi lehine, 26 bükü
met projesi aleyhine, 25 müetmkif • 
bunların aruında reye ift.irlk etmiyen 
parlamento reisi de vardır • 3 mezun. 
So•ytılitı naarların ıoplantuı 

Parlamentonun mali salihiyet ka
nun projesi üzerinde reyini bildimıe
ıini müteakip, aoeyaliet nazırlar, baf
vekilet dairesinde toplanmı9lar ve bu 
reyin manbı ve muhtemel neticeleri 
etrafında müzakerede bulunmutlar-
dır. 

Boa radikal ıoıyaUtderin 
müıaleaaı 

Tsinpu civarında vaziyet 
çin kıtalarının lehinde 

Diğer taraftan, senatodaki görüpıe
lcrin neticesi üzerinde tüpheleri bu
lunmayan ve bu sebcbten dolayı gö
rütmelerin yapılmaması fikrinde olan 
buı radikal ıosyali•t partiai zimam
darları, radikal aa.yaliat nazırların 
... ~ınede bu görütü müdafaa etmeleri 
arzuaundadır. 

Zira, bu projenin senatoda ıörüıfill
meıi ıol cenah partilerinin yarının hil
kümeti için de lüzumlu ifbirliii yap
maları için tehlikeli bir rey izhar o
lunmuı neticeaini verebilecektr. 
Soıyaliıı 11U1rların ıoplan

tuından ıonra 
Parla, 6 (A.A.) -Havas bildiriyor: Çin kıtaları Senfudaki japon 

garnizonuna taarruz ettiler 
Soayaliat nazırların Hat 17.30 da 

ba,tayan ıörUpeleri aaat 19.45 de ni· 
hayete ermittir. Toplantıdan çıkan 

ki jaJ>On garnizonuna taarruz eımi§ler- 90ayaliat nuırlar, berhan&l bir beya-Hankeu, 6 (A.A.) - Çin remı! tebli
li; Tainpunun pmalindeki vaziyet çin 
liler lehine olmakta berdevamdır. Tai
ertuang'a kadar ilerliyen dUtman kuv· 
vetleri tamamen dağıtılmııtır. Bunun
la beraber Yihaien - Tasaotvang civa· 
rmda tiddetli bir muharebe cereyan 
etmektedir. Şantung'un cenubunda ilk 
defa olarak çok kuvvetli makinalı kı
talar faaliyettedir. Honan'm timalin
dekl aeyyar kıtalar dilfID&IUI mühim 
zayiat verdinni§lerdir.. 22 zırhlı oto
mobil, 260 tUf ek, bir çok mühimmat, 
69 otomobil almaııı ve 7 tank tahrib e
dflmittlr. lnaanca nyftt 3000 e ytik
eelmittir. 

Çin çeı.lerlıdn bir taarrwıu 
Pekin, 6 (A.A.) - Royter ajanaı 

muhabirinden: Çin çeteleri, Şenfuda-

Profesör ve Bayan 
Pitar gittiler 

dir. Bunun üzerine japon harb cemile natta bulunmaktan iıtinkif etmiflet 
ri, hemen karaya takviye kıtalarr çı- ve yalnız salahiyet projesini müdafaa 
karmışlardır. eyliyeceiini bildinnitierclir. 

Çin'in flrndile .,,,..,..,. S.nato Blu.m'a karıı oeplıe alda 
Pari9, 6 (A.A.) - Senatonun en mil-

Londra, 6 (A.A.)-Çin diplomatla- hi:m crupu olan "aol demokratlar" m 
rından B. Swıfo, dün çolu muhafaza- cuma günü hükümetin mali projeai a
karlardan olmak üzere elli kadar par teybinde rey vermeği hemen hemen it
lmıento uuı huzurunda Çinin timdi- tifakla kaarrlqtınmılardır. Aylnm bu 
ki vuiyeti baCkında bir konf erana ver hattı hareketi kar)ıamda projenin akim 
mittir. kalması muhtemeldir. 

B. Sunfo' eon AIMlllaı'da Mkıertha- '- Jl.abiJUJ ~amaya ud/o 
reketlerdeld ialdtaflann Çine miluid etlecelmNf 
olduğunu beyan etmit ve demittir ki: s.bllh psetelerl, kabinenin cuma 
''- Cihan, Çin lntalarmm anudane gUntl iatifHm& muhakkak nazariyle ba 

vaziyeti karıısında hayran kalacak ve Jaıyorlar. 
mütearrız nihayet aulh iıtemeie mec- "Jurnll" senato tarafından dUtilrll • 
bur olacaktır.,, lecetine, Blum'un kani bulunduğunu 

yazıyor. 

Sovyetl• birlitiııde 
"Pöti Parizlen" hUldlmetin mebuaan 

dan da ancak zaif bir ekseriyet elde e
decetfnden daha ayina gitmeden iltf
fa eyliyecetine dair bazı haberlerin 
dolaıtıtını kaydediyor. 

Aza: B. H. Ch. O. J. Van der Man-
dere (Holanda) h. 

Ad: B. H. Reimera (NorYeç) li. 
Az&: Sonradan tayin edilecektir. 
Mamua mahkeme ua..: 
Reia: B. Ariıtıde Pbocu (yunan) lı. 
Muavin u&: B. Kruee - Jenaen (Nor-

veç) H, 
Muavin u&: B. Plerre Bumier (la-

viçre) li. 
Ajanlar : 
B. A. P. Nlcol (lngiliz) 
B. C. V. Dodpon (ingiliz), 
B. G. Hilhoume (ingiliz), 
B. E. Polet (Belçika), 
B. G. Vandenbulcke (Belçika), 
B. Fernand Hou• (Belçika), 
B. Demetre Boudouriı (Yunan), 
B. Demetre Stephanou (Yunan), 
B. A. I . Wurfbain (Holanda), 
B. A. H. Bennewitz (Holanda) 
B. J. Luct (Holanda), 
B. Jonu Lie (Norveç) 
B. E. de Plomıren (laveç), 
B. Erik Delin (İsveç), 
B. J. Lecomte (İaviçre), 
B. Roland Gorge (laviçre), 
B. Dracoljub Pavkovittch (Yuıos

lavya), 
Dr. lvan Tornalı (Yuıoslavya). 

Paristeki grev 
umumilesmek 
istidadında 

Parla, 6 (A.A.) - 17 martta Sitro
en fabrikalarında çrlcan madeni sana
yi grevi umumile~k iıtidadmı gööe
termektedir. İHi'de Panar fabrikala
rında çalıpn 15 bin i!Çi ile Roseınprt 
fabrikalarında çalıtan 2200 1'çi ve i
kinci derecedeki maden fabrikaları 
igilerinden takriben 2000 kiti dün öğ 
leden eonra lflerinl bırakarak yeni 
bir ma,terek mularYelen.-nenift ıf!rat· 
le tı.•mı w gilndellklerinln hayat 
pllhahhfma uyrun bk tekle konma
ımı istemiılerdir. 

Umumi i• konfedCl'..,onunun b6· 
roau bir teblil netrederek anı..,.,.z
Jıfm unmuı patronlarm l,çiler tara
fmdan kabul edllmlt olan hUkUmetin 
tekliıflerml kabul etmemelerinden ile
ri geldiğini kaydetmi9tir. 

Biz, bugün bile, eski bir çaidan ıel· 
mİf bir ananenin telliri rJbndayız: As
kerle sivili biribirinden ayınnz ,,. tı. 
iki sınıf için ayn ayn ferbiye yollan 
dütünüriiz. Orta çağ cemiyet ve devle
ti için böyle bir •nıf taksimi mümlriin
dür. Çünkü asker, batlı batına bir ~
e.aeae ve ocaktır. Fakat, çaidat c:emı
yet, her yurddqı kudsal yurd müdafa• 
uınm diri bir parçası olarak kabul et• 
tikten aonra, sivil ve uker gibi tasnif• 
lerin, artık biç bir deleri kalmamqtır: 
Onun için asker ve aivil terbiyesi gibi 
iki çe9id terbi1eye ele lüzum yoktur. 
Meslek ibti .... batka bir ıeydir. Fakat 
ana terbiye yalnız tek bir yurd terbiye
ai olabilir. "Yedi yqından yetmit Yat•· 
na kadar ukw'' aözünü bot bir ıeveze
lik cleiil, eaki türk cemiyetinin en akıl
lı bir ferqat imanı ıibi telakki etmek 
mecburiyetindeyiz. Tarihin bilinmiyen 
bir ıününde, türk ulusuna huıün he
nüz aezilmiyen büyük bir vazife diife
bilir. Bütün türldülc böyle bir sün için 
tam manaaiyle buırlanmıt bulunmab· 
dır. Bu İM hiç bir yemİf venniyen cb
ıardan idhal edilmiı fikirlerle mümlriia 
delildir. Terbiye ülkülerimiz, c:aamm, 
10luiumuz cı'bi varlığnnızın içindedir. 
Dünyanm en büyük tarihini yaratmq 
bir ulus dünyanın en ..Slam gençlik 
terbiyesini yapllllf bir ulus demektir. 
Gençlik t.Wyeainin en büyiik beclefi. 
ferdin, cemİJft çsçneai içeriainde, 
...-imiai artırmaktır. Biz 11&111 bir •e • 
rim iati7C»l'1A1 Y ahud taribael mubd .. 
derat bizden ...... bir YWİm, ...... .. 
nalı hamrlıiı istiyor? Biz bunda bir 
,._aba tüm .p,i tfiitünmeliyiz. Ym
dwa en Miyük ..-imini karphy~ 
lidir. Ulualar, kemmiyetleriyle deia. 
keyfiyetleriylea ruhlari7le ölçiilirlec. 
Türkün nalı bıfiTCti etaiz bir~ 
lüktedir." 

TEK KALBLl AVRUPA 
SON POSTA'da Mulaid~. ~ 

alman propqancla llUll'I GöbMie'ia 
.._. •• bö1le Awupa'am kalbi p., 
ria'te detil Berlia'dedir" ....... 
dolayui1le, A...,....... tek lralWi bİll: 
lata pbi tua..ar eclilmesin4ea ..... 
cak müzurlua i,aret eclenk ~ ._ 

,. Biz iati,..._ ki AnuplllllD llit 
kalW tleiil, w..p kalbi w ....... ~ 
millet, milli bir wırbktir ..... ....tıp. 
lııir .......... blb içincle if)e,m, be
............... -....-..Mil& 
pnmiplsi kabul .. teJW .-, lllilll 

anlapryılı iller ılOıiir. '-ra ..ı.,. 
mak isteclild~ saman da artık ••· 
kit geçmİfti. Çünkü böyle bir ....... 
maya mani olmak için bin hir entrika 
Çnrilmefe bqladı. Orta AYnlpada 
'A YUahlryanm ietildllini ıa.u,.cak 
"- hanıi bir anlatma,. mura o
lan Almanya meydana reldi. kalya 
orta A "WNpadan çekildikten eaara 
Altnaa.,_ hir fırsatım bularak A.._. 
~}'I ilhak ediverdi. Şimdi de kü· 
çulc antant deYletlerinden birine, Çe- Ankara Halkevinde konf eramlar 
koalt'k ~ .. ,.. karp, ıkldetli hir poli· vermek üzere ıehrimiıe ıelmif olan 

Dffer bütiln büyük gazeteler de hll
kümetin daha ziyade tutunamıyacalt 
mütaleaaında bulurunalrta ve bir "mil· 
li selimet'' hükümetinin teıkilini iste
mektedir. 

Buı tayyare fabrikalarmda çıkan 
anla!lllUlık hakkında teblilde gene 
ıne9uliyet patronlara yUkletilcnekft 
ve bunlarm patron ve l§Çl delegeleriy
le allkadar nazırlar tarafmdan mUtte
fikan kabul edilmit olan uyuıma met· 
nini reddetikleri taarih edillneıktedir. 

preaipl• ................. ••ilar llt'" 
... olan AlmanJllDID milli ......... mil-
li nrlddan 'Ye miHi hap .... inkar .. eti........_ ihtimal v•meJia. 8ö7le ohm
ca, ATI"Upada ne kadar millet vana • 
kadar da kalb bulanmak icab edeceii· 

ı a tar~ ı~. Küçük anlan& Cenevre Unive~iteai profesörle:in
devletlerinclea ikincisini, Yqoalav- den Profesör Pıtar ve Bayan Pıtar 
7ayı~-.U~ JlGman. dün akpmld ~rnle .. t.~bul.yo· 
Ya11 da idaa. ecliJW. M~ liyle memleketlenne donmuılerdır. 
emen--. lcartı ~letini de ldlçük Ankaraya ıeliflerl bir kiiltür h&
an~t ~-her biriyle olan diseai olan Profesör Pitarla Bayan 
muna-.ı--. u:rdarU)w. Yani Pitar'ı leta91onda Kiiltilr Bakanı B. 
A}many~ ~akyada macar da- Saffet Arıkan, Ttırk Tarih Kurumu 
•asınm tıddetli lldWafüclir F kat Aıba,kanı profeatir Bayan Afet, KUl
':uaosla':'a '!-rln.t.lcl IDaCar ·..:.... tür Kurumu Batkanı B. thun Sungu 
nyle ula alikadar ı&oanm",.. Ro- Türk Dili ve Tarih Kurumu azalariy:::.Ja7& ..ah.c.; lna .....ı:.C~. İk· le yükaek tahail gençliği uğurlamıf-

Bir komiser 
ve bir elçi 
azledildi Belçika ayônında bir hôdise 

ni Dr. GM&elı'ia taedik .,ı...a ic:alt ...... 
Anapabatkblıfmallir mini .._.. 

lık elemek clefihtir. Aft'UP871 hö)'le 
taaaY'YW' eden "oamı kalbini Pariı'e, 
Loadra'ya vep Bedin'• oturtan bir 
zihniyet, Avrupa'da hikim ve mütebak· 
kim bir rol oynaınllk isteyen bir bayat 

Moekova. 6 (A.A.) -T• ajanımın o 
bildirdiğine ,ısre, aovyetler birlili e· r F 1 . enatör pen 
yükaek mecliıi, aovyetler birlilinin 1 a m an s 
Sof ya elçiai Rukolnikovu uletmit-

ıecen hilsinıtia ~ .._ lardır. 
~ ~o~ Aı.a..n.,. kaqı t--- Bayan Pitar öileden evel Oğüst 
~l~ I~ bu laOlstadaki siyueti- tapınağında yapılan kazıyı germiı ve 
nı deiitt~. Mac....._ Alman- burada Malatyadan yeni gelen eaer
J&IUD auibad t._ ~ lriiçiik leri tetkik etmi,ıir. 

Ur~nc Tuajanaı,mlinakalltbalkko- ve Malmedinin 
mi.eri B. Bekulin'in uledilmlt " ye-

antant ···~ • 

~l~~1ııaa:,:""~u~ı.ıı!:.!::: Almanyaya terkini istedi 
A•rbaycanda .araaı ,.,.ıılden 

....... ,.. t ... w... ıetediklerini 
lo•akJ'•n k-.. :.::..-:-• ~ üç mmlekette YaflJaD macar ekalli
Fakat Yn•o.la-• .1 __ • .ıeçmel .... 1etl.-i hakkmcl• i7i muamele ıöet• 

- ·.ır-... -.-...ıı:L1 _ _!_!_ -!'--:ni tıaı.a. .-.c-or. Silah müaa-
iiatüne bir •iiaı- ------- ra- -~ 
küçük antant ittl'-a~ Bir defa vatmm tanımaHı arbk bir wle bi-
oldufundan Ma~ henüa meveud le tetkil etmemeliclir. Eaa.. Maca
maz. Macarietaaa A anı..... 7apa- n.tanm ailülandıimı herkee bili
etmeie t ..... hGa .._ ıı;-:ra yardım ,_. Küçük aatantm bunu tuaımuiy
J'a da Çeko.ıo•~ r-. •• Rus- le vaziy.t deiitmi,ecektir. Ekall~ 
celderind• birik~ 1'Vclla ede- meMle1erine ıeliace; Çekıoelovakya 
çıkar. Fakat --.L A~Jaubı ,..Imzmacar ekelli,.U .... ı..nu 

"-r- lllÜlakiia 1 cleiil bütün bu .....aeleri kökünclea 
yani ÇekCN1ovak:ra114 ° ~ '--11-~ v.M. ha:rsrlı bir tetebbüee 
ortadan kaldırmak .w_._...,• ıibı ....., •s-

Moakova, 6 (A..A..) - Andlaycan 
sanat pnllkleri bqlamııtır. Awb&Y· 
can devlet operuı, bMteklr Quibckof 
un ••xısrotlu" opel'lalllı temsil etmlt 
•e büyük blr aUbe kaanmııtır. B.B. 
Stalln, Molotof, Kapnoviç w Jdalıoi 
uvertürde buır bulunmuflardır. 

Ansllryı "'llllllln llltl• .... 
memlelcetin ,;bde ._.:•lee, bu sirifmit Malaa•~: ~IUD. bör 
yom eline aeçecett.. .. Alman- le hir teteıbbü .. lınf1De81De muu • Ankara. 6 (A..A.) - Tilrldye cıD
böyle bir netice M~ _... lan vaaiJet, devamlı bO: buhraacl~ burl:yetl hUkUmetl, A.vuaturyadaki W· 
faatlerine ayrun oh.-~ ••- Macar ekalli,.tleriae aicl ...... ı., ku ziyetbı lClıbı olarak Viyana elçllilial 

ima -• r U:rlUD çök antaat ~ı.tl.-i ar~ • Ro- lağvetmeye ve yerine bir bafkoneo· 0 yacafmdaadır W Macui.t manyada Tataresko bat•ekil m- loeluk lhct. ederek tayin edilmek n-
~'::ı:.:-çü~=.':laidii~ir ~ ıöriif6lmüıt6 RomulJa hükiimeti o- zere olan ba9lıııoıwol01luk için Alman

- WYıetleri zaman bu meMle ile metiW olmaJJ ya hükUmetinden bLr ekaekvatur taleb 
ne 1akmlqautt1r. Filh•lcika Maca- prwip itibariJ'le kaltul etmit. fakat eylemeye karar wrmit olduğunu bu· 
~anla i komt11111 &l'&alada bir .. : .-çimin IODUD1l Hld.-i• karar ve- g&ı resmen Almanya hUlrilmetinc bil· 

pna, y 111 ona A'Yl'Qpa ..ahu • • nim:..: Seçim çok hararetli, ODU ta- dirmiftir. 
delil, dün,. 1111hu içia fOls '-- IÇın ..- ı lcka. 
biriıolur.M• ... ·-d .. la&a.a-:ı-711'1ı kibeclen kıriz de çok devamı o ~ ., __ da ~•L-•-- . __ ;,.ı_ 
.. 1 . b ;::;- - .._......._ Fakat ba &J'lar içintle orta Avrupa amena:u IWIUIA lllRRM ı''-· 

aoz erme •auacak o1_._, börie bir •aaiyetiain ıiNiii ,.m illihale, Ma· Vatinıton. 6 (A..A.) - Amcr -
anlqmaya Yanaalc Vok _. da olaı cariatanl• küçük aatant &IMrletleri a- Birle9ik dwletled htıkl\meti, aıın.a 
mabc:br. Çblrii Macari.taa '-_.::__ __.. ela~- bir anlapnanm lib1I- hükUmetine verdiii bil' nota ile AWI 
t-ı- arazi iet-bw. g-ııı. ... n1.~- ·- ""7

- ıu--'- v· ana -w-a .,,.. ,. .......... - munu kUV"Yetle tebarib eıttinait olu- turyanın --ını tanımq " ıy ı·1 
aavatmm tanmınuau Ye daha eh elçiliiinicı bir bqkcmeolosluia taln 
mi:retli bir DMMle olmak üzere, k yor. A. ş. ESMER edilcccjiııi bildiımiftir. 

Brilkael, 6 (A..A.) - Hartcife ne
zareti büdceainln Ayan meclialnde mil 
sakere1i eanumda FlllDlll nasyona· 
Uatlerinden Leyeenı, antluau mUda -
faa etmit ve bu blrlepnenln Avustur
ya balkmın umine terceman olduğu
nu blldlrdlkten aonra clemlftir 1d: 

"- Belçibnm öpen ve Mamediyl 
elln4e tutmumda ne ılbi bir elmono· 
mlk ve yllbut atratejik menfaat var
clır? Bu kantonların balkı, alman ola-

rak kalmak arauaundadır '" 
Bu 9'Saler, lyan meclisinde fiddet-

ll protestolara aebeb olmut " lyan 
reial, parlamentoda aöylenmemeai 1&
zım gelen bazı sözler vardır, diyerek 
hatibin sözünü ke1mittir. 

Fakat l.ey.ena dediklerinde ıarar 
etmit ve ayrıca tunları Miylemiftirı 

Belçikaya cebirle kabul ettirilme· 
den evvel bu hu1Uata bir hal suretine 
varılması temenniye deler. 

Hariciye nuırı B. Spak bunwı ü
zerine a& almıt ve demiftir ki: 

.. _ B. Leyaena'in bu mUcWıalesl 

,ayanı tee11Uftür. Bu lyan azası, biz
zat alınanlardan daha fazla alman ol-

duiunu ıöatermiftir. 

lngiliz - İtalyan 
anlasmasının 

esasları 
(Başı 1. inci sayfada) 

günkü vaziyetini ihl&l edebilecek hiç
bir projenin tanzim edilmiyeccll tu
rih olunacaktır. 

Milletler cemiyeti konseyi önümüz· 
deki mayıa toplant•ında ad devl-=tıe
ri italyan impantorlufunu tanmmakta 
aerbeaıt kılacak ve İtalya da ispanya
daki bütün ıönUllWerini ıeri alacak· 
tır. 

Deyli Telegraf paetesi, Hal>etiatan 
ile ingiliz Somaliai, Kenya ve Sudan 
sınırlarında buı tuhihler yapılacatı· 
nı hM>er almaktadır. 

.4,.lafma ne mman 
lm-.ılanacah 

LQndra, 6 (A.A.)-lnıiliz • italyan 
anlqmuınm paakalyadan biraz tonra 
imaa edileceii tahmin olunmaktadır. 
Bu anlatnwnn ima ediJmeainin la
panyadaıld italyan pWlUlerinin ta
mamiyle ıeri çeki~ine balk oldu
iu illvc edilmoktedir. 

" aiyaaet anlaAJ teım111 eder ki Dr. 
Göbbelı gibi bir A'Vl'UPA mtinenainia 
bu Dbniyeti tql1'all bir zat olaln1eceji. 
ni hiç bir zaman kabul edemeyiz. 

Avrupa tek bllli bir milli nrWt 
detil, belki de Wrçok blbli Wr içtimai 
'H siyui ilendr· Fransa buna bö)'le 
.1ıy ..... c1ıtı i9aclir ki mailub o1c1u .. 
bucün lnailterenin "ikincisi" rolün& 
oynmmk1a ınetplclür. Eier Almanya 
da öyle anlıyac:ak oluna, timcliden ı.. 
iter nrebiliria, o da mailub olacaktır. 
Hw kim Anup&YI tek bir kalble ,..... 
yan bir kıta olarak tasavvur ederıe hem 
bncliaine, hem de ita lata,. ucak fe
nalık edebilir." --

Tesekkür 
OfJum Feyyazın ölümü dolayıaiyle 

taziyede bulunan akraba ve dıoatlarıma 
ayrı ayrı cevaıb venneğe teeuilrüm 
mani oldutundan teıekkürlerimin ib
l&fına muhter~m gazetenizin tavaaau
tunu rica ederım. 

Temyiz mah~meai bat müddei 
umumi muavini Vehbi Bilgin 

Neıriyaı nıevaimıis mi? 
Roma, 6 ( A.A.) - Hazırlanmakta o

lan anlapııalar hakkında yabancı ga
zetelerde yapılan neıriyat burada mev 
ıimsiz ıörülmekte ve bu buau.ıa Ci
yano - Pört tana.ından sonra dahi he
nüz urih hiç bir fCY aöylencmiyecei1 
bilcliri~te<iir. 
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Vakıa ben 18 martta ağır batar- J 

yalarda değildim, fakat öyle bir 
yerde idim ki buradan tamamen düş
manın gerisini görüyordum. Soğanlı 
derenin harita üzerinde yerini dii§ü
nün buraaı medhale hayli yakın· 
dır. ' Filo geldi, ilerledi, Küin Eliza
oetin de dahil olduğu birinci büyÜk 
filo bile bizim hizamızdan hayli içe
ri girdi ve ateıe baıladı. 
Arkasından Fransız gemileri gel-

diler ve bu birinci filonun aralığm
dan geçerek daha ilerilere gittiler. 
Bu ileri giden gemilerle birlikte bi
zim yerimizden düşman filosu ade
ta beyzi şeklinde bir vaziyet almr§
tı. Hern bu yuvarlak beyzi etrafa 
çelik yağdırıyor ve hem de gemiler 
ayrı ayrı ve her bulduklar! tar~~a 
menni savuruyorlar. Me~ela Kuın 
Elizabet Sancak tarafındaki taret
leriyle Anadolu, İskele tarafiyle 
Rumeliyi, ön tareteleriyle daha ile
rideki boğaz istihkamlarmı, arka 
taretleriyle de fırsat buldukça biz
leri, gerisinde kalan bataryaları dö
vüyordu. 

Biz ağır bataryalarımızrn tesirle-
rini kendilerinden iyi gözetliyorduk. 
Çünkü dediğim gibi biz filoyu arka
larından ve içlerinden görüyorduk. 
Bilhassa iki Hamidiye ile Dardano
.sun mermileri dehıetli isabetler 
kaydediyordu. Gemilerin üzerinde 
yaman infilaklar görüyoruz, fakat 
gemiler sağlam ... bir teY olmuyor. 
Oğleden sonraya kadar adeta ku
lakları sağır edecek derecede deh· 
ıetli bir gürültü ile bu böyle devam 
etti durdu. 

Saat on dörtte Buvenin batııı var. 
Buvenin üzerindeki infilaklar~ ben 
kendi gözümle gördüm. ve takib et
mek imkanını buldum. Birbiri arka-
ema iki müthit infilak. Sonra Y~ 

ttı ve kısa bir zamanda batıp gıt
ya • 'b' 
ti. Denizin üzeri panayır yen gı 1 

ineanla doldu. 
Buvenin battığını gördükten ~n
efradı yerlerinde tutamadıık. Bır

~ amplasmansn önüne fırladılar, uen . .. 
bağrışan, kucaklaıan,. aevmç.ten goz 
yaşları dökenin haddı heaabı yok. 
Sonra yorgunluk, korku gibi §eyler
Clen de eser kalmadı. 

Bu ıevkle bütün .. b~~ary~~d~ .•· 
tef tiddetlendi. Su uatündeki infıl&k 
aütunları arttı. 

F.ilo için artık felaket birbirini 
ta.kip ediyordu. Yan yatıp mavna 
,.."b' sürüklene sürüklene tera geri 
el 1 ._ di 
gelenler mi, mayna çarpıp 11.en 
hal· e bırakılan ve akıntı tesiriyle 

ın . v 1 yarı batmıt bir vazıyette saga .~. a 
atıl zırhlılar mr ararsınız ... Biitun 
filo·~ tizamını kaybetti ve eabahle-

ın .k 1 
ym• kadar mağrur, muzı a armı 

O bov d • 
çalarak ihtiıamla .gaz an .. ~~ 
filo, akıama doğru hır kurd suruau
nün h"" umuna uğramıf, kolwıu bu-

uc ... _,_ b' k 
dunu kaptınnıt dagr~~ ır 0~ 
sürüsü 'bi çekilip gıttı. lıte benım 
18 marrıan gördüğüm manzara bu-

dur.'' 

