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Atölye l064 

ADiMi% ANCIMIZCIR. 

Cumartesi günü 

Halkevleri 
·ilOvemiz 

Sigortacılık tam bir garanti albnda 
Hükümetyeni kanun projesini bir anket mevzuu olarak 
millete arzediyor ve mütehassısların fikrini soruyor 

Gelirimizde 
artışlar 
-Aylık büdce t.ıhlillerimiz

Her ay yaptığımız gibi bu ay da 
devlet gelirine aid tahlillerimize de-

Başbakanımızın yeni proje 
üzerindeki mühim beyanatı 

vam ediyoruz: . 
1937 mali yılının sekizincı ayı 

(ikinci kanun 1938) sonunda, devlet 
geliri 182.860.461 Iirayr bulmuş:ur. 
1936 mali yılınm aynı ayı:ıd~ tahsılat 
mikdarr 164.503.812 lira ıdı. Geçen 

' · · d k" roa:hsub Yıla göre bu sene ı~ın e 1 

farkları nüdceye dahil olan ve oln_ıa
yan gelir de dikkate alınmak. sAuretıy
le bu yılın sekiz aylık tahsılatı, de
nıek oluyor ki, 18.356.384 lira fazla
dır. 

Birinci kanun 1937 sonunda ge~en 
Yılın aynı ayma göre tesbi.t edilen 
fazlalık 15.697.985 lira idi. Bır ay son

. "k" . kA n l937 sonunda ra, yanı ı ıncı anu . 
bu f 1 1 k 18 356 384 lira yükselmış-

az a ı · · .. d mali 
tir. Şu halde devlet gelırın e 

1 . .. ühnekte o an 
Yıl başından ben gor .. b"r şekilde 
gelişmenin memnun edıcı .. 1 

. 
. - . h .. kmedebıiırız. 

devam ettıgıne u . t mikdarı, ge-
Sekiz aylık tahsıJıi 1 · e büdce 

çen yıla nisbetle nasfıl flaazdı~ ı~937 ma-
"'re de az • 

Kanun on senelik tecrübe ve milli ihtiyaçların 
bize emrettiği esaslar İçinde hazırlanmıştır 

Ankara, 15 (A.A.) _ Başvekil Celal j 
Bayar bugün Anadolu ajansı muh~r
rirlerinden birini kabul ederek aşagx
daki beyanatta bulunmuşlardır: 
"- Feniks dö Viyen ve onunla . b~

raber Türkiye milli sigorta ~ir-~etı~ın 
l 1 . i tatil etmelerı uzerıne 

muame e erın - d kl mühim za-
. talıların ugra ı arı 
sıgor · · 1 an ted-

d korurunalan ıçın a m 
rarlar an .... d"'kl · · 
b

. 1 . ve ati için duşun u erımı a-
ır erı . 

jans vasıtasiyle efkarı uınurnıyeye ar-

zetmiştim. 
1 

• 

Bu meyanda altı numara ıle ne~ret-
miş olduqunuz bir fıkra vardır ki ay
nen şudur: 

_ Memleketimizdeki sigorta en-
düstrisi hakkında mevcut kanuni ve 

(Sonu 8. inci .sayfada) 

Yeni kanunun 
mudb sebeblerl 

Ankara, 15 (A.A.) - Sigorta şirket
lerinin teftiş ve murakabesi hakkında
ki kanunun bazı maddelerini değişti
ren ve mezkur kanuna bazı hükümler 
ilave eden kanun layihasının mucib 
sebebleri şudur: 

Memleketimizde sigortacılık faali
yetlerinin murakabesi sahasında ana 
kanunu 1927 senesinde Yüksek Medi-

(Sonu 8. inci sayfada) 

Yeni kanun 
projesinin nıetni 

Ankara, 15 (A.A.) - Sigorta şirket
lerinin teftiş ve murakabesi hakkında
ki 1149 sayılı kanunun bazı maddeleri
nin tadiline ve mezkur kanuna bazı hü
kümler ilavesine adir kanun layihası, 
şudur: 

MADDE: 1 - Sigorta şirketlerinin 
teftiş ve murakabesi hakkındaki 1149 
sayılı kanunun 9, 10 ve 13 üncü mad
deleri. aşağıda yazılı şekillerde deği~-

(Sonu 10 uncu sayfada) 

tahminlere g~ 30 milyon lira ola-
li: yılı büdcesınde 2 . datm sekiz ay 

k ahm. edilen varı 
ta t ın rrasr tlihsil edil-
içinde 182.860.461 1 

-kiz avlık -=- _,..:ı.,/T11n11 hı:ıkirl1rnrd~e elde edilmesi 

HiTLER - ŞUŞNIG GÖRÜŞMESİNDEN SONRA 
talı ·ı"' b" sene Ç sı a.t, ır .. d 79 S gwuna var -

ı 1. ·n yuz e • 
umu an ge 1

:
1 t ınali yılın kayde de

tnıştır. Bu nısbe ' .1 kapanacağını Avusturya kabinesi değişiyor 
i~ bakanlığa bir nazi gelecek 

w b" lir fazlası ı e ger ır ge · d tahsilat va-
anlatmakta, geçen a~la a: sürdüğümüz 

. . . . terken ı erı 
zıyetını ınce . . . östermekte-
düşüncelerin ısabetını g 

dir. 'r nevilerine aid ra-
Tahsilatın, geh d ki tabloda-

sonun a 
kamlar, yazının tetkikinden de an-
dır. Bu ra~la.~ı~n elir nevilerinde 
!aşıldığı gib1, bµtti .~ çarpan fazla
geçen yıla nisbetle golze gelirindeki 
1 k d İnhisar ar . 
ı lar var ır. d '"ylediğimiz gı-

eksilme, geçen a~ ~:· 50 
[l] 

bi, tamamen z,:ıhır~ı~ik sekizer aym-
Son beş malı yıl . u ınikdarları 

daki tahsilat, şu seyrı ş 
bulmuştur: 

Seneler Tahsilat mikdarı 

1933 111.837.387 
1934 131.716.680 

1935 138.659.633 

1936 164.503.812 

1937 182.860.461 r 'nin beş 
Bu rakamlar, devlet ~e 1~ir inki

Yıldanberi ~-e·v~lı suret 1~ tahsilatın şaf gösterdıgını ve her .~ · de dur-
. . göre uzerın 

hır evelkı seneye . tle arttığını 
nıaya değer bir ehemıye 
~österiyor. 

*** "d tahsilat rakamlarını 
Geçen aya aı ini tetkik 

tahlil ve fazlalığm sebebler .. 1937 
36 all yılına gore 

ederken 19 ın Tt fazlalığının 
nıaıı yılındaki tahsı ~. · artmasına 
'Vergi kanunlarında. ged 

1 ~.1.n "klik icra 
. ·1 k bır egışı 

tesır edebı ece . . leketin eko-
- . ld g~u ıçın mem 
euuemış o U •• 1 leyişin bir ve-
nomik hayatındakı ı ebr .. d e tahminle-
. d ~ nu ve u c 

rımi bulun ugu f lahğın da, büd-
rinden üstün olan ~z gösterilen tem 
cenin hazırlanmasın : t'n bir netice
kinli ve hesabh har.e ~ 1 

· ·· Jemıştık. 
.sı olduğunu s~Y.. devletin varidat 

Biliyoruz kı budc~in eden, varida· 
ve masraflarını talı .

1
. e ve nıasraf-

k tahsı ın 
tın tahakku ve . . veren bir ka-
ların yapılmasına ızın f kısmı talı-

.. · rnasra 
nundur. Budcenın öre daha çok 

. 1 . ı· kısmına g . 
ının erı, ge ır .. b kısrmdakı ra-
hakikidir. ÇünkU u •

1 
olan ve dü-

k zarur ·ı amlar, yaprlması .. tesbit edı -
·· ·· flara gore Ştınulen masra "h"m bir kısınr-

nıiştir. Bunlardan ~: 1 yapılması da 
mn, ne olursa ols ' afları, teah-
] • p el rnasr 'b" azımdır. erson . aflar gı ı ... 

A vuıturyada vaziyet 

çok güç görülüyor! 
Bayram müncuebetile çıkmadığımız günlerde 

A upa'nın en mühim hadisesi, Avusturya Başba-
vr · Ş"d ld" kanı B. Şuşnig'in yanında B. Guıdo mı o ugu 

halde Berhtesgaden'e gülerek B. Hitler'le konupna-

ıı olmuştur. . . 
yemek için verilen kısa bır fasıla harıç olmak 

.. bu konuşma saat 11 den saat 22 ye kadar, ya-
~~ .. • J. 

· t 11 saat devam etmıştır. Avrupa da erın 
nı am . 
akisler uyandıran bu görüşmeden sonra kısa bır 
tebliğ neşredilmiştir. 

T bl" w de görüşmenin meıa:uunu alman ve Avus-
e 18_. asebetlerinin teşkil ettiği bildirilmekte 

ıurya mun 
• . B n arkasından gelen haberler, Avustur;ya-
ıdı. unu d w• • w• • 11 

. dıc politikasının egıpnıyecegını ve 
n111 ıç ve :s ·k· l k J 936 tarihli anlaşmaların ı ı mem e et 
temmınd k. ünasebetlere esas teşkil etmekte devam 
rasın a ı m 

a ,,. ·bildiriyordu. (Sonu 10 uncu sayfada) 
edecegını A vu.sturya Başvekili B. Şuşnig 

Alevi türkler ve 
Hatay istiklali 

5 Telefonla) - tsken-
İstanbul, 1 ( !'sinde alevi 

A takya hava ı 
derun ~e. n. • mümessili ve Sancak 
türklerının dını d B Abdülha- f 

1 .• azasın an . 
idare mec ısı . d og~lu ve da-

. H t beraberın e 
:nıt ayya - alde 1skenderun-
madı bulundugu h . gazetecilere 
dan şehrimize gelmış ve . . ki. 

ak demıştır . 
beyanatta bulunar 

. . ana vatana o-
" Eti türklerının . 
- "d için geldıın. 

lan bağlılıklarımızı teyı ~. A-
k gidecegun. 

Çarşambaya An araya . a -
b . türk kardeşlerınden y 

sırlardan erı . Hatay 
k t lmak ıstenen 

.................................................................................. 

UL S-
4 iinci.i SAYFADA 

Alexis Tolatoi'un ilk çıkışta 

2.000.000 
satılan meşhur eseri 

BÜYÜK PETRO 
orijinal resimleriyle beraber 

Bugün 16 sayfa 
5 inci sayfamızda 

YEŞİL DEFTER 
Herkesin baştan sonuna ka
dar büyük heyecanla takib 
edeceği harikulade bir polis 
romanı. 

hiidler, diğer sabıt .. ~as~aşkadır. V1-
1ialbuki gelir, b~s.but::dcenin tatbiki 
ridat tahminlerının .. fada) 

(Sonu 4. üncu say ** 

rı olara yaşa ı . A istik-
alevi türkleri Hatayın hakıkı bek
rline kavuşmasını sabırsızlıkla . 
~ Hata da şimdilik vazıyet 

Hakiki bir polis vakası j 
----------- ----------

Bu cani nasd yakalandı ? 
lıy :>dar. Y .. klerin 
lehimizdedir. Bunu Hatay!~ tur 1 . 

,, bırle"-me en [Bu yazıyı 7. inci sayfamızda merak ve heyecanla okuyacaksımz] 

.... 

• . . . . . cçen seneye 
UJ lnhisarlar hasıHitındlarrıag geçen yıl blat· 

.. ·· ıcn aza • d n deve nazaran goru · ·cabe e 1 sılatından verilrrıesı 1ıaundan ~yn • 
hissesinin bu yıl.1ha~ı geiınektedır. mış olmasından 1 erı 

mukaddes gaye ugruna r·-

ternin etmiştir.,, 
. 

~ . •..............................................................................• .-

Sigorta kanunu projesi etrahnda mühim beyanatta bulunan 
BQ.fbaluınrmız B. Celal Bayar 

İktisat vekilinin beyanatı 

Hayat pahahhğına karşı 
mücadele şiddetlenecek 

Bayraından önce Ankaradan hareket eden lkti.ad Vekili B. Şakir Ke
sebir Kütahya' da tevakkuf ettikten ve Balıkesirle Edremid,de tedkik • 
Jerde bulunduktan sonra 1zmir'e gelmi~tir. Bakan evelki gün refaka
tindeki %evatla birlikte Jzmirde-.ki muhtelif ticari, zirai ve endüstriyel 
le§ekkülled ziyaret etmiıtir. lktisad Vekili muhtelif işler hakkında, lz
mir muhabirimizin telefonla bildirdiği qağıdaki beyanatta bulunmu,tur: 

Pamuk kurıtlu J 
İzmir, 15 (Hususi Muhabirimiz

den telefonla) - Şehrimizde bulu
nan İktısad Vekili B. Şakir Kesebir, 
muhtelif işler hakkında şu beyanatta 
bulunmuştur: 

B. Şükrü 
İstanbula 

Kaya 
gidiyor 

"- 3 milyon lira sermaye ile ku
rulacak olan pamuk kurulu, daha zi

İç Bakan ve C.H.P. Genel Sekreteri 

yade Adana bölgesi için faydalar te
min edecektir. Adanada stok bulun
durulmasını faydalı görüyorum. Mil- Fıkra 
li bankaları, bir araya getirerek 3 mil 
yon lira sermayeli bir teşekkül vii
cuda getirmek, onu nazım bir kuvvet 
halinde piyasaya müdahale ettirmek 
kararındayız. Bu teşekkül bütün mem
lekette gelecek sene rekoltesine ka
dar hazırlanmış olacaktır. 

B. Şükrü Kaya bu hafta içerisinde İs -
tanbula gidecektir. 

r 

Y ~ zebzc ihracı 
Yaş sebze ihracatını arttırmak için 

(Sonu 3 üncü sayfada) 

Tekirdağh Hüseyin 
letonyah Passmanı 
14 dakikada yendi 

Tekirdağlı Hüseyin 
( Yazısı 4. üncü .sayfada). 

Tekerrürler 
"John Muddleton Murry gene bu 

mecmuadaki bir yazısında, bugünün 
adamı bir bombardıman tayyaresinde 
oturan adamdır, diyordu. Garib tesa· 
düf, tam bu satırları okurken bizim 
bombardıman tayyarelerimiz düşman 
işgali altındaki mahalleler üstüne yan
gın bombaları atıyorlardı. Doğrusunu 

isterseniz, Çinin devrimiz adetlerine 
bu kadar mükemmel uyduğunu gör
mekten seviniyorum.,, Çin mütefekkir 
lerinden çoğu, böyle harbın, Çin kur· 
tuluşu. için hayırlı olduğu fikrindedir· 
/er. Çin o kadar uyumuştu, ki böyle 
derin sarsıntılar olmaksızın uyanma
sına imkan yıoktu. Yukarıki satırları 
yazan Çin muharriri C. H. Wu diyor 
ki: "imparator Ch'ien - Jung devrinde 
Çin bir üstünlük Kompleks'inden ra
hatsızdı. Geçen asrın yarısından beri 
de bir aşağılık Kompleks'ine tutul· 
duk.,, 

Ve ilave ediyor: "A zmimizin haya
tiyetine inanırım. Çinliler birliği, Çin 
tarihinde. her zaman bir şan ve refah 
devrine başlangıç olmuştur. On iki 
senedenberi Çin maddi manevi öyle 
bir vahdete doğru yürüyor ki bunun 
mislini bulmak için T'ang zamanına 
gitmek lazımdır. Yeni bir ikbal çağı
nın arifesindeyiz. Çünkü tarih, birleş
miş olan bir Çine karşı ecnebi tecavü
zünün muvaffak olduğu hakkında hiç 
bit misal vermez.!" 

Tanzimat ile meşrutiyet arasındaki 
türk buhranından bir sayfa okuyor gi
bi değil miyiz? Esaretler gibi, istik/81-
ler de evela m a n e n başlıyor: bir 
mi/Jet kaybolan imanrm tekrar buldu
ğu zaman, hadiseler m u ğ c ize 'Jere 
deği§iyor. - Fatay 
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Sanatkôrın ezeli derdi 
Hayat kayğısmdan azade olmak, sanat yolundaki çalışmaları için bü

tün zamanına tasarruf etmek, heme.n her yerde, taliin hususi bir lütfuna 
mazhar olmamış genç sanntkarlann ezeli dileğidir. 

Bütün zamanlarını, en sevdiği meşgaleye hasretmek imkanına malik 
olmak az mı cazibtir~ Yaratmak ihtiyacını , tatmin edilmemesi uzvi bir 
eza verecek kadar şiddetle duyan sanatkarın, hayatını kazanmak için ba
yağı işlerle uğraşmak mecburiyetinden doğan istirabı karşısında kimse 
hissiz kalamaz. Onun iÇindir ki, kalem veya fırçasını bayrak gibi kaldıra
rak, cemiyetin nankörlüğüne karşı isyan edişinde. arzusunu tatmin ede
cek tedbirleri düşünmesek bile, onu haksız görmek insafını elden çıkara
mayız. 

Ancak, bu şikayeti, fıkametlerinin bir mazereti gibi ileri sürmek isti
yenlere karşı sempati ve müsamahamızın azaldığını da kaydetmeden g~ 
çemeyiz.En asil soydan pek büyük sanatkarlar gençliklerinde en müşkül 
şartlara tahammül ederek, en ağır işlerle hayatlannı kazanarak bir yan
dan da eserlerini yaratmak ve kendilerini meşhur etmek imkanını elde 
etmişlerdir. Bunun yanında, geniş imkanlara sahip olduklan halde, ve 
belki de bu imkünlar yüzünden sanat sahasında çalışma heveslerini kay
betmiş ve hayatı yamcak yerde yaşamayı tercih etmiş olanlara da rastla
rız. 

Sanatkar, sevdiği sanatına istediği kadar vakit ayıramayışınclan şika
yeti, protesto makamında elinden fırçasını veya kalemini atmaya kadar 
vardırdığı anda onun tarafını tutmakta mazuruz. Çünkü böyle bir hare
ket, elinde kalan mahdud zamanlardan istifade etmek istimeyen sanat
kann, daha fazla imkana malik olduğu takdirde çalışmaya koyulacağın
dan bizi haklı olarak şüpheye düşürebilir. - YAŞAR NABi 

• 
.1•·····································\. - Orman tayinleri 
Toprak kanunu projesi . 

Ziraat Bakanlıiında tq. 
kil olunan mütehaııııliırdan 
mürekkeb komisyonun ha-

• zırladıiı toprak kanunu pro
jui Ekonomi Bakanı ve Zi
raat Bakan Vekili B. Sakir 
Keaebir'e verilmittir. Haber 
aldıiımız.a göre B. Sakir Ke-
aebir, memleket içinde de
vam etmekte olan tetkik ıe· 
yahatinden döndükten aon
Ta proje yeni battan tetkik 
edilmek üzere komisyona Ve· 
rilecektir. 

Bilecik orman mühendisi BB. Emin 
Ersoy Araç orman mUhendisliğine, A -
raç orman mUhendisi Fahri Bilecik or -
man mühendisliğine, Akdağ madeni or· 

• man mühendisi Şükrü orman amanaj -
man grupunda çauımak üzere Ankara 
orman bat mUhendisliğine, lstanbul or
man mühendislerinden Niyazi Şile U -
çilncil sınıf orman mühendisliğine, Ka
ramürsel orman mUhendisi Ziya Gebze 
orman mühendisliğine, Gebze orman 
mühendisi Salahaddin Karaııu orman 
ml.ihendisliğine, Tavşanlı orman mü
hendisi muavini Kemal Ulukışla orman 
mühendisliğine, Şile orman kondok -
törü Mustafa Karamürsel orman kon -
doktörlilğüne nakil ve tayin olunmuş -
tardır. 

~ •.........................•..........• ,. 

GörülmemiJ bir vaka 

Bir kadın 
diri diri 
gömüldü 

Fakat mezardan 

çıktıktan sonra 

gerçekten öldü 

Denizbank idare 
meclisi toplanacak 

İstanbul, 15 (Telefonla) - Deniz • 
bank umum müdürü B. Yusuf Ziya Ö
niı bugün Ankaraya hareket etti. Ken
disi bir hafta kadar Ankarada kalacak
tır. Denizbank idare meclisi ilk toplan· 
tısını bu hafta Ankarada yapacaktır. 

B. Yusuf Ziya, kati ıekillerini almış 
olan projelerini B. Celal Bayar'a ve İk
tısad Vekili B. Şakir Kesebir'e tek
rar arzedecek ve teşkilatın kurulma
sına derhal başlanacaktır. 

lzmir gümrüklerinde 

tetkikler 
İstanbul, 15 (Telefonla) - latan -

bul gümrükleri baı müdürU B. Mah
mut Nedim bugün lzmire hareket etti. 
Orada gümrüklerde tetkikler yapa
caktır. 

ULU5 

Demiryollarında 

l_şçi vesikası kimlere 
verilecek? 

İş bulmak ve yahud iş yerlerinden 
dönmek üzere en az beş kişilik grup ha
linde seyahat eden ameleler, Devlet 
demiryollannın esas tarifesi tenzilatın
dan faydalanmakta oldukları malfim -
dur. Bazı yerlerde tediye kabiliyeti mli
said tüccar ve sanatkarlara da amele 
vesikası verildiği anlaııtmııtır. 

Yapılan tenzilatın yüksek olması, 
itçilere gösterilen bu kolaylığın kötü ıe 
kilde kullanılmasına aebeb olmakta ve 
netice olarak devlet demiryolları bu va
ziyetten zarar görmektedir. 

Bu vaziyeti etraflı şekilde tetkik e
den Bayındırlık Bakanlığı, Devlet de • 
miryollanna hilUı hakikat vesikaların 

reddedilmesini emr,etmiş, diğer taraf -
tan da bu gibi iş vesikası veren mülkiye 
memurları ile muhtarların ancak ihti
yaç erbabına vesika vermeleri hususu -
nun alakalılara bildirilmesini İç Bakan
lığından istemiştir. 

Beden eğitimi talebeleri 

Uludağa gitti 
Ankara Gazi Eğitim Enstitüsil be -

de neğitimi son sınıf talebeleri stajyer 
Bay Nevzad ve muavin B. İsmail Hak
kının idaresinde 14-2-1938 pazartesi 
akşamı 19,45 treniyle Uludağa hareket 
etmişlerdir. 

Spor öğretmeni Bay Daisnas bir 
hafta evvelden gittiğinden Uludağda 
talebelerini beklemektedir. Kafile 10 u 
kız talebe olmak suretiyle otuz kişilik -
tir ve dersleriyle aHlkalı çalışmalar ya
pacaklardır. Ayın sonuna kadar kala -
cak olan kafileye hocalan M. Daisnas 
tarafından kayak ve sair spor ve jim
nastik tatbikatı yaptırılacaktır. 

Deniz bank genel 

direktörü 
Denizbank Genel Direktörü B. Yu

suf Ziya, Denizbanka aid muhtelif işler 
etrafında Ekonomi Bakanlığı ile te
maslarda bulunmak üzere bugünlerde 
şehrimize gelecektir. 

Belediye meclisinin 
son toplantısı 

Belediye mc.clisi altıncı seçim dev • 

resinin ıon toplantısını dün vali ve be

lediye reisi Bay Nevzad Tandoğan'm 

reisliği altında yapmıştır. Toplantıda 
büdce encümeninin iki mazbatasiyle su 
büdcesinin münakale icrasına dair bele
diye encümeninin karan okunarak ka
bul ve şubat toplantısına nihayet veril
miştir. 

Adliye vekilimiz geliyor 
İstanbul, 15 (Telefonla) - Adliye 

Bakanımız B. Şükrü Saraçoğlu bugün 

Ankaraya hareket etti. İstasyonda ad -
liyeciler ve dostları tarafından uğur

landı. 

Hususi idarelerde tip kadro 
iç Bakanlık, hazırladığı. 

bu mühim proje ile devlet 
memurlannda olduğu gibi, 
hususi idare memurlarının 
da yurdun her tarafında ay
nı macıt ve terli esaalarına 
bağlı kalmalannı temin et
miştir. Böylelikle bütün me
murlarımızın İçinde bulun
dukları qartların bir kül ol
ması yolunda en mühim a
dım atılmış bulunmaktadır. 

1 Vilayetler geliri itibarile 
dört kısma ayrılacaklar 

Bu proje, hususi idare me-
murlatımıza da devlet me
murlanmızın bugÜn salıib 
bulundukları çok ıağlam ve 
örnek olmaya değer hakları 
vermektedir. 

1938 senesi büdceleri bu 

I..:::..~~~~ .. ~~~:~~~~~:.~::.:.... 
İç Bakanlık vilayetler hususi ida· 

relerinde çalışan blitUn memurlar için 
1938 yılından itibaren tatbik edilmek 
üzere Tip kadro hazırlamıştır. Bu su
retle Bakanlık, devlet memurlarında 

olduğu gibi hususi idare memurları

nın alacakları maaşları yurdun her ta
rafında aynı esasa bağlamış bulunmak 
tadır.İç Bakanlık, vilayet gelirleri iti
bariyle Tip kadroyu dört kısma ayır· 
mıştır. Senelik geliri 500.000 liraya 
kadar olan vilayetler birinci Tip ad 
edilmiştir. Bu tipe giren vilayetlerden 
en yiiksek geliri 500,000 lira olanlar, 
kadro cedvelinde azami olarak tesbit 
edilen memur adedile maaş nisbetini 
aşmayacak şekilde kadrolarını hazır -
layacaklardır. Kadroların hazırlanma

sında vilayetin geliri, kaza adedi ve bu 
günkü fili hali esas tutulacak ve hiç 
bir zaman ihtiyac hududu aıtlmıya • 
caktır. Bu kısma giren vilayetlerde 
idare ve hesab memurlarına verilecek 
senelik maaş tutarı umumi gelirin en 
çok yüzde onunu geçmiyecektir. 

İkinci tipe giren vilayetler gelir
leri 500.001 den 1.000.000 liraya kadar 
olanlardır. Bu kısma dahil viliyet 
kadrolarının hazırlanmasında yukarı

daki esaslar göz önilnde bıilundurul
mak suretile senelik maaş yekfınu 

umumi varidatın en çok yüzde altı bu· 
çuğunu tecavü zettirilmiyecektir. 

Üçüncü tipe dahil vilayetlerde de 

aynı esaslar göz önünde bulundurul
mak suretile kadrolar hazırlanacak ve 
bu vilayetlerin verecekleri senelik 
maaş mikdarı umumi varidatın en çok 
yüzde beşini geçmiyecektir. Bu tipe 
dahil viHiyetler gelirleri 1.000.001 
dan 1.500.000 liraya kadar olanlardır. 

Dördüncü tipe giren vilayetler ge
lirleri 1.500.001 den yukarı olan vila
yetlerdir. Bu vilayetler de yukarıdaki 

esaslara göre kadrolarını hazırlaya
caklar ve verecekleri maaş tutarları 
umumi varidatın yüzde 4 buçuğunu 
aşmıyacaktır. 

İdare ve hesab kadrolarında ücret
le kullanılanlara verilmekte olan se
nelik ücret tutarları umumi varidatın 
yüzde iki buçuğunu aşmıyacaktır. 

Yalnız bazı vilayetler bu haddin üs
tünde ücretli memur kullanmakta ol-

duklarından 937 kadroları aynen mu
hafaza edilecek, yalnız mUnhal vuku
unda bu "münhallere yeniden ücretli 
memur ahnmıyacaktır. 

Birinci kısım villyetlerde memurlara verilecek 

gelirin yüzde senelik maaş tutan umumi 

onunu, ikinci kısım vilayetlerde yüzde 

altı buçuğunu üçüncü kısımda yüzde beşini 

ve dördüncü kısımda dört buçuğunu aımıyacak 

JUenmrlar ne kadar maaş 
alacaklar 

Tip kadrolara göre teadül cedvelle
rinin hazırlanması sırasında vilayetin 
geliri, kaza adedi, kazaların büyüklü· 
ğü ve hakiki ihtiyac derecesi daima 
göz önünde bulundurulacaktır. 

Bakanlık, kazalar için hazırlanan 

kadro tiplerini nüfus esasına göre ha
zırlamıştır. Bu kadro tiplerine göre 
nüfusu 25 bine kadar olan kazalarda 
hususi muhasebe memurları 1.7,5, va
ridat memurları 16, tahakkuk ve tahsil 
memurları 14 er lira asli maaş alacak
lardır. Nüfusu 25 binden 50 bine ka
dar olan kazalarda husust muhasebe 
memurları 20, varidat memurları 17,5, 
tahakkuk ve tahsil memurları 16 şar 
lira asli maaş alacaklardır .. Nüfusu 50 
binden yukarı olan kazalarda husu&t 
muhasebe memurları 25, varidat me· 
murları 20, tahakkuk ve tahsil memur
ları da 17,5 lira asli maaş alacaklardır. 

Nüfusu 50 binden yukarı kazalar 
birinci, 50 binle 25 bin arasında o
lanlar ikinci, 25 binden aşağı olanlar 
Uçüncü tipe dahil edilecekler ve kaza 
memurlarının sınıf ve dereceleri bu 
esasa göre tesbit olunacaktır. 

Memurlar nasıl çalqacak? 

Bakanlık, tip kadroların hazırlan

masında, şimdiye kadar ayrı ayrı ad -
lar altında kullanılan hususi muhasebe 
memurlarının memurluk unvanlarını 

yaptıkları vazifeye göre tayin ve tes
bit etmek noktasını göz önünde bu· 
lundunnuştur. 

.ttususı munasebe muauru:rı, vuay« 
husu simuahasebesine aid blitiln işle -
rin tanzim ve idaresine memur ol
duklarından muhasebe kadrolarına 
dahil blitün memur ve müstahdemler 
müdürün mesuliyet ve murakabesi al
tında iş göreceklerdir. Varidatın ta-

hakkuk ve tahsil işleri varidat mü -
dürleri tarafından aid oldukları büro
lara gördürülecektir. Büdce, mukave
leler, hali mali cedvelleri, icmaller, 
ayniyat muhasebesi, mübayaalar, ista· 
tistik, zat, sicil ve maaş işlerile, husu
si muhaaebe emlaki muameleleri bir 
şefin idaresinde ayrı bir büro tarafın
dan idare olunacaktır. Vil&yet merke-

zinde köy ve belediye işlerine merci 
olan büro da keza bir şef tarafından 
idare edilen müstakil bir büro olacak
tır. 

Bakanlık, köy ve hususi idare itle -
rinin devamlı ve mUessir tekilde kon
trol altında bulundurulmasını temin 
maksadiyle mahalli işler müfettişlik -

leri kurulmasını kabul etmiştir. B• 
müfettişler, atlı ve gezici olacaklar 
ve bunlara maaılarından başka yetıl 

bedeli olarak ayda maktuan ıs lira 
verilecek ve ayrıca harcirah ve zaruri 
masraflar diye bir ıcy verilmiyecek .. 
tir. Bu müfettişlerin vazife ve salahi
yetleri, istihdam şekilleri ayn bir ta
limatname ile tesbit olunacak ve İç 
Bakanlık tarafından vilayetlere teb
liğ olunacaktır. 

Memurların azami refahı 
Tip kadrolar idare ve hesab kısmı• 

na dahil memurların terfi ve terfihle
ri imk!nlarmı viliyetlerin malt du· 
rumlarına göre hami derecede derpif 
eylediği gibi servislerin başında ve 
hususi muhasebe memurluklarında 

kullanılacak memurlara yUk1ıek maaı 
vermek ve bir mahrut dahilinde tahsil 
derecelerine, ehliyet ve kabiliyetleri· 
ne, hizmet müddetlerine göre ilerle· 
mek imkanını da temin etmit bulun• 
maktadır. 

Bakanlıkça hazırlanan tip kadroya 
göre varidatı beş yUz bin bir liraya 
kadar olan vilayetlerde huausi muha
sebe müdürleri 40 - 45, mahalli idare -
!er müfettişleri 30 - 35, varidat mtidür 
leri ve birinci mümeyyizler 35, ikinci 
milmeyyizler 30, birinci sınıf memur
lar 25, ikinci sınıf memurlar 20, üçün
cü sınıf memurlar 17,S kitibler de 16, 
14, 12 ve 10 lira asli maat alacaklardır. 
Varidatı beş yilz bin bir liradan bir 

milyon liraya kadar olan viliyetlerde 
huıuat muhasebe mildürleri 45 • 55, 
muavinleri 40, mahalli ida~ler milfet
tiıleri ve varidat müdürleri 35 - 40, 
birind znU"""VVi11-t,.r 35. ıilrfn,.: ..,ll
meyyızler 30, bırtncı smif memurlu 
25, ikinci sınıf memurlar 20, UçUndl 
sınıf memurlar 17,5 ve kitibler de 16. 
14, 12, 10 lira asli maq alacaklardır. 

Kadro vcuiyeıleri 
Varidatı bir milyon liradan bir bu

çuk milyon liraya kadar olan vilayet
lerde hususi muhasebe müdilrlerl 
55 - 70, muavinleri 45, mahalli idare
ler müfettişleri ve varidat müdürleri 
40 - 45, §efler 40, birinci mümeyyizler 
35, ikinci mümeyyizler 30, memurlar 
25, 20, 17 ,5, k!tibler 16, 14, ı2, 10 lira 
aalt maaş alacaklardır. 

Varidatı bir milyon bcf yUz bin bir 
liradan yukarı olan villyetlerde hu
aust muhasebe mUdürleri 70 - 80, mu
avinleri 55, mahallt idareler milfettit
leri ve varidat mildUrleri 45 - 50, tef
ler 40, birinci mümeyyizler 35, ikinci 
mümeyyizler 30, memurlar 25, 20 ve 
17,5, katibler de 16, 14, 12 ve ıo lira 
asli maaı alacaklardır. 

Adana, 15 (Telefonla) - Burada, 
eşine az rastlanır bir facia oldu: A
dana memleket hastahanesinde teda· 
vi edilmekte olan otuz yaşlarında Ce· 
mile isimli bir kadın, öldü zanniyle 
gömüldü, fakat tam üzerine toprak 
atılırken diri olduğu anlaşıldı, tekrar 
hastahaneye getirildi. Fakat bu defa 
hakiki olarak öldü. 
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Bakanlık hazırladığı tip kadroda 
dört kısma ayrılan viliyet husuıt ida
relerinde çahpcak memurların aayıaı 
da ayrıca gösterilmektedir. 

Hiidise na.~ıl oldu ? 
Tedavi olan Cemile~in son gün

lerde hastalığı artıyor ve nihayet e
velki gün kalbi duruyor ve cesedin 
gömülmesine karar veriliyor. 

Cemilenin cesedi, mezara götürü
lüp tabut toprağın içine yerleştiril· 
dikten sonra ve tam üzeri kapanaca
ğı sırada tabuttaki cesed kımrldanma
ya başlamıştır. Tabutun kapağı üzeri
ne bir de tazyik yapıldığını ve tahta
ların çatırdadamaya başladığını gö
ren mezarcılar, hadiseden btiyük bir 
korku, ve heyecan duyarak cesedi has 
tahaneye getiriyorlar. 

Cemile gene tedavi altına alınmış, 
fakat bütün ihtimamlar boşa giderek 
.zavallı kadın bugün ölmüştür. Hadi
seden iki doktorla hemşire mesul tu
tulmaktadır. Cesede otopsi yapılmış
tır. Yarın İstanbul adli tıb müessese
sine gönderilecek nasıl bir ilaç veril
diği, doktor raporu olmadan cesedin 
hastahaneden nasıl çıkarıldığı anla
şılacaktır. Bir taraftan müddeiumu
milik ve sıhat müfettişliği tahkikat 
yapmaktadır. 

lstanbul şehir meclisinde 
İstanbul, 15 (Telefonla) - Şehir 

meclisinde belediye zabıtası talimatna
mesi görüşülürken şiddetli münakaşa
lar oldu. Azalar taksilerin bir renk
te olması maddesine itiraz ettiler ve An 
karayı misal gösterdiler. Neticede bu 
maddenin göcüşülmesi geri bırakıldı. 

Ağaç .•• 
"Her !stanbul'Junun bir ağacı ola

cak ve o vatandaş, diktiği bu fidana, 
büyüyüp yetişinceye, dal budak sa
lıncaya kadar bakacaktır . ., 

lstanbul Belediyesi, şehirde ağaç 
~evgisini artırmak ve memleketi a
ğaçlandrrmak için tedbirler araştı

rırken yukarıki fikir ortaya atılmış-
tır. 

Vatan nüfusuna bir çocuk katar 
gibi bir fidan dikmek, bir vatan ço
cuğu yetiştirir gibi ona bakmak, onu 
büyütmek .... Bu fikrin heyecanı şim
diden duymuyor musunuz:> 

Tarihin kaydettiği büyük medeni
yetler, ağaçlarrn gölgelendirdiği 

topraklarda vücud bu/mu~ ve ağaç
larla birlikte kuruyup gitmiştir. 

Plinlr ve mamur ingiliz §ehirle
rinde ağaca, §deta bir gölge tanrısı 
gibi, hürmet ve itibar gösterilir. 
Londranın geniş ve düz yollarınr 
açmak için kos kocaman evleri de
virmekte tereddüd etmiyen Britan
ya'lılar, §U sözü diJlerinden dü~ür
me.zler: 

"Yol, ağaçla karşılaşınca ağaç du
rur, yol sapar.,. 

Anadolunun tabii durumunu anla
tan bir bilgin, "Burası ortasındaki 
saçları dökülüp yan taraflarındaki 

kalmış bir alim kafasına benzer,, di
yordu. Halbuki bu çıplik Jusımlarrn 
bir zamanlar ağaçlarla dolu olduğu
nu öğrenmek için büyük tetkiklere 

lüzum yoktur,· bir seyahat esnasında 
kılıcını her gün biraz daha körleşti
ren osmanlr rejiminin "balta"srnı 

her gün biraz daha keskinleştİrmİ§ 

olduğunu görürsünüz. 

Bir takım tepelerde, yamaçlarda 
ve yaylalarda yer yer brrakılan ko· 
rucuklar, orada yattığı söylenen bir 
takım "yatır"larrn yüzü suyu hürme
tine! baltanın şerrine uğramamı§tır. 

Büyük Amerika medeniyetini teh
did eden en büyük tehlikenin ne ol
duğunu biliyor musunuz? Balta! 
vaktiyle fazla ekmek ve fazla kazan
mak hırsiyle ormanları devrilen böl
gelerde toz fırtrnaları, seller, kor
kunç bir buhranın müjdesini şimdi

den vermektedir. 

Onun için bir imparatorluğun dev
rilmesinde keskin, fakat cahil, bal
tınrn da büyük bir rol oynadığını 
söylersek mübaliğaya yormayınız ... 

Ve o sebeble medeniyet yolundaki 
eksiklerini kısa bir zamanda tamam
lamak azminde bulunan yeni türk 
vatanının, bir an evvel ağaçlanması 

gerektiğini düşünmeliyiz : Ağaçsız 
ve gölgesiz bir medeniyet tam bir 
medeniyet olama~ 1- T. J. 

Mikrop kaçakçılığı ! 

Wzli propagandacıların aöz, ha
ber, risale ve kitab halinde ülkeden 
ülkeye "manevi mikroblar'' kaçırma -
lan yetiımiyonnuı gibi, timdi de sa
hici nükrobları bavullariyle bir mem
leketten bir memlekete kaçırırken 

yakalananlar olmut : 
General Franko'nun adamların • 

dan Marki dö Portago isimli bir asil
zade Fransa'nın Biyariç ıchrinde ya
kalanmıt ve bavulundan tİ§e tite 
mikroplar çıkmııtır. 

Pastör ile Koh, insanlığı felaket
ten hastalıktan ve ölümden kurtar
mak için keıf ettikleri mikropların 
üretilerek insanlığı ve medeniyeti 
zehirlemek itinde kullanıldığmı 
gönneden öldüklerine kimbilir, 

ne kadar aevinmitlerdir ! 

llir erime cetveli 1 

Türlü madenlerin ve cisimlerin 
kaçar derece hararette eridiklerini 
gösteren bir cetvel gördüm. Bunlar 
içinde erimek için en fazla hararet is
teyen maden demir { 1550 derece), 
En az istiyen de mum (64 derece) 
dir. 

Halbuki hesabınızı, kitabınızı bil· 
mİyorsanız, hepıindcn daha çabuk ve 
kolay eriteceğiniz bir nesne vardır 
ki bu cetvele konmamıtbr: Albn, 
gümü§, nikel, bakır, bronz, kiğıd pa• 
ralar ! 

Resme, ressamlığa 'dair 1 

Bayram günlerinde çıkan "Kızıl
ay" gazetesinde "ressamlar ve resim 
öğretmenlerine dair" bir makale ya
zan bir ressamımız, "bu iki it biribi
rinden ayn olduğu halde bir elde 
bulunuyor" diye tikayet ediyordu. 

Gene aynı gazetede tercüme edi
len bir hikayesinde de methur İrlan
dalı edib Oscar Wilde; bir kahraına-· 
nına: 

" Zamanrmızda hemen herkes re
sim yapıyor; fakat ressam çok az!'' 
dedirtiyordu. 

Bu yukanki mütalealan okuduk
tan sonra divan şairlerinden Ruhi'· 
nin bir bey~ i hatırladrm. 

Bağdadi • "\İr, resim hakkında de
ğil de şiir \'C şnir hakkında yazılmıı 

olan bu beytinde: 

Udeba namına ol dcnlii edini var kim. 
Bulamazsın arasan binde bir ili ıa!r. 

demiıti. 

İrlandalı edib ve türkiyeli reuam 
da resim sanati için aynı ıeyi aöyle
miı olmuyorlar mı? 

Arkadqıımz Yatar Nabi'nin ku
laktan çınlasın! Bakalım, yakında 

sanat sayfamızda "resim ölüyor mu?" 
diye bir anket açacak mı? 

Havalar yeniden 

ısınmağa başladı 
Dün ıehrimizde hava kısmen bulut

lu geçmiş, ısı sıfmn üstünde gece 1, 
gündüz 13 derece olarak kaydedilmit
tir. Yurdun Trakya, Eğe ve cenubu 
şarki mıntakalarında hava kısmen ka -
palı ve yağışlı, diğer mıntakalarinda 

ise bulutlu geçmiıtir. Dünkü yağışla - ' 
rın karemetreye bıraktı klan su mikdar
ları Edirnede 22, Çanakkalede 19, İz
mirde 13, Balıkesirde 5, Bodrumda 4, 
İstanbul, Çorlu ve Antalyada 2, Er
zuru mve Vanda 1 kilogramdır. Kar ile 
örtülü mıntakalarda karın kalınlığı Er
zurumda 44, Vanda 25, Malatya'da 5 
santimetre olarak ölçülmüştür. 

Dün hava tarki Anadolu ve cenubu 
ıarki mıntakasında sakin kalmış. cenub 
Anadolusunda şimalden saniyede 3, 
diğer mıntakalarda cenubtan saniyede 
9 metre kadar hızla esmiştir. Dün en 
düşük ısı sıfrnn altında Malatya ve Di
yarbakırda 3, Kayseri, Elazığ ve Erzin
canda 5, Sivasta 7, Erzurum ve Vanda 
10 derecedir. En yünek ısı da ııfrnn 
Ustilnde Eskişehir ve Sinop'ta 13, Ko
caeli ve Antalyada 15, İzmir ve Adana· 
da 17 derece olarak kaydedilmiıtir. 



c:::::~::~:~:::::(~:~~:~:::::::J DÜNYA HA-BERLERİ Fransız kabine 
meclisi toplandı 

Yeni Romanya hükümeti R anyadakı· kab· Sovyet havacıhk Romanyadaki son 
Romanyada aon ..-mün kanpldıiı om 1 ne Enternasyonal vaziyet d 

" -Y- e.,.i1tikl:1, 
uzerine kral tarafmdan iktidara ıe- d • •ki• • d f• 1 d•ıd• g.:.:.-~en cr~:..:lcfi lt 3i" "' 
tirilen Goga hiikümetıi, anaızm ilti· e~ışı ığın en sonra 18 1 az e 1 1 UMI e~u SON POSTA'da Muhiddin Bir-
fa etti ve yerine Patrik Miron'un H Paria, ıs (A.A.) - Kabine bugün gen, Romanyaya do.t olıan memle-
reialiği altında yedi aabık ba§vekilin Moskova, lS (A.A.) - Royter a- Reisicumbul'un batkanhğı altında ketlerde pek de iyi karplanmamıı 
dahil bulunduğu bir kabine kurul· jansı bildiriyor: Sovyet aakert tayya- toplanmı9tır. Bqvekil Şotan, yeni it olduiunu kaydettiti Goga kabine-
du. Yeni romen kabinHine ''milli Balk tanb k • • recilik ,efi Alkania'in azli, lzvestiya kanunu müzakeresinin mecliate han- Iİnİn çekilmuiııi mevzuubalü. ede-
birlik,. hükümeti adı veriw• dean an onıeyının gazetesinin dünkü nüshasında verdi- gi ,artlar altmda bqlıyacağını anlat- rek, Goga kabineainin kurulur b-
hakikatte böyle bir vaafı haiz ola· mrştır. rulmaz bir Miri mütküller kartUIDo L- ği bir haber ile teeyyüd etmittir. lz-
hıaz. Gerçi kabinede yedi eski .... ,.. 1 25 • kald Hariciye nazırı Delboa beynelmi- ela kaldıimı ve nihayet iktidan t_.. 
•ekil vardır. Fakat Romanyanm bel- top anbıJ ayın me J veatiya, Atksnis'in imıini zikretme- lel vaziyeti izah eylemi,tir. Dahiliye ketmek mecburiyetinde kaJdıimı 
li bqh iki aiyaai partisinden biri k.a- mekle beraber, Sovyet askeri tayya- ve hava nazırları da müdafaa meaele- söylüyor •• dİJOI' ki : 
b~ye dahildir, diğeri dahil de~- Rom-·-.ıa B. Go•a'nın iıtiiail.• recilik 9efliğine general Liktinov'un si hakkında kabinede izahatta bulu~- "Bugün, Romanya majeete Ka-
dir. • Eıki ı.-·vekil yerine, milli. -·;,- • !L tayin olundug~unu bildirmektedir. Qe. mutlardır. rol'un tecrübe ettiği bir man.....,. ile 

-s mil baflayan kabin• buhranı, P°'!r~ ~ftçi partiai girmit bulunaaydı, • Möayô Miron'un reiıliiind• yenı bar neral Liktinov, "V • 6,, balonu kur· Toplantının büyük bir kısmı bey- dahili ve harici aiyaaetini yeni bir 
lı hiikümet olmaya daha çok ya.ki• • kabın· enın· k•••ul-... •ilc nihayete er. bant az tö . d 1 nelmilel vaziyetin tetkikine haarolun kalıba dökmekle metguldür. Milli 
tırdı. - ,._ d arının cen e renın e a ayın muttur. ittihad bükiimeti namı aJtmda top. 

