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ilmet dün proğraınım okudu 
Boy.ok Millet Meclisi ittilakla 
hükOmete itimadını bildirdi 

Tahran'a1 

giden 
Türkiye'nin harici siyaseti bir 

tebeddül göstermemektedir 

heyetimiz 
F. R. ATAY 

Dost lran'm Veliahdi Prens 
Şahpur ile Mısır Kıralı haşmetli 
Birinci F aruk'un hemşiresi Pren
ses Fevziyenin düğün merasimin
de Türkiye Cümhuriyetini temsil 
etmek üzere, inhisarlar Vekili 
muhterem Rana T arhan'ın reis -
liği altında bir heyetimiz T ah
ran' a hareket etmiştir. 

Bu mesut hadise bizi iki sebep
le sevindirmektedir: biri, bu ev
lenmenin iki dost devlet arasın
da daha sıkı bir yakınlık husule 
getirecek olmasıdır. Diğeri, Ira
nın her bayramını, kendimiz için 
de bir şadlık vesilesi telakki et
mekliğimizdir. 

Pehlevi hanedanının temadi
ıini alakadar eden bu düğün 
fırsatı ile, hür, ileri ve garpli 
lran'ın onun muhterem reisi 
ile başlamıt olduğunu hatırla
znııı.uıık ....nıümkün müdür? Ma· 
zide kudretli ve büyük olan 
lran kudretli ve büyük istikbali
ni bugünkü hükümdarı ile hazır
lamağa başladı. Pehlevi Iran'ı 
ile eskisi arasında artık hiç bir 
münasebet aranamaz. Mütered
di bir sülale ile onun tereddisin
den beslenen geri ve asyai mü • 
esseseler yıkılıp tasfiye edildi
ğindenberi, Iran dev adımlarla 
mesut mukadderatına doğru iler
lemeğe başlamıştır. Kemalizm, 
ki en başta bir milli hüriyetler 
davasıdır, ve şark milletleri için 
bu hüriyetin, ancak yeni mede • 
niyet şartlarına intibak etmekle 
mümkün olacağı itikadındadır 
dost lran'ın inkişafını ilk gün: 
denberi en samimi alaka ile ta -
kip etti. Yakın ve uzak mazi·nin 
memleket ve halkımızı biribirin
den ayıran, uzaklattıran tezad
ları kökünden izale etmek için, 
tekmil gayretlerini sarfetti. Ara
mızda maddi manevi hiç bir ay
nlık sebebi kalmamıştır. lki kom
şu milletin kalkınma hareketle • 
rindeki kati ve· tam iştirak, iki 
devleti kendi bölgelerinde barış 
ve emniyet şartlarının takviyesi
ne sevketti. Bizler, sükun ve saye 
ihtiyacımız olduğu için barışçı -
yız; başka milletlerin hüriyetle
rine olan hürmetimizi, kendi mil
li hüriyetlerimize olan aşkımız 
ve onu elde etmek için sarf etti
ğimiz fedakarlığın değeri ile ölç
tüğümüz için barışçıyız: fakat 
gene her ikimizi birleştiren üçün
cü bir prensip, barış müdafaası
nın ancak icabettiği zaman onun 
uğruna her şeyi feda etmek ira
desi ile mümkün olacağıdır. 

.Evela Iran - Türkiye dostluğu
na, sonra Sadabat paktına vücut 
veren şey, işte hakiki olan değiş
~ez olan, her gün kuveti artacak 
oıan bu tabii amillerdir. 

Muhterem Rana Tar han, bü
yük hükümdara, mesut nişanlıla
ra ve Iran milletine Türkiye 
Cümhuriyet Reisinin' ve halkı
nın selam ve sevgilerini götürü
}or. Aynı zamanda Sadabat pak
h memleketleri yüksek mümes-
si Uerinin bir içtimaına vesile teş
kil edecek olan hu ziyaretin dahi 
dosluk a·nanemizin kuvetlenme -
sine yardım etmiş olaca2ından 
§Üphe etmiyoruz. 