18 martta en büyük rolü oynıyan 

may1nlar nasd dökülmüılü ! 
18 mart muharebelerinin blanço· 

auna geçmeden bu :ınuhare~de he-
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Çeklerle ticaret ve kliring ( __ R A_ .. o_v_o_ .. ·.: 

anlaşması dün imzalandı 

Yazan: M. Şevki Yazman 

. . Çeklerle ticaret anlC1§1J1a$ınm imzasınaan bir görünü 

.. ş;z;; ., ~~f IJS~~~t~~tTI2~ 1 ı::::::::::II:::~:::i:::::::::J 
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Anadolu Hamidi ye batarycuı 

men de en mühim rolü oynayan bir 
ma.yn dökme hadisesi vardır. Her 
!eyde olduğu gibi almanlann derhal 
benimsemek istedikleri bu iıin hakika
tini; bu harekata ittirik etmiılerin ifa
desine atfen aydmlatma.k da bize düıü· 

böyle bir bap.rı türk ışı ol.ıtJbilir 
{çünkü bazı alman kitaıblarmda u
lu orta bu maynların da g\iya al
ınanlar tarafmdan toplandığı iddia. 
ed:ibnektedir.) Yalnız ıuraaını zik. 
retmeli ki bin bir tehlike ile ve tii'rık 
denizcileri tarafmdan toplanan bu 
maıyııla.r alman uata ve müheııdiile
ri tarafından gözden geçiriliyor, 
mihaniki aksamda bozukluk vanıa 
tamir olunuyor ve tekrar atılmaya 
ha.2ır bir vaziyete koymakta büyük 
yardnnları dokunuyordu. Bunu söy
lediğimiz zaman bizde bu i§leri ba
ıaracak insan yoktu manasma alm
mamahdır. Gerek Balkan harbi ve 
hatta Trabluıgarb muharebesi zama· 
nmda bizimkiler maynları hazırla· 
mı§lar ve bOğaza dökmüılerdi. An
cak bir müttefik deniz kuvveti gel
dikten sonra bu iıler daha nıüteıhu
sıs ellere bırakılmı~tı ki bu da bir 
vazife taksiminden bafka bir ıey değil· 
di. . 

ğından çekerek aleve doğru eğildi. 

Hasta kardeşinin, Çar İvan'ın mektu· 
bunu okuyordu: İvan Petroya barış

masını yazıyordu - Kafi derece kan 
dökülmüştü - Patrikten Petro ile 
Sofiya'nın katı yüreklerini birbirine 
yaklaştırmasını istirham ediyordu. 

Sofiya mektubu okurken kötü ni
yetle gülümsüyordu. Her neye mal o
lursa olsun bu hakarete tahammül et· 
mek gerekti. Mesele kurt yavrusunu 

numuzun reısı B. Faık Kurdoglu ile B •• ( 
çekoslovak ticaret heyeti r.eis~ Dr. Q Qe eskrim 
Smetana arasında parafe edılmıştir. 

Yeni anlaşın~ haziranda mü~eti bite- m ÜSQ baka 1Qr1 
cek olan eskı anla~nın yerıne 1 ma-
y~tan itibaren bir sene müddetle yü
rürlüğe girecektir. Yeni ticaret ve kli
ring anlaşmalarına göre Çekoslovak. 
yadan bir kısım mallar serbest ve bir 
kısım mallar da tahsis edilen konten
janlar içinde yurdumuza girebilecek • 
tir. Bundan başka anlaşmada pamuklu 
ve yünlüler için listedeki kontenjan 
dışında liste ile mukayye~ olmaıksızın 
ve mukabilinde pamuk, yün, yumurta, 
tiftik ihracı şartiyle Çekoslov.akyadan 
serbestçe ithal müsaadesi verilmekte
dir. Ayrıca yeni anla~da pamuk ip
Hği ithalatı da pamuk ihracatı esasına 
bağlanmış bulunmaktadır. 

Haber aldığımıza göre Çekler bu an
laşma dışında yurdumuzdan tütün sa
tın alacaklardır. 

Bazı maddelerin 
ihraç şekli 

Türldyeye satılaçak pamuk ipUği, 

bakır, kalay, kauçuk, kobra, ham deri 
gibi maddelerin bundan $0tlra Türki
ycden ne gibi mallar karşılığında ih
raç edilebileceği bir talimatname ile 
tesbit edilmiştir. Talimatname önü
müzdeki günlerde resmi gazete ile 
ncşrıolunacaktır. Yeni hüıkümler bu 
maddel~rin memleketimize ithalaıtını 
S<>n derece kolaylaştırmalrtadıır. 

Tütün isti yen alman firması 

Alman Filips Reemstma tröstü ge

nel direktörü B. Vengel dün şehrimize 
gelmif!:ir. B. Vengel şehrimizde tütün 
alımı etrafında görüş.meler yapacak-

tır. 

Ayatryanın dışına çxkarımalrta idi... 
Sofiya öyle düşüncelerine daldı ki 

avluya girildiğini duymadı. Treo
kurf kaim sesi ile medha.lde onu ser 
runca Sofiya yatağın üstünden siyah 
bir örtüyü kapıp baıJma sardı ve pren
si ayakta kabul etti. Treokurof dar 
kapıdan yan girerek ellerini yere do· 
kunduruncaya kadar iğilip onu selanı:. 
ladı ve sonra düzeldi. Yüzü bakır ren
gi, boyu tavana değecek kadar uzun 

Kayıd müddeti yarın 
akşama kadar uzatlJdı 

Bölıge eskrim ajanlığından: 
Bölgemizin 1938 eskrim birincilik 

müsa:bakaları evvelce ilan edildiği 
veçhıle 9 ve 10 Nisan 1938 günleri or
duevi salonlarında yapılacaktır. 

. M~sabakalara iştirak edecek es
kruncılerin kayıt müddeti görülen lü
zuma binaen 8 Nisan 938 günü akşa
mına kadar uzatılmıştır. Henüz kayrt
larmı yaptırmamış olan müsabıkla
:ın yukarda yazdı tarihe kadar ajanlı
ga müracaatları sureti katiyede la
Z1 tnıdır. Bu tarihten sonraki müracaat· 
ar hüküms .. M.. uz addedilecektir. 
Ü •• usa.bakalar 9 nisan 938 cumartesi 

g nu Orduevi salonlarında tam saat 
14 de bıı•l . zar . 7 ayaçak ve 10 nısan 1938 pa-
ı. ... N. günu saat 16 da devam ederek ni
...... ,.ctlen~ektir. 

M·· FJ usabakalar her üç. silah (Epe, 
d ore, Kılıç) üzerinde yaıptlacak ve 
leerckc~ alanla~ !}ilt ve madalya veri-

ce tır M;;• ... baka . . be • <Ama · - ya gın' i>er sttir. 
ba tör) vasıflı her eskrimci bu mü-

sa(L. ka.lara giTebilir ve kendilerinden 
ı~s) aranmaz 
Müsabakalar · • k ·· k ı a gırme uzere ayıt-

harmı yaptınnış olan eskrimcilerin 

1:;~rlr~la~mı ikınal ederek 9 Nisan 
birli~o saat 1.3 de levazımları ile 
lan eh .rdu evınde hazır bulunma-

M" emıyeıtle rica olunu,r. 
Asba. uksa'baka hakemleri: Federasyıon 

. ş ant Ekrem Savaş, Kurmay 
yüzbaşı Muhitt" ·· · R d ın, yu~başı Namı, Bay 
h:n vBan Sa

8
fa Bora, Bay Tayfur, Tar-

, ay edat. 
M·· 

h 
~sabaka sekreterleri: Bay Fer· 

ru • .oay V ecini. 

-. Yanımıza böyl-e maiyetsiz ve as
keruz gelmek istemekle hata ettin 
Yollar emin değil... · 

- Ko~uyorurr.: Benim sizden faz
la askerım var ... 

- Ne işine yarıyor, onlar? 
- Maiıyetime kimseyi almada.n ge-

liyorum, ç.ünkü kan değil, barış isti
yorum ... 

- Hangi kandan bahsediyouun Ça
revna? Kan dökülmiyecelrtir ... O hay
dud, o isyancı Fedka Şaklavite kana 
susamış olabilir, fakat onu mutlaka 
ele geçireceğiz. 

Sofiya öfke ile bağırdı: 
-Niçin geldin? 

Ankara: , 

Öğle Neş-riyatı: 
12.30 Karışık pli 

neşriyatı - 1'2.50 PJak : Türk musi1'İ~ 
ve halk şarkıları - 13.15 Dahili ve bari 
haberler. 

Aktam Neıriyatı: 
18.30 plikla. dııfl 

musikisi - 19.lS Ti.irk musikisi ve halk şaı 
kılan (Makbule Çakar ve arkadaşları) " 
20.00 Saat ayan ve arabça neşriyat - 20.ı 
Radyofonik temsil - 21.00 Fotoğrafçılı 
hakkında bir konuşma: Safder Şükrü ' 
21.~S Stüdyo salon orkestrası : ı . DrigO 
Suıte du Ballet Eımeralde. 2 - Tsc.ba· 
kowsky : Chant Şans Paroles. 3 - Michelı 
~e Canzon D'ltalia. 4 - Schubert: Drei tTI' 
lıter - Mersche - 22.00 Ajans haberleri "' 
22.15 Yarınki proıram. 

İstanbul : 

Oğle Nefrİyatı: l'2.30 PtlıkA,,..;. 
musikisi - 12.50 Havadis - 13.0'S ~ 
türk. musikisi - 13.30 - 14 .M~f pli 
neşrıyatı. 

Aktam Neıtriya.b: 17 00 tnk..wıt> ., 
rihi dersi: Üniversiteden 'nuıen, Yıalll' 
Hikmet Bayur - 18.30 Çocuk ti,at.rofl 
(Tilkiiin marifetleri) - 19.15 Spor muş' 
habeleri - Eşref Şefik - 19.5S Borsa b• 
berleri - 20.00 Sadi Hoşses ve arkadaşlıır 
tarafından türk musikisi ve halk şari:rlıı( 
- 20.45 Hava raporu - 20.48 Ömer Rı;. 
tarafından arapça söylev - 21 Radife f' 
arkadaşları tarafından türk musikisi ve bal 
şarkıları (Saat ayarı) - 21.4S ORKES1 
RA: 1 - Nikolai: Di lüstigen Vayber. 2 
Krcmiyö: Kan Lamur röflöri. 3 - Puçiıı; 
Manolcsko. 4 - Glinka: La donte - 22.l· 
Ajans haberleri - 22.30 Plakla sololar. c 
Pera ve operet parçaları - 22.SO - 23 so; 
haberler ve ertesi &Unü proeraını. 

~vrupa: 
. OPERA VE OPERETLER: 19.10 Be! 
~n, .Kolonya - 20.lS Liyon, Paris - 20.3 

ana Eyfel kulesi - 2l Roma 
ORK~STRA KONSERLERİ VE SEI'i 

FON!K KONSERLER; 14 Stı.ıttgart "' 
~9.40 Droytviç - 20 Frankfurt, Laypzıi 

tokholm - 20.10 Beromünster - 20.3' 
Monte Ccneri - 20.SS Prag - 2l Milano"' 
~ı.ıs London - Recyonal - 21.30 Lükscıı: 

Urg - 23 Budapeşte. 
ODA MUSİKİSİ: 22 Varşova 

u, s.:ı_.1:9 KONSERLERİ: l!;.15 Laypzig / 
M .. . unıh-17 Berlin-20.15 Brno -20 . .+ 

unih - 21 Varşova - 21.20 Budapeşte. 
B NEFESLİ SAZLAR (MARŞ V.S.): 6..3' 
Kr~slav - 7.10 Kolonya - 9.30 Bresla( 

0 onya - 11.5 Praı-12 Hamburg. 
ıs~~~ KONSERLERİ VE KOROLA:F 
S~tt ambur&" - 18.10 Königsberg"- t8J 
Stok~:"ı - 19 Bükreı - 20.15 Pra& - 21.ı m. 
HAF~F MttztK: 6.10 Kolonya - 6.3' 

~lmban ıstasyonları - 8.30 Frankfurt l{iı 
nıgs erı - 10 B ı· , 12 Al . er ın - 10.30 Hamburı-" 

A ~an ıstaayonları - 13 ıs M " ih l' 
Ll5ay1Spzpıg - 14.10 Kolonya_: H.15~erlln., 

. rag - 1 S..3S B r . 
tasyonlan - 17 10 K er ın - 16 Alınan ıl 
Stokholm-18 Bcrrolonya, Münib -17.3' 
a.ıo Königsberg ~\°9 ı1:·30 Frankfurt ~ 
20 Ştutıart _ 2l 15 B .:;_ Prag, Tuluz 
na - 22 30 H b. ru ... sel - 2'2.ZO Viy• 

• v • am urı - 2ı4 • 3 St .,ı 
dıger alınan istasyonları. ııtıart 

DANS M'O Ztôt: 20 BerHn - 22 30 ut 
gart, Floransa - 23 Lüksembut- :M·.!:, 
24 Dro7tYİç, London • Rec7on!L ~ " 

Amerika büyük hava 
üsleri yaptırmazsa ••• 
Vaşington, 6 (A.A.) - Deniz hare 

katı şefi amiral Lihi, senatonun derıi 
komisyonunda beyanatta bulunarı.ıl 
hükümet büyük hava üsleri inşa etnıf 
diği ~akdirde. ha~ :'ukuunda büyi.il 
amerıkan şchırlerının müdafaasmr tt 
m~n :tmcğe imkan olmadığxnı söylt 
mış.tır. 

Amiral, bahri ve ask-eri makamları' 
~ali h~:nrda Büyük Okyanusta yeıı .. 
\1$ler ın,a etmek imkanını tetkik etti~ 
lerini tasdh etmiştir. 

şcceği haldı:rndaki haberi tekzib et 
mektedir. 

Bu tezkerede kulübün İstanbul <f4 

Ankarada bulunan saiahiyetli w:uvll 
rının birleşme işinden ha:berdar bıl 
lunmadıkları bilıbassa teyid cdihı:ıell 
tedir. 

- Bütün büyük, küçiik Ye ~ 
Rusların kadir çarmm ukazı şuöııl 
ki Moskovaya dönecek ...-e orada 0 

' nun, çarın, lütfen vere.ceği karar daİ 
resi~de hakimane iradesini bekiiyt 
ceksın ... Ve hiç bir behane ik senif 
~anastıra gelmene müaaade eani!Jec' 
gım ... 

- Gideceğim t 

Sofiya tomarı onun elinden aıtô 
büktü, yere attı ... Si-yalı. örtü baş~ 
düştü: 

- Alaylarrmla geieceğMtı, A'f' 
tryaya gideceğim. 

Treokurof güçlil'kle iğildi, uk.e; 
yerden aldı ve, Sofiya'nın h-iddetill 
farketımen:ıiş g~bi başını sallaya sall~ 
ya, sert hır tavurla hükmu·· .. a·. 

V 
y • nu ver ı· 

- . e eger ınad ederşen, sana zer 
re~ rıayet göstermeksizin mu.amel· 
etmd ek emrini de aldım ... İşte bu }ti 

ar! 

(Sonu .,ar) 
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Marulu niçin yerlermiş? 
Eıki lırail oğullannın hamunuz çuğu sudan ibarettir. Geri kalan lasnu

bayramında, hamursuz ekmekle kuzu mn yiizde üçü ıeker olacak madde, bir
eti ve marul yediklerini belki duymu! den biraz fa:.daııı azotlu madde, yanm
ve bunu marulun da hamursuz hayra- dan azı yağ, bire yakın bir kımu da 
mı ve kuzu eti gibi ilkbahara tesadüf madenlerdir. 
etmesine ha.mletmiısinizdir. Halbuki Bu terkible marulun insanı beıli
kuzunun yanında marulun vazifesi, ls- yemiyeceii ıüpheıizdir. Zaten ont,1 
rail oğullanna Sina çölünde çektikleri kimse karnım doyunnak için yemez. 
zahmeti habrlatmak olduğunu Tevrat Kıyır kıyır yenirken insanın ağzma ae
yazar. Şimdi bizim yediğimiz marulla- rinlik verir. Eski romahlann marulda 
rm lezzetli olduklanna bakarak maru- en ziyade beiendikleri haaaa da yaba
lun acı bir tarihi hatırlatabileceğine na ablacak şey değildir. 
şaşmamalıyız. Çünkü eski lırail oğul- Marulda At B ve C vitaminleri bu
lannın yedikleri yabani marul yaprak- Junmaır, ona yeniden büyjik bir itibar 
lan acıdır. venni§tir. Vitamin bulmak için bahk-

Eski yunanlılar zamanmda da ma- yağı içmekten marul yemek elbette da
rul acılığını henüz kaybetmemit olacak ha ehven l'elir. 
ki, onların da marulu ittah açım diye \ Bazıları marulun kabuklarını ata
yeınek iptidaıında yediklerini romalı rak yalnız kökünü yemeği aeverler ve 
tabiat tarihçisi Plin yazar. Yunan filo- böyle yapmakta hata ederler. Çünkü 
zoflarından Alıifor marul acı olmakla marulun vitaminleri yapraklarmdadll'. 
beraber, Venüı onu pek sevdiğinden Yap:aklannın Yeıil rengini veren klor
marul yiyenlerin atk duygusu arttığı- ofil ıse canlı güneş demektir. Onun için 
m iddia etmitıe de, Fiıagur filozof, ak- ~arul yemek güneş ıtıklannı ıu için~ 
sine olarak, marul yiyenlerin Venüs'ten ıçmeğe benzer. Asırlardan ve asırlar • 
11Zakl8§bklannı kabul etmİf, dervişle- d.an beri gördüğü rağbet de bundan ile-
t-ine de, ıeytana uymamak için, çokça n gelse gerektir. G. A. 
marul yemelerini emretmiıti. 

Eıki romalılar, hiç de dervit olma
dıklanndan, marulla Venüs arasında 
aıkı münasabeti göıteren filozofa inan
mışlardı. Onlar yemekten önce ittah 
açmak için marul, yemekten sonra da 
güzellik iJaheıine kavuımak için gene 
marul yerlerdi ve böylece marulun en 
doğru hassasım öğremiılerdi. Yemek • 
te çok yeıillik yemek İnsana linet ver
diğinden, eski rornalılarda marul inla
baza karşı ilaç olmuştu. AraJannda 
en büyük ıairlerin marula kasideler 
yazmaları da, ıüpheıiz marul yedikten 
~onra karınlarına ferahlık ve fikirlerine 
açıklık l'elmesindendir •.. 

Hekimlere gelince, I pokrat hekim 
ma~un sadece aoğuk, yani çok sulu 
oldugunu ve karnı gevıettiğini herkes
ten Önce aöylemiıse de sonradan gelen 
hekimler Fiıagurun ı~züne daha ziya
de İnanmıtlardır. Bergamalı Calinuı 
romalılara bol bol ıarab içirirken ken
disi onlardan çok marul yemeği öğren
miı ve ihtiyarlığında memleketine dön
düğü vakit meıhur olan uykusuzluğu -
na kartı her ıece marul yenıiıti. 

Gene onun aibi Bergamalı olan 0-
n"baz hekirn büyük htımıeriıinin hatırı
nı kırmamak için marulun uyku İlicı 
oldufunu kabul etmekle beraber en 
büyük hekimin dediğini ele unutmamıı 
\re marulu, çok &Ula olduğundan, ateıli 
hastalarına yedirmiıti. Fiıagur filozo
fun hatınnı hoı etmek için de, rüyala
rında, •ık ıık aıık olarak rorgun düıen 
genç)~ ınarul yedirirdi ... Diyarbakır· 
lı Aetıuı hekim ise, marulu uykusuz 
haı~l~nna yedirdikten batka suyunu 
emzıklı kadın ıüdiyle kanftırarak göz 
haıtalıklarına il.iç diye sürerdi. 

Gümrüklerde tayinler 
Galata gümrük yolcu salonu direk

törü BB. Cevad, İstanbul ithalat güm 
rüğü direktörlüğüne, Edirne gümrük 
direktörü Zekeriya İstanbul paket 
gümrugu direktörlüğüne, İstanbul 
gümrük başdirektörlüğü yardirektö
rü Rüşdü başdirektörlük şube direk
törlüğüne, Ankara gümrük direktö
rü Salih Galata yolcu salonu direktör 
lüğüne, İstanbul paket gümrüğü di
rektörü Neşet İstanbul Başdi:ı;.ektör
lük yardireötrlüğüne, İstanbul satrş 
gümrüğü direktörü B. Enver Sirked 
gümrüğü direkt'örlüğüne, Trabzon 
kimyageri Necmeddin Samsını güm
rüğü kimyagerliğine tayin e~ilmiş!e.~ 
ve Trabzon gümrük yardırektoru 
Hüsnü bir derece terfi ettirilmiştir. 

Hayvan ihracı muayene 
resimleri kaldırıhyor 

Ziraat bakanlığı, hayvanlarla hayvan 
maddelerini~ satışında alınmakıta' oıan 
resimlerin kaldırılması hakkında bir 
kanun preı .... i hazırlmnıştır. Bakanlıık, 
bu projenin hazırlanması sebeblerini 
mucib scbcblcr liyihasın.da 9öyle izah 
etmektedir : 

"405 numaralı sağlık zabıtası kanu-

Marulun bu eıki töhreti sonralan 
kaybolmuıtur denilemez. Eıki zaman
larda ilaç olarak yenilen otların bulaaa
lannı çıkannak adet olduktan sonra da 
llıaruldan, biri Tridaı, öteki laktuari
Yonı adında iki türlü huliıa çıkarılarak 

.. uzun z . "'--"k" • :nnan ıtaua.r bulmuşlardı. Hele 

nu ile hayvan ve maddelerinin ihraç ve 
Türkiyeye i<lhalinde alınmakta olan 
muayene resminden ihraç sırasında 
alınanların kaldırılmasının hem mem
leketimizden çıkarılan hayvan ve mad
delerinin yabancı piyasalarda maruz 
kaldığı rekabete karşı koyabilmesi ve 
hem de müstahsil için bir külfet olan 
bu resimden kendilerinin kurtarılmış 
olması itibariyle köylü lehine bir fay
da, satış hareketlerinin gelişmesi için 
de bir kolaylık olacağı anlaşılmış ve 
proje bu sebebten hazırlanını§?tır.,, 

( 

1 

1 ıncıaı §U • • • d . k d af rup ıçenıın e, bırço yer e, 
··Yonun Yerini tutardı. Bet altı sene 

. onc:eye 1" 
f ge ınceye kadar manıl tunıbu-

nu azle ıin" )"ha nl _._. • • • . ren helci ır ı ya arı te.aın ıçın ıçı-
tnler vardı. 

Böyle tiirl .. - d 
1 

1 
" türlü hastalıklara eva 

~ an.~0uıı terkibini belki merak e
erıınız. nun, Yiizde doksan dört bu· 

Projeye göre sağlık zabıtası kanu
nuna göre yapılmakta olan sıhi muaye
neler baki kalmak şartiyle hayvanlar
la hayvan maddelerinin ihracında a
lınmakta olan muayene resimleri kal
dırılacaktır. 

YEş i L DEFTER 
Yazan: Mar~örit Randü 

~~================================ 43 
Dün öğleden sonra . . 

ve her halde bunı •ki telgraf almış 
bal uşağiyle po ara cevab olarak der-

staya t J fl .. 
dermiştir. Bu sabah bir ~ gra a.r gon-
etmir: ve az sonra . zıyaretçı kabul 

:ıı ıstasy "d k San - Remo ve Pa . ona gı ere 
rıse .. . 

tirene binmiştir. Ya muteveccıhen 
lllnda a b v • 

dır. Lazimsa talimat . z aga1 var-
. f verıniz 

Vıv, telgra muhtevi • 
ce : Yatını öğrenin-

- Orijinal bir adanıa b . 
di. Bütün sene tasarruf e;ız.1Y<>X:, de
zevk ve safa .sürmek, ne g ~bıp hır ay 

arı şey 
- Yarın onun nasıl adanı .: 

öğreneceğim. oldugunu 

- Ona ne söyliyeceksiniz? 
- İhtiyatlı konuşmak lazı E ~ 

ben yirmi bin sterliniıni isti ı:n. vvela 
cab ederse tehdidten çekirun{

0 nu:1: İ-
d . . . l . k Yecegıaı· 

kar eşının ış erme o adar Yak ' 
vakıfım kt Sonra Dornani'nin ından 

d ~ d .. v nerede saklan ıgını on an ogrenıneğe ..... 1 
v :ro.ıışa-ca gım .•• 
Yiv atıldı: 
- Bak aklıma ne geldi: latiht.. . :oarat 

acentası yatın lımanda bulutınıadı ~ 
.. ·· N d ? ç·· k.. 1 gını soyluyor. e en un u ngiltere 

n_ ., • l l' B ye 
J.JUmanı yı a maya ge ıyor. u &ureu 
polisin elinden kaçacak. e, 

- Çok doğru! Fakat zararı yok, if
tihar edebiliriz. Re.zayr ve şürekbı bu 
heriflerin gözlerini adam akıllı yıldır
dı. 

Cimmi kanaaıtini pek çabuk değiş
tirmeye mecbur oldu. 

Erteei günü, erkenden, bir telgraf 
aldı. Bir gün evel geceleyin çekilmiş 
olan Telgraf, Londraya çok geç geldi
ği için sabaha bırakılmıştı. Cim.mi tel
grafı açtı: 

Dünkü telgrafıma cevab verin. Gel-
meli miyim? 

BETTl 

Cimmi ne demek istiyıor? Dedi. Dün 
çıktığım zaman telgraf geldi mi? 

- Hayır! ., . 
Uşağını çağırdı. Jo dıa Bettı nın ce-

vabını tekrarlayınca Ciromi bir telgraf 
yazarak Betti'ye gönderdi. Genç kız
dan izahat istiyor ve İpfild'den ayrıl
masını menediyorou. 

Sonra bir lahza düşündü. Birden, 
yataktan atladı ve acele ile giyinıdi. 

V.iv, gazeteyi eline alarak: . 
- Bugün erken kalkıyorsun, dedı. 
- Postadan tahkikat yapacağım. 

Bu havadis hoşuma gitmedi. 
Posta memurları Betti'nin çektiği 

. ·- - -
. - - - - - - -

GÜNÜN POLİTİK MESELELERİ 
... 

İspanya esrarı ve İspanyaya 
B ay Çeni>erlayn'in dış politi

kasında en aca.ib olan taraf, 
İspanyaya tema& eden kısmıdır. 
Dünyanın hiç bir tarafında alelade 
vatandaşların görüşü ile başvekilin 
telakkisi arasında bu kadar bariz bir 
fark görülmez. Bu sebeble bu hadi
seden mantıki neticeler çıkarmak da 
bir haylı müşkildir. 

Başvekil, karışmazlrk siyasetinin 
büyük bir harbı önlemek gibi bir 
muvaffakiyet gösterdiğini söylüyor. 
Gene baş vekil, İspanya işinde an
laşmak suretiyle el<le edilmek iste
nilen büyük anlaşmalara bir zıemin 
hazırlandığını, !spanya<laki harb 
malzemesi ile yabaru::x gönüllülerin 
çekilmesinin de karışmazlık komi
tesi tarafından hal edilecek bir iş 
olduğunu beyan etmiştir. 
Şu halde Musolini ile görüşmeler 

yapılırkıen İspanyada.ki durumda 
maddi bir değişiklik olmryacaktır. 

Bay Çemberlayn, Frankonun al
man~ italyan yardımı ile muzaffer 
olınası onu bu iki devletin kontrolü 
altına sokacağına inanmıyor. Muso
lini lspanya asilerine ne kadar yar
dım ederse etsin, eğer bu memleket
de ve Balear adalarında her hangi 
bir toprak ihtirası olmadığına dair 
inanca vereoek olursa başvekil tat
min edilmi~ olacaktır. 

Bu beyanatta hiç zikredilmeksi
zin geçilmiş bazı taraflar vardır ki 
bunlar.ı, gayet buhranlı bir devirde 
yaşadığımız için, zikretmek gerek
tir. 

Bu kar~lık siyaseti İspanya
da hükümetçi halktan bir çok kur
ban verilmesine sebeb olmuştur. Bu 
siyaset yüzünden bu taraf bir çok 
haklarından mahrum edilmiş ve çıp
lak bırakılmı~tır. Gene ayni siyaset 
ta başlangıçtan bugüne kadar, fran
kocuların techiz edilmesine, silah
landırılmasına imkan vermi~tir. İn
giltere hükümetinin bağlı kaldığı 

bu siyaset, hü.kümetçilerin kurban 
olmalarına, fakat frankocularm da 
yabancılar tarafından kuvvetlendi
rilmesine sebeb ob:nu,tur. İngiltere 
bu yardımlara göz yummuştur. İşin 
bu kadarı sarihtir. Fakat bir başka 
tarafı vardır ki esrar halindedir. 