_;.,1·r. Yeni kabin• pro•ramını a ba9ında gidenler arasında bul Halbuki aon aeçimde en çok ı:e~ ··-· bafl unuyor- Delbos vaziyetin aon göaterdiği lanmıt olan bir batvekiller kllhiDe-
aluı do"rt partiden - liberal, mılb neıretrniftir. Bu provam": ıca du. inkipfı anlatarak, gerek uzak prk ai mevcucl Romanya frrkalarmı ,.aİ 

··h:- nolctaaı Romanya nın ana- M ke A • k • • • çift,..;, fa•iat ve milli. hıristiy.an. - mu .... ' d ... · ... er .zı ıcra omıte1ının işlerini gerek aon Avrupa hldiaeleri- anlatma kombinezonmaa tevketmelc 
.,... " il h ne·.: dlf politilıaaının •61fnu)'ec••1

• • • • • ek d hilde ___ .ı 
fiçü - milli çiftçi, fatiat ve mı ı ı- d;:.· Bı ... bakan muallini olan B. Ta· toplantıaı nı ızah etmiştir. aatiyec 1 ve a mevıı;uu tetet· 
riatiyaıı parta·ıen· _ -ni Romanya .. -.. __ , l l Ba,vekilin tetebbüsü üzerine fran- tütü iza eye çalqacaıktır. Bu tetet-

ı- tare-Lo'nun ...iimin b..,.ıca me .. • •· d-L- . d h . A .. _..!....J_...._ hiilciimetine i-..:-.lr etm-"İttir •. itti- - •- ak lıian Moskova. ıs (A.A.) _ Dün, Rus- sız hükümetinin lapanyadaki açık ıe· tüt ana zıya e ancı ~ 
-•- ~--:-_,_:ıı---'- bir ka ri bitinceye koular dlf b an ın birlerin bombardıman edilmemesi i- ~eldiii için yeni hükUmıet, bu tetet• 
·-eden eaki bafve&n .-- • 

1
.d_...; .. ; elin• abnaaa, h•r tar.al.ta dlf ya &o1yaliat sovyet federatif cumhu-r-- -ena--L L--•-.ıu~· .i•aai par· u•-- :L . çin yaptığı gayretler tekrar mevzuu- tütü izale için, fU mibftl" Y8J'• ba 

.,.._.. ..... uu uuauau a- ı z:&!Lanın deuaınldıiı H idusran riyeti merkezi ıcra komitesi, B. Ka- bah _:L -ı:.:a.- 1...&.... 
tiler, ....,._ .... .-iı.nde 

0 
kadar az rey a.1- po uuııı _.ıd l ak- • olmuf ve Delboa, muhtelif dev- mıu•er n.e•lftA ..-- yapm•.vua 

...,.. -~ h---.ıa bir •aranli au o unm linin'in riyuetinde toplanmı9 ve bu ı ti · b h Sa • d '---1 
•-- fmcl o--ı-..... 1 _ __._ L: parlamA ,nto•a tek bır __ .a, • e erın u uauata Baraelona ve - zıya • anu ~a an n--,.--'INiu"ulDlf-. -., ouuu-..., 1 ad cumhuriyet yükaek sovyetine mebus ı Romanyalılann kUYYetiyle milli bir 

naebua bile aeçtirememitlerdi. Bina· Rt -~: .. --.laki kabin• Jeiifilıliii .do-. . . . . . . ha amanka ınakamatı nezdinde mÜ§te· . _L . 
eıaaleyb eski baıvekillerden bazıla- -·-·r- aeçım 1 nızamnameaı pro1esı kkında rek bir harekette bulunmaları için ce- aayaaet yapamaya ... emayet ...,.... 

1 
l~• Ballıan antantı konHyının Rusya aoayaliıt sovyet federatif cum- reyan etmekte olan müzakereleri bil- cektir. 

h hakikaten e.ltiıelir. Ve bun~ y• Ankarada yapdmoı #ıararl'lf"llf 0 • huriyeti halk komiserleri meclisi re- dirmi9tir. Mınaffak olacak .. 7 Y-.. oa.. 
bi hükümet içinde bulunma anam lan toplantıaa 25 JUbala bırakılm. lf. Romanyanın yeni Başbakanı isi B. Bulganin'in a dı"nle- A --'- ? B bilm" An-bilcmeti, vaktile baıvekil bulumna· r porunu vuaturya Batyekili Şuınig'in Hit- mıyae:&& mı unaıJOl'UZ. 

t·~ konHY rem B. MetakMU keylıyetı Monsenyör Miron miftir. ' lerle yaptığı mülakat bilhaaaa kabine- cak cloat bir memleket lr.aJbi ile ... 
~::ı.:~::::~r, Goga hiikiim• • , ··alı memleketler dıf bakanlarına nin nazarı dikkatini celbetmiıtir. Del jeete Karol etn.fmcla toplanıua 1lıa 

L rmiıtir. boaun bu babtaki izahatı bir aaatten yeni hülriimete •e onun milli aiyue. 

:::.eç:ı:mge:::::~a~::-.-=. - l ılkankonıeyiayın25inde Sarı nehr·ın şı·maıı·nde fazlMa·ı~rmü9tür. vt~.:-. !!~~~_.L--~ F lhakİll& a ıye nazırı, gelecek toplantısın- - _. --ıır -
lluniyetle kartılanmıttır. 1 • toplanacak da kabinenin batlıca maH meaeleleri kandan faydalı olan bir ......... 
hiç bir hiikümet, bu kadar kı• bır Atına· a•snar t tk'k · • · •-..1.:• -.......:&:- de L-..!-:.. . _._L:ıA A · ıs (AA) - r-· e ı etmesını ıatemi•tir. ~ ·~·ua.... _,,._ 
zaınan ·-:-..1 b" memleketın G&DAı tına, · · Y :I' ı~e ır . b . d' . . R manya Türkiye, u· c • • k 1 E'"eli.. mahakk:ak olan Wr t-r 
•aziyetini bu derece anart•Y• ve a· bıl ırıyor. o , Jar Balkan ın ve Japon ıta arı nrdr ı ~..ah ft ..aiaıı.ei 
rici ıniinuebetlerini de bu kadar ka- gosıavya hariciye.~: .;~ ... ·m Bir doktor durmuı "bita.. ... irisi,..., ..... alYr-clv 
l'lfıklığa aüriiklemeie muvaffak ol- antantı ltonaeyi :e•ı yi lçtımaınm 25 eden Saike• h1111111' •e ... :rili ilıilla-
lnamıttır. Goga hükümetıi ikt~ Balkan =tı :ıııdaki teklifine çetı•n bı•r harbe tutu«:tular bir kafbi i•letfi• rİJ'le Roaluva .. TiltiJe slll 
l~tiği .z~ ~a ~yanın vazı- ıuı::akat cevabı 9 ermit o~duklarm • "'I I' memelebtleriD. her ,.,... ....ı 
~~sakin deiıldi. Fakat bir~ ~ mu Ba]kaıı antantı koıweyı Ankara· Roma, ıs (A.A.) - Bif' doktor, 70 milli olan bir .,.._t telrilt etmslwi 
•çıncle vaziyeti o kadar bnfbrdı ~ da~S tubat tarihinde toplanacaktır. QO QOO • ı· k h d ya•mda bir haatanm bir ameliyat ea- "her nni niifm .. t.irlwin bMio 
Parlamenter idarelerde, ancak 'bu- l" •-- 1 • Çin 1 a ramanCQ o••vu•• c.u••yor " cinde k••lan, hem ~ 
rik felaketler ve krizi• ~ Balkan dl§ bakanlan ge ıyor&UL ~ naaında deverandan keailen traıbiai hem de Ba••n refah .. ...deti iılrıo 
inandan milli teanerküs laülriimeti• tatanbul ıs (Telefonla) - Balkan Dört bayram pnü zarfında Çin'de aakeri harelıôt odulıça Jurpn ••ç- tekrar canlandırmaya mU'9affak ol· tiuemd..-.. Meal-' - •men.. 
bin tefkiline lüzum haaıl olcl-. • tantı ~seylnln bu devre toplantı· miftir. Bana mukabil in,iliz İfçi pcırtmrain te,.bbüNile Londra'da muttur. Mutad enjebiyonlar teair luda, Rmmaya'cla aiywt, R..... 
Rom.ayanın gtJraba, -~ •: :'rei•liiin.i yapacak olan yunan bat- mebm Noel Baker'in reialiiinde toplanan "Çin'• yardım dün;,ıı lıonle- göstermemiı fakat yeni bir ameliyat ymım siyaaet.i c-'"'Stt.a çılımlt. R.. 

rife8İncle kralua ildiclal1 aaill~ çaftça bakan ve dıt itler bakanı ıeneral Me rcuuı,, çallf'"alnnı bitirmif 11e Çin'• ;,ııpdacalı yardımla, Japon~ya ~lbin adalelerini foplamaya ve kal- manyanm fillİrlsİ fU Y8)'a ba mila
Pllrtiaine le\'dİ etmek bten•• .... ı.: takau 23 ıubatta latanbula gelmi§ o· karp tatbik olunacak ceza tedbirleri halıkında hir talıan lıararlar uer- bı tekrar çarptı.rmaya muvaffak ol- ._. etrafında claidmiflı. Ba bir 
lar. Romanya iç ~Jitik:;;' ;. lac:aktır. Yugoatavya batbakan ve dı§ miftir. Bunlar araaında in,ilia kadınlarının japon malı ipekli çorap 6İ7- ~uftur .. Ha•ta birkaç aut 80nra ken- -lelret için tManar eclilelrilecek 
an.nesine pre, iktiduı. J,iıbeNlı. itler bakanı B. Stoyadinoviç de 24 şu- memeleri de oardır. dıne gellmf ~ 96 aut daha lralb mua- en t.. bir ~. 
Part.ieiaıia e~•~ alan k _..: bat aabahı ekspresle İstanbula gelerek tazaman faalıyette oldufu halde ya- iEiDci ct.ıcede l'I naldMWI iJ1 
41irt_. __.. ilııtidll" ·~~- ""') ... 

5
u. .. Un ..J&ıusu Ankar•yıı hareket Hankeu, ıs (A.A.) - Royter ajan- amerikan sinemacılarından Vong, ja- pmı,tır. Hasta, vuku bulan bir pnö- ualafı ....... lhlmdr 1 a-..,.,,. 

t.a~e &evdi emıeı.ı ~ aruı 8Çlk edecektir. 11 bildiriyor: Çin ve japon kıtaalı Lung- pon makamlarının teşebbüsü üzerine moni ihtilatı yüzünden ölmU.tür. Balkan devletlerinin kendi eeıa.net-
cleri olan Mania ile • reialiie Miha· B M baa'la devle hai demiryolunu ele geçirmek için aa- beynelmilel imtiyaz mıntakasırun po • leri bakınundım tüib .... ....._. 
olcluj1mciaa ba parti .,__ • ela romen t rmehriıı pm•linde çok çetin bir auret- liai tarafından tevkif edilmittir. Japon. Jesine liJuet, Ba••• ai,MıtWilo• 
lot'• ıetinnit "~: Mih•- aJamlan araauada tB/.graflar te muharebe etmektedirler. Yüsbin çin 11J1Jramlan Vonı'un hudud haricine çı- Suriyenin dlJGFIJG Cop Mikt1metiniD tııı"AM _... 
~!a~tLbüküımetia içine ro- Atina. ıs (A.A.) - Atina ajansı bil· ukeri dUpnanm mütemadi topçu •tefi· kan1mumı iltemektedirler. ...... ~ Wr .......... Wr 
-ta . . . V ide'Jİ ve d• diriyor: Rommyada kabine deiifme- ne ve bava bombanbmamna rap.en U· . Zaanedildiiine ıöre Vonc. çevireli- glndereceiİ konsoloslar tıirk .-.. lııabriManık .,...._ 
IDen cebben .:~ ~a')'I ela alma- ai mUııuebetile bapeki1 B. Metakm dheimilatahkemmnkilnıimtıdafaaiçin pfilmlerin p~ ııoktumdan .,, beı bnl......,. dıw• \tiz, Go-
bloluatlarm lı ~ u:L-ı... bunu red ile yeni Roımmya Bapekili Patrik kabnmanca ~· büyük bir .kııwti oldup için japonla- lw. 15 (A.A.) - Sariye hllldlmetıl. p la81&8ııllisli, ._ ..... .._ ~ 
llnı tavaiye etti. mı--;-. iktidarda Miron Kriatea ve bafyekil muavini 98 Nehrin pmı Jaymndald Fenlddu rm hiddetini celbetmlttlr • Frama • Surf7e muabedemmesl meri- p rl• ._ de ........... .-. 
edince, kral liber!~f..~ partisi de hariciye nuın Tatareeko uumda de tlddetli diler bir muharebe cereyan • BOJl6'/ıonılda ""'11yel yete afıw sfnm• ~ .. Kabheye leriai ilrıl ,... ... ı .....,_ piıw W., 
batmaya çUııtı. puau~ ..ad liderini çok aamiml tellraflar teati olunmut· ediyor. Hoqkoq, 15 (A.A.)-R6ytıer a- "BafdadalaonMloelar tayin etme- idi• -rica.. ..lmııine ..... ol-
lcrala barb ilin ede~k aiyaaİ tur. Çin haberlerine pre, Yançeu ve janu bildiriyor: Pearl nehri atanda le karar venniftir. da. B......_ dala7ı ,...,,.._... 
batma çaiırdı " br t,.JoıD ptL B. 14ctakau'm Romsnyanm refah Çufu arumdalri bllcum Japonlara ağır bulunan 7 vapura civardaki japon barb Yeni komoloelar •uifelerkıe bqla- Kral ICaNI ~ ,..W.. ai
Putilerle aeçial -~-A~= ~ ve tealiai hakkındaki temennilerile zayiata msl olmuttur ve CSlenler arum· ıemileri tarafından bu ubah g6nderi • madan evvel bu fehirlerdeki franaıs rib'e katwk '" IMillrette, Dl Mm. 
Sora aeçim tıakikatt• ~ .uu-aa~ plııı Jıakkmdalri nuik sözlerine te- da ceneral Nakaaldme de vardır. Çin len subaylar, barb gemilerinin Boka koneoloahanelerinde staj görecekler- ...,,,.._, ne 8erliDin, Dl P...U ,,. 
beral partiai hükiimetdll •-• ile .... 1rınir eden B. Miron. cevabında. iki ta---leri Sarmehir üzerinde Tıi- Tiıria'i her dakika bombardıman ede - dir. RMn-m. 118 ele LoadnDm twiaiylw 

an .._. r--- da ıı-- delil, ~ ıülııeek __,._ 
!.':;:!'.:'!:1::-'~Jh~z: :::e:c:W;:!:bi:=:!:C=yi =~:!ın!:!~r1:~=~~ ~ec;!~=~~::O~a~:.; - athri7le hanket .._ Wr hiik6-
haama oluraa oı.~A~ O O a• mUnuebetleri daha siyade f kuvvet- rüyi1 bombardımm ederek tahrib et• lel'ICdeyedinciaiyolunadevamederek iktisat vekilinin met lmrda. 
tiinneie çalıffl' milb çıftçı P_artul ti. lendirmek için B. M~tü ... ~.kır· aıiflerdiır. ansuu ve hldlaeab nehre gİrmiftir. beyanatı Ba hiküımetia Roamaya'da ai,..S. 
raamcla bir ınücadeledaa . ~ etli it birlili dolay.Ue keadıaı içm !ki çin fırbu Talımlnc tekrar lfP Lordlar lcamarmında Çin ildiaadi, ve hMti ldiltGnl Nıknnle~ 
Netice itibarile nailli ~1 _.._~~ mçok daha siyade memnuniyetbabt bir le çalıpnaktadır. hakla-~- _31_,_ _,_ . dan luıoııstli Wr temislik ppızn• 

Fakat bum~ de tini ilive etmekte- nua ........ Kereı.er ( Baıı ~· ıaci aylada) bııb ..ı.c.ldir. ıc..ılisiDe .._ bir 
IDUvaffaık oldu. . partileri kasaft· mahiyet keebe ce Bankeu' da bir harb meclUi Londra, 15 (A.A.) - Lordlar ka- çalqıyoruz. Frıgorifik tesiaatı bulu- ....._ ile m...H.-,.tler t.....a :!aha çok f.pt . ette ......,ıeke- dir. eek • cevabında ezciim- toplandı marumda m11Nıfazaklr Elibank, bil • nan nakil vautaları temini ile IDeflU· etmek ftaiE.nıbi tekrar hatırla1a-
. • Kral bu vazı)' .. ~iiinİ ileri B: Ta~ • 0 ıae, lriimetin Çindeld inciliz menfaatlerini lüz. Deniz bank, bugünlerde 3-4 yilz biliriz." 
~safa dotru ~=:!e parlallleD- le dıyor kı İanenus ile Balkan antan· Şangbay, 15 (A.A.)-:- J~po~ himaye için necibi tedbirler aldıp ton hacminde ve friıorifik teaiaatb 
aure~, fakat mak . etile, <;osa .. _ Ek~ dahilinde dMtane it birli- K~ghai demiryolu ilsenndeki teM!t • sormalı: ıuretiyle uzak doğu haJdanda vapurlar •tııı almak tlseredir. DEMOKRAT MEMLEKETLf.&. 
t~~~4:n.a~l '7ırdL parla- tı çerçevdı lh için ve miılletler ara- lerialnehemiyeti~da.H~euda müzakere semini açııqtır. lktıaad Vekitl, üsUm kurumu, in- DE ŞAHSI MOLKIYET 
hüküm~ iktidan ~ hdar ol.., ği yap~1• an betlerin inkipfı bütUnukerlteflenniftiraldylebırtop- Hariciye mi19tefan Lord Plymouth cir kooperatifi te,kilAtmdan da ı.ıı.- AKŞAM'cle. F. y__. İIDısul a.. 
IDentarizme ~çok ~ anıdaki ıyi ~ ymakta mı. lantı yapılımt ve hiç olmuaa muvak • verdili ceVllbta incilis hükllmet" in aetmit. yeni tefkllltm daha siyade tünde akaywm: 
Coclre.nu ~~ M EIDaJauel'ia için bir garantı aa :y " kat bir saman için qaiJdaki mnldle - bu menfaatleri himaye için elinden ı:e- kooperatifler birlili cephelinden in- "F....,..cla ela, Amerikada ela ... 
F8bt ltal79da ~ . • • iktİ. ,,,anyada partilerin /aalJye- rin elde tutulmuı huausunda pyret leni yaptılmı 16Jlemit ve bu huauata kipf ettiğini aöyliyerek: "- Gerek minian halka a,lmı p1en Wr fi. 
1922 eeneaind• fqiet ~ ecek • Ro • nJlaayeı oerildi aarfedilmeaine karar verilmiftir. miaaller de .dluetmiftir. incir gerek ilsilm aatlf)armı bu tet- kirdir. Şahai milki,.t buralarda 
dara çajıırma•~•. fllY artüi- ııne . . ı -Lunghai demiryolunun 100 ki- Gümrük varidatı karfılıık 16eterile- kilit aayeainde iatlkrara mazhar ede- m-..W.. .. yı1qw. HMti A..n. 
ti. Banan içia ç•ıncli. ~-:.!r. ıe- Biikre .. ıs (A.A.) -:- ~~ye na- lometre kadar pmalinde Peipinc • rek yapılaus olan yabancı iatikrulara c:eğimizi umuyorum,, demiftir. kalı itçi .... tetldlitı arf ..,.._,... 
aiıı :yakın bir s•m.and• fi Ne ya· Valilere göade!dığı • talım~ Hankeu demiryol uilserinde Slnaianc. riayet edilmiyeceli hakkında Japonlar Hayat palıaldıjı Jer if1ıiriık .-,... diJ'• "aan ...._. 
secetini h ... ba katmı:.:..:• ço1r s~rı, 1 partilerin faahyetlerıne • 2 - Lunghai demiryolu ile Peipinı tarafmdan son defa, Şqbayda yapı- B. Şakir Keaebir, hayat pahalılığı n..,....ı" M8 çelmilmek Ut-ittir· 
Pacaimı f&!~ Bufkmlıktan batb ııyatveriımeaini. her tilrlild 7=~ · Hankeu demiryolunun iltisak nokta· lan beyuata &elince, Japonyanm böy- ite mücadele meıYzuu etrafmda da Bm raım- clemokruiain ... 
luaa aüren ömJ'U ~ fkmlık içinde Y-ata .. ~e. a ıt. 'Slllda Japon hedefini tetld1 eyliyen le bir feY yapmaya biç bir hakkı yok- tunları aöylemi,tir: him bir istinadsllu olaa FnaH a 
~.,. defildir· .au fAJCan,ı da kork te maoi oluDIJIRSIDI b.ıldı~tır. • Çengçcw, tur. Bun~la ber_llber fimdiye kadar .. _Hayat paıhalıbliyle mücadele, ki eo1 ceaa1a fnbMn fU icldıi.dlı .... 
OJ'le lfler yaptı kı~ Miron'an hi· na Valilere partilere aıd binalarm ka 3 - Çengçcw'un 80 kilometre pr- gilmrük ıdaresinuı tlmlmiyeti mah- en mühım itlerimisden biridir. Bu lar : ''Memlekelimis 200 ailenin • 
IDaya batadı. P• • . Go- .AWılyeti veritıniftir. kında Cunghai demiryolu üserinde Ha· fuz kalmlflır : mabada göre faaliyetimizi hurdaya- liriclir. H...a hepimis bu mahcl• 
idi.neti bu endif8D~ if~d~· . patılm&IJ litika ile iftiplle- üeng. Samcsr meselesi hakkında Lord bilmek için dünyaca t8nlftllUf buı rimre için çallflJWUZ. Ba 200 ale
aa. memleketi. ınilh b~~ Memurları~ !:uınittir. Maamafih, Sinaiang'm yalanda dU- Ptzmout fU aa~t~ri aöylemittir : ecnebi müteNıasılları davet ettik. ııin kök ..ıa. iktisadi h~ 
kunıJmuını iatib .... ea- biri. ri tekrar yasa eti urafmdan Sofya· tec:eği çin makamlannc:a da kunetle -Matbuat ıçın aanaür vardır. Fa- Yakmda bunlardan biri memleketimi- ima k..,. tedbir." 
lar İçinde bıraJalllfb!°· B~ 'bir ~ h~OID d"bnit otan hariciye tahmin edilmektedir. kat yabancı memleketlerle olan telg- ze gelecek ve teknik metıodlarm ha- Amerikacla da ayni IÖaı. y 
IOYyet mmneaailinill ~ ya elçı tayın • eBı Parlfiveako genel K ,_ bi b L..-:~ raflarda aanaür henüz blflarnamıttır. srrlanmuında alüadar dairelerin ça- ''Memleketimizde 80 aile bütün .. 

~· • 1 aekreterı • or"unç r omouraıman " 1 __ 1 1_, d kti ' 
tekilcle teraP öyle p. ıene . k&lacaktlt• Lo d 15 (A.A.) .. . A,._-&arma ~·rlk e ece r. Müca- tıieadi pınarları ell..me reçinnitl• 
ba ıelen vaziyettir. F•t krisi ba· aekreterbkte dlln B. Gol& ile gariif- ...:..._ ra, dan . - Royter aJ-:: lngı•l._recle L--a deleyi ulUJlqtirmek auretiyle pey- dir. Onl.,.._ micadele I" Hattl W. 
riiGii kıi kral ~. ba • Bafnlril ~ ov verilen mal<Unata ~ ıw DUT' derpey tatbikata seçeceğh. sat Runelt bu miicaclelenin ba7-
laan.':erek RoalaftJaDlll .-.~ milftflr• re, Japonlar bu aabah ~gçe~yu ~d. • l•mir Juan nkdu'ldr. 

~._:ı.ıUrLır yapa-- detli bombardıman etmitlerdir. İngiliz tehıı·kesı·ne L . 
llnda eaulı de.,,...-Üiii beJ'aD- 1.na...ı.ı.. Balrar amerikan ve f 1 nk t baumdan ba. ~GIJI lktı•d Vekilı, fuar hakkında da Oçüncü •e mühim deıncım.tik 
ıaiyetincledir. ~· ıaer..,. t......-. b ol~uia ~-.. ., pa.o,mada nldmaelerCSld~i:bitdi~ektedir. ted"'ı"rler k~~ıu memlekett~rin fuara iıtirlkle- ~leket olan lqilterede de •Jni 
b8ınecle yeni JıüıkiiJD9b 1 adeınlar- .,.... putilen. b • • karfl ..,...... ç v" • • U rının &Mlmüsdekı aeneler daha bil. fikir mevcactdur : "Tabii aenet ,.. 
kabineai .. ymıyor. "~- r-ı-"1 p.rti müaıclel•= . _..._..10 kail· f danengboçoba~~~~ tayyaredle~ttaranl • yük olacatmı, netekiın bizim de kom- narlU"DU mıillilettirmek " 
d .. _ -•-•--L. bir h~' ..-: ___ ı...:- aetıic ar- m m r'"llllUll eanıam av e e- Londra, lS (A.A.) - Da.biliye nen- IU meın1 ket ı 1 i i &kimizi D--• ... 
~ müre.u-u ,d.-Jerm parti ,__,,_ ,oiatanda ela •JDI f9J rin mikdan timdi SOO ili 1200 tahmin reti tarafından yapılan bir tamimde e uar arı!1a ft r: .....,~nn en mühimi fÜpheais ma· 

•ttiiini ve ba meaal o1dakl•· 1111tlarchr· Yun 'da ıaraı, mil· edi1m ktedi L hal d mi 1 da hart> zamanında ı9ııkların son harbte ol- arttırdıtnnısı MSylem19tir. denlerdir. Son siinlerde itÇi mebmı-
faali:yetinden ''kaltuhD~ aiyaM olda. Füet ....... ,. arı.den biri 1ıp. e bir r.k f ung e ryo un du. i.u gibi yalnız tehlike i--•eti veril- İktıad Vekilimiz, bucUn valiyi lanndan 'Parkinaon bütün ,.... allı 
hılı bildiri- Yeai fİ1D caclelqa bnfaD uaa. _... ... lııu ça n ço ranıuz •e holandalı mü- di~ ,..... siyaret ettikten 90ftra hilldlmet kona- aenetlerinin ·-L.: , Mı•-: h ı· 
Palüleri .farsediJO"" ~ olmaftal'· .._..,.... Wr ~-. id- bendislerin oturdufu ne bir bomba 5• saman delil, daimi biraurette aön- ğmdald lktıaad Veklleti te9kilitmı den çlkanl...:.:- mu ~Jet M ~ m· 
icralı ~ ••yeni ,.,a~ ~ ......., 

1 
v_.. Jı:eaıli ~ ~~ :=- dil~Üf ~e bunlar ölmüştü~.• • :i~ lbı mıeleceli bildirilmek- teftiı etmit. Kadifebleye &itmit. feh haline ıetirihn..i -:.-~ .:.~ 

tir. Ne yapmak ittecliii ..ı;:1':. dia eclİJ'OI'· 8aDm ~. de teldi- Bır aınema muhabırı tetJkif Tamimde fabrikalann, timendilfer rin iman hakkında alikadartardan Jihaaı teklif etmit. fakat teklif •· 
Si711Si pu'tileri İIP ~ ,... çoll tlmalli .. ~ ~ oWaia edildi ve Nir nakil vaaıtalannın normal bir malOmat -!mlftır, •un kamarauncla 117 ,. kartı in 
tilere yer ...,....y• bir": BalP· keli bir ~iiae 1*4 » Şanghay, 15 (A.A.) - Amerikan tekilde faaliyette bulunmaları için ba- B. Şakır ~eaeblr, buciln .saat on n:rle reddedjlıınjff'ir. 
t..ün .....-_ .......... Fabl icldia edp.Mlir• 'A. I- UMER aktüalite fllmleri llmüta olan eıı iyi zı metoc:Uar derpif edilmellltedir. bette otomobılle Maniaaya aıtmittir. ''E~" .. ''haJll"' diyenler ..,. 
.._ ela apı f9Ji. ya~ ,..._ Vekil, yum Anbrada olacaktır. "'MIUi aisbet 0 bd.r fula cleiil. .................... 



No: 103 

Yazan: Ceviren: 
IYiizbatl F. W. von Haberi Nurettin ART Alt 

Yirmi 
olan 

hafta beni barındırmıs 

tabyama veda ... 

Gelirimizde 
artıılar 

- Aylık büdce tahllllerimiz 
(Bllfl 1 inci saylada) aarfedildiğini anlatıyor. 

•ırasında, aynı neticeyi verebilmesi, *** 
gelir kaynaklarının veriminin iyi he- Yıllardanberi memleketimizde alı-
sablanmaama ve bu arada bilhassa tılan ve normal telakki edilen bu ne
memleket ekonomisinin gelecek yılı ticenin, bugün birçok memleketlerin 
içinde geçireceği aeyri.n iyi tahmin e- içinde bulundukları mali sıkıntılar 

dilıneıine bağlıdır. Büdceniın görü- karşısında ne büyük bir mazhariyet 
niifte denk olarak (gelirin masraflar- olduğuğnu ayrıca belirtmek lAzımdır. 
la mUaavi) hazırlanmaar, tek başına Büdce sıkınt111ı içinde bucalayan, ı\>üd-

~ym aekıizinc:.i, dokuzuncu ırece- verdijim tahta yanbmcı köprünün bir fey ifade etmez. Bu tevazUnU, ce tatbiklerinden umdukları neticeyi 
leri c:.ebhaneleri, yemleri, aiırbiı b1atmda bulutacaktmı. Binbqmı ba- bUdce tatbilderini.n teyid. ~yle~i alamıyan ve her yıl bUdcesi büyük a
eanp arabalara ,.ükletmekle ujrq- na Mütirin tabmumaz için verclifi lhımdır. Bundan ancak ıyı talmıın çıklarla kapanan birçok devletlerin 
tık. Bu arabalar, mekkire beysirl• ıründelik bir emrin IUl'etile Taziyeti edilen büdceler iyi tatbik edilebilir- baş vurdukları mali çareler, memle
l'İDİD üçte ikili ile birlikte, tıopçular- ve civan ıröateren bir krokinin ler, neticesi çıkmaktadır. ketlerinin umumi hayatına tesir ya-
la airlıim randevü yeri olan ve Vid kopyaunı tevdi etmifti. Ben aic:linıce Bu görüte göre, tahsilatın geçen pacak dereceye varmaktadır. 
köpriiaüniin hemen tarlanda bulu- Seymoar bölüğe kumanda edecek, yıla nisbetle fazlalık vermesinden da- Rejimimi.ıin, memlekete nadet ge
nan tepelere gideceklerdi. Bu nok· ertui ırün ırene kumandayı bana bı- ha ziyade, büdce tahminlerine göre tiren esaslardan biri olarak benimse
ta diifman ırüJJeleriae maruz deiil - rakacaktl. fazla olmasının mali bakımdan büyük diği bu mevzu, birçok memleketler 
eli. Topların mlibim bir Jomu. gb.. Ayrılmadan evel neferlerimi top- .ehemiyeti vardır: Seki.ı aylık tahsi- için bugün bir huret mevzuudur. 
yalardan aaat dörtte, bette yola p. ladım ve onlara mantıktan ziyade litımızın geçen yıla nazaran fazla o- Yepyeni bir hayat nizamı kuran in
bnlarak karanlıkta buraya vara- heyecanla, ırramerdea ziyade bela _ luıu memleketin ekonomik sahadaki kılab, bunu mütevazi büdce çerçeve
aık, piyadelerle topçunan ıreri ka- ptle bir nutuk aöyledim. Aakerle _ gelitimini gösteriyor. Onun, büdcc teri içinde gerçeklcttinnittir. 
lan kumı da ırece yola ç .. c .. ldardL rim aözlerüni : tahminleri.ne göre fazla olması, büd- Bu netice, bugünkü prtlar içinde 
Hücllm için aJ'lll onunc11 ıriiDü aahalu -Allüıii Ekber 

1 
celerimizin ne kadar hassas bir titiz- cidden öğil.nülmeye llyık bir muvaf-

teebit edilmifti. lik ve realist görüşle hazırlandığını, fakıyettir. 
•• -Talim yok! Diye beiırarak al- üzerinde çok dikkatli, çok ciddi emek 

Aakerler, büyük heyecan içinde kıtladılar. -------------------------Mt 
idi; gözleri dÖDIDÜflÜ. Son iç gün Ondan acmra tabyanm her tarafı-
içinde daflblDIJf olan tapllar ela vü Dl dolatarak beni, atalı yubn, yir
cudca kuvvetlerini arttumqb. Bü- mi hafta tehlikeler, mahrumiyetler 
,;ik bir feaıiyet büküm .ürüyordu. ve vaaıtauabldar içinde befrma bae
Müfiria telkin ebneıkte oldaiu iti- Dllf olan bu yere, içimde bir çok duy
mad o d.-ec:ecle fada idi ki bu hü - ırular duyarak, aeaaiz aeuiz veda et
cammı muvaffak olacajmda bir tek tim. En aon olarak yatağımı aerdi
.... bile tüPhe ebllliyorclu. Biz, za • iim köteye bir bakımı. Rutubetli, 
bitler, hürriyete ı..Y"ıpnMr ujnmda yaf11lı, çınl çıplak oı.n bu yer, be -
yapacaimuz bu t~ maval. nim için ne kadar deferli idi. 
füiYeti ve muvaffmyetaizlik ihti- Sut ikide yola Çlkıbk. Sabahleyin 
.-ileri ir.upunda lr~zi pek uzun bir meaafeyi yayan yüriMlüiüm 
fasla aldatmak btemiyorcluk. Fakat ve o semenden beri de d__..lan 
bu fikirlerimizi açıp varup ...... çalıfbimı için ~ırundum; bu ... 
leri de lmmıJor ve elimizden ırel• beble ba &lafa yolma mühim bir ku
her ..,.i yaparak oalana bta ceeare - mma at üzerinde aldım. Hararet, aı
tİllİ oldufu sibi mahafaza:Ja çalıp- fırm 1berinde bir, iki derece idi. 
,..duk. Ben, tahaan Vicl köpriilüa • Yollana çamur fazla, dağlar, te
dea, rua aaflanm dürWim;..le r....1 peler bembeyazdı. Gök yiizü yüklü 

SEKiZ AYLIK TAHSiLATIN GELiR NEViLERiNE 
GORE DAGILIŞI 

VARİDATIN NEVİ 1 9 3 6 

Hayvanlar vergisi 12 477 840 
Kazanç vergisi 14 621 313 
Gümrük vergi ve resimleri 30 704 718 
Muamele vergisi 14 534 157 
fatihlik vergisi 11 717 053 
Damga ve harçlar 6 506 112 
lnhiaarlar 28 226 327 
Buhran, muvazene, hava • 
kuvvetlerine yardım 

vergiai, tayyare reami 
Buğdayı koruma vergiai 
Diğer varidat 

27 933 832 
4 753 905 

11 425 107 

1 9 3 7 

14 980 347 
17 050 647 
32 353 614 
18 404 934 
13 856 492 

7 914 571 
27 267 719 

33 048 792 
s 016 409 

12 966 936 

FARK 

2 502 507 + 
2 429 334 + 
1 648 896 + 
3 870 777 + 
2 139 439 + 
1 408 459 + 

958 608 -

s 114 960 + 
262 904 + 

1 541 829 + 

ettikt .. aoara mavaffaki19t lmidi • idi; bulutların bu kül rengi ünifor- --------------------------
• p9k as olualau 'luNMmit, falr.M malumm mana. f'I idi: Kar 1 
k &laim1 kİlmel .. aplll&IDlltmD. Bizim ıeçtifimiz yerlerde hava 

tık kbanan clolmaunca .... -- açalm5 fabl~ ciftnDCla kelif 
110 da kaaabad•D pri plerek llfllD aia ffr«h. Benim lmmenclam altmda 
YU', - ,.... bailadmı Ye biraz bir oabep yİnDİ nef• (butahldaa 
peıkaiınet, bir kaç bfak 11cek çorba kaMmııt), lmk mekire beysiri, GD 

JN bir IOIDUD ekmekle bnmm clo- iki ölr.ü anba.ı vvdı. Çok geçme -
ıwdgm, Haritalar, krollıil•, plin· dea &Jlll ,...... ,.apdlmt kollar ela 
lar, _.., w hebral.rma o Jraduo bize iltibek etti.~ 7&Watb- Yaan: Alaia Tol.toi 
~ ~ q kadar uttJr.. Pms seman ...-.ıar, atlar,.-.... 
W1b ki bımlardua bir in-mı s.-i • l• bir ....... baliııai aillufb. Plev-
de bznnbwi• --- ..... vaı ..... ~-..ısı..-..-. pçtik. 
........... - WrWaia .... ~ , ...... Mir.......,,.. ......... lair 
pkl..... , .... ,.. w... .......... 111 •• 

• --~--il- ~. .......... .mm. ç.ı.r• lj • - .... 
oıı. wıMi ...._._-, cııııv•wn Ye ,__lmitti; aima1arda he~ --

.. ,. ....... iıililillf~ ~--· ~ te ve Gmicl okunuyordu. 
tehnlan birer zahit bir onbafı w bir Ortalık kennrken kö riiniin 600 
takanla birlikte naldiye koluna ~ - ,.... ..._ıi ~: bulunan 
fabl ediJwdu. KarU"Sllatan bu lf8 çıplak bir tepeye vardık. Bi&clm ÖD

U,.abtli" kmdine .-...- bir -- - ..... olua .......... •• h.7sir
Mti göswleamek lau_...... clil lııtif '-• bani.,. muhafm olen bir Uç 
alan binbat- IMni ...... .._. piıoeıcle bölüiü lllareda topı..ıt
lttRnda bal•ı• ...,._ Beailla vasi- larcb. Tepenin ea ,_.- noktam• 
,..., DaldiJ'e w-- iri taama ..u- c1a c1a bir topçu bataJ'7UI bulan• 
lip edilmeclifiae nUaret, _.. .- yordu. Bbimle nehir anıamck, 10-

konekl•,-acaiı y..ıeri ..... ta- hm tem al'ta,....." ---200 
7ila etmek, aadee ..... Jrıol11 --- kadem lr.adar ... iıd. çıkıt hareketi 
..,_ 1nrakarak pdip Ple ... in=•• cloli~ ~ ve ma • 
dam Hfiae,.tn Beyin emri akma IİI'- hafnlan artbnlmıt olan Vlcl köprii
mekti. Taharamla erteti ahalı ... t Mi tP,.au .!mut•.._ Bir kaç ta

l ela V".ct'in aai 1u7Dmcla, timalde bur köpril~ ........,... ediı•.._ 
Ye Opaneç'in yekmmda Ye VW le Nehrin .a aa1üli ho,w ~ 
Grhiça'nm birlettiii ,-mi• 300 olan ileri kanbllM' da ~ milli 
pN-a mat.ta bulwa n beDinl uttmlmqb. 
keneli•• Opaneç köpriilıii .... 

Birinci kısım 

(Sona••) 

No: 1 

lıtanbul bonası 
15-2-1938 

PARALAR 
ALII SATI8 

Sterlia 627- 632.-
Dolar \23- 126.-
Frank 76.- 82.-
Liret n.- 106.-
Belç. franp so- 84.-

Drahmi 18.- 22.-
İa. franıı 575.- 582.-
Leva 20.- 23.-
Floria es- 70.-
Kuron Çek. 78.- 82.-
Şilin Avua. 21.- 23.-
Pezeta -.- -.-
Mark -- 29.50 
Zloti 20.- 22.-
Pengö 21.- 25.-
Le1 12.- 14.-
Dinar 48.- 52.-
Yen -.- --..-
Kuron !e. so.- 32-

ÇEKLER 
Açılıı P. Kapuuı F. 

Londra 1>29.50 ö30.-
Nevyorlr 0.798840 0.79575 
Pariı 24.26 24.21 
Milino 15.1787 15.165 
Brüksel 4.15975 4.695 
Atina 86.815 86.7460 
Cenevre 3.4322 3.4295 
Sof ya 63.5425 63.4920 
Amsterdam 1.4245 1.4233 
Prac 22.6767 22.6587 
Viyana 4.21 4.2063 
Madrid 12.39 12.3810 
Berlin 1.9745 1.9712 
Vart0va 4.1985 4.1952 
Budapeıte 3.9880 3.9880 
Blikrq 106.275 106.19 
Belcrad 34.2732 34.2460 
Yolrobama 2.7290 2.7261 
Moskova 23.665 23.685 
Stolrholm 3.0794 3.0794 

ESHAM VE TAHViLAT 
ACILIŞ KAPANIŞ 

1933 Türk borcu • 1. 19.- 19.-

" .. .. 
.. " " 

( Vadeli) 
II. 19.- 19.

( Vadeli) 
111. 19.- 19.-

(Vadeli) 
Sivas - Erzurum 

Hattı ta. 1. 95.-
" " " 111. 95.-

Anadolu D. Y. 1 ve 11. 40.75 

Pariste 

95.-
95.-
40.75 

Tıklrtllllı Hlseylı 

lel•yılı Passmanı 
t' MIUdlr ,..ti 

RADYO 
Ankara: 

Öğle neşriyatı: 
12.30 Mub 

pllk ııetriyatı - 12.50 Pllk: Türk m · 
ve halk f&rlulan - 13.15 - 13.30 Dahili 
harici haberler. 

Ak§am neşriyatı: 18.30 Mubt 
pllk neıriyatı - 19.00 Türk musikisi 
halk f&rkıları (Makbule Çakar ve arka 
ları) - 19.30 Saat ayan ve arabça n 
yat - 19.45 Türk musikisi ve halk fal' 
rı (Hikmet Rıza Sesgör ve arkadaşları) 
20.15 Radyofonik temsil: (Ankara Şehit 
yotrosu artistleri tarafından) - 21.00 
haberleri - 21.15 Stüdyo salon orlrea 
1 - Helm Mietaner İn einer Rumanis 
Tscharda. 2 - Joa. Haydn Der Sturm, S 
iie G. dur No: 8. A. Allecre molto. B. 
dante. C. Menuetto. Ç. Presto. 3 - Ha 
Fantaisie Moaaique - 21.55 - 22.00 Y 
proıram ve İstiklil marıı. 

İstanbul: 

Öğle neşriyatı: 12.30 PlWa tfirk 
sikisi - 12.50 Havadis - 13.05 Plikla 
musikisi - 13.30 - 14 Muhtelif plik 
yatı. 

Ak§8ID neşriyatı: 18.30 Plikla 
musikisi - 19.00 Sözatiz türk musildal 
19.30 Konferans: Doktor Salim Ahmet 
rafından - 19.55 Boru haberleri - 20 
Necmettin Rua ve arkadaılan tarafm 
tiirlr musikisi ve halk 1&rlnlan 20.30 Ha 
raporu - 20.33 ömer Rısa tarafmdaa 
ça söylev - 20.45 Nezihe ve arlradqlan 
rafından türlr musikisi ve halle f&l'la 
(Saat ayan) - 21.15 Fasıl su heyeti: o 
yanlar: İbrahim Ali, ldlçüJı: Safiye, bnı.m 
Muammer, Hamdi klarinet, at Cevdet K 
zan, tanbur Selihattin, keman Cevdet, 
21.50 ORKESTRA: 1 - Liut: Rhapaodl 
No. 14. 2 - Artemiew: Aa petlt villace raeıı, 
se 3 - Grech: Nuit Alc~rierme, aaite. 4 • 
Lefort: Tendre babillage. 5 - Tavan: 
Maureaque - 22.45 Ajana haberleri - 2S.00 
Plllrla sololar, opera ve operet parçalan -
23.20 - 23.30 Son haberler ve erteai dnllll 
programı. 

Avnıpa: 

OPERA ve OPERETLER: 19.45 Soba 
- 20.30 Hamburc-- 21 Roma. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN• 
FONİK KONSRLER: 10.30 Hamburc -
151.35 Miinih - 20 Berlin, Laypıı:ic - 20.31 
Budapqte - 21 Vart0va - 21.15 Droit
wich. 

SOLO KONSERLERİ: 17.SO Vinna -
18.15 Hamburc - 19.30 Laypıı:ic - 20 Mon
te Ceneri - 21 Frankfurt, Könipberc -
21.40 Viyana - 21.45 Paris. 
NBPBSLİ SAZLAR (Maq v. a.): LiG 

Laypsis - 12 Köniısberı, Lannıı. 
ORG KONSERLERİ VE XOROLARı 

12 Droltwlcb - 17 Budap01te - 18.20 Xö
ni11berı - 18.30 Bresin· - 21 Loadoıı • 
Rqional. 
HAFİF MUZlK: 6.30 Hamburs. Xolônot 

ya - 9.30 Berlin - 11 Franldurt - 11 
Brealav, Frankfurt, Hambars. XolGIQ'& -
14 I.anWs - 14.15 Berlin - 14.30 x~ 
bas - 15.25 Hambaq - 16 Xönipbeq-. 
11.10 Fnnlrfurt, Hambars. lltlnih - 22.31 
- 1 BALK'. MUSbetat: ıuo 8t1ltt&art - il 
Berlin - 11 Stattprt. 

Parle. 15 (A.A.) _ Am4o1a ajanaı- ,.!!.AN! :!z=~L~ ~rK!:cm.11,!: 
-- ..._ ... mallabtrl blldiri-ı beq, MUIDO, Vllna - 23.10 Badalıeılte. 
- - ;r-- Poste Parialen - 23.25 London - Recload 

Terkiye alır ıdı:let profesyonel gii- - 23.50 Droltwlcb - 24 Ltlbelnbaq. 

Aksu kurtarddı 
rq pmpiyonu telclrdallı. cl&ı f.1k g41-
rqini btıyilk blr bW>alık huzurunda 
yaptı. Ttlrk ıtmıPiJODuna baaım ola
rak kuwetll garqçller yetittirmekte !ıtanbut, 15 (Telefonla) - Sbıob-
methur olm Letonyınua hqln güre- da ln.ceburun'da karaya oturan An. 
pıe tanmmıı pmpiyon Peuman çJb. npunı bqi1n kurtarıldı. Abu Si,. 

nkmttır. Herkee, Avrupaya bllhaua nob'da tamir ~recek ve aonra lsta
:o.ı Kolof w Declme 8ibi büyil.k gii- bula gelecektir._, 

retÇıllerle .....-ıa ıolmit olası te-
kkdallmm bu Dk kartd•p11 .. •u aıa- lsviçrelilerle görUşmeler 
b ile beldlyoc"du. 

Teklrdaltı, ıttretln bidayetinden devam ediyor 
itibaren atılpn ve çevik oyunlarını 

tatNlaı baflamıt ve 100 kilo aıfdetin

dekl letonyalıyı 14 lnd1 dakikada, iki 
omuzunu yere ıetirmek auretile yen

mittir. Teklrdaflmm etlrati ve müe
taaa pUbiyeti tiddetli alkqlarla 
karfılmımıttır. 

laviçrelilerle bir müddettenberl de
va metmekte olan ticaret ve ldirinı 8D\ 

l•pnHı etrafındaki IÖriifmelerin yakm 

da bitmeli beklenmektedir. tniçre tl • 
caret heyeti hiildlmetlmi.ıe blr proje 
vermittir. Ekonomi Bakanhğı bu pro
je üzerinde incelemeler yapmaktadır. 