Türkiye sulhu sevmek, sulha 
Kamutay'ın dünkü toplantısına umumi bir bakış 

hizmet etmek yolundaki azminde 

aynı itina ile berdevamdır aynı 
• 
ıman, 

Kamutay dün B. Refet Canıtez'in 
reisliğinde toplanmıştır. Reis, evela 
Hatay meclisinden gelen bir telgra -
fın okunacağını söylemiş ve alkışlar 
arasında şu telgraf okunmuştur: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Yüksek Reisliğine 

Ankara 
Hatay Millet Meclisinin 31 mart 

1939 toplantısında Büyük İnönü dev-

rinde milletimizin hakiki mümessil 
ve hülasası olan altıncı Büyük Millet 
Meclisinin tarihi vazifesine başlar
ken sarsılmaz bağlılıklarımızla se
lamladığımızın ve izinde yürüdüğü -
müz büyük ana vatana ve kahraman 
Şefimize duyduğumuz sonsuz sevgi -
nin arzına ittifakla ve alkışlarla karar 
verilmiş olduğunu en derin saygıla -

(Sonu 9 uncu savfada) 

Yeni Vekaleller 

teşkilat kanunları ve 

kadroları hazırlanıyor 
Yeni ihdas edilen vekaletlerin teş

kilat kanunu projeleri ve teşkilat kad 
roları hazırlanmaktadır. 

Yeni kurulan Ticaret Vekaleti, teş
kilat kanun projesini hazırlamağa baş 
lamıştır. Yeni münakale ve muhabere 
vekaletiyle, son değişiklik dolayısiy
le bünyelerinde yenilikler olan !ktı
sat ve Nafıa Vekaletleri de teşkilat 
ve kadrolarını tanzim etmektedirler. 
Bu arada her dört vekaletin bütçeleri 
de yeniden hazırlanmaktadır. 

1 

Dün Kamutay'dcın ittifakla itimat reyi alan muhterem 
BCl!vekilimiz doktor Relik Saydam 

tktısat Vekaletinin Kamutay'a ve
rilmiş bulunan bütçe projesi üçe bö
lünmektedir. Bu bütçenin bir kısm1 
münakale ve muhabere vekaletine, bir 
kısmı Ticaret Vekaletine verilecektir. 
Nafıa Vekaleti bütçesinin bir kısmı 
da Münakale ve Muhabere Vekaleti
ne verilecektir. 

Kamutay'ın dünkü toplantısında vekillerimiz müzakereleri 
dinlerlerken 

ı 
j 
~ 

ihtisas Kamutay 
encümenlerinin 

Haber aldığımıza göre Denizbank 
ilga olunacak ve yerine merkezi İs· 
tanbul'da olmak üzere, mülhak bütçe 
ile idare edilir bir deniz yolları umum 
müdürlüğü ve limanlar umum müdür
lüğü kurulacaktır. P.T.T. ve D.D.Y. 
umum müdürlüklerinin mülhak büt
çe halinden çıkarılacakJarı etrafında
ki haberler mcvı;imsiz telakki edil. 
mektedir. 

1 
dün yapıldı 

• • 
secımı 

..> 

İran Veliahdinin 
evlenme töreni 

B. M. Meclisinin bugünkü toplantı- J tekin (Konya), Refik İnce (Manisa), 
sında meclis ihtisas encümenlerine Hasan Menemencioğlu (Mardin), Dr. 
şunlar seçilmişlerdir. Saim Ali Dilemre (Rize),Fuat Sirmen 

Adliye encümeni: 
Mümtaz Ökmen (Ankara), Numan 

Aksoy (Antalya), Osman Niyazi Bur
cu (Balıkesir), Feridun Fikri (Bin
göl), Süreyya Örgeevren (Bitlis), A-
tıf Akgüç (Bursa), Muhittin Baha ı 

(Rize), Cemil Atay (Sinop), Faik Ah
met Barutcu (Trabzon), Sinasi Dev
rim (Zonguldak) 

Arzuhal encümeni: 
İsmail Hakkı Mumcu (Amasya), 

(Sonu 9 uncu sayfada) 

İklisai Vekili İslanbuldan döndü 
Bir kaç gündenberi 1stanbul'da bu· 

lunmakta olan İktisat vekili B. Hüs
nü Çakır dün sabah şehrimize dön· 
müş ve garda karşılanmıştır. 