Musolini iki büyük sahada faali
yet gösterme~edir. Birisi evelce bu
lunduğu Avusturya, birisi de İspan
ya üslerini elde tutmak suretlyk 
bulunduğu gaııbt Akdenizdir: 

M ustakil bir Avusturya, İtalya 
için Avrupa devletleri için

de açık bir kapı halinde idi. Şimdi 
bu istiklal ortadan kalkınca bu kapı 
kapanmış, İtalya oradaki nüfuzunu 
ve hududlarının emniyetini kaybet
miştir. Sonra italyan milleti hakika
tin ne olduğunu anlayınca İtalyanın 
kendi milleti nazarındaki prestiji 
de dü§ecektir. Şimdi mantık, İtal
yanın artık Avusturyadan tamamiy
le vazgeçmesini ve mayorkasını elde 
bulundurduğu ve muvaffakiyetinc 
hizmet ettiği cihetle Frankodan a
zami imtiyazlar koparacağı İspan
yaya gözünü çevirmesini icab etti
rir. İtalya, bu üssü elinde bulundur
mak suretiyle Fransayı ve İngilte
reyi deniz muvasala yollarını tehdid 
etmek suretiyle korkutacağını üınid 
etmektedir. 
Şimdi Musolininin siyaset ve ha

reketi hakkında iki mütalea yürü-

telgrağın kopyesini ona göster~le~. 
İpfild'den saat 12 yi beş geçe çekıi~ış 
olan telgraf saat 12 yi 42 geçe tca.lım 
edilmişti. Hayslopun kaybolması.hak
kındaki telgrafı almış olan Bettı eve 
dönmek müsaadesini istiyordu. Tel
graf müvezzini buldukları zaman me
sele aydınlandı. Müvezzi çocuk, apar
tı:man kapısında başı açık bir adaına 
ras.tlamıştı. Bu adam, adının Rezayr 
olduğunu söyliyerek kendi namma 
telgraf olup olmadığını sormuştu. Ç.0-
cuk bu söze kanmış ve telgrafı ona 
vermişti. 

Cimıni, hasımlarından birinin, her 
hangi bir habera ele geçirmek maksa
diyle bir gün evel bütün gün kapısın
da beklemiş olduğunu tahmin etti. 
Belki istihbarat acentaaının cevabını 
elde etmek istiyorlardı. İyi ki, telgraf
ta eheıniyetli bir şey yoktu. Birden 
Cimmi, nefesi keıilmi§ gibi durdu. 

Telgrafta Betti'nin imzası vardı ve 
buluru:luğu yer yazıliydi. Şu halde Ka
ramaske çetesi, İpfild gibi bir köyde 
onu kolayca bulabilirdi. İkinci telgraf 
kızın dtin eaat 7 .30 da henüz sağ ve sa
llın oloduğunu i&bat ediyordu. 

Postahaneye döne-rek, İpfild'deki 
köy oteli eahibi doatuna bir telgraf 
çekti. Eve dönünce karısının da hadi
seden haberdar olduğunu gördü. 

Viv ona gazetenin bir yerini göste
rerek: 

-Oku, dedi. 
"İpfild köyünde Deniz Çapası ote

linde oturan bir genç kIQ:ı kaçırdı~.!· 

yCibanC:ı ·müdahale 
Mançester 
gazetesinin 

tütmektedir: Ya. Musolini, Alman
yayı Avusturya itinde tamamiyle 
serbest bırakmış ve buna karşı dıa 
kendisinin de İspanya işinde ve 
Fransa ile İngiltereye karşı böyle
ce takib edeceği siyasette serbest 
kalması, yardım görmesi şartını 

koşmuştur. 

Eğer bu böyle ise nasıl olup da 
Bay Çemberlayn, İtalyanın İspan
yadan elini, eteğini çekmeğe nasıl 

muvafakat edeceğini ve Frankoyu 
dilediği gibi bir siyaset takib et
mekte serbest bırakabileceğini umu
yor? 

Bir ba,ka mütalea da vardır ki bu
nu da bir takını otoriteler böyle dü
şünmektedirler: Almanya, Avustur
ya işinde İtalya ile danışmaksızın 
hareket etmi!}tir; şimdi Berlin - Ro
ma mihverinin devamı, İtalyanın 
yer yüzünde hiç bir dostu bulunma
dığı için ayakta dunnaktadır. Buse
beble Musolini, şimdi yeni dostluk
lar bulmak için acele etmektedir ıve 
gene bu sebeble 1s~nya üzerinde 
hiç bir talebte bulunmıyacaktır. 

Böyle de olsa, gene Çemberlayn, 
nutkunda bu noktaya da temas et
memiştir. 

Bazıları da İtalyanın Almanyaya 
karşı daha ağır basabilmesi için İn
giltere ve Fransa ile anlaşmak iste
diği kanaatindedirler. Çünkü İtal
ya, Akdeniz işlerinde ihtilaflar için
de bulunduğu müddetçe Almanya 
ondan hiç çekinmiyecektir. 

Fakat İtalya n-e gibi şeylerden 
vaz geçecek ve neden vaz geçecek
tir? 
İmparatorluğun ve ilıhakm tanın

ması İtalyanın içinde alkışlanacak, 
fakat ona Habeşistanda fazla bir 
menfaat temin etmiyecektir. 

Bu sayede ufak güçlükler ve İn
gilterenin İtalyaya hücum etmesi 
korkusu ortadan kalkacakıtır. 

Fakat eğer, Çemberlayn'in dediği 
gibi; İtalya, İspanya macerasından 
tamamiyle vaz geçecekse, bu kadar 
kan ne maksadla dökülmüş, bu ka
dar para·ne için harcanmıştır? 

Bu maceradan stratejik dersler a
lınmıştır; fakat bu kadarcık fayda 
bunca fedakarlıklara değer miydi? 

Sonra bu macera ile bolşevizme 
karşı bir mjicadele yapıldxğı söyle
nebilir. Lakin, iş bu kadar ilerledik
ten sonra İtalya, Frankoyu düşman
larına karşı tek başına nasıl bıraka
bilir? 

Bütün bu suallerin cevabı ve-
rilmemiştir; yalnız B. Çem

berlayn her şeyin iyi gittiğine kan·i
dir. Fakat Hitler de Musolini de 
B. Çemberlayn'i memnun etmek için 
silfilılariyle girdikleri yerden çık
ınazlar. 

Musolini, İspanyada bolşevizmin 
canlanmasına müsaade etmiyeceği
ne dair and içmiştir. Bu, hüklimet
çilerin canlanmasına müsaade etme-

Telgraf çelimekten dönen genç kız ka
palı bir otom-Obille karşılaştı ve ... " 

Viv: 
- Ne müthi~ şey, dedi Yerini nasıl 

öğren.diler? 

Cimmi, ona kl6aca bildiklerini izah 
etti. 

- Şimdi Betti;~i nasıl bulacağız? 
- Onu her halde gene La Granj köş-

küne götürmezler. · 
- Evet_ şu halde .... 
Jo otelcinin çekmiş oldu~u bir tel

graf getirmişti. Cimmi tarafından çe
kilen telgrafı almadan evel yazdığı 
bu telgrafta "deniç çapası" otelinin 
sahibi, Rezayra kızın ortadan kaybol
duğunu haber veriyor ve hemen gel
mesini istiyordu. 

Cimmi: 

- ·Gitmekten başka çare yok, dedi. 

- Evvela Gullic'le görüşün ve Ney-
lor'a haber verin. Onu da beraber gö
türelim. 

Rezayr, bir kaç kelime ile vaziyeti 
Gullic'e hülasa etti. Sonra Neylor'la 
birlikte Cimmi ve karısı tpfild'e hare
ket ettiler. 

Ney lor çok müteessirdi. Domani'niiı 
kızına dokunmıyacağını ona temin e
diyorl aırıdı. 

- Eğer dokunursa, o sefili kendi 
ellerimle boğacağım. , 

Guôrdian 
başyazısı 

mek demektir. 
Biz, hala, İspanya milletini istik

lale ve hürriyete kavuşturmak gibi 
bir hülyanın peşindeyiz. 

Bütün bu esrarh vaziyeti meyda
na çıkaran iki sebeb vardır: 

ı)° Diktatörlerin istedikleri gibi 
her şeye karışmaları; 

2) Bizim hükümetimizin bir mu
vaffakiyet gıibi gösterdiği karışmaz
lık siyasetine devamı. 

Harbiye çevresinin 

ağaçlanması 

Başbakan B. Celil Bayarın emirleri 
üzerine Harbiye okulu civarının ağaç
landırılmasına başlanılmı§:tır. Ziraat 
bakanlığı şimdiye kadar 7000 akasya ve 
diğer fidanlarla 2000 çam ağacını bu 
ağaçlanmaya ayırmıştır. Ağaçlanma ve 
açılacak kuyulara aid pLinın hazırlığı
na devam edilmektedir. Su kuyulan a
çılması işine nisan ortalarına doğru 
başlanılacaktır. 

23 nisan bayramı 

hazırlıkları 

23 Nisan bayramına hazırlanmak 

üzere dün Çocuk Esirgeme Kurumun
da bir toplantı yapılmıştır. Toplantı
da kültür direktör muavini ile orta 
mekteb, lise ve ilk mekteb mümessil
lerinden mürekkeb bir heyet bulun
mu9tur. Dünkü toplantıda 23 nisan 
bayramını kutlama töreninin esasları 
hazırlanmrştır. Önümüzdeki hafta i
çinde bir toplantı daha yapılacaktır. 

Memurlar kanunu 

üzerinde tetkikler 
Başbakanlık müsteşarının reisliğin

deki müsteşarlar komisyonunun seç
miş olduğu tali komisyon dün İç ba
kanlık hukuk mif'şaviri B. Ekremin re
isliğinde ilk toplantısını yapmış ve 
memurlar kanun projesi üzerindeki 
incelemelerine başlamıştır. 

İzmir f uar1na geleceklere 
1 

parasız YIZe 
Bu sene açılacak sekizinci enternas

yonal fuarına yabancı ~mleketlerden 
gelecek olanlara. fuarın tespit edile
cek tarihinden onbe~ gün evel başla
mak ve kapanma tarihinden on beş 
gün sonraya kadar devam etmek üze
re ikamet hakkını verecek şekilde pa
rasız vize verilmesi Bakanlar heyetin-
ce kabul olunmuştur. · 

bir itimad göstererek) hem onu yakm
d? elde edece~iz, emin olun, diyerek 
zavallı babayı teselliye çalışıyordu. 

Betti, hiç bir iz bırakmadan kaybol
muştu. Kaybolduğunu ancak akşam 
yemeği saatmda farketmişler<li. Etra
fı araştırınca köy yollarından birinde 
kızın mendilini bulmuşlar ve yeni geç
miş bir otomobilin izine rastlamı,ıar
dı. İki köylü, yolda kapalı bir otomo
bil gördüklerini söylüyorlardı. Fakat 
numarasına dikkat etmemişlerdi. Hat
ta rengi hakkında da ikisi mutabık de
ğillerdi. 

Cimmi, ne yapacağını bilemiyordu. 
Diğer tarafdan Haysloptan bir ses 
çıkmaması maneviyatını bü&bütün kı
rıyordu. Betti kaçırılmı1, Hayslop 
kaybolmuştu. Domani ise emniyette 
bulunuyoıdu. İşte bu gayretlerin var
dığı netice buydu. Her halde Balla
rat'ın köşkünde bulunmıyorlardı. Bet
ters, La Granj'ı tarassud ediyor ve bu
rada anormal hiç bir şey göremiyordu. 

Saat yediye doğru evine dönünce, 
Cimmi, bütün cesaretinin ve şevkinin 
kırıldığını his etti. Dakers'in elinden 
kurtulduktan sonra ,haydudların hat
ta bir cina}l'et işlemekten bile çekinmi
y~eklerini anlamıştı. 

Kont Giudecca 
- Merak etmeyin, canım. Böyle bir 

şey, aklından bile geçmez. Tam hesab
laşma zamanında elinde bir rehine bu
lunmasını istiyor. Bütün maksadı 

bundan ibaret .. (Hiç de sahib WmadJ:iı 

Saat sekize gelmişti. Cimmi büro
sunda otururken yüzbaşı Beyley ken
disine telefon etti. 

- Allo, dedi. Kont Giudecca gel-
di. Şimdi husu.si kabinelerden bkin<lc 
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Türkiye nerededir? .•• 
Türkiyenin nerede olduğunu biJ

miyen münevverce bir insan tasa v
vur edebilir misiniz? llk mektebi bı: 
.sene bitirecek olan on iki yaşındak: 
oğlum Çini, Brezilyayı, bizimle he
nüz harl> halinde bulunduğu rivaye~ 
edilen San-Marino'yu, dünya futbo
lundaki ehemiyetinden dolayı değil, 
sadece cenub Amerikası memleketi 
olarak Orüguay, ne bileyim hatta 
isimleri sık sık anrlmıyan Belçika 
Kongosunu, Nijerya'yı haritada göz
leri kapalı gösterdikten başka, bun
larla beraber daha bir çoklarının da 
politik ve ekonomik vaziyetleri hak
kında az çok malumat verebilir. Fa
kat medeni memleketlerde, m.Ünev
verce olmaları iktiza eden bazı dev
let memurlarının dahi, Türkiye hak
kında "Türkiye nerededir?" sualini 
aoracak kadar cahil olmaları ka.bil
mit l 

Fra.n.sada Puatiy ~hrin<le tah5ili
ne devam eden genç bir muhabirim 
yazıyor: "Burada. her gün kar§ıl~ 
tığmuz aca.ib sualler var: Türkiye 
nerededir? F ea iyimidir? Çarıaf na
sıl §eydir? Türkiye Fransa.dan çok 
farklı mıdır? Bu sualleri halkın ağzın
dan iıitsek melnleketimizi tanıtmak fır. 
satını bulmu§ olduğumuza sevinerek 
mevcud zehablan tashih ederiz. Fa
kat dün hüviyet verakuı çıkartmak 
üzere bura nüfus dairesıine gitmittik. 
Bu gibi İ§lerle me§gul .memur bayan, 
müracaatımızda, masasının gözünden 
matbu bir liste çıkardı. tetkik etti ve 
nihayet ba§mı kaldırıp "Türk mille
tini tanımıyoruml,, dedi. Çıldıracak
tmı. Şiddetle müdahale ettim. Kız. 
yabancı memleketlerin isimlerini ha
vi listeyi uzattı. Bu li~ede Türk.iye 
Cwnhuriyti yoktu, osma.nlı iınpara

torluğu vardı ve bu bayan muhakkak ki 
cahildi. Fakat bu listeyi bastırıp me
murlarına dağıtıp kullanan hükü:ıne
te ne demeli ? ,, 

Genç vatandaıımm anlattıklarım 
tefaire lüzum görmüyorum. Fakat 
Türkiye hakkında ya.hancı memle
ketlere öğretmemiz icabeden feyle
rin aaymz olduğunu biliriz: Yüzlrce 

yıldanberi garbin mekteb kitahla.n
na, hikayelerine ve onlar va.aıta.aiyle 
ve nesilden nesile nakledilerek zi
hinlere yerlepnif olan yanlı§ malu
matı on beş senede silmenin çok güç 
bir it olduğunu takdir eım.kle bera
ber hakikatlerimizi cihana öğretme
nin en kısa yollarım da bulmağa ça
lı'1Jlalıyız. 

Türkiye dııında gazeteler 
kiler gibi ilk önce okurlarım 
latmağı değil. menfaatlerini 
ehneği kendilerine prens.ip 
mışlardır. - N. BAYDAR 

bizim
ayc:lın

temin 
yap-

Kimya talebe yurdu geni~letildi 
İstanbul, 6 (Telefonla) - Kimya ta

lebe yurdu üniversite rektörlüğünün 
yardımiyle genişletilmi§, 50 kişilik bir 
yurd haline ifrağ edilrni§tir. Yeni kim 
ya talebe yurdu eski inkilab lisesinin 
bulunduğu yere taşmınıgtır. Yurdun 
okumak, yemek ve yatmak için salon
ları vardır. 

İzmir - Pire seferleri 

İstanbul, 6 (Telefonla) - Konya 
vapuru bugün tzmir - Pire seferlerine 
başlaıntşhr. 

yemek yiyor. 
- Nasıl bir adarn? 
- Çok sakin. Biraz garib. Zavallı Do 

mani'ye acıdığını söylüyor. Fakat ne 
faal adam. !talyaya kabil olduğu ka· 
dar çabuk dönmek istiyor. Adeta 
Londradan korkuyor. 

- Tahmin ederim. 
- Belki bu gece kendisiyle göriiş-

mek istersiniz, diye size haber vere
ylın, dedim. Şu Dakers'den beni kur
taursamz size çok minnettar olurum. 

- Pekala. Saat dokuzda orada ola
cağım. Konta geleceğimi haber verme
ye lüzum yok. 

Cimmi, viskisini içtikten sonra ka.ra 
düşüncelerine tekrar daldı. Telefonun 
zili gene çaldı. 

Hayslopun sesini tanryınca ne ka
dar sevinmiş olacağını tahmin edebi
lirsiniz. 

_ Hayslop 1 Diye bütün kuvvetiyle 
bağırdı. 

Salonda bulunan Viv, sesini i§iterek 
koştu. 

- Allaha şükür, sağsmız ya 1 
- Yakamı zor kurtardım. Bitkin bir 

haldeyim. Ah başıma neler geldiğini 
bilseniz. 

- Ne oldu, çabuk anlatın? Merak
tan çatlayacağnn, 

- Vakit yok, dostum. Burada taras
sudla meşguldüm. Granada yanındaki 
küçük A. B. C. lokantasını biliyorsu
nuz, değil mi? Çabuk oraya gelip beni 
bulun. Hepşini anlatırım. 

(Sonu var) 
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Ölümle 
neticelenen 
bir güreş! 

Trabzonda 250 yatokh 
hastanenin temeli atıldı 

İzmir (Hususi) - Palamutara-sı 
kıöyünde feci bir kaza olmuştur. Ha
san admda bir adam kbyde develerini 
ot:c:tırken arkadaşı Mehmede rastla
mıştır. İki ahbab konuşmağa, şakalas
mağa başlamışlar, biraz sonra da her 
vakit olduğu gibi güreşmişl~aiir. Bu 
sırada Mehmedin omuzunda bulunan 
çifte ateş almış ve Hasanın sağ omu
runu parçalamıştır. Yaralr hastahane
ye getirilirken yolda ölmüştür. 

Caddeler parkelendi, 
lise ve halkevi binası 

yeni. bir 
yapılıyor 

Antalyada at 
yarışlar1 

Antalya, (Hususi) - İlkbahar at ya
rl§ları ve güzel hayvan seçme müsaba
kası kalabalık bir halk kütlesi önünde 
yapıldı. Havanın güzel oluşu ve müsa
bakanın senede bir kere yapılışı bin
lerce kişiyi sahaya toplamıştı. 

Vilayet mrntakası dahilinde doğup 

yetişen hayvanlara mahsus olan birin
ci koşuyu İsmet adlr tay kazandı ve 
175 lirayı aldı. İkinciliği Mehmed 
OSIDanın tayı kazandı. 

Sürat koşusu!la 14 at iştirak etti. 
İbrahim çavuşun atı birinci geldi. Mu
kavemet koşusunda yedi at vardı. Bun
lardan birinciliği Alabacak kazandı ve 
200 lira mükafatı aldı. 

Yalnız bazı binicilerin ehliyetsiz ol
maları bazı koşuların zevkini kaçırdı. 

D.T. Haatahanenin temeli atılırken 

İzmirde tayyare modelcilik kursu 

İzmir, (Husu-
si) - Şehrimizde 1i 
mektebler müze- ' 
sinde bir tayyare t 
modelcilik kursu l 
açılmış ve henüz 
faaliyete geçeli 
bir kaç gün olma
sına rağmen bti
yük bir alaka 
görmüştür. Kur
sun muallimi, 
Kız mu a 11 im 
mektebi elişi mu· 
allimi B. Ragıb
dır. Kursa, bil
hassa ilk tedrisat 

muallimleri işti· 

rak etmektedir. 
Modeller hazır-

landıktan sonra muayyen bir günde düşüncesini tecrübe etmek, havacılık 
uçurulacaktır. Kurstan maksad, yeti- sevgisini artırmaktır. Resimler kurs
şeoek muallimler vasıtasiyle, türk ço- taki çalışmayı ve kursa devam eden
cuğunun tayyare mevzuu üzerindeki leri göstermektedir. 

Kars güzel bir yurd köşesidir 

Kars hükii.met konağı 

Kars, (Hususi) - Şehrimiz, yur
dun bir çok güzelliklerini içinde top
lamıştır. Muntazam planla kurulan 
Karsta muntazam caddeler üzerinde 
güzel ve kargir binalar vardır. Ş~h
rin muhtelif yerlerine parklar serpış
tirilmiştir. 

Karsın soğuğu meşhur olmakla be
raber halk ve şehir kışa karşı tedbirli 
olduğu için, tabiatin sertliği halkın 
çalışması ve neşesi üzerine menfi bir 
tesir yapamaz. Halk kış günlerini, te-

miz gazinolarda, sinemalarda, spor 
sahalarında geçirir. Yazın sıcak gün
lerinde de mesire yerlerine, ılıcalara 
gider. 

Yurdu baştan başa katedecek olan 
demiryolu, Karsa kavuştuğu gün, 
şehrimizdeki iktisadi ve içtima1 ha
yat bir kat da.ha canlanacaktır. Kars 
bu sayede bir çok ziraatçi çekecek, 
zümrüd yaylalarında yetiştirdiği 

mahsullerini yurdun her tarafına sev
kedebilecektir. 

1 

Trabzon, (Hususi) - Beledi
ye §ehrin temizlik ve güzelliği 
için çahşmalannı hızlandll'Dll§
tır. Ana caddelerin parke ile dö-
şenmesine hararetle devam edil. 
mektedir. Birçok caddelerin par
kelenmesi şehri timdiden toz ve 
çamurdan kurtarmıştır. Çarşının 
ve eınaf ın daimi surette kontro
lu müspet neticelerini vermiştir. 

Bütün fennt cihazları havi olarak 
yapılan 250 yataklı memleket has.taha
nC$.inin temelleri kalabalık bir halk 
kütlesi önünde atılmıştır. Aynı za
manda bütün mıntakamn kültür ihti
yacını karşılıyacak bir mükemmeli
yette inşa edilecek olan lise bina.sının 
Ja ihalesi yapılmıştır. Hastahane ve 
.iscnin in§ası trabzonluları .cvinç ı-
iİnde bırakmıştır. • 

Halkevinde her onbeş günde bir 
danslı çaylı aile toplantıları yapılmak

tadır. Halkevi spor kulüpleri için ku

palar koyarak spor heyecanını bir kat 

daha artırmaktadır. Fransızca, alman
ca, ingilizce lisan kursları da çalışma
lanna devam etmektedir. Hususi mu
hasebe ve belediyenin yardımı ile bü
tün ihtiyaçları karş.ı:lryacak bir halk.e
vi binası yapılacaktır. Binanın proje
leri yapılmaktadır. 

Vilayetimizde kültür işlerine de hu-
3usi bir ehcıniyet verilmektedir. 50 bin 
lira sarfiyle yeni bir mekteb binası ya
pumak üzeredir. 

TİREBOLU 

Karadenizin güzel 

kasabalarındandır 

Giresun, (Hususi) - Tirebolu Ka
radenizin yeşil kıyılarının görtilmeğc 
değer ilçelerinden birisidir. Çok bü
yük olmamakla beraber son derece se
vimlidir. Coğrafi vaziyet onun bu gü
zelliğine baş yardımcılık etmiştir. Nü
fusu yedi bine ulaşmaz. Fakat çok da· 
ha büyük şehirler bir yabancıya bu ka
dar kendisini sevdiren hususiyetler ta
Şıyamaz. 

Şehir sarp topraklar üzerıine kurul
muştur. Bu sebeble merdiven adı ve
rilebilecek birkaç kat üzerine oturtul
muftur. 

İmara çok muhtaçtır. Savaş yılların
da Tirebfılu baştan başa denebilecek 
.<ac!ar yanını~ır. Acı hatıraların enka
zı üzerinde bııgün görülen güzel evler 
. 1ep cumhuriyet devrinin verimli ça
lışmalarının mahsulüdür. 

Tireboluda kültür hareketleri çok 
canlıdır. Espiye gibi nahiyelerindeki 
yatı okulları modem birer irfan yuva
ısıdır. 

Halk partisi ve halkevi merkezde ol
duğu gibi köylerde de kültür ışrkları
r:ı azanıl şekilde serpen birer rehber ö
dev-ini tam manasiyle başarmaktadır. 

Balıkesir İdman Birliği 
bölge birincisi 

Balıkesir, (Hususi) - Kupa maçla
rı neticelenmiştir. Pazar günü yapılan 
maçı İdman birliği 3-0 kazanmış -.e 
bölge birincisi olnluştur. 

Kastamonuda 

Bir kendir fabrikası 
kurulmaSI düşünülüyor 

iaa miiWlassısı 
istanblla dindü 

Tedkiklerinln sonunu 
bir raporla bildirecek 

&:a.tamoıw. . (Huswo1 muhabirimiz
den) - Kas.tamonu bankasının serma
yesini artırmak, Sümer Bank ve sair 
teışekkiiJ.1.erinde iştirak.ini temin etmek 
suretiyle bir ıken.dU: fabrıiık:asınm tesi- İstanbul, 6 (TelefonJ..a) - Ankara 
si düpiniilmektedir. Bu zemin üzerin- ve İzmirde icra işleri etraıfında tet -
de Kastamonu banıkası hi.sse.darlariy- kiklerde bulunan İsviçreli mütehassıs 
le konu,ulm_uş ve muıt:abık kalınmıı- B. Leman şehrimize gelmiştir. B. Le
tır; bir taraftan da bu fabr.ikanın kaça man tetkikleri hakkında bana şunları 
mal olabileceği hakkında tetkikat yap- söylemiştir: 
tırtlmaktadır. Aynı zamanda bankanın "- Ankara vıe !zmirde icra işleri
sermayesinıin çoğaltılması için çalışıl- nin gayet iyi tatbik edilmekte oldu
maktadır. Valimiz B. Avni Doğan. be· ğunu gördüm. Ankara, İzmir ve İs
lediye reisi İzzet Okay, Kastamonu tanbul tetkiklerimin neticesini mufas 
bankası müdürü Tevfik yazıcı tetıki- ı sal bir rapor halinde bakanlığa arze
kat için kendirin ~lıca istihsal mcm- deceğim. Raporumu verin<:eye kadar 
baı olan Ta,köprüye gitmişlerdir. İlk kanununuzda yapılac~k değişiklikle
tetkiklerinde taşköprültilerin bu kar- rin mahiyeti hakkında şimdiden bir 
1ı iş için 20.000 Lira kadar para verecek ~y söylenemez. En çok on gün için
lerini öğrenınişleroir. de raporumu takdim etmiş bulunaca-

Bu i'I için ıkaıtt harekete valimiz An- ğım . ., 
karadan döndükten sonar g~ilecektir. Mütehassıs profesör bugünlerde 

Karısını 
. Para vermediği için 

öldüren koca 
İzmir (Hususi) - Eşrefpaşa'da 

feci bir cinayet olmuş, Mehmed Ali 
adında bir adam karısı Fikriyeyi bı

çakla yaralryarak öldürmüştür, Meh
med Ali, karısının başkalariyle görüş 
ttiğünü, kıskançlığı yüzünden karısı

nı öldürdüğünü söylemektedir, halbu
ki feci vaziyette yaralı olmasına rağ

men Fikriye, bastahan~de şunları söy 
lemiştir: "Ben amelelik ediyordum. 

Kocam para istedi, vermeyince bunu 

yaptı 1,, 
Kadın ölmü,, katil yakalanmıştır. 