.avı 

s 



Sa*lık bahisleri : 

Veteriner mesleği ve 
Veterinerlerin vazifeleri 

.ii pnnalan bir taraftan memleket 
Ankara balkeviıün t~~ .. ~ i inde bir plan altmda tatltik edilen 

konferanalar ..-iainden ouu- u • !Yaf tedbirlerine Ye diler t~~ 
Ankara yeteriner fakülte8İ teflerm- da ecnebi memleketlere kartı ıttıbaz 
den Dr. med. vet. Cemal Köni An· eclilen korunma tedbirlerine med· 
kara halkeviacle "V.teriner apalek yua bwunmaktayıs. 
't'e taba.beti, veterinerlerin Y-:zilele- Keza bulatık hayvan b.utalrklan 
ri,, hakkında projeksiyonlu bır ~- ile iDlan ııNtmm korunma•• hmu -
ferana vermiftir. Bu konf_...... u. anda elde edilen 1tafarmalan da 
liaa olarak naklediyanu: ı 1 

terinerlere bir gurur verebilir; 
konferanaa 18 inci ~.aoaıan; ~.kuduz, ruam gibi, .ha~an

Da kadar veteriner m~e~~ Ya::._ lardan imanlara geçen teblıkelı ve 
T~e dejil, batta büıtüD A ölümü mucib olan haıtalıklarm b~ 
Pacla bile geri bir halde buhmd~ ıün imanlarda Ptlmai vakalar tetkil 
na, hula hayvanlarm ~~: etmektedir. Veterinerler için aynca 
baataııldann aebeb Ye malıiY. ~ en hayvan haatabklan, !1-yvan 
• il. . ~-:~en --ı.. baut bir g .ç • ı~L1 (zootekni), hay• 

UUllelWI 7VA- ...-aebebclen yetıttırme ve ıı an 
telDlcle J'&pıldıpu ~ bu . -ı. Yan aigortuı iıleri de birer DMtıale 
•lele edilen mUYaff~ ..- aahaaıdır, fakat bunlardan ~· 
az oldujunu aöylemittİI'• Bılhaua o et ·nerıer için mühim bir vaaıfe 
&unenlar bulapk hayvan ~al~- ~e C~aaplık hayvan ve et muaye • 
lan aavqm111 bir felaket t~ b:ıı- neti ye hayvani gıdalarm muayene 
iini ve bunclan dolayı bu gabi a- ve kontroludur. Veterinerler bu va· 
tik haatabldarm ber tarafta yaygm ·f • üzerleriae almakla ~larm 
•e müntefir bir tekilde bulundufunu :..:~ ile alakadar mühim bir lf ve 
,-9 bir miaal olarak da .. tır18 .~•mı vuifeıri baprmıt olmaktalıtadk ~.:· 
ele alarak bu baatal•im mcı ~ Çünkü baatalıkb veya bu • 
da Almanyada 18 nülyon " ~ leri ile pialenmit bir et insan ııhatı -
AYl'Upada 200 mi170" 11!°11111 et •mazurdur. 
ha.talaktan telef ol~~ ~.;. Koaferaııaçı yalnız hem halka te-
lbİf, itte bütün bu gibı ~taya mekteb • z ve haatabkıız bir et temini, ve 
laJUile h• tarafta ..-.mer mı v 

• .. -----•--:.. açılnw.,,,. lüzam hem de hayvanlan aıhatta ve aaı· 
• mue--- • L • • ka pbk 

hual olclufunu aöylemİftil'• lam bir halde tutmaa ıçın aa 
~-..n.-· ~ ··mutlak Bu 1u.. veteriner ~-- •• hayvan ve et muayeneamm 

•aran bundan tSO yd ~~._ vetenl: ıurette belediye mezbah~ 
ileri • _. ilmi ve •-- ame ı ~ rabus u---
b. enn ı :-ı..:....flannm bütün bir yapılmuı bir _.tte 

il' ...-ıe ......... • bir k d• _L_L_t-__ bılD 
lbemleket ult»U için mühim ~!- ~ ... ~~.-i içİll •JDI 
fİyet oldujuna ipret ebnİf, bugun ... ,...- iki ~ da mıatl• • 
•eteriner tababetinin m~imil. ~e •---..::. ':..... ab-rae•• ebemi· 
.._. .. bir tekil a1clıiml iabat iÇJll ka .. ,....ittir 1 

IDahtelif hamft baate••lan tedaYi ,.tle M L-Lalarm -umi hakka 
ı • - . aa.rkos, roat· 1 - ezuau mel idare 

IDetodlarau, ... p~ derin- maHk belediyel• taraf an 
kea t.,hia ve elektrik teda edilmeaİ. . . 
den b.Juetmittir• Bu aiD .. ~'ft'UP& a _ Me.-...ıarm bir veterm~ 
....ı.ketlerind• pkus bu~I.:.~ r ti .ltmda buluıvnaaı, Ja.DI 
hiırM..de clefil, ~ ~ ~ :::.i.: clirektÖl'ÜDÜD yet.-iaer ol-
~ile pratik ~ Jaa7TaD idi- ...-. 

ıdare edil• ,. .. ~ .a,le. ~----------ı 
~--=-=·~ • • p.i KDçDk Dıı Haberler !'!*!~- eaa>ilrin9 pçıhn-1 liia• ......... . ...... 

:....-.. ..... ~· -~----- .... - .,..c.--1~~ w.-1----.................. ....................... ~ 
....... ··••'*? --i babndan lan iyi--- ., ...... 
IDiihim vazifea.ri olcl~ t...._ 
.... baıt••• ...... pramak '
....... ~ .. yeclba
.. ettijiDi kaydeclerekt -- et. 
.... baJYaD ha~·~~ ....... ö. 
llııi ........ ~ , .... z 
Dine ~ . .ILU • içia _,elci• 
ba sibi ,..., tem-.en taljrnetm ka· 
lnevcud niz•-7=:"4;:..... JDakaad, 
fi a.ıemi,.ce~ claima gös 
t91İr •• tatbik --- ., ......... haJk 
önünde bul~cl ,. ... ilerJelnele-
ekonaariJine iJmi, pr iclılJettiiiai IÖJ• 

re sön uycl~ edil• ı,uı. • 
......... Bu .- ........... .... 
·~ .• ,.... ....... . • ... me1.n. il-
-- ...- ......... .. ..... aaah • 
iDİ tec:a üıbe .,.. ....... nasari o. 
..ıı olclujana.,.. b ............. clıjlaa 
larak 7apdmll ..,t• 0 

..... etmiftir• )aaltal•. 
Bu gün bulaflk ~':.affaki;rel 

lan ...... il• tam bır ...... Yat 

elde eclilcliiiae ·~~~.,.. b• ba· 
tedbirleri ihtiJ&C& ııuu-

~ P-'e Parl. gu.~.t.rf, fiatlan· 
m 40 untimden 50 tıantime çıkarmağı 
dtlttlnmektedir. Epok gueteainin bil • 
dirdiline göre, eyalet gueteleri, bu ye
ni umma taraftar delildir. 

X BelpU - Maliye num, Nafıa it
lerine tahlis edilmek llsere 500 milyon 
dlnarbk yeni de•let bonolan çıbnlma· 
11 için meclise yeni bir kanun ltylbuı 
tevd ietmiftlr • 

X Briikael- Belçika bqnldll Jan-
90n, katolik aylndan Smet'e lktaad ve 
orta ıamf]ar neuretlnl teklif etmlftir. 
Smet bu teklifi kabul etmlttlr • 

X Bükret .-. Kıra1 Karol Franu elçi
li Tbierry'yl kabul ederek kendlliyle 
unn müddet g8rU1mü1tUr. 

x Roma - Palma'dan Oltl'ye ret • 
mesi beklenen yolcu tayyaresinden 48 
saatten beri haber yoktur. 10 yolcu ve 
4 mürettebat bakkmda biç bir ilmid 
beslenmemektedir. 

X Berlin _ Von Ribbentro~, Japon 
sefarethanesinde kordiplomatik ıerefl· 

yapılan kabul resmlncle hazır bulun· ne af • 
mus ve bu suretle haricive nazın a~ 
le ilk defa olarak bir kabul resmine ıt-
tirik etmiştir. 

YESI L DEFTER 
yazan: Margörit R"';"ii 

1 

vropa: L 
... "' 1 ozu ı e 

.ı 

1 
Y acın: H. Lechenperg -37- Çeoiren: Kerim Bilrey 

ka.ti ve zafer tamdir. Ama, bazı tanlan nuan iti- · 
hare almak lizım. Ba:sı tartlar olmaaa1clı. ()yleya, 
vaziyet ihtimal biabütiin batlla türlü olıa.bilirdi. 
Doğruau. .. ve birdenbire artık ne aarahat ne de ka
ti bir netice kalmamıthr. Ve gene herkea yenimi, 
yeni büyük maçı bekliyor ... 

* 
Serbest güreş 

Güret sporu Am.-ikacla birinci unıf sporlara 
dahil değildir. Yani : Baaeball, futbol ve bolu si· 
bi umumi alakayı uyandırmaz. Ticaret noktayı na· 
zarmclan birinci umf olmuı lazandı, ve inMn dü· 
~ bokadan fazla &'Ürete daha çok kifinin 
daha çok para vererek seyrettiğine hiilnneder. Fa
kat ae oluraa olMID .Amerikada güret spora AYnl· 
padakinden çok daha mühimdir. 

Amerikad. güreı battan ataiı ticarettir. 
Tahii giiref amatörlsi ele var. Kolejlerde, ka

lüblerde. Fakat bunlan halk nadiren aeyrecler. Ve 
Gazet lerde bahialeri hemen hemen hiç seçme:.. 

Anlapnamazlıta yer bırakmamak için ı Ameri
kada klaıik greko rcımen aiiretini kimee bilme:a. 
Herk .. yalnız ••Catclı u catch can" denilen lireti 

B belki • kolay olarak "aerbeat'' süret tanır. u, 
dire taY.if edilebilir. Çünkü her iki aiintci ele ia
teclifi tutQf " i.tecliti oyunu tatbik etmekele .... 
beettir. Hamııın• tokat atabilir, batı ile hücum ede
bilir, et- elinden gelirse hamuıun bir kolama ve 
rahacl bir bacatmı kırabiltr, itine gelmeyen bir 
tutQfU huma bD'akllD cli1e sıchkh:rabilir, iiatüne 
baaar, ç.iğner, ayaki9nm •uratma day.r, dizini çe· 
nesine y•lettirir. 
Yapmaıına müaaade edilmeyen bir kaç tq ele 

mevcuddur. Fakat her neclenee aktörlwle giNf 
hakemleri aruıncla kaideler balckmct. daimi bir 
ihtilaf yardır. Durmadan birbirleriyle mANıkata 
ederler ve aiireKiler ve yahud hiç olma:aaa ikiain
den biri, ellerini havaya kaldırarak kendisine ya
pılan bakaı2lıiı proteıto ile Myircileri ikna etme
ie çalıfD'. Ssrtı ,.... ı•lmit ve renilmiı de olaa, af 
edeme:a"" unutulamu, ı.bi..t.i,.te kabahatli bulunan 
hakemin üatüne atrlnM..,.u için polis kuvftliyle 
ve ıüçlükle zapteclilir, ve aeyircilw g;ilene, çile
den çıkar ve müaabakaya ataiıda elevam etmei• 
hazırlaıur. 

Seyirciler de ıüler. Bu müe.bak.ı.rda gözün
clen ,.. Çllunca7a lraclar siilmMt• kendini kim 
taeahillr. Çoia ....... battl elueriyetJe .... 
akıllı gölMldıi, Uttl .......... laerifler .. aıkla 
.. 1mi7eaek ~ .._...., .._ acıclaa -
ratlan bwcı-",. .._ pfri ...... ...a- cm•,.... 
lar, _.. .- baflan ..._ w h=.-nm _., • 
..... 1 ....,_ ... ... flslGl.e atabrl.r. 

S.Jin:Ueır ............... ,......,. ...__ 
..... çüalıııl .., .... Mltlııa iti ... .-.. ---
pek ciddiJ9 ......,_ ve laattl ~ de trajik ltuJam. 
rarlar. lriria dahilinde gok ı..r.ket sönui• se
liJGI' ve d_..,.de• 1aan11ıet aiiıı6ıoelar. Newyoltı
da alb hafta içiade en aa yinni Pret tertib edilir 
ve h• defumcla ucari altı ile aekiz dNt ......._., 
.. her SÜNfd• ele bir aaniye ............. Wri 
yerde, bir aani1e ateki :rercle olar. P...,_._ 
P.tek aiirati,le delitir, timdi ba..,. bıloe lasta· 
ran slretçi bir ... .._ aoara keaclW ,.... bml-
a••ı:rac=M bir vaaiyetde .. ,..mı...- ......... . 
Fakat birclealrin ıene a,.fa blkm•p, " .. ... 
fer öteki ıGreffi me,.clenda ,.,Wur, PlakG siçllk· 
le " Caz.tecileria :rarcbma ile ıins• brt--+h 
meısaldür. 

OW.ça Çllana, deliamlt bir ba..-., ,.._. • .. 

"~· ( 5 $ $42 ŞQQ A+>4W O At h 

Anterna.yonal lcq aporları h:ı1 uuınua 
Alman Bob kımla ekibi 

olaa metodha 1 

Jim Londosa öğle yemeli 
Newrorbn fark tarafmda bir Yunua lobata· 

unda otUilljOI-. <>tana,_...dan maJuad. aeble
rİ •e bir kaç hafta eYYel ••C.tch u catch can" da 
dünya f&lllpiJODhıia 'llDY&nml aybedea JİID Lon· 
do.. C-Ç in Omahone1 ile h.ıel Mlef oldalar. 

Ja Loncb d'1n de buriln de ringde karlmla· 
c:ak b1r tiptir. O&clüriicü ailllu - riqde ipien tu
tunank ,...._metre han.,. uçrunaudB'. Cireti 
öTie iclan eclİJW ki, huma bap ile kanuna clofru 
ı.-.. ..U,.. ve bu auretle m6thit bir darbe incli
NNk -.iıawle çallflJOI'. Ba aani1ecle " rahacl 
ita IUli,...m betda birinde, Loncloe "FIJins TaclE
le" denilen öldüriicü silahım kullanıyor. H&Yaya 
uçn:ror ve ba11111, kafui:rle Jim Laadoeun micle.i
ni delil ayaklumı ltuluyor, bunlar da kenclUini 
mütbit bir lanvetle geriy. tepiJW. Bu bir iki defa 
...._. eclbw "..._,_ Landoa ........... ..._ 
JÜ)uefe llÇllJW ft la..- ita clela tutwmık bir 
JW bNmadıiı için olanca hı-,.le ..,iııaileain a. 
tüne ,.mı.,.or. Oradan da nadinn rinı• a'f'det • 
debiliyor. 

Bana nmb•il O'Mahoaaşiu ölcfiirici liWıı 

''lriela Whip" (Jnailia larbaa) .... lıllMhMe bir

u k.-11trktan ...-. lr.art•=•w •• ıuHn elimi 
illi ..... ,.....,. ......... lariaaf .. ,. ...... 
.......... "'9Jlı 1 ...... ,, ....... .... ....... ., .... ~ ...... ~ ........ --,.. ... .._ ........................ .. 
..,.._ ........ ...._ .,, ak mn•a~. 

Netice ı Hama al'tlk aafms aohma, ~ ,-.. 
rlJI f&lll'l.IOI', ..... trisla Whip" c1 ... kmtaWulu &&• 

......... bncliae illi ........... ill6De JMJyOI". 

Soa •••ncla 7'ik......,_ batla7aea ve rilasde clai· 

- ............ ı+ NE HIMli 0aW Uttle Wol&n 
"IDcliaa Foot Trap" (llmd .... .- 1-pam) ele-
.O• ...... Wr .................... ld ... . 
lı. --,.. ,..._ .............. Uf .. 
... pkll .......... _,..,,. ....... Huma 
.. ~ kalküiliJw - .. ,.....,., ..... ilııisi-
.. mltMt .............. laww,wlar, ... iç ... 
ak da lanlmıık telllilıeıiladeclir, fakat k tMllke 
.... icia -- ..,. .... 

( .... ,,., 
kiiıd bıçatmı alarak maldnenhı içine ler pçirllek ilk dakika kadar bu YUl- farkettiı IRrlflD m,w.uı bu kad mü-
dotru elilip bir terler yaptı. Nihayet, yette kaldı. dabalnl olmuaycb cla1pa dalım kar· 
bir dakika 90tıra haber v,rdh Muavin: fi kaldırıma ceçeceti esnada süratle 

- Huırım. -Yeni bir,., var md cledL ıeıen otomobilin altında çoktan ezil-
Kara maake, muavinine tunları yu· - Hayır, çabpcatım. mit olacaktı. 

dırdı: Kara maake kalkıp kap.,a dotru 1'· - illa, lnlan bu ıokaklarda dikkatli 
.. 1913 de. Brayton'ddi lnglwad ote- rüdil. olmalıdır! 

linl unutmalı manaib ılklyornaıu. - Ne HIDMl ıaro,.c.ııd - Oh, t•kkilr ederim. As kaldı 
Halbuki beade öyle velialu v•rdıı lıi - Yarm, ayni autte. Hu•al mercii- dlkkatablllimln ceaamı çekecektim! 

. ir delil• ıoJrtu. Bu delik vermegi vey• satmalı aıuvala ıör•,. vendesı lnlnla. ı Genç ku, bu aöaleri aöyliyerok kur· 
dıYUdaJu b ·1e kapanırken dıvar· ğim kimselere bata.ıı bidiayi batırlı· Vo kapı muavlııln arJruından kapan· tarıcıama bakarken onan kül renci bir 

Kara maske bir yay tıkırd:,:rl aasiklopedisinin tabilir. Şartlarımı öireame.lc isterseni• dı. koetlmü, •Yatında cetrleri, ıaııündı 
da ınefhur ~ perfembe güna, saat on birde, yer aJU JI bir ÇiÇtil YO tliJlde bir kamıt butonu 
cil:!:~ !:~.,tekrar yerine oturur· fimeadlilerleriain Vuir.lc latısyona 6- I ki d bulundujunu, yani bu kılıp ile, iti gii· 

• b. uuıhane- y;nine: nünde bulununuz. Sonra, orada dura· 8 8ftmİJ8ft GV8t cU olmadılı için fÖJlece ıokakJarda 
Ga et zen in döfCDID'f ır .1- • . ken mua_ makinelini aııııu:, emrini cak olan otomobile binini•. Polise ba· dol&fmaia sılmut bir delikanlı oldutu-

y g u iki kifiden bınni - Ya.ı ber verece.le olur..,,,. hndialai mu- Sobo'dald Old KAmpton aokacmda nu talmeta etti. Fakat pleri ıencın 

1 

de iki kiti idiler· B taQ1yor ve "Ka· nrdi. . b. ıbaDC Uscriııde d~ alla.le bir teblilıe.,. atauf olur•uaua."' yaya kaldınmı baarmda bir pns ım. ıt-lerine taadüf edlaol Hftbire al· 
polis ancak tcshretl ile "dan çekin· .Mua~ ır'lfU DJllUlıı& doiru dönüp Muavin yasıyı bit.irirkeıı: birini bekllyormuı ıibi duna701"du. Oa daa._...m daba doln oldujunu an
ra ınaske"yi hiç bir pıı:~eblikeli bir kUç~ b~=eriııi ellerine takdı .•e - Bari böyle bir mUnuebetıblikte doku Y&flllda, ince ft Serik ımdamlı, lacb. 
lllez, pek maııarcdi •• pe muavini o- lbtı~ e d bir k&iıd sUrdU. Çekin· bulnnmau, dedi. samimiyet okunan t11D1s JGall, Alp- larqm pnç dlnm ecllyordu: 
haydud sayıyordu; ~u::.: emirlerini ~~y:ih:t vanDlf cibi. ıo_rdu : • - Merak etme, bu herif böyle terler- l~rdekl mineler Iİ~l koyu ~Yl ~&.l~ - Bu kadar dalacak ne vardı 1 6lsey· 
lan öteki ise, çete reli d dıiı bır · ..:...ı-ııUec:ciimifdeD e den ıl!ekinirl sb mektubu her .sam1nki bır cenç kız ... Sohoda, kendılerını CÜ· diniz t-ı..ı.ikata --'-id olarak ı-irakim · ı ııuvo~ u. bi - Bu ıfC .... ..,....- • ırır.· t · ln ...... k ka i~' - ,.... .,.. ıcraya me111uı bu u ebeaıiyetli r · ini.? . pbi tamamlayınız. ze ı.ın esır e r-U ~tıraa - lbım celirdL Ne tetlllnlsllk, ne ted· 

Bu iki kiti bu sırada. --'"lar ki çeh· aıln 111':' ....... bep bu ıuali sorars~. M '- k '--- al bü ilk yanlar oturur. Bunlardan bir çola la- birlblik 1 l • .... olaGAA - Sıa .,_.. ffakiyetsız- uav...., me tu""" tma y .... d k ha 1 ldar 
ti münakap etaıe•• · i et yardı, ye · i e tadar hanci auıva harflerle yudu "KARA llASD" ve zın onun en geçer en yran 1 ını Yarı ciddi, yarı pim söylenen bu 

relerinde derin ~ir cıdd !rı puro cip· Ş1111~ yrad1111? . • aonra, kiiıdı makineden çıkardı. llek~ tltrlü fCkillerde if~de fırsatını buldu- .cblerden acvk a1u cenç ku kahkaha· 
Cörütltrken içııııı old:bir eylal ~ li~ Jyet aıD& Slimut 111--: de muvaf· tub zarflanıncaya kadar da lhtik eldi· =~~~ '1~bi~ınJ11iz de, yoll-:n bir larla pıoyordu. Fakat delilwılmm, o 
ralarman dumanlar• doiru ka}ın a-• Abdall bu itin nereaın . siz· venlerini muhafaza ettt Nihayet, ka· . an r r ına pçece Ur&• züppemai kıyafetine rapnen 6yle çellk 
hına açılan pencereye la çıkıyordu. :::; taiallk vardı l Muvaffak~:-~ - i•d biçaiı.nı tekrar alarak makinenin i· da, bır an parla~aa &fnlerle kıam yU- libl bir pençeal vardı iri ••. Kı•catıs bl· 
_, h · d '-IY!'ıla IP'ffl ,_,_ -- faıuY• ---·"' d ek polisçe y..-an . . . . zltne bakıp takdırlni, böylece anlat- 1 &... 1 a..'- d ld ır... nrı 
aouar ııbn e • rind• bir.-- r liie ui~ ~ ed·~· iti- neti çıne eiılıp cene bır feyler yaptı. maktan kendini alamadı. e .... n o•-"en, uymuı o u •• ac.,,. 

Kara maske - u.e satarak - 100 mak demektir. Bıa d . ıgın aktinden - Mükemmel 1 mektub bu sabah o- da ıu kelimelerle anlatmak iatffl: 
zılı kiğıdı muavinine ıı sis kalıDll ıaydaı~ dıye - v ba)r.aldll I nun eline geçmelidir; bunu da temin e- Ve birdenbire kolunu uuttı, kızı bi· - Tablnin tekerleklırl altında bir-
IÖzünü söyledi· ıır• bu adaın· ce 1 bıraktık. Haydı yaıı~ alııı. diniz. leiinden yakaladı, bula kendine dojru denblre ölnydim bu kadar acı his et-

- Anlapldı; bundan '°d·ıinden aıu· eve t ilk önce bütltn tedbırleri en Kartı dıvarda bir lambanın yandıl•- çekti. Genç kıs korku ile karıtık bir madlm. 
la ınetgul olaca!ız: ıcen ı etaıelll; si· =ikeden ba}dcdiyor, ve ~a. nı cörUnce Kara maake sustu; kulakla- hiddet ifadesi ile ıarııın incilize ba· - Kusuruma tllanaym. Pakat ın.u. 
halef et ıörec:e~;:... balit ihtiyatı unııtuyo=ıa:e cliAe bir rına radyo batlılı lfbi dinleyici &let- karken atlat:Dııf olduiu tehlikeyi dt ruma bümaym da ek mit kuaurumu 
ra bUtUn veaikalar k• eıtııdeki Mua• omuslara:u 

Bayle diyen Kara iDll 1e~lqtirerek 
Qrf ı JdlçUk bir klasör• 

Dört bayram günü 
Dört bayram günü, çabıanlar için, 

clört dinlenme ıünü oldu. Havalar 
• ah o deli lodos olmaaaydı! • denilebi
lir ki müıaade etti: AnkMa aokaklan 
kadınlı erkekli bayram ziyaretçileriyle 
doldla. Bula kıt aofuiu, yabud ıulu
.epken büküm ıüraeyc:li onlann hali ne 
olurdu, ltihwn: Otomollil masrafım, 
yabud baıtabklan dütinün! 

- Ba:rram ziyaretlerini tabü bulu
yor muıunuz? Sokak sokak, kapı kapa 
ıezmeler n.,in ifacleaic:lir? 

Fakat bu eaki adetler üzerinde u
nrla dumuyalam; çocuklarmm kalbi 
kalbe baflayan hakiki uevsiyi daha iyi 
bilecekler, bayramlarda mani ara,... 
caldar, yeni elbiae siyip netelenmek 
lüzumunu me.eli 30 afuıtoıta Ye ma • 
aeli 29 ilkteırinde hiıaedec:eklerclir • 
irakai elem hurafeıi, 1938 türklerim 
henüz ba7ram ettiriyona bunda fada 
bir zarar anmuyarak 1948'i beldiye
lim; uman yeni •• iyi itiyacllann teelo
ıiiaüne yardım edecektir. 

"Kmla:r" pzetesinde 1au;.ı.,. 
pefinde bathiı ile yazan arkadapa 
fikrine tMftMlliyle ittirik etmi:ron11111 
Eilence yerlerinin azlıp ve eilencelı 
rin pabalılıfı batka, fakat Ankara'da 
dahi • eğlencenin mahiyeti tayin edil
mek f&rliyle • pekili eğlenilebilec:eiine 
kaniim; ben dört tatil günümü tö1le 
pçirdim: 

Cuma ıiini otobüM ı.inenk ç... 
ka:ra'ra " Keçiörm'e aittim. ç.-.. 
r•'da Ankannm bulutlu mamarumı 
..,...ttim; Keçiören'cle 1eub dailana 
MYkini ıürdüm; akıam PaYiyon psk 

neteli idi. 
Cumarteıi sünii Kaftldıdereye ... 

dar Jiriiyerek çoktan sönmedijİm .. 
cloıtamla, soba bapnda, hemen ber ..,. 
den aaatlarce konutabilawnia etaiz ı.
dmı tatbm: Do«lıılr .,. io....,...._ 
lkiainia ele kıymeti iiseriade bir .. .. 
bia Jiriinib. o alqam Şehir lobaı.
amda BiJaalro'lan dinledim: Kannea
lsri, tor.clorlan, mababbetleri, mm.. 
ri, batti kaah ibtilillerirle Witia ı .. 
panya...Yedam. 

Pazar rlni miOi lrilme ~ 
birinciaine seyirci oldum: Futbol, aat
ranç sibi, dinlendirici ve diifiind6riic:i 
bir OJ•"-1 fala olank -- .-çli
lia bütia ...,...... da .......... 

daha bi •ilence ot.bilir mi idi? o .... 
.-, iç ....... illi lllll'Iİ .... opadamı 

- ......... At .. clelil, fakat 
mü 12 ........ 1ç-1u ,..,........ 

-~--Palatl 
•rlt ........ .,..... 7 ıhı. 

talama• nhatlarmclancbr. 
Pasartıai ıüahnn r•takta. kalaw 

iterek .. etki gueteı.i bntbnnık 
pçinnak silti, tatil günleriae .... ... 

:rantmlııellik içinde öile ettim. Alqam 
üıtil, gene yürü,...., ......., yeni Si • 

_,. pldim. Melek (çıplak lmlek 
neclen?) filmi Marlen Ditrib'in en ma
yafhk filmlerinclm llİrİ idi: o. hay. 

raahkla MJftttİm. 

Dört ...,.... sini, itte böylece, .. 
...., ı.ua..,..dıtım, tanwairle keadiıo 

me aiti, iatadifian sibi taurruf ettifim, 
dört tatil sini oldu. - N. Ba1clar. 

af ettirmek için yapacak bir teY var
- Nedir o? 
- Sizi yemeie davet etmek. 
- Fakat ıize borçlu olan benim. 
- Öyle iae yemeği beraber yiyeco-

tiz .•• Hey, toför, buraya cel 1 
Genç kız otomobile binerken sen• 

cWüyordu. Bütün teceuüı hiıleri u• 
yanmıttı. Macera romanlarının devam
lı bir karii olan bu genç kız - ciddi 
sayılmıyacak hal ve tavırlarma rai· 
meıı - otomobil altında ezilmek üze
re olan kızları kurtardıktan ıonra on
ları lokantaya davet eden kahraman• 
lara kartı daima hayranlık duymuttu. 
Şunu da soylemek lizımdır ki bu genç 
ku henüz on dokuz yaıında idi, ve -1· 
dıiı terbiye iae modern fikirlerden 
ınWhemdi. 

- Nereye cidiyoruz l 
Sarıpn delikanlı cevab verirken oto

mobil durdu: 
- Buraya, aziz doıtum. 
- İyi ama, elli metrelik bir yolda 

otomobile binıhr mi ? 
- Otomobillere kartı üıtünlük duy· 

gularınuı muhafaza için, evet ... Akli 
takdirde otomobillerden çekinılir, ür· 
ker, korkardınız ... Bu;rurun, ininiz 1 

Blttün aileıi, arzusunu der • 
hal yerine getıren bİ1 babadan ibaret 
olan genç kız, bu otoriter muameleler· 
de yeni bir zevk bularak itaat ettı. 

Delikanlı, lokantaya ginneaı içia 
~ri çekilip kua yol verırlı:en: 

(Sonu vm) 



-
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Deli tütünü kıymetlendirmek Azllı bir 
haydud 

Amerikada avukatlar ..... 
bir de dütkün smıf ı vard için bir ihracat birliği kuruldu 

Deli tütün senede 

150.000 
lira getiriyor 

Gazianteb, (Hususi) - Şehrimi· 
sin mühim bir gelir kaynağı olan deli 
tütünün ehemiyetini tebarüz ettirmek 
ve yurda iyi bir gelir kaynağı haline 
getirmek için yeni tedbirler alınmıt
tır. Deli tütün ekimi, b,ususi bir ka· 
nunla, Antebe tahsis edilmit bir ih
raç malıdır. Nikotini çok olduğundan 
içmeğe yaramaz, memleketimizde is· 
tihlak edilmez, yalnız: Mısıra ihraç 
olunur. Bu tütün her sene ekicilerine 
vasati olarak yüz bin lira getirir. Tü
tünün çöpünden ayıklanması, sınıftan 
dırılmaaı ve ambalaj yapılması için 
de kadın erkek 40,000 amele çahtır. 
Amele yevmiyesi ve tüccarın kazan
cı da dahil olduğu halde deli tütün 
memleketimize senede (150) bin lira
lık bir döviz getirir. 

Deli tütün son zamanlarda ekim 
ve ihracının kontrol edilmemesi ve 
buradaki ihracatçılarının Mısırda bu
lunan birkaç sermayedar tirketin ko" 
miayoncusu vaziyetinde bulunarak 
ıırf onlar hesabına çahtmaıı yüziin
den f11Dlı ve amerikalı rakibleriyle 
boy ölçüşememeğe ve kıymetten düt· 
meğe batlamıttır. Bu vaziyeti gören 
ticaret odası, 3018 numaralı kanuna 
dayanarak tütün ihracatçılarını top· 
]ayarak "Deli tütün ihracat birliği,, 

adlı bir birlik kurmuttur. Birliğin 
nizamnamesi yapılmış, tasdik için ik· 
tısad vekiletine gönderilmiştir. Ve
kaletin tasdikinden sonra birlik res
men kurulmuı olacak ve birliğe gir
meyen ihracatçılar bu maddenin ibra· 
cından menolunacaklardır. Birliğin 

Gcuianteb'te e•ki bir sokağın görüniifii 

Gazetelerde ıöyle ilanlara rastlan1r: 

yakalandi Bir ay lıinde boıanmayı temin ve 
. 

11h1tlerl glıllce tedarik eder 

Bu canavar -10 

Blliin eY halkını 

ku11una dlımiJ, 

Hayat kıymeti nazarı itibare alına
rak elde edilen bu rakamlar Amerikan 
avukatının çok iyi kazancı olduğunu 
gösteriyor. Hukuk ve ticaret iılerin
de çalışan Newyorklu bir avukatın bu 
meslek sayesinde senevi yirmi bet 
bin dolar kazandığı hesab edilmekte· 
dir. 

Mesleki a}\]ak kanununun (Code 
d'ethique profenionnelle) 12 inci 
maddesi avukatın vekilet ücretlerini 
tesbit ederken "avukatlık mesleği u
muru adliyenin bir tubesidir, yoksa 
ticari bir meslek değildir" diye avu-

yaralıları evle 
beraber yakmııtı 

Gireaun, (Huauıi) _ Şehri- kata boş bir tavsiyede bulunuyor. 
mizde bundan yedi sene evel Hatta paraya doğru bir akın teklinde 
tüyler ürpertici ve en tat yürek- avukatın her gün plıidi bulunduğu 
rJ · b 1 d umumi hayat, onu süratli cereyanına 
ı en i e iğren irici mülhit bir tabi kılarak kazançlı mukaveleler 

facia olmuıtu. Bütün arqtırma- yapmağa aevkediyor. 
lara rağmen bulunamıyan facia- Fakat burada bahsettiğimiz avukat
nın canavar ruhlu kahramanı ni- tar, üniversiteden neşet etmit ve bi· 
hayet yakalanmıt ve cumhuriyet zim de diltündüğümüz gibi en mü
adliyeıine teılim edilmiı bulu- kemmel bir hukuk kültürünü hazmet
nuyor, tahkikata ve söylendiğine miş olan mümtaz zümredir. Bununla 
ıöre facia töyle itlenmitti: beraber Amerikada avukatların da bir 

Facia zanlıaı, tehrıimiz köylerinden dütkün sınıfı vardır. Bunlar, cezai 
Yavuzkcmallide oturan 09lnandır. itlerle meJgul olan avukatlardır ki, 
Bundan yedi sene evvel köyde her de- küçük dereceli ceza mahkemelerini 
diğini yaptırmak zorunda bulunan bu istila ederek Amerikalıların tabirince 
adamla aynı köyden genç ağa arasında idaleti .-.ırtmağa yarayan bütün u
bir tarla meselesinden ihtilaf çıkmıt- sullere bat vururlar. 

liğ olmaktadır. Bu mikdar Amer 
Birletik- devletlerinin 130,000 avu 
tına niıbet edilirse azdır. Fakat on 
devamlı inkişafı dünyanın her t:al'W; 
fında olduğu gibi orada da daha 
yade ilme, itimada, doğruluk ve 
bete kartı umumi bir temayülün 
bir delilidir. 

Birleşik Amerika devletlerind 
avukatlık mesleğine dair 

ahlak kaideleri 
Burada yazılı 32 ye kadar olan kai

delerle kanuni yemin Amerika ~ 
birliğinin Vaıingtonun Setilt denilell 
mahallinde 27 ağustOI 1908 tarihindt 
akdettiği 31 inci içtima devresinde ka
bul edilmittir. 

33 den 45 ft kadar olan kaideler yi
ne aynı mahalde 26 temmuz 1928 tari-ı 
hindeki iç.tiına devresinde w 46 ınel 
kaide Mitigan vilayetinin Grand • Ra
bit mevkiinde 31 ağustos 1933 tarihin• 
deki 56 ıncı içtima devresinde kabul e
dilmit ve 11, 13, 34, 35 ve 43 üncü kai-ı 
deler bu içtimada tadil edilmiftir. 

Başlangıç 

gayesi, deli tütünün ekim ve ihracını r-----------------------------
tahdid ve kontrol etmek, üçüncü, dör
düncü aınıf malları sat1'& çıkartma
mak. ıermayeleri birleıtirerek tütü • 
nün kıymetini Mısırdaki kumpanya

tır. Tarla itinin halledilip unutulması· "Criminel lawyer", - birden ziyade 
na rağmen, Osman 'Gençağaya kin bes- manaları bulunan bir tabirdir - bir 
lemeğe ve ondan intikam almağa karar taraftan mesleki disiplinin büsbUtUn 
vermiıtir. <>aman bir gece, Gençağanın yokluğu yüzünden (ne baro ba'kanın
evine gitmiş, misafir olmuf, adamcağı- dan ve ne de topluluk inzibat mecli
zın yemeğini yemiıtir. Fakat bir ara- sinden korkusu olmıyarak) ve diğer 
hk tabancasını çekerek ev sahibine kı· taraftan avukatlık mesleğinin tama
pırdanmamurnı söylemittir. men ticart mahiyeti iktisab etmeıin· 

Amerikada, diğer imme hizmetleri 
gibi mahkemelerin de iıtikrarı halkııı 
tasvibine bağlı bulunduğu cihetle adf.. 
letin üstün ve mütekamil bir 1eviyey• 
getirilerek bu suretle inkifaf ve ida
meeini temin .zarureti vardır. Bunuıı 

temini halinde. halkta tabi olduiu i
darenin adil ve bitaraf olduğu haldan
da tam bir itimad hasıl olur. 

lara kartı korumaktır. 

Bir deli 
anasını 

boğazladı 
lzmir, ıs (Telefonla) - Aydının 

Karapınar nahiyesinde tüyler ürperti· 
ci bir facia olmuttur. Nuri adında bir 
delikanlı, annesi Kübrayı bıçakla ko· 
yun boğazlar gi.bi keserek öldürmüı· 
tür. Katil yakalanmııtır. Katilin deli 
olduğu söylenmektedir. 

Trabzonda portakal 
fidanlığı 

Trabzon, (Hususi) - Vilayet por· 
takal, mandarin, limon fidanlığı bu ae
ne geniıletilecektir. Fidanlık yeni ağ~ 
dikme mevsiminde halka 10 bin atJlı q. 
dan dağıtacaktır. 

Trabzonda mezarlıklar 
Trabzon, (Hususi) -Şehir dahilin

deki bütün mezarlıklar fenni mezarlığa 
nakledilmektedir. Sağlık ve güzellik 
bakımından çok isabetli olan bu karar 
Trabzonun çehresini çok değiıtirecek -
tir. 

Giresun ne kadar 

et yiyor ? 
Giresun, (Hususi) - Belediye mez

bahasında geçen sene 6206 koyun, 243 
kuzu 1887 sığır, 171 dana, 2021 keçi 
kesilmittir. Diğer hayvanlarla birlikte 
11385 hayvan kesilmiıtir. Yapılan he· 
saba göre Giresunda adam başına sene
de 18 kilo 257 gram et dütmektedir. 

Erzurum hamamlar1 

tekrar açlldı 
Erzurum, (Hususi) - Temizliie 

dikkat etmedikleri için tchrimi.zdelıci 
bütün hamamlar kapatılmııtı. Hamam
lar temizlik şartlarını yerine getirdikle· 
ri için açılmalarına müsaade edilmittir. 
Sıhiye müdürlüğü hamamlara birer ta -
ne pkiyet defteri koymuştur. Defter • 
ler her gün kontrol edilmektedir • 

Oaman, neye uğradığını tafıran za· den ce.aret alarak bütün sanatları ic
valh ev ıabibini kıakıvrak bağladıktan Ta eder. O, - mecmuadaki biT yazıyı 
sonra odadan..cÇ.:ı.m.,. l>~ • .a .aynen tekp•r "!rliv_orum - {ceza isle· 
karıeını da aynı şekilde bağlamif tır. rınde hakıld bır aımsardır ve malı ça· 

Ceyhan nelere kavuştu ? 

Canavar ruhlu adam bununla da hıncı· tınan zavallı ile çalınmıt mallan sak
nı alamıyarak evde bağrlfıp ağlqan layan hırsız arasmda, onun muta.,... 
mawm yavruları da ıamıla ballmut aıthk vuifealni gördilfil vlkidlr). 
n belılnden tabuıc•ını ç*ararak bll· O, hlleklr veya fena ahllklı müvek· 
ti1n ev halkına teker teker atct etmeğe killerini cezbetmek için hiç bir ça· 
baflamıftır. reye baş vurmaktan çekinmez : Muh· 

teşem levhasında (her saat açıktır -
bütün itler çok ıüratle ve ehven olarak 
göriilür) diye yazılıdır. 

Ana, baba, çocuklar da dahil olmak 
üzere bütün bir ailenin vücudlarınıdan 
kanlar f ıtkırırken, yürekler tırmalayı· 
cı acı feryacllar yiikaelirkcn, kana su· 
sayan canavar tabancasını beline sok· 
mut ve bUyük bir eoğUık kanlılıkla ev· 
den difUı çıkmıttır. 

Yakında elektrife, auya ve 
bayındırlıfa kavuıacakhr 

Fakat canavarın vahfCti bununla da 
bitmemi§tir. Cebinden çıkardığı kW>
ritiyle evi ateılemif, İçindeki yaralı

larla birlikte tN yanıp kUl oluncaya 
kadar vah§i bir zevkle yangını ıeyret· 
mlf, ondan sonra köyden uaklqıp 
gitmiftir. Facia gece cereyen ettiği i
çin bidi1eyi köyde görenler pek u 

olınuftur. 

Rivayetlere bakılırsa, faciayı gören 
bazı phidler, bu canavar ruhlu adam· 
dan korktukları için phadette buluna
mamıflar, hattl Dursun adında bir a· 
dam, Omwı aleyhinde pbadette bu
lunduğu için esrarlı bir tekilde öldü· 
rillmüttür. Katil o.manda o vakitten
beri gizlenip saklanmağa muvaffak ol
muttur. 

Fakat o vakittenberi yapılan sıkı a
ra9tınnalar neticesinde o.nan nihayet 
yakalanmıt ve Gire.un ağır ceza mah
kemesine verilmifl'ir. 

Bir adam dondu öldü 
İzmir, ıs (Telefonla) - Dikilide 

Erbeğlide geçen haftaki soğuklar es
nasında Halil adında bir adam dona
rak ölmilftilr. Zavallı adamın cesedi 
bugün bulunmuttur. 

Ceylaantla yeni ağaçlanan ve parke Jiifenen caJJelerclen biri 
Afaiıtl a Ceyhan hüldimet 6incuı 

lediyeıi 1938 yılı içinde yeni plina 
göre, elektrik itini, au i9ini tamamen 
halledecek, latuyona arka taraftan 
bir yol daha açacak, mezbahanın Ö· 

nündeki parkı halkın istirahatmı ta· 
mamen temin edecek tekle sokacak -
tır. 

Adana (Huıud Muhabirimiz
den) - Y ıllardD' bakımaız ka· 
lan Ceyhan, ıu bir iki aene için
de belediyenin ıösterdiği çalıı
malar aayeıinde modem bir çeh
re almağa bqlamııtır. 

Oç dört sene evci Ceyhanı gelip 
görenler timdi gözlerine inanama
makta, yapılan deiitikliklere hayret 
etmektedirler. Böyle büyük bir kua· 
banm bir i.ki yıl gibi pek kısa bir sa· 
manda ıelifmeai, kalaba balkmı hu· 

dudsuz derecede sevindirmektedir. 
Ceybanm imarı ve halkının her 

hususta rahat yapması için bilhana 
belediye faaliyeti ön safta göze çarp· 
maktadır. Belediye, Ceyhan yolları· Ceyhan, iki yıl evelki harab çeh· 
nı iki taraflı ağaçlandırdı, yaya kal· resini bugün tamamiyle atmıt olmak
dırımları yaptırdı, çartıları parke ile la beraber, yarın daha yeni bir yilzle 

kendini tanıtacaktır. 
dötetti, betondan modern ticaret ya-
pıları inp ettirdi, yolları genitletti, Bu yıl Ceyhan& bir de tehir tele· 
bir urt mezbaha, milteaddid umumt fon santralı kurulacaktır. Şimdiye 

kadar Ceyhanda tehir telefonu olma-
halilar kurdu. muı tüccarları büyük güçlüklere sev· 

Haber abndı&ına gör'- Ceyhan be· ıketmekte idi. • .Ni. TL 

Gazetelerin iliç ilinları arasına 
kendi il&.nını koydurur : (Zengin ve 
temiz avukat, bir ay içeriıinde bofan· 
mayı temin eder, petin Ucreti vekllet 
almaz, phidleri gizlice tedarik eder) 
"K : 332 Tribune Office" Şikagolu 
bir avukat olan bu yazının sahibi il· 
linoia ili mahkemesi tarafından mes
lekten tardedilmi9tir. 
Amerikalı müelliflerin de hücum 

etmit oldukları ve maddi yaralardan 
daha tehlikeli ve daha korkunç olan 
bütün bu yaralara karfı Amerikan ba· 
roau tiddetle miicadele etti ve halen 
de etmektedir. 
Kanunların henilz yapmağa muvaf· 

fak olamadıkları teyleri, Newyork 
devletinde 1877 de tesis edilmit olan 
Amerika barosu yapıyor. Memleketin 
her tarafında derin ve hakiki bir iti· 
bar kaza.nmıt azalara malik olan bu 
birliğin bir gün gelib de bu mllcade· 
lede tamamen muvaffak olacağı tiiP· 
hesizdir. Bu tetekkül, bir sendika ha
line geçebilmek için ıiddetle uğrq
maktadır, zira o, yalnız mesleğin 
meınfaatlerini müdafaa gayesiyle ha
reket etmiyor, bilhassa azalarına mes
leki ilim ve ablikı atılamak gayesiy
le hareket ediyor. 

On aekb müteha11rs komite vaaıta
siyle 2800 hukukçunun faaliyeti her 
halde büyük bir ehemiyet arzeder. 
Bir nevi teırt komisyonu şeklinde bil· 
tün memleketin iktisadi ve içtimai 
ihtiyaçlarını tebarüz ettirerek yeni
likler hazırlar, kanun projelerini tef· 
killtı esaaiyeye uyğun olarak hukuki 
şekle sokar, ve mesleki veya siyui 
faaliyetinde bUtün memleketi terak
ki sabuına aevkeder. Bu teıekkül, &· 

vukatların hukuki terbiye meselesini 
hallettikten sonra timdi de gayretini 
adliyenin yeniden tetkiline ve huku
kun tevhidine aarfetmektedir. 

Bütün Amerikada kabili tatbik olan 
senedatı ticariye ve sigorta kanunla
rı onun et1eridir. Gittikçe daha müs
mir ve daha kuvvetli bir tekilde, si
yast fırkaların veya malt tröttlerin 
muzır tesirlerine kartı fikrt hakimi
yetini temin etmeğe uğra,ıyor. Onun 
tarafından ortaya atılan hukukçula
rın tasfiyesi meselesi gittikçe tidde
tini hiuettiriyor, ve ona yeni taraf
tarlar celbediyor. 1881 de 375 den iba
ret olan ua adedi bu&Un 28000 e ba· 

Avukatların ahliki gidifleri dotn& 
görüflü imanlar tarafından taevib e
dilmedikçe lıdilet teminat altına &il!
mlt sayılamu. Gerçi !Dlah eımtın de
vi~ veı-..hele{.i ve.;mealeki havatm ar.s 
ettıgı muhtelif safhalar avukatm vui-
f el erini tahdidi bir 9ekilde taJİD ~ 
cek bir kanun veya kaide .u'ma im
kin vermez. 
~ğıdaki mesleki ahllk kaideleri 

Amerika baro birliği tarafından umu
mi bir rehber olarak kabul edilmittir. 
Maamafih bir kmım vazifelerin bu ıu• 
retle tadat edilmemesinden bunlar ka· 
dar mühim olup da zikredilmiyen di· 
ğer vazifelerin red ve inkir edildiii 
manuı çıkarılmamalıdır. 

1 - Avukatların mahkemelere kar· 
fl hürmetkir bulunmaları vazifeleri 
iktizuındadır. Bununla beraber bu 
hürmet adli vazifenin muvakkat icab
larından doğmryarak mahkemelerin 
büyük ohemmiyetini tebarüz ve idame 
dütünceeinden mülhem olmalıdır. 

2 - Hakimlerin intihabında, (1) ad· 
1i liyaka.tı nazarı itibare almak ve ai· 
yui mü1'hualrın müesair olmasından 
sakınmak baronun vazifelerindendir. 
Baro, adilet kürsüsüne layik olmayan
ların tayin ve intibah edilmelerini fili 
ve ciddi bir tekilde proteatıo eder " 
arzedilen davayı serbeıt ve salim bir 
fikirle tetkik etmelerine mani olmMı 
muhtemel bulunan her hangi bir itle 
meıgul bulunmıyan kimaeleri bu kür
ıüye çıkarmağa çalı9ır. Avukatların 
hakimlik mevkiine intihabları haldcın· 
daki arzularına esaa o mevkilerin ken· 
dilerine vereceği imtiyaz olmamalıdır. 
Kendilerinin hakimlik için lüzumlu o
lan vasıfları haiz olup olmadıklarını 
nazara almalıdırlar. 

3 - Avukat, hakime kartı her ikiei· 
nin ,ahsi münasebetleriyle telif edil· 
miyecek, ve her ikiıini yanlıt tefıir
lere aevkedebilecek derecede dikkati 
caliıb ve mutadın fevkinde iltifat ve ik· 
ramda bulunmaktan çekinmelidir. A· 
vukat, mahkemede görülmekte olan 
bir davanın mahiyeti hakkında hak~ 
le hususi bir tekilde görütemez ve 
muhabere yapamaz. Hakimin müaama
ha veya ,ahsi fikirlerini elde etmek 
gayesiyle çalı,an veya tedbirler ittihu 
eden avukatın bu tekildeki hareketi 
muahezeyi mucibtir. Avukat mahke· 
meye kartı hürmetkir bulunmakla be· 
raber mesleki vazifnhli yaparken falı· 
si iatiklilini de muhafaza etmek mec
buriyetindedir. Çunku, baro ile mah· 
keme arasındaki samimiyetin biricik 
temeli bu iatiklildir. 

4 - Avukat, fakir bir maznunun ve· 
kiletini baait sehebler yüzünden alma
mazlık etmez ve böyle bir kimle için 
en iyi bir tarzda çalıtır. 