Törende bulunacak heyetimiz 
dün akşam Tahran'a hareket etti 

Pars (Bursa), Münir Çağıl (Çorum), -----------------------------

lran Veliahdinin evlenme merasiminde hazır bulunacak olan 
türk heyeti dün akşam saat 23 te hususi trenle hareket etmiştir. 
Heyet aşağıd~ki zevattan müteşekkildir: 

Şeref Aykut (Edirne), Abdülhak Fı
rat (Erzincan), Ömer Asım Aksoy 
(Gaziantep), Abidin Binkaya (Kasta
monu), Reşid Özsoy (Kayseri) Suad 
Hayri Ürgüplü (Kayseri), Ragıp Ak
ça (Kocaeli), Salah Yargı (Kocaeli), 
Fuad Gölbudak (Konya), Galip.Gül • 

ı - Bay Ali Rana Tarhan, Gümrük~ 
1 h. 1 v k·1· 1 .............................................................................................. ~ ve n ısar ar e ı ı, 11 

. : - _Bay ~e~et Canıtez, B. M. Mec- H . . v kı· ı ı· Anka ro 'ya do·. n d u·. 
lısı reıs vekılı, o rıcıye e i 

3 - Orgeneral Kazım Orbay, · 
4 - Bay Nebil Batı, Hariciye umu

mi katip muavini, birinci sınıf elçi, 
5 - B. Celal Üner, Riyaseticümhur 

başyaveri, 

6 - B. Hüsnü Özer, Gümrük ve 
İnhisarlar Vekaleti hususi kalem mü
dürü, 

7 - Bay İrfan Sabit Akça, Harici
ye Vekaleti hususi kalem müdür mu
avini, elçilik başkatibi, 

8 - Bay Recep Yazgan, elçilik baş
katibi, 

Heyete Anadolu Ajansından bir 
redaktör ve bir foto muhabiri ile di -
ğer iki gazeteci ve on subaydan mü • 
rekkep kumanda heyetiyle birlikte 
148 erattan müteşekkil bir askeri kıta 
ve 46 kişilik bir bando refakat etmek
tedir. 

Ankara J?arında 
Heyet Ankara garında B. M. Mec· 

!isi reisi ile Hariciye, İktısat ve Zira
at Vekilleri, Riyaseticümhur umumi 
katibi, Riyaseticümhur kalemi mah -
sus müdürü, Başvekalet müsteşarı ve 
hususi kalem müdürü, Hariciye kati
bi umumisi ve Hariciye erkanı, İran 
büyük elçisi, Yugoslavya ve Bulgar 
elçileri, Gümrük ve İnhisarlar Veka
leti müsteşarı ve Vekalet erkanı, bir-

(Sonu 9 uncu sayfada) 

Hariciye Vekilimiz Bay Şükrü Saraçoğlu dün sabah İstanbul'dan An_ 
kara'ya dönmüş ve istasyonda Gümrük ve İnhisarlar Vekili B. Rana Tar. 
han ile Hariciye Umumi Katibi B. Numan Menemencioğlu ve hariciye er
kanı, sefirler ve sefaretler erkanı tarafından karşılanmıştır. 

Resmimiz Hariciye Vekilimizi, kendisini karşılıyanlarla bir arada gös
teri yor . .( a.a.). 

Tiran'da vaziyet normalleşti 

Musolini Tiran'a 
gitmekten ~azgeçti 

İtalyan kıtaları Göric~ ve Berat 

şehirlerini dün zaptetti ler 
Roma, 10 a.a. - Stefani ajansının bildirdiğine göre İtalyan 

yüksek memurları dün Tirana giderek gazete servislerini tanzim 
etmeğe başlamışlardır. Her tarafta işler tekrar başlamıştır. 

1 ltalyanlar !(ene Arnavutluia 

Hollanda sınırında 1 Roma, 10 ~:.nüv;:~7.~en bildirildi-

askeri kontrol 

tesis edildi 
Londra, 10 a.a. - Deyli Ekspres 

gazetesinin Amsterdam'dan istihbarı
na göre Hollanda'nın alman hudut 
mıntakası 50 kilometre derinliğinde 

Hollanda hükümeti tarafından askeri 

kontrol altına konulmuştur. Hollan
da'nın üçte birini bir kaç saat içinde 
su altında bırakmak için bendlerde 

icabeden tertibat alınmıştır. 