Trakyada hay1an cinsinin 

ıslahı callımalan 

Edirne, 6 (A.A.) - Nisanda lılO ay
gır aşım duraklarına sevkedilmiştir. 

Tam 38 merkezde beton zeminli aşım 
durakları yapıldı ve yapdmağa devam 
ediliyor. 8 yerde staj görmü§ veteri
nerler. tarafından sunt tohumlama de
vam edecok ve bu hareket haziran so
nunda bitecelrlir. 
Şarbon savaşına da hararetle ve beş 

yıllık programa göre devam ediliyor. 

Kardeş katili mahkfun oldu 

İstanbul, 6 (Telefonla) - Kardeşi
ni öldıüren İsmail adında bi:ri bugün a
ğır cezada 4 sene 8 aya mahk(im olmuş
tur. 

ltsküdar veya Beykoo kazalarından 
birinde tetkiklerine devam edecektir. 
Profesöre genç bir hukukçumuz refa
kat etmektedir. Kendisi, Ankara ve 
İzmir seyahatlerinde edindiği intiba
lardan sitayişle bahsederek, Türkiye
nin daima iyi)"e ve doğruya doğru 
gittiği yolda kendisinin de bir hizme
ti geçeceğinden dolayı iftihar ve sa
adet duyduğunu ilave etmiştir. 

İstanbulda ta] ebeye tifo 
aşısı yapılıyor 

İstanbul, 6 (Telefonla) - Sihat 
müdürlüğü bütün orta mektıeblerle li
se ve yüksek mektebler talebesine tifo 
a_şısı yapılması için bir tamim gönder
miştir. Bugün tamimin tatbikine baş
lanmıştır. 

Belediyede esnafın yıllık muayene
lerini yapark>en tifo aşısı tatbik edil
mektedir. 

2 oda yaptırılacak 
Ankara Valiliğinden : 
K~if bedeli (1454) lira (85) ku

ruştan ibaret maliye vekaleti bodrum 
katında yapılaCak olan iki odanın in
şaatı 13-4-938 gününe rastlayan çar
şamba günü saat on beşte vilayet bi
nasında nafıa komisyonunda ihalesi 
yapılmak üzere pazarlığa konulmul· 

tur. 
Teminatı muvakkatesi (102) lira 

(6) kuruştur. İstekliler teminatı mu
vakkate mektubu veya makbuzu tica
ret odası vesikası ve Ankara Nafıa 
müdürlüğünden alacakları ehliyet ve
sikasiyle birlikte sözü geçen günde 
Nafıa komisyonuna gelmeleri. 

Buna aid keşif ve şartnameyi her 
gün Nafıa dairesinde görebilirler. 

(841) 1712 

İzmirde kahkahah bir maç 
İzmir, (Hususi)

İş Bankası ile ü
züm kurumu ta

kımları ~elki gün 

Alsancak sahasın

da bir oyun verdi

ler. Dörtte üçü fut

bolu yıllarca evvel 

terketmiş olan o

yuncuların bir kıs
mı, uzun mü.ödet 

spor yapmamaktan 

şişmanlamış, koşa

maz, topa vuramaz 

vaziyete gelmişler
di. Bu itibarla o- I§ Banka6t takımı 

yun, seyirciler arasın.da çok zevk u- j Önümüzdeki hafta Feneııbahçe !zmi· 
yandırmış ve hayli de gülüşülmüştür. , re gelmezs.c aynı takımlar gene oynı
Oyunu 1 - O İf bankası kazanmıştır. yacaklardxr. 

Malatyada yapılan hastane 

Malatya (Hususi) - Şehrimizde yapılan büyük ve modem 
hastahanenin inşagı bitmek üzeredir. Binanın son §eklini göste
ren bir resmi gönderi;r.onmı. 
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Toplantı 
Bulvar Şirketinden : 

İzmir imarat ve inşaatı umumiye 
türk anonim şirke.tinin 26 marıt 1938 
tarihinde yapılan umumi toplantrsın
da eks.eriyet nisa:bı hasıl olmadığından 
nizamnamenin 26 ıncı maddesi muci· 
bince ikinci içtimaı 22 nisan 938 cuma 
günü saat 11 de yapılacaktır. Elli his· 
seye sahip ortakların o gün şirketin 

Çatalkaya hanındaki dairesinde ha.zır 
bulunmaları ilan olunur • 

Ruznamei Müzaıkeraıt : 
1 - İdare meclisi ve mürakip rap<>~ 

rının okunması, 

2 - 937 senesi plançosunun tasdiki~ 
idare meclisinin ibrası. 

3 - Müddetleri hitam bulan azaların 
yerlerine yeniden seçim yapılması, 

Mürakip seçimi ve tahsisatının tayi-
ni. 1968 

Ankara lcra Dairesi Gayri Menkul 
Saıtı§ Meınurluğundan : 
İzaleyi şuyudan dolayı maıb,kemece 

satılmasına karar .verilen Pazar ma
hallesinde Dedebey yokuşu mevkiin
de 473 ada 3 parsel umum 30 hususi 
22 numaralı ahşap ev aşağıda yazılı 
şartlar dairesinde açık artırmaya çı
karılmıştır. 

EVSAF ve MÜŞTEMİLATI 
Medhalden girilince taş döşeli kil

çük bahçenin solunda hela ve bir o
dunluk karşıda bir kömürlük ve bah
çeden binaya girilince bir koridor fi.. 
zerinde sağda tavanlr ve tabanı tuğla. 
bir oda, karşıda merdiven ve solda 
bir mutbah, ve tavansrz ve tabansız 

harap bir oda ve 11 ayak merdivenle 
çıkılınca bir koridor üzerinde tavanlı 
ve tabanlı bir büyük ve bir küçük bir 
oda ve toprak bir balkonu vardır. Üs
tü adi krcmittir. 12-l metre murabbaı
dır. Ve 3272 üç bin iki yüz yetmiş iki 
lira kıymet takdir edilmiştir. 

SATIŞ ŞARTLARI 

1 - Satış peşin para ile olmak üze-
r.c 9. 5. 938 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat 14-16 ya kadar icra dairesi 
gayri menkul satrş memurluğunda 

yapılacaktır. 
2 - Talihler takdir edilm1~ olan 

yukarıdaki muhammen kıymetin 

% 7,5 ğu ni&betinde pey akçesi veya 
mi!lt bir bankanın tem~nat mektubu 
ile kanunen teminat olar:ık kabul e-
dilen hazine tahvileri getirec~ktir. 

3 - Satış günü artırma bedeli tak
dir edilen kıymetin % 7 5 şini bul
duktan ve üç defa nida ettirildikten 
sonra mezkur günün on altıncı saatm
da en çok artıran talibine ihale olu
nur. 

4 - !ı;ıbu tarihteki artırmada tek
lif edilen bedel muhammen kıymetin 
yüzde yetmi~beşirri buumadığı tak
dirde 24. 5. 938 tariıhine müsadif sah 
günü saat 14-16 ya kadar yaıpıla,cak 
ikinci artrrmada en çok artrrana ihale 
olunacaktiır. 

5 - Birinci ve ikinci artırmalarda 
ihale bedeli ihaleyi müteakip veril• 
mediği takdirde üzerine ihale edilen 
talebi üzerine ihale tarihiden itiba
ren kendisine bedeli ihaleyi teslimi 
vezne eylemesi için yedi gün kadar 
mehil verilecektir. 1-şbu müddet zar
fında ihale bedeli yatırılmadığı tak
dirde ihale bozulacak ve bu tarihten 
evvel en yüksek teklifte bulunan tali
be teklif veçhile almağa razı olup ol
madığı sorulduktan sonra teklif vec;· 
hile almağa razı ise ihale farkı birin
ci talibden tahsil edilmek üzere bu ta
libe ihale edilecektir. Teklif veçhile 
almağa razı olmazsa gayri menkul 
yeniden on beş günlük ikinci artır
maya çıkarılacak, eın çok artıran tali
be ihale edilecektir . 

6 - Her iki artırmada gayri men· 
kul taHbine ihale edildikte tapu har
cı müşteriye, ihale tarihine kadar o
lan müterakim vergi ve dellaliye res
mi satış bedelinden ödenecektir. 

7 - Borçlu ve alacaklrlarla diğer a
lakadarların gayri menkul üzerinde· 
ki haklarını ve hususiyle faiz ve mas
rafa dair olan iddialarım evrakı müs
biteleriıyle yirmi gün içinde dairemi
ze bi.ıdirmeleri lazımdır. Aksi takdir
de haklan tapu sicilleriyle sabit ol
madı~ça satış bedelinin paylaşmasın
dan hariç tutulacaktır. 

8 - Artırmaya iştirak edecekler 
20. 4. 938 tari:hinde 35/ 25 numara ile 
dairemiz-deki yerinde herkese açık 

bulundurulan şartnamemizi okuyabi-
lirl<et. 1942 

' 
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ŞEHİR İÇİNDEN RÖPORTAJLAR 

Hava yollarında 
de.vlet kuşları 
Önümüzdeki sene içinde 

Yeni hatlar açılacak 
Hava yollannın hava kuflarınJan biri 

, ... 

Devlet hava yolları pilot/an D evlet hava yollarmm dört 
motörlü Fer tayyaresi dün 

Müdür HMan Fehminin etralınJa 

saat l5,30 da İstanbula b ' · . . u mevsı-
mı_n ılk seferini yapacaktı: Eğer 
M~alzççrk emniyet meydanındaki 
telsıı: memuru "hava fırtınalı" de
meseydi... 

Saat 15 de hava yolları genel di
rektör vekili Bay Hasan Fehmi 
Süerdem bize: 

- Yüzde doksan ihtimalle kalkı
yoru_z, demişti. Bize göre hava gü
zeldı. Fakat tayyareci g·· .. b. . _ k. . ozu ızım 

ıne ~ı.ç ~nzeıniyor. Biz, yüzde on 
menf 1 ıhtımali göze alarak mey da
~ koştuk. Bir aralık hareket ih
timali yüzde doksan dok\Ua çık
nıışt~. Ankara - İstanbul bava yolu 
üzerındeki küçüklü büyüklü bütün 
~rdanl~r o saatteki hava vaziye
tim telsızle merkeze bildiriyorlar-
41. 21 istasyondan yirmisinde hava 
~ok elverişli idi. Fakat Mihalıççık 
ıstaqonu, fırtına kaydediyordu. 
Baş pilot normal hareket saatinden 
beş dakika evvel vaziyeti direktö
re bildirdi. Direktör: 

-: Be~ dakika daha bekliyeceğiz, 
dedı. Eğer yeni bir haber almazsak 
hareket edemiyeceğiz. 

. Baş pilot B. Hayri Öcal, beş da
kıka s~nra bugünkü seferi yapacak 
olan pılot B. Lütfi Ernusla birlil<
t~ geldi, Pilot uçmağa hazırdı. Tel
tn~ haberindeki fırtınayı pek ehe
ınıyctli bulmuyor ve: 

fırt - Biraz yolumu kıvırırsam, bu 
du. ~:':<lan kurtulabilirim. diyor -
rin haort hC§ aylık tatil, yüksekle
uçınakvasına. alışmış olan pilotun 

Fakat :rzuaunu ateşlendirmişti. 
mesuli ett ?1ursa olsun, bu uçuşun 
ler havya nı. omuzlarına yüklenen

vazıy ti · rir şekilde 
0
e ~ı tam emniyet ve-

sul T.. k" g rnıuyorlardı. Üç me-
' ur ı ye hart .. .. d leki bir k ası onun e mes-

onu~ ..... ~ F neticede . r-- yaptılar. akat 
kaldıgy 

1 
y v1erılen karar hareketin 

. o unda oldu. . 
Dırektör . 

B . 'Yerıne oturunca· 
- ız d d. · 

külpeaent e dı, bu hususta çok müş-
menfi 'ıht" avranırız. Binde bir 

ımaı dah · b' · lıkoyabilir T ~ ızı seferden a-
. akdır d · · k. yolcuya tanı . e ersınız ı, 

cmnıyet y buruz. Fakat e A vermege mec-
ze verilmiy VVela bu emniyet bi-

or. Raporl d ·· ğimiz en ba · ar a gorece-
küçük görm:~iz~.!gunauzluğu bile 

Ve ilave etti: 
- Fakat uçuşu .. 

zülmeyı·n Sı"z görmedik diye ü-
. e, Yorgu ı ğ 

nutturacak çok .. n u unuzu u-
roceğirn: Mevsir!i~ze~ haberler ve: 
bu sabah 9 30 d 1 ılk tayyaresı 
tı. 11 20 de' ad stanbuldan kalk-

' , mey anım . . 
Yarede mu·· k ıza ındı. Tay-

emmeı t ı · . 
vardı. Biz burad k' e sız cıhazları 
tayyareyi ad a 1 merkezimizden, 

ım adım t k"b . k Her istasyo a ı ettı . 
sizle bize h ~ yaklP_Jhkça pilot tel-

. a r v.-•ıyordu • 
- Şımdi fala. kasaban · .. ..:: 

den ıı.u k d ın usL ... n-
~ a ar metre y"'ks k 

Yorum H: u e te uçu-
. ava m·· · 

gyum iyi . usaıddir. Yolculu-
geçıyor. 

• Tasavvur edin, bu ne büyük em
nıyet vasıtasıdır U 

esin. · çan yolcu tay-
yar ın yerle daimi surette irti
batını muhafaza etme.i T ·· ki ede 
ilk defa vaki c»uyor. ur Y 

Of pilot bir tayyarenin etrafında 
konuşuyorlar 

Yazan 
Kemal Zeki 

Bu haber, çok güzeldi. Çünkü bu 
mükemmel telsiz tertibatı kaza ih
timalini aşağı yukarı yok ediyor, 
demekti, yerle gök arasında müte
madiyen konuşuluyor; en küçük bir 
tehlike başlangıcı hemen haber ve
rilebiliyor. Artık ne pilotun yolunu 
kaybetmesi ihtimali kalmıştır; ne 
de yerdekilerin ''acaba ne oldular" 
diye tasalanmasına se,beb ... 

Bay Hasan Fehmi büyük bir ne
zaketle devam ediyordu: 

"- Zannediyorrnusunuz ki biz 
senenin sefer yapamadığımız ayla
rında boş dururuz? Bilakis o aylar, 
bizim ilerideki projelerimizi hazır
lama devremizdir. Ve size, bugün 
başlayan uçuş mevsimine çok zen
gin projelerle girdiğimizi de söyli
yebilirm: 

Yeni tayyarelerimiz gelmiştir. 
Bugün elimizde üçü dört motörlü, 
8 zi çift motörlü olmak üzere tam 
on bir tayyaremiz vardır. Çok ya
kında Ankara - İzmir ve Ankara -
Konya - Adana seferlerine başlıyo
ruz. Ayrıca, halk için tenezzüh u
çuş1arı tertip edeceğiz ; tayyare sev
gisini artırmağa çalışacağız, halkı 
uzaktan korkunç görünen bu nakil 
vasıtasına alıştıracağız. Herkese 
öğreteceğiz ki bunlar kuzu gibidir
ler. 

Direktörün hakkı vardı: Gün ol
muyor ki etrafımızda bir kaç oto
mobil, araba çarpışması olmasın.. 

fakat, ömrünüzde kaç tayyare ka
zası hatırlıyorsunuz? 

Bay Hasan Fehminin önünde 
bir Türkiye hartası vardı. 

Ve hartada şehirlerimiz mavi, kır
mızı, yeşil hatlarla birbirine bağ
lanmıştı: 

- Şimdi 938 senesindeyiz, diye 
izaha başladı, bu mali yıl içinde 
tayyarelerimiz Adana ve !zmire ka
dar uzanacaklardır. Meydanlar ya
pılmıştır. Fakat gene bu sene için
de 939 un da hazırlıklarını bitirme
~ kararlıyız. Çünkü Adana - Di-

yarbakır hava yolu 939 da açılmış 

olacaktır. 940 da Diyarbakır - Van, 
941 de de Ankara - Sivas - Erzu
rum ... Bu saydıklanm uzun gibi gö
rünen işlerdir; fakat bu sene içinde 
aldığımız 1 milyon lirıahk munzam 
tahsisatla bunları çok kısaltmaya 
çalışacağız. O zaman tayyareleri
miz yetmiyecektir. Biz kadromuza 
bu yıldan üç tayyare ilave edece
ğiz:_ 

Bayındırlık Bakanımu:, iki umum 
müdürlüğüne bir istikamet göster
miştir : : Erzurum ... biri dağ delerek, 
çukur doldurarak, köprü kurarak 
ilerliyor; her adımda önüne dabıa 
çetin bir tabiat çıkıyor. Fakat zan
netmemeli ki, havada ilerlemek yer
dekinden da.ha kolay._ in5an hava
da da elini kolunu sallayarak ilerli
ycmiyor. 

Direkt-ör, üç yıllık çalışma proğ
ramrnın ana hattını şöyle hulba et
ti: 

- 941 de demiryolunun vardığı 

son istasyonların üstünde bizi de 
göreceksiniz. Yolcuları aynı istas
yondan alrp, aynı istasyona bıraka
bileceğiz. Yalnız aramızda bir fark 
var. Ben, bu basit farkı kendiliğim
den ilave etmek istedim: 

- O istasyona biriniz yerden, 
biriniz havadan vararak ... dedim. 

- Hayır, dedi, onun üç günde 
yaptığını biz üç saatte yaparak ... 
Karşımızda iki kardeş rakib var: 

Aralarındaki rakabetin körüklen
mesi yolculuğun menfaatidir. 

... Ve sonra hep birlikte meydana 
çıkıyoruz. Önümüzde, yola çıkama
dığı için boynu bükük kalan "Fer" 
in dört pervanesi havayı şamarlı
yor; motör bu tallak ta biatli düş
manına karşı homurdanıp, duruyor
du. Sonra onu, mahzun mahzun 
hangarına girerken gördük. 

K oca meydanda yer yer işl~r 
görülüyor. Sol tarafta bır 

tepenin burnunu yamyassı etmiş
ler; ortada 4000 metre yüksekten 
okunabilecek bir ANKARA yazılı
yor; beri yanda 8 tayyare alabile
cek beton hangarın önü düzeltili
yor ve yakında devlet hava yollan 
umum müdürlüğü için yapılacak 
yeni binanın yeri hazırlanıyor. 

Bu geniş toprak saha, Türkiyenin 
en büyük ve mükemmel hava mey
danı olmaya namzeddir. Asfalt pist 
bu sene bitirilirse iş hafiflemiş ola
cak; gelecek sene de gece tertibatı 
tamamlanacak .. 

Büyük hangarın önünde meydan 
direktörü B. Seyfi Akyüz'ü dinli
yoruz: 

- Arı Kayseriden revizyondan 
daha bu sabah geldi. Dağ, Kuş, Bay 
ve Erk de yolculuğa hazır bir va
ziyette burada bekliyorlar. Henüz 
bunların hiç biri revizyona iıhtiyaç 
göstermiyorlar. 

Hem bu güzel devlet kuşlarını 
seyrediyor, hem konuşuyoruz. Di
rektöre şunu soruyorum: 

- Türk hava yolları, Avrupa yo
liyle ne zaman birl~ecek? O, bü
tün hazırlrklarıru bitirmit bir hal
le: 

- Ankara -l~ hattf, di.Jor• 

1 B ı s.LI YO~.·~.A·FY AJ Yerine Türkiye~_in e:ı. büyü~ sağlı~ 
Kuleli vakası hakkında müessesesinin kurulacağı bina 

bir araıtarma 
Türk tarih kurumu sekreteri Bay 

Uluğ İğdemir Kuleli vakası hakkın
daki hususi ve resmi mcnabii tarıya

rak güzel bir eser neşretti. 
Türık tarih kurumunun yayınları a

rasında VII serisinin üçüncü numa
rasını alan bu kitaıb, 1859 senesinde 
lstanhulda hükümet aleyhine teşek. 
kül eden gizli bir cemiyetin şekliyle 
maksadını ve akibetini etrafiyle an
latmakta ve tanzimat devrinden bah
seden bütün tarihçilerin biribirinden 
alarak tetkike lüzum görmeden kitab
larının sayfalanna geçirdikleri pek 
garib tezad ve yanlışlıkları düzelt
mektedir. 
Cemiy~tin tevkif edilen mensupla. 

rmın Kuleli kışlasında muhakeme e
dilmeleri dolayısiyle "Kuleli vakası., 
admı alan bu hadise Bay Uluğ tara
fından cidden büyük bir dikkat ve i
tina neticesi toplanan vesaikle bu
gün aydmlanmış ve Angelbard'ın 
"Türkiye ve tanzimat" adlı eserinin 
türkçeye tercümesinden sonra bu va. 
kanın tanzimat devrinde meşrutiyete 
doğru atılmış olan ilk adnn olması 
hususundaki tela·kki kökünden yıkıl
mış ve nihayet bunun irticai mahiye
ti meydana ~rkmıştır. 

Bay Uluğ bu eserinde ilmin en ke>S
tirme yolundan yürümüş ve bir taraf
tan bu hususta yazılmış yazıları dik. 
katli bir tahlilden geçirirken diğer 
taraftan da !ıstanbulıdaki evrak hazi
nesini taramış ve orada yaptığı uz.un 
araştırmaların kuvvetli vesikalarını 
klişelerini bastııırnak suretiyle kitabın 
sonuna ilave etmiştir. 
Uluğun eseri, küçük ve fakat çok 

özlü ve isbat edicidir. Bu eser, tarihi 
tetkiklerde ilmi usullere göre çalış
manın bir örneğidir. 

Dostum Uluğ bu eserinde, Kuleli 
vakası hakkında malumat veren eski 
muharrirlerimizin bu vakaya Şinasi 
merhumun adını da yanhı1lıkla kanş
tırıldığm1 bildirerek hata üstüne ha
ta işlediğini ihsas etmekte ve bu me
na'bide o zaman Şinasinin (Tophane 
ketebcsinden) olarak kaydedildiğini 
işaret eylemektedir. 

Halbu,ki, Şinasi ıbu tarihten dört se. 
ne evvel 1271 de maarif meclisine aza 
tayin olunduğuna göre, bazı eski mu
harrirlerimizin bu hatası böylece mey
dana çıktığı gibi, yeni o.smanhlar ha
reketiyle Kuleli vakasını daima birbi· 
rine karıştırmaları da bu hatayı tak
viye etmektedir. 

Bu hususta pek çok misaller var· 
dır. Meecla, son zamanlarda her iki 
vaka hakkında yazılmış bendleri me
rak edip karıştırmış, B.İsmail Habibin 
"Türk teceddüd edebiyatı tarihi,. 
ndeki Şinasi bendinde tesadüf etti
ğim satırlarda buna aid misaller ara
sında gelmektedk. Muhterem Bay 
İsmail Haıbib bile, burada Şinasinin 
yeni osmanldar cemiyetindeki hare
ketini, merhum Ali Ekremin darülfu
nundaki ders notlarına atfen. Küleli 
vakasiyle karıştırmaktan kurtulama.. 
mıştır. 

Bay Uluğ, yorucu mesaisini güzel 
bir mevzu üzerinde teksif etti. Te
reddüdleri giderdi ve yerinde bir iş 
yaptı. An<:ak yalnız Küleli vakasını 

tetkik bence bir taraflı kalmıştır .. 
Kendisinden asıl himmeti "yeni oa
manlılar,, mevzuu üzerinde beklemek 
hakkımızdır. Uluğun verdiği eseri, 
ikinci kitabı için bize kuvvetli vaidle
ri ihtiva etmektedir. Bunu da sabır
sızlıkla bekliyoruz. - S. 1SK1T 

"Kuleli vakasr hakkında bir araştırma", 
muharriri : Uluğ İğdemir, Devlet mat
baası, metin sayfası 78, vesaik sayfası 
22 - Cildli fiatı 1 lira. 

Havacılık ve spor 
Havacılık ve Spor dergisinin 262 -

inci sayısı zengin münder~tiyle in
tişar etmiştir. Derginin bu sayısında 
göklerimizin piyoniyeleri hakkında 
enteresan bir röportajla, genç tayya
recilerimizden Ali Yıldız'ın planör -
cülük ve faydalan hakkında bir tet
kik yazuu ve Kazım Nami Durunun 
güzel bir konuşması vardır. Bunlar
dan başka, Havacılık ve Spor derıgisi
nin son sayısında sabit balonlarla sed 
unvanı altında çok alakalandım:x bir 
yazı bulabileceksiniz. Ayrıca dergide 
yelken planöriyle 92 saat mevzulu ve 
Kanadanın meşhur bir havurlık mecp 
muasından tercüme edilmiş bir yazı 
ile, İtalyada planörcülük mevzulu bir 
tetkik ve birçok hava firmaları var
dır. Okuyucularnnıza tavsiye ederiz. 

çok kısa bir zaman zarfında Bük
r~le irtibat tesis edebilir. Ankara
Konya - Adana hattı Haleple, Ada
na - Diyarbakır battı Musulla, Pi
yarbakır - Van hattı da Tebrizle se
fere açıldıkları tarihte elele vere
bileceklerdir. 

Neşeli pilotlar tayyareleri önün
de birbirlerine seyahat hatıraları 
naklediyorlar; bahçivan yeni çiçek
l~r dikiyor; i1çilcr çalışıyorlar ve 
biz bu çalışkan muhitten ~ngiın 
DOtlada eJıöoüpocm. 

tt t' • ... 

Ankara erkek lisesi 
evvel bu binanın 

bir hadise olmuştu 
Yanm asır 
yapılışı 

Ankara Tıp fakülte6inin kurulaca
ğı sahada bulunan evlerin satın alm
ması başlamıştır. Burada devlet mer
kezinin "sağlı'k sitesi" kurulacaktır. 

Bu münasebetle yeni Ankara, eski 
Ankaranın bir mahallesini daha tas
fiye etmektedir. Kerpiç, ahşap, dü
zensiz ve yıkılamamak için birbirine 
bel vermiş olan kafes devrinin yadi
garı bir mahallenin yerine, modern 
yapının en güzel örnkelerinden biri
si kurulacaktır. Bu değişme, yalnız 
manzara değil, bir bünye tasfiyesidir 
de ... Sıhhi şartlardan uzak kalmış bir 
köşeye, memlekete sıhat ve sağlık ge
tire<:ek olan bir müessese kuruluyor. 

Yıkılacak olan binalar arasında An
kara Erkek Lisesi de vardır. Ankara 
Erkek Lisesi için, şehrin en güzel ye
rine modern bir bina kurulacaktır. 

Kısacası iki şeyi, aynı imkan ve vası
ta ile kazanacağız: Hem mükemmel 
bir Tıp fakültesi, hem mükemmel bir 
Lise binası ... 

~ 

Eski adiyle Ankara idadisinin ver
diği ilk mezunlar arasında bugün ha
yatta olanlar vardır. 
Eğer 'bugünkü lise binasının ne za

mana yapıldığını ve ilk mezunlarının 
hangi sene verildiğini bilseniz, bu 
mezunların, uzun hayat idrak eden 
mesud insanlar arasına girmek hak
kını kazandıklarını tasdik edersiniz. 

Ankara Lisesinin temeli - 1302 se
nesinde yani 1886 da - atıldı. 52 sene 
C'VV'Cl... Temeli atmadan üç sene sonra 
ve o zaman beş senelik bir idadi ola
rak tedrisata başlayan Ankara idadi
sinin ilk talebeleri, rüşdiye mezunla
n olarak mektebe girdiklerinde as
gari on dört ya,ında idiler. Bugün 
onlar vasati bir hesabla yetm1ş yaşın
dadırlar. Yetmiş yaş ; bizim memleket 
için mükemmel bir uzun hayat ~ı
dır. 

Bu,gün bin beşyüze yattın talebesi 
ve 18 smıf ı olan Ankara Lisesi bina
sı, kurtuluş müeadelcsind-e Mim Mü
dafaa Vekaleti olarak kullanıldı. Şim
di; tarihi vazifesini başarmış olarak 
arsası üzerine rejimin en güzel, inu
nt eserlerinden biri kurulacak.- Bu 
itibarla Ankara Lisesini bahtlı. saya
biliriz.. 

:(. 