(Sonu nr) 

(1) 2 sayılı benu ......... , l ıulihaza Amerika· 
da hakimlerin halk tarafından intihabı aia
temi dola;rıaiyle acrdedılmiltir. Bittabi 
Türkiycdcki ıiatem mıavaubcainde bir tc7 
ifıde etmu. 
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937 nin sonlarına doğru, K... vill· 
yetine bağlı M ... nahiyesi orman bek· 
çisi; ormanın bir köşesinde bir cesed 
bulan ve hemen nahiyeye dönerek 
jandarmaya haber verdi. 

uı;us -7-

Bu katil nasd yakalandı? 
r 

Jandarmanın ve kaza adliyesinin 
yaptığı devamlı tahkikat, hiç bir ne· 
tice vermemiştir : Çünkü cinayet iş
leneli epey zaman olmuştur; cesed, 
ormanın kuytu bir köşesine bırakıl· 
mış; etleri, belki vahşi hayvanlar ta
rafından didiklenmiştir. Yüz tama~ 
miyle çürümüştür. Bir kemik külçe~ı 
haline gelen vücudda, hüviyeti tesbı
te yarayabilecek en küçük bir ayırıcı 
vasıf yoktur. 

Orman bekçisinin dağda 
Bulduğu ceset tamamen çürümüştü 

yor. Sen kendine bir başkasını bul. 
dedi. O akşam çok rakı içmiştim. 

Aklıma pek sahib değildim. Zeynebe 
çok yalvardım. Dinlemedi. Tam or
manın kenarından geçiyorduk. Bir
denbire başım döndü. İçime bir garib
lik çöktü. Onu şehre elimle götürüp 
bırakmayı bir türlü kendime yedire· 
miyordum. Elim bıçağıma gitti. Zey· 
nebin hiç bir şeyden haberi yoktu. 
Uzun bıçağı birdenbire sırtından sap
ladrm. Acı bir çığhkla ylizU kuyun 
yere yıkıldı. Bıçak kalbine kadar da
yanmıştı. Biraz teprendi sonra uzan
dı sessiz kaldı. Kalbi atmaz, yüzU 
gülmez, gözli görmez, ağzı konuşmaz 
oldu. Kaza adliyesi: vazifeleri arasında 

bu gibi esrarlı cinayetlerin aydın
latmakta olan polis enstitüsüne 
baş vurmayı son bir çare telAkki edi
yor ve bulunmuş olan cesed parçala
rını, bir sandığın içine koyarak ens
titüye gönderiyor. 

• 
. Lombrozo'ya göre, adli t~~irl~ bi

zırn "taammüden" adını verdığımız, ya 
ni düşünülerek ve hazırlanarak işleı;ı
ıniş cinayetlerde, katilin zeka ~e bul~ş · 
kabiliyeti tam faaliyet halı~dedı~. 
Böyle cinayetlerde cani, hiç bır dehi 
bırakmamaya çalışır, plS.nlar çok za· 

illan dahiyanedir. . • 
Emniyet teşkilatınır. can.ıyı .. ~~l

ınak için nasıl çalıştığını hıç duşun
dünüz mü ? Zabıta romanlarında o
kurken bile hayret ve dehşet. içinde 
kaldığımız katilin bin bir entrıkaları, 
hayatın hakiki vakalarından ahnmı' 
ilhamlarla yazılmıştır. Başka misal· 
ler yerine, yukariki satırlarda okud~
ğunuz vakayı tekrar okuyunuz : Bır 
orman bekçisi, koca ormanın kuytu 
bir köşesinde bir cesede rasthy.or, ~e: 
sed çürümüştür. Üzerinde hilvıy~t~~ı 
belli edecek hiç bir iz yoktur. Butun 
ihtimaller göz önünde tutularak tah· 
kikat yapılıyor. Katil b~.lu~~m.~yor. 
Fakat bu cinayet böyle yuz ustu ~ı
rakılacakmıdır ? Katil cezasını gor· 
ıniyecek mi ? 
Hayır ı Katil muhakkalç bulunacak

tır : İleri cemiyet, dökülen kanm he
sabınxn sorulmamasını asla mazur. gg

. il il tedbırler tenıez. Bunun için bır s r 
1 ke, bir taraftan a ınmıştır. İnsan ze cısı, 

0 adam "'ld"" k ve bulunmamak Y • 
1 ° urme bulurken, ge
Unda şaşırtacak çareler dana çı· 

• e b nlarr nıey 
ne ınsan zekcısı! u. daletin eline 
kararak \can dokenı a 
teslim edecek tedbirler b~l::::~ğınu 

Aşagwıdaki satırlarda 0 
• bir 

.. k"yede yenı 
hadiseler, size t~r 1 t ğını öğre-
nıüessescnin ne ışler Y~P ı d "~li• ..... _.ı...:. :a.. -ıı-••enın • ' 
enatitlisü" dür. emniyetini 

Türkiyenin iç huzur ve bilgili ve 
lağlayan zabıta kadromuza. b Ü· 

· • ek olan um 
ideal eleman yetıştırec .. takil bir 
cııaeaenin batılı ~~ına ~u~r 
tubesinin adı Krımınol~Jıd~~ai polis 

Bu ıube Kriminel yanı c 

kadrosunu kuracıt:ktır. "b" dir terkip 
Burası, bir fabrıka g~ 1 k ' daınlası 

'Ve tahlil fabrikası .•. B: ançası han· 
kime aiddir ? Şu tırna p~u kürda
gi parmaktan kopmuştur.ı·yeti nedir? 

ğ n husus 
nın dolaştığı a z_ı . hakikimidir ? 
Şu para sahtemıdır, . 

' · · dır ' Bu parmak izi kımın · n1 k ı"çinde 
· · kara ı 

Bunların her b~rı, hadisenin 
kalan bir cinayetın ve~~- u·· nde pro-

. . p l" enstıtus 

.ıyene ettim. Bir kireç tabakası .. 
Cesedin bulunduğu yerdeki toprak· 

tan bir mikdar getirttim. Onu da mu· 
ayene ettim. Toprak kireçl~ idi. Va
ziyeti anlamıştım ve şu netıceye .. v~r
dım : Katil, kurbanını ormana gotur
müş, onu açıkta bxrak~aktan kork· 
muştu. Belki görünür dıye uzun boy· 
lu bir çukur da kazmamış, topr~~ı 
şöyle bir eşelemiş ve cesedi o~un ıçı· 
ne atmıştı. O zaman bir tesadilf, bel· 
ki katilin ele geçebilmesi ba:kım!ndan 

d b. tesadüf ile cesedın bır ko-mcsu ır w ' •• 

J b k ireçli topragın ıçınde kalmış· 
u u "dd l" .. 

S ra belki yag·mur, şı et ı ruz· 
tı. on , 

• saı"re 1·1e belki de et kokusu a-gar ve • . 
lan yırtıcı hayvanların pen.~ele~ı~h: 

d n1cyd<1n<l çıkmış, etlerı dıdık-
c•9C: • • d k 1 b" 
1 nmiJ, fakat toprağın ıçın e a a ı· 

l:n elin iki parmağına hiç bir şey ol

mamııtı. 

Birçok ihtimallerden biri : 

Acaba bu cinayetin sebebi ne olabi
lirdi ? Evveli onu, hiç olmazsa muh
•·'" lht;....,.,.11., .. halinde t•~bit l"tml"k 
lazımdı. 

Mahallinde yapılın1' olan tahkikat 
uzun boylu bir §eyler öğretmiycrdu. 
Hadi9Cnin olduğu yere, nahiye mer
kezi on saat kadar uzaktı. Nahiye 
merkezinde olan bir cinayetin kurba
nının, bu kadar uzak mesafeden geti· 
rilerek gömUlmeıi ihtimali pek mev
zuubahis olamazdı. Etrafta bet altı 
köy vardı. Adliye burada da tahkikat 
yapmış, fakat bir ip ucu yakalayama
mıştı. Çilnkü nüfusu belli olan bu kü· 
çük köylerde, kaybolmuf hiç bir ka-
dın yoktu. Bu ormanın pek yakın çev
resi meskGn değildi ki, ormanın için
de veya kıyısında bir mezarlık olaun. 
o halde bu ne olabilirdi ? 

yalnız iki par:mak sağlamdı 
Ölünün üzerinde kim olduğunu 
gösteren hiç bir İze rastlanmadı 

muhakkak o muhitin yabancısı idi. 
Fakat ne sebeble gelmiş olabilirdi ? 

Bütün üzerinde durduğum, fakat 
gerçekleşmemiş ol~n ihtimaller gözü
mün önünden geçıyordu. 

Birdenbire dimağımın içinde bir 
ışık belirdi. Fakat bu ihtimalin bir 
türlil hakikat olmasını temenni etmi
yordum. Son ümidim olmasına rağ-
men ... 

Bilmem o vaziyette ıiz de benim 
gibi düşünür mü idiniz ? Anjldolu 
köylerinde öldürülen kadınların ço
ğu, umumi kadınlardır. Bu babıtsız
lar; köylere gelince köyün sakin ha
~tıı:ıaa bir fırtına yaratırlar ve ekse
riya normal olmayan bu taşkınlığın 
kurbanı olurlar. 

Ölmüş, ismini bilmediğim bir kadı
nın böyle düşmüş ve ahlakını kaybet· 
miş olduğunu bir ihtimal halinde bi
le olsun kabul etmek bana acı geli
yordu. Fakat adalete bazan böyle ih
timallerden de varılır. Ertesi günü 
sabahleyin erkenden işimin başına 
geldim -ve itina ile muhafua ettiğim 
parmakları elime alrp tetkike başla
dmı. Nihayet kararı verdim ve her 
tUrlU izleri tcabite mahsus olan labo
ratuvara girdim, kapıyı kapadım." 

Bu parmağın bleri : 

Bu parmağın izini alacaktım. Bü
yük bir dikkatle onu evveUi mikros
kobun altı.na koydum. Hatlarını tet
kik ettim. Et ve deri de çok yaşlı, 
geçkin insanlarda görülen sinir fazla
lığı ve elyaf sertliği yoktu. 

Bu, bir genç kadına aiddi. 
Parmak izini, bir suç işler gibi a

cele ve uzun boylu dliıünmcden al
dan. Kararımı vermiştim. Onu, K. ... 
vilayetinden gelecek olan parmak iz
leriyle karşılaştıracaktrm. 

.. J?eft~rd~i bil- öğrenmek lazım geliyor. Kendisine 
tun ızlerı mıkros- bu vazife verilen memurun raporun
kobun altına koy- dan şu satırları beraberce okuyoruz : 
m_uş olduğum cese- "- Köye, bir emniyet memuru ola
d~n. parmağının i- rak değil, öte beri satan bir seyyar 
zı ıle karşılaştın- satıcı olarak geldim. Yanımda köylü-
yordum. Sonlara ye lüzumlu ufak tefek eşya vardı. 
doğru w ve ümidsiz- Köy odasında geceleri otururken, 
~enmege başladı- sözü hep köy eğlen~elerine geçiriyor· 
g~.m s~rada vücu- dum, Süleymanla tanıştım. Biraz de
dum hır kere sar- liş:men bir delikanlı idi. Ara sıra göz
sıldı. Aradığımı led bir şeye dahyor, düşünüp kah
bulmuştum. İ k i yordu. Bu hali dikkatimi çekiyordu. 

parmak i~i •. ölünün parmak izi ile "'Ben de söylerıem fena olur." 
defterdekının sonuncularının arasın- Şüph 1 . b s··ı .. . d 
da bulduğum bu iz birbirinin ayni toplam e erdırn, &...~ ~- eymh~n bcuzkelrın e 
· d · yor u. :tS ır gun, ıç eme-
1 

1
• diğim bir zamanda, iki köy delikanlı-
Alnımdaki ter damlalarmı sildim 

sı arasındaki kavga, bu sır dolu facia-
ve köşedeki koltuğa oturdum. ~imdi, nm ilk perdesini halletmiş oldu. 
ölüye aid olduğunda asla şüphe et- Bir ikindi üzeri, köy kahvesihde 
mediğim bu parmak izinin sahibine 
aid olan notları merakla ve biraz te- oturm!1ş• gene SUleymanı gözetliyor

dum. O, bir seyyar satıcının hiç ıe· 
easürle okumaya baııladım. bebsizce burada günlerce oturmasını 
"- Kasım kızı Zeynep. Doğum ta- pek tabii bulmuyor gibi bana ters 

rihi 1329. Doğduğu yer : M ..... " ters bakryor, şüpheleniyordu. O, kö· 
Ve defterde, bu gibi kadınlara aid şede, uzaktan akrabası olan Ahmed 

olup bilinmesinde fayda görülen bir isimli bir gençle tavla oynuyordu. 
sürü izahat vardı. Artık işim bitmiş- Bilmem neden birden iki delikanh
ti. Ölünün kim olduğunu teıbit et . • ının arasında oyun yüzlinden olduğu· 
mıştim. Artık katil, daha büyük bir nu sandığım bir münakaşa oldu. Bu 
kolaylıkla yakalanabilirdi. Çünkü öl- ağız kavgası hararetlendi. Süleyman 
düreni bulabilmek için evvela ölenin hiddetle tavlayı kapattı ve arkadaşı· 
kim olduğunu bilmek laz~mdır. na ı 

Raporumu verdim. Şimdi Kasım kı- "- Senin oyunda yaptıklarını aöy-
zr Zeynebin katilini bulmak vazifesi, leraem fena olur." dedi. Öbürü hid
cinayetin olduğu K. .... vilayeti zabıta- detle ayağa kalktı : 
sma düşüyordu. "- Ben de senin oyunda değil or-

Arkadaşlanma güveniyordum." manda neler yaptığını söylersem da-
• ~fMa~u~ 

S b d • Süleyman telaşla etrafına bakındı. 
u aşı k.öyiin eki eğlence : Rengi sararmıştı, gözleri benim göz-

K ..•. vilayeti emniyet müdürlüğü: lerime rastladı, sonra hemen kahve· 
cesedin Zeynebe aid olduğunu anla- den çıktı, gitti. 
yınca hiç sezdirmeden tahkikata baş- O akşam onun petini bırakmamaya 
lıyor. karar verdim. 

K. .... viUiyetinde bilhuaa haaad za. 
manında birçok köylülerin yaptıkları Gece yarıaı ornuındaı 
umumilCfDlit bir adet vardır ı Köy 
delikanlıları bir toplantı yaparlar ve 
kadın getirerek eğlenirler. Bu toplan
tılan kim hazırlarsa o kadını tehirden 
getirir, ertesi günü gene tekrar gö
türürmüş. 

Köylülerin bu adetini bilen K ... za
bıtaar, Zeynebin bulunduğu umumi 
evden kadının böyle bir toplantıya gi
dip gitmediğini tahkik ediyor. 

Bu evin sahibi olan kadın şu cevabı 

Bu kararımda ne kadar iaabct etti
ğimi gece yarıama yakın anladun. 
Mehtablı bir gece idi. Yattığım köy 

odası, köy yolunun üzerinde oldu
ğundan giden geleni görebiliyordum. 
Gece yarJSına yakın bir saatte köpek
lerin havlamaya batladıklarmı duy
dum. YavaKa yerden kalktım ve ka
pının önüne çıktım. 

Deminki garipliğin yerine içimi 
korku doldurmuştu. Ölüyü ayakların
dan tutup ormanın içine doğru çek
tim. Toprağı eşeledim. Oraya göm
düm. Sonra şehre gittim. Zeynebin 
yaşadığı evin sahibini gördüm. Ona 
para verdim ve eğer Zeynebin gelme
diğini haber verirse kendisini öldilre • 
ceğimi söyledim. Bana sordu : 
"- Zeyneb ne oldu ? 
''- )3iz onunla birbirimizi sevdik. 

A ..... ya gidip orada oturacağız, Ben 
köydeki evimi, tarlamı satıyorum." 

dedim. 
• 

Katili yakalayan zabıta memuru-
nun raporu şöyle bitmektedir : 
"- Süelymanı K .... ya getirip adli 

yeye teslim ettikten sonra, bizi çok 
şaşırtan iki Zeyneb meselesini tetkik 
ettim. A .... dan gelen haber yanhş de
ğildi. Oraya, tam bizim sorduğumuz 
sıralarda Z e y n e b adlı bir ka
dın gelmişti. Fakat o, K ... şehrinden 
değil, gene o civardaki S.... şehrin· 
dendi. Bir isim benzerliği bizi epey 
oyalamıştı. Adliye tahkikatı işte böy
ledir : Bazan bir benzerlik sizi cani
nin ayağına götUrilr, hazan ondan u
zaklaştırır, çıkmulara sokar. Fakat 
suçlu, ergeç kanuna hesab vcrmeğe 
mahkfundur. O giln gelin~ye kadar 
da kendi vicdanına hesab verir .. O da 
ıbaşka bir meseledir ... " 

• 
Süleymanın muhakemesi devam et-

mektedir. 

Eshamadurda 
asiler parlak bir 

zafer kazanmıslar 
İapanya'nın muhtelif mıntakalarm

da kı§:In şiddetli olınası ve bir çok yer
lerde fazla miktarda kar bulunması yü
zünden, çıkmadığınuz günler zarfında 

askeri harekat, bazı ufak tefek çarpış
malar istisna olunursa, nisbi bir sü· 
kün içinde geçmiştir. Son telgraf
lar, mevzii bazı muharebeleri haber ve
riyorlar : 

Madrid cephe8inde ıop('ıt 
faaliyeti 

Madrid, 15 (A.A.) - Merkezdeki 
muhtelif cephelerde şiddetli topçu a
teşi olmuştur. Bilhassa Madridin cenu
bu şarkisinde Brunete ve Jaramada 
cwnhuriye.tçi topçusu asilerin Maram
sa ve Endi dcmiry,olu lizerindcki mev
zilerini bombardıman etmiştir. 

ıneşalesıdır. o 15 • • ınakyaj mo-
. k . kil tesbıtı, ! Jc sıyon, eş . . ültravıyole, 
laj, fotoğraf, daktı~ostopı, mikroskopi, 
iparuj, röpodi\kaıyon, f iliınleri 
nıikrofotoğrafi, spektrogra ~amil ma· 
öğretiliyor. Bunl.ar tanı v~ r ilmidir. 
nasiyle birer yenı, ıaınan .a · atarak, 
,,._ ·1· .... den maskesını 
~tı ın yuzun . karıyor. 
Baklandığı köşeden çekıp dçı vasıta-

T . . . en mo ern 
ürk polısının, . la ık olan 

Bu kadının yakın köy.lerden oldu
ğuna ihtimal vermeyince, dıtard8:" 
elmiş olması ihtimali kalıyordu. Bır 

:abıta memuru, böyle anlarda en ufak 
ihtimali bile göz önünd~. b.~lund~.rm-~
ya mecburdur. Biz, bu~ük. kordu
wü terin hazan bir ufak ılmıkle nasıl 
g m • • 1 b"l" · çözüldüğünü tecrübelerımız e ı ırı~. 

P k. fakat bu köylere dı,ardan bır 
e 1

' 1 1 b" kadın ne sıfatla ve ne sebcb e ge e ı· 

lirdi ? 

Çünkü eğer, bu bir umumi kadına 
aidse onların hepsinin parmak izleri 
alındığından gelecek olan izlerden 
muhakkak birisine benziyecekti. Şif
reli telgrafla istediğim parmak izleri· 
nin gelmesini, merakla bekliyordum. 
Size verilen bir işin başarılması için 
son kozunuzu oynuyorsunuz, nasıl 
heyecan duymazsınız ? 

veriyor : 
"- Zeyneb bundan üç ay kadar ev

vel, A.... şehrine gitti. Ondan evvel 
Subaşında bir eğlenti vardı. Oraya 
gitti, bir gece kaldı. Oradan doğruca 
A ... şehrine gitti." 

Subaşı köyU M .... nahiyesine, yani 
hadisenin olduğu nahiyeye bağlıdır. 
Bu, zabıtayı bu nokta üzerinde ehe· 

Yüz metre kadar önümde ve köy 
odalarının divarlarma ıincrek bir in
san hayalinin yürüdliğünü gördüm. 
Daha kesdirmc bir yoldan köyün 
meydanlığına çıkan ve ormanın kena
rında nal\iyeye giden yola çıktım. 
Hızlı hızlı yürümeye başlayan gölge
nin kim olduğunu anladım: Bu Sil
leymandı. 

Onu uzaktan ve hiç patırdı yapma
maya gayret ederek takib ediyordum. 
Ormana doğru gidiyordu. Arasıra du
rup arkasına bakıyor, etrafı dinliyor, 
sonra tekrar yürümeye ba§hyordu. 

Cuesta Dela Reina mmtakasmda a
siler akim kalan bir ileri hareketine 
tevessill etmişlerdir. 

Madride yakın yerlerde sükunet 
vardır. 

.lsiler EıdNımlld11r ccplıesinde 
bir zafer kcıztmmı~lar 

Burgos, 15 (A.A.) - Havas: Fran
kistler Estramadur cephesinde dUn ge
ce saat 23 de nihayet bulan parlak bir 
zafer kazarumşlardxr. Beş hat üzerine 
tesis olunmuş düşman siperlerinin 
dördünü pek kanlı bir muharebeden 
sonra güneş batarken zabtetmişler, be· 
şincisini de geceleyin müşterek topçu 
ve piyade ateşinin müzaharetiyle ele 
geçinnişlerdir. Zamelea geçidinin en 
hakim noktası bomba hücumu ile işgal 
edilmiştir. 

larla cihazlı ve ken~ın~ :.ıur için
bu müessesesini, şu bır aç K vi-

"kt sonra ···· de size takdim ettı e~ ki bir ke· 
layetinin M ... nahiyesınde cesedin 
ınik külçesi halinde ?u~u?anV her 

• 1- bilırsınız. e 
ınacerasını dın ıye d n adapte 
hangi bir yabancı romakn da ğil ken· 

d . . . hed' e olara e ' c ılmış bır cı ıs b • vaka o· 
di memleketimizde olmuş ır 
larak .•• 

, 
• .. .. getirilmiş olan 

Polis enstıtusune 1 rak yalnız iki 
Cesedin sağlam kısmı 0 a 
P w d 0 kadar .... 
annagı var ı, . i ne hüviyeti. 
İşte bazan ?e . ısm. 'belli olmayan 

hatta ne de cınsıyetı .1 onun mey
bir cesedin iki parmağı 1 e. eti olabi-
d nıecburıY ana çıkarılması. . . · tesbit va-r h"" ıyetını ır. Bu ölünün, uv. mütehassıs 
2İfesi kendisine ve:ı;~: çalışmasını 
emniyet memuru, ~u ksif edecek· 
hu iki parmak üzerınde teğ nctsıl o-
t . "k" parma ın 
ır. Evvela, bu ı 1 • • k lazımdır. 

ı d" - ·nı bılrne up da çilrüme ıgı . eydana çı-
Bunu, esaslı bir tetkık m 

karıyor. ütehassısı 
Şimdi tetkikleri yapan rn 

dinleyiniz : 

Bir mesud teMUliif : .. 
ordu da bu· 

"D·· ·· d"" Nasıl oluy lu· uşun um. parça o 
tÜzı vücud çürüyor, pa~ça sağ elin baş 
Yor, fakat bu iki parma ' • ı canlı i· 
Parmağı ve .,.ıtadet parınag 'duruyor
nıi9 gibi taze ve bozuımaın•§ 
du ? . d ııaf if bir 

B ğ ··zerın e, 
u iki parma ın u • kopla ıııu· 

beyaz tabaka vardı. MıkrOS 

Her ıarllfı sır bir cinayet : 
:Hid"sc mahalline yeniden bazı şey-

1 k lizım geldi. Evvela bu or
Jer sorma kınından işlek her hangi bir 
manın ~a geçmediğini öğrendim. Bu 
yol geçıp değildi : Orman sa-
d bahse mevzu . . 

a • d bir dağ başında ıdı. 
bır yer e, 

pa gezinti yeri olup olma-
Bir seyran, d ğ"ld" da e ı ı. 

d • sordum. o w 
ıgını "ht eserlerin bulundugu 
Meşhur tarı . . 

. u öğrenmek ıstedım. 
bir Y.erı old·~f uneylere meraklı birisi 
Belkı bu gı ş · ve bir kazaya 

1 iyaret etrnış 
bura arı ~ . 

1 
bilirdi. Hayır, o da 

kurban gıtmış o ~r nasılsa köylü a-
değildi. ~ura~~. d baltasından kurtul· 
teşi ve mutea. ı an elinin az değdiği 
muş ve hatta ıns . id"ı Nihayet batı-

. b" t cenneti · bır ta ıa . büyük teessürle 
rıma bir melankolı ve "htimali 

. b" hayata kıyına ı 
işlenmış ır . Biz güzel, şai-

'd" H"" ca•mayınız. • .. 
geı ı. ı:I' T ;-kö ede hayata gözlerını 
rane, asud~ bır ş hastalara da rastla
kapamak ısteyen ak o muhite bir ya· 

d Fakat anc 
mışız ır. . ğ" bÖyle anormal 

apabılece ı 
hancının Y . .. iilmemesinc imkan 
bir hareketın gor 

olamazdı. .1• d" 
d b kadın kim olabı ır ı. o hal e u . . . d 

. . etçiler, suç 1şlıyenı mey a-
Bız emnıy .. ··1·· 

k ınadığımız zaman uzu ur, a
na çı ara 
ıap duyarız. . r 

B 
her tarafı sır bir cınayett . u, 

Son bir ihtimal: Ya bu kadın .• 
abaha kadar, muhayyelemi 

Gece • · B kadın 
1 ,.,. kudretiyle itlettım. u oan-

Nihayet bir hafta kadar sonra, pos· 
tacının elinden siyah kaplı defteri a
lırken elim titriyordu. Hemen Iabo· 
ratuvara gittim ve kapıyı kapadım. 
Üzerinde parmak izleri bulunan say
faları birer birer ve dikkatle çevir
meye başladrm. 

Kasım kızı Zeyneb : 
Göz rengi değişir, saç rengi deği 

şir, cild rengi değişir, boy, bos deği
şir, ahlak, huy değişir fakat insan vü
cudunda değişmeyen şeylerden biri 
de şudur : Parm!!k izi l 

miyetle durduruyor. 

Bir taraftan da A ... şehri zabıtası
na, Zeyneb adlı bir kadının oraya ge
lip gelmediği soruluyor ve Zeynebin 
bir resmi gönderiliyor. K .... zabıtası, 
bu esrarlı cinayetin katilini bulmayı, 
bir meslek ve memleketin emniyeti 
meselesi sayarak izler üzerinde yürü
meğe devam ediyor. 

iki Zeyneb: 

A ... şehrinden cevab gelmiştir. Fa
kat bu cevab K .... şehri zabıtasını şa
şırtacak mahiyettedir. A .... şehrine üç 
ay kadar evvel Zeyneb isimli bir u-

~umi kadın gelmiştir. Fakat K ... şeb· 
rınden değil... Sonra gönderilen re-

s~m ile giden Zeyneb arasında büyük 
bır fark vardır. Simalar birbirine hiç 
benzememektedir. 

Tahkikatı cidden zorlaştıran bu ne
tice K.... zabıtasını yalnız Zeyncbin 
evden ~~rıhp Subaşı köyüne gittiği 
andan ıtıbaren olan vaziyeti üzerinde 

me~gul olmaya mecbur ediyor. Zey
nebı Subaşı köyUne götlirmüş olanlar 
tesbit edilmiştir : Bunlar içlerinde 
kö~ün muhtarının oğlu da' olan yedi 
delık.~n~ıdır. Fakat Zeynebi, alıp kö
Y.e gotüren Slileyman adlı bir genç
tır. 

Orrnamn kenarına gelince, asıl yol 
dan ayrıldı. Ağaçları eliyle araladı. 
Dar bir yola girdi. Ve bekçinin Zey
nebin ölüsünü bulduğu yere doğru 
ilerlemeğe başladı. Orada aradığını 
bulamayınca, onun yere çöktüğünü, 
hırsla toprağı etelediğini ve garip 
sesler çrkararak homurdandığını duy
dum. 
İzimi belli etmiyerek köye dön· 

düm. Katili bulmuttum. 

• 
Ertesi günü sabah erkenden nahi

yeye giderek jandarmaya haber ver
dim. Köy bekçisini çağırtıp vaziyeti 
anlatmış ve Süleymanı gözden kay
betmemesini tenbih etmiştim. 
Öğleye doğru gelen iki jandarma 

ile Süleymanı tevkif ettik. 
Benim zabıta memuru olduğumu 

anlayınca ve ormanda cesedi bulama
mış olduğundan suçunu daha fazla 
saklayamadı. Zeynebi öldürdüğünü 
itiraf etti. 

Cinayet benzeri çok olan sebebler 
altında işlenmişti. Bu köy delikanlı
sı, fettan ve biraz da güzel olan Zey
nebc Aşık olmuf, onunla beraber" ya
şama~ istemişti. Zeyneb bu köyde 
kalmayı reddetmişti. Saııh°' olan Sü
leyman yolda giderlerken ona bu tekli
fini tekrarlamıştı : 

Meselenin bu kadar kısmı bilindikten 

sonra, A .... şehrine giden ikinci Zey
nebin kim olduğu ve bu mesele ile 
olan alakası bir tarafa bırakılarak 
eğlenti gilnü Subaşı köylinde geç~ 
miş olan hadiselerin neler olduğunu 

"- Benimle eğlendi. Erkekliğime 
dokunacak liflar söyledi. Sen bana 
baka.mazım, bana tchirliler bile balanı-

Argallen şatosunun işgalinden ev
vel cumhuriyetçiler tepelerde bulunu
yorlardı. Şimdi ise geniş Estramadur 
vadisinde franliisler hiikim mevzilere 
yerleşmiş.erdir. 

Jacrı ceplıcsimlc 

Kordoba, 15 (A.A.) - Havas Ajan
sının muhabiri bildiriyor : 

Milliyı·tperverlerin c:eııub o.:dusu 
kıtaatı dün Jaenin batısındaki hatları 
değiştirmeye teşebbüs - etmişlerdir. 
Düşman, şiddetli bir mukavemetterı 
sonra, !r"k muh.m mevzıleri teı·~<: mec· 
bur olmuştur. 

Erzurumda imar 
çahımaları 

Erzurum, 15 (A.A.) - Bugün vi
layet ve belediye meclislerinin katı
miyle vali Haşim lşcan'm başkanlı
ğında "Erzurum imar birliği,. genel 
toplantısını yaptı. Vali bir yıllık ic
raatı rakamlara müsteniden anlattı. 
Meclis Başbakana teşekkürle icraatı 
oy birliğiyle kabul etti. 
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B. Celal 
Bayarın 

beyanatları 
(Başı 1. inci sayfada) 

ULUS 

Yeni sigorta kanun projesinin 
mucib sebeblerini neşrediyoruz 

(Başı 1. inci sayfada) emin çaresinin sigortacıyı kuvvetlen
dirmek olduğunda şüphe yoktur. 

16 -2 - 1938 

Ankara belediye zabıtası 
talimatnamesini neşrediyoruz 

.ıizami hükümler on senelik tecrübeye 
göre yeniden gözden geçirilmiştir. 

Milli ihtiyaçların bize emrettiği şekil
de müzeyyel ve yeni bir kanun proje
si hazırlanmıştır. Proje Büyük Millet 
Meclisine arzolunmadan evel umumi 
bir anket mevzuu teşkil etmesi için ga
zetelerle neşredilecektir. 

sin kabul buyurmuş olduğu 1149 nu
maralı kanun teşkil etmektedir. O va
kittenberi geçen on sene içinde, sigorta 
muameleleri ve Milli sigortacılık e
hemmiyetli bir inkişaf kaydetmiş ve 
mevcut mevzuatımızın bu inkişafa ar
tık dar gelmeğe başladığı memnuni
yetle görülmüştür. Diğer tarafdan, 
mevcut mevzuatımız bu on senenin 
tecrübesinden geçmiş ve bu günkü ih
tiyaçlara nazaran, tabiatiylc, bazı nok
sanlıklar ve kifayetsizlikler göster
miştir. 

Sigorta müesseselerinde, sermayenin 
tali bir ehemmiyeti haiz olduğu ve 
yüklendikleri teahhüdler ve maruz 
kaldıkları riskler ile kıyas kabul etmi
yccek nisbette mahdud bulunduğu ma
lfundur. 

Verimli senelerde karlarından tefrik 
ederek tesis ettikleri şirket ihtiyat ak
çalarının mali bünyelerini tarsin ve 
tevzin bakımından büyük ehemmiyeti 
olmakla beraber, bunların da riyazi ih
tiyatlar sabit ve mütehavvil kefalet ak
çası suretinde tesis olunan diğer ihti
yatlarla hiç bir münasebet ve müşabe
hcti yoktur. 

ir formülün, buna esas olan teknik fa
iz haddi ve vefiyat cetvelinin intihabı 
hayat sigortasiylc meşgul şirketin 
bünyesinin sağlamlığında mühim bir 
unsur olduğundan, bu hususlarda ik
tisad vekaletinin murakabesi temin e
dilmek istenmiş..tir. Bunun için 2 inci 
maddenin ikinci fıkrası ile bu maksadı 
temin edecek hüküm konmuştur. 

Enternasyonal kaidelerde 
kıymet 

2 - Bu gibi işçileri bulma bürosu 
açmak istiycnlcre de belediyece ruh
sat verilcbilmek için lazım gelen tet
kikleri belediye bürosu yapacak mev
cud bürolar da ruhsata bağlanacak, bü
rolar belediyenin bürosunun daimi 
kontrolü altında bulunacak, hususi bü-
rolara belediyece ruhsat vermcğc karşı 
bir defalık olmak üzere belediyece tak
dir edilecek sınıfa göre 30 - 100 liraya 
ko.dar harç alınacaktır. Hususi bürolar 
belediyece ruhsat verilmiş işçilere iş 
bulabilirler. Böyle ruhsatı olmıyan iş
çiye iş bulan büro sahibi ilk defasında 
belediye emirlerine muhalefet edenle-

demeye mecburdurlar. Yeniden cüzd 
almak istiycn işçiler maktuan 25 kur 
vereceklerdir. 

9 - Bir işçi gerek kendisi ve gerek
se büro vasıtasiylc bir işe girdiği zr 
man 10 gün zarfında hangi hizmc&t 
girdiğini ve maaşı neden ibaret oldtr 
ğunu bildirmeğe mecburdur. Bu ihbr 
rı yaptığı takdirde kendisine arzu r 
aersc bir de vesika verilir. İhbar bi,. 
zat veya bilvasıta olduğu gibi tahrircll 
dahi caizdir. Bunu yapmıyan işçidd 
100 kuruşu tecavüz etmemek üzere pr 
ra cezası alınır. 

İşte sizi bu fıkra ile efkarı umumi
yeye karşı yapmış olduğum tcahhüdü 
yerine getirmek i~n çağırdım. Size i
ki vesika tevdi ediyorum. Bunlardan 
birisi sigorta şirketlerinin teftiş ve 
murakabesi hakkında 1928 senesinde 
neşredilmiş olan 1149 sayılı kanuna bir 
zcyl olarak neşrolunacak yeni bir ka
nun projesidir. Diğeri bu kanun hak
kında yazılmış olan esbabı mucibe la
yihasıdır. 

İşte bu surctledir ki, hükümet, 1149 
numaralı kanunun bazı maddelerini 
değiştiren ve bu kanuna bazı yeni hü
kümler ilave eden bir kanun layihasını 
yüksek tetkik ve tasdikinize arzetmek 
ihtiyacını duydu. 

Riyazi ihtiyatlar doğrudan doğruya 
sigortalıların müşterek hak ve malı
dır. Sigorta ve mükerrer sigorta mü
esseseleri bu tasarruf sermayesini iş
leten mesul bir vekil rolündedirler. 
Bunları diledikleri gibi istimale hiç 
bir veçhile salahiyetli olmamalıdırlar. 

Sigortacının riyazi ihtiyat akçaları. 
na el sürmemesi ve diğer tcahhüdatını 
karşılamak için bunlardan mehuzatta 
bulunmaması beynelmilel kabul edil
miş bir sigorta kaidesinin tabii bir i
cabıdır, Layihada da bu esas kabul e
dilmiştir. Ayni zamanda, sene sonla
rında vukubulabilecek müracaatlarda 

re mahsus para cezasına uğratılacak
tır. Tekerrürü halinde belediyece ve
rilen ruhsat geri alınarak bürosu ka
patılabilecektir. 

10-Her i~çidc ruhsat ve sıhhat cü.r 
danı namiylc bir cüzdan bulunacaktıt• 
İşe giren işçi kimin nezdinde ise bd 
cüzdanı o aile reisine verecektir. 1şçi 
kullananlar hangi tarihte işe başladr 
ğını ve maaşının mikdarını ve kendi 
ikametgahını ruhsat cüzdanına kay• 
dctmcğc mecburdurlar. İşçi hizmetted 
çıkar veya çıkarılırsa işçiyi kullanaO 

Sigorta işlerinin umumi ha
yatla muvazi inkişafı 

. ' 
ıcabında, iktisad vekaleti tarafından 

On senelik tecrübe 
Görüyorsunuz ki sigortalar hakkın

da neşredilmiş olan son kanun 1928 ta
rihli olduğuna göre aradan on senelik 
bir müddet geçmiş ve bu müddet bir 
çok tecrübelerin itmam edilmesine, ba
u hakikatlerin ortaya çıkmasına hiz
met etmiştir. Bizim için en büyük ders 
Feniks dö Viyen şirketiyle Milli si
gorta şirketinin muamelelerini tatil 
etmeleri olmuştur. O vakit gördük ki, 
bazı ecnebi kumpanyaları memleketi
mizde cazip namlar altında halka em
niyet telkin etmek iç.in şeklen kuvvet
li meclisi idareler ile sigorta müesse
seleri kurmaktadırlar. Bunlara şirket 
namı verilmektedir. Hakikatte bunlar 
sadece kendilerinin acantasıdır. Re
zervleri hatta hesapları memleketimiz 
haricindedir. Ana şirket men'i elimiz
de olmıyan her hangi bir arızaya uğ
rar, tediyatı tatil eder veya iflas cyler
&e, memleketimizde bulunan şubesi o
nun tesiriyle silinip süpürülmcğc 
mahkfundur. 

Sigorta ve mükerrer sigortanın iç
timai, iktisadi ve mali sahalardaki in
kişafımızla muvazi bir terakkiye maz
har olması, bu sahalardaki teşebbüs ve 
hareketlerimizde müessir ve kıymetli 
hizmetlerde bulunması hükümctimi
zin takib ettiği bir gayedir. İç ve dış 
ticaretimizin, sanayi faaliyetimizin ti
caret ve istihsal hayatına kredi tevzi
atının, nakliyat sanayiinin kuvvetli 
bir sigorta ve mükerrer sigorta teşki
latı ile iş beraberliğine ihtiyacı vardır. 
Bu gayeye ise ancak sigorta sanayiini 
melckctimizde de sigorta ilim ve tek
niğinin beynelmilel mücerrep esasları 
üzerinde kurmak ve yürütmekle erişe
biliriz. Takdim kılınan layiha ile 1927 
kanununa nazaran bu yolda adımlar a
tılmak istenilmiştir. 

Diğer tarafdan, ı>igortalıların temi
natını teşkil eden kefalet akçalarının 
da en emin suretlerle plase edilmelerini 
ve kıymetlerinin sukutlardan muhafa
zası başlıca emniyet tedbirleri arasına 
alınmak zarureti vardır. 

ıll u lıtelif ihtiyatlar 
Bu zaruretler göz önünde bulundu

rularak ve, yukarda da arzedildiği veç
hile, sigortalının teminatını arttırmak 
makı>adiyle, layihada bazı hükümlere 
yer verilmiştir: İlk defa olarak hayat 
sigortalarında ayrılan riyazi ihtiyat
ların - kefalet akçalarında olduğu gi
bi - nerelerde ve ne suretle istimal e
dilebileceği tayin edilmiştir. Sabit ve 
mütehavvil kefalet akçalarına mukabil 
teminat olarak gösterilen gayri men
kuller veya menkul kıymetlerde za
man zaman görülen kıymet sukutları 
sigortalıların teminatı üzerinde mü
essir olmakta ve halbuki, 1149 numara
lı kanun kıymet sukutlarından müte
vellit noksanların meydana çıkarılma
sı ve noksanın sigorta şirketine ta
mamlattırılması hususunda kafi ve 
müessir hükmü ihtiva etmemekte ol
duğundan bu gibi ahvalde icab eden 
tedbirlerin alınmasında büyük müş)ci
Jat çekilmekte idi. Bu sebeblerden do
layıdır ki, 1149 numaralı kanunun 10 
uncu maddesi değiştirilerek, kefalet 
akçalarını teşkil eden gayri menkulle
rin kıymetlerinin to.kdiri hu:swıunda. 
yıc:ni kaideler konmuş, gerek bunlarda 
ve gerek menkul kıymetlerde vukubu
lacak kıymet noksanlaı;tnın süratlc ta
mamlatılmasını kolaylaştıracak ve tc
yid edecek hükümler ilave edilmiştir. 

şirketin muamelatı teftiş ettirilerek 
bu müracaatın haklı olup olmadığını 
tesbit etmek gibi sigortalıların emni
yetini alakadar eden bir diğer tedbiri 
de layihanın 4 üncü maddesine koymuş 
bulunmaktayız. Nihayet, 5 inci madde, 
riyazi ihtiyatlar üzerinde sigortalılar 
lehine bir imtiyaz tesis edilmiştir. 

Hayat sigortalarında riyazi ihtiyat
ların maruz ehemmiyeti dolayısiyle, 
layihada, bu branşta sigorta portfö
yünde devri muamelesi daha sıkı bir 
inzibat altına alınmakta ve bu nevi de
vir muamelelerine ancak portföyün 
tazammun ettiği taahhüdata tekabül e
den teminatın maddi karşılıkların da 
aynen devri şartiylc müsaade edilmek
tedir. "madde 9" 

Ecnebi sigorta şirketlerinin memle
ketimizde çalı,malarını, hatta faali
yetlerini arttırmalarını, memnuniyet 

3 - Kütüğe geçirilen işçilerin her 
birine mahsus olarak fiş ile dosya ve 
kayıd tesis edilecek ve bu dosyalarda 
işçiler hakkındaki malumat ve cüzdan 
ların kaydı saklanacaktır. Evlerde hiz
met eden ve sanatı mutadc ittihaz eden 
erkek ve kadın ev işçiler (mürebbiye, 
süt nine, hizmetçi, aşçı, çamaşırcı, u
şak, bahçıvan bunlar gibi) belediye 
kanununun 15 inci maddesinin 8 inci 
fıkrası mucibince kendilerini belediye 
işçileri büroı>una tescil ettirecekler ve 
belediyeye sıhhi ve fenni muayeneleri
ni yaptıracaklar ve işlerini yapabile
ceklerine dair ayrı ayrı ruhsat ve sı
hat cüzdanı alacaklar ve muayyen za
manda da yine muayeneye gelecekler
dir. Muayene zamanları sıhhat cüzda
nına işaret edilecektir. Kendilerini 
kaydettirmiycn ve sıhat, ruhsat cüzda
nı almıyan işçiler belediye tenbihlcri
ni yapmamış olmalarından dolayı pa
ra cezaı>iyle cezalandırılacaktır. 

tarihini kaydeder ne sebebtcn do
layı çıkmışsa sebebini ayrı bir kağıda 
yazarak nihayet üç gün zarfında büro
ya iade etmeğe mecburdur. Bila maze
ret bunu yapmamış olanlar belediye
nin emirlerine riayet etmemiş addolu• 
narak 200 kuruşu tecavüz etmemek şar• 
tiyle ceza alınır. Sıhhat cüzdanını ir 
çi kimin hizmetinde ise ona her taleb 
vukuunda göstermeğe mecburdur. 

11 - Ruhsat ve sıhhat cüzdanları 
matbu olacak ve bu talimatnemedc bu• 
lunan ahkam için ayrı ayrı haneleri 
bulunacak ve işçinin fotoğrafları tas• 
dikli olarak yapıştırılacaktır. 

12 - İşçi hizmetten ayrıldığı tak• 
dirde üç gün zarfında belediye bürosu• 
na haber verecek ve keyfiyet kütükte• 
ki künyesine ya.ıılacaktır. Hizmet et• 
tiği mahalden ruhsat cüzdanı gönde• 
rilmişsc kendisine iade olunacak ve ~· 
yet göndcrilmcmişı>e büro tarafından 
celbedilecek ve mümkün olmadığı tak
dirde parasız olarak yeniden ruhsat 
cuzdanı verilecektir. Bu suretle ihbar· 
da bulunmıyan işçi 100 kuruşu tecavüs 
etmemek üzere para cezesaı verecektir. 
İş sahibi ı~çiniıı vesikasını iade ve za
yi olmuşsa bunu ihbar edinceye kadar 
işçi hizmet etmiş addolunarak % 2 nis• 
betinde kendisinden harç tahsil oluna• 
caktır. 

Buna karşı vatandaşlarımız arasında 
bizzat sigorta olan veya emval ve eş
yasını sigorta ettirenlerin haklarını 
muhafaza edebilmek için gördük ki ilk 
tedbir, yalnız bizim hanunlara değil, 
ayni zamanda beynelmilel kanunlara 
göre de tutulması mecburi olan rezerv
leri ve saireyi emin şartlara bağlamak, 
türkçesi memleketimiz dahilinde milli 
teknik ve garanti altında bırakmaktır. 

Bu neticeye varabilmek için gerek 
hu meselekri ve gerek bununla alaka
dar diğer mevaddı yeni kanun projesi
ne ithal ettik. Fakat istiyorum ki bu 
kanun millet vekillerinin tetkik göz
lerine ar.zedilmeden evvel bütün mem
leket dahilinde alakadar ve mütehas
sıslar arasında bir anket mevzuu teşkil 
etsin. 1Gazeteler, bunları neşrettikten 
ıonra kendi karileri arasında sigorta 
mütehassıslarının ve sigorta işleriyle 
alakadar olanların mülahazalarını da 
neşretmek suretiyle bu gayeye yardım 
edebilirler. Arzu edenlerin vekaleti de 
tenvir etmeleri kabildir." 

Anadolu ajansı, Başvekilin tevdi et
tiği bu kıymetli ik vesika ile birlikte 
evvelce yapmış bulundukları yukarıda 
işaret eylediğimiz beyantlannı da e
hemmiyetine binaen bir defa daha ay
nen neşretmekle bahtiyardır. 

Başbakanımızın evvelce 

yaptıklara beyanat 
Başbakanımız Bay Celal Bayar'm 

ı!:konoıni Bakanı bulundukları esnada 
Sigortalar hakkında Anadolu Ajansı
na yapmış oldukları beyanatları ber
veçhiatidir : 

l. - Feniks dö Viyen ve Türkiye 
Milli sigorta şirketlerinin muamelele
rini tatil ettikleri malUındur. Son yap
tırılan teftiş, her iki şirkete sigortalı 
bulunanların tasfiye yoluyla zarardan 
korunmasına imkan olmadığı neticesi
ne varmıştır. 

2. - Sigortaların hakiki ve güveni
lebilecek teminatı sabit kefalet akçe
lerinin tenezzüle uğramamış olan kı
sımlariyle milli reassürans türk ano
nim şirketinin teşekkülünden sonra 
bu §:irkete bırakılan yüzde 50 prim his
sesine aid teknik ihtiyattır. 

Sigorta sanayii bankacılıktan daha 
çok geniş mikyasta "itibar" mefhumu
na dayanmaktadır. Peşinen prim tahsil 
edip istikbalde tahakkuk etmesi muh
temel bir zarara karşı tazminat vadin
de bulunan sigortacı hakkında, hasar 
vuku bulmadan veya uzun vadeli ha
yat poliçesi munkazi olmadan, ı;igorta
lının sarih ve müsbct bir kanaat hasıl 
etmesine maddi imkan yoktur. Halbu
ki, son senelerin tecrübesi de göster
miştir ki: Bir sigorta müessesesi "iz
harı acz" etmek devresine gelinceye 
kadar bozuk ve sarsılmış vaziyetini u
zun yıllar örtmcğe ve idameye muvaf
fak olabilmektedir. 

Muvazenesi bozulmu§ı bir vaziyeti, 
kanuni tasfiyeye kadar sürüklemek 
pek kolaydır. Fakat tasfiye yolu ile 
hüsrandan başka bir teminat istihsal o
lunamıyacağı da muhtelif misallerle 
tebeyyün etmiştir. 