ğine göre İtalyan kıtalarının ihracın • 
dan önce Arnavutluk'ta ikamet eden 
sivil italyanlardan mürekkep ilk grup 
dün Arnavutluk'a avdet etmiştir. Bu 
italyanlar bir kaç gün eve! Bari'yc 
gitmişlerdi. 

Berat şehri de işızal edildi 
Tiran, 10 a .. - Berat şehri dün i· 

talyan kıtaları tarafından işgal edil • 
miştir. General Guzzoni dün Draç'a 
gitmiştir. 

Görice şehrinin garnizonhrın eş

kil edecek olan italyan müfrezesi, bu
gün hava· yoliyle Buşehire eimiş
tir. 

!tal; an kıtaları bugün öğleden son• 
( Sonu 8. inci sayfada) 
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İnsan ve kültür : 
... 

Dünyamızın hali 
Anadolu Ajansının iki numaralı / lerin ancak barut kokan haberlerle 

bültenine bir göz gezdirdim. Bütün dolu olmasına rağmen, hayat, bil -
haberler, barut kokuyordu. En az diği gibi sakin, tok ve memnun ak
kokanJarı, Göring'in Trablus'a var• maktadır. Mevsimlerin husuııiyetle
drğını, yukarı ltalya'daki tayyare ri henüz değişmemi~tir. Bakın ba
fabrikalarını bir alman heyetinin har gelmiş bulunuyor. Paltolar kul. 
gezeceğini ve bir de Warmspring'- )anılmaz oldu. Pardesüler ağır ge -
de bulunan Amerika cümhurreisi- liyor. Tabiat, insan oğlunun ne de
nin, hariciye nazıriyle son vaziyet diğine, ne yaptığına kulak bile ver
hakkmda görüşmek Üzere, avdete meden ezeli uyanışını taze renkler 
hazırlandığını bildiren telgraflardı. ve kokularla ortalığa ilan etmekte· 

Ötekilerin ne nispette heyecan dir. 
verici şeyler olduğunu tasavvur et - Ve gözünüze bir kuş, bir haşere, 
menize lüzum yoktur; gazeteye bir bir kurbağa ilişirse, hallerine iyi 
göz gezdiriniz. bakm. Hallerinden memnundurlar. 

Yirminci asrın insanı, demek ki Geçenlerde bir çalının içine dalmış 
mukaddermiş, hayatını siper ile ye- ve biribirleriyle kalın kabuklarını 
mek sofrası arasında geçiriyor. Bü- tokuştura tokuştura dövüşen dört 
yük barış devrelerinin insan ömrü - kaplumbağa gördüm. Niçin bu mu
ne ait felsefi şiarı, ''beıikten meza- hare be, diye merak edecektim; dü
ra kadar" dır. Yirminci asrın felse- şündüm ki, ne bir sevgili için didin
fi ıiarı, Öyle anlaşılıyor ki "siper- me, ne de kuvetine güvenme ve yi -
den sipere kadar" olarak kalacak- ğitlik, sadece insanlara vergi husu-
trr. siyetler değildir. 

Fakat, fazla da haksız olmrya- *** 
lım. Çünkü bir yandan bakınca fü -
tuhat diğer taraftan bakınca da 
teslim olma, kimsenin burnu kana -
madan yapdıyor. Kudretli ve şid
detli bir propaganda, silahlara o 
kadar güzel tekaddüm ediyor ki, 
memleketleri, bulundukları yerden 
çürük diş söker gibi söküyor. 

Demek ki, sıra sağlam azı dişle
r ine gelinciye kadar, mesele yok
tur. Fakat, sıra bunlara gelince de 
mesele yoktur. Çünkü ııağlam azı 
dişine hangi dişçinin kerpeteni uza
nabilir? Buna göre, "millet" de
mek, sağlam bir azıdi~i olmak de
mektir. Bu halde olan milJetler, 
kendilerini her türlü mikroba karşı 

Eğer gürültülü ve sinirlendirici 
dünya haberlerinin bir müddet le -
siri altında kalmak istemezseniz, 
mecmua okuyunuz. Mecmuaların 
semti, daha sakin, daha eğlenceli. 
Bizde çıkanlarda bile,kopye-makas, 
epeyce cazip resimler ve mevzular 
var. Bazan da iyice muharrirleri
mizin hikayelerine yahut sohbetle -
rine tesadüf etmek kabil. 