Kamutay Matbaası müdilrü B. Maz
har; Ankara idadisinin ilk mezunla
rındandı. O zamana kadar Ankarada 
idadi yoktu. Binanın temeli Sırrı pa
şanın valiliği zamanında atıldı: 
"- Bu Sırrı paşa imarcı bir adam

dı. Ankaranın eski .halini bilirsiniz. 
Eski halden kasdım, elli sene evvelki 
halidir. İnanınız ki şehir ; Karaoğlan
da başlar, Cebecinin ön sırtlarında 
biterdi. Hatta mektebin şehirden u
zak yere yapıldığından şikayet eden
ler bile olmuştu. Fakat Sırrı paşa, şeh
rin yüksek tepelerinden biri olan li
senin şimdiki yerinin, bol bahçey~ sa
hip olabilmesini de bir şart sayarak 
bu yerde israr etmişti. 

Temelini attığı idadinin açılış tö
reninde bulunmak, Sırrı paşaya nasip 
olmadr. Binanın inşası bir aralrk ak
samıştı bile.. Nihayet temeli atıldı
ğından üç sene sonra binanın inşası 
bitti. Abidin paşa vali idi. Vali, yapı
lışı dedikodulu olan bina için muaz
zam bir açılına merasimi programı ha
zırlattı. Bütün şehir halkı davetli idi. 
O zaman Ankarada bir sürü medrese 
de vardı. Başta şehrin ileri gelenleri 
olduğu halde büyük bir kalabalık bi
nanın önünde toplandı. Askerler, me
murlar, mekteb talebeleri; hep mey
danı doldurmuşlardı. Kurbanlar ke
sildi, dualar okundu, nutuklar verildi 
ve o sene mekteb beş senelik bir idadi 
halinde ders vermeğe başladı. 

İlk dersi, o zaman maarif müdürü 
olan Şerif Bey vermişti. Mektebin ilk 
sene altmış kadar talebesi vardı. İkin
ci sene talebe sayısı yüz elliye yaklaş
mıştı. Mektebin o zamanki vasıtalara 
göre oldukça ders malzemesi de var
dı. Şerif bey, mektebin içine cami ya
pılsın diye verilen paradan bir kısmı

nı ayırarak mektebe ders malzemele
ri temin etmişti. 

Mektebin ilk müdürü Pertev bey· 
di. İlk sene muallim kadrosu çok daı 
olduğundan o sene müdür de bir züm
re dersi üzerine almıştı. Bugün, lise 
kadrosunun zengin halini düşündük
çe; bizim ilk dersimizi hatırlarım. 
Hiç unutmam ilk kitabet vazifemiz; 
bizi böyle bir mektebe kavuşturdu
ğundan dolayı padi~a yazılmış bir 
minnet mektubu idi. Fakat kullanıl
ması şart olan ve yanlış kullanıldığı 
zaman günah, hata. kusur ve ayıp sa
yılan hitap kl'ifelerini hocamız kendi 
yazmıştı. 

"İlk miidilr P~ bc7. ancak ahı 

ay kadar hizmet edebildi. Ondan son. 
ra yerine Musa Kazım bey geldi. Bu 
Musa Kazım bey, güzel fransızca bi
lirdi. O zaman lisan bilmek, mühim 
bir hususiyet idi. Bu zat mektebde 
hem müdürlük, hem fransızca mual
limliği yaptı. Bu Musa Kazım bey, 
sonraları hatırladığıma ve tahmin et
tiğime göre, mülkiye memurluğuna 
geçti, valilikler yaptı. 

İlk müdür muavini Reşid beydir. 
Pertev bey zamanında müdür muavin
liği yoktu. Musa Kazım bey, mekteb
de talebe arasında inzibat meclisine 
benzer bir de te~kilat yapmıştı ki, 
sonra maarif müdürlüğünün karariy
le bu teşkilat dağıtılmıştı. Sanırım ki 
Türkiyede, daha o zamanlar, talebenin 
kendi kendini kontrol ve idarede ta
lebe delegeleri bulundurmak gibi çok 
ileri ve yersiz sayılan bir teşebbüs, ev
vela Ankara idadisinde ve bu Musa 
Kazım bey zamanında yapılmıştır. 

!Ik muallimler arasında isimlerini 
hatırladığım bir kaç tanesinden bah
sedeyim: Rifat, İskendcr ve Muhar
rem beyler ... Bu hocalarımızın bugün 
hayatta olmadıklarını zannediyorum. 
İnsan yaşlandıkça, kendisine bilgi ve 
iHm verenlerin kıymetini daha iyi ~ 
hyor. Geçenlerde bir talebenin hoca· 
sını tabanca kurşuniyle öldürmek is
tediğini okuduğum zaman duyduğum 
teessürü anlatamam. 

"Ankara idadisinin ilk mezunların
dan biri olarak hatırımda kalan biri· 
sinden daha bahsedeyim: Mubassır 

Süleyman efendi... Bu Süleyman e
fendi bize yokla.maya gelirdi, temizli
ğimize, uslu durmamıza, bakardı, mu
allimlerimiz gelmediği zaman der~e 
girerdi. Senelerce Ankara idadisinôt 
vazife gördü. 

llk mezunlar olan bizler; 1310 da. 
yani 1894; mektebi bitirdik. Bugün 
a'Şağı yukarı yarım asırlık bir tari..h
İlk mezunlar olmamız dolayısiyle bi· 
ze oldukça tantanalı bir diploma tevzi 
merasimi yapıldı. 

Mua Kazım beyden sonraı Müfid 
ve Silleyman beyler müdür olmuşlar
dı. Daha sonrasını bilmiyorum. Mek
tep; !312 de, yani 1896 da, yedi sene
lik idadi, 1329 - 1913 de Sultani ve 
inkilabdan sonra 1922 de lise oldu. 

Mektebin Ankara için hatıraları 
çoktur. Bu müessese, yarım asırdanbe
ri memlekete hizmet etmiştir. Yenisi
nin da.ha verimli olacağını şüphesiz 
sayıyorum. Biz, Ankara lisesinin, ida
di zamanlarını ve ilk günlerini bilen
ler ve oradan yetişenleri onun hatıra• 
sını unutmadan yaşatacağız. Bakını% 
ben o zaman oturduğum evin dekoru
nu bu kadar kuvvetle hatırlayamıyo
rum. Fakat mekteb hayatına aid hatı
raları hiç de unutmuş değilim. Sınıf, 
sırala·r, arkadaşlar, muallimler, sevi
len ve sevilmeyen dersler .. . Hepsi ha
tırrmda... Yeal lisenin de inkila.b 
gençliğinde unutulmaz hatıralar bJ .. 
rakmasınr dilerim." 

:(. 

Ankara lisesi inkilabın ilılC zaman
larında çok işe yaradı: Ankara febri
nin Ta~nda başlayıp Samanpazann• 
da bittiği zamanlarda bu bina, şehrin 
en büyük yapılarından biri olarak 
epey hizmet etti. İlk Büyük Millet 
Meclisi Ankarada toplandığı zaman 
mc-busların yatmaları için mektebin 
bazı odaları ayrıldı. Çünkü Ankarada 
ne düzgün bir otel, ne de mebuslar• 
ayrılabilecek bir başka bina vardı. 

Bundan sonra lisenin bir kısmı ve 
bir sırada tamamı, Milli Müdafaa Ve
kaleti olarak kullanrldı. Her odada 
vekaletin bir şubesi çalışmış~ı. Daha 
sıonralart bina, esaslı değişiklikler ge
çirdi tamirler ve ilaveler yapıldı. 

Ankara lisesi, yeni bina$iyle bu şe. 
refli maziye l~yık bir hediyeye ka· 
vuşmuş olacak: Bir cumhuriyet mües
sesesi olarak ondan ; elli senelik ran
dımanı bir kaç senenin içine sıkıştır· 
masını bekleriz. Bugünkü lisede ye
tişenler; yeni ve modern binaya bakr 
rak da eski hatıralarını ya~tabilecek· 
]erdir. 

Türkofis reisi İstanbula 

gitti 
Türkofis reisi B. Burhan Zihni İs

tanbulda toplanacak Balkan antantı e
k.on~~ konseyi toplantısına iştirak 
e~e.k uzere dün akşam !stanbula git
ınıft:ır. B. Burhan Zilmi konsey t op· 
lantısı dışında Yu.goslavy.adan gelen 
delegekrle yeni türk - yug06lav tica
ret ve kHring anla~ası etrafında gö
ıiişımeler yapacaktır. 



. ' « 
- . 

-8-

Ulusun ıehir anketi 

Ankarada halka 
pahalı et yedirmemek 
için alınan tedbirler 

( Baıı 1. inci •aylada ) 
koyun ve sığır mı yok? cevabını ver
meyin. Zira Ankara, istihlak ettiği e
tin mühim bir kısmın, uzak pazarlar
dan tedarik eder: Ankara bir yaylım 
bölgesi değildir ve Ankara civarında 
besi hayvanları da pek bulunmamak
tadır. Bu sebeple Ankara sığır cinsi 
hayvanları kış aylarında Adana, Es
ki,ehir, Bursa pazarlarından tedarike
der. Koyun cinsi hayvanları veren Sı
vas pazarıdır. Bunlar haricinde kuzu 
- yerli kuzular yeti~eden evel - Ege 
bölgesinden, ve hususiyle Salihli ve 
Alaşehirden gelir. Umumi olarak An
karanın koyun cinsi kasaplık hayvan 
ihtiyacının yüzde 60 I ve sığır cinsi 
hayvan ihtiyacının da yüzde 80 i uzak 
vilayetler tarafından tatmin olunur. 
Ankaranın 1937 senesinde yidiği e-

tin cins ve mikdarı şu idi: 
Kuzu 572.000 kilo 
Koyun 2.798.000 ,, 
Keçi 89.000 ,, 
Dana 80.000 ,. 
Sığır 830.000 ., 
Domuz 18.000 ,, 

Ankaraya kasaplık hayvanları top
dancılar, kasablar ve yahud celebler 
getirir. Fakat bunlardan başka arada 
- yukarıda da dediğimiz gibi - fuzuli 
mutavassıt rolü oynıyan bir çok un
surlar da vardır ki bunların yaptıkla
rı iş hayvanlar pazar· yerlerine gelme
den evvel ve hatti pazar yerlerinde 
• ekseriya kasaplara kredi ile satı§ yap
mak bahanesiyle - araya girerek et fi. 
atının teşekkülünde menfi surette mü
usir olmaktır. 

Bu fuzult mutavaS'Sıtların sayısı 
§Chrimizde 200 kadardır.. Bunl~rın 
et fiatmın teşekkUlü üzerınde mues
sir olmaları cihetine gelince; bir bu
çuk senedenberi et fiatını bizzat ta
yin eden Ankara belediyesi bu fiatı 
mezbaha kantarında kasablara kilo ile 
yapılan satış fiatını esas tu~arak. ınu
ayyen bir formUle göre tesıs edıyor
du. Bahsettiğimiz formülün unsurla
n da tunlardı: 

Mezbahada kantar satış fiatı + 
mezbaha resmi + bağırsak temizlen· 
meai + mezbahadan nakliye + pera
kendeci kaaabların dilkkin masrafla
rı ve kirlarr. 

Bu unsurlardan hepsi sabit ve yal· 
nız: etin kantarda satıf fiatı miltehar
rik olduğundan bu unsuru müstehlik 
lehine irca için ancak mezbahadan_ e· 
velki muameleleri gözden geçirmek 
ve bu muamelelerde mevcud anormal 
tarafları normallef tirmekten baJka 
çare yoktu. 

ı,te Ankara belediyesi de bu nok
ta üzerinde durmuş ve mutavassıtla
rın zararlı rotUnU ortadan kaldınnıt
tır. Bundan böyle kasablık h~yvanlar 
mezbaha yanındaki pazar yerınde hay 
vanların sahibleri ve mente 'eqadet
namesini hamil tüccar tarafından sa
tılacak ve aatıJlarda dUn yerine ~o
nan bir buçuk tonluk kantarda k~lo 
Uzerinden yapılacaktır. Fakat her tür
lü ihtimalleri düşünen bel~diye, An
karanm et ihtiyacını emnıyetle tat
min için kendi en büyük pazarı ol~~ 
Srvaaa mUracaat etmi,, Sıvas valısı 
Bay Nazmi Toker'in çok yakın alaka
aından istifade ederek Ankaraya ko
yun celbi iJini de bir haınlede hallet
miştir. 

Burada bir ciheti bilhassa kaydet
meliyiz: Ankaranın seksen b~ kasa
bı içinde "et fiatı yükseldi" sözünden 
istifadeye kalkı,arak halkı ızrar e.de
bilecekler bulunabilir. Halkın vazıfe
si bu gibi fırsat düşkünlerini derhal 
belediyeye haber vermektir. "Neme 
lazım I" zihniyeti içtimai tesan?dü~ 
dütmanı, resmi makamların vazıfesı
ni kolaylaştıracak olan d& halkın oto
ma tik kontroludur. 

Kahireye 
hareket etti 

(Başı 1. inci sayfada) 

dürlerinden B. Şükrü, lktısad vek1le -
ti Türkofisinden h. Nihad ve Cemal 
de vekilimizin maiyetinde olarak Mı
sıra hareket etmişlerdir. 

Vapur evvela Pireye uğrıyacak ve 
altı saat kadar duracaktır. Hariciy~ 
vekilimizin bundan istifade ederek 
yunan ricaliyle temas etmesi tabiidir. 

Heyet, cumartesi sabahı İskenderi
ye ve aynı gün Kahireye muvasalat e
decektir. Mısırdan avdet ayın 14 ünde 
şimendiferle ve Suriye üzerinden vu
ku bulacaktır. 

B. Says 
Beri ine 

inkuart 
gitti 

Bertin, 6 (A.A.) - Says İnkuart bu 
sabah tayyare ile buraya gelmi§ ve öğ
leden evvel B. Hitlerin muavini B. Heı 
ile Marepl Göriqg'i Ye B. Göbelsi zi
yaret etmi§tir. 

B. Says !nkuart bu akşam spor e
vinde bir nutuk söyliyecektir. 

Avu8tu ryaya ıeyahat tahdid
leri kaldınldı 

Bedin, 6 (A.A.) - R~men bildiril
diğine göre, Almanya ile Avusturya 
arasında seyahat için her türlü tahdid
ler kaldırılmı§tır. Pasaportlarda her 
hangi bir kayda lüı:um olmadan her
kes bir ayda Avusturyaya banknot ve 
madeni para olarak 300 mark götürebi
lecektir. 

B. Hitler lnabru}<'tan hareket et· 
mi§ ve Salzburg'a vannıttır. 

Viyana peıkopo8u Vatikan' da 
Vatikan, 6 (A.A.) - Viyana peska

potıu İnnitı:er, dün gece buraya gel
mittir. İnnitz:er söylendiğine göre, 
alman hUkümeti Uı"afından Papalık 
makamının Almanya ile Vatikan ara
sında münasebetler hakkındaki niyet
leri etrafında sondaj yapmaya memur 
edilmiştir. 

ŞU§nig çıldırmamı§ ! 

Bertin, 6 (A.A.) - D. N. B. bildiri
yor: Birkaç gün evvel Pari Suar gaze
tesi, Şuşnig'in delirdiğine ve bir tirnar

haneye kaldırıldığına dair Viyana dai
mi muhabirinden aldığı yalan bir haber 
ne§reylerni,ti. Bu haber battan atağı 

uydurmadır. Bu gazeteye İvan Kohen 
isminde yabancı devlet tebaasından bir 
yahudi makale ve haber göndermekte 
idi. İvan Kohen on iki ıaatlik bir mUh
letle alman hududu haricine çtkanl
mıştn". 

Şuşnig hala Viyana'daki evinde i
kamet etmekte ve evvelce olduğu gibi 
evinde nezaret altında bulundurulmak
tadır. Şuşnig'in vaziyetinde yakmlar· 
da bir değiıiklik olması mevzuu bahis 
deiildir. 

Roma - BcrHn mihverinin 
geçirdiği ha ya ti imtihan 

"Ciornale d'İtali~" bat muharriri 
Gayda, "Avrupa mecmuası,, nda A
vusturyanın Almanya ile birletmeıi 
hakkında 9öyle yazıyor: 

Bu hidiıe dolayııiyle Roma - Berlin 
mihveri hayati bir imtihan geçirmit
tir. Almanyanın 1866 danberi en mü
hiın tariht hidiaeıi İtalyanın ipbirliğl 
ile yapılmı,tır. Alman - İtalyan anlaı: 
mazhğı hakkında bof ümitler beslemiş 
olanlar, muhakemelerini yanlı;ı olarak 
İtalya'nın Avusturya istikllline bailı 
bulunduğu keyfiyetine istinad ettiri
yorlardı. 

Filhakika umumiyetle öyle sanılı
yordu ki, İtalya, Avuaturyada siyasi 
ve iktısadi istifadeler arıyor ve Al
manyanın geni,lemesine engel olmak 
için Avusturya istikl!lini müdafaa e
decektir. 

Halbuki İtalya, Avusturya istikllli
nin müebbed olmasını ve bu hususta 
herhangi bir teahhüde giri~eyi asla 
aklından geçirmemiştir. Bundan başka 
1933 den beri Avıaturyada alman bir
liği duygusu boyuna kuvvetlenmi' ve 
İtalya hükümeti de Avusturyaya Al
ır.anya ile kati bir yakınlık akdini tav
siyesinden geri kalmamıştır. 

İtalya bir Avrupa devleti ve bir im
paratorluk olmak itibariyle Avrupa 

nın nizam ve kUltUr itlerinde kendisi
ne ağır bir vazife terettUb ettiği kana
atindedir. Fransadaki dahili endi~eler 
ve komünist temayülleri İtalya ve Al
ınanyanın uzattığı eli sıkmak imklnı
nı Paris hükümetine vercmcmittir. 
Şimdi tefebbüa artık Fransa tarafın
dan yapılmalıdır. 

Çembcrlayn'in göe.terdiği aağlam re
alistlik memnuniyetle kaydedilmeğe 

değer. İtalyan - İngiliz mUnaacbetJeri, 
alman • ingiliz: müna1ebetleri ile sıkı 
sıkıya alikahdır. ÇUmcü, her iki cihet
te de menfaatleri ve dUnya siyasetini 
tevz:ih etmek bah~ rnevzuudur. Roma 
ve Berlin, aralarındaki mihveri muha
fazaya azmetmi§lerdir. ÇUnkü tekrar 
elde ettikleri kuvvetlerinin kaynağını 
bu mihver tCfkil eylemektedir. 

ULUS 7-4-1938 

Ekonomi konseyinde 
Konuıulacak 

meseleler 

Basın koni eransında 1 

Delegasyonlar 
İstanbulda 

FRANKOCULAR İLERLİYOR 

(Ba~ı l. inci sayfada) 
olan yunan delegasyonu bu aabah 
Grimani vapuriyle, yugoslav delegas
yonu da Konvansiyonelle şehrimize 
gelmi,ıerdir. 

( SGfı 1. inci ·~lada ) 
lan yugoılav gazeteciler heyeti bu sa
bah ekispresle, yunan gazetecilerin
den mürekkıcp olan heyet de konvan
siyonelle lstanbula gelmit ve türk ga
zetecileri tarafından karşılaıvnıJlar
drr. Yugoslav basın heyeti şu zatlar
dan mürekkeptir: 

Barselondaki nazırların 
aileleri kafile kafile 

Fransaya iltica ediyorlar 
. Balkan ekooomi lronseyinin görü
,eceği meseleler, TUrkiye, Yunanis -
tan, Romanya ve Yugoslavya arasın
da finansal ve ekonomik işbirliğini 
ıenifletmek mevzuu etrafında topla
nabilir. Konseyin, Balkan memleket
leri arasında deniz: nakliyatını inki
f&f ettirmek, Avrupa ve Amerikaya 
elbirliğiyle muntazam seferler tertib 
etmek, Balkan antantı memleketleri 
bayrağı altında çalıJan müesseselerle 
anlagrnatar yapmak gayeleri üzerinde 
de kararlar alacağı &anılmaktadır. 

Romen heyeti reisitıin 
beyanatı 

Balkan ekonomi konseyine iştirak 
için İstanbula gelmiş olan Romen de
legasyonu Başkanı B. Nikola Taba
koviç gazetecilere şu beyanatta bu -
lunmuştur: 

"- Balkan İktısad konseyinin al
tıncı toplantısını yapmağa geldik. 
Her sene böyle bir toplantı yaparız. 
Ben şahsım itibariyle Balkanların bu
günkü vaziyetine nazaran yaratılmış 
olan Balkan antantmı eşeiz bir politi
ka birliği telakki ederim. Bu telakki 
içinde Balkan politika birli~ine mu
vazi gitmek ilzere dört memleketin 
iktısadi anlaşmalarla biribirine bağ
lanmasını tabii addederim. 

Bu, sade mütekabil menfaatlerin 
muhafazası zımnında değil, fakat bil
hassa dört memleketin iktısadi kal
kınması ve refahının temini zımnında 
lüzumlu bir şeydir. 

Evvelki toplantılarda dört memle
ket murahhaslarının birbirini tanıma
sını temin etmekle beraber tatbik edil 
mckte olan programın inkişafına hiz
met edecek esasları hazırlamıştık. Bu 
ıefer bu programın inkişafını temin 
edecek çareleri ciddiyetle arayacağız. 

Dostum ve meslekda,ım B. Hasan 
Sakanın, Yunan ve Yugoslav murah
has heyetinin hissiyatını yakından ta
nırım. Bu itibarla toplanışımızın ha
yırlı neticelerfoi alacağımız hakkın
daki fikir ve kanaatim büyüktilT. 

lstanbula varıJımızda TUrk dele.gas 
yonunun bize gösterdiği iyi kabulden 
dolayı çok medyunum. Bunu çalışma
mızın müsbet bir neticeye varacağı 
hakkında uğurlu bir işaret olarak ka
bul etmek mümkündür. Çalışmamız 
çok deği}ik sahalar UstUnde olmakla 
beraber bunların hepsini dört memle
ketin menafiine uygun bir şekilde 
halledeceğimize katiyetle emin bulu
nuyorum. 

latanbul - Biikref hava hattı 
Balkan antantı ekonomi konseyi 

romen delegasyonu azasından sivil 
tayyare tefkilitı direktörU B. Rade -
lesko kendisiyle görüşen İstanbul ga
zetecilerine 'u beyanatta buluntnuş
tur: 

Milli komite reisi ve Avala ajansı 
müdürü B. Yovanov.iç, B. Ançelkoviç, 
B. Mihailoviç Svctovski, B. Kuhar, B. 
Kotiç, merkez matbuat bürosu şefi B. 
Tukoviç ve matbuat bürosu umumi ka
tibi B. Deniç. 

Yunan matbuat heyeti yunan mat
buat milatefarhğı müdürlerinden B. 
Seferyadis, Atina ajansı müdürü B. 
Vekiarelis ve Atina gazeteciler birliği 
reisi B. Zarifisten mütetekkildir. Ru
men heyetinde milli komite ikinci rei
si Liviu Nasta, Universul gazetesi na
mına B. Nikola Basarya, rumen mat· 
buat cemiyeti reisi B. Koatant:en Gon· 
gapol, Kurentul gazetesi namına B. 
Jon Dimitresko, Rador ajaruımdan B. 
Vladimir Ynoesko vardır. 

Balkan basın konferansında Türki
yeyi temsil edecek olan delegaayon da 
şu zatlardan mürekkeptir: BB. Yı:nuı 
Nadi, Falih Rıfkı Atay, Naci Kıcımaın, 
Muvaffak Menemencioğlu, Asını Uı, 
Reşad Nuri Darago, Ercümend Ekrem 
Talu, Ahmed Emin Yalman, Hakkı 
Tarık Uı, Ne!et Halil Atay, Abidin 
Daver, Nevzad Güven, İsmail MüJtak 
Mayakon, Nadir Nadi, Orhan Ralımi, 
Selim Ragıp Emeç, S«iad Simavi, Ki
zmı Şinasi. 

Matbuat umum müdürü Naci Kıcı

ma.nla, Anadolu ajanaı umum müdürü 
B. Muvaffak Menemencioğlu bu sabah 
A nkaradan ıehrimize gelmi1lerdir. 

Romen gazetecileri arcuında 

Balkan antantı ekonomi konaeyinin 
lstanbulda yapacağı toplantıda hazır 

bulunmak üzere gelen romen gazete
cileri arasında oamanlı imparator
luğunun nafıa nazırlığını yapınıf olan 
Makedonya romenlerinden B. Baaar
ya da vardır. O devirde de büyült dü
ru.tlilğUyle tanmmıt olan B. Buarya, 
Romanyaya ycrleftiği &ünden öeri ille 
Türkiye için p sahpıf, mcmlckcti
miıi, inkıll>bıınızı, orada tanıtmağa o
lanca gayretini aarfetmiş, Türkiyeye 
ve türklcre karJı bcaledifi muhabbet 
ile ,töhret kazanmı9tır. Türkiye aley
hine hanıi nefriyat vukua gelmi,.e 
derhal bunları tashih etmek isin iea.b 
eden cevabı yazmakta ıecilanemi§tir. 
Kendisine doğrudan doğııµya en haki
ki manasiyle bir türk vatanperverliği 
doetluğu atfetmek doğru olur. Kendi
si ileri bir muharrir ve gazetecidir. Ha 
len Romanyanın en mühim gazetesi o
lan Universul gazcteeinin bat muhar
rirlerindendir. Müteaddid defalar par
lamento azhı olmu,tur. Son defa ken
disi Bükreş mebuau idi. 

(Başı J. inci sayfada) 
aksamından bilkuvve rabrtaaı ke.ilmiş 
olmasına rağmen cumhuriyet hüküme
ti, Barsclonda kalacaktır. 
Aynı mahfıiller, yüksek askeri ku

mandanlığın da keza Barselonda kala
cağını ve Madrid ve Valansiya ile te
masını telsizle ve hava yoliyle muha
faza edeceğini ilave etmektedirler. 
Aynı mahfiller, Cumhuriyetçilerin so
nuna kadar mukavemete karar venniı
olduklarını ve bitaraf devletler tara. 
fından kendilerine yapılması muhte 
mel olan bütün mütareke tekliflerini 
reddedeceklerini beyan etmektedir 

Cumhuriyetçilerin bazı mıntakaİar
da !iddetli taarruzlar yapması beklen
mektedir. 

Frankist zaferleri ve I tal yada 
sevinç 

Roma, 6 (A.A.) - Gazeteler ~ 1. 
" h"d b" ' a ı mutte ı ır nota neıretmiılerdir. Bu 

no~~KdahezcUml~ ,a
1
·yle denilmektedir: 

. a raman ıta yan lejiyonerlerinin 
mUzaharet etmekte oldukları frankist 
k.ıtaatın muzafferane ilerlemeleri bü
tün talyada cotkun bir gurur h" · 

ıaeı u
yandırmııtır. ,. 

Frankiatlerin bir tekzibi 
Salamank~, F6 (A.A.) _ Bazı fran

sız gaz:etelerı, ranko topçusunun Pi
renelerde Fransaya karıı mevzi ld 
ğına dair bir takım rivayetler çıka~:~ 
lardır. Salamanka makamları bu . 
aları protesto etmiştir. §ayı-

Fran kocu ların ilerleyi§i 
Saragos, 6 (A.A.) - Gene 1 M 

1 • ra as. 
kardo kuvvet en, Bala.gueri 
miştir. zaptet-

Ricalin karıları ve aile e k A , r anı 
Franaa ya gittiler 

Pariı, 6 (A.A.) - lia . 
P . d b"ld" vas 8Jansı erpıngnan an 1 ıriyor· n· . 
talonya ricali ve resmi z ' ırço~ K~ 

._ııo ı... . evatın aılcsı 
erKCronı, bu aA,am bırçok r t 

. 1 S be esm otomo-
bıller e ~ ~e gelıni§lerdir. Bunlar 
ara~ıni dBa p·tai onya generalitesi mü-
p.vır . ı- ... unye ile B K 
pany ve kızı, ha ayan om
'--k kard-i e• ... Yanp Tarredellas, er-
a.c ,. -.en erping 
lunan yeni İ.f nazırı Ay nanda bu-
sabık nazırlardan Carcı ... guadial~ ve 
L.A d d y· ..... ın a esı er-
ııaı.nı a var ır. ırırni kad 
tekniıiyeni de hududu ar • IOvyet 
bunlar sovyetler b. ı·~~eçtnıtler ve 

ır ıgıne rn 
dönmekte olduklarını ı:&.J • ezunen 

--ı eınıtlerdir. 