Bundan dolayı kanuni tasfiye safha
sına intikal etmeden zamanında tedbir 
almak ve böylece sigortalının hukuku
nu korumak icabetmektcdir. 

BQ§lıca dÜ§Üncelerden biri 
Bu suretle sigortalının teminatını 

arttırmak fikri, takdir olunan kanun 
layihasını ilham eden başlıca düşünce
lerden biri olmuştur. Fakat, diğer ta
rafdan, bu layihada, sigortalmuı emni
yeti düşünüldüğü kadar, sigorta mü
esscı;clerinin, inkişaf halinde olan si
gortacılığımızm, teşebbüs kabiliyetini 
felce uğratmamak, rantabilitclerini 
daraltmamak ve bilakis, hayatiyet ve 
inkişaflaruıı tarsin etmek gibi husus
l~r da göz önünde bulundurulmuştur. 
Sigortalıların hukukunu korumanın en 

ve ikraz isteme haklan müra
caatları tarihinden itibaren iki 
sene müddetle tecile tabi tutul
mak şartiylc" yeni poliçelerle 
tebdil edilecektir. 
Bu suretle sigortalılar bir za
rar görmemiş olacaktır. 

Milli ihtiyaçlarımızın emrettiği 

§ek iller 
b. - Yapılacak muameleyi tafsi1a

tiyle öğrenmek iııtiyenlerin, 

yeni postahane arkasında Tür
kiye hanında bu maksadla tesis 
edilen büroya müracaat etmele
ri lazımdır. 

4. - Türkiye Milli ve Feniks dö Vi
yen sigorta şirketleri hakkında adliye
ce lazım gelen muamele ve takibat ya
pılmaktadır. 

5. - Sigorta şirketlerinde yapılan u
mumi teftiş neticesi muamelelerinde 
görülen noksanlar düzelttirilmektedir. 

3. - Hükümet memleketimizde si
gorta emniyetinin teessüsü ve bu iki 
sigorta şirketine sigortalı bulunanla
rın zarardan korunması için lazım ge
len esaslı teşebbüslerde bulunmuştur. 
Başta milli reassürans olduğu halde 

memleketimizde ycrlc~iş bulunan si
gorta şirketleri bu teşebbüse müzaha
ret gösterdiklerinden aşağıdaki şekil 
ve usulün tatbiki kararlaştırılmıştır: 

Şirketlerin vekalete karşı kanunen 
vermcğc mecbur bulundukları teminat
larının bir kısmını teşkil eden gayri 
menkul kıymetlerinde vuku bulan au
kutlar sebebiyle bazı şirketlerin eksi
len teminat karşılıkları tamamlattırıl
ınaktadır. Müddeti zarfında bu nok
sanları tamamlamayan şirketler hak
kında takibat yapılacaktır. 

Gayri menkul kıymetlerinin, bilhas
sa yer yer inşa halinde bulunan şehir
lerimizde, sık sık tahavvüller geçirme
ğe maruz bulundukları görüldüğün
den ve ayni .zamanda karşılıklarda sey
yali yetin temini maksadiylc, muaddel 
10 uncu madde de gayri menkul halin
de tesis edilebilecek teminat mikdarı, 
kefalet akçaları ve riyazi ihtiyatların 
en çok yarısı ile tahdid edilmiştir. An
cak, gayri menkul olarak tesis edilmiş 
bulunan teminatlardan bu nisbeti ge
çenler bulunduğu takdirde, bunların 

derhal kanuni nisbete irca edilmesi 
şirketler için sıkıtıyı mucib olabilece
ği düşünüldüğünden, ilave edilen 4 ün
cü madde ile, bu nevi gayri menkuller 
şirketin taı>arrufu altında bulunduğu 
veya, muaddel 10 uncu maddedenin 
- b - fıkrasında bahsolunan hallerde 
mevcud ipotek mukavelelerinin deva
mı müddetince bu hükmün cari olmı
yacağı tasrih edilmiştir. 

Riyazi ihtiyat m ecburiyeti 
1149 numaralı kanunun 9 uncu mad

desinin son fıkrasında şöyle bir hü

küm vardır: "Her nevi sigortada mü
tehavvil kefaleti nakdiye sabit kefalet 
akçasına müsavi bir mikdara baliğ o
lunca o nevi sigortaya mahı>us ı;abit 

kefalet akçası nı:;ıf mikdarına indiri
lecektir." Bu hüküm, birinci madde i
le tadil edilen mezkur 9 uncu madde
den çıkarılmıl? ve böylece, şirketlerin 
temine mecbur oldukları kefalet akça
ları mikdarca da takviye edilmiştir. 

telakki etmekteyiz. Fakat bazı ecnebi 

şirketlerin memleketimiz dahilinde 

hiç bir aktif bulundurmadan faaliyet

te bulunmalarına da müsade ve müsa

maha ctmemi:ze imkdn töavvur oluna
maz. 

5 - Ev işçiliğinde, bu gün çalışan
lar bu talimatname mevkii mcriycte 
geçtiğinden itibaren bir ay içinde ye
niden çalışacak olanlarda bir hizmete 
girmezden evci belediye dairesinde ev 
itleri bürosuna şifahen müracaatla 
ruhsatname alacaklardır. Müracaat e
den işçiler nilfus tezkelerini irac ve 
büro tarafından taleb edilen malümatı 
ve üç kıta fotoğraflarını vereceklerdir. 
Bundan sonra o gün kabil olmadığı 

takdirde tayin edilecek günde behe
mehal sıhhi muayeneleri icra edilerek 
elverişli olduğu anlaşıldıktan sonra 
kendilerine bir ay hükmü olmak üzere 

Bu itibarla, ecnebi sigorta müessese

lerinin Türkiycdcki portföylerine te

kabül eden riyazi ihtiyatları memleke

timizde bulundurmalarını ve bunları 

milli şirketlerin ta.bi oldukları şartlar 

dahilinde nemalandırmalarını amir bir 

hükme layihada yer verilmiştir. 3 ün
~u rna<ldf'nin birit ... •i ,.ı,.,. .... .ı • . 11 A.O 

numaralı kanunwı bu kanun ile değiş
tirilen 10 uncu maddesi hükümlerinin 
riyazi ihtiyatlara da tatbik edileceği 
yazılıd ır k i, buna nazaran, t ürk şirket
leri gibi ecnebi şirketlerin de bundan 
böyle riyazi ihtiyatları memleketimiz-

de plase etmeleri mecburi bulunacak-

tır. 

Hayat üzerine iş yapan 

yabancı şirketler 

Hayat üzerine iş yapan ecnebi şir
ketlerin, Türkiye'deki portföylerine 

tekabül eden riyazi ihtiyatları mem

leket imizde bulundurmaları yolunda 

layihaya konan bu hüküm beynelmilel 

bir sigorta kaideı>ine istinad etmekte

dir. Nitekim bir çok hükümetler ecne

bi memleketlerde çalışan müessesele

rine bu husuta kanunen salahiyet dahi 

vermiş bulunmaktadırlar. 

B u layiha hükümleriyle tamamla

mağa çalıştığımız sigorta mevzuatımız 

riyazi, mali ve hukuki bakımlardan e
saslı ve ilmi mürakabeyi istilzam et

mektedir. İlmi ve teknik kifayeti ol

mıyan unsurlarla yapılacak kontrol

dan müsbet bir netice bcklcncmiyccc

ği gibi kontrolün ciddiyeti hakkında 

menfi fikirler vermek gibi tesirleri de 

gözden kaçırmamalıdır. Hakiki aktü
crlcre şiddetle ihtiyacımız bulunmak

tadır. Beynelmilel şöhreti haiz bir ec

nebi aktücr getirmek ve türk aktüerler 

yetiştirmek sigortacılığın mürakabe

sinde birinci planda bizi dü~ündürcn 

mevzulardandır. Bu mevzu ile alaka

d;:.r olarak layihaya icabedcn teşkilatın 

yapılması hakkında bir prensip hük

münü ihtiva eden bir madde konmuş
tur. "Madde 16" 

cektir. Bundan sonra büro tarafından 
işçi hakkında tahkikat icrasına müba
şeret olunarak zabıta ve lazım gelen 
mahallerde tetkikat yapılır. Ahlakı ev 
iş5iliğindc çalışmaya elverişli olduğu 
anlaşıldıktan sonra asıl ruhsat cüzda
nı muvakkat vesika ile tebdil oluna
caktır. Bir ay zarfında büro tahkikatı
nı ikmale mecbur olup aksi halde işçi
nin beyanatını kabule mecburdur. Şu 
kadar ki bu beyanatın hilafına mutta
li olduğu takdirde vesikaya lazım gele
cek meşruhatı verecektir. Veya istir
dat edecektir. 

İşçilerin sıhhat cüzdanına ne vakit 
muayene olunacağı yazılacak ve o gün 
muayene kabil olmadığı takdirde han
gi gün muayene edileceği cüzdanına i
şaret edilecektir. Ve o gun de muayene 
edilmezse büro tarafından (muayene 
edilmemiştir) diye kayıd düşürülecek 
ve kendisi o sefer için muayeneye ce
bir olunmıyacaktır. Hususi surette 
muayene edildiğine dair getirilecek 
raporlar kabul edilir. 

6 - Muayene senede dört defa ve 
parasız olarak belediye hekimleri tara
:ın~~ yapılacaktır. Muayene neticesi 
ışçının doı>yasına ve sıhhat cüzdanın
daki hanci mahsusuna büro tarafından 
yazılacaktır. Muayene netıccsindc bu
laşık hastalıkla malül oldukları anlaşı
lanlara sıhhat cüzdanı verilmiyecek ve 
ruhsat cüzdanı verilmışse geri alına
caktır. Iptidai muayenede sıhhat ve 
sinni itibariyle işçuıge müsaid olmı
yanlara ruhsat vesıkası verılmiyccck
tir. Elinde böyle cüzdanı oımıyanların 
veya muayyen zamanlarda muayene 
yaptırılmış olanlardan bulaşık hasta
ltkıarıa malül bulunanların veya kötü 
ahlakları nazarı dikkati ceıp eaenlerin 
işe alınmalarını buro meneaecektir. 

7 - ı<uhsata baglanan işçılcrin bele
diyede ev işleri burosuncıa birer sicil
leri bulunacak ve bu sicillere ruhsat 
verilen kimsenin hüviyeti, ikametgahı, 
ne gibi hizmetlere kabiliyeti olduğu, 
çalıştığı yerlerden ne gibi sebeblerle 
ayrıldıgı, ayda ne kadar para ile çalı
şır olduğu ve her muayenesinin neti
cesi yazılı olacak ve bunlar ruhsat mu
ayene cüzdanlarına da icabı veçhile 
kayıd olunacaktır. 

13 - İşsiz kalan işçilerle işçi ara
yanlar büroya müracaatla iş veya işçi 
itn:ıyçUJ ,Ul.ı.·.::a. ·"'"""·Q~UQUCl.1..1. 1\.0.] vv-.••-

rek sahiblcrine mallımat verilecektir. 
Büronun telefonu olması mecburidir. 

14 - Cüzdanlarını kayıp edenlere 
yenisi vcrilelıilmek için tahkikat icra
sı icab eder. Tahkikat neticesine kadar 
i~çi cüzdansız kalmamak için kendisi
ne muvakkat bir vesika verilir. Bunlar
dan harç alınmazsa da cüzdanın bede
li istifa olunur. 

ON BEŞiNCi FASIL 
Tercümanlar ve rehberler 

Madde 357 - Tercümanlar ve reh· 
berler aşağıdaki hükümlere tabidir: 

1 - Seyahat maksadiyle ve sair su
retle Ankaraya gelen ecnebilere tercü
manlık veya rehberlik etmek istiyenler 
lıelediyeden vesika alınağa mecburdur
lar. Belediyenin vesikasını almadan 
rehberlik veya tercümanlık etmek ya
saktır. 

2 - Tercümanlar ve rehberler zabı
tai belediye memurları tarafından iste
nildiği vakit vesikalarını göstcrmeğo 
mecburdurlar. 

3 - Rehberlik veya tercümanlık e• 
ciccckler ; 

a - 18 yaşını bitirmiş, 
b-Türk olmak, 
c - Haysiyet ve emniyeti ihlal eden 

bir suçla mahkum edilmemi~ 
e - Belediyece yapılacak imtihan

da ehliyetleri anlaşılmış bulunaacklar
dır. 

4 - Yukardaki şartları haiz olanlara 
belediyece veı;ika verilecektir. 

5 - Tercümanlık ve rehberlik başka 
başka işlerdir. Vcı>ikaları da ayrıdır. 
Birinin vesikasiyle başka birisi tercü
manlık yapamaz. 
T ercümanlarrn imtihan şartları 

6 - Tercümanlık yapmak istiyenle
rin türkçeyi ve en az bir ecnebi lisanı
nı gayet iyi bilmeleri ve memleketin 
tarihiyle abidelerine aid mallımata la
yikiyle vakıf olmaları ve bunlar hak
kında ecnebi seyyahlara ve ziyaretçi
lere güzelce izahat verebilecek kabili
yette bulunmaları şarttır. 

(Sonu var) 

Hollanda l talyayı 
filen tanıyacak a. - Hayat, harik, kaza ve d:ğcr ne

vi sigorta branşlarına aid olan 
bu iki şirketin Türkiye ajan
hklarından alınmış ve Türki
yede kayıdlı poliçeleri bulu
nanlar kendi mesuliyetleri al
tında intihab edecekleri Tür
kiyede çalışan sigorta şirketle
rinden birine ellerindeki eski 

poliçelerini aynı fiat ve aynı 

eşkal dahilinde "yalnız iştira 

6. - Memleketimizdeki sigorta en
düstrisi hakkında mevcut kanuni ve 
nizamı hükümler on senelik tecrübeye 
göre yeniden gözden geçirilmiştir. 
Milli ihtiyaçların bize emrettiği şekil
de müzeyyel ve yeni bir kanun projesi 
hazırlanmıştır. Proje B. M. Meclisine 
arzolunmadan evvel \lmumi bir anket 
mevzuu teşkil ctme&i için gazetelerle 
neşrettirilecektir. 

Zikre değer değişikliklerden birisi 
de, 1149 numaralı kanunun 9 uncu mad
desinden hayat bran~ mütehavvil ke
falet akçasına dair hükümleri ihtiva e
den bir fıkranın çıkarılmasıdır. Bu ta
dilin ehemmiyeti göründüğünden bü
yüktür: Mütehavvil kefalet akçası ye
rine badema, hayat branşında, riyazi 
ihtiyatlar ikame edilmiş ve bunlara da
ir muhtelif hükümler vazonlurunuştur. 
Bu suretle 1149 numaralı kanuna ila
ve edilen yeni hükümler meyanında, 
layihanın ikinci maddesi ile, Türkiye
dc çalışan bütün sigorta şirketleri için 
"Tahsil ettikleri gayri safi primler 
üzerinden, sigortalılarına karşı teah
hüd eyledikleri müemmen sermayenin 
teminatı, olmak üzere, riya:.:i ihtiyat 
akçası tefrik ve tesis etmek" mecburi
yeti konmuştur ve böylelikle, riyazi 
ihtiyat ayırmak memleketimizde, ilk 
defa, teyid edilmiş kanuni bir hüküm 
haline konmuş bulunmaktadır. 

Riyazi ihtiyatların hesap tarzına da-

Ana hatları ile arz ve izah olunan 
layiha ile bir "sigorta' 'kodu meydana 

getirilmiş olmamakla beraber, bu layi

ha kabul buyurulmakla, sigortacılık 

m~vzuatımızda ehemmiyetli bir adım 

atılmış olacağını zannediyoruz. Tica
ret kanununun sigortacılığa dair hü

kümlerini de ihtiva edecek bir "sigor

ta kodu" 1927 denberi sarfedilen mcsa-
inin sonuncu merhalesi olabilir. Bu 

merhaleye süratle varacağız. Fakat o

raya vasıl olmak için 1927 den sonra 

bir diğer tekamül merhalesinden geç

mek lazım idi, ki, takdim olunan layi

ha bu merhaleyi fazlasiyle te'1til ede
cektir. 

8 - Belediye, işçilerin gerek iptida 
ve gerekse senede 4 defa sıhhat mua
yenesine tabi tutulmasına ve çalışmak 
için ruhsat vermesine ve işsiz kaldığı 
vakit kendisine iş bulmasına mukabil 
işçinin çalıştığı zamanlarda almış ol
duğu ücretin% 2 si nisbetindc bir harç 
alacaktır. Bu harcı işçiyi kullanan aile 
reisi işçinin maaşından keserek sakla
yacak ve tahsildarların müracaatların
da makbuz mukabilinde verecektir. Bu 
harcı maaştan kesmiyenler kendileri ö-

Lahaye, 15 (A.A.) - Haber alındı
ğına göre, Hollanda hükümeti İtalya 
ile olan diplomatik ·münasebetlerini 
tanzim hususundaki arzusunu yakında 
tahakkuk ettirecektir. Roma elçiliğine 
doktor Hubrccht tayin olunmuştur. E l· 
çi bu ay sonunda vazifesi başına gide· 
cektir. İtimadnamesi "İtalya kıralı ve 
Habeşistan imparatoruna" diye yazılı· 
dır. 
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1 ta iyon hikôyesi 

BEYAZ FARE 
Yazan: Lucio d' Ambro 

Şafakla birlikte atıl~a~~ başlanılan 
toplar, yirmi senelik surgun~en s~nra, 
tahtına avdet eden kıraliçeyı selamlı
yordu. Akşama doğru "0~at_1t e~spre
si" küçük ve oldukça da şırın bır hu
dud şehri olan ·Gaze istasyonun~a t~
vakkuf edecekti. Kırali~e ve ID3:1Y:~
nin Paristen hareketlerınden bır ç 
saat evel kıraliçenin birinci n~zırt ba
ron Kur;'Gaze belediye riyasetıne çek· 
miş olduğu müstacel telgrafta: 

Sa Majeste kıraliçe Eva tahtına a_v
det etmektedir. Paytahta şafak_la_ bır-
1. . . Bunun ıçın bu 
ıkte girmek ıstıyor. 

. . d konaklayacaktır. 
ak§amlık <:ehrınız e . 

:ı: ı ·nden bır da-Kendisine lnıperyal ote 1 • 

ire hazırla~manızı eheıniyetle rıca ede
rim. diyordu. Pek fazla bir heyecana 
kapılmış olduğu a~l~şıl~!a olan ba: 
ron, İmperyal otelının yınnı se~e ev~ 
lisi, ağustos ayında açxl_ıp kır~lıçenın 
sürgünlüğünü müteakıb eylülde ka
panmıs olduğunu hatırlayamaın~ş olsa 
gerekti. Otelin sahibi de kışı Vıya_na~ 

1 t le menaJerı 
da geçiriyordu. Kapa ı 0 e ' . _. i in 
ol M"" .. Sturm nezaret ettıgı ç an osyo . . daını o-
bütün anahtarlar da, iyi bır ış a 

lan bu adamda idi. 
. telgrafı Stur -

Belediye reısı . de faali-
m' öndermiş, mena1er 

a g k bir kaç saat za~fında o-
yete geçere , l" enin emrıne ama
tel !mperyali kıı:ııç pencereler açıl-
de kılmıştı. ~~ler~k yerlere serilmiş, 
ıruş, halılar s ak lmış yatak ve yastxk
kalöriferler Y ı . ·ı ' i,. hatta aşçılar 

11 tan geçırı m '" 
l~ ha açaklariyle fırınlarının ~aşına 
bıle, ~aın . S tral odasına bır me-
geçmışlerdı. a~ us·· telik Mösyö 

1 t' rilınış, ve 
mur yer eş ~ en delikanlılarının en 
Sturın, şehrın g ç k kapılara kapıcı 
yakışıklarxnı ~eçei~ ve hatt3., ufak ka
olarak yerle~tırınl ~dan bir de orkestra 

b daki r.algıcı ar sa a :ı .. 
etirınıştı. 

meydana g . . rnuvasaletinden 
ek Presının Oryant s . isi tmperyal o-

iki saat evel, beledıye ;en hazırlıkları 
teline gidere~, yaphı ra .. eyin yolunda 

·rınış ve e T , 
gözden geçı . ' ... ır0··syö Sturm a .. unce J.YJ. 
olduğunu gor . ~ini bildirerek ay-
sonsuz meınn~nıye a mış olduğu işle
rılmıştı. Mena1erdy pdairna hoşlandıqı 
ri takdir edenler en "kan barına da-

l . aınerı · 
1. r.ı·n reis ote ın teklif ettı. 

:ı , • "f almayı . 
vetle birer aperatı lınUŞ kadehlerın-
Her ikisi de dolduru 

1 
rdı Dirsekle-

alrnIŞ a · d 
den birer yudum konuşuyorlar ı. 
rini bankoya dayamış uyor ve kıra
Reis mütemadiyen konuş 
liçeyi medh ediyordu; M . ste kı-

s· Sa a1e 
- Azizim Sturm. ızo ne rnuhtereın 

raliçeyi bana sorunuz. k beş yaşların
ve asil bir kadındır. Kır k ıa· de güzel 

- n fev a • . 
da olmasına ragme ' kk k ki Parıs 
mi güzel! şurası ı:n~h~ a haf ~z etti· 

·· l"klerını mu d kadınlara guze 1 k" hayat e· · d" Ora 1, 
ren yegane şehır _ır. . altınışrncı ba-
nilen uzun merdıvenın hala genç 

~ kadınların, "b. 
samagına basmış . d"kleri gı ı 

d k . larını ıste ı 20 
!er arasın a oz . B n bundan 

b. erdır e 
oynadıkları ır Y . • . d rken burada 
sene evelisi, sürgiıne k~;a~içeyi çok iyi 
bir gece konaklayan n henüz Sa 
tanımıştım. F~_ka~'. 0 ~~::ese cömerd: 
Majeste, her surgun p urnhuriyetı _ Fransa c 
ce kucagını açan .. kıralir.elere 

· ""rgun " . topraklarındakı su 
1
.d gu··.ıeldi. Bıl-

t Fevka a e .. 
karı§ılllaınış ı. .. ikulade ıdı ... 
hassa tebessümı_ı ~ar b rsızlıkla dinle

Reisin sözlerını sa ıl ş olan kade-
boşa mı 

mekte olan SturIIl, üzerine koydu, 
hini, hızla bank0?~: büfeciye bir _k~r
sanki bu hareketıY . terıni,. gıbı ... • d ek ıs T 
re daha doldur .. ern konu baştan aşa

. donere 
Sonra da reıse .. dükten sonra: 
ğıya adam akıllı suz. este çok hu~su: 
~ Bilakis Sa .. M~~e bundan yırını 

bir kadındı... ~urgukıraliçeyi burada 
sene evelisi gıden. değildiniz. Yanıl
uğurlayan yalnız sız dıı:nsa, ben _de o 

bunaı:na l""k ıdare 
mıyorsaın ve . ekiz gün u .. 
tarihte bu otelın s de oldukça _mu
müdürü idim. Ve hetn übe devresı ge
him ve tehlikeli bi~. te~tel sahibi :rvıös-
çiriyordı..rn. Bir gü.Ila ,,ag-ırtroıŞ ve ;Ş 

· anın " ~ · a-yö Bauer benı y ""be edecegıın. . 
- Sizi bir ay tecru a otel ı:nüşterı~ 

·· ddet zarf ınd A dahi vakı 
yed, bu rnu ak bir şikayet acak-
lerinden en uf . adete kavuş 
olmayacak olursa, ·sma yaşadığı~ htaya-

. de benı ·ştı şte, 
sınız ve sız k ınız demı . d 

. · ya.:aca s - başla ı-
tın aynını .. '!.~ .. nü yapı:ııaga . ek-
otel di.rektorlu.gu .. ü sürgüne gıtın 
EIIIllll sekizincı gun 

Çeviren: Y ~ar Sihay 

te olan kıraliçe Eva da burada bir gece 
konaklamıştı. Yatmadan evel, geç v_a
kit beni yanına çağırttı. ~oş~rak gı_~
tim. !çeriye girince, kır:Uı~eyı _rop do-
aberli ve, bir iskemlenın uzerıne çık

!ızş vaziyette gördüm. Bütün dam do~ 
nörleri de etrafını sarmışlardı. Benı 
görünce hiddetle: _ . 

_ şu büyük aynalı dolaba dogru g_ı-
diniz. o tarafa doğru ufak ve b_eyaz b~r 
şeyin kaçtığını gö~d~~· Y_astıgımm u
zerinden ufacık grı gozlerıyle bana ba· 
kıyordu. Korkumdan öyle bir çığlrk 
koparmışım ki, bakınız büt~n damla
nın etrafıma toplanmışlar. Sız bana,~
nun buradan sıvışmış olduğunu temın 
etmedikçe, imkanı yok ben iskemleden 

inemem.... . . 1 
Neden ve kimden babsettiğı~ı ana-

t m "Kimden bahsedıyorsu-
yamamış ı . . k"" 
nuz ?" diye sorunca, birden bıre up-

lere bindi ve : . .. 
Ki den olacak? bır fareden. Boy-

-b .. ··mk ve temiz görünen bir otelde 
le uyu . .. . d·~· 
karşılaşacağımı hıç umıd etme ıgım 
bir fareden ... Diye bağırmıştı. 

Ben: 
_ Bir fare mi? katiyen bir fare ol-

duğuna emin misiniz? A y.org~nluğu~, 
uykusuzluğun ve son h~dısen_ın ~er~_ı
ği teessürle de böyle bır şeyı g~rmuş 
gibi olabilirsiniz, deyince, kıralıçe bu 
sözlerime dehşetli kızdı ve: 

- Artık bu kadarına tahammül edi
lemez. Ülkemdeki tebaalarım artık 
sultanlık iddiasında bulunamaz de
diler. Tam hududları aşacağım bir sı
rada, siz de benim bir fareyi tanımadı
ğmu mı söylemek istiyorsunuz? yastı
ğmıın üzerinde gördüğüm hayvan fa
re değildi de ne idi? bir tavşan mı? bir 
fil mi? fazla lafa lüzum yok. Yarmı sa
at zarfında, onun ya ölüsünü ve yahud 
da dirisini isterim. Aksi takdirde, pek 
kibar bir adam olan otel sahibi Mösyö 
Bauer'e en derin teessüflerimi l:>ildir
mek me~buriyetinde kalacağım gibi, 
bu gece, oteli de terkederek açık hava
da, yıldızların altında . !atacağım. 
Sturm ikinci kadeh aperatıfı yuvarlar
ken adeta hırsından titriyordu: 

_Bay reis, o andaki en~işe~~- si.ze 
nasıl tarif edeyim, bilmem kı, biitun ıs
tikbalim mahvolacaktı. Ne y~pıp yap
malı ve bir fare bulup kıralıçeye ge
tirm~li idi. Vermiş olduğu ya_rım sa~t 

.. adenin esasen yirmi dakıkası du-
musa ' . El' d b" 
şünüp taşınmakla geçmiştı. ı~ e ır 
kapan ve içinde bir bey~ fa:e ıle tek
rar odasına girince kıralıçeyı~ gene y~
rıın saat evelki bırakmış oldugum va~~
yette bulmuştum. Elimde k~pan~ g~
rünce derhal iskemleden a~gıya_ ındı, 
etajerin üzerindeki sig~ra pak~tınden 
bana bir sigara ikram ettı. Erte~ı sab~, 
ebedi ınenfasma giderken, hıdd_etın-

kalmamıştı Hatta tatlı bır te-den eser · 
··roıe · 

bessu ~ bana öcliksiz bir uyku u-
Bu ~ec dan 'dolayı size teşekkür e-

uttugunuz . . 
Y .. . Sturm bıle demıştı ..... 
dim ıvıosyo 

* ks resinin getirmiş olduqu 
Oryarı:t ef. 

1
P otelin restoranında .. nı·· nıısa ır er .. u U 

1 
· Baron Kurt mute-k ·yor aroı. . 

yeme yı ali nin tahta avdetı şere-
madiyen kır ç~ eJeri açıyordu. Bira
fine şamp~nya şıi diketörünü istetmiş
ralık kıralıçe ote nda bundan yirmi 
ti. Birdenbir_e k;~!:sı müdürü Mösyö 
sene evelkı ı·ni sıktı ve yanı ba-

• '"rünce e ı 
Sturın u go hal ve hatırını sordu. 
şına oturtarak 

Kıraliç~.: hadisesini hatırlıyor
- Tabu fa~e ....... yö Sturm ? emin 

d - il ını ? ~T~os 
sunuz e~ . mi senelik acı ve ıstı-
olunuz kı, y~r ün hayatımda bile bir 
rabla dol~ ~ürg aklımdan çıkmamıştı. 
gün bu badıse ~ ·· ün sabahı 

.. . llar.dıgım gun 
Surgüne yo_ 1 tuttuğunuzu sora-
size o fareyı nası .. üm buna mani 
caktım. Fakat,. teessusronra .:imdi, siz-

y·rını sene • -s 
olmuştu: ı h usta aydınlatmanızı 
den benı bu us 
rica ediyorum. •. 

·· ·· Sturm: 
Mos_yo . di olduğu gibi anla-
-Sıze bunu şım . d 
. . . E ~er kanunen teczıyem e 

tabılırırn. g ·· ·· zaman 
. t artık arada mururu . 
ıca~ı: s~ndan istifade edebilirim.~Yır
var . ı· . burada konakladıgınız 

· sene eve ısı, . k" 
.ını ,. ""be devremın se ı-
gün, ben henuz te~r.u d m Ve otelin 

. . .. ünü geçırıyor u . 
zıncı gun . .. dilril idim. Ma-
sekiz günlilk ıdare mu 
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i~Z·JRl•l•:\mi 
NÖBETÇİ ECZANELER 

Pazar : İstanbul eczanesi 
Pazartesi Merkez ., 
Salı Ankara ., 
Çarşamba Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Perşembe Halk ve Sakarya ., 
Cuma Ege eczanesi 
Cumartesi Sebat ve Yenişehir eczaneleri 
HALK ve YENİ SİNEMALARDA 

MATİNELER 

Her gün 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Cumartesi 
13.00 
14.45 
18.45 
21.00 

Pazar 
11.00 
13.00 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

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

Film değiı;ıme günieri: Pazartesi ve Cuma 
LÜZUMLU TELEFON NUMARALARI 
Yangın ihbarı: 1521. - 'l_'elefon müracaat 
ııehir: 1023 - 1024. - Şehırlerarası: 2341 • 
2342. - Elektrik ve Havagazı Arıza Me
murluğu: 1846. - Mesajeri Şehir Anba
rı: 3705. - Taksi Telefon nUınaraları: 
Zincirlicami civarı: 2645, 1050, 1196. -
Samanpazan civarı: 2806, 3259. - Yeni
şehir. Havuzbaşı Bizim taksi: 2323 -
Havuz başı: Birlik taksi: 2333 - Çankın 
caddesi, Ulus taksi: 1291. 

OTOBÜSLERİN İ 1 k ve S o n 
SEFERLERİ 

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 Ulus. M. na 

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

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

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

Sabah 
İ 1 k 

sefer 
6.45 
7.15 

7.25 
7.10 

7.30 
8.00 

6.00 
6.30 

6.30 
7.00 

7.00 
7.00 

Akşam 
Son 

sefer 
23.00 
23.20 

23.30 
23.30 

20.00 
20.30 

21.00 
21.30 

20.30 
21.00 

20.30 
20.30 

Cebeci'den As. fabl. ra 6.30 -
As. fabl. dan Cebeci'ye - 17.15 
Yenişehir'den Ulus M. na - 7.10 
S. pazar'ndan Akköprü'ye 6.30 7.15 
Akköprü'den S. pazarı'na - 9.45 

Yenişehir, İstasyon ve Bakanlıklara 
Ulus M. dan Yenişehir'e 7.00 --

her saatr be3 gece muntazam seferler 
birer saat sonra başlar. 
Akşamları Ulus meydanından Yeni

şehir'e ve Yenişehir'den Ulus meydanına 
gidecek otobüslerin hareket saatleri, sine
maların dağılış saatlerine tabidir. 

POSTA SAATLERİ 
Posta saat 19 a kadar İstanbul cihetine 
mektub kabul eder. 
Taahhütlü 18 e kadardır. 

TREN SAATLERİ 
Haydarpaşaya 

Samsun hattına 

: Her sabah 8.20. Her 
akııam 19.15 ve 19.45 
de (salı, perşembe, cu
martesi Toros sürat.) 

: Hergün 9.35 (Kayse
ri, Sıvas, Amasya bu 
hat üzerindedir). 

Diyarbakır hattı : Hergiin 9.40 
Zonguldak hattı ,, 15.00 
Kınkkaleye rayotobü!l " 16.05 

GÜNDELiK 
Hicri- 1356 
Zilhicce: ıs 

S. D. 
Güneş: 6 53 

• 

Rumi-1353 
Şubat: 3 

S. D. 
Akşam: 17 45 

lzmir Enternasyonal 

Fuarına hazırlanınız 

20 ağustos 20 eylül 

1938 3-7041 

jestenizin en ufak bir şikayeti, bütün 
istikbalimi mahvedecekti. Ben ise, bu 
vazifeyi, on sene işsiz ve güçsüz do
laştıktan sonra bulmuştum. Yarxm sa
at zarfında, sizin tutulup öldürülmesi
ni ve yahud diri diri getirilmesini em
rettiğiniz fareyi bulmak kabil değildi. 
Derhal bir kapan tedarik ederek iyi 
komşulardan birinin kilarına koşmuş 
ve orada kapanı kurarak beklemiştim. 
Tanrı da bana acımış olacak ki, on da
kika zarfında bir beyaz fare de kapana 
girmiş bulundu. Fareyi aldığım gibi 
size gelerek tutmuş olduğumu söyle
miş ve üzüntüsüz uyumanın temin et
miştim ... 

Tan yeri ağarmken kıraliçe Gaze 
şehri halkının alkışlan arasında pay
tahta hareket etmişti. Her tarafda top
lar gürlüyordu. Fakat, kraliçe tahtına 
yalnız gitmiyordu. Katarın arkasında 
bağlı bulunan ikinci vagonda da müs
tafi otel direktörü Mösyö Sturm bu
lunuyordu. Kıraliçenin hareketinden 
bir saat evel baron Kunt Mösyö 
Sturm'a şu sözleri söylemişti : 

- Kıraliçe hazretleri, en müşkil bir 
anda kullanmış olduğunuz zekanıza 
hayran olmuşlar. Bundan dolayı sizi 
daima yanlarında görmek istiyorlar. 
Siz, beyaz fare meselesinden sonra o
nun en gözde nazırlarından biri olu
yorsunuz. Siz bir ufak bir beyaz fare 
ile ona bir gecelik huzur temin etmiş 
olduğunuza nazaran, bunca tebaaları 

ile de ona sonsuz me.sud günler yaşa

ta bileceksiniz demektir. Bir asırlık, ha
nedan ailesine na.zır olmakla çok bah
tiyarsıruz. Lütfen bavullarınızı hazır

layınız. Bir taraftan da hangi nezareti 
tercih etmekte olduğunuzu bana bil
diriniz. 

Çin harbi devam ederken 
onun delillerini yaydığr ıçın, 
makça zalimlik daha iyi farkedilmek· 
tedir. 

Dünya silahlanması karşısında 
Birleşik Amerikanın vaziyeti 

Bu acı hakikatler karşısında göz· 
lerimizi kapamamalıyız. Bir şiddet 
devrinde yaşıyoruz, harbın hayvanca 
hiddeti, bir kere boşanınca, hiç bir 
şey durduramaz. Hiç bir zaman mil· 
letler için, mukadderatlarını kimlere 
emanet ettiklerini bilmek meselesi, 
bugünkü kadar ehemiyet arzetmemiş
tir. La Tribune Jes Nations'Ja 

*** 
Piyer Dom inik yazıyor Bugün harbta yeni olan şey, ne 

katil, ne tecavüz, ne yağma, ne de 
yangındır. En eski devirlcrdenberi 

ordular masum sivil balkın üzerinden 
bir sapan gibi geçmişlerdir. Yakılmış 
açık şehirler sayısızdır; ve ti fosla 
açlrk, askerle sivil arasında asla fark· 
gözetmemiştir. 

Çin barbı büyük Çin vadilerini kana 
bulamakla kalmıyor; bütün Pasifik'· 
te ve hatta uzak Avrupanın kalbinde 
akisler uyandırıyor. Son zamanlarda 
bu harb iki yeni hadiseye meydan 
vermiştir. Cumhur reisi Ruzveltin 
mesajı ve Cenevrede devletlerin reak
siyonu . 

Cumhur reisi Ruzvelt'in kongreye 
bazı askeri masrafları tavsiye için 
yaptığı mesaj çok ehemiyetlidir. Bu 
mesaj, yalnız Amerikayı kaplayan si· 
!ahlanma endişesi bakımından değil 

aynı zamanda nutkun metni itibarile 
de mühimdir. 

Ruzvelt evvela endişesini ızhar et -
mektedir: ''Harb edenler de dahil ol -
duğu halde memleketlerin en çoğunda 
milletlerin en çoğu sulh içinde yaşa -
mak istemesine rağmen dünya nüfu
sunun en az dörtte biri amansız kav
galara karışmış bulunmaktadır . ., Hep
si bundan ibaret değil. Harbda olma
yan milletler de hummalı bir şekilde 
silahlanmaktadırlar. "Diğer milletleı 
deniz va kara ordularını öyle bir nis -
bette arttırmaktadırlar ki bu, dünya 
emniyeti ve sulh için bir tehdid teşkil 
etmektedir. Bundan çıkan netice şu -
dur ki Birleşik Devletler de silahlan
ma yarışından geri kalamaz . ., 

Cumhur reisi nihayet kullandığı 

bir tabiri tarif ederek ilave ediyor : 
"Hususi müdafaa tabirile yalnız sa

hillerimizin değil, fakat denizaşırı 
topraklarımızın da korunmasını temin 
edecek bir müdafaayı kastediyorum. 
Hududlarımrzdan yüz binlerce mil 
mesafede toprak hududlarI.Dlızı her
hangi bir düşmana karşı koruyacak 
vaziyette olmalıyız. Müdafaamızı bir 
Okyanusa inhisar ettiremeyiz.,, 

Bu metin çok mühimdir. Çünkü bir 
taraftan Birleşik Devletlerin Filipin 
adalarını terketmek niyetinde olma
dıklarmı göstermektedir. Aynı za
manda Amerikanın Atl~s Okyanusu
nun müdafaasını yalnız lngiltereye 
terketmiyeceğini ifade eder. Nihayet 
Amerikanıın, donanma filolarını bir 
Okyanustan diğerine serbestçe geçir -
mek imkanını muhafaza etmek istedi
ğini de ifade eder ki, bu, büyük Nika
ragua kanalının açılması ve Birleşik 
Devletlerin merkezi Amerikaya haki
miyeti meselesini ortaya koymaktadır. 

Filipin adalarının müdafaası yalnız 
kara ve hava vasrtalariyle temin edile
mez. Onun için cenubi Çin denizine, 
yani bir yandan Çin ve Hindi Çini sa -
hillerile, öte yandan Filipin adaları 
ile, J eva, Bornos ve Fonnoz ile çevrili 
olan Pasifik havzasına hakimiyeti 
icabettirir. Fakat bu havzada lngilte· 
re, Fransa ve Holanda ile anlaşmaktan 
başka bir suretle hakimiyet kurmak 
imkanı yoktur. Öyle ki, Birleşik Dev
letlerin Filipin adaları üzerinde ha
kimiyetinin, bilhassa denizcilik saha
sında, Amerika ile yukarıda zikredi
len üç Avrupa devleti arasında sıkı 

bir anlaşmaya bağlı olduğu bir kaide 
olarak kabul edilebilir. 

Diğer taraftan, oyalamanın politika 
sahasında olduğu kadar askeri sahada 
da mahir bir manevra olduğu kabul e
dilebilir. Cenubi Çin denizinde daha 
iyi kazanmak için, amerikahlar, şimal 
Pasifik'inde bir oyalama organize et
melidirler. Burada, bir harb halinde 
çok işlerine yarayabilecek olan Aleu
tiyen adalarına sahibdirler. Amerika
lılar bu sahada, vaziyet icabı bu sefer 
sovyetlerle iş birliği yapmak mecbu -
riyetinde kalacaklardır. Bununla be -
raber, adım adl!Jll ve ihtiyatla yürü
mek niyetinde olan Amerika açık ve
ya kapalı bir ittifaklar sistemine gir
meyi istemektedir. Esasen böyle bir 
hareket, bitaraflık taraftarı olan A
merika kamoyuna karşı büyük bir ih
tiyatsızlık olurdu. 

Amerikanın, Atlas denizinde mü
nakalelerin emniyetini tek başına ln
gilterenin kontrolüne bırakamıyaca
ğmı yukarda söyl~miştik. 

Filhakika, Amerika, bir müddet
tenberi, ya kendi nüfuzuna veya de
mokrasiye muhalif - Brezilya buna 
en açık delildir - tezahürlerle, Al
manya ve İtalyanın cenubi Amerika
da harekete geçmesinden endişeye 
kapıldı. İtalyanın faaliyeti bilhassa 
Arjantinde, Buenos Ayres'in kalaba-

lık italyan kolonilerine istinad etmek 
tedir. Alrnanyanın faaUyeti de Bre
zilyada, Şilide ve B o 1 i v y a d a 
kendini hissettirmektedir. Bundan 
başka, Almanya, Ekuat;\r ve Kolom
biyada kendine ehemiyet1i petro! im
tiyazları verdirmiştir. Nihayet orta 
Avrupanm küçük devletlerinden bir
çoğu Brezilya gibi antidemokratik 
tezlere kapılmuşlardrr. Roma - Berlin 
mihveri devletlerinin yeni pazarlar 
ve sömürgeler aramak için merkezi 
Amerikada faaliyete geçmeye karar 
vermiş oldukları hatıra gelebilir. Çin 
Japonyanm ekonomik r.üfuzu altına 
girmek üzereyken, Birleşik devletler, 
yeni dünyada da bu suretle tehdide 
maruz bulunmaktadırlar. 

Harbta yeni olan ve onu "insani
leştirecek,, mahiyette olmayan şey, 
bugün muharebenin cepheden düşma
nı mağlfıb etmek kadar onun fabrika
larını, istasyonlarını ve limanlarını 
yakarak kazanılabileceği keyfiyetidir. 
Fabrika bacaları, gar salonları, liman 
tesisatı alevler içinde kalsın, asker
lerin kolları derhal kötürümleşir. Bu 
fabrikalar, istasyonlar ve limanlar et· 
rafında şehirler ve evler, bunların i· 
çinde de İspanyol, Çin veya fransız 
milletinden insanlar mevcudsa kimse
nin onları düşünmeye vakti yoktur. 
Harb ahmak ve zalimdir, insan da 
böyledir. Son senelerde o, silaha tap
maktadır. 

*** 

Bu çifte tehlikeye karşı koymak 
zaruretinde olan Amerika, Panama 
kanalını ikileştirmeye mecbur l<ala
caktır. Şimdiki kanal 35.000 tonluk· 
tan daha büyük gemilerin geçmesine 
müsaid değildir. Halbuki Japonya 
35.000 tonluktan daha büyük gemiler Bir kere daha, hakikati yakından 
yapacaktır. Bu itibarla Amerika için tetkik etmek lazımdır. Harb sonrası
ya Panama kanalını genişletmek, ya- nm en şaşırtıcı hadisesi, eski muha
hut da Vikaragua kanalım kazmak ribler olan hükümet reislerinin har· 
lüzumu aşikardır. Japonya ile bir bı "taze ve neşeli" diye ilan etmeye 
harb VlfCUunda Pnama kanalının bom· kadar varmamakla beraber onun te· 
balarla birkaç hafta kapalı kalacak mizleyici faziletine inanmaları ve bu .. 
şekilde tahrib edilmesi ihtimali de nu temin etmeleridir. 
amerikalıları düşündürmektedir. Bü- İspanyadaki vahşet bizi isyan et .. 
tün bunlardan çıkan netice şudur ki, tiriyorl Fakat bu zulümler bize on· 
Amerika geçen sene silah yarışma !ardan kurtulmanın tek çaresi ne ol .. 
girmiş olan 1ngiltereden biraz teah- duğunu gösteriyorlar: Harba girmo
hurte de olsa, yalnız yeni dünya ti- mek •• 
zerinde hakimiyetini ve Panama ge- Bu neticeyi elde etmek için ell
çidinin idaresini değil aynı zamanda mizde kalan tek vasıta, manzaranın 
Okyanoslarda münakale emniyetini korkunçluğu yüzünden doğan !:ı,arb 
temin için de bütün mümkün tedbir- korkusudur. 
leri almaktan geri durmıyacaktrr. Herhalde hükümet adamlarımr~ ~-

Brükselde Amerikanın Japonyaya çin yapılması gerekli oJan şey, sıvıl 
kafa tutmaktan çekindiği görülmüş- halkın müdafaası hus:.ısunda kaybc· 
tü. Son günlerde de, Cenevrede mese- dilmiş olan zamanlarm telafisidir. 
leyi müzakere eden Sovyetler Birliği 
Fransa ve İngiltereyi enerjik kararlar 
almaya teşvik etmemiştir. Çünkü Va
şington meselenin ehemiyeti kadar, 
Japonyanm göstereceği reaksiyonla -
rm şiddetini de göz önünde tutmak
tadır. Vaşington, kendi kamoyunun 
enternasyonal meselelere pek mah -
dud ölçüde vukufu olduğunu da bil
mez değildir. Vasat seviyeli Ameri
kalı hala iki Amerikaya hakim oldu
ğu ve iki Okyanosla himaye edildiği 
düşüncesindedir ve yirmi otuz sene
denberi, bugün Brezilyanın 44 mil
yon nüfuslu bir imparatorluk olduğu 
cenub Amerikasında ve bilhassa Pa
sifik'te vaziyetin değişmiş olduğunun 
farkında değildir. 

Amerikanın, alakasrz denemiyecek 
bu ihtiaytlı h.areketi Londra, Faris 
ve Moskovayı herhangi bir kollektif 
müdahaleyi ve hatta Çin lehinde hu
susi bir müdahaleyi redde sevketmiş
tir. Bu büyük bir enternasyonal ha
disedir; ve bu hadise general Matsui
nin İngiltereyi tehdid ettiği ve Sov
yetlerin Vladivostok'a bir taarruz 
bekledikleri bir sırada vukua gelmek
tedir. 

Zalimleıen 
dünya 

L'lntranaigeant'da Jean Fabry 
yazıyor: 

Evet İspanya kana ve katillere bo
ğulmuştur. Bu kardeş harbx başlaya
lıdanberi her ay Salamanka ve Valan
siya, karşı cephenin yaptığı zulüm ve 
vah,şetleri anlatan broşürler neşret

mektedirler. Şimdi, ölüm, gözleri ka
palı, semadan yağmaktadır.. Öldürü
len masum kadın veya habersiz ço
cuk Barselonadan veya Sevil'den ol
sun, insanlığın vicdanı bu katiller 
karşısında isyan etmektedir. B. Ka
mil Şotan bu vicdana müracaat etmek· 
te haklıdır. 

Fakat heyhat 1 Harbın insan vicda
niyle ' görülecek hesabı yoktur. Harb 
daima ahmak ve hain olmuştur. İnsan 
şimdi daha çabuk, daha uzakta ve da
ha kuvvetle vurmak imkanına malik 
olduğu için bugün biraz daha hain
leşmiştir. Ve şimdi resim ve sinema, 
milyonlarca nüsha halinde dünyaya 

Menşe şehadetnamelerine ko • 
nacak mal kıymetleri hakkında 

Türkofis, menşe şehadetnameleri

ne konacak mal kıymetlerinin hakiki 
satış kıymetlerine uygun olmasına dik· 
kat ve itina edilmesi için ticaret ve sa
nayi odalanna yeni bir emir gönder• 
miştir. Bu emre göre karşılıklı serbest 
döviz tediyesi suretiyle mübadelede bu
lunduğumuz memleketlere yapılacak 
ihracatımızda tüccarın, karşılıklı itha
lattan doğan bir prim bahse mevzu ol· 
maması dolayısiyle, piyasa fiatından 
aşağıya yani zarara mal satması varid 
görülmiyecektir. Bu gibi ülkelere ya
pılacak sevkiyat için istenen menşe şe
hadetnamelerine lüzumlu görülecek 
muhtelif ticari vesikalar ile tevsiki is • 
tenecek olan hakiki satış kıymetlerinin 
piyasa fiatmdan düşük olanuyacağı 
noktasına bilhassa dikkat olunacaktır. 