Hatta bu nisbeten kuytu semti, 
polis çokluk basmadığı için, epeyce 

"mürteciane" (mütecellidane de-
ğil) bahisler de açılıyor. Ezzaneler 

açılmakla kocakarı ilacı nasıl 

iyi fırçalamalı, çürilğü, daha gıdayı kalkmadı ise, politik ve sosyal sina-
seçmekle önlemeli ve en küçük arı- meki tertiplerini, ya tarihi tefrika -
za gönınür görünmez, ihmal etme- tarda yahut mecmualarımızın bazı 
den ' dolgu" yaptırmalıdır. ,, ,, ,, 

Gene bu dünyamızda ve bülten-

Yerinde bir. I 
karar 

DilnkU sayımızda Gençlerbirliği i
le Beykoz - Kurtuluş muhtelit takı

mı ara ında pazar günü yapılan maç
ta vukua gelen bir hadiseden bahset
miştik. Ankara'nın nezih bir kulübü 
olan Gençlerbirliğinin hadiseden mü
teessir olacağı tabii idi. Kulüp idare 
heyeti bu teessürünü aşağıya koydu
duğumuz karariyle teyit etmiştir. 

Gösterilen hassasiyetin bütün spor
cularımıza ve kulüplerimize örnek ol 
masını temenni ederiz: 

"9. 4. 939 tarihinde saat 19.30 da 
toplanan Ankara Gençlerbirliği spor 

kulübü idare heyetince verilen kara
rın 3 numaralı fıkrasının suretidir ; 

3 - 9. 4. 939 tarihinde Beykoz, Kur
lug karı ık takımı ile birinci fubol 
takımımızın yaptığı maçın ikinci kıs
mında sağ açık oynıyan Vahdet Yur
daca'nın, misafir takım oyunsuna kar
§ı gösterdiği uygunsuz vaziyetten 
dolayı kendisinin on gün müddetle 
muvakkat boykot cezası ile tecziyesi
ne ve kefiyetin Ulus gazetesi ile ilan 
edilmekle beraber şifahen beden ter
biyesi genel direktörlüğü genel sek
reterliğine ve Futbol federasyonu 
başkanlıgına ve tahriren Bölge Beden 
terbiyesi direktörlüğüne arzına ve u
mumi kaptan İzzet Beltan tarafından 
bu ıporcuya icap eden talimatın veril
mesine ittifakla karar verdik.,, 

sayfalarında satılır görüyoruz. 

Burhan BELGE 

IF· 
Dün yurdun en 
. 

sıcak yeri Manisa idi 
Dün şehrimizde hava çok bulutlu 

yağışlı ve hafif rüzgarlı geçmiştir. 

Günün en düşük ısısı sıfırın üstünde 
4, en yüksek ısısı da 23 derece olarak 

tesbit edilmiştir. 
Yurdda hava Eskişehri bölgesinde 

yağışlı, Karadeniz kıyılarında yağış

lı, Akdeniz kıyılarında kapalı, di

ğer bölgelerde bulutlu geçmiştir. 24 

saat içindeki yağışların metremurab

baına bıraktıkları su miktarları Iğdır 

da 3, Siirtte 8, Mardinde 2, Vanda 2 

kilogramdır. 

Rüzgarlar doğu, cenup ve cenubu 

şarki Anadolu'da cenuptan saniyede 
3, Trakya ile Karadeniz kıyılarında 

şimalden 5, diğer bölgelerde garpten 

en çok 7 metre kadar hızla esmiştir. 

En düşük ısılar sıfırın altında Sı

vasta l, Ulukışla ve Kayseride 2 dere

cedir. En yüksek ısılar da Balıkesir

de 22, Kırşehirde 23, Manisada 24 de

recedir. 