6000 ki~ilik bir lro.Jile 
Tuluz, 6 (A.A.) _ G .. . 

diğine göre, bec:: ila 1 .1:1:e oğrenıl-
., atı bın k' ·ı·k b' ispanyol mült~iai kan . ışı ı ır 

ran vadisinde bul 1 esı halen At-
unınakt · 

hududu geçmeye tctebbU a ve kafıle 
dir. Bu kafileyi karşrt 5 etrnekt~
leri~in Merniyaka ka~tnak ve -~~~ı
metııni temin etlnek .. pına goturul
bat ahnmıttır. ıçın bUtU.n terti-

Sonuna kada h 
Barselon, 6 (A A r arb . 

binesi bUtUn ı· · .) - Negrın ka-
'. span 11 • neşrettiği bir b yo ara hıtaben 

meksikadak; 

petrol davası 

Cumhur reisi ile 
bazı bakanlar 

davaya dahil edildi 
Vaşington, 6 (A.A.) - Hul, Mek

sika tarafından satın alman Ameri
kan petrol kumpanyalarının mÜineG

Silleri ile görüşmüştür. Kumpanyalar, 
Meksika hükümctine verecekleri isti
danın bir suretini hariciye nezaretine 
göndereceklerdir. Bu istida ile satın 
alma hakkındaki kararnamenin ana 
yasa ile telifi imkansız olduğu isbat 
edilmek istenmektedir. 

idari mahkeme istinaf 
kararını kabul etıi 

Mekaiko, 6 (A.A.) - İdari mahke
me petrol kumpanyalarının satın.alın
ması aleyhinde verilen kararı istina
fen vaki olan müraG,aatlannı kabul et 
mi.tir. İstinaf istidasında, 23-11-1936 
tarihli satın alma kanununu kabul 
ettiği için parlamento, bu kanunu neş 
rettikleri için Cumhur Reisi ile da
hiliye nazırı, kanunu petrol kumpan
yalarına tatbik ettikleri için de mali
ye ve iktr.ıad nazırları davaya idhal 
edilmektedir. 

Kumpanyalar dün aynı .zamanda 
ameleyi petrol kumpanyalarına bağ
l~an konturatları iptal eden uzlaş· 
ma ve hakemlik komitesinin kararını 
da istinaf etmitlcrdir. 

Bir tekzib 
va,ington, 6 (A.A.) - Memlta 

hükümeti tarafından satın alman A
merikan petrol kumpanyalarının ve
kili, bu kumpanyaların Meksika pet
rolüne karşı boykotaj yapacakları hak 
kmda Meksika menbalarından verilen 
haberleri tekzib etmiştir. 

Bir harb 
halinde 

Şimal devletleri 

bitaraf kalacak 
Oslo, 6 (A.A.)-Norveç, İsveç Da

nimarka ve Finlandiya hariciye naz.ı:r
lanrun konferans[ sonun.da neşredilen 
tebliğde ezcümle deniliyor ki: 

"..:... Balkan antantı konseyinin top
lantısı münasebetiyle geldim. Bura
da alAkadarlarla temas edip latanbul
BUkreş arasında bir hava hattı temini 
meselesini de görUşeceğim.,, 

ULKU 
HALKEVLERI DERGiSi 

. eyannamcd .. 1 
şöyle demektedir· e czcum e Nazırlar, dünya politik vaziyeti üz:e-

HUkümetin ka~· rinde fikir teatiginde bulunmuşlar ve 
Ankara - İstanbul arasında tayya

re seferleri mevcud olduğundan İs
tanbul • Bilkre§ hava hattı ile Anka
ra da Bilkreşe bağlanmış olacaktır. 
Biz bu hava hattını Ankaradan sonra 
Teliviv'e kadar uzatmak ve böylece 
BUkreş • htanbul - Ankara - Telaviv 
hava hattını tesis eylemek istiyoruz ... 

NİSAN 1938 SAYISI 
şimdiye kadar . ı ~e mutlak kararı, 

. rnıaJıne t d""f d'l ıimal memleketlerinin uzakta durması 
memı~ derecede "ır . esa u e ı -ç kı lazımgeldiği kanaatini müttefik bir ıu-Mukaddes tabanca: Profesör 

Afet, Orta zaman Türk - lalam 
dünyasında bayramlar: Prof. A. 
Mez. seviren (Cemal Köprülü) 
Toprak Anama (fiir) : Behçet 
Kemal Çağlar. Gök ve deniz (şi
ir): Cezmi Bergin, Gizli halk 
musikisi: Lütfi Salcı, Amerika 
kififleri arasında bir tilrk: Ce
lile Batur, İran edebiyatında ro
m.ın: Ali Nihad Tarlan, Çağımı
rın ıriyaai p.haiyetleri: Ziyaed
din Fahri, Mir - Ali • Şir ve ai· 
yasi hayatı: V. V. Bartold, Birle
tik Amerika devletlerinde aosyo
loji: Niyazi Bcrkeı, Bir günün 
Piyesi (şiir): Sıtkr Alrozan, O
yuncular (tiyatro): Nahid Sırrı, 
Halkevleri haberleri, fikir haya
tı, bibliyoğrafya. 

yardım sayesind t n enternasyonal rette izhar cylemiflerdir, §imal mem
eden ve ıneınlekee . 5?anyaya hücum. 
den İspa tı ıfgal eyleyenler- leketleri, Avrupad~ ~urulabilecek dev
İ nyanın kurtulma k d }etler gruptan harıcınde kalaca.klar ve 

1 
spar;?'~ istiklali için har~ı~a a a~ bu. gnıplir arasında bir harb ihtima-
eme tır. evam ey linde bÜ barba cimıemek iırin mümkün 

B. Radelesko bu beyanatına Ro
manyada 6 - 20 kişilik yoku tayy~re
led mevcud olduğunu, Prag, Surıye, 
Atina, Varşova, Danıig, Belgrad, Mi· 
lino ile Bükref arasında seferler ya
pıldıfını ve Budape§teye de seferl~r 
yapılması hakkında macarlarla. ~u
zakere halinde bulunduklarım ılave 

• -- olan her §eyi yapacaklardır. Şimal 

1 t 1 
memleketleri, bu hedef için itbirlikleri-

Q Yanın dıc ni idame ve takviye etmelidirler. Dört 
~ memleket hariciye nazırları, muhtemel 

m 1 k 1 bir Avrupa harbı eana.ıında §imal mem-em e etler e leketleri arasında kaIJıhklı ekonomik 
• yardım bahsinde ihzari faaliyete devam 

tıca ri temasları olunması arzusundadırlar. 
etmiftir. 

Balkan Umanlariyle diinya 
limanları arasında seferler 

Roma, 6 (A A ) .. 
· · - Mubadeleler ve 

kıymetler nazırı B G . b .. • 1. . . uarnerı. ugun 
ayan mcc ısınde tı.1 ht n 
a.bancı mc 1 yanın -mu e ı 

y be 
1 

• rn eketlerle olan ticari mü-
nase t erı hakk d . . 
d 

. t" k" ın a ızahat vermış ve 
emış ır ı: 

Haber verildiğine gö~, Balkan 
memleketleri iktısatçılarının memle-
ketimizde bulunduğu 9u günlerde 96 sayfa 25 kuruş. p k. 

1. 1 orte ız, Bcl,.;lca H 1 d D . Balkan limanlarını dünya ıman arma ıı. ~ :ıı• , o an a, anı-

k Üh. b" ro· .. e -·-------------"' marka, İskandinavy 1 k 1 . ·ı bağlayacak ço m ım ır p Je uz • a mem e et erı ı e 
· d 1 1 aktadır milbadelelerimiz . . . 

rın e ça ı91 m • kildcd" y rnemnunıyet verıcı 
Projenin şu cıaelara dayandığı söy- mUtekabilen rUs-hanlı anla~lar akdi. şe ır. ugoe1avya ile olan ticari 

lenmektedir: Türkiye, İzmir - 0

Plte hattinı tesis mUn~s~betlerimlz, bir seneden beri iki 
ı . Balkan deniz nakliyecilerinin etmekle bu iıte ilk adımı at:mı, ibulun- ":1~m e .. et arasında mevcut dostane po-

aktamıa. hususunda ifbirliği yapmala- ıı:ık munasebetlerle mUtevazı"n bı"r •e-
ınaktadır. Bu haıt Marailya ve Nevyor- 1 k " 

rı, ezcümle yunan· romen ve türk hat- vıyeiye ge mc Üzeredir. Tu"rkı"ye, Yu-ka kadar giden yunan hatlariyle ilti- ç k 
!arının Adriyatik mıntakasında yu- sak peyda etmiytir. İcabında halen ?an atan.. e oalovakya, Bulgaristan 
g-lav hatlariyle birleamesi. t ıle olan tıc_ ari münaıeL-tlerimı'• 'ıy'ıdı·r. .,. r·· kaldırılmış bulunan İzmir - Pire • a- uc -

Yugoslav ve romen hatlarının Mar- F.ranaa ıle olan münaaJ..~lerı'mı·,. u·· -kenderiye seferleri de yeniden ihdas f ~vıa • 
silya, tUrık ve romen hatlarının Kon- edilecektir. z~rıne, rankın tedrici sukutu ve is-
tinan, roınen - tUrk ve yugoslav hatla- tıkrarsızlığı fena surette tesir yapmı1-
rının Nevyorka kadar ınevcud bulu- Türko/iı BQ§kanı lstanbul,da tır. 
nan bUtün yunan hatlariyle işbirliği Mübadelelerin haıanini manası& bir 

Balkan ekonomi konseyinde, Eko- d k d 
temini, ereceye a ar indirmesi muhtemel o-

2 - Birlbirine muvazi hatların prog- nomi bakanlığını Türıkofia bafkanı B. lan bu vaziyete bir Çare bulmak için 
ram ve tarife birliği, Burhan Zihni temail edecektir. Bu müzakereler yapılmaktadır. 

3 - Balkan memleketleri bayrağı al- maksadla Burhan Zihni dün akyam ls- SovyetlCT birlifi ile olan ticari an-
tında ~lışan mlleueeeler arasında tanbuıa hareket cıtmift~ laflll&lar, Sovyetler birliiinin fula ta-

Dört memleket hariciye nazırları, 

hükümetlerine müşterek bitaraflık ka
idelerini tasvib eylemeyi tavsiye husu
sunda müttefik bulunmaktadır. İzlan
da da bunlara miişabih kaideler vücu
da getirmek arzusun1ı1 izhar eylemiş ol
duğundan dört nazır, kati bir karar al
madan bir müddet bu keyfiyeti bekle
mek hususunda da ittifak eylemişler

dir, Bu müşterek bitaraflık kaideleri, 
modern bir hale ıctirilmiş olan 1912 
kaideletidir. 

lepleri sebebiyle tecdid edilmemiştir. 
Almanya ile aramızdaki dostluk, A

vuaturyanm müstakil bir devlet ola
rak ortadan kalkması üzerine doğan 
yeni vaziyetin meydana çıkardığı en
terea.n meeelelerin memnuniyet veri
çi bir hal suretine raptını garanti et
mektedir. 

Nasyonalist İspanya ile olan müna
sebetler, t&ku prensipi üzerine kurul
mu1ı bulunmaktadır. İki memleket ara
ımda mevcut .zihniyet beraberliği, e
konomik sahada daha geni9 b~ ifıbir
liğini kolaylaştıracaktır. 

' 



H 1 K A y E 
Gastona devô aranıyor 

Yazan: Pol Viltl 

Bayan Muano, 
- Az kalsın unutuyordum. b k 

b. G ' ~ a -tam ıze ~ston gelecek. Ded' 
Bu laf üzerine kocasının r ı .. 

içini çekerek engı uçtu. 

- Tahammül edilir e d y. • 

bir şeyler mırıldandı. \1 y egıl 1 dıye 
- Niçin taham ··1 · .. .. mu edılir şey değil? ı 
- Çunku tahamm"l . 

rafı yok d u edılecek bir ta-
~vel dost a, ondan. Bundan dört hafta 

!
ini b T u olan kadının onu terketti

ı ıyorsun, değil mi? Bunlar ola
anl' şeyler. Halbuki o, hala muztarib 
a a mate · · d · • m ıçın e ımiş gibi aaık bir 
uratla dola k d . . . .tına ta ır. Her beı dakika-

pa bır, ıçını çekiyor. O de...:11· d" ~ Jem •'U ı ıye, a-
Ba~::n ;:zını doğrusu çekemez. 

uano, 
- Sadakatin ne demek olduyunu 
n ~avrayamıyorsun g 
Dıyeı·ek koc: ' •. . . 

fak etmed • y. . .. ~.\tın dUfÜncnine lftİ• 
ıgını soylemek iatedi. 

- Sadakati y ben h n ne demek oldugunu, 
~ '. em anlar heın de kavrarım. Fa
z t ınsan, b~ sa?akatiyle baş.katarını 
aç etmemelı. İlalem 1·ç·ın bu"t·· · k · un gece-
ı endıme zehir edemem B b" · · unun ır 
aresıne bakmak lazım. 

Bayan Muano düşünmegye "h .. 
onrıa - b , zı nını 
_ ga . aşladı ve bir müddet sonra, 

ı... Benım aklıma b" . 
ai ve il" . ı: Jey geldı. De-
bıukab ave ~t.tı: Zehıre panzehir ile 
Ji de aele edılır. Böyle büyük bir aev
edilir ~k yeni bir gönül iti ile yok 
kızla .ta tumuz Gaston'ı güzel bir 

nıttıralım. 

-Tanıdıa •· V .. ın guzel bir kız var mı? 
· - ar Ya Mad 1 •· ıye düşün·: e en ı tanJltıraymı 

ıatında, g"uio~um. Madelen, on sekiz 
elamı enf~~ erı fevkalade güzel, en

- Peri hia:•ıh n~fiı mi nefis. 
Jıerede buldun~elerındeki bu harikayı 

- Briç partisi 
tok feııt. oynuy nde. Maamafih, Briç'i 

B 
or. 

- unun bir h . 
~i, o, onunla 'Br~ eınıyeti yok. Yeter 
,ıp ona gönül v~~1?Yllamağa kalkma
~et yok! Nasıl ın. Batka ıeye ha
~ib görüyor rn~ı=en Madelen'i müna
;aid buluyor zn ... n, daha doğrusu mü-

-un? 
- Müsaade et d 

anlayayım. Birine b~· bu İJten de ben 
~en her halde alda ır •ey intihab eder

- Adamın derd~' nıerak etme! 
ıne d yaparsan yapı eva bul da ne 

b
Akpm oldu. Uze . 

örden başka bir le~ı~e nıeyva ve li
nın ba,ında bay ., ulunınayan ma-

E
elankolik Gaston •

1
1 

bayan Muano 
ı e · . • 

adelen oturuyordu tırın ve &üzel 
adclen hakkınA-L1; Bayan Muano 

t 
•.......: dil. ' 

iç de aşırı bir cihet Y k !\incelerinde 
ile söylemişti; kızda, 0 

tu .. Bilikiı, u 
da, hallerinde tatlı b~eabır edici bir 

paaton'a gelince, baat ır ahenk vardı. 
~turuyor, yeni bir gön~ !~tınUf &ibi 
l~in, ~vrınd~ en ufak b::ıne ~i~ek 
bıle gostermıyordu. Arada de~ıtıklik 
Cekerek, hır, içini 

- Ah, ah, hayat ne acı 
~adar güç mit. ' Y•taana.Jc ne 

Diyordu. 
Bayan Muano belli etnıfy 

•nun bu haline canı çok •ı~r~u ama, 
Bir f ıraatını bularak kocaı~ ıyordu. 
1 - Onun dikkatini Madelen'in . • 
taraflarına çevirmek lazım •.. Dedi ıyı 

Bir müddet hiç biri ajzını aç · 
erin bir ıük\lt. Madelen &Ulu..:::~· 
yan Muano hemen 'Gaston'a d··• 1

• 
o~u 

• 
- Madelen gülümaeyince yaankt 
nda ne güzel gaımeler peyda olu-. a. ,,...,,r, 

Çeviren: Hikmet Tuna 

gördünüz mü? Diye sordu. Gam ve ta
sa içil'lde olan Gaaton, uyanan bir in
san haliyle, 

- Sevgilimin de gamzeleri vardı. 
Diyerek içini çekti. 
Bayan Muano, 
- Hım, dedi ve devam etti. Made

len, saçlarınızın güzelliğine hayra:ı 
olduk. ı,ık parlayınca, altın gibi pa
rıldayarak insanın gözlerini kamaştı

rıyor 1 
Madelen, eziC, büzüldü. Gaaton, 

sevgilisinin san saçları, kendi tabii 
rengi olduğu mütaleasında bulundu. 

Bayan Muano, gene dayanamadı ve 
koc~wuna 

- Bu adam inaanı çileden çıkarı
yor! 

Diye fısıldadı. 
Hiddetinden çıldıracak bir hale ge

len bay Muano, 
- Herif dayak istiyor, dayak, an

ladın mı? ı 

Diye yavqça mukabelede bulundu. 
. Hasılı bu kaba metod'dan vaz geçil

dı ve bayan Muano, Madelen'i medh 
etmeğe devam etti. 

- Madelen'in ne tatlı acai var, de
ğil mi? Hele gözleri 1 'Gaaton, Made
len'in gözlerine bir bakınız 1 

Gaston bu emre itaat ettikten sonra 
içini çekti. Bay Muano, içinden "herif 
şimdi kalkar ve sevgilisinin gözleri 
daha güzel olduğunu söylerse, boğa
zına sarıhrun ... " Dyordu. Fakat ora
larda olmayan Gaaton, koltuğa gömu
lür gibi gama gömülmü,tü. 

Bayan Muano, kendi kendine, "doğ
rusu, artık daha fazlasını yapamam. 
Kendimi evlenme dcllilı mevkiine ge
tirdim. Yeter artık" diyordu. Bay M.u
ano, parmaklariyle masada trampete 
çalmağa batladı. Madelen ise üzüm 
yiyordu. Gaaton susuyordu. Çehresi 
klasik facia maskelerini andırıyordu. 

Bayan Muano bir bahane bularak o
dadan çıktı. Mutfağa giderek aşçı ka
dınla uzun uzadıya gorüşmeğe başla
dı. Bir müddet sonra radyoyu açtı ve 
sıkıcı bir konferansa rastladı. Yanı ba· 
'ındaki odada fısıltı ile görüşüldüğü-
nü farketti. ' 

Kalbi atmağa baıtadı. İçinden "çok 
tükür!" dedi. Yavaıça ve büyük bir ih· 
timamla kapıyı araladı. İkisi biribirine 
sarılmı' ateJli atetli öpü,üyordu. Her 
ikisi de dünya ve alemi unutmuıtu .•. 
Bunlar Madelen ile bay Muano idi. 

.......................................... - -
E Dr. Bôsıt Ürek ~ - -- -: Cebeci Merkez Hastanesi : 
5 lç Hastalıkları mütehassısı 5 
: Her gün haıtalarını Y eniıe- E 
: hir Meırutiyet caddeıi Ürek5 
: apartmanında saat 13 den5 
: sonra kabul eder. Tel: 1694 5 
~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

1.000.000 ila 1.500.000 kilo 

Odun ahnacak 
Asgari 10 vagondan yukarıda yazı

lı miktara kadar satılık me,e ve gür
ğen oqunu olanların miktar, evsaf ve 
Anka; a iıtaayonunda vağonta teslim 
son fiatlarını ve tediye prtlarını 

rtıektubla poata kutu•u 192 Ankara 
adrt .. ine bildirmeleri. 1819 

: Ankara ,, Pazartesi 
Sah 
Çarşamba 
Perşembe 
Cuma 
Cumartesi 
Pazar 

: Yeni ve Cebeci eczaneleri 
: Halk ve Sakarya ,, 
: Ere eczanesi 
: Sebat ve Yenişehir ,. 
: İstanbul eczaneai 
: Merkez ,, 

HALK ve YENl 

Sinemalarda matineler 

Hergün Cumart~si Pazar 

14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

13.00 
14.45 
18.45 
21.00 

ıı.ou 
13.00 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Pazar ve cumartesi cünlerinden başka 
H A L K sinemasında hcrcün halk 
matineleri: 1'2.15 

FHm deiiıme rünleri: 
P a z a r t e ı i ve C u m a • : 

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

Yangın ihbarı: (1521 ). - Telefo~, müra
caat ıehir: (1023-102-4). - Şehırlerara
sı: (2341-2342). - Elektrik vcı Havaa:az~ 
Arıza Memurluiu: (1846). - M~saJerı 
Şehir Anbarı: (3705). - Tak s ı. Te
lefon numaraları: Zincirli cami cıvan: · 
(2645, 1050, 1196). - Samanpazart civa
rı: (2806, 3259). - Yeniıehir, Havuzba
şı, Bizim taksi: (2323) - Havuzbaşı: 
Guven taksi: (3848); Birlik taksi: (2333) 
- Çankırı caddesi, Ulus taksi: (1291). 

Otobüslerin ilk ve ıon 

Seferleri 

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

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

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

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

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

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

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

Yeniıehir'den Uluıı M. na 
Uluı M. dan Yeniıehir'e 

Sabah Akşam 
İlk Son 
ııefer ıefer 

6.45 23.00 
7.15 23.20 

7.25 23.00 
7.10 23.20 

7.30 19.00 
8.00 19.30 

6.30 21.00 
7.00 21.30 

6.30 20.30 
7.00 21.00 

7.00 23.00 
7.00 23.00 

7.00 -.-
-.- 17.00 

7.00 23.00 
7.10 23.00 

S. pazarı'ndan Akköprü'ye 6.45 7.30 
Akköpriiden S. pazarı'na 8.00 !1.4.S 

§ U. Meydanı ile İstasyon arasında her 
beş dakikada bir sefer olup tren za
manları seferler daha sıktır. 

§ U. Meydanı ile Yeniıehir, Bakanlıklar 
Cebeci, Samanpazarı arasında saat ğ 
den 20 ye kadar vasati her beı; dakika
da; saat 20 den 21 c kadar her on da
kikada: ıaat 7 den a e ve 21 den 23 e 
kadar her ıs, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam ıeferler vardır. 

§ Akşamları Ulus Meydanından ıaat 23 
deki ıon seferlerle bunların Ulus Mey
danına dönüşleri sinemaların daiıhı 
saatlerine tabidirler. 

Poıta Saatleri 

Poıta saat 1!1 a kadar İıtanbul cihetine 
mektub kabul eder. 
Teahhütlü 18 e kadardır. 

Tren Saatleri 

Haydarpaga'ya : Her sabah 8.20.Her 
akşam 19,15 ve 19,45 
de (salı, perşembe. cu
martesi Toroı sürat.) 

Samsun hattına : Hergün 9,35 (Kayse
ri, Sıvas, Amasya bu 
hat üzerindedir.) 

Diyarbakır hattı : Herrün 9,40 
Zonguldak hattı : 15.00 
Kırıkkale'ye rayotobüı ,, 16.05 

GONDELIK. 
Hicri - 1357 
Sefer: 6 

S. D. 
Günıı: 6 33 

Rwnt-1354 
Mart: 25 

S. D. 
Akpm: 18 40 

. 
Ankara 4 üncü icra Memurluğundan 

Büyük derbentte odun taciri iken 
Zonguldakta odun tüccarı ankaralı 

Hüseyin yanında istanbullu Tevfiık'e: 
D.D. yolları ve limanlar işletme u

mum müdürlüğü vekili İbrahim Rauf 

ayaşlı tarafından Kocaeli asliye hukuk 

mahkemesinin 16.7 .1935 tarih ve 35-277 

eaas 256 K. sayılı ilimı ile hüüküm altı 

na alman 387 lira 50 kurutun 9.6.936 ta

rihinden itibaren yüzde S faiz ve yüz

de on ücreti vekalet 898 kuruş maaari
fi muhakemenin tahsili hakkında ia; 
tihsal olunan ilim berayı infaz daire
mizin 936-4378 aayılı dosyaaı ile mua

meleye konulmuş iee de namınıza çı

karılan icra emrine mübaşir tarafındau 

verilen metruhatta böyle bir kimse ol

madığı iibi tanıyan dahi bulunmadı
ğını beyan ile iade edilmiıtir. H.U.M. 
kanununun tebliiat fulrna aid maddc
?~ler ahkimına tevfikan 15 &ün mehille 
~lanen tebliğine karar verilmit oldu
gundan bu müddetin hitamından iti
baren bet iiln zarfında yukarıda yazı
lan .. bor~ y~~kında bir diyecejiniz ve
ya ödcdıgınıze dair bir veaa.ikiniz var
sa yazı ile icra riyasetine müracaat ey
lcmeniz akai takdirde icra iflis kanu
nunun 76 ıncı ve 337 ind maddeleri 
mucibince cezai takibatta bulunulaca
ğı ve hükmün kabi kııtiyct etmi9 ola-
cağı il.inen teblii olunur. 1961 

Harb gemilerinde yapılan 
yeni zırhh bölmeler 

Dün bu sütunlarda yeni harb gemile
rinin hangi esaslara göre hazırlandı
ğına dair bir yazı neşretmiştik. Bu 
yazı, topların ve tahrip vasıtalarının 
gün geçtikçe tekamül etmesine muka
bil hedeflerin de bunların tesirlerin
den kurtarmak için nasıl tekamül 
ettiğini gösteriyordu. Dün bu yazının 
içine, bir yanlışlık eseri olarak, girme
yen resimleri bugün koyuyoruz. En 
yukarıdakı resimde bu&ün gemilerin 
maynlere, torpillere ve nihayet toplara 
mukavemet etmek için ne şekilde zırh
·~,dığını ve bu zırhların nasıl bölme
lere ayrıldığını göstermektedir. Eğe. 
kazaen buraya bir torpil çarpacak o
lursa, bunun tesiri mahalli kalmakta· 
dır. Nihayet zırhın bir bölmesine su 
dolduğu halde diğer kısıml.,_ ı kurtul
maktadır. Fakat evelce birinci zırhla 
ikinci zırh arasına konan kömür depo· 
!arı şimdi artık ihmal edilmeğe baj· 
lanmıştır. Bunda gemilerde mazotu:ı 
kömürden daha çok sarfolunması vt: 
nihayet gemideki kömür stoklarının 
tehlikeye maruz bulunmasıdır. 
Eğer aşağıdaki resimlere bakacak o-

1 ursanız, gemilerde kömür kısmının 

da ayrı bir bölme ile muhafaza altına 
alındığını görüsünüz. Birçok gemiler
de zırhlar tekrar tekrar yeni zırhlı 

bölmeler içine alınmakta ve bu suretle 
bir torpilin veya top mermisinin gemi
yi derhal tahrib edip batırması adeta 
i!11kansız bir hale gelmektedir. Bazı 

'' <lı J , __ ' 
' ' ' . . ' . )' < •. 

bQlmelerde de bu zırhlar gene bu re- r---·-------------
simlerdc görüleceği veçhile maildir. 
Bu, ilk zırhı delen menni veya torpi
lin süratini kaybettikten sonra buma
il satha çarptığı zaman tekrar kayma
sını ve tahrib kuvvetinin azalmaaını 
temin için yapılmıttır. 

Çekoslovakyada südet 
almanlar1 kararlar1nı 

değiştirmiyorlar 
Prag, 6 (A.A.) - Südet almanlan 

partisinin tebliği: Südet almanları 
partisinin politik komisyonu Konrad 
Haynlay'nın riyasetinde toplanmıştır. 
Südet almanları partisinin parlamen
to grup.u mümessilinin başvekil B . 
Hodza. ıle yapılan son görü~e hak
kındakı raporuna ittila kesbeden ko
misyon. bu göril§menin milletler me
seleleri!1in .halline doğru bir müzake
re mahıyetı arzetmemiş olduğunu mü 
şahede eylc.ıniştir. Komisyon sistem -
de bir değişiklik görmediği ve Çek 
halkının yeni vaziyete intibak etme
miş olduğu neticesine varmıştır. Sü
det almanları partisi, ıüdet almanla
rınrn mümessili sıfatiyle, vaziyetini 
ve har~ket tarzını değiştirmek imka
nını gormemektedir. 