Dersler ba~ladı 
Bayram münasebetiyle bir haftadır 

tatil olan ilk, orta ve liselerle yüksek 
mekteblerden baztlarr dünden itibaren 
derslere başlamışlardır. 

Soldan sağa ve yukarıdan aşağıya : 
1 - 1stanbulda deniz ortasında bir kule 
2 - Suda yüzer, iptidai gemi . 
3 - Karadenizde kömür ocaklariyle meş-

hur bir vilayetimiz. 
4 - Futbolda sayı. 
5 - Yavaş. 
6 - Kırmızı renkli bir taş - mor bir çiçek 

(Helvası da olur) . 
7 - Avuçta - basit (şekersiz kahve). 
8-Nc.ııir. 
g - Tereddüd etmek. 
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Yeni hazırlanan sigorta kanunu 
projesinin tam metnini neırediyoruz 

( Ba!jı 1. inci sayfada) 
tirilmiştir: 

MADDE-9 

yılır ve bu kanun hükümlerine tabi o
lur. 

Sigorta şirketleri muamele yaptıkla
rı sigorta sahiblerine karşı taahhüdle· 
rinin ifasına teminat olmak üzere hü· 
kümete karşı biri sabit diğeri mütehav
vil, iki nevi kefalet itasına mecburdur
lar. 

rin birer tasdikli sureti iktisad vek!· 
Jetine tevdi edilerek mezkur senetlere 
ve tapu dairelerindeki kaydına iktisad 
vekaletinin müsaadesi olmadıkça hiç
bir ferağ muamelesi kabul edilmiyece
ğine dair meşruhat verilir. 

Ecnebi sigorta şirketlerinin gayri 
menkul tasarrufları hakkındaki ahdi 
hükümler kcmakan bakidir. 

On 8ene 8onra ••• 
MADDE: 10 - Sigorta şirketlerin

de on senedcnberi istihkak sahibleri 
tarafmdan aranılmı§ haklara tekabül 
eden meblağ, poliçe sahihlerinin isim 
ve son adreslerini gösterir bir cetvelle 
birlikte, Türkiye cumhuriyeti merkez 
bankasına tevdi olunur. Cumhuriyet 
Merkez bankası bu mebaliği tevdi ta
rihnden itibaren iki sene müddetle 
muhafaza ve, bu müddet zarfında sa
hib veya varislerini tahkike çalışmak
la beraber, her sene başı eshabı namına 
tcbliğat ve gazetelerle de sahih veya 
varislerinin bankaya müracaatlarını i
lan der. Mezkfir iki senenin hitamında 
da sahibi veya varisi çıkmıyan bu kabil 
haklar devlete intikal eder. 

1. - Sabit kefalet: 
Şirketin faaliyeti yalnız yangın ve

yahut yalnız hayat kısmına münhasır 
olduğu takdirde yetmiş beş bin lira, 

Şirketin faaliyeti her iki kısma §a· 
mil olduğu takdirde, yüz bin lira, 
Diğer sigorta muamelelerinden her 

şube için de yirmi beşer bin liradan i
barettir. 

2. - Mütehavvil kefalet: 
Hayat hariç .olmak üzere diğer si

gorta şubeleri için her sene içinde 
'l'ürkiyede tahsil ettiği bilümum üc
retler yekunu üzerinden şirketin mez· 
kur sene içinde yaptığı masarif ile 
verdiği tazminat ve mükerrer sigorta 
suretiyle devir ve havale eylediği üc
retler tenzil edildikten sonra kalacak 
bakiyen.in yüzde yirmi beşinden iba
rettir. 

Müteakib senelerde de işbu kefalet 
mikdarı, y ukardaki fıkraya tevfikan, 
mezkür sene içinde tahsil edilen ücret 
~e yapılan masarife nazaran vukubulan 
tahavvül§ta göre tayin ve tesbit edilir. 

Nakliyat sigortaları için bu nisbet 
mezkur sigorta şirketlerinin geçen se
ne içinde tahsil ettikleri ücretlerin 
yüzde on iki buçuğundan ibarettir. İş
bu yüzde on iki buçuk ta yukardaki iki 
numaralı bendin birinci fıkrası daire
sinde hesab edilir. 

Mütehavvil kefaletin hesabında, bir 
sene içindeki tediyat o sene tahsil o
lunan ücretler yekünunu tecavüz eyle
diği takdirde, iktisad vekaletinin mü
sadesini evclden istihsal etmiş olmak 
şartiyle, aradaki fark ertesi sene ücret
lerinden itası iktiza eden kefalet akçe
si için esas ittihaz olunacak mikdardan 
tenzil olunur. 

Sabit ve mütehavvil kefalet 
al~çeleri ne ~aman 

kullanılacak? 
MADDE-10 

Sabit ve mütehavvil kefalet akçala
rı ancak aşağıdaki şekillerde istimal e-
dilecektir: . 

a - Tür ki yede gayri menkul emval 
iştirası, 

c - Hakiki kıymetlerinin yüzde 
ellisini tecavüz etmemek şar
tiyle emlak teminat muamelesi, 

c - Türk lirası olarak nakden tev
diat, 

d - Devlet menkul kıymetleriyle 
iktisad vekaletince kabul edi
lecek türk şirketleri hisse ae
nedat ve tahvilatı. 

Şu kadar ki, sabit ve mütehavvil ke
falet akçalarının • a • ve - b • bendle
rinde yazılı şekillerde kullanılabile

cek kısmı yüzde elliyi tccavilz ede
mez. 

Gerek Türkiyede gayri menkul işti
rası, gerek emlak terbini muamelele· 
rinde gayri menkullerin kıymeti gayri 
aafi iradları üzerinden hesap edilir. 
A:ıcak, iktisad vekaletince lüzumunda 
yaptırılacak ekspertiz neticesinde ta
ayyün eden kıymet gayri safi irad e
ıasına göre tesbit edilen kıymetten a
pgı olursa işbu kıymet kabul olunur. 

Şirket bu kıymetin kendisine tebli
ğinden itibaren 15 gün içinde itiraz ey
lediği takdirde, mahalii ticaret mah
kemesi reisi tarafından seçilecek mü
tehassıs bir ehlihibreye itiraz tetkik 
ve gayri menklün kıymeti takdir etti
rilir. Bu suretle takdir olunan kıymet, 
gayri safi irad esaına göre tesbit edi
lf'n kıymetten yüksek olmamak şartiy
le, katidir. Yilksek olduğu takdirde 
gayri safi kıymet esaına göre tesbit e
dilen kıymete itibar olunur. 

Gayri menkullerin kıymetlerinde te
nezzül vukubulduğu tebeyyün ederse 
iktisad vekaletinin tahriri talebi üze
rine azami 15 gUn içinde tirketçe fark 
kapatılır. "Gayri menkullere aid yangın 
poliçeleri iktisad vekaleti namına tan
zim olunur. 

Senelil~ biliinrolar 
Devlet menkul kıymetleri, türk şir

ketleri hisse ııenetleri ve tahvilatının 
kıymetleri bankaya tevdi edildikleri 
tarihe takaddüm eden günün vasati 
borsa kurlarına nazaran tesbit olunur. 
Bı.ı. kıymetlerde her hangi bir sebeble 
tenezzül vukubulduğu takdirde, tahri
ri taleb üzerine azamt bir hafta içinde 
şirketçe fark kapatılır. 

Nakid ve devlet menkul kıymetle
riyle türk şirketleri hisse senedat ve 
tahvilatı iktiead vekaletinin yediemin 
olarak göstereceği milli bankalarda 
muhafaza olunur, Bu suretle yapılacak 
mevduat mukabilinde iki nüsha ola
rak bankadan alınacak makbuzun bir 
nüshası, mezkfir mevduatın vekaletin 
emri olmadıkça iade edilmiyeccğine 
dair bir mektubla beraber, iktisad ve
kaletine tevdi olunur. 

Gayri menkul iştirasiyle emllk ter
bini muamelelerine aid rcı;mi senetle-

MADDE 13 
Sigorta şirketleri senelik bilançola

rını ve kar ve zarar hesaplarını iktisad 
vekaletince tesbit edilecek formüle 
muvafık olarak tanzime mecburdur
lar. 

Riyazi ihtiyat akçeleri 
MADDE: 2 - Türkiye cumhuriye

ti hududları dahilinde hayat üzerine 
iş yapan sigorta şirketleri, tahsil ettik
leri gayri safi prim üzerinden, sigor
talılarına karşı taahhüd eyledikleri 
mücımnen sermayenin teminatı olmak 
üzere riyazi ihtiyat akçesi tefrik ve te
sis etmeğe mecburdurlar. 

Riyazi ihtiyat akçalarının hesap tar
zı ile bu hesapta esas ittihaz edilecek 
faiz nisbetinin ve vefiyat cetvellerinin 
iktisad vekaleti tarafından tasdik edil
miş olması şarttır. 

Riyazi ihtiyat akçaları, reassürörle
rin hissesini de ihtiva edecektir. An
cak mlikerrer sigorta hakkındaki 1160 
numaralı kanuna göre milli reassürans 
türk anonim şirketine verilmesi mec
buri olan hisseye aid riyazi ihtiyat ak
çeleri mezkur şirket tarafından işbu 

kanun hükümlerine uygun olarak tesis 
edilecektir. 

MADDE: 3 - Riyazi ihtiyat akçe
lerinin istimal şekilleri ve bu hususta 
tatbik edilecek hükümler bu kanunun 
birinci maddesiyle dcğiştirilmi::r, olan 
1149 sayılı kanunun 10 uncu maddesin· 
de sabit ve mütehavvil kefalet akçeleri 
için gösterilen şekillerden ve hüküm
lerden ibarettir. 

Riyazi ihtiyat hesapları her yılın so
nunda tesbit edildikten sonra, bunların 
karşılıkları ve teminat şekilleri göste
rilmek suretiyle, azami üç ay içinde 
iktisad vekaletine tevdi olunur. 

Vekaletçe yapılacak tetkikat netice
sinde, hesap yanlışlığı, karşılık kifa
yetsizliği veya istimal şekillerinin ka
nun hükümlerine uymaması sebeble
riyle lüzumlu tashihlerin icrası sigorta 
şirketine tebliğ edildiği takdirde, iki 
ay içinde bu tebliğin yerine getirilme
si mecburidir. 

Riymi ihtiyat akçeleri 
hakkında hükümler 

MADDE: 4 - Riyazi ihtiyat akçeei 
kartılıklarından beaap senesi içinde 
her hangi bir sebeble mehuzatta bulu
nulamaz. Hesap senesi sonunda ihtiyat 
akçelerinden tenzili lazım gelen mik
darıar hakkında şirketçe vaki olacak 
müracat iktisad vekAletince tetkik ve 
indelhace şirkette yaptıracağı teftiı 
neticeıinde haklı görüldüğü takdirde, 
tenzili taleb edilen maddi kartıhk tir
ket emrine verilir. Şayet tirkct fevka· 
lade scbebler kar,ısında riyazi ihtiyat 
akçesi kartılıklarına müracaat mecbu
ri yetinde kaldığını iktiııad veklletine 
bildirdiği takdirde, vekaletçe derhal 
tirketin teknik ve mali vaziyeti esulı 
bir teftite tabi tutulur. Teftit netice
ıine göre §irketçe gösterilen zaruret 
yerinde görUldUğü takdirde tensib e· 
dffecek mikdar tirket emrine amade 
tutulur, veyahut 'irketin tasfiyesi re'· 
sen taleb olunur. 

MADDE: S - Riyazt ihtiyat akçe
lerinin kartılıklarını teşkil eden bil· 
cUmle gayri menkuller ve menkul kıy
metler üzerinde sigortalılar imtiyazlı 
alacaklı addolunurlar. İflia vukuunda, 
bu kartılrklar, tufiye neticesi beklen· 
mckııizin, mevcut sigortaları bu kanu
nun 9 uncu madesi mucibince kabul e
den diğer sigorta tirketlerine devrolu-
nur. 

MADDE: 6 - Sigorta şirketleri ri
yazi ihtiyatlarının bu kanun hüküm
lerine göre hesap ve tesbltindcn mesul 
olmak Uzerc mütehassıs bir memur in
tibah ve iktisad vekaletine hüviyetini 
bildirmeğe mecburdurlar. 

MADDE: 7 - Hayat üzerinde iş ya
pan sigorta şirketleri Tilrkiyc dahilin
de aktedecekleri her nevi hayat sigor
talarını tUrk lirası üzerinden yapnıağa 
mecburdurlar. 

MADDE: 8 - Sigorta şirketleri ri
yazi ihtiyatlarına müteallik bütün he
sap, kayıd ve vesikaları idare merkez
lerinde bulundurmağa mecburdurlar. 

Ecnebi §irketler, bundan başka, 
Türkiyedcki taahhüdlerine aid olup 
merkezlerince tutulan hesaplar, kayıd
lar ve vesikalar ile kartıhk hesapları· 
nı ve bilhassa envanter kartlarının 
aynını Türkiyede merkez ittihaz ettik
leri mahalde buludururlar. 

Sigorta tirketleri bu maddede yazı
lı bilümum hesap ve vesikaları bu ka· 
nunu murakabe ile mükellef olanlara 
irae etmeğe mecburdurlar. 

MADDE: 9 - Bir hayat sigorta 
portföyü, ancak tazammun ettiği taah
hlidatın bu kanun hükümleri dahilinde 
tesia edilmiş maddi kartılrkları ile be· 
raber devrolunabilirler. Ancak devri 
takabbül eden tirket yeni it almıt ta· 

MADDE: 11 - 1149 numaralı ka
nun ile bu kanuna aykırı harekette bu
lunan hakiki ve hükmi şahıslar bin li
raya kadar ağır para cezasına mahkum 
edilirler. 

Tekerrür halinde, mükerirler bir 
haftadan altı aya kadar hapis cezası i
le cezalandırılacakları gibi muamele 
icrasından da men olunurlar. 

Mükerrir hükmi şahıs ise, bu kanu
nun 14 üncü maddesinde yazılı mümes
sil ve mesulleri ile kanuna aykırı fili 
işlemiş olan şahıs bir haftadan altı a
ya kadar hapis ceazsiyle cezalandırı
lır ve hükmi şahıs muamele icrasından 
men edilir. 

MADDE": 12 - Riyazi ihtiyatları, 
kasden, kanun hükümlerine ayıkırı su
rette hesap ve tesbit eden mesul mü
tehassıs ile bu file kasdcn iştiraki te
beyyün edenler bir aydan bir seneye 
kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar 
ve bir daha sigorta müesseselerinde ve 
devlet hizmetlerinde istihdam oluna
mazlar. 

MADDE: 13-Bu kanunun tatbiki
ni murakabe vazifesiyle mükellef olan
lardan, vazifeleri dolayısiyle vakıf ol
dukları sırları makul bir sebebe müs
tenid olmaksızın ifşa edenler üç aydan 
bir seneye kadar hapis cezası ile ceza
landırılırlar. Bu gibiler, devlet hiz
metlerinde bir daha istihdam edilemez
ler. 

lJla8 halinde ••• 
MADDE: 14-11 inci maddenin son 

fıkrasında yazılı tekerrlir halinde ce
zayi mesuliyet, kanun hUkrnUnU yeri
ne getirmekle milkellef olan idare 
meclisi reis ve azalarından ve imzaları 
ile şirketi ·uzama aallhiyctli mildilr ve 
memurlarından cezayi müstelzim fili 
itlemiş veya buna iştirak etmi9 veya 
bu hususta emir vermi~ olanlara raci
dir. 

MADDE: ıs - Bir sigorta ıirketi
nin iflaeı halinde, o tirketin idare mec
lili reiıi ve izalariyle imzaları 9irketi 
ilzam eden meurların kanuni hüküm
lere aykırı hareketleri iflha sebeb ol
mu~sa, iktisad vekiletinin veya bu ve
ks.Ieti temsil eden makamların talebi 
üzerine bunların da şahıen iflaslarına 
karar verilir ve haklarında icra ve iflas 
kanununun 5, 6 ve 7 inci babları hü
kümleri tabik olunur. 

MADDE: 16 - Sigorta tirketleri
nin murakabesi ile mükellef olmak U
zere iktitad vekaletinde icabeden te'
kilit vücude getirilir. 

MADDE: 17 - 1149 numaralı ka
nunun 14 ve 21 inci maddeleri ilga e
dilmittir. 

Altı aylık müddet 
MUVAKKAT MADDE: 1 - Bu 

kanunun meriyeti tarihinden itibaren 
altı ay içinde riyazi ihtiyat akçelerlyle 
kartıhklarının ve iki ay içinde de ke
falet akçelerinin bu kanun hükümle
rine göre hesap ve tesbit ve teminat o
larak irae edilmiş bulunm~sı şarttır. 

Bu kanunun neşri tarihinde kati tas
fiye dolayıııiyle faaliyetlerine nihayet 
verilen Feniks dö Viyen hayat ve Tür
kiye Milli sigorta şirketinde sigortalı 
olanların haklarını korumak gayesiyle 
milli reasaUranıı türk anonim tirketile 
diğer hayat sigorta tirketlıı:ri arasında 
yapılan ve milli rcaasilrans tirketince 
tetkili zaruri riyazi ihtiyat akçeleri 
kar9ılıklarınrn iki senelik tecile tabii
yetini mutıuammın bulunan anla?ma
lar müsteınadır. 

MUVAKKAT MADDEı2-Hayat 
üzerinde çılıtan sigorta tirketleri 
TUrkiyede faaliyete başladıkları tarih· 
tenberi ecnebi parası ile akt veya türk 
portföyüne ithal eylemit oldukları ha· 
yat sigorta mukavelenamelerindc ya
zılı kıymetleri, itbu kanunun neıri ta· 
rihindeki T. C. Merkez bankası kurla
rı üzerinden, türk liraıına tahvile ve 
ona göre mezkur mukavelenameleri 
türk lirası olarak kıymetlendirmeğc 

mecburdurlar. 
Tahvil ve kıymetlendirme mua.mele

ııi işbu kanunun meriyete girdiği ta
rihten itibaren üç ay içinde ifa ve ik
mal edilmek muktazidir. 

MUVAKKAT MADDE:J-Sigor
ta ıirketleri, gerek ıermaye ve ihtiyat 
akçelerinden, gerek riyazi ve teknik 
ihtiyatlarından yabançı memleketler-

IAvus~:~=i~:~inesjJ 1 :ı 1 (!ttJ :fllj:I m 
( Başı 1. inci sayfada ) 

Bu mülakatın da Almanyanın 

mefhur ve "cumarte•iler aerui" n
den birini tefkil etme•inden kaygı • 
lanan Avrupa kamoyu, bu ;yatııtırı-

.................................................... 
Küçük ilan şartlar1 

Dört satırlık küçük ilinlardan: 
Bir defa için 30 kuru:t 
İki defa için 50 kuru:t 

cı haberler üzerine aükunet bulur 

1 
gibi olmuf, lakatmülakat hakkında 
Avudurya ve Almanya kaynakla
rının tam bir sükut muhafaza et
melerine mukabil, yabancı kaynak
lardan bir çok malumat verilmiftir. 

Uç defa için 70 kuru:t 
Dört defa için 80 kuru:t alınır. 
Devamlı küçük illnların her defası 
için 10 kuru:t alınır. Meseli 10 defa 
neşredilecek bir illn için 140 kurut 
alınacak ur. 
Bir kolaylık olmak ilzere, her satır, 
kelime aralarındaki boşluklar müstes
na 30 harf itibaredilmiıtir. Bir küçük 
ilin 120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört aaurdan fazla her nur için ay
rıca 10 kuruı alınır. 

Bazan Avusturya ekseriya da al
man mahfilleri tarafından tekzibe 
uğrayan, fakat çoğu da tekzib edil • 
miyen bu haberlere göre vaziyeti 
fÖyle hülôsa etmek kabildir: 

11 temmuz 1936 tarihli anlaı

mada, Avusturyanın memlekette 
mevcut/. nazilerle barışacağı ve bun
larla İf birliği yapmak imkanlarım 

araştıracağı tasrih edilmiftir. Hal• 
buki B. Şufnig bu iş birliğine yanQf
madıktan bafka bunların tertib et· 
tikleri bir suykasdı ileri sürerek 
bundan Üç halta kadar önce nazile
rin felini ve daha bir kaç naztyi 
tevkil ettirmiştir. 

Bu suretle de, Almanya ile Avus • 
furya arasında gergin bir vazbıet 
hasıl olmuştur. Halbuki, 20 ıubatta 
B. Hitlerin ağzından dlf politikası -
nın ana hatlarını Rantagda tasrih 
edecek olan Almanya, bilhassa dıf 
bakanlığına lon Ribbentrop'un gel
mesinden sonra, Avusturyaya kar§ı 
olan vaziyetinin vuzuh kesbetmesini 
ar.zu etmekterir. 

K.irahk: 

Kiralık - Yenişehir Selanik cad -
desinin arkasındaki Türe ııokak 6 No. 
apartımanda 3 odalı daire ile bir daire
de bir oda 74 7 

Bayanlara - Aile yanında kalori -
feri{ müstakil üst kat bir veya iki oda. 
Bakanlıklar Karakol yanı Olgunlar 
sokak Tan apart1manı kapıcıya ıorula. 
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Kiralık - Alman Sefareti arkasında 
manzaralı üç odalı bir daire kiralıktır. 

Üç daire üç katlı olan bu apartıman u-
cuz satılıktır. Tel: 2487 777 

Kiralık - Bakanlıklar civarında Ö
zenli sokak, İnci apartımanmda dört o
da bir hizmetçi odası hol, banyo, mut -
fak ve geniş balkon mutedil fiatla kira-
lıktır. Kapıcıya müracaat. 794 

Kiralık - Mobilyalı veya mobilya
sız oda bekar bayan veya bay için aile 

Satılık: 

Stılık arsa - Su deposu civarında 
İJ bankası köşkü karp aırasında 3 daire• 
li 1 bina için inşaat ruhsatnamesi alın· 

mıt 720 M2 arsa satılıktır. Komisyoncu 
Vahdi, Telf. 2487 858 

Sablık arsa - Kavaklıderede İran se
f arethanesinin tehir tarafındaki sırt Ü· 

zerinde imarca parselleri yapılmış arsa
lar üzerindeki 1400 M2 lılc hisseler aa • 
tılıktır. Komisyoncu Vahdi, Telf. 2487 

859 

Satılık Bağhane - Şehre yalcın ha· 
vadar 2 kat evi on dönümlük bahçe u• 
cuz fiatla satılacaktır. Meclis Matbaa· 
sında Mehmet Erçcviğe müracaat. 646 

Satılık ve kiralık arsa - İsmet Paşa 
Demirköprü yanında iki yüzü asfalt her 
türlü inşaata elverişli 3600 metre arsa 
toptan satılık ve kiralıktır. Emniyet 
Şirketi Bay İsmaile müracaat. Tele-
fon: 1833 739 

Sablık kamyonlar - Ford, Fiat, 
Brennabor marka müstamel kamyon -
lar satılıktır. Görmek istiyenlerin Bo
monti fabrikasına müracaatları. Tel ı 
1842 796 

Güzel bir kütüphane - satılıktır. 
Malumat almak istiyen~r 2956 numa
raya telefonla müracaat edebilir. 816 

Satılık arsa - YeniJehir, Bomonti 
caddesi, İlkiz aokakda üç tarafı açık 
(518) metre murabbaı bir arsa .satılık-
tır. Tel. 1581 704 Diğer taraftan, Avusturya ile Al· 

manya kadar alakadar olan ltalya 
da bu yakınlarda lngiltere ile uyuş
mağa çalışmakta ve bu hususta bir 
neticeye varmadan Önce Avusturya 
meselesinin halledilmesini istemek -
tedir. 

yanında Yenişehir Sağlık Bakanlığı iş arayanlar: 
Sağlrk sokak Demir apartmanı kat 3 

Onun için - bazı yabancı kay· 
naklara göre - B. Musolini bu cini 
mülcihatın yapılmasında mühim bir 
rol oynamıştır. Mevzuu bahis olan 
meaele de Anşlus veya Avusturya
nın Roma - Berlin mihverine yaklaş
ması değil, bu memleketin istiklali
nin zıman altına alınması ve Alman• 
yanın da bunu kabul etmesidir. 

Gene yabancı kaynaklardan bil• 
dirildiğine göre, Berhtesgaden mü· 
lakatının merızuunu bu teghil etmig
tir. Fakat Almanya buna mukabil 
Avusturyanın da kendisine bazı ta• 
r.>izlerde bulunmasını istemiştir. 

Bunlaruı en mühimmi harb, iç i.1-
ler ve emniyet bakanlıklarına nazi • 
lerin getirilmesidir. Gene haber ve• 
rildiiin• göre mülakatta B. Şuınig'i 
tesir altında bıraltmak için hiç bir 
ıey ihmal edilmemiıtir. General Ke· 
itel'le general Brauchitch da müea • 
kerelere ittirak etmemekle beraber 
mülakatta hazır bulunanlar arasın· 
da idiler. 

Şimdi de bir Prag gazetesinin 
verdiii malumattan, 11örüımclcrin 
ne şekilde devam ettiğini öğrene· 

lim: 
B. Şugnig kabineye yalnız iç ba • 

kanı B. Seiss'i alabileceğini söyle· 
miştir. B. Hitler bunun üzerine A
vusturya na:ı;ilerinin takınacakları 
tavrı garanti edemiyeceğini bildir
mİf, B. Şuşnig de meaeleyi bir kere 
cumhur reisi B. Mihlôs'a bildirec• -
iini söylemiştir. 

B. Hitler, 20 §Ubattan Önce bir 
cevab istemiıtir. Hatta, ba§ka ba:ı;ı 
habulcr• göre, Almanya tarafın 
dan, kendi arzu ettiği ıchilde tan· 
:ı;im •dilmif bir protokol B. Şuınill'e 
im:calattırılmak istenilmif, fakat A
uuaturya bQfr.>ehili bunu kabul ct
memİftİr. 

B. Şuınig Viyanaya dönünce, ka
bul etmek zorunda bırakıldığı ua:zi
yetin vehameti dolayı•ile bir tebliğ 
neıretmehten salunmıgtır. Diğer ta -
raltan da alman isteklerini kabul •t
menin, Avusturyayı Almanyaya teı
lim etmek demek olacağını ıöyliye
rek B. Musolini'ye müracaatla t•· 
ı>asıut ve müdahalede bulunmasını 
istemi§ ve henüz bir cevab almamıf-

de plase ettikleri paraları döviz veya 
hükümetin tayin edeceği türk devlet 
tahvilleri olarak, bu kanunun neşri ta· 
rihinden itibaren, altı ay zarfında 

memlekete getirmeğc mecburdurlar. 
MUVAKKAT MADDE: 4 - Bu 

kanunun neşri tarihinde mevcut riya
zi ihtiyatlarla sabit ve mütehavvil ke· 
falet akçelerinin gayri menkul olarak 
tesis edilmiş kartılıkları 1149 numara
lı kanunun işbu kanun ile tadil edilen 
10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında 
yazılı nisbeti tccavU% etmekte ise, 
mezkllr maddenin - a • bendinde yazılı 
gayri menkuller, şirketin tasarrufu al
tında kaldıkları müddetçe, ve· b - ben
dinde yazılı gayri menkul ipotekleri, 
mevcut mukavelelerinin devamı müd
detince, zikri geçen ikinci fıkra hü
kümlerine tabi değildir. 

MADDE: 18 - Bu kanun ne~ri ta
rihinden muteberdir. 

MADDE: 19- Bu kanun hükümle-
rini icraya icra vekilleri heyeti me
murdur. 

No. 6 Müzeyyen. 1-645 Arar Lisan Okulu - Her meslek içln 

Kiralık - Vekalet binaları yala- her lisanda akşam saat 10 a kadar kur
nındaki Yenişehir Konur sokak No. lar açılmıştır. Yenihamam apartımam 

23 deki evin üst katı kiralıktır. Scla-ı kat 2 Tel: 3714 Posta kutu: 277 726 

nik caddesi 21 No. da Bay Doktor Os- Memur_ Sekiz ııcne vilayet icra 
man Soydaşa müracaat. Tl :1970 878 memurluklarında bulunmuş askerli

Da«mık: 
"' 

Talebe Kurlan - Yalnız talebe için 
almanca, fransızca, ingilizce kurlar teı
kil edilmiştir. Yeni hal arkasında Yeni
hamam apartımanı kat 2 Arar Lisan 
okuluTel:3714 723 

Memur Kurları - Yalnız memurlar 
için her lisanda kurlar teıkil edilmittir. 
Yeni hal arkası Yenlhamam aparmna • 
nı kat 2 Arar Lisan okulu. Tel 3714 

724 

Oniverıiteliler kuru - Unlveraiteli • 
ler için her lisanda kurlar açılmııtır. 
Yeni hal arkası Y enihamam apartırna
nı kat 2 Arar Lisan okulu. Tel 3714 

725 

tır. Frarua, lngiltere gibi büyük dev
letlerde İse ıimdilik hiç bir hareket 
yoktur. 

Yabancı kaynaklardan geldiii İ· 
çin ihtiyatla telakki edilmesi doiru 
olan bu haberlere göre, vaziyet bu 
merke.zdedir. Son gelen haberler 
İse Avusturya kabinesinde deiiıik
lik olacağını bildirmektedir. Bir de 
bunları göı;den ııeçirelim : 

Kabinede değitiklik olmaaı 
bekleniyor 

Viyana, 15 (A.A.) - Avuıturya ka
binesinin kısmen deği9mcsi heran bek
leniyor. "vatanperverler cephe" sinin 
vilayet liderleri bugün batvekil Şut· 
nig'in riyaseti altında bir toplantı yap· 
mı§lardrr. , 

Batvekil, kendilerine Ahnanya ile 
mütekabilen imtiyazlar teatisini baiı 

olan nazik vaziyeti anlatmış ve mürah
hasların vatanperverliklerine auven· 
digini ıöylcmi§tir. 

B. Şuşnig, diln de muhtelif siyaset a
damları ıle ve bilhatösa 1934 kanunu 
esasisinin hukuki müellifi olan eski 
başvekil B. Ender ile görüşmüştür. 

A.lmanyanın yaptığı ıiddetli 
t.azyik kar§Uıtul.a ••• 

Almanyanın Avusturya Uzerinde 
yaptıgı şiddetli tazyik artık bugUn in
kar edilemez. Ilitlerin Şuşniğe verdi
ği mühlet yarın saat 16 da hitam bul
maktadır. Bununla beraber, bu kadar 
gayri müsaid şartlar içinde Şuşnigin 
Avusturya istiklalini kurtarmak için 
gösterdiği azim ve cesaret herkeste bU
yük bir takdir: uyandırmaktadır. Şuş
nig'in Almayaya yapmak istediği müs
takil Avusturyanın siyasi ve idart bün
yesini bozmıyacak mahiyette tavizler
de bulunmaktadır. Her ne de ol9a, 
Seiss İnguart'ın dahiliye nezareti gibi 
mUhim bir kumanda mevkiine gelmesi 
ihtimali Vi}•anada endişe ile kartılın· 
maktadır. 

Seiss lnkuvart kimdir? 
Avusturya: Almanya görüşmelerin

den sonra Avusturya politikasının ön 
plana geçmiş olan Zeiss İnquart, ıe
çen yaza kadar oldukça ıilik bir rol oy
namıştır. 1892 de Viyanada avukatlık 

yapmakta idi. Fikirleri itibariyle bil
yük alman kampına aürüklenmit olan 

ğini ifa etmiş kefalet verebilir bir genç 
icra takibatı yapmak üzere iş arı
yor. B. Y. Rumuziylc ve yur ile Ulu
sa müracaat 82~ 

Tüccar ve muhaıebe merakWan
na - Yükıek İktısad Mektebi mezunu 
uzun müddet bankalarda çalıımıt bir: 
genç muhasebe dersi verir ve muhaııe • 
be tanzim eder. Ulus'ta C. B. F. rumu-
zuna yazı ne müracaat. 8 7 5 

U1e ve ona; okul talebelef'iıie müaalt 
prtlarla riyaziye dersleri verilir. Yeni
ıehir Tuna caddesi yıfıtkOfun sokalıı: 
No. 1 866 

Bir alman profesör - Almanca, fra.n 
sızca ve ingilizce hususi dersler ver • 
mektedir. Ulus gazetesine M. K. ru-
muzuna yazı ile müracaat. 857 

B. Soin, Almanya· Avu.turya fede
raayonunun ikinci reial olmut ve bir ta 
raftan Hitlercl Almanyanın sempati· 
ıine difer taraftan da katolik kanaat
leri dolayaiyle B. ŞuJnigin itimadına 
mazhar olarak geçen haziranda bqve· 
kilet tarafından ba9lana.n barıı eserin· 
de bir rol oynamaya milaaade eder va.ıi· 
yette görUlmU9tUr. 

Keza B. SeiM lncıuart Berline çok 
11k eeyahat etmiftir, 

Alman istekleri 11 temmuz an

laf maaının çerçevesini a,ıyor 
Viyana, 15 (A.A.) - BUtün Viya• 

na gazeteleri içinde yalnız "Neue 
Freie Preııs" alman • A\rusturya mil· 
nasebetlerinden bahsetmektedir. Bu 
gazete diyor k[: 

"Alman iıtekleri temmuz 1936 an
laf1118sının çerçeveıini aşmakta ve bi
zi çok derin ve basiretli düşüncelere 
sevkettirecek bir genişlemeyi istih· 
daf eylemektedir. Viyana ile Berlln 
arasındaki münasebatm aon inkişafı 
bütün Avrupa ve sulh için vahim ne
ticeler doğurabilir. Bu hususta Avus
turya katiyen muaheze edilemiyccek
tir. Çünkü o, Almanya ile daima iyl 
komşuluk münasebetleri idame etme
ğe çah9mı1tır • ., 

Yeni kabine nmıl olacak 
Viyana, 15 (A.A.) - Havas ajansı 

bildiriyor: Bundan sonra da değiımesi 
muhtemel ve ikmali İcab etmekle bera • 
ber, yeni Şuınig kabinesinin kısmen §U 

şekilde olacağı bildirilmektedir. 
B. Şuınig: bagvekil ve milli müda

faa nazırı, B. Zermatto: Muavini, B. 
Guido Şmidt: Hariciye nazırı, B. Seiu 
İnkuvart: Dahiliye nazın, B. Skubi Em 
niyet müıteıan ve Seiss'in mu· 
avini, B. Glais Chapstenaunun bertaraf 
edileceği bildirilmektedir. 

Adliye bakanlığiyle, Reschin hasta
lığı 9ebebile, sosyal basiret bakanlığın· 
da değlgiklik olacağı bildiriliyor. 

Evvelce ayrı ayn idare edilmekte o
lan dahiliye bakanlığı ile emniyet işinin 
tele elde yani B. İguartın elinde bulu· 
nacaktır. Polisle ve jandarma ile doğru
dan doğruya teması muhafaza edecek 
olan emniyet müsteşarı ve polis şefi 
Skubi, nazıra muavinlik edecektir. 
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Wall Street'i.n diğer bankacıları "'"""'"""' 

Amerikanın milli servetinin üçte 
ikisini, altmış aile kontrol ediyor 

Morgan'lardan epey sonra gelir. Ba- B. Roosevelt diyor ki: 
ker'Ierin, Stillman'ların 150 ila 300 mil 
yon lira arasında değişen servetleri ' '- Altm~ ailenin yolmz-
vardır. Morgan firmasının başlıca ra- luklarına, İmtiyazlaTına ve 
kibi olan Kuhn Loeb ticarethanesi "alt- l '!-.me~ikan . milletinin hayatı 
mış aile" listesinde Schiff ve Kalın i- uzerınJekı yaptıkları nülu-
~imleri altında görülmektedir. Serveti- za nihayet vereceiim!,, 

Bunlar 360.000.000.000 dolarhk 
muazzam bir servete sahiptir.ler 

nin büyük bir kısmını Nevyork'daki r 

Cumhurreisi Ruzvelt 
altmış aileye çetin 
bir mücadele açtı 

Zenginltır listesinin en başında, 
serveti bir zamanlar iki milyar 

dolara kadar yükselmiş olan 
ROCKEFELLER ailesi geliyor 

· d l }arın dillerinden düşürmedikleri "iki yüz aile" 
transa a so cu unsur · d 1 ş· d" A · ., d ki l k t' bu"'tün servetini ellerın e tutar ar. ım ı men-var ır meme e ın . ·ı l . 

k d b ' h ·sı· olmak üzere herkes, oranın zengın aı e erme 
a a aşta cum ur reı v 'k ı ı 

çatıyor. Fakat büyük rakamlara aşık olm.~Ia~.na ragmen, .. a.ı:nerı a ı ar 
bu hususta F ransadan daha geridirler. Çunku onlarda butun mem~e
ketin servetinin üçte ikisini ancak .. aitmış aile" elinde bulundurma ta 

veya kontrol etmektedir. .. 1 · 
Amerikanın milli serveti 360 milyar dolar olduğuna gore, a trnı~ aı-

lenin 240 milyar dolar sahibi olduk.lan, yahud da, daha açık ol~rak ıza~ 
d l. h ·ı · u" Iarak 4 milyar dolarlık muazzam hır servetı e e ım, er aı enın vasa o 

kontrol ettikleri anlaşılır. 
B<ı§lıca servet kaynağı: Petrol .. .. 

F k t b da dikkat edeceğimiz bir nokta var: kontrol etmek , sa-
a a uıa d 'kd da k · l hib olmak J,ı, demek değildir. Bazan mahdu mı ar a sıyon ara sa-

hib olmak büyük bir şirketi, hatta bir şirketler.~~pu~~ ko~~ol etmek 

1. • k"f"d'r işte Amerikada da Avrupada da, buyuk trostlerı ıdare eden 
çın a ı ı . , . . . 

bir kaç kişinin şahsi nüfuzları bu. nok.ta?"a ıstınad e.tmekte~ır. .. 
Diğer tarafdan amerikan zengınlerınıı:ı se~etlerı um~mı!etle m~ba ... 

laga ile tahmin olunmaktadır. Z~ten şı~dıye ka~~r hıç .hı~ a~erı~an 
zengini tam bir milyar dolara sahih oldugu halde olmemıştır. Şımdıye 
kadar kaydedilen en büyük miras 186 milyon dolardı. Ve 19 2 7 de, Pay-

r 

Bir ''dolar prensesi,, : 14 yaşın
daki Gloria Vanderbüt 

1 

Ford'la oğlu Edsel, dolar milyarderi 
telakki ediliyorlardr. Fakat buhran se
nelerinde servetleri epey azaldı. Buna 
mukabil, bir kaç nesil önce zengin ol-
muş ailelerdeki vaziyetin hilafına ola
rak, bahtı oğlun servetleri daha az da
ğılmıştır. Zaten ailenin reisi olan Hen-

Metropolitan Opera ile sinema endüst
risine yatırmış olan Otto H. Kahn'ın 
serveti 1929 da 100 milyon lira tahmin 
ediliyord,u. F~kat bundan bir kaç se
ne sonra, yanı buhranın en had zama
nında öldüğü zaman mirası ancak ıo 
milyon lira tutabildi. Krize daha iyi 
mukavemet eden Warburg'lann ser
veti ise daima 150 milyon lira tahmin 
edilmektedir. 

Bir tek yerıi zengin 
İşin asıl hayret uyandıran tarafı, A

merikadaki büyük servetlerin hemen 
hemen hepsinin büyük harbten önce 
vücude getirilmiş olmalarıdır. 1928 ve 
1929 daki büyük spekülasyon dalgala
rının yükselttiği bir çok yeni zengin
~er, ekonomik ve sosyal hayatta hiç bir 
ız bırakmadan kaybolup gitmişlerdir. 

Son 10 sene içinde çok büyük bir ser
vet yapmağa muvaffak olan yegane a
merikalı, Avrupada hiç tanınmamış o
lan bir bankacıdır. İsmi Floyd B. Od
lum olan bu adam, Morgan grupuna 
dahil bir elektrik kumpanyasının ida
re meclisi azası sıfatiyle iş:e başlamış
tır. OdJum 1924 de 40 milyon dolar 
sermaye ile küçük bir mali şirket kur
muştu. Şirketin adı Atlas Corporation 
idi ve borsa kıymetleri üzerine yapıla
cak plasmanlarla iştigal ediyordu. Od
lum bu sahada o kadar büyük bir usta
lık gösterdi ki, aynı işlerle uğraşan 
şirketler biribiri ardı sıra batarken 
Atlas Corporation tam 150 milyon lir~ 
kazandı ve sonradan bu serveti bir mis
li daha arttırdı. 

ne Whiteney adında büyük bir petrol 
taciri taraf mdan bırakılmıştı. 

mürekkebtir ve bunların her biri bir 
kaç defa milyonerdir. 

ri Ford gayet aksi, şiddetli bir adam
dır ve önüne gelene para dağıtacak 

soydan değildir. Hrsımlarmdan hakiki 
"iş adamı" evsafına ve istidadlarına 
sahih olmayanlar Detroit'deki büyük 
firmaya katiyen iştirak ettirilmezJer. 
Hatta Henri Ford'un kardeşlerinden 
biri yetmiş yaşında iken açıktan açığa 
iflas etmiş, ağabeyisinin bu vaziyet 
karşısrnda kılı bile kıpırdamamıştır. 

Fakat bu istisnai hal, Amerikadaki 
büyük servetlerin fizyonomisini değiş
tirmez. Esasen bu servetler hakkında 
yabancı memleketlerde ekseriya yan
lış fikirler beslenmektedir. "Altmış a
ile" hiç bir zaman "zıp çıktı" veya "ye
ni zengi.n" değildir. Bilakis bunlar ha
kiki birer "dolar hanedanı" dır ve ço
ğu uzun yıllardan, bazıları da heme.n 
hemen bir asırdanberi memleketleri
nin umumi hayatı üzerinde büyük bir 
nüfuz icra etmektedirler. Zaman geç
tikçe bunlar Amerikada derebeylik za
manının asillari rolünü oynamağa baş
lamışlardır. Çok muhafazakar olduk
ları için de, cumhur reisi Ruzvelt'in 
şimdiki hükümetiyle şiddetli bir mu
halefet halinde bulunmaktadırlar. 

Zaten, vergiden kurtulmak için zen
ginlerin çoğu servetlerini ölümlerin
den önce dağıtmayı tercih etmektedir
ler. Birkaç ay önce ölen John D. Roc
kefeller'i da buna en bariz misal ola
rak gösterebiliriz. 

Serveti bir milyar, hatta re
fah senelerinde iki milyar dolar tah
min edilen bu adam, ölümünde topu to
pu 25 milyon dolar bırakmıştır. Fak~t 
Rockefeller ölümünden önce hayır mu
esseselerine ve oğluna milyonlarca do-

lar dağıtmıştı. 
Rockefeller ailesinin diğer azal~ı 

da büyük servetler yapmışlardı .. İ~tı-
J h D . kardeşi olan Wıllıam 

yar o n .nın ·1 r 
· . · · aınızla 75 mı yon ı-

rıslerıne hızım par 
-1u olan bankacı 

ra bırakmıştı. Onun og .. ~ .. man 
Percy A. Rockefeller de öldugu za .. 

~ . . k a gene bızım yegane varısı olan arısın 
paramızla 50 milyon lira bıraktı. Bu-
gün Rockefeller "hanedanı" 21 azadan 

- ___:_----~

Rockefeller ailesinin servetinin esa-
sun teşkil eden petrol, aynı zamanda 
Amerikanın diğer ailelerinin de zen
gin olmasına sebeb olmuştur. Petrol 
kıralları arasında en başta 650 milyon 
Hra ile Harkness ailesi, 500 milyon lira 
ile Whiteney ailesi gelir. Arcbbold, 
Rogers, Bedford aileleriyle bunların 
Standard Oil kumpanyasındaki şerik
leri de gene 500 zer milyon lira ile bü
yük zenginler arasında yer almış bu
lunmaktadırlar. 

Rockf eller' den sonra kim 

l . ? ge ıyor. 
Rockefeller ailesinin dolar kıralla

rının listesinin e.n başında gelmesi ne 
kadar itiraz götürmez bir şeyse, ikin
ciliğin kime düştüğü meselesi de o ka
dar çok münakaşalara sebeb olmakta
dır. Dünya ekonomik buhranından ön
ce büyük otomobil imaJatcısı Henri 

Parlak izdivcu;lar 

Zenginler listesinin ikinciliği için 
Mellon'lar gibi, Du Pont'lar gibi en
düstriyel aileleri Ford'a ciddi birer ra
kibtirler. Geçen yaz ölen Andrew Mel
Jon doğduğu şehir olan Pittsburg'a 

"Altmış aile"nin inhisarcı mahiyeti 
bunlann evlenme işlerinde bilhassa gö 
ze çarpmaktadır. Bu gibi ailelerde ide
al daima Avrupanm yüksel asaletine 
mensub ailelerle sıhriyet kesbedebil
mektir. 

"Dolar prensesleri'nin eski dünya
nın prensleri, kontları ve baronlariyle 
evlenmeleri, geçen asrın son yıllarında 
başlamıştır ve hala devam etmektedir. 

100 milyon lira hibe etmiş, bıraktığı 

çok kıymetli sanat eserleri koleksiyo
nu ile de Vaşington'da milli bir müze 
kurulmuştur. Bununla beraber ailesi 
efradı da 500 milyon lira kadar bir pa
raya sahih bulunmaktadır. 

Nevyorkun bir çok mahallelerine sa
hih olan Astor ailesinin kızlarından 

biri rus prenslerinden Serge Obo
lensky ile evlenmiştir. Büyük demir
yolları müteahhidi Jay Gould'un kızı 
önce kontes de Castellane, daha sonra 
da düşes oldu. Petrol kıralı Rogers, kı
zını kont dö Salm'le evlendirdi. Şika
godaki muazzam Marshall Field mağa
zalarının ortaklarından Levi z. Leiter'
in kızı, Hindistan kıral nabi Lord 
.cu~z.on'la _evlendi ve kızını da şimdi 
ıngilız faşıst partisinin lideri olan Sir 
Osw~.d ~osle!' e ':'erdi. 'Gene Şikago'
nun buyuk tacırlerıJlden birinin kızı o
lan Ethel Field, İngiliz amirallerinden 
Earl Beatty ile evlendi. 

Du Pont'Jara gelince, bu ailenin mu-
azzam serveti daha Napoleon'un yap
tığı harbler esnasında barut imal et
miş olmasından ileri gelmektedir. Ci
han harbı sırasında bu servet çok art
mıştır. Fakat gerek para, gerek mal 
mülk, bu eski ailenin 20 azası arasında 
t;1ksim edilmiş bulunmaktadır. 

Bir tek odada ralışan on 
be§ milyarder 

Amerikan ekonomistlerinden Ferdi
nand Lundberg'in yeni dünya zengin
lerinin servetleri hakkında neşrettiği 
bir kitab bugünlerde Amerikada kapı
şılırcasına satılmaktadır. Bu kitaba gö
re, Amerika zenginleri arasında ikin
cilik ne Ford'un, ne Mellon'larm, ne 
de Du Pont'ların değil, fakat Morgan 
ailesinindir. 

Muazzam servetlerini demir yolu iş
lerinde kazanmış olan Vanderbilt'ler 
Avrupanın bir çok asil aileleriyle ak: 
rabadır ve bunlarm arasında macar 
Szechenyi kontlan ile Marlborough 
dü~le.~i de vardır. Bundan da anlaşıla
cagı uzere, son günlerde bilhassa Av
rupa gazetelerinde kendisinden çok 
bahsettiren ve meşhur Wooltworth 
mağazalarının sahibi ola.n Barbara 
Hutton~ yani, şimdiki adiyle kontes 
Haugwıtz, yabancı bir asilzade ile ev
lenmiş ilk amerikan kızı değildir. 

. Fakat ?u parlak izdivaçlara muka
bıl, zengın ailelerin çocukları arasında 
ailelerinin şa.n ve şerefini düşünerek 
hareket eden babalarının arzularına 
göre evlenmiyenler de yok değildir 
B.~2~ izd~vaçlar, "altmış aile" arasınd~ 
buyük hır infial bile uyandırmıştır. 
Mesela zengin bir bankerin oğlu ve 
Rockfelle~'in küçük yeğeni olan Ja
mes A. Stıllman, evlerindeki aşçının 
kızına aşık olmuş ve günün birinde o
nu nikahlarnı:ltır. 

inlenrinden olup geçenlerde ölen 
Amerikanın sayılı dzeng Mellon fJe ıof örü 

An rew 

Bu tasnif şekli az çok hayret uyan
dırabilir. Çünkü 1913 de ölen John Pi
erpont Morgan'ın 70 milyon dolar bı
raktığını Amerikada herkes bilir. Şim
di Nevyork'da gene ayni firma altında 
çalı~an bankanın şefi olan oğlu, baba
sının servetini büyük harb esnasında 
muhakkak surette iki misli fazlaya çı· 
karmıştır. Fakat o zamandanberi de bu 
servet azalmaktan geri durmamıştır. 

Vaşington'da yapılan resmi tahkikat 
neticesinde, Morgan ailesinin 728 mil
yon dolara sahih olan yegane aile oldu
ğu anlaşılmıştır. Bu 'aile serveti" ta
biri büsbütün esassız değildir. Çünkü 
Morgan ailesinde şerikler arasındaki 
rabıta başka ailelere göre gayet kuv
vetlidir.Nevyorkun "bankalar caddesi,, 
olan Wall Street'in 23 numarasındaki 
bankanın, her biri bir kaç milyona sa
hih olan şerikleri mekteb dershaneleri
ni andıran bir tek odada, alelade me
murlar gibi, birer masa başında oturup 
çalışırlar. Bunlar ticari bakımdan ol
duğu kadar sosyal bakımdan da tam 
ınanasiyle bir "birlik" teşkil ederler. 

~hin~lander ailesinin başına gelen 
felaket ıse daha kötüdür: bu ailenin 
oğlu zenci olan şoförünün kıziyJe ev
lenmiştir. Kayın babalığa hem de zenci 
olan bir ş_oförü kabul etmek: bu hare
ket Amerikanın en yüksek soyetesi-

nin n.azarrnda bir "çifte cinayet" dir. j rında evlenirler. Ethel Du Pont'un 
Zengın ve güzel bir kız olan Ellin cumhur reisi Roosevelt'in oğliyle ev
Mackay, meşhur cazband bestekarı İr- lenmesi tamamen istisnai ve "altmışa
ving Berlin'le evlendiği için, ötekilere ile"nin zihniyetine uymayan bir hadi
nazaran kendisini belki daha kolay af sedir. Cumhur reisi seçimi için bir kaç 
ettirebilecektir. ay önce biribirleriyle amansız bir mü-

Fakat bereket versin ki bu gibi mü- cadele yapmış olmalarına ı-ağmen, bu 
nasebetsizliklere "altmrş aile"nin mu- iki aile çocuklarının evlenmesi dolayı
hitinde pek seyrek rastlanır. Varis ve- siyle çok parlak bir düğün yapmışlar
ya "varise"lerin hemen hemen hepsi, dır. Halbuki Du Pont'lar, Roosevelt'in 
kendi sosyal sınıflarının dışındakilerle cumhur reisi seçilmemesi için 25 mil· 
aşk maceraları yaşamağa koşmazlar. yon dolar harcamış:lardı. Çocuklarının 
Bunlar daima ananeye bağlı kalırlar ve evleıımesi, bu iki aile arasında siyasi 
ailenin servetini, zengin izdivaçlar ya- bir barışıklık vücude getirememiştir. 
parak arttırmağa çalışırlar. Zaten tica- Du Pont'lar hala Vaşington hüküme
ri münasebetler, evlenmeleri kolaylaş- tinin can düşmamdır ve Roosevelt de 
tırmakta, diğer tarafdan aradaki akra- "altmış aile"ye hiç bir tavizde bulun
balık, mali rabıtaları da sıkıştırmakta- mamıştır. 
dır. Böylelikle de altmış aile" kendi a- Bilakis, hükümetle "altmış aile" ara
ralarında gittikçe daha sıkı bir birlik sındaki mücadele gittikçe artmakta
kurmaktadırlar. Zaten bunlara "altmış drr. İç işler bakanı İckes'den sonra 
aile" demek de yanlıştır. Çünkü bunlar cumhur reisi Roosevelt de geçenlerde 
kendi aralarında evlene evlene beş altı verdiği bir nutukta, bu küçük akalliye
grup haline inkılab etmişlerdir. tin iktidar suiistimallerine ve imtiyaz· 

Rockefeller ailesi bu bakımdan çok larma nihayet vermek istediğini söyle· 
canlı bir misaldir. Petrol kıralları ye- miştir. 
tiştiren bu aile, ziraat makineleri ya- Amerikada şimdi görülen bu anlaş
pan Mackormick'lerle, bankacılık ya- ma.zlık, asırlarca evel Avnipada vardı 
pa.n Stillman ve Aldrich aileleriyle, ve devlet otoritesiyle büyük asilzade
bakır endüstriyeli olan Dodge ailesiy- ler amansız bir şekilde bir.ibirleriylo 
le ve meşhur çelik kıralı Andrew Car- mücadele ediyorlardı. 
negie ile akrabadırlar. Avrupada bu mücadelenin nasıl ne-

Du Pont'lar vaktiyle Roçild'lerin de ticelendiğini biliyoruz. Amerikadaki· 
yaptıkları gibi, ekseriya kendi arala- nin neticesi de zamanla belli olacak. 

Morgan bankClllının Wall Street'Jeki merkezi 

Krem Balsamin 
J_<.um:aı •. Sarış.rn, ~smer her tene tevafuk eden yegane sıhhl krem

Ierdır. Cıldı besler. Çıl, Leke ve sivilce1eri kamilen · l d y 
d b · k'b ıza e e er. arım 

asır an .e:ı ı ar mahfillerin takdirle kullandıkları sıhhA ·· ll'k 
kremlerıdır. 1 guze ı 

KREM BALSAMİN 4 ŞEKİLDE T AKD!M EDİLİR 
1 - Krem Balsamin yağlı, gece için pembe renkli 
2 - Krem Balsam~n yağsız, gündüz için, beyaz renkli 
3 - Krem Bals~n acı badem, gündüz için beyaz renkli 
4 - Krem Balsamın acı badem, gece için, pembe renkli. 

İNGlLlZ KANZUK ECZANESİ. - Beyoğlu, İstanbul 
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Dahiliye bakanlığı 

Bornova su iıi eksiltmesi 
Dahiliye Vekaletinden : 

Bornovaya 5.5 kilometre mesafeden 
au isalesi, kaptaj, maslak, depo inşa
aı şebeke yapılmuı malzeme tedariki 
ve müteferri husuaat kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuttur. 

4 - Eksiltmeye girebilmek iç.i.n is- mucibince eksiltmeye girmeye bir ma
teklilerin ap~ıda yazılı teminat ve ni bulunmadığına dair imzalı bir 
vesaiki aynı 6ilr saat ona k 1Jc1& ko- mektub, 
nıisycn reisliğine teslim etmi9 olma- D - Belediyeler imar heyeti fen 

1 - İşin muhammen bedeli 60643 
lira 5 kuruştur. 

lan lazımdır.: fefliğinden münakasaya girme için a-
A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 lacakları vesika. 

2 - İstekliler bu ite aid ,artname, 
proje ve sair evrakı 303 kuru9 muka
bilinde dahiliye vekaleti belediyeler 
imar heyeti fen tcfliğinden alabilir
ler. 

inci maddelerine uygun 9923.30 lira- S - Teklif mektubları ihale giinli 
hk muvakkat teminat, saat ona kadar makbuz mukabilinde 

B - Kanunun tayin ettiği vesika- komisyon reisliğine verilecektir. 
lar, Posta ile gönderilecek teklif mek-

3 - Eksiltme 21. mart. 1938 tarihi· 
ne rastlayan pazartesi günü saat on 
birde Ankarada dahiliye veWeti bi
nasında toplanacak belediyeler imar 
.aey et ince yapılacaktır. 

C - Kanunun dördüncü maddesi tublarının iadeli teahhüdlü olması ve 
mucibince eksiltmeye girmeye bir ma- nihayet bu saate kadar komisyona 
ni bulunmadığına dair imzalı bir gelmif bulunması lazımdır. 
mektub, Bu it hakkında fazla izahat almak 

D - Belediyeler imar heyeti fen istiyenlerin belediyeler imar heyeti 
tcfliğinden münakuaya girme için a- fen şefliğine müracaat etmeleri. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin apğıda yazılı teminat ve 
vesaikj aynı gün saat ona kadar ko
misyon J 'iıliğine teslim etmit olma· 
ları li.zımdır.: 

lacakları vesika. (315) 687 

5 - Teklif mektubları ihale günü -------------
saat ona kadar makbıu mukabilinde 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 
inci maddelerine uygun 4282,15 lira
lık muvakkat teminat, 

B - Kanunun tayin ettiği vesika
laı, 

C - Kanunun dördüncü maddesi 
mucibince eksiltmeye girmeye bir ma
ni bulunmadığına dair imzalı bir 
mektub, 

D - Belediyeler imar heyeti fen 
tcfliğinden münakasaya girme için a
lacakları vesika. 

5 - Teklif mektubları ihale günü 
eaat ona kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reisliğine verilecektir. 

Poıta ile gönderilecek teklif mek
tublarmın iadeli teahhüdlü olması ve 
nihayet bu aaate kadar komisyona 
gelmit bulunması lazımdır. 

Bu it hakkında fazla izahat almak 
iatiyenlerin belediyeler imar heyeti 
fen ıefliğine müracaat etmeleri. 

(317) 689 

Uşak su iıi eksiltmesi 
Dahiliye V ekiletinclen ı 

Upğa S.5 kilometre mesafeden su 
isalesi kaptaj maslak ıu depoau in12· 
11 malı eme tedariki ve mü tef erri hu
auaat kapalı zarfla ekliltmeye kon· 

komisyon reiıliğine verilecektir. 
Potta ile gönderilecek teklif mek

tublarının iadeli teahhüdlü olması ve 
nihayet bu saate kadar komisyona 
gelmiş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
istiyenlerin belediyeler imar heyeti 
fen şefliğine müracaat etmeleri. 

~l~ 68S 

Edremit su isi 
eksiltmesi 

Dahiliye V ekiletinclen : 

Edremite 10.9 kilometre mesafeden 
su isalesi kaptaj ve maslaklar inpaı 
ıu deposu tamiri 9ehir tebekeai yapıl
muı müteferri malzeme tedariki ka
palı .zarfla eksiltmeye lr:onulmuttur. 

1 - t9in muhammen bedeli 57390 
lira 38 kuruştur. 

2 - İstekliler bu ite aid fartname, 
proje veaair evrakı 287 kuruş muka
bilinde dahiliye vekaleti belediyeler 
imar heyeti fen fefliğinden alabilir
ler. 

3 - Ekıiltme 21. mart. 1938 tarihi
ne rutlayan puarteai cünü aaat on 
birde Ankarada dahiliye vekileti bi
nasında toplanacak belediyeler imar 
heyetince yapılacaktır. 

Boy1ndırlık BakonlıOı 

Kalorifer tesisatı 
Nafıa Vekaletinden : 

1 - Eksiltmeye konulan İf : Anka
ra yüksek ziraat enstitüsü kalorifer 
tesisatı ve su tesisatının hariç şebeke
ye bağlanmaaı işleri. 
Keşif bedeli : 2818S lira 77 kuruş

tur. 
2 - Eksiltme 28. 2. 1938 pazartesi 

günü saat 15 de nafıa vekaleti yapı 
itleri eksiltme komisyonu odasında 

kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
3 - Eksiltme prtnamesi ve buna 

mütefcrri evrak 141 kurut bedel mu
kabilinde yapı itleri umum müdürlü
ğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
isteklilerin 2114 liralık muvakkat te
minat vermeleri ve 15.000 liralık bir 
kalorifer işini yaptığına dair müte
ahhidlik vesikası göstermesi lazım

dır. 

lateklilerin teklif mektublarını i
kinci maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar komisyon reisliğine 

makbuz mukabilinde vermeleri li
zımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez. (377) 833 

4 - Eksiltmeye girebilmek için ia-
muttur. . . teklllerin aşağıda yazılı teminat ve --------------

1 - İtın muhammen bedelı 12S584 vesaikı aynı 5 ün saat ona kadar ko-
llra 50 kuru9tur. mlsyoa rel8llline teaUm etmtf olma· 

z - !etekliler bu ı,. alcl prtname, ları lbımcbr.: 
proje ve Mir evrakı 628 kurut muka· A - 2490 uyıb kanunun 16 n 17 
bilinde dahiliye vekileti belediyeler inci maddelerine uygun 4145.52 llra
imar heyeti fen tcfliiinden alabilir- lık muvakkat teminat, 

ler. B - Kanunun tayin ettiği veaika-
3 - Ekailtme 21. mart. 1938 ıarihi· lar, 

~e rutlayan pazartesi cünü aaat on c - Kanunun dördüncü maddesi 
birde Ankarada dahiliye vekile~ bi· mucibince ekliltmeye girmeye bir ına
naıında toplanacak belediyeler ımar ni bulunmadıima dair imzalı bir 
heyetince yapılacaktır. mektub, 

4 - Eksiltmeye clrebllmek için la- D - Belediyeler imar heyeti fen 
teklllerin apiıda yazılı teminat ve tef1iiinden münakasaya pmek için a
veuiki aynı gün saat ona kadar ko- lacakları veaikL 
miıyon reieliline teslim etmif olma- 5 - Teklif mektubları ihale günü 
ları lbımdır.: aaat ona kadar makbus mukabilinde 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 komisyon reisliiine verilecektir. 
inci maddelerine uygun 752925 liralık Poeta ile gönderilecek teklif ~k-
muvakkat teminat, tublarmın iadeli teabhüdlU olması ve 

B - Kanunun tayin ettiii vesika· nihayet bu saate kadar komisyona 
lar, gelmif bulunmuı llzımdır. 

C - Kanunun dördüncü maddeai Bu it hakkında fazla i.zahat almak 
mucibince eksiltmeye girmeye bir ma- istiyenlerln belediyeler imar heyeti 
ni bulunmadıima dair lımalı bir fen ıefliiine müracaat etmeleri. 686 
mektub, 

D - Belediyeler imar heyeti fen 
tcfliiinden münakanya cirme için a
lacakları vetikL 

S - Teklif mektubları ihale günü 
saat ona kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reisliğine verilecektir. 

Posta ile &önderilecek teklif mek
tublarının iadeli teahhüdlü olması ve 
nihayet bu saate kadar komisyona 
ıelmit bulunması lbımdır. 

Bu it hakkında fazla izahat almak 
latiyenlerin belediyeler imar heyeti 
fen şefliğine müracaat etmeleri. 

(316) 688 

Maraş su iti eksiltmesi 
Dahiliye Vekaletinden : 

Maraşa 1400 metre mesafeden su i
talesi, kaptaj ve depo inpatı malıe
me tedariki ve müteferri huauaat ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

1 - lşin muhammen bedeli 173466 
lira 9 kuruttur. 

2 - lıtekliler b\I ite aid fllrtname, 
proje veaair evrakı 867 kuruş muka
bilinde dahiliye vek&leti belediyeler 
imar heyeti fen tcfliiinden alabilir

ler. 
3 - Eksiltme 21. mart. 1938 tarihi

ne rastlayan pazartesi günll saat on 
birde Ankarada dahiliye vekaleti bi· 
nasında toplanacak belediyeler imar 
heyetince yapılacaktır. 

Menemen su 
eksiltmesi 

Dahiliye Vekaletinden : 

. . 
ııı 

Menemene 24 ltilometre mesafeden 
su isalesi kaptaj . maslak inpsı depo 
tamiri ve tcbeke yapılmaaı malzeme 
tedariki ve müteferri husuaat kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuftur. 

1 - İşin muhammen bedeli 105187 
lira 34 kuru9tur. 

2 - lıtekliler bu ite aid fllrtname, 
proje vesair evrakı SZ6 kuru9 muka
bilinde dahiliye veklleti belediyeler 
imar heyeti fen ,eflitinden alabilir-
ler. 

3 - Eksiltme 21. mart. 1938 tarihi
ne rastlayan paıarteai pnU saat on 
birde Ankarada dahiliye veWeti bi
nasında toplanacak belediyeler imar 

heyetince yapılacaktır. 

4 - Eblltmeye girebilmek için lı
teklilerin apğıda yazılı teminat ve 
vesaiki aynı gün saat ona kadar ko
misyon reisliğine teelim etmit olma
ları lazımdır.: 

A - 2490 eayılı kanunun 16 ve 17 
lncl maddelerine uygun 6509,50 l,ira
lık muvakkat teminat, 

B - Kanunun tayin ettiği vesika
lar, 

C - Kanunun dardllnctl maddeti 

Sıhat bakanlığı 

Tibb1 mecmualar 
ah nacak 

Ankara Merkez Hıfzıııhha Mües
sesesi Satın Alma Komiıyonu Reisli
ğinden: 

1 - Müessesemiz kütüphanesine 
satm alınacak muhammen bedeli 
(3997) lira olan eıki ıenelere aid tıb
bi mecmualar 19.2.938 cumartesi günü 
saat (11) de açık eksiltmeye konmuf
tur. 

2 - istekliler her gün müeaaese 
muhasip mutemedliğinden listesini a
Jabllirler. 

3 - istekli ticaret odasına kayıdlı 
olmakla beraber ayrıca o/o 1.5 teminat 
parasını hudud veznesine yatırılacak-
b~ ~6 

235 kalem alatı tıbbiye 
ve Laburatuvar 

malzemesi ahnacak 
Ankara Niimune 

bibliiinclen ı 
Ha&taneıi Baı-

Hastahanenin 1937 malt yılı ihtiya
cı için 6156 lira fiyatı muhammene
ai olan 235 kalem alitı tıbbiye ve li
buratuvar malzemeıi 3 mart 938 per
tcmbe eünü Ankara NumWle halta
hanesinde aaat 11 de kapalı .zarf uıu
llyle eksiltmeye konulmuttur. Mu

vakkat teminatı 461 lira 70 kuruıtur. 
Muvakkat teminat para veya para 
mahiyetindeki evrak komisyonumuz
ca ahnnuyacağından bunları vermek 
isteyenler ihale gününden evvel has

tahaneye müracaat ederek teminatla
rmı maliye vekiletl ve.zneeine yatıra
caklardır. Kapalı zarflar Lhale günün
an ve aaatirıden evvel teslim edilmit 

bulunacaktll'. Muayyen uatten sonra 
verilecek veya gCSnderileeek zarflar 
kabul edilmez. Kapalı zarflar kanu
nun tarif ettiği şekilde ha.zırlanmıt 

ve mühür mumu lle mühUrlcnmif ol
ması şarttır. Bu kanun tarifatına uy
gun olmayan .zarflar kabul edilemez. 
Şartname ve liıte ıureti Ankara Nu
mune hutahaneainde ve Istanbulda 
uhat müdürlüiündc görülebilir. 

.(396) 

Gümrük ve inhisarlar B. 

Bakımevi ve bina inşaatı 
lnbisa.rl&r Umum Müdürlüğün -

den: 
8-2-938 tarihinde kapalı .zarfla iha

leleri yapılacağı ilan edilmit olan 
Polathane bakmıevi ve müdürlük bi
nası inşaatının el:ailtmesi 17-2-938 ta
rihine talik edilmiştir. 

Münakasa şartnamesinin 4 üncü 
maddesinin F fıkrası atideki tekilde 
def it tirilmif tir. 

lateklilerin diplomalı mühendis 
veya mimar olmaları ve yahut bir mü
hendis veya mimarı · inpatın hitamı
na kadar ı.2 b.ltında bulunduracağına 

dair aralarında t•ati edilmit noterlik
ten muaaddak teahhüt ktiğıdı ve mu
kayyet hulurıdu1<farı Tic.aret o·Jasın

dan alınmıt iktidarı IMlisini gösterir 
bir vesika ve ar~ari SO bin lin.hk bir 
bina yaptıklarına dair Nafıa VekAle
tinden ehliytt vesikası ibraz etmesi 
şarttır. 

Baknnevi mezkQr tarihte saat 10 
da ve müdüriyet binuı saat 10,30 da 
ihale olunacaktır. Kapalı .zarflar ev
velki illnda yazılı ,artlar dairesinde 
ihale saatlarından birer saat evvelle
rine kadar Kabatatda Levazım bina
sındaki alım komisyonu riyasetine 
verilecektir. (395) 828 

Memur evi inşaatı 
inhisarlar Umum Müdürlüiün • 

den : 

1 - Küçük Yozgatta 9artname ve 
projesi mucibince yaptırılacak - 3 : 
odalı memur evinin inşaatı yeniden 
ve paıarhk wıuliyle eksiltmeye kon
muştur. 

II - Ke9if bedeli (3730) lira (95) 
kurut ve muvakkat teminatı (280) li
radır. 

III - Eksiltme 17-II-938 tarihi. 
ne rastlayan pertembe günü saat 14 
de Kaba.tatta Levazım ve mW>ayaat 
şubesindeki alım komisyonunda yapı· 
lacaktır. 

IV - Şartname ve projeler (19) 
kurut mukabilinde inhiurlar umum 
müdilrlliiil inpat tubeaile Aakara 
bqmildürlüiünden alınabilir. 

· V - Ekıiltmeye iftlrak etmek iL 
teyenlerin fenni evrak ve vesaiki in
hisar !ar inşaat şubesine ibr~ ederek 
ayrıca ehliyet vesikası almaları li
zımdır. 

VI - Isteklllerin pazarlık için 
tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü
venme paralarlyle birlikte yukarda 
adı geçen komisyona gelmeleri ilin 
olunur. (601/297) 1~36 

Tamirat mUnakasası 
Ankara inhisarlar Bapnüdürlü

iünden ı 

1 - Keçeç tuzlasında Pançarlık ve 
Barak kulllbelerinin tamirine aid 209 
liralık ve Burka binasının tamirine a
id 198 lira SS kuruşluk ve katırcı bo
ğazında iki eski kulübeden biriıinin 
yıkılarak enkuiyle diierinin tamiri· 
ne aid 167 lira 20 kuruşluk üç kıta 
keşif varakasında yazılı itlerin tamiri 

2 - Keçeç tuzlaaında Karedeğin 

kısmında 6 no.lu anbarm 6nilne eun
durma yapılması 249 lira 15 kuru9luk 
ke~if varakasına göre. 

Alent pazarlığa konulmuştur. 

3 - Pazarlık ve ihale 21.2.938 tari
hinde saat ıs de bat müdürlük bina
ıunda mütetckkil komiayonda icra e· 
dilecektir. 

4 - Pa.zarlıfa ittirak edecek talih
lerin bir nu. yazılı tamiratın ketif va
rakalarına göre muhammen bedelinin 
mecmu tutarınm % 7 .s olan 43 lira 50 
kuruş ve kezalik iki nu. da yuılı in-
9aatin ke9lf varakaıına göre o/o 7.5 o
lan 18 lira 75 kuru9u inhisarlar veme
ıine yatıracaklardır. 

5 - Ketif varakalarını ve prtname· 
lerini görmek istiyenlerin timdiden 
tuz fen şubeıine müracaatları ilin o-
lunur. (309) 681 

ce tekrar kapalı .zarf usuliyle eksiltme
ye konmu9tur. 
il - Bu tesiatın montajı da dahil 

olmak üzere muhammen bedeli sif İz
mir 65.000 lira muvakkat teminatı 4500 
liradır. 

III - Ebiltme 31.III.938 tarihne 
rutlayan pel'fCmbe günü saat ıs de 
Kaba.taşta levazım ve mübaycat şube
ıindeki alım komisyonunda yapılacak
tır. 

IV - Muaddel 9artname ve proje· 
\er 3.2S lira bedel mukabilinde inhisar
lar umum müdürlüğü tuz fen 9ubesiyle 
Ankara ve İzmir ba' müdürlüklerin
den alınabilir. 

V - Münakasaya, Hornsby, Rools
ton, Sulzer, Deutz, M. A. N., Atlaa. 
'Penz, 'Guldner, Krupp, Deutıche Wer
~e firmaları girebilir. Bundan gayri 
Guldner, Krupp, Deutsche, Werke 
firmaları girebilir. Bundan gayri gir
mek istiyen firmaların fenni şartna

mede yazılı takatta bir dizel tesisatı 

yapmış olduklarına dair idarenin isti
yeceği evrakı resmiyeyi inhisarlar tuz 
fen şubesine ibraz etmeleri şarttır. 
Aksi halde münakasaya ittirak ede
mezler. 

VI - Eksiltmeye iştirak etmek isti
yen firmalar şartnameye uyğun olmak 
üzere ihzar olunmu9 fiatsız son teklif
lerini "yedek aksam fiatlariyle bera
ber,, ve projelerini tetkik edilmek ü
zere eksiltme günlinden ıs gün evveli
ne kadar inhisarlar umum mUdUrlilğü 
tuz fen şubesi müdürlüğüne vermele
ri ve münakasaya iştirak edebilmek i
çin de münakasa gününden azami iki 
gün evveline kadar verilen tekliflerin 
kabulünü mutazammın mezki'lr şube
den vesika almaları lazımdır. 

VII - Mühürlü teklif mektubunu 
kanunt vesaiki ve V inci maddede ya
zılı eksiltmeye ittirik vesikasiyle gü
venme parasını ihtiva edecek olan ka
palı zarflar eksiltme günü en geç saat 
14 de kadar yukarıda adı geçen alım 

komisyonu batkanlığına makbuz mu
kabilinde verilmit olmalıdır. 

(212/355) 780 

Y azhk elbise 
yaptırdacak 

GümriHc Muhafaza Genel Komu
tanlıtı İstanbul Saıtm Alma Koam • 
yonundan: 

1 - Gümrük Muhafua Eratı için 
3409 takım yazlık elbisenin 7-3..938 
~esi günU saat 11 de kapalı zarf
la ekailtmesl yapılacaktır. 

2 - Tumlanan tutan 18749 lira 
50 kuruf ve ilk teminatı 1407 liradır. 

3 - Şartname, evsaf komlıyoiıda
dır görülebilir. 

4 - İateklilerin o gün eksiltme 
saatmdan 1 saat evveline kadar 2490 
ayılı kanunun 32 inci maddesi hUk
mUne gijre ha.zırlıyacaldarı teklif 
mektuplarını Galata eeki ithallt güm
rUlil binasındaki komilr}'Ona verme-
leri. (785/405) 868 

Ziraat bakanlığı 

Benzin mObayaa~ı 
Zirai KomMnalu Kurmn11 Dink· 

törlq\lncMn ı 
1 - Kurumumu• için açrk eksilt

me utullyle tekis yüz teneke benzin 
satın alınacaktır. 

2 - EkeUtme ıunu 11 mart 1938 
cuma günü aut onbeftlr. 

3 - Beher teneke benzinin muham
men kıymeti Uç yUz otuz iki buçuk 
kurut ve muvakkat teminatı iki ytls 
liradır. 

4 - ŞartnımHinl ıarmek l•teyen
lerin kurumumu& ve isteklilerin 
2490 numaralı kuıwı mucibince iıte· 
nilen belgeleriyle ebiltme ıtınU zi
raat vek&letinde u.tm alma komisyo
nuna müracaatları llinolunur. 

(391) 851 

Adliye bcikanhğı · 
Bir k6tip ahnacak 

Aclliye Veklletind• ı 
Elektrik santrah 

yaptırılacak Adliye vektletl merkes büro.una 

lnhiaarlar Umma MGclürlüiüa. ücretli bir kltib alınacaktır. lstekll-

den: 
1 - İdaremizce Çamaltı tuzlaıında 

yaptırılacak elektrik aantralınm prt· 
namesi değitt.irilerek dizel eauına 

müıtenlt olarak yeniden tauim olu· 
naıı pıtname JlO ı.blo fl~J mucibbı-

lerin 21. 2. 938 puarteai Jikı.tl aaat 

~4 de yapılacak imtihandan, bir gün 
evıvellııe kadar fotolraflı biiviyet 
cüzdanları ve sair veeikaları ile mer
kez biir<*I teflijine müracaatları. 

.(400). 854 

Kültür bakanh~ı 

Alfabe kitabı 
münakasası 

Kültür Bakanlığından : 
1 - 2259 sayılı kanunun tabikine da

ir olan talimatnameye göre ilk okullat 
i9in evelce müsabaka ile kabul edilrnit 
olan kitabm üç yıllık müddeti bittik• 
ten sonra okutulmak üzere 1939 - 40. 
1940 - 41, 1941 - 42 ders yılları içiJI 
yeni bir alfabe kitabı yazılması müsa• 
bakaya konulnıuftur. 

2 - Müsabaka müddeti 15 mart 1938 
tarihinden batlamak ve 14 ikinciteşriıı 
1938 pazartesi günü ak§CUill bitmek ü• 
zere ıekiz aydır. 

3 - Müsabakaya iştirake karar v~ 
renler 15 ağustoa 1938 pazartesi günil 
akşamına kadar bir dilekçe ile kültür 
bakanlığına müracaat ederek bu müaa• 
bakaya girecekler defterine adlarını 
yazdırarak bir numara alacaklrdır. 

4 - Müsbakada birinciliği kazanaA 
kitab üç yıl müddetle okularda okutu• 
lacak ve müellifine her :yıl için beş yiiS 
lira telif hakkı verilecektir. İkinci 
çıkan kitabı yazana bir defaya mahaua 
olmak üzere bir-incinin müellifine v~ 
rilenin bir yıllıgı, üçüncü, dördüncü ve 
be9inci çıkanlara da birer defaya mah· 
sus olmak üzere i~işer yüz lira müki· 
fat verilecektir. 

5 - Münakasaya gireceklerin eserle
rini üç nüsha olmak üzere makine ile 
ve kağıdlarm yalaız birer taraflarına 

• yazılmış olarak kültür bakanlığına 

makbuz mukabilinde vermeleri veya 
göndermeleri lazımdır. Kitaba girecek 
resimlerin nılları birer nli&ha olarak 
müsveddelerle birlikte verilir. Müaa· 
bakaya basılmıt bir kitabla g~renler de 
kitabın üç nüahaaını bakanlığa vere• 
cekler veya göndereceklerdir. 

6 - Müsabakaya girenlerce eeeı: 

müsveddeleri ile birlikte, eseri kabul 
edildiği takdirde, eserini ilin edilen 
telif hakkı mukabilinde ve her türlü 
tasarruf hakkından va.z geçerek kültür 
bakanlığına üç yıllıık bir devre için 
terkettiğini ve kitabın o devre içinde
ki her baıılifının son taehiblerinin 
kendisi veya kendi meauliyeti altında 
tayin edeceği diğer bir zat tarafından 
yapılacağını göeterir no~rliktıen ı.. 

dikli bir taahhütname verilecektir. 
7 - Kit~a buluıunatı wım gelen 

ped'agojiık ve teknik vasıfları &öetereıı 
şartname ile noterliğe tasdik ettirile
cek taa.bhüdnamenin formülü kültür 
bakanlığı yayın direktörlüğünden alı· 
nabilir. Mektubla iatiyenlerin bir ku· 
rufluk bir posta pulunu da birlikı. 
göndermeleri li.zımdır. (378) 849 

Jandarma 
Battaniye alınacak 
Jandarma Genel Komutanlıls 

Ankara Satın Alma Komisyonun • 
1 - Bir tanesine dokus lira kıymet 

biçilen yedi yüsden aekis yitse kadu 
battaniye kapalı zarf ueulü il• 
23. 2. 938 çarf&IDba günü ıaat onda 
ıatın almacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız k<>miayon· 
dan alınabilecek olan bu eksiltmeye 
girmek isteyenlerin (540) liralık bir 
teminat makıbuz ve banka mektubu ve 
prtnamede yazlı belgeli teklif mek· 
tubları belli gün saat dokıudan evvel 
komiıyona vermlt olmaları. 727 

Tevhit semeri ah nacak 
Jandarma Genel Komutanlığı 

Satın Alma Komiıyonund.n ı 
1 - Bir takımına otuz lira fiat bi· 

çilen 250 den 400 takıma kadar tevhit 
ıaemeri 17.2.938 perıembe günü ıaat on 
b~fte kapalı .zarf uaulil ile aatın alma· 
caktır. 

2 - Buna aid tartnameler komiıyon
dan parasız alınabilir. Ekıiltmesine gi
receklerin (900) liralık ilk teminat ve 
prtnamede yazılı belgeleri muhtevi 
teklif mektublannı belli gün ve saat 
on dörtten evel komisyona verilmlı ol-
maları. (200) 1-486 

Yazhk kumas 
ah nacak 

Jandarma Genel Komutubiı 
Ankara Satın Alma Komiıyonun• : 

1 - Bir metresine altmı9 kurut fiat 
tahmin edilen vuıf ve örneğine uypn 
(150.000) metre ya.ılık kumat kapalı 
.zarfda pazarlıta tahvilen 16.2.938 sar
f&Dlba cünü saat onda aatın alınacak· 
tır. 

2 - Buna aid şartname (450) kurut 
katifıhğında komisyondan almabilir. 

3 - Puarlığa karıpulk istiyenlerin 
(S750) liralık ilk teminat ve ıartname
de yazılı vesika ile birlikte belli gün 
ve saatte komisyona baf vurmaları. 

.(1901 1-485 



au lfleri 11 Jncl pbe mllhmcHelliine C) Bayındırlık lf1eri ıenel prtaa- ha ethıe kacllr ... 1_ 
mlncat ........ iJaD olmam. mni. 'I Hm ..-.tl(lealı bir fen 1 

s - .............. projeler bedeli D) Keıtf. talalil •• llleUei fiyat ":: ~:=, ,:::recektir. Kapall zarf usulile Vilôyetler Kazalar • 
mukabilinde Erzincancla 12 iac:i tube ced..Ueri. mt 14 clt kadar Umft ihale ~U i nsaat eksiltmesi mllbenılislfilnde .. -..... B> PzoJe. de ı-ııye nı.ıııı-~=ıa- elektrik in1«1atı 

(236) 712 tıteymler ba prtnamelerl Mardin 7- Potta ile """""cleril k . Kan Valillfindea 1 lneaat mUnakasası 
Urfa Nafıa DinktörlQünden : Nafıa daireılnde &lnbllirler. lamı ı-..1-11 •- ece mektub- W · M 1 k 1 h 4 - 31 ikincilr:bun 938 tarihin MIU9&& teabhtlclltl olmuı ve nlha- 1 - Kara, Sarıbauf, Ildır elek- ltm' Mal Müclirlütünden 

1 

Vilayetin cenub hududunda Diriya- a atya pamu IS O itibaren pazarlık aureti•le ~~ yet ba .. ıe kadar riyaete gelmiı bu- trik projeleri bııaual prtnameleri de-
kub, .KarakUfı, ve Blridervif mevkile- cak lan b i 3 , Jarw._- hınmuı ilamdır. littirilerek 15-2-931 den itibaren 45 1 - liduda yapılmakta olan hWdl-
rinde yeniden inp eclllecek olan Uç.. istasyonu binası ...n .. ;ne a.:ar' he:-ı:n~38 t..1!9rtembe 8 ~ Ba lt baJdnnda fazla izahat aı- gün m6ddet1e kapalı nrf ueuliyle ek- met konatmın 15000 ve 4000 liralık 
det gümrük mubafua TB. 2 dördiiDCtl &.... • •• uu- cinde ıaak .ati1enler Oulanteb belediyai- liltmeye çıkanlmııtır. ki ceman 19000 liralık inpatma ili· 
laölük ıüvari takım merkesi binllan ~Na MidlrlQünden : evsafı matl1;1beyı bais tallb whur e- ne mtlracaat etmeleri Uln olunur. ~ - Kan tebrlnin ldrollk elektrik veten mezldll inpatın bakiyesi olan 
•58006 .. lira uzr kurut bedeli kef1f 24. 2. 938 peqembe &Gnü saat 15 derse Kardın N~f• dairesinde topla- (G08/I07) 680 tesıl&tı (396.400) lira. 11818 "Ol" liralık bir kııım ınpatl da 
ti.zerinden b.palı arf uıuliyle ebllt• clt Jlalat,a Naf• dairesinde ~c:ak olan komııyonu mabaua kara- 3 - Sarıkuluf tebrlnin lokomobil kapalı nrf uauliyle eksiltmeye ko-
llleye konulmuttm• (34806.76) lira ketlf bedelli eski Ma- rıyle ona v~rilece~tir. Okul I k elektrik teaiatı (80011) Ura 71 ku- nulmuftur. 

1-Bu Uç bina ı.atma ald IDllYÜ· 1atJa pamuk mlllı iıtaıyon binaları . 5 - B~ ı,e talib olmak llteyenle- yapflrl GCa ruttw'· . . 2 - Eksiltme 25.2.938 tarihine mll-
bt teminat milnlan .. 4150" lira "31" iDfUtl kapalı sarf uıuliyle eksiltme- nn .1864 lıralık teminat akçesini YV• ~· bi Dailal Encümeni Bq-

4 -.Ildır ,ebrmin lokomıblU elek aadif cuma günü ıaat ıs de Igdu maı-
karu,tur. e koDulmafblr• mesı .. 1 ,......,. 117 tuba .. IMŞ .........-. l trik ........ (l"69

2
) Ura 

63 Jamıttar. mGdllılUlünde toplaaıcak clıalltme 
... .__. 1 . sayılı resmi gazete ile n-'r n•- 5 - Karı ,ehrinin elektrik tealA- . 

2 - htekllledll teklif •lmlv-- Mub.vele, Ekııltme, bayındırlık ~,.. Ye ._ ı _ Kon,.am Beydlfehri il,.eai tı toptan kl . t .. ah Jromıa3•onunca yapılacaktır • 
... 

~..a-L· ~'-- "'••I ı ..fttlr. • 1 . 1 h t f t .. n olunan müteahhidllk n1Urulyle ma- s mer- veya r-rır. opra., pp 3 il nkka . 1 11-
••ua&l mw .,... .,... '" r-·-· ıt erı gene uıuı ve enn ,.- .na-

1 
• • kesinde yaptln1lıcak ilk okulun b' itleri ayn diierleri ayrı ibate olunur - u t temınatl 336

.35 
A - Yukarıda mikdarı JUlll temi- meleri proje, ketif hulbaaı ile buna 1 vazıyetı hakkında ticaret odumdan kısmı 16761 lira 44 kurut ketif =el~ 6 - Kara. Sarıkamıft lidır a~ radır. 

llat akçeıinin me•Mlldltzna ,.anldl· mfltıeferri diğer evrak her gün nafıa :atman. belgeyi itin ehli oldutuna da- inpatn 7.2.9• tarlhlnden itibare~ ayrı ilılle olundqu Pbt hepai kill ha- 4 - Doayuınclaki evrak tunlarcbr· 
iına dair NDchk maJsbusU ve ya hllkti- müdllrlüğünde görülebilir. ır ehlıyet veliJraımı gtletenneai tart- yirmi aiin müddetle • ... 11 ··-f 1. linde (461,104) lira (34) kuruı ola- Plln. ketlf, lilailei fiat, fenni. pıt• 

L.-..1 almncak . . tır. •- __,.... -. uıu ıy- k L-· 
illetçe muteber bir bar=vlD Muvakkat temınat (2611) lıradır. le eksiltmeye konulmaftur ra ihale olunur. uame, ~-iltme f&rtname. mukavele 
teminat mektubu. tıteldileriıı teklif mektubları ve 6 - !3u it için daha fula mll6mat 2 _ İhale 28.2 938 ta 'h .' . 7 - Toptan ihale olduiu takdirde projesi. bayındırlık ifleri ıenel f&l1-

B - Teklif uhiblerln• nafıa vekile- e u (ZOOOO) liralık bu ite benzer it almak ııteyenterin Mardin Nllfıa da- . • rı ıne mliaadif 11tenlne % 20 dlıhlHnde Nafıa Vekl- omneaL 
tinden verilmit ..,.rt "30.000" 1lrahk n aldat~ dair nafıa vekiletinden ireaine müracaatları illn olunur. puarteaı ~U uat onbeıte villyet en- Jetine taadib. sltmit olan Tusluca, 5 - lıtekli olanlar nafıa veklletin-
tlbliyet veaikul ..,a maeaddek IUHti, !:. olctuta mateahbidlik ve ticaret (347) 768 cümenı daimi odamda yapılacaktır. Kaiımıan, Arapçay, Swıuz ve Selim chın '1mıf olduktan 938 ydı yapı ehH-

C - Teklif aabibledDln meaaub ol· odam yeaiblanm ba'ri kapalı zarfla- 3 - Muvakkat teminat bedeli ketfin ~ları elelDtrik tealaatlarmdan yet veaikw, 938 ticaret oduı veaikuı 
tlukJan ticaret odaJanDdaa .ıdlklan M 2. 938 pe--ı.. ..ilnU saat 14 Bı"na yaptırılacak % 7.5 ğu 1257 liradır. erbangl biri yaptmlac:aktlr. ve teklif mektublarını mühür muma nm • •r--- •-· 4 Şartname ~ın 8 - Naf• Veklletince tud1k edil-
1938 Mneaine alcl nalka ft1& maed- c1I kadar Jlalat,a Nafıa müdürlüğüne ı..---Lul Defterdarlıi_ ... __ 

1 
• - " -. er her gün mif yukarda ıb U febrln dol _ ile kapatdmıı bir zarfa koyarak yu-iıllk ......ı. -ıerı (154) 792 - - k_WtUr dlıektlldllbıle ııörlllUr ve ı.. amıleld nnık ~: Pzoje ~ bncla yuıh ......., bir - ...U.. 

D- hte1dinla mBhendll ft feıı IQI- Ketif bedeli 22959 yirmi iki bin cto- tıyenlere panas aunt ıönderilir. fenni ,artname, huauıt p~ ba: adar komilyon reilliiine makbus 

1Dunı olmul veya baD1ardaD birindeıı Hlkl t k A "k" • loa yib eeli dolıu< lira ZS lr:anlflon 5-Tallbieda illa .... ehil oldulda· )'llldırbk lflerl c-ı ...-.ı. mu- mubblllncle tealim .-ıerl. Ve ya-
ı.. ı,ı.. ......ıiyed ~JOOlnl ..,_ me onavl 1 lnCI ibaret ı.nıu- Baltanı.._,. llsler nnı cııoteıen -'blon olaeütır. kavele projeoldlr. lmt p«ıta ile göndermeleri. 
ec:leceiine dair aJMalı temlatlcl ....... k t • t mahallesinin at meydanı cadd•inde 6 - Teklif mektabları 28 tubat 938 9 - Taliplerin bu itleri yapabile- 6 - Postada geciken teklif mektub-

3-Eksiltme12.2.9J8 tariblu...... a ınıaa 1 klin umumi bapilbane bln•amm 11- puarteal alDI saat on dörde kadar en- cetınl ga.teren 938 takvim senesi için Jırı k.>miayonca nuarı itibare aJmmr. 
dif ..ıı pa-15 de Uda-• .... ~ ı inimi ı,ı Jıapolr arf Ulallylo ebD .. - !ıoprıalıt- ftrilecelrtlr. ;\"1ıa •eı;ııetia4en dmrt olclnlu el>- ,...ı.ıır. ilk talibine verllecelrtlr. 

4Url8itl oclumıle toplln..V _.. .... hilı.ıı-t lr.onağı111n lldncl Irat meye 1ıon........,. lateldllerla ıı.,ıı (329) 716 .J: ::.= ile 
11311 

1e11nl Tleoret (li".A/305) 67!1 

7on marifetiyle yapılMaktn'· inpatl için evvelce tekarrür ettlrilmlt ve ,.nnamellni ,armek isteyenlerin 10 - lılu~Jmt teminat b 1 
•- ı...ı.ı11er1n - .. e1ıa11 .. 211-1..na g0nllnde hiç bir JU<lm ı.tet. .. ı.ıu -1rta1ı1on ııe bu .,. ...,,.., it ö•üı 11 lıenlr alına ıı _ 1>cıo,... ıton .. 1~ .... El ise, serpuş, toz uk, 

me kanununun UID'gnl hUktlmleriyle li çıkmadığından ekıiltmt 2490 nama- yaptılma dair vesika ile ticaret oda- f• müdürlüklerinde olup Karım 14 lıapob arf .. a11yı.11ıa1Jtmeye dair": rab kanunun 40 er --- u ...ı1ruuu •e 1722 lirdık muvaklıat ıc-.u .... Mldiirl6iQaden J liri 80 lıu"'t lt«u 4.20 llanbnupn fotin ve saire alınacak 
lan maddeleri ve eblltme prtnameaı evvelki llin1armmda vaki ,..ıt ay- teminatlarını 21. 2. 938 puarteli gt- 1 _ Kocaeli Ylll . . . 4 lira mub.bilinde isteyenler alabilir- Ha,.._ Ka,......,•l'md•-
abtrlmma ve yukancla yuıll maddel• Mil muhafaa edl1•+ Mlftdyle bir ntl uat on derde kadar llllU em1Sk kin Jeti .dahılinde ıs- ter. Haymana kuumm bekçilerine al• 
rin lcahlltma ria,et eylemeleri prtar. ay mlclcWle ........ ._....., " mtldtırlülbde toplanan kamlqon edilen ,aç.enler ıçln 534 adet 12 - İhale 30-3-938 çarpmba gUnll 90 :100 takım elbiH eerpuft tosluk, fo-
Abi halde hiç bir muent kaba1 edil- ...... " sene olarak da ae-2-938 cu- bqbnhlzna tevdileri ve mt OD bet- çift ft8st1 ile 234 adet ko,um bey(iri mt 

15 
de Kara bOldlmet konafı i9fn- tin, bel ka)'Jfl, flfOldlk, ekmek ........ 

IDes. we11ı ,un11aeblt edilmiftlr. de de arflar açılırken bazır balmı- bpah sarf uaull1le ••iltmeye konul- deki dalaıt encOmen odamda topla- n toptan mlaalaıaya çıkan1mlftlr. 
5 - lateldller ba ite alcl ,.se. _.. ,_ldlleria aJDI pinde mt 12 ye malan. (610/508) 730 ID\lftur. :cak drel komilyonmaca yapılacak- Taliplerin ,..tti 11111.-k isen llaJ-

nln ketflye .. ,..ıurnlıd Usta - - Kut ılef-bk clalreolndelıl Z - - :ıı .... , 938 ponrte. ·Tail lorla mana bymalwnlı&ma mllrlCUtlm ı. 
,. mUa1rıııon.. ....,_. ..... ... ..... komi•yonuna mllracptları. Kapalı .zarfla vali 11 

.- - .... -..ıı ı.1ı1n 11111· cııre ı.!.r ... :: =:,:ı:: 11ao1 ...... <w> 121 
lirler. (252) 1--603 dlrltlltlnde top•eatcak lıkln komiı- nı mOlıtır mumu ile iyice lrapa:ı...., 

e - Poata De ........... teMlf konaX.ı inenatı yonu lnannuMla yapdacaktır. olaralıı: madcle 11 deki ...U.n bir aa- Polis 
mektaabJanmD illlle llMDlclm bir llat Orta oku 1 " ... s - Teklif mektabları 21 tubat 938 at enellnt kadar komllfOll ri)'IMd-
enliM kadar e11111W ~mıa Kaymi Voliliiinct.. 1 gOnil ... t lZ 1' kadar makbus muka- ne •ermlt otmaıan. 
va-' prttır • .__,_ TÜi pctlne- yaptır 1 k bilinde ı.1r:ta m1c11rı11Une teaılml. Poetada wım balam pcDanete- Polis stajyeri ahnacak 
!erden dolayı kamlayon 11118ullyet ka· 1 aca 1 - E•iltmeye konulan if: ıca,.._ 4 _ 5S4 lklldD -bammen bedeli rln kabul edlımt1ece1l Dln olunur. lıal etme&. (605/306) 715 Lıoabal Nafıa Müdiirliiüıulenı r1 merkeslnde yapılacak vdl Jr.onatı 29370 llıa ve 214 - bomme (41111) 111 Cıwlyal U-M~ inşaatı olup bedeli keşfi (38502) lira tar bedeli 19890 ı•-..a~. lıteLlı'lenr tubu- 116 h• h• Emnı,et Umum MGdtlrlqtlnce 

K
• 1 k d 1 1 28. 2. ts8 paaneai gilnÜ saat 15 de ı. 36 Jtu .+tı• IHNU .. n tas 1 1 kadro m1Dba1Jerine potla ltajiyeft ıra 1 a yan ar -bulda Nafıa milclürlliillade ru.--· meblağ lbeı:lnden ,a.de yedi buçuk byıt .. bbal edileceğinden, ...... 