Ankara Borsası 
6 - 4 - 1938 

ÇEKLER 

Londra 
Nevyork 
Pariı 
Milano 
Brükıel 
Ati na 
Cenevre 
Sof ya 
Amıterdam 
Prac 
Madrid 
Berlin 
Varıova 
Budapeıte 
Bükre, 
Belrrad 
Yokohama 
Moıkova 
Stokbolm 

628.-
0.790493 

25.6875 
15.02.38 
4.6954 

87.0225 
3.4475 

63.6942 
1.4275 

22.67 
12.7388 

1.9697 
4.1942 
3.9810 

106.21 
34.6337 
2.7356 

23.86 
3.0896 

Kapanıs 

627.75 
0.7953 

25.675 
15.0250 
4.6956 

87.0570 
3.4496 

63.72 
1.4284 

%2.6794 
12.7440 

1.117 
4.1960 
3.9825 

106.2525 
34.6475 

2.7366 
23.85 
3.0910 

ESHAM VE T ABVlLA T 

1933 türk borcu ı 

1933 ikramiyeli 
Erıani 

Sıvaa - Erzurum 
hattı lı I 

" .. ,, II 

Açılıı Kapanıı 

19.40 19.SO 
(Vadeli) 

100.- 100.25 

95.50 95.50 
96.- 96.-

Filipinin ekonomik 

istiklali 

1960 senesinde 
i lôn edilecek 

Vatington, 6 (A.A.) - Ruzvelt ile 
Filipin reisi cumhuru Gezon, Filipin-' 

in ekonomik istiklalinin ilanını 1960 

senesinin sonuna bırakmağa karar ver

mişlerdir. 
Hariciye nezareti, iki cumhur reisi 

arasında teati edilen telgrafları telhis 
eden bir beyanname neşretmiştir. Bu 
telgraflara göre iki cumhur reisi Fili
pinin istiklaline dair olan paktın is
tiklalin ilanından sonra iki memleket 
arasında ticari münasebetleri kolaylaş
tıracak şekilde yeniden tetkik edilme
si hususunda mutabık kalmıtlardır. 

Gezon, 4 - 7 - 1946 olarak tesbit edil
miş olan istiklal tarihinden on beş sene 
sonraya kadar Amcrikaya yapacağı 

ihracat için Filipinin rüchan esasına 

müstenid bir muameleye tabi tutulma 

sı hakkındaki teklifi kabul etmiştir . 

l···~~~·~·~··~;~···H ~~;:~~;,~::J 11111111111111111111111111111111 

X Oılo - Danimarka, Finlandiya, 
Norveç ve İsveç hariciye nazırları bey
nelmilel vaziyeti tetkik ve dört memle
ket, arasında pratik bakımdan bazı me
ıeleleri halletmek \bere 090l'da top
lanmıtlardır. 

X Vatinston - B. Ruzvelt, "Ameri
ka günü" nün kutlanmaıı dolayııiyle 
14 niaanda mühim bir nutuk verecek
tir. Mumaileyhin bu nutukta cbı politi
kadan da bahaetmeai beklenmektedir • 

X Londra - Londrada bulunmakta 
olan Belçika faıiıt lideri Degrel, ingiliz 
faıistleri lideri Moaley ile gizli müll -
katlarda bulunmuştur. 

X Londra - Yeni bul gar elçiıi B. 
Monıilof buraya gelmittir. Bulgariıta
nın bugüne kadar Londra elçiıi bulu -
nan B. Radef, Brüksele tayin edilmiı -
tir. 

X Londra - B. Montagu Norman, 
yeniden İngiltere bankaaı guvernörlü
ğüne ve B. Baail Gatternı de yeniden 
guvem8r muavinlifine ıeçilmittir. 

X Pni - Gamalı haçı hamil bir tay
yare dün Çekoılovakya araziainin ila
tilnde cörülmilt ve cenubt Bohemyada 
pek alçaktan uçarak Çeekebude Jovia 

1 

Dünkü çapraz kelimelerin 
halledihit ıekli 

ı--+--+-

2 --~-
3 
4 
5 

' 
~-+--+--+-

Soldan sağa ve yıılcarıdan aşağıyı: 
1- Parıldayan - Llhza. 
2- Aiacın dalına, insanın koluna yapılır. 

- Kışın yağar. 
3. Deniz kenarında taı;tan ve betondaD 

yapılan ııed - Nefer. 
4- Heyecan. 
- Us - Bir nevi içki ve bir millet 
6- Vapur odası - Beyaz 
7- Bu - İsyan eden. 
8- Kabahatsiz 
9- Bağırtı - Rudyard Kiplinr'in meşbu 

bir eıeri. 

Ankara lc:ra Daireıi Gayri Menim) 

Sabt Memurlujunclan: 
Ankaranın 4çüncü sulh hukuk mah

kemcıince bilvcaaye ve dairemiz ma
rif etiyle satılmasına karar verilen Ka
vaklıder.ede tapunun 138 pafta, lı13 a
da, 8 parsel No. ıunda mukayyet 2060 
metre murabbaı tarlanın 192 hisse iti· 
bariyle Küçük Ali ve Zekiye aid 112 
hisaenin aıağıda yazılı 9artlar daire
sinde açık artırma ile Htlfı yapılacak
tır. 

Evsafı: bOf tarladır. Beher metre 
murabbaına 1 lira kıymet takdir edil
mi~tir. 

1 - Satı9 pefin para ile olmak ilurc 
9.5.938 tarihine müaaclif pazartesi gil· 
nü saat 14-16 ya kadar Ankara icra da
iresi gayri menkul satış memurluğun
da yapılacaktır. Talipler gayri menku
le takdir edilen kıymetin yüzde 7.5 
niabetinde pey akçesi veya milli bir 
bankanın teminat mektubunu veya te
minat olarak kabulü lazım geleıı tah
vil vereceklerini dellaliye ve vergileri 
ihale bedelinden ödenir. Tapu harcı 
tahliye masrafı müşteriye aittir. 

2 - Satıt günü artırma bedeli takdir 
olunan kıymetin yüzde 7.5 ini bulduk
tan ve üç defa nida ettirildikten aonra 
mezkür günün 16 mcı saatinde en çok 
artıran taliplerine ihale olunacaktır. 

3 - İfbu artırma ıt.ekHf edilen bedel 
muhammen kıymetin yüzde 7.5 ini bul
madığı takdirde 24.5.938 tarihine .mü
sadif sah gunü saat 14-16 ya kadar ya
pılacak ikinci artırmada en çok artıra
na ihale edilecektir. 

4 - 1. inci ve 2. inci artırmada ihale 
bedeli ihaleyi müteakip verilmedi&i 
takdirde ihale edilenin talebi üzerine 
ihale tarihinden itibaren kendi•ine be
deli ihaleyi teslimi vezne eylemesi i
çin 7 gün kadar mehil verilecektir. 11-
bu müddet zarfında ihale bedeli yatı
rılmadığı takdirde ihale bozulacak ve 
bundan evci en yüksek teklifte bulu
nan talibe teklifi veçhile almağa razı 
olup olmadığı sorulduktan aonra tek
lifi veçhile aJ.mağa razı iıe ihale farkı 
birinci talihten ta.hail edilmek üzere 
bu talibe ihale edilecektir. Teklifi vcç
hile alma&a razı oımazaa gayri menkul 
yeniden 15 günlük ikinci artırmaya 5ı
karılarak en çok artıran talibine ihale 
edilecektir. 

5 - Borçlu ve alacaklılarda diğer ala
cakların bu gayri menkul üzerindeki 
haklarını ve huıU9iyle faiz ve masrafa 
dair iddialarını evrakı milıbiteleriyle 
20 gün içinde dairemize bildirmeleri 
lbundır. Akai takdirde hakları tapu 
ıicilleriyle aabit olmadıkça aat19 bede
linin payla,tırılmaaından hariç tutula
caklardır. 

6 - Arunnaya iştiri.k edenlerin 20.4. 
938 tarihinde 37.113 No. lu dairemizde
ki yerinde herkese açık bulundurulan 
tartnamemizi okuyabilirler. 

Talipler, daha evel gayri menkulün 
imar vaziyetini vesaireyi ve şartname
yi satı' şartlarını gömıü, okumuı ve 
bunları tamamen kabul etmit addolu-
nacağı ilan olunur. 1956 

hava meydanının üzerinden bir kaç ke
re ge5miştir. 

X Kaslialiaci (Sardunya)- Geçen

de Cezaire gitmekte iken burada yere 
dilfüp ölen fransız askeri tayyaresi ve 

mürettebatının cenaze töreni parlak 
bir ıekikle yapılınııtır. 
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i Türk Ticaret Bankasının 31 birinci kanun 1937 bilançosu 1 
= ı :::: =: A K T F Türk Lirasl Kr. P A S 1 F Türk Lirası Kr. ~ 
_ Kasa Sermaye 2 200 000 00 ;:; = Evrakı nakdiye 1 012 033 00 :::: 

Gümüş 22 707 25 Mevduat :::; := Ufaklık 3 878 16 1 038 618 41 İbrazında 2 611 344 06 ~ 
Preavili 461 835 60 :::; 

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

Bankalar 

Mevduat Karşılığı 
(Bankalar kanununun 26 mcı mad-
de5i mucibince nakde kabili tahvil 
mevduat karşılığı Hazine Bonosu) 

-_ Hazine Bonoları -:= T icari Senetler Cüzdanı 
----
-----------------------------------------------------------------------

Vadesine üç ay kalan 
,, " ,, ,, 

Vadesine üç aydan fazla t<alan 
., " ,, ,, ,, 

Tediyesi teehhür edenler 

.. " ,, ,. 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı 
Borsada kote olanlar 
Borsada kote olmayanlar 

Avanslar 
Emtaa ve vesaik karşılrğı 

" 
,, ,, .. 

Ticari senetler karşılığı 

" 
tt ., " 

Emlak Karşılığı 
Sair mütenevvi teminat üzerine 

•• ,, 
" " 

Borçlu Hesabı Cariler 
Açrk .l{redi 

o " 

.. 

Kefalet karşılığı krediler 

" 
,, 

A 
B 
A 
B 
A 

A 
B 
A 
B 
A 
A 
B 

A 
B 
A 
B 

A 

471 759 80 

348 150 00 

864 65 
1 384 821 17 

37 333 50 
19 505 58 

117 630 05 
33 584 62 

64 563 75 
133 631 50 

417 44 
692 671 79 

9 696 19 
38 991 76 

445 472 04 
80 907 59 

334 202 ıs 

6 385 33 
559 053 Ol 

36 140 86 
15 744 12 

173 210 47 

1 858 528 21 

212 568 50 

1 593 739 57 

198 195 25 

1 602 358 96 

617 323 32 

Vadeli 112 329 51 3 185 509 17 ~ 
~ ::::; Tasarruf Tevdiatı 

Vadesiz 
Vadeli: 

Bir aya kadar 
Bir aydan bir seneye kadar 
Bir seneden fazla 

Tediye Emirleri 

Sair Muhtelif Alacaklılar 

Kefaletten dolayı Alacaklılar 

İtfa Tahsisatı 
Gayri menkuller içiı:n 
Men kuller ,, 
Fabrikalar için 

Talep olunmamış Temettüler ve Kuponlar 

Muvakkat Hesaplar 

Nazım Hesaplar 
Tahsil senetleri mudileri 
Muhtelif 

T ahsis Edilmiş Karşılıklar 
Kar 

1 003 804 33 

10 331 37 
1 074 628 14 

415 690 19 

29 211 05 
21 243 65 
38 056 00 

1 270 989 71 
4 583 145 98 

:::: :::: ::::; :::; 
:::: :::; 

2 504 454 03 :::; :::; 
16 017 49 ~ 

:::: 
253 709 36 :::: 

~ 
7 557 173 58 :::: :::: ::::; 

::::; 
:::: 
~ 
~ 

88 510 70 :::: 
:::; :::; 

16 868 72 :::; 
:::; 

345 107 19 :::; :::; 
:::; :::; 
:::: 

5 854 135 69 :::; :::; 
4a 002 42 :::: :::: 

103 71 :::; 

----

:::; 
::; 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

,, ,. B 5 874 77 ~ 
Meşkuk matlubat A 417 154 30 650 239 54 ~ 

Sair Muhtelif Borçlular 
Muhtelif Borçlular 

--= d ~ = Gayri Menkuller (Sigortalı ır) ::; = Banka binaları 127 294 19 ~ 
--
= 1 170 932 19 298 226 38 ~ = Sair bina ar ~ = :::; = Menkuller (Sigortalıdır) ~ = Tesisat 1 00 ~ = ~ = Stoklar 27 116 46 ~ = Kasalar ' 17 439 78 ~ 
=-- M~l ~ ~ Makineler -. ~ Mefruşat 53 368 04 112 716 71 ~ 
= ~ 
§ Kefaletten dolaY.I Borçlular A 132 685 12 ~ = B 7 424 488 46 7 557 173 58 :::; = ~ = ~ = MuvakKat Heaaplar ~ = A 517 939 39 ~ = B 206 246 19 724 185 58 ~ = ~ = ~ = Fabrikalar ve Ticari Teıebbüıler ~ = Sabit sermaye 200 000 00 ~ --= 573 200 77 773 200 77 ~ 

Mütedavil sermaye ~ 
§ 15 ~ 00 ~ = iştirakler ~ = ~ = Nazını Hesaplar 962 929 os ~ 
E§ Tahsil senetleri cüzdaru 308 060 66 ~ = Tahsil senetleri muhabirler cüzdanı 4 583 145 98 s 854 135 69 ~ 
::: l"f ~ = :Muhte 1 YEKÜN 22 067 592 06 ~ = YEKON 22 067 592 06 ~ = ~ = ~ 
§ Kôr ve zarar tablosu ~ = ~ == ALACAK ~ O R Ç Türk Lirası K r. ~ = B Türk Lirası Kr. ~ = Masraflar Alınan Faiz ve Kumüsyonlar ~ := Maaşlar ve Ucretler 191 122 77 Banka Hizmetleri Mukabilinde Alınan 459 525 28 ::3 
- 51 315 50 O K · l ~ = İdare Masrafları cret ve umiısyon ar ,. 
- Vergiler ve Har.çlar 18 371 26 iştiraklerden Kar 67 972 15 ~ 
§ Sair Masraflar 8 216 61 269 026 14 

Muhtelif Karlar 134 373 02 ~ = 205 684 18 20 851 51 ~ 
= Verilen Faizler 978 19 ~ 
=. Verilen Kunıüsyonlar 27 497 12 ~ = Muhtelif Zararlar 47 926 70 ~ 
:= Aınortismanlar 6 711 75 ~ 

Provizyonlar . · 794 17 ~ =: 1934 senesinden müdevver zarar bakıyesı 124 ·103 71 ~ 
- Kar ~ 
- YEKÜN 96 ~ = 682 721 ::'. = YEKÜN 682 721 96 ~ = ~ 
~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııılııııııııııııııııı~ 

....... · Vi.layet.ler < 
Cezaevi inşaatı 
Elazığ Cumhuriyet Müddei Umu· 

miliğinden : 
Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı. 
1 - Elazıida yeniden yapılacak o

lan ceza evi inşaatı 9Z742 lira .~2 ~u
ruş bedel ve vahidi fiat esası uzerın· 
den kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Bıı işe ~it şartname, ve evrak 
şunlardır. 

A - Bayın-dırhk i§1cri genel şart · 
namesi 

B - Fenni şartname 
C - Hususi şartname 
E - Keşif ve hulasai keşif cetveli, 
F - Vahidi fiat cetveli 

.. 1 q_ - Plan ve Projeler, 

H - Mukavele projesi, 
İstekliler bu şartname ve evrakları 

4 lira 67 kuruş bedel mukabilinde vi
layet cumhuriyet müddeiumumiliğin
den alabilirler. 

3 - E ksiltme 12-4-938 tarihine mü
sadif salı günü saat 15 de Elazığda 
cumhuriyet müddeiwnuliği odasında 
müteşekkil artırma ve eksiltme ko
misyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 5887 lira 14 kuruş muvakkat 
teminat vermesi ve bundan başka aşa
ğıdaki vesikaları göstermesi lazınıdır. 

A - Naha vekaletinden alınmış 
938 11enesi için muteber asgari 50 bin 
60 bin liralık ehliyetname: 

B - 1938 yılına ait ticaret odası ve-
sikası, 

C - İnşaat müddet?nce iş b~şmd.a 
diplomalı bir mühendıs veya hır ını
nıar bulunduracağına dair teahhütna· 
me; 

5 - Teklif mektupları yukarda ü
!tÜncü maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar komisyon reisliğine 

makbuz mukabilinde verilecektir. Pos 
ta ile gönderilecek mektuplan niha
yet üçüncü maddede yazılı saate ka -
dar gelmiş olması ve dış zarfının mü
hür mumu ile iyice kapatılmış bulun· 
ması şarttır. Postada olacak gecikme· 
ter kabul edilmez. 1797 

Yol yaptırılacak 
Elazığ Nafıa Müdürlüğünden : 

Kapalı zarf usuliyle eniltıme ilanı: 
1 - EHizığ - Palu yolunun 48 • 53 

kilometreleri arasındaki Gülüşkür 
varyant yolunun 47275 lira 15 kuruş 
muhammen bedel ve vahidi fiayt esa
sı üzerinden kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Bu ite ait şartname ve evrak 
şunlardır. 

Bayındırlık işleri genel şartnametii, 

F enni şartname, 
Husust şartname, 
Hulasai keşif • 
Eksiltme şartnamesi, 
Mukavelename, 
İstekliler bu şartname ve evrakı 

vilayet nafıa müdürlüğünde görebilir
ler. 

3 - Eksiltme 13-4-938 tarihine mü
sadif çarşamba günü saat on beşte El
azığda nafıa müdUrlüğü odasında mü
teşekkil artırma ve eksiltme komis
yonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
istekHlerin 3545 lira 63 kuruş muvak
kat teminat vermesi ve bundan başka 
apğıdaki vesikaları getirmesi lazım
dır. 

A - Nafıa vekaletinden alınmış 

1938 senesi için muteber asgari 20000 
liralık ehliyetname, 

B - 1938 yılma ait ticaret odası 
vesikası, 

d. ~ - İnş~at müddetince iş başında 
lrı pb~malf 1 hır mühen-dis veya diploma-

ır en me -d . muru bulunduracagına 
aır tahhütname 
s - Tekl"f ' 

3 n .. 1 mektupları yukarda 
evv~~i:a~dede yazılı saatten bir saat 
makbuzc ~ar ~~isyon reisliğine 
Posta ile .. udka~ılınde verilecektir. 

gon erılecek kt hl . 
hayct 3 ncü madded me u arı nı-
dar getm· 

1 
e yazılı saate ka

t§ oması ve d hii . . ış zarfının mü· 
r mumu ıle ıyice k 1 

ması şarttır. P ostada :1:!1 mış h.ulun-
ler kabul edilme ak gecıknıe-

z. 1796 

Hükümet konağı 
yaptırılacak 

Ağn Nafıa MüdUrlüğünden : 
Ek.sil:me~e~ kon_ulan iş; 
1 - Agrı vılayctı merkezinde yapıla

cak hükiimct binası temel ve bodrum 

katı inşaatı, keşif bedeli 9988 lira, 9 
kuruştur. 

2 - Eksiltıme 25.4.38 pazartesi güfl 
saat 15 d.(. naha Md. odasında ve bel' 
diye binasında toplanacak komisyo 
tarafından açık eksiltme ile yapılaca~ 
tır. 

3 - Şartname, keşif, plan ve buf. 
mfüeferri evrak Ağrı nafıa Md. de gt 
rülebilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 7' 
lira 17 kuruşluk muvakkat temiıı' 
verilmesi ve Nafıa vekaletinden alJf' 
mış ol.ı.n müteahhidik ves.ikası ile t' 
caret o<lası vesikası gösterilmesi ı; 
zırndlr. 1970 
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Sıhat bakanlağı 

Fen memurlar1 ahnacak 
Sıhat ve içtimai Muavenet Veka

letinden : 

İıkin umum müdilrlüğü için vila
yetler iskan işlerinde istihdam edil
mek üzere 150 lira ücretli fen memur
luklarına ihtiyaç vardır. Talip olanla
rın biltlmum vesaik ve şimdiye kadar 
bulundukları vazife ve işlere aid ev
rak ve üç adet fotoğrafla bizzat veya
hut bu vesaik ve evrakı göndermek ıu
rctiyle Sıhat vekaletine müracaatları 
ilan olunur. (857) 1779 

4 kalem ecza alınacak 
Ankara Merkez Hıbıaaahha Mü -

...... aı Sa.tın Alma Kamiayonu Re
ialiğinden : 

1 - Muhammen bedeli 2335 lira o
lan 4 kalem ecza 16-4-938 cumartesi 
günü açık eksiltme ıuretiyle aut 11 
de satın alınacaktır. 

2 - Taliplerin %7,5 Uurinden mu
vakkat teminatlarını hudud ve aahil
ler sihat umum mildilrlilfünün vezne
sine yatırmaları lizımdır • 

3 - Şartname her gün muhasip mu
temedliğinden meccanen temin edilir. 

(864) 1759 

Sömikok kömürü ahnacak 
Ankaar Merkez Hıfzı11ıhba Müeıae

aeıi Sabn Alına Konıiıyonundan ı 
1 - Muhammen bedeli 3920 lira olan 

s~.m!.kok kömürU 21.4.1938 pel'fembe 
gunu saat 11 de açık ebiltme ıuretiy
le ıatın alınacaktır. 

2 - Taliplerin yüzde 7,S üzerinden 
muvakkat teminat akçesini Hudud ve 
aahiller ıihat umum mUdUrlUk vezne
sine yatırmaları lazımdır. 

3 - Şartname hergiln meccanen mu
hasip mutemetliğinden temin edilir. 

(962) 1958 

Bayındırlık Bokonlı(lı 

Regülatör inşaatı ve 

kanal tesisi 
Nafıa Vekaletinden: 

1 - Eksiltıneye konulan if: Malat
yada derme re&ül&töril inpatı ile ka
nalın regülatörden. itibaren 5.5 kilo
metrelik kısmının tevsii, keşif bedeli 
(361.000) liradır. 

2 - Eksiltme 14.4.938 tarihine rut
layan perfembe günü saat ıs de nafıa 
v~kiletl ıular umum mUdUrlUlU ıu ek
ııl tme korniıyonu odasında kapalı zarf 
usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler: Eksiltme tartnamesi, 
mukavele projesi, bayındırlık işleri 
genel fartnameai, fennt prtııame ve 
projeleri (18) lira S kuruş mukabilin
de ıular umum müdürlüğünden alabi
lider. Ekıiltmeye girebilmek için is
te~lUerin (l&ıgo) liralık muvakkat te
~~na: Vermesi, 100.000 liralık nafıa su 
1! ~r ~~. taaıabUd edip muvaffalıdyetle 
bıtırdıgı ve bu k b'l f . 1 .. ba 

k a ı na ıa ıg erını -
ıarma ta kabı'lı'y • ld .. d . 

etı o uguna aır na-
fıa veklletinden al U ahh'dlik . . ııınuı m te ı 
veaıkaaı ıbraz etm . . . . k 
lif kt bl eıı, ıateklılerın te -

me u. arını ikinci maddede yazılı 
saatten bır laat · 
muın mildUrlU CVelıne kadar auJ~r u-

d 1 ri iUne nıakbuz mukıbılin
e ~erme e lblftldır. Postada olan 

ıecilcmeler kabuı edilınez. (
630 

1446 

P. T. T. 
1111111111 bMo llıllClk 

P . T. T. Levazını Miidürl"• .. d 
ı i usun en: 

ı - dare h.tiyacı için Cl\l\A 
. k'll' k 1 "VVU metre üç na ı ı Ul'fUn u kablo :ıı .. k ,_.

1 • ""llı e.11.aı tmeye konmuştur. 
2 - Muhammen bedel (l2SO 

vakkat teminat (93,7S) lira 
1 
), mu-

. . 9 o up ek-
aıltmcsı 26 mayıı 38 perıernbe .. .. 
•aat (11) de Ankarada p T T gunu 

U . d k' · • ·umum m dürlük bınasın a ı satın alma ko-
misyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat 
makbuz veya banka mekt\tbu ve kan _ 
ni vesaikle o gün saat (11) de rnezk~ 

" t d r komisyona muracaa e eceklerdir. 
4 - Şartnameler, Ankar~ p T 

T . levazım. İstanbul Beyotıund~ p
0 

T. T. ayniyat tube müdUrlUfllnde~ 
parasız verilir. (929) 

Porsölen fincan al.nacak 
P. T. T. LevU11DMüdürlü~: 
ı - İdare ihtiyacı için S0.000 &ded 

2 No. lu porselen fincan kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuıtur. 

2 - Muhammen bedel (12500), mu
vakkat teminat (937,5) lira olup ek
siltme-si 2S mayıa 938 çarpmba günü 
saat (15) de Ankarada P. T. T. umum 
müdürlük binasındaki satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubunu, kanu
nt veeaikle beraber müteahhidlik ve
sikasını ve teklif mektubunu muhte
vi kapalı zarflarını o gün saat (14) 
e kadar mezkur komisyona verecek
lerdir. 

4 - Şartnameler, Ankarada P. T. 
T. levazım, İstanbul Beyoğlunda P. 
T. T. ayniyat fUbe müdürlüğünden 
parasız verilir. (930) 1948 

Demir satın alınacak 
P . T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
1 - İdare ihtiyacı için 7 5 ton 

40 X 45 ebadında U. maktalı demir 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bedel (13500), mu
vakkat teminat (1012,S) lira olup ek
siltmesi (26) mayıs 938 perşembe gü
nil saat (lS) de Ankarada P. T. T. u
mum müdürlük binasındaki satın al· 
ma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubunu, ka· 
nuni vcsaikle beraber müteahhidlik 
vesikasını ve teklif mektubnu muhte· 
vi kapalı zarflarını o gün saat (14) e 
kadar mezkQr komiıyona verecekler
dir. 

4 - Şartnameler, Ankarada P. T. 
T. levazım, htanbul Beyoflunda P. 
T. T. ayniyat fUbe müdürlüğünden 
parasız verilir. (931) 1949 

Dahiliye bakanhğı 

Arşiv tesisatı 
Dahiliye Vekaletinden : 
1 - Viliyetler evi meydanı altında 

yaptırılacak arıiv teaiaatı kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konmu,ıur. . 

2 _ Muhammen kctif bedelı 
(35704) lira (33) kuruştur. . 

3 _ Muvakkat teminat (2677) lıra 

(83) kuruştur. .. .. 
4 _ Eksiltme 22. 4. 938 cuma gunu 

saat l5,30 da vekalet binasında top
lanan satın alma komisyonunca yapı
lacaktır. 

5 - İlteklfler bu işe aid şartname 
proje ve evrakı (179) kuru~ bede~ ıı_ı:u
kabilinde viliyetler idaresı U. mudıK
lUIU levaıuaımdaıı alırlar. 

6 - letekliler eksiltme tartnameai
nin 4 Uncü maddesinin (E) fıkrasın
da yazılı veaaiki ibraza mecburdurlar. 

7 - İıtekliler teklif mcktublarını 
4 Uncil maddede yazılı uatten bir sa
at evveline kadar vekilet utm al~ 
komiıyonu reialiğine makbuz mukabı-
linde te11im ederler. • . 