ı..ı. lllflıw .... lı 
1 

(~ llrJ ..,ıt Mio1U - 2-Bu ife ııld prtnameler ve evrak nisbetlade -• mminot para1on ı..ı..ı Naha~ • da yuıb .... ı ..., prtlarr haiz o1aa Zınclrllbyada yapılacak orta okul tunlardır. ticaret odllmcla llaJıdb bulunduk- • taliplerin bulundukları eıı yakin ft. 
bmlr ldlrf- 1g -'llr - b1aaa ..... lıapab sarf -ıı,ıo • A- Bbllam ...,-ı W- dair ...ıııoıorı,se lılrllkte J'1l 5, 10 pbat 931 tarlblerlncle ilin e6- llyete pa11u bir latlcla ile -

bammeıı bedeli IO.OOO Ura olan boma .Utmeye koaalmuftu!. B- llabvele projeal bnda yuq ... ft ... t.te lmomity~ len .. 38378.11" Ura ketif bedelli Jl'a- etmeleri Jbachr. clal_.. .. Jtrıo .. _... - ........_. ........ __......,.,.._ ...._ c ._............ - ........ -· .. Zlnclr1l Kuynda ıa,. edilecek.... ŞABTLAll ı,. bed 1i 900 Ha om ~ 111'1 ~· 1: ~ ır - T""9'" ...-- ta okul blamı •ram l'ltN!baı - A - Tlrk oJmak. B - Pl1I _.. 
mmen e 1 .--. ._.. w ,_. .. ıtılt · D-:l'w•&ıel _..,,, ı•••* ..Ulrltl -s; Mtı llk ~ JllPllllf blllunma)r. C -

YOll maballlDde ve yin e iç eene1lk lerl. proje, btlf hullau ile bana mil- lir ....... dair fwd prtnnme itin 'ıN- :; aiılııt ş jO ~-- 7111am ollll..U D -
muhammen. becleU 1000 lira Krieiıls tefenl cUter mu (192) kurut mu- Z-ltaiaıdfiiibW OClll/141) 7• ........ ,~ ....... SôJl metn 84 _..__... k* 
YOll mahallinde n Jlat ita HDllik bblllu4o ~de ftl'ltecektlr. "I - Dfil -*"U; aUilltl fiat cet-: ._MI#_,.. lS 4' ,apı• Wı d melr. B - Orneldel'i YlllJaıt 
mub•ınmell bedeli 1JOO Un o1aa P llaftldmt t11Dinat (2879) liradır. veli, -.ıraJ cetnll ......._ JUddliı ............ emniyet mildir w taılrlllderbıde mrr 
_.. ..,ıı mahallinde .. yine tıs... ı.tülllarla toldlf - .. ... o - Pzole. .- Ba lt1n 1ıapolı - - ... p4lldl...., .. dlfer IObd oJml. 
nelik 111ubı- becle1I 900 liri - u (IO.OOO) 1lrlblı 1ıa ip ı-.r ı, latl,ealer1"1 prtnW!ed w ....ım z-.,.ı.ıak Nafıa .......-ı r- paartco1 ..,... - 15 de 1ara ıU-k ıalobenln becleal !rllılll-
edıl Qedls wll -1lbule 1ılr _, pptıimo dair ilaha ~ • ır.,-1-~ .. ..._... ........... .ııa,.11 - -- - lraflO Mll411rl81Un4e yapı- yetled lıalıldnclalıl 1ıtlktlmlere ıry-
1138 tlllihirıdeD I~ (tıs- m11do 1- elıllyet" - - ----- llnlıi .. :yapıloook otu Us bla l1ıl ylll elll lacalr ~1~ ohmar. 111111 - ııal1am ......-_ ır - Sat-
clatle) :ıs p1ıat lMl torihlM lıader blanm bari lıapo1r urf1armı ildir. 44rt liri otu bef 1ı:unrf """ bedelli hoflal< """' 1ıumarlıultlı: ıı!lıl -balık .,.ıamak bakla 

111 
" 1rara aY yer 28.2.938 purteli &flntl uat 14 e kadar s - Ekailtme 21.z.ua ,._..... at- ytız kitlllk ceaa m 1npat1 ı,ı kapalı Malatya .....,.,ecilik ~,=. t1b'!17

111

'""' ~ H •-:-
sileri mnaml ........_.ıaıa :ıs in-~ Naf1G vı11411rltlll* verme- na- ıı .ı. w"""'1 .ııa,.tto yapı- mf - ııo ·~ _,.. ... _, • ta bapla .. ""::"': ~ fule ;p; 
ci maddesi deWetiyle 2490 No. h ar- leri. <558/284) 71l lacaktır. tar. Eblltmeal il fllbat • oıaa ,._ istasyonu cuaalyle n~ nam:. ve hayalyetl 
tırma ve eksiltme ve lha1e kanununun ı k 4 - Ebfltıme kapalı sarf uaullyle ntl aat oa bette Zoapldak Nafia boan bir ıuçla mahkOmiyeti balun-
41 ind maddeli mucibince z..z-ua ta- ıqaat mUna asası yapılacaktlr. m1aarıı11 oc1aamda top'-a•cat n- binalan eksiltmesi awnak. ı - Ecnebi kıs .. admıa rihindeıı itibaren 15 gUn müddetle 5 - Eksiltmeye ~ isin il- milyonda yapılwktır. ltkılltme prt- evli olmam•k 'N)'Üut J8f&I' bala-
17-Z..t38 tariJılne mOaadif. pe~ Af7oa Nafıa MiidürlQünden 1 teklllerin (2888) llra muvakkat temi- nUDMbıl ve buna miltefırri diler n- llalltTa Mepacahk Ltaqaau mamak. ctıao - 15 de ıyn ayn lba1clen le- Telrll fedllcn lıeclol ll,rd< hadde s&- - ._ı .. bwlclaa batlıa .tıclalri rü yib dmıt altı lnırut Dlllblıllia· ~ ı VAii~ • 
re edilmek !bere açık -- çılıa· rlllmedllinden ı1oJvı ihale edUeml· ...ıJıalan bala olnp ~ ... ..,. ele ZOftl1llılel< Nafıa mUdBrlllttın4en 40712 lira 65 lıul'llf bılf lıeılellnl J - Uae ..eya muadıb olml -
nlcbfmclaa taliplerin Anlıa3 defter- yea Afyoıı lloeolnıle yeptlacalı "44799. dır. NaflO ftkiletinden mdlldl ehli· dmablllr. lluora1ılrat -ı- 11ı1 bin hn1 olup llalatylcla ppdacak mey- - ile orta olıul -1an. ilk 
clarbima m-1a ~ para 11ra 116 lıurUf btlf lıeıleDI tadllit ve yet veollıaar" foanl-lyetl olaea1t cllıt yils 4obuı dllrt llradır. Bbll .. = ';:'-" _,"!:' ~ =., ~:, "!:"' ~~ıı;:,:: 
au teılerlk eılebllecelderi " Jıer clal-~ ıa...,. illa ...... _.ıeı.ı diplomalı mllhendle. mlam ft70 fen moyeııt-ok 1ateyealerin - - retlylo .aıı:.,. ..., - "'11- mı, olcluiu ~ele flbuıct dil bilen 
yan ...,. ...ıı müalllnia -- mll4det keyfiyeti uatılonlr claha m6- mcnnuu lotlhdıan ed-lderlne dair tenin IMŞ •ydr n--~ ,.. bwle. elıa11- ..,=r· :i Dk olıul mesunlon lmtllwı e.ıu-ı.. lıeılellnln % 7 l/Z tu 67" 67" nlo- ııald bir ıcldlcle ;.nı«en .. 17~,.. noterlU.- -ildi telhbacı- llna"'-J'O tnfllaın aaf1G .. ..._ pne1. ..,_ " fomı1 ...-!:er1 ıılzla tercllwı bbal edilirler. ıı: -
bette nakden deposlto atpal yatır- ribine mOladif perfCIDbe &flnl .. t 15 6 - Teklif mektublan yukarıda ya· den a1mıt mllteabbldlik ebU,.e veli- proje. kqif buıa..aa ile buna müte- Yabancı dil bilmeyen ilk okal mesua 
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Kliniğ binası yaphnlacak 
1 - 379965 lira 88 kuruş keşifli ls

tanbulda Ccrrahpaşa hasthanesinde 
yapılacak Şirürji kliniği binası inşa
sı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Bu işe aid şartnameler şunlar-
dır. 

A) Eksiltm,!: şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Bayındırlık genel şartnamesi 
D) Ozel şartname 
E) Ke§if cedveli, tahlili fiyat ced

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

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

3 - Eksiltme 24. 2. 938 perşembe 
günü saat 16 da Universite rektörlü
ğünde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklil~rin 18 bin 950 lira muvakkat 
teminat vermesi ve bundan başka aşa
ğıdaki vesikaları getirmesi lazımdır. 

1) 937 senesine aid 150 bin liralık 
Bayındırlık bakanlığından alınmış 

inşaat müteahhidlik vesikası ve tali
bin kendisi bizzat mühendis veya mi
mar değilse inşaat müddetince fenni 
mesuliyeti kabul ettiğine dair bir 
mühendis veya mimarın noterden tas
dikli senedini ve yahud da bir mühen
dis veya mimarla müştereken taahhü
de girdiğine dair noter senedi verme
si. 

Demi ryol la rı 
700 ton döküm koku 

alınacak 
D. Demir Y ollarf Satın Alma Ko

miıyonundan: 

Muhammen bedeli (24500) lira olan 
700 ton döküm koku 24. 2. 938 perşem
be günü saat 15.30 da kapalı zarf usu
lü ile Ankarada idare binasında satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1837.50 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müte
ahhidlik vesikası ve tekliflerini ayni 
gün saat 14,30 a kadar komisyon re
isliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara
da Malzeme dairesinden, Haydarpa
pda tesellüm ve sevk şefliğinden da
ğıtılmaktadır. (353) 791 

Asfalt yapt1r1lacak 
D. D. Yolları Umum Müdürlü

tünden: 
Ankara istasyonunda Devlet De-

miryolları umumi idare binasının şe
hir cephesindeki parke kaldırım Uze
rinih asfaltla kaplanması işi ile arka 
cephesinde asfalt kaplamalı bir mey
dan yapılması işi kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konmuştur. 

1 - Bu işlerin keşif bedeli 12.600 
liradır. 

2 - İstekliler bu işe aid şartname 
ve sair evrakı Devlet demiryollarının 
Ankara, Haydarpaşa ve Sirkeci vez
nelerinden 63 kuruş mukabilinde ala
bilir. 

3 - Eksiltme 28 - 2 - 938 tarihinde 
pazartesi günü saat 15 de Ankarada 
Devlet Demiryolları yol dairesinde 
toplanacak merkez birinci komisyon
ca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin teklif mektublariyle birlik
te aşağıda yazılı teminat ve vesaikı 

ayni gün saat 14 de kadar komisyona 
tevdi etmiş olmaları Hizımdır. 

a) 2490 sayılı kanun ahkamına uy
gun 945 liralık muvakkat teminat. 

b) Bu kanunun tayin ettiği ve şart
namede yazılı vesikalar. (340) 767 

5 - Teklif mektubları 3 üncü mad
dede yazılı saatten bir saat evvel ek
siltme komisyonu başkanlığına mak
buz mukabilinde verilecektir. Posta 
ile gönderilecek mektublarm en geç 
3 üncü maddede yazılı saate kadar 
gelmiş olması ve dış zarfının mühür 
mumu ile iyice kapatılmış olması 

şarttır. 

Postada gecikmeler kabul edilmez. 
(722/356) 781 

1 

.................................................... 1 
Hava yolları .................................................... 

Bina yapt1rdacak 
Hava Yolları Devlet lıletme ida

resi Alım Satım Komisyonundan : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Anka
rada çimento fabrikası karşısında tay
yare meydanşnda yapılacak umum mü
dürlük ve tayyare istasyon müdürlüğü 
binası, 

2 - Keşif bedeli: (125,440) yüz yir
mi beş bin dört yüz kırk liradır. 

3 - Eksiltmenin şekli: Eksiltme ka
palı zarf usuliyle götürüdür. 

4 - Muvakkat teminat: (7522) li
radır. Bu teminat nakden verilmek is
tenildiği takdirde devlet hava yolları 
idaresinin Ankara Ziraat bankasındaki 
3667 sayılı hesabına yatırılarak banka
dan alınacak makbuz teklif mektubiy
le birlikte komisyona tevdi edilecek
tir. 

5 - İhale günü ve mahalli: 2.3.1938 
çarşamba günü saat (14) de Ankaranın 
ıo kilometre garbında devlet hava yol
larına aid tayyare meydanındaki u
mum müdürlilk binasında yapılacaktır. 

6 - Keşif evrakı; şartname ve mu
kavele projeleri: Ankarada P. T. T. u
mum müdürlüğü binasındaki ve lstan
bulda Karaköy postahanesindeki hava 
yolları kişelerinden ve İzmirde nafıa 
müdürlüğünden altı lira yirmi sekiz 
kuruş mukabilinde alınabilir. 

İsteklilerin eksiltme şartnamesinde 
yazılı belgeler ile muvakkat teminat ve 
teklif mektublarını muhtevi kapalı 

zarflarını, en geç eksiltme saatından 

bir saat eveline kadar umum müdürlü
ğe vermi1 olmaları lazımdır. Posta te
ahhUril kabul olunmaz. {394) 852 

Kirahk büfe, büvet, 
gazete satış yeri 
Devlet Demiryollan ikinci lılet

me Komisyonundan : 

1 - Ye~i inşa olunan Ankara garı 
içindeki büfe, büvet, gazete satıı yeri 
ile garın yanındaki büyük ve lüks ga
zino binası ve müştemilatının üç sene 
müddetle 7 şubat 1938 pazartesi günü 
icrası mukarrer bulunan pazarlığı gö
rülen lüzuma binaen 28 şubat 1938 pa
zartesi gününe bırakılmıştır. 

• 2 - Talihlerin uzun müddet Anka
ra - İstanbul gibi büyük şehirlerde bi
rinci sınıf bir gazinoyu muvaffakiyet
le ve ehliyetle idare etmiş olduklarını 
ve .ıalen böyle bir müesseseyi idare e
debilecek ehliyet ve mali kudrette bu
lunduklarına dair ve bu cihet vesikada 
sarahaten yazılı olmak şartiyle ticaret 
odalarından alınmış bir belgeyi ve nü
fus veya hüviyet cüzdanlarının aslı ve
ya salGhiyetli makamlarca musaddak 
suretlerini pazarlık gününden beş gün 
eveline yani 23 şubat 938 akşamına ka
dar Ankarada ikinci işletme komisyo
nu reisliğine teslim edeceklerdir. Bu 
tarihe kadar matlub vesaiki vermiyen
ler pazarlığa kabul edilmiyeceklerdir. 

3 - Şartnameler Ankarada ikinci iş
letme komisyonu ile Haydarpaşada bi
rinci işletme müdürlüğünde ve İzmir· 
de sekizinci işletme idaresinde parasız 
olarak istiyenlere verilecektir. 

(335) 721 

Travers allnacak 
D. Demiryollan Satın Alma Ko miıyonundan: 

Muhammen bedelleri ve muvakkat teminatı ile mikdarları aşağıda ya
zılı iki liste muhteviyatı kayın traversler 22-2-1938 sah günü saat 15,30 da 
kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenler her liste hizasında yazılı muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa Müteahhitlik vesikası ve teklifle
rini aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 474 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa, Eskişehir ve lzmir vez
nelerinde satılmaktadır. 
Eksiltme 
listesi Cinsi 

No. 
1 Kayın 

2 

Mikdar: 

Adet 
111.000 
33.000 

Muhammen 
bedeli 

324.120 
94.710 

(338) 

Muvakkat 
teminatı 

16.714,80 lira 
5.985,50 .. 

753 
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A. Levazım Amirli~i 

300 ton yulaf ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 

1 - İdareleri İstanbul Levazım A
mirliğine bağlı müessesat için alına
cak olan 300 ton yulafın kapalı zarfla 
eksiltmesine talih çrdcmadığından 17 
şubat 938 aaat 14,30 da Tophanede İs
tanbul levazım ıntirliği satın alma 
komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi 
yapılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 15750 lira ilkte
minatı 1181 lira 25 kuruştur. Şartname 
ve nümunesi komisyonda görülür. İs
teklilerin kanuni vesika ve teminatla
rile beraber komisyona gelmeleri . 

(399) 844 

Sade yağı alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma Komisyonundan : 

Tümen birlikleri için 19500 kilo sa
de yağı kapalı zarfla 18.2.1938 saat 
14.30 da alınacaktır. Teklif mektup
ları bir saat evetine kadar kabul olu
nur. Muhammen bedeli 19500 lira, ilk 
teminatı 1462 lira 50 kuruştur. İstekli-
lerin tartnamesini görmek üzere her
gün ve eksiltmeye iştirak için belli 
gün ve saatte teklif mektupları ve ka-

,. .... 

Kereviz alınacak 

Ankara Levazan Amirliği Satm 
Alma Komiayonundan .a. 

1 - Harb okulu için 7800 kilo kere
vizin açık eksiltmesi 28.2.938 saat 14 
de Ankara Lv. ıntirliği Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 1170 lira ilk 
teminatı 87 lira 75 kuruştur. Şartna
mesi komisyonda görülür. Kanuni ve
sika ve teminatla belli saatte komis-
yonda bulunulması. (265) 1-626 

Sığ1r eti ahnacak 
Annkara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

Kırklareli tümen birliklerinin 938 
yılı mayıs nihayetine kadar ihtiyacı 

olan 120.000 kilo sığır etine talih çık

madığından yeniden kapalı zarfla 

120.000 kilo sığır eti satın alınacak

tır. Muhammen fiyatı 26 kuruş 50 

santim olup tutarı 31.800 lira ilk te

minatı 2385 liradır. İhalesi 25 şubat 

938 cuma günü saat 16 dadır. İstekli

lerin şartnamesini her gün komisyon

da görebilirler. Talihlerin kanunun 

2-3 maddelerindeki vesaik ile teminat 

mektublarını havi zarflarını belli gün 

ve saatten bir saat evveline kadar 

Kırklareli Tümen satın alma komis
nuni vesikalarile Lüleburgaz Tümen 
satın alma komisyonunda bulunmala- yonuna vermeleri. (373) 811 
rı. (262) 1-571 

Arpa alınacak 
Karnabahar alınacak Ankara Levazım Amirliği Satın 

Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 
Alma Komisyonundan : 1 - Polatlı birlikleri için 117.000 

1 - Harb okulu için 7800 kilo kar- kilo Arpanın açık eksiltmesi 23. 2. 

nabahrın açık eksiltmesi 28.2.938 sa- 938 saat 15 de Polatlı Askeri satın at

at 15 de Ankara Lv. amirliği Sa. Al. ma komisyonunda yapılacaktır. 

Ko. da yapılacaktır. 2 - f uhammen bedeli 4 kuruş 25 

2 - Muhammen bedeli 1560 lira ilk santim ilk teminatı 373 liradır. Şart-
teminatı 117 liradır. Şartnamesi ko

misyonda görülür. Kanuni vesika ve 

teminatla belli saatte komisyonda bu-

lunulmaBL (266) 1-625 

name \llC numunesi her gün komisyon

da görülür. Kanuni vesika ve temi. 

natla belli saatte komisyonda bulun
ulması. (289). 1-615 

Kereste ahnacak 
J(nkara Bölge Sanat Okulu Direlıtörlüğünden ı 
Atağıda cins, mikdar ve evaafilc tutarları yazılı kereste ayrı, Jı:ontr., 

plak ayrı olmak üzere açık eksiltmeye konmuştur. 
İsteklilerin prtnameleri görmek üzere her gün okul DirektörHlpne, 

eksiltmeye gireceklerin de yüzde 7.5nisbetindeki teminat akçelerile lriTHk 
te 21-2-938 tarihine rastlryan pazartesi günü saat 15 te oku11ar sailflDUl
hğındaki alım satım komisyonuna müracaatları. 
Cinsi Miktarı Tutarı % 7.5 teminat aJı:çe.ı 

Çam kereste (muhtelif) 37 M3 1776 Lira 
Kontraplak 520 adet 1260 .. 133.20 

94.50 
(327) ., 

Un ahnacak 
Ankara Levazmı Amirliği Sabn Alma Komiıyonundan : 

Aşağıda yazılı unların Karaköse askeri satın alma komisyonunda eJıj. 
siltmesi yapılacaktır. Şartnamesi komisyonda görülür. lateklilerin teldf! 
mektuplarını ihale saatından bir saat evveline kadar komisyona vermelel'l 

Muhammen llk 
Miktarı ebdeli teminatı 

Cinsi Kilo Lira Lira 

Fabrika unu 125000 18875 1415 

" " 125000 18750 1406 

(385) 823 

600 ton yulaf ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - İstanbul komutanlığına bağlı 

kıtaat hayvanatı için 600 ton yulafın 
kapalı zarfla ihalesi 25 şubat 938 cuma 
günü saat 16 da Fındıklıda komutan
lık satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

2 - Muhammen tutarı 34500 lira 
ilk teminatı 2588 liradır. Şartnamesi 

komisyonda her gün öğleden evvel 
görülür. İsteklilerin ilk teminat 

Eksiltme Eksiltme Nere w.: 
şekli tarihi saati yacı oldulu 

Kapalı 26. 2. 938 11 llc!Jr ft 

civar blrU. 
leri 

" " " .. " 
12 St1ıWıa 

ve dnr 
birlikleri. 

Müze tamiri 
Ankara Arkeoloji Müzeli Direk

törlüğünden : 
Keşif bedeli (527) lira (96) Jı:unat-

tan ibaret olan muzedeki tamir itleri 

17.2. 1938 tarihinde saat 15 de lçhL 
sardaki arkeoloji müzesi direkt6rll· 

ğünde ihalesi yapılmak üzere açık ek· 
siltmeye çıkarılmıştır. Muvakkat te. 

minat ( 40) liradır. Eksiltmeye itti· 
rak edecek olanların Ankara Nafıa 

makbuz veya mektublan ile kanuni direktörlüğünden ehliyet vesib.u De d 
vesikalarını havi teklif mektublarını caret odası vesikası almalan Jbım. 
ihale saatinden en az bir saat evveli- dır. Şartname ve keşif evrakı ber 
ne kadar komisyona verilmesi. gün müze direktörlüğünde ,artUebl-

(345) 745 lir. (290) 1-011 
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~ Malatya Bez ve iplik Fabrikası 1 
-~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ıııııııııı~ - -- -- -1 Türk Hava Kurumu 1 • Ankara Yabancı Askerlik Şubesi 

Baıkanlıimdan : 

1 - Balıkesir, Bursa, KUtahya; 
lzmit, Bolu, Bilecik, Zonguldak, An
kara kazaları ve Çankırı Kastamonu 
kazaları ve Trakyacı. bulunan vila
yetler (Edirne, Kırklareli Tekirdağ) 
halkından 316: 330 doğumlu bekaya 

- -
~ T. A~ Ş. Adana Mensucat Fabrikası ~ - -- -

Müdürlüğünden : 
~BÜYÜK PiYANGOSU ~ 
~ Beıinci keıide 11mart1938 dedir § -----

---------~ Bü}tük ilCramiye 50.000 liradır ~ 
§ 

8 
da bak • 

15 000 ı2.000, ıo.000 liralık ikramiyelerle:= 

ve henüz askere alınmamış piyadeler 
normal celb için askere alınacaktır. = 

.2 - Bu viliyctler ve kazaları hal- := 
kından Ankarada bulunan yabancılar 
askerlik muameleleri tetkik edilmek 

--
1/2/938 tarihinden itibaren 
aşağıdaki fiatlarla ıatmağa 
müşterilerimize ilan ederiz. 

kaput ljezlerimizi 
baıladıtımızı sayın 

------
- un n f a. . , . d d .. kAf t d -S: (20.000 ve ıo.000 liralık ikı a e mu a a var ır. := -------

-------S: ş· d' k dar binlerce kitiyi zengin eden := 
- ım ıye a . . i.k d' . = S: . bu piyangoya ıttır e ımz... = 
~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 l~590 ırr: 

ve anlaşılmak üzere Ankara yabancı 

askerlik şubesi başkanbğına mUraca
- --- ----- ---

at edeceklerdir. -- ---
11 kalem kundura malzemesi alınacak 

Ltanbul Jandarına Satın Alma Komisyonundan : 

3 - lşbu ilan yabancılar için teb
liğ mahiyetinde olup gelmiyenler hak 
kında askerlik kanununun 89 uncu 
maddesi tatbik olunacağı ilan olunur. 

-
~Tip Genişlik santim Top Metre Top fiatı ~ 

'-----= - -
~ 2 Çifçi bezi 75 36 725 ~ 
--

Tahmin bedeli tık teminatı 
•Lira Kr. 

Mikdarı Cinsi 

8U l75u adet Kapsul 
120840 adet Suıtadlı kapsul 

207 kilo Çirit 

Lira Kr. 

242 32 
193 34 

62 10 
732 95 

2632 50 
223 16 

53 48 
442 00 

137 kilo 9 katlı keten ipliği 
450 kilo 3 katlı keten ipliği 
797 kilo Okçe pers.in çivisi 
191 kilo Okçe takviye çivisi 

650 kangal Ağaç çivisi 
93 metre Zımpara kağıdı 

9000 - 12000 kilo kötele 
7240 kilo Vaketa 

55 80 

20280 00 
18027 60 

18 17 

14 50 
4 66 

54 97 
197 44 
16 74 

4 Ol 
33 15 

4 19 
1521 00 
1352 07 

42945 25 3220 9U 

1 
_ v k'll heyeti kararlyle parası 938 mail senesinde verilmek üzere 

e ı er . . u ,, k 1 
cinsi, mikdarı, tahmin bedeli ve ılk temınatı yukarıda yazılı 11 a e~ 
kundura malzemesi 2. 3. 938 çarşamba günü saat "15" de Gedikpaşadakı 
Jandarma satın alma komisyonunca kpalı zarf eksiltmesiyle ·satın alına-
caktır. . • 

2 - "11" kalem malzemenin ayrı ayrı isteklilere ihalesi caiz olduğu gıbı 
hepsinin veya birkaç kaleminin bir istekliye ihalesi de caizdir. . 

3 - Şartname her gün Gedikpapdaki Jandarma satın al~ komısyo-
nunda görülebilir veya "215" kuru' mukabllinde aldırılabilir. . 

4 _ İsteklilerin eksiltme günü saat "14" de kadar kanun ve ,artnamesıne 
göre hazırhyacakları teklif mektublarmı koıniayona vermeleri lazımdır. 

(763/386) 850 

Mahkemelerden 
,Ankara Aıliye Birinci Hukuk Mah· 

kemeainden - Ankara'da Nafıa Veka
letinde inşaat şubesinde mimar Kerim 
tarafından mahkemeye açılan ve almıt 
olduğu Derkunt soyadının (Arman) 
ile değiştirilmesine karar verilmesi hak· 
kında olan davlnm yapdan darupnuı 
ıonunda Derkunt soyadının (Arman) 
ile değiştirilmek suretiyle nüfusa tesci
line ve il!nına 26-1-938 tarihinde karar 
verilmlş olduğu illn olunur. 873 

Ankara Aıliye 1 inci hukuk mahke
meıinden - Ankarada Merkea Hıfzıa
aıhha müessesesinde doktor Afalar la
kenderli tarafından mahkemeye agdan 
ve Ağalar lskenderli adının (İıkender) 
olarak değiştirilmesine karar verilmesi 
hakkında olan davanın yapılan duruş -
ması sonunda: Ağalar lıkenderli adı· 
nın (İskender) ile değittlrilmek sure • 
tiyle nüfusa tescil ve ilanına 31-1-938 
tarihinde karar verilmiş olduğu ilan o-
lunu~ 863 

Ankara Aıliy• 1 inci hukuk mahtı.
meıinden - Ankarada merkez Hıfzıs -
sıhha müessesesinde Doktor M ühendiı 
lıkender tarafından mahkemeye açılan 
ve almış olduğu Soyman soyadın~n 
(Batu) ile değiştirilmeıine karar verıl
mesi hakkında olan davlnın yapılın 
duruşması sonunda: Soyman sovadınrn 
(Batu) ile değiştirilmek suretiyle nü
fusa tescil ve ilanına 2-2-938 tarihinde 
kırar verilmiş olduğu ilan olunur. 864 

Akseki Sulh Hukuk mahkerneıl -
Aksekiden Kara Mehmet oğlu İbrahi -
min Hacı İlyas mahallesinde vaki üç 
tarafı yol arkası kiremitci Mustafa evi-

le çevrili hanenin yirmi .acneden fasla 
nizasız; fasılasız malik sıfatiyle tasar
rufunda bulundurduğundan ve tapuda 
kaydi olmadığından namına tapuca tes
cilini istemi§ mezkQr evin davacı namı
na tapuca kaydettirileceğinden alaka
daranın ilandan bir ay içinde mahkeme
ye müracaat eylemeleri aksi takdirde 
davacı namına tescil edileceği ilan olu-
nur. 861 

Fabrika lor 
Mastarcı tesviyeci 

ah nacak 
Asekrt Fabrikalar Umum M\l

cliirlüfünden : 
Kmkkalede topçu mühimmat f&b-

rlkası için be• birinci sınıf mastarcı 
tesviyeciye ihtiyaç vardır. Yol mas
rafları kendilerine aid olmak üzere 
yapılacak imtihanda takdir olunacak 
gündelikle çalışmayı kabul edenler 
imtihan için nüfus ve askerlik tahıil 
ve sanat vesika ve bonservisleriyle 
doğruca fabrika mUdilrlUğUne milra
caatları (351) 847 

Kimyager ahnacak 
Asekrt Fabrikalar Umum Mü

dürlüğünden : 
Kırıkkalede çalıştırılmak üezere 

nıaden tahlillerinde çalıtmış ve ye

tişmiş bir kimyager alınacaktır. ls
teklilerden Aske rliğini yapmış olan

ların vesikalariyle umurn müdürlilfe 

şifahen veya tahriren müracaatları. 
848 

Muhtelif malzeme ahna~ak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Ticaret Kalemınden : 

3 ton Role kağıd (penbe) 
6 ton Role klğıd mavi 
ı ton Role kağıd kırmızı ıo. mart 938 perşembe 
5 ton Role kAğıd beyaz 

500 Kg. Role kAğıd sarı 

500 Kg. sarı pamuk ipliği 1212 Nr. 14 mart 938 paaartesi 
6000 Kg. beyaz pamuk ipliği 10/ 2 Nr. 

3 ton Yuta ipliğ i 2,5 Nr. 
ı 7 tô\ı Yuta ipliği 3 Nr. 
10 ton Y~ta ipliği 8 Nr. 

11 ton Glikol 
30 ton Nitrat Amonyak 
25 ton Odun aellüloıu 

2 ton Dinitri Tolool 

135 ton Gıliserin 

16 mart 938 çarşamba 

18 mart 938 cuma 

21 ınart 938 pazartesi 
23 mart 938 çaışamba 

• 

(380) 818 

- -
§ 4 Astarhk bez 85 36 695 ~ Vakıflar Umum Md. 

--
Satıhk arsa 

Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 
Muhammen kıymeti 

Lira Kr. Metrosu 
Sallşlarımız, fabrika teslimi i 

-------------- ---
45222 75 

Teminat mikdan 
Lira Kr. 

3014 85 ve peşindir 
- -- 856 -

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

3391 71 

Galata da 
"=illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

Yenicami mahallesinde 
Iciin derununda 4 masura suyu ile 
birlikte depo, dükkan, han, çarşı, ga
raj, ve saire yapmağa elverişli vakıf 
arsanın tamamı satılmak üzere ve ka
palı zarf usuliyle 2-2-938 tarihinden 
itibaren bir ay müddetle arttırmaya 

konulmuştur. 

Şartnamesi her gün Beyoğlu vakıf
lar müdürlüğünde görülebilir. İstek
lilerin yukarda yazılı teminat mek
tubu veya makbuzlariyle 2490 No: lı 
kanunun tarifatı veçhile hazırladık
ları teklif mektublarını ihale saatin-
den bir ıaat evveline kadar makbuz 

M. M. bakanhğı 
15.000 Timar fırçası 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko
misyonundan : 

1 - Her bir tanesine tahmin edi
len 75 kuruş olan 15000 tane Timar 
fırçası kapalı zarf usuliyle satın ah· 
nacaktır. 

2 - ihalesi 24-2-938 perşembe gU
nü saat 11 dedir. 

3 - llk teminatı (843) lira 75 ku -

ruftur. 
mukabilinde Beyoğlu vakıflar müdür- 4 _ Evsaf ve şartnamesini görmek 
lüğUnde müte,ekkil ihale komisyonu istiyen bedelsiz olarak her gün öğ -

riyasetine vermeleri lazımdır. Posta leden sonra M. M. V. satın alma ko

ile gönderilecek mektupların keza i- misyonuna müracaat. 
hale saat~nden bir saat evvelin ka- 5 _ E ksiltmeye gireceklerin 2490 
dar gelmı~ bulunmaları meşruttur. ıJyılı kanunun 2, ci ve 3. cü madde. 
Postada vukua gelecek gecikmeler lerinde gösterilen vesaikla teminat 
kabul edilmez. İhalesi 4-3-938 cuına ve teklif mektu'1ılariyle birlikte iha • 
günü saat 15 de Beyoğlu vakıflar mil- .le saatindan en az bir saat evvel ko • 
düdüğü binasında toplanan komis - misyona vermeleri. (319) 698 
yonda yapılacaktır. 

Fazla tafsilat almak istiyenlerin i
b,ale gilnUne kadar her giln mahHHit 
kaletnine müracaat eylemeleri. 

(346) 754 

Elektrik malzemesi alınacak 
M. M. Veklleti Satm Alma Komia

yonundan: 
1) 56 kalem elektrik malzemeıi 

sayılı kanunun 2,3 üncü maddelerin
de istenilen bclgelerile birlikte temi
nat ve teklif mektuplarını ihale gü.. 
nünde en geç bir saat evveline kadar 
M. M. V. satın alma komisyonuna 
vermeleri. (134) 1-303 

30.000 kilo pirinç abnacak 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko
misyonundan : 

1 - Her bir kilosuna tahmin edi -
len (23) kuruı olan (30000) kilo pi
rinç kapalı zarf usuliyle utm alma· 
caktır. 

2 - lhalcsi 21-2-938 puartesi rü
nü saat 11 dedir. 

3 - tık teminatı 517 lira 50 kurut· 

tur. 
4 - Evsaf ve şartnamesini gör

mek istiyen bedelsiz olarak her gün 
öğleden sonra M. M. V. Sa. Al. Ko. 

nuna müracaat. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 

sayılı kanunun 2 inci ve S Uncu mad. 
dclerinde &öatcrilen vesaildo temi. 
nat ve teklif ınelctublylo birlikte im
le aaatından en az bir saat evvel ko-
misyona vermeleri. (318) 699 

Bentler 

kapalı zarfla ekıiltmeye konmuştur. 
2) Tahmin edilen bedeli 10940 lira 

olup llk teminat parası 820 lira 50 ku- ~11111111111111111111111111111111111111!:, -
Pasta ve kahvealtı salonu Karpiç 
karıııındaki sokakta açılmıştır. 

• No : 5 1-538 

rugtur. : HER KADINA BlR ERKEK E ----3) İhalesi 3 mart 938 perşembe gü- : 
nü saat 15 dedir. 

":tııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 4) Eksiltmeye eireceklerin 2490 

Zciyiler · 
Zayi - Diyarbakır erkek lisesinden 

934 yılında aldığım tasdiknameyi kayb 
ettim. Y eniaini alacağımdan eakiainin 
hükmü yoktur. Füruzan. 874 

Zayi - Ankara Kooperatif Şirketi -
nin 899 No. lu hisseme ait senet zayi 
olduğundan yenisini alacağım. Eski se
nedin hülanU olmadığını ilan ederim. 
5. Bl. Mülazım Hamit. 865 

Cumhuriyet Merkez Bankasının 
AKTiF 

Kasa: 
Altını San klloıram 19.696,544 

Banknot 
Ulaklık 

Dahildeki muhabirler 
TUrk llra11 

Hariçteki muhabirler : 
Altm: Sarı klloıram 6.482,909 
Altına tahvili kabil serbest 
d!Svlıler. 

Diğer dövizler ve borçlu klirinc 
bakiyeleri 

Hazine tahvilleri : 
Deruhte edi. evrakı nakdiye 
karıılıiı. 

Kanunun 6 ve 8 inci maddele
rine tevllkan lıazlnı tarafından 

vaki tcdiyat 

Senedat cüzdanı : 
Hazine bonolan. 
Ticari aenadat. 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı 
( Deruhte edilen evrakı 

A - ) nakdlycnin kar~ılığ: es• 
( ham ve tahvillt (itibari 
kıymetle) 

B - Serbest esham ve tahvilat 

Avanslar : 
Ahın ve döviz üzerine 
Tahvlllt liaerine 

10 şubat 1938 vaziyeti 

27.704.764,54 
20.943.074,-

1.153.!29,56 

465.686,28 

9. 118. 7 29,56 

4.365,25 

26.247.756,07 

158.748.563,-

14.372.277,-

3.000.000,-
35.912.187,40 

38.835.676,02 
5.203.127,61 

65.083.-
8.407.3"27 ,22 

LİRA 

49.801.168,10 

465.686,28 

S5.S70.850,88 

144.376.280,-

!8.912.187,46 

44.038.803,63 

PASiF. 
Sermaye : 

İhtiyat akçeıi ı 

Adi n fevkalade 

Tedavüldeki banknotlar : 

Deruhte edilen evrakı nakdİJ'O 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine 

tevfikan hazine tarafından vaki 
tediyat. 
Deruhte edi. e•rala nakdiye 
bakiTnL 

Kareılıtı tamamen altın olarak 
ilaveten tedavüle vazedilen. 

' Reeskont mukabtll lllveten ted. 
vazd. 

Türk lirası mevduatı : 

Döviz taahhUdatı ı 

Altına tahvili kabil dövizler. 
Dlter dövlılır ve alacaklı ldirlnı 
bakiyelerL 

2.105.172,40 

4.516.007 ,70 

158.748.563,-

14.372.277,-

144.376.216,-

19.000.000,-

13.000.000,-

2.203,57 

29.442.9112,02 

= --- $ 

LİRA 

ıs.000.000..-

u2ı.1ao,ıa 

176.376.286,-

12.218.304,76 

211.445.195,59 

Hissedarlar 
Muhtelif 

450 ton Hamızı azot 
Yukarıda mikdar ve dnsl yazılı malzeme satın ~hnacağından hizaların· 

d 1 ih 
·· lerde isteklilerin fiyatlı teklıflerinl saat 14 de kadar 

8.473.310,22 
4.500.000,-

14.643.827 ,09 

Muhtelif : 100.921.153,21 

a yazı ı tar ve eun 
vermeleri. 

B 1 
• rt eteri her uim iClat 13,30 dan 15,30 kadar Ankarada 

u m zemenın şa nam " . ı 
T' k · d tatanbulda Fındıklıda Asker! fabrıkalar satın a · 
ıcaret alemın en ve (403) 855 

ma komisyonunda görülebilir. 

YEK'ÔN : 340.582.119,66 

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

YEKON : 340.582.119,66 

• 
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Diılerinizi her gün 

RADYOLIN 
Di, macunu ile fırçalayınız 

659 • 

~--REÇETELERİNİZİ----.. 
(Sakarya eczane) sinden yaptırınız. Her istedi

gmız yerli ve Avrupa ilaçlan bulunur. Resmi hususi müetı

sesata azami kolaylı:k gösterilir. Balık yağı kilosu 85 kuruıtur. 
Ulus, Halk sineması sırasında. Telefon 2018 1-613 

Bq, dit• nezle, grip, romatizma ve bütün ağnlarmızı keıer 
Icabmda günde 3 kate alınabilir. 

ULUS 

HASAN meyva özü 
Mideniz bozuk, diliniz paslr, kabız çekiyorsunuz iştahanız yok, mutlaka 
alınız. Yarım bardak su içinde alınan ve meyva usarelerinden yapılan bu 

harika midenize rahat ve huzur verecektir. Şişe 25, büyük 
40, dört misli 60 kr. 

HASAN •• •• gazoz ozu 
Limon, portakal, mandalina çeşitleri vardır. Meyve usarelerinden ya

pılmıştır. Şampanya gibi lezzetli ve midevidir. Misafirlerinize Hasan Ga
zoz özü ikram ediniz. 

Yakında ananas, çilek, muz frenk üzümü kayısı, ağaç çileği nevileri 
çıkacaktır. Şişesi 25, büyük 40, dört misli 60 Kr. 733 

Dr. M. Şerif Korkut 
Nüumne hastahanesi 

cerrahi şefi 
Her gün saat üçten sonra evin

de hastalarını kabul eder. 
Telefon: 1499 
Adres: Kooperatif arkası A 1i 

Nazmi Apart. No. 9 D.5. 667 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Berlin'de 
HOTEL TEMPO 

Kurf ürstendamm'ın 

En modem oteli 
Adres: Kurfürstendamm 59 /60 

: Telefon : 32 39 11 : . . 

Grip 
nezle 

ba§ağrısı 
kırıklık 
dikkat 
ediniz 

Bu ilk tehlike alametler ini görür görmez derhal 

NEVROZiN . ··- . 

Almak lazımdır. 

NEVROZJN ıoğuk alğınhğının fena akibetler doğurmasma 
mani olmakla beraber bütün ıstırabları da dindirir. 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir 
isim ve Markaya dikkat. Taklitlerinden aakınımz. 

675 

H. M. GHAZANFAR 
TlCARETHANESl 

TESİS T ARlHl 1860 
Post Box No. 831, Tel Adresi: GHAZANF AR 

BOMBAY 

HİNDİSTANDA 
Türk mallarının en büyük alıcısı ve her nevi Hind malı ihracatçısı 
Referansları: Bombaydaki her hangi bir Banka ve Türkofis 862 

.11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ... = ~ - -- -
660 • ~11111111111111111111111111111111111111~ 

§ Halkevinde § - -; -
~ Selıır Tiyatrosu i ~ahibi: Türk vatanClaşıi ---------------------------- - Dr. Şevket Hüsnü Taray E 

Uyanıı-Servetiftınun 
1891 

Başyazarı: A. Ihsan Tokgöz 

47 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli gazetenin 
Ankarada &atıf yeri AKBA Kitabevidir. Senelik abone 10 lira 592 

---- -2 Cebeci haataneai 2 - -: Kulak., Boğaz ve Burun 5 
; hastalıkları mütehassısı 5 
5 Viyana ~e Frankfurt üniversite • 5 --- leri kliniklerinden mezun : - -: Her gün saat 14 den sonra : - -: hastalannı kabul eder : - ---------------------------- 5 Adliye Sarayı köşesinde sarraf 5 

. BUGÜN·KUMBARAiİliA·~ACAG1NIZ· 5· KURUŞ 

YARIN·KURACAGINIZ · EVİN·TEMELİDİR 

T.C. 
ZiRAAT BANKASI 

Kohinor 
Size inci 
kokulu 

gibi dişler ve 
bir ağız temin 

güzel 
eder 

' 3-6399. 

: Hakkı apartmıanı No. 5 : - -5 Muayenehane: Tl. 3912 Ev 1279 5 = 1-79 -
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Hayatta en büyük kazanç has· 
taJı8a yakalanmamaktır . A9ız 
ve bo§az yolile giren bütün ~u -

1 
la-;.ıcı hastalıklar NEOSTERIN 
kullanmakla onlenebılir. 

ı Her eczaneden reçetesiz alınır. 
rı 

1--483 

Eskiıehir kaplanh suyu 
Beher 65 kiloluk damacanası 

100 kuru,tur. Halde 3 numaralı de· 
pomuz mü,terilerinin susuz kalma· 
ası için 1425 numaraya telefon 

etmelerini ve depomuzun her za.. 
man taze olarak İstanbul menba 
sulaıını bulundurduğunu ve emir
lerine amade olduğunu saygılarım· 
la bildiririm. 1--484 
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imtiyaz sahibi ve Başmuharriri 
F alib Rıfkı ATAY 

Umumi Neıriyatr idare eden 
Yazı lıleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Ulus Basımevi: Ankara 

Hediyelik bizden alın! 

- -§ 20 Şubat Halkevlerinin açılma senei devriyesi dolayııiy- § 
5 le bu cumartesi gündüz gece ve pazar günü gündüz temıil- ; 
: leri yoktur. -- :: 

Cemil Mum 
Oda kiraıar1 

:13 oda tek yataklı 2,40 Mark - -= : 
§ Bu hattanın proğramı i . 

: 4 ,, .. ,, 3,40 .. . 
: 2 n " .. 3,90 ,, ~ 20, 21, 22 Şubat pazar, ~rteai, sah günü § • 
:ıı " 

,, 
" 4,40 

" : akf&IDları umuma :: =ıı ,, çift ,, 5,90 ,, 
6 ,, ,, 

" 
6,90 .. 

1 ,, ,, ,, 8,-
" 

Odaların hepıinde akm sıcak. 
ve .ağuk su ve telelon vardır.: 
Bazılarında huıuıi banyo var-: 
~~ : . . . 
Kahvaltı: 1,10 Mark E . 

Türk vatandaşlara lisan hu-: 
susunda azami kolaylık. Misa-: 
firlerden daha önce gelenE 
mektub ve saire memnuniyet-: 
le muhal aza edilir. : • ....................................... : 

"S NGER" saatleri
nin 1938 kadın ve er
kek yeni modelleri 
gelmiştir. Emsalleri 
gibi on bet sene ga
rantili olan "SlN
GER,, saatlerinin ye
ni kataloğunu arayı

nız. Parasız gönderi
lir. 
Singer saat ticaretha-

nesi. İstanbul Eminönü 877 

YENİ 
BU GÜN BU GECE 

- -- -- -
~ TIMUR ~ 
= = 5 Tarihi manzum piyeı 4 perde ; 

§ Yazan: Behçet Kemal Çağlar. 860 § - -""111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,. 

Şehir Lokantası 

Eduardo Bianko 
Konserleri son haftaıı 

Bir suhulet olmak üzere saat dokuz buçuktan sonra 
yemek mecburiyeti yoktur. 

KAR P 1 Ç Telefon: 2038 
876 

SİNEMALAR HALK 
BU GECE ......... ı 

Şimdiye kadar çevrilen denizcilik ve 
Büyük Aşk ve İhtiras Şaheseri -- - kahramanlık filmlerinin en - -- -- - mükemmeli ÇIPLAK MELEK - -- -- - A T E ş - -Ba, Rollerde : - -- - Bat Rollerde : - -Mareleine Dietrich - Herbert Marshall • - -- - Victor Francen - Edwige Feuillere - -- -- - Gündüz seanslarında: - Rejisör-- - -- -... 

ERNEST LUBİTSCH - - LONDRA POSTASI 1 - -- -Ut - - Seanslar: 2.30 - 4.30 - 6.30 Gece 21 de - -'° Fransızca Sözlü - -... - - Halk Matinesi 12,15 de : 
Seanslar: 2.45 - 4.45 - 6.45 'Gece 21 de ., ı 111 ı,., 

SEVİL DANSÖZÜ 

Halil Naci Mılıçıoğlu Ankara Merkezi: Anafartalar caddeai. Telefon: 1230 
Şubeai: Ankara Bankalar caddesi. Telefon: 2619 595 