8 _ Posta ile gönderılecek tekhf 
mektubları 7 inci maddede yaz~lı il· 
atte komisyon reisliğin~ gelmış bu
lunması tarttır. Postada olacak ge
cikmeler kabul edilmez. (956) 195_3 

~ Fabrikalor 
Dıı ve i~ lastik salllacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür 
Hitü Satm Alma Komiayonundan : 
Adet Eb'ad Cinsi 

10 6X32 Dıt lastik 
13 5X30 .. " 
21 600X20 ,, " 

S S,5Xl7 " " 
14 26X 3, 25 ve 26X3,5 " n 

so İçUnik 
Muhammen bedeli (400) lira olan 

miktar ve eb'adları yukarda yazılı al
tı kalem iç ve dış hurda lastikler as
keri fabrikalar umum müdürlüğü An
kara satın alma komisyonunca 18-4-
938 pazartesi günil saat 14 de açık ar
tırma ile satılacaktır. l•rtnune para
sız olarak komisyondan verilir. Talip 
lerin muvakkat teminat olan 30 lira 

2490 sayılı kanunun 2 ve 3 maddc-
ve kQ .. 
terindeki vesaikle mez r gun ve sa-

t t komisyona müracaatları. (865) 
a e 1781 

T abib ah nacaktır 
Aakeri Fabrikalar Umum MGdür 

lüiünden: K" "k 
Ankara yakınında Kayaş v.e . uçub'b-

1 k Ü ere ıkı ta ı yozgatta çalıştırı ma z 
alınacaktır • . · le-

Kabül şartlarını öğrenmek 18~~y~n 
rin istida ile nisanın yirminci gunu .. ak
ıtanıına kadar umum müdürlüğe mura
caatları. \800) 1703 

2 ton nikel 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü· 

iü Sabn Alma Komiayonundan : 
Tahmin edilen bedeli (3500) lira o

lan 2 ton nikel Anlrarada Askeri f abri· 
katar umum müdürlüğü satın alma ko· 

misyonunca 25.4.1938 pazartesi gunu 
saat 14 de pazarlık ile ihale edilecek
tir. Şartname parasız olarak komisyon
dan verilir. Taliplerin muvakkat temi
nat olan (262) lira (50) kuruı ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerin
deki vesaikle mezkur gün ve saatte ko-
misyona müracaatları (961) 1957 

A. Levazım Amirliği 

Patiska ahnacak 
Ankara Levazım Amirliii Sabn Al

ma Komisyonundan : 
1 - Ordu hastaneleri için 24000 : 

27000 metre patiskanın kapalı zarfla 
eksiltmesi 19-nisan-938 saat 15 de Top
hane İstanbul Levazım Amirliği satın -
alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 16200 lira 
ilk teminatı 1215 liradır. Şartname ve 
nilmuneai komisyonda görillür. latek -
lilerin kanunt vesikalariyle beraber tek
lif mektublarını ihale saatmdan bir sa
at evveline kadar komisyona vermele-
ri. (882) 1812 

Pirinç alınacak 
Ankara. Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizon birlik ve mü

esseseleri için 70.000 kilo pirincin 
kapalı zarfla eksiltmesi 19 - nisan -
938 saat 15 de Ankara levazım mirli
ği satın alma Ko.da yapılacaktır. 

2 - Muhamemen bedeli 14.000 li
ra ilk teminatı 1050 liradır. Şartname 
ve numunesi komisyonda görülür. 
Kanuni vesikalarda bulunan teklif 
mektublarının aaat 14 e kadar komis
yona verilmesi. 

(896) 1827 

Yataklık ot alınacak 
Ankara Levazan Aınirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnisonu mUenaeJerl 

için 40.000 kilo yataklık kuru otun açk 
eksiltmesi 14 - niun - 938 aaat 15 de 
Ankara levazım amirliği satın alma 
ko.da yapılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 1040 lira ilk te
minatı 78 liradır. Şartnamesi her gün 
komisyonda görülür. Kanuni veaika ve 
teminatla komisyona müracaat edilme-
si. (936) 1711 

Kundurı malzemesi ahnacak 
Ankara Levazım Amirliii Sabn Al· 

ma Komisyonundan : 
Ankara Gedikli okulu için .,ağıda 

cins Ye mikdarı yazılı dört kalem 
kundura malzemesi puarlıkla alına
caktır. Pazarlık 10 niaan 938 saat 14 
de Ankara Lv. imirlif i Sa. Al. kıomia· 
yonunda yapılacaktır. 

Cinai 
Kösele 
Kabara çivi 
Bakır çivi 
Yumak iplik 

(943) 

Mikdarı 

100 kilo 
25 kilo 
ıs kilo 
15 aded 

1950 

Taze bakla ahnacak 
Ankara Levazım Amirliii Satın Al

ma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizonu birlik ve miles

ıeıeleri için 20.000 kilo taze baklanın 
açık ekıiltmesi 25 nisan 938 saat ıs de 
Ankara Lv. amirliği Sa. Al. Ko. da ya
pılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 2400 lira, ilk 
teminatı 180 liradır. Şartnamesi ko
misyonda görülür. Kanunui vesika ve 
teminatla belli vakitte komisyonda bu-
lunulması. (966) 1960 

Ankara Belediyesi 

Kirahk arsa 
Ankara Belediyeainden : 

l _ Cumhuriyet fabrikası civarında 
belediyeye aid 7 numaralı arsanın de
po yapılmak üzere aenılik icarı on beş 
gün müddetle açık artırmaya konul
muştur. . 

2 - Muhammen senelik icar bedelı 
240 liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 18 liradır. 
4 - Krokiıini &lSrmek ve ıartname

sini öirenmek isteyenlerin her gün 
yazı işleri kalemine ve isteklilerin de 
12-niaan-38 ıah günü saat 10.5 da bele
diye encümenine müracaatları. 

(869) 1762 

Bir alınacak 
Belediye imar Müdiirliifünden: 

Ankara tehir mezarlıiı infaatı için 
iki yüz elli lira ücretli bir mimar alı
nacaktır. Almanca bilenler tercih olu
nur. Taliplerin veaikalariylc birlikte 
imar müdürlüfilne mUra.caatları ilin 
olunur. 1760 

M. M. bakanlığı 

Koşum ati alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

miıyonundan : 
İki tane fayton koşumu at pazarlık

la satın alınacakttr. Satılık hayvanı o
lanlar hayvanlariyle birlikte her gün 
saat 9 dan 16 ya kadar M. M. V. satın 

Kilçllk ita. 1Grdon 
Dört aatırlıJc lrilçlllı: ilinlardanı 
Bir defa için 30 lmruı 
İki defa için 50 kwııı 
Uç defa için 70 kunıt 
Dört defa için 10 kuruı almı1'. 
Devamlı ldlçlllı: lllalana her defuı 
için 10 kuruı almır. Meaell 10 defa 

• neıredilecek bir Ula için 140 lnınıl 
alınacaktır. 

Bir lı:ola71ık olmak Bzere, her aatır, 
kelime aralarındaki boıhıldar müıtea· 
na 30 harf itibar edilmlıtir. Bir küçük 
illn 120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört aatırdan fazla her aatır için a7-
nca 10 kuruı almır. 

alma komisyonuna müracaatları. (861) _!atıl ık: 
1750 

Acele aatdık arsalar - Yeniıehir 

Kereste alınacak Selanik caddesinde malmüdürlüğü kar
şısında 423, S92 metrelik arsalar. Tl. 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- 1538 komiıyoncu Hayri. 1699 

misyonundan : Sabhk araalar - Yeniıehir, Selanik 
1 - İhale bedeli (1347) lira olan yir- Karanfil, Meşrutiyet cad. Cebeci, Mal

mi metre mikabı tahta ile on metre mi- tepede muhtelif çapta arsalar H. Alıcı-
kabı dilme açık eksiltme suretiyle oğlu Tel. 1S38 1749 
müteahhid nam ve hesabına satın alı-

Satılık - Keskinde motör ile mütenacaktır. 
2 _ Şartnamesi her gün M.M.V. sa- harrik valsh 8 tonluk un fabrikasının 

tın alma komisyonunda görülebilir. nısıf mülkiyeti Keıkinde fabrikacı Ağa 
3 - Eksiltmesi ı 3niıan çarşamba oğ. Mustafa Ekinci'ye. 1773 

günU aaat 10 da yapılacağından talib 
olanların mezkur gün ve saatte yukar
da yazılı komisyona miiracaatları ilin 
olunur. (827) 1708 

Firenk gömleği olanacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komis

yonundan: 

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

1816 

Satılık arsa - Y enişehirde yol asfal
tında otobüs durağı civarında yüzü 20 
derinliği 70 ceman 1450 metrelik Tek. 
çift apartıman yapılabilir. Blok başı 
Tl. 2640 1850 

Kiralık aparbman - Atatürk bul• 
varında yeni yapılan Tuna apartıma • 
nında ticaret §irketlerine ikamete elve
ri§li daireler. Kapıcıya 3123 Tl. müra-
caa~ ~ 1700 

Kiralık - Demirtepe Maltepe ara
aında asfalt üzerinde köprüye yakın 31 
No. yeni apartmanın üst katı kiralıktır. 
6 oda havagazı vardır. 1788 

Kiralık veya sablık - Kavaklıdere 
Güven kooperatif evlerinden ~ütün 
konforu cami garajlı bir ev hem kıralık 
hem de devren satılıktır. 1103 No. ya 
telefonla müracaat edilmesi. 17 SS 

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

1764 

Devren kiralık daire - Kontratın 
bitmesine 5 ay var. 3 oda, hol, banyo 
62.5 lira kapıct su ev sahibine ait. Ço
cuk sarayı caddesi B. Abidin aJ>ilrtıma• 
nı No. 6 1909 

Kiralık kat - Kavaklıdere f ransıs 
sefareti karıısında 4 oda 40 lira 3843 
numaraya telefonla müracaat. 1939 

Kiral:k - Çocuk sarayı bahçesi kar
şısında nezareti mükemmel 4 odalı ve 
müştemilatlı apartıman katı kapıcıya 
müracaat. 1955 

Kiralık ev - Ettik aşağı Eğlence 
N o. 41 3 oda salon mutbak banyo TL 
1367 İ§ Bankası veznedarı Bay Şerife 
müracaat. 1962 

Kiralık - Yüksek Ziraat Enstitüsll 
mahallesinde konforlu 3 oda ayrıca 

1 - Her bir tanesine tahmin edilen 
fiyatı (240) iki yüz kırk kurut olan 
(17830) on yedi bin sekiz yüz otuz 
taM firenk gömleği kapalı zarf uau
liyle münakasaya konulmuftur. 

Satılık bağ- Yeni§ehir Küçük Esat· müstakil bir oda Tel: 3991 Mahmut 

2 - İhalesi 28 nisan 938 partembe 
günü aaat 11 dedir. • 

3 - tık teminatı (3209) üç bin iki 
yüz dokuz lira (40) kuru.tur. 

4 - Evsaf ve şartname bedeli (214) 
iki yüz on dört kuru§ mukabilinde 
M. M. V. satın alma komisyonundan 

ta otobüs durağı civarında bakılı mey- Sür 1965 

valı manzaralı 2 odalı evi ve kuyuıu Kiralık _ Bakanlıklar karşısında 
vardır. Tl. 2640 l85l 1 Konur aoka~ ıs. ~ç ~da 1 holden ibar~t 

Satılık 2 keman - Eyi aesli eski ve konfo~~u evın bınncı katı. Ü•t katt;ı: 
güzeldir. fstiyenlerin Ankara Musiki lcre muracaat Ti. 120 den 3470 1 
Muallim Mektebi karıısında 10 No. lu 
evde Şofrat'a fJlÜracaatlan. 1859 iş arayanlar: 

Sabbk ana - Yenitehir Mimar Kc-
almır. mal mektebi karıısında, güneşe nazır, 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 blok bqr yüzü 13.5 mecmuu 347 met. 

Y abanc:ı bir bayan - Fransızca, al~ 
manca ve müzik bilir - çocuklu aile ya. 
nında mürebbiyelik aramaktadır. L B. sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad- T 1: 1538 19S4 

delerinde göeterileıı veaaikle teminat e Ulus. 1964 
ve teklif mektublariyle birlikte ihale --------------

Tüccarların nazarı dikkatine -
Yüksek ticaret mektebi mezunu sene -
lerce bankada çalıtmı§ isbati ehliyet 
e(icbilcn bir zat usulü muzaife tutmak 
ve ders vermek arzusundadıT. Uluı'ta 

Muhasebe rumuzuna müracaat. 1967 

saatmdan en az bir saat evvel komıs- l 1 
) 1946 ~ veren er: yona vermeleri. (914 

Mürebbiye araıuyor 
Astarlık bez alınacak mürebbiye aranıyor. 3843 

Bir alman 
numaraya 

1765 M. M. Vekaleti Saim Alma Ko- telefonla müracaat. 
misyon-dan : ,, 

1 - Bf\o metresine tahmin edilen 
fiyat (SO) kuruı olan (500000) metre 
haki utarhk bez kapalı zarf usulü 
ile atın alınacaktır. 

~~~~~~~~~~~~~~~~-

Demiryolları · Satıhk 4 arsa 
2 - Şartnamesi c15o) kuru, bedel Mahruti çad1r ahnacak 

mukabilinde her gün M. M. V. satın 
alma komiıyonundan alınabilir. 

3 - llk teminatı (87 ~) liradır. 
4 - İhalesi 18 nisan 938 pazartesi 

günU ıaat on birde yapılacaktır. 

D. D. Yollan S.tm Alma Komi&y~ 
nundan : 

Muhammen bedeli 9750 lira olan 
4 

I 

s - Ekıiltmeye &irmek iıteyenlc- 130 adcd mahruti çadır 22. 4. 938 cu
rin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü ma günü saat 1S.30 da kapalı zarf u
maddelerine yazılı vesikaları ilk te- sulü ile Ankarada idare binasında sa· 
minatlartyle birlikte teklif mektub- tın almacatır. 
larrnı ihale saatinden en az bir saat 
evvel M. M. v. satın alma komisyonu- Bu işe girmek isteyenlerin 731,25 
na vermeleri lazımdır. (806) 1680 liralık muvakkat teminat ile kanunun 

tayin ettiği vesikaları n Nafıa milte-

Yular NJhlı lhlll<lk ahhidlik vesikası ve tekliflerini aynı Sıhhat Vekaleti _ Cebeci asfaltında 
M. M. Vekaleti Sabn Ahna Komiı- gün saat 14,30 a kadar komi1Y9n reia- (1) 366 (2) 258 (3) 366 (4) 278 metre-

yonundan : liğine vermeleri lazımdır. liktir. tmarca müfrez. Blok in§aat. Uç 
1 - Bir tanesine tahmin edilen fiat Şartnameler parasız olarak Ankara- tarafı yol ve yeşil saha; tediyede kolay-

( 340) kurut olan (350) tane kayıt yu- da malzeme dairesinden, Haydarpaşa- hk gösterilir. )'de~upla müracaat: 
lar baıh&ı açık eksiltme suretiyle &atın da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı- ı Çankaya po6tahinesı z. ~S~· Telefon: 
alınacaktır. tılacaktır. (94S) 1951 1990 

2 - Şartnamesi her gUn M. M. V. 
Satın Alma Komisyonunda görülebilir. 

3 - İlk teminatı (89) lira 25 kurut· 
tur. 

4 - İhaleıi 19-niaan-938 aalı gilnli 
saat onda yapılacaktır. 

S - Eksiltmeye girmek istiyenlerin 
yukarıda yazılı gün ve aaatte M. M. V. 
Satın alma komisyonunda bulunmaları 
ilan olunur. (898) 1829 

Tayyare meydanı 
tesviyesi 

M. M. Vekaleti Satın Alma Komiı
yonıundan: 

1 - KUtatıyada tayyare meydanında 
yaptırılacak ~sviye işleri pazarlıkla 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Ketif bedeli (34352) otuz dört 
bin üç yüz elli iki liradır. 

3 - Eksiltme ı 5 niu.n 938 cuma 
günü saat 15 de Ankarada M. M. V. 
satın alma komisyonunda yapılacak
tır. 

4 - İlk teminat 2576 lira 40 kuruş
tur. K-.if proje ve '8rtnameler 172 
kuruşa M. M. V. satın alma Ko. dan 
alınır. 

5 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 aayıh kanunun 2 ve 
3 cü maddelerinde yazılı ve idari şart
name ile istenen belgelerle birlikte 
eailtme gün ve aaatında M. M V. 
satın alma komisyonunda bulunmala-
rı. (950) 1952 

Balast mü na kasası 
D. D. Yolları Satm Alma Komisyonundan : 

Birinci işletme mıntakasında a§Cliıda mevkii, miktan ve muhammen be
deli yazılı balaıt kapalı zarf usuliyle münakasaya çıkarılmııtır. Eksiltme 
15-4-1938 tarihine rastlayan cuma günü saat ıs de Haydarpqa Gar bina&• 
dahilinde birinci işletme eksiltme komisyonunca yapılacaktır. lıteldiler 
eksiltme ,artnamesinde yazılı muvakkat teminat ve evrak ve veaaikle tek· 
lif mektuplarının eksiltme ıünü saat 13 e kadar komisyon reislitine veril
mesi llzımdır. İstekliler bu huıustaki 9artname ve mukavele projelerini 
Haydarpap Yol baımUfettifliiinden parası& olarak alabilirler. (1581-7g7) 

Bal astın 
mevkii 

İhale 
edilecek 

mikdar 
nıetre mik'ab Muhammen 
ihzar bedeli bedeli 

Klm (148-150) ıs bin M3 kuruş (130) 19,500 Lira 

Muvakkat teminat 
'Mikdarı 

1462 Lira 50 kl"f. 
1702 

Satıhk otel ve dükkanlar 
Ankara Defterclarlıiuulaa ı 

Kıymeti 
Mahal- SOka Heaap 

Cinsi leai ğı N.su N. Borçlu 

560 Dükkan Hocapa~er--;- 4 Akif 

ta 

Borç nevi 
ve tari 

hi 

934,937 
seneleri 
kazanç 

vergisi 

Gayri 
Menkul 

sahibleri 

Akif ve 
Ahmet 
Çavu9 

500 .. .. .. .. 6 " .. .. 
1700 Otel " " .. .. 8 " .. " • 
Yukarıda yazılı gayri menkuller, sahibinin vergi bôrcundan dolayı satıla-

cağından 10 gün müddetle müzayedeye konmuştur. 
Taliblerin 6-4-938 taTihine teadüf eden çarta~ gtmn aaat ıs de Ankara 

vil&yet idare heyetine mUracaatları ilin olunur. (837) 1726 
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1937 ANKARA ENTERNASYÖtfAL 
KÖMÜR SERGiSiNDE 

BİRİNCİ MfJKArAT VE ŞEREF DİJ>LOMALI 

TEMiNATLI 

CAN KOÇ 
TERMOSiFONLAR v!:YEMEK OCAKLAR\ 

Mimar Vedıt f1!JI-lı!!~ISUL 

1934 

Koh·nor 
Size inci 

kokulu bir 
gibi dişler ve güzel 
ağız temin eder 3-6399 

BUGÜN· KUMBARA'NliA·ATACAGINIZ· 5· KURUf .... 

--

YARIN·KURACAGINIZ ·EVİN·TEMELİDİR 
T.C. 

ZiRAAT iANKASI 
593 

11J111m--REÇETELERINlzt--.. ~ 
(Sakarya eczane) sinden yaptınntz. Her letecli

iiniz yerli ve Avrupa Haçları bulunur. Rellll! huaud milea
ıeaata azami kolaylık gösterilir. Balık yaiı kiloau 85 kunlftur. 
Uluı, Halk ıineına11 sırasında. Telefon 2018 1-613 

Müthiş Bir Rekabet 
160 yerine 60 - 100 yerine 40 
Ltih.,. mulıinde biaat Ecaa HASAN'• Londrada elde eöiii ... 'N pil noktal.rile tertib edilen 

•• ozu Hasan 111eyva •• 

Yalnız Eczacı Huan'a hu olan 3 yerine ı ıibi müthit ve ezici rekabetle Anupa meyva tozlarını tatntmıttır. 
Huan Meyva Ozü çok saf meyva)ann uaarelerinden istihsal ve istihzar edilmiı olup mideyi ve banald&n nlih eder, temizler. 

Ektilik, titkinlik, ağrı ve inkrbazı defeder. )ftibayı tezyid, hazmıkolaylattırır. 
Her yemekten bir saat sonra yarım ili bir çorba katığını yarım bardak eu ile kanıtırarak ve köpürterek İçenler, mide raba~ 

anlıklan çekmezler. Her sabah aç kanuna bir çorba katığı müleyyin ve ikisi müahildir. Çocuklar yarım tertip almalıdır. 

HASAN GAZOZ ÖZÜ 
Hasan MeJY& Ozü'nün enafmda olmakla beraber çok lezzetli f&IDpanya ve aodab gazoz gibi aynı safiyet ve haliaiyeti ve ayni 

kat'iyeti tifaiyeyi haizdir. 
Huan gazoz Ozü tekerli ve meyvalı olup kolaylıit ve temizliği ve ucuzluğu aebebile A vnıpada kazinolarda iç.ki ve f&Dlpanya 

-.e ıazoz yerine istimal edilmektedir. Büyük aileler kahve ve çay ve gazoz yeri.ne misafirlerine Huan Gazoz Ozü ikram ediyorlar • 
• 

Limon, Portakal, Mantlalina, Frenk üzümü, Muz ve Çilek nevileri çıkmışbr. Şişeleri: 25-40 • 60 kurupur. 1944 

Kazalar 

Elektrik tesisatı 
Akhisar Beledi7'1 Ri:ruetinden: 

1 - Şehir elektrik febeke teaiaat 
İfi febekenin ikmali müddetinin nok
sanlığından 14 niaan 1938 tarihine mü 
udif per,embe rünil aut 14 de ihale 
olunmak üzere yeni ~tan 'ft kapalı 

"""==:=ı".~-,,__ '=~ zarfla ebil tmeye çıkarılmtJtir. 
2 - Şebeke itleri : Putrel, malzeme 

~~• ve Montaj ifleri ayn ayrı da iıbale e

Juv~ntin 
saç boyalan 
Dalmı sabit, daima lllHl 

...,.. 
tngiliz Kan.zuk ecuneai llboratu

varlarmda hazırlanan Juvantin aaç bo
yalan muzur ve zehirli maddelerden 
tamamen iri olup uçlara tabii renkle
rini bahfeder. Juvantin ıaç boyalan 
kumral ve ıiyah olarak iki tabit renk 
üzerinde tertib edihniftir • 

LtNtMANTOL KANZUX. 
ROMATİZMANIN KATİ 

DEV ASIDIR. 596 

Zayiler 
1 

Zayi- 925 ıeneai Uluborlu ilk mek· 
tebinden ~~ğ_ım fChadetnameyi zayi 
ettim. Yenıaını alacağımdan eskisinin 
hükmü kalmadığı illn olunur. Ulubor· 
tulu No. (267) Halil oilu lhaan Oktay 

1963 

Zayi Mühür 
Maa1 almakta olduğum tatbik mü· 

hürümü para cüzdanımla birlikte za· 
yi etim. Yenisini yaptıracağımdan es
kisinin hükmü olmadığı ve eüi mü· 
hürle kimseye borcum bulunmadığı 
ilan olunur. 

Ankara Hacıbayram Antep sokak 
22 No. da Afife Köprülü 1945 

ULU S-19. ancu 71L - No.: 5992 

lmtlyu uh1bi " Batmuhuriri 
Falih Rıfkı ATAY 

Ummn! Neıriyatı idare eden 
Yuı tf1eri lltldtlril 

Mimtu Fllİk FENiK 
Ula Bumwriı Adan 

dilebilir. 

3 - llmMTM'D ke§if tutan 31866 
lirL 

Putrelin: 9094 lira 53 kurut ve mon. 
tajm 10404 lira 30 kurut ve malzeme
nin de 12367 lira 50 kuruştur. 

İsteklilerin kanuni tarifat daireein
de belediyemize müracaatlaırı ilin o-
lunur. ~5 

Hükümet konalı İnf&l1 
Befİrİ K.a,....bmlıimd : 

Befiri kuaaı merkeziııe yeniden ya: 
pılacak olan 20005 lira 44 kul'Uf bedelı 
kqifJıi hükümet konalı iQfUtl kapalı 
zarf uauliyle ebilaneye kıonulmu9tur · 

1 - Bbi'tme pil 25 nian 938 pa
zarıe.i ıüa.i1 uat ıs tetıbit edilerek 
Bcfiri kaymakunhk D'Mkaminda yapı· 
Jıacaktır. 

ı - latoklilerin evrakı fenniyesini 
Siirt nafıa miidürlüiüııden ve Befiri 
kaymakam) ığından okuyabilirler. 

3. Muvakkat temin.aıtı 1504 liradır. 

4 - lateldilerin rami gazetenin 7 .S. 
936 &ün ft 3297 aayılı niisha~ında çı· 
kan talimMnaıncye göre veaıkalarını 
bazırlaytp 2490 aayılı kan•nun 32 inci 
maddesi ~ucibin.ce tcklıif mektupları
nı birinci maddede yazılı gün ve aaat· 
ten bir aut evetine kadar komiıyon ıe· 
isliiine ıöndcrmeleri. 

Postada ıecikmeler kabul edilmez. 
(965) 1959 

inliye •••il ...... 
Konya .Ereili Belediye Reialiiin

dea ı 

ı - Belediye idaiyelıi için kapalı zarf 
uauliyle bir araz~ .atın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli altı bin yedi 
yüz eeben liradır. 

3- Muvakkat taninaıt bet yüz .eben 
liradır. . 

4 • lbalesi niaanın 25 inci pazarte.ı 
günü uat on befte belediye daimi en
c.ümeninde yapılacaktır. 

s • Şartnameai belediye yazı ifleri~
dodir. letiyenler oradan paraau alabı-
lirler. . . . 

6 _ Taliplerin tekliflerını temınatla· 
riyle birlikte ihale günü 118&t on dörde 
kadar belediye reieliğine vennif bu· 
lunmaları lbımcbr. 1969 

YEN 
• 
1 

BU GECE 

ve 
BACil 

_ Ooh ı Şu medeniyet asnnm güzell ilderinden biri de aylık temizlklerima
de .eve ıeve kullandığımız FEMlL VE BACLARIDIR. Vücudumuza her 
türlü rahat ve serbesti veren ve ince el bilelerimiz altmda aezilmeyen biricik 
dost ve yardımcımız Femil ve bağlandır. 1776 

Bil. dl1r •zle, grip,....._ "bilin....._ dıtıl 
keser, kalmldl aWe ile Rse ••••· 

Bir Almanca mütercimi aranıyor 
Ankara Elektrik ve Havqazı T. A. Şirketinden : 
"Şirketimizin bir almanca mütercime ihtiyacı vardır. Fennt ı.

kuki ve iktıaadt yazıları almancadan - tUrkçeye ve türkçeden '_ al
mancaya hatasız çevirebilmesi ve lisan bilgisinin çok lmnetli c»
maıı ,arttır. 

Verilecek maaf 250.- liradır. 

Taliplerin fahaen veya yazı ile tirketlerimiı: mildU~ ·m1-
racaatları.,. 

"Ankara Elektrik ve Havagazı T. A. 'irketleri.. 191'7 

SİNEMALAR HALK 
BU GÜN BU GECE r 

Sinam lleminin en büyük yıldızla- ........... - - Senenin en muazzam - en nefis • C9 
rından FREDERtC MARCH ve - - muhteıem afk - macera ve - -J A.NNET GA YNOR tarafından efliz - -- - heyecan filmi - -aurıettıe yaratılan fraınaızca aözlil - -- -- - MiHRACENiN GOZDE~ - -- -T AL1H GUNEŞl - -- - Tamamen türkçe ıözlü ve musikili - -- -tammniyle tabit, renkli büyilk 8fk - -- -- - Seanı saatleri: filmini takdim eder - -- -- - ... 

Gtmdllı: acanalannda: - - 2,30 - 4,30 • 6,30 ~e 21 de 1 - -- - "' - - Halk matinesi 12,15 de .o 
UY1CUSUZ GECELER - ... 

,ınur 
s-ı.r: 2.45 • 4.45 - 6.45 Gece 21 de Canbazlar Ha.kimi 

Yangın, hayat, otomobil, Cam sigortaları 