ULUS 11 - 4 - 1939 

Günün peıinden 1 
1 
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Hakikatler : 
Rakamlarla tetkikler yapmıya me

raklı olan bir dost, şunu anlattı: 
"- Elime geçen resmi bir istatisti

ğe göre Türkiyede vilayet ve kaza 
merkezlerinde 936 senesinde evlenen
ler sayısı 21693 dür. Evlenme çağında 
olan rakama ve doğan çocuk sayısına 

göre ne büyük bir tezat olduğuna dik
kat etli) or uıusunuz? Rakamın yanlış 
olduğunu iddia ettiğımi zannetmeyi
niz. Hayır, o değil.. Fakat istatistiğe 
geçen rakam, meder.i: kanun hiikümle
rinc göre ~ ..ıf ılmış ol.n. ev:c ·.meler sa
yısını gösteriyor. 

Biztle medeni kanun dışında olarak 
bir başka çeşit evlenme var mı? Dıye 
ceksiniz. Buna hayır cevabını nasıl 
verebiliriz? O zaman Türkiye'nin bü -
yük bir felaket içinde olduğunu kabul 
etmek lazım gelecektir. Bu bir senelik 
evlenmelerin yekununu anlatan yu -
kardaki 21693 rakamını, bir de şehir ve 
kazalarda yaşıyan dört milyona yakın 
vatandaş sayısını düşününüz. 

On beş senedir, biribirini kovalıyan 
inkılaplarımız, bize şunu anlatmıştır 

ki, türk milleti, hepsi kendi menfaat 
ve iyiliği için alınan devlet tedbirleri
ni tatbikta takdire değer bir muvaffa
kiyet göstermiştir. Onda, hükümet iş
lerini tamamlama yolunda eşine az te
sadüf edilen bir alakaya rastlanır. Bu 
böyle olduktan sonra, herhangi bir 
tedbirde tam randıman alınmamışsa, 

kusur ve eksikliği tedbirin kendisin
de aramaktan daha basit ne vardır?,. 

*** 
Bu rakam mukayesesi, bize hükümet 

tarafından geçen sene Büyük Millet 
Meclisine verilmiş olan bir kanun pro
jesini hatırlattı. Hükümet bu proje ile 
evlenme işlerinde kullanılan evrakın 

2459 numaralı kanunun S inci madde
si mucibince kıymetli evraktan sayıla
rak para ile satılmasının evlenmeleri 
azaltmakta bir amil olduğunu izah e
diyor ve " .... bu sebeple tatbikinde de
vam edilmesi büyük mahzur ve mazar
rat doğuracak olan şimdiki şeklin de
ğiştirilmesine, ve evlenme evrakının 

kıymetsiz ve pulsuz olarak muamele
ye konmasını teminen .. ,, bir kanun 
layihası hazırlandığını anlatıyordu. 

Kamutay Maliye encümeninin bu 
proje hakkındaki mazbatasından şu 

satırları da lütfen okuyunuz: 
"-... Her çift için asgari 655 kuruş

tan ibaret olan bu kağıt ve pul bedel
lerinin hakikaten evlenmeleri azaltan 
bir amil olup olmadığına gelince: En
cümenimiz evlenmelerdeki müşküla
tın bundan ibaret olmayıp bunun daha 
başka ve daha mühim ~milleri dahi bu
lunduğunu ve ezcümle her kazada 
d~1·tor bulunmaması ve olanlarda dahi 
kaza merkezlerine köylerin uzaklığı 

v muhtarların noksan vasıfları gibi 
sebeplerin, gerek sıhi muayeneler ve 
~erek nüfus kayıtlarının çıkarılması 
veya akdin nüfusta tesçili hususunda 
mühim müşküller ihdas etmekte oldu
ğunu derpiş etmiştir. Bu sebeple aza
dan bir kısmı talep edilen fedakarlı
ğın mevcut müşkülatı bertaraf edemi
yeceğini ve binaenaleyh yapılacak fe
dakarlığın müsmir olamıyacağını der
meyan etmişse de ekseriyetçe evlenme 
işlerinin haddi zatinde bir vergi mev
zuu olmaması lazım geldiği .. ,, 

*** 
Medeni kanunumuzun on yaşına gi

rişini geçen ay içinde kutladık. Bu on 
sene içinde medeni kanun hükümleri -
ne göre yapılan evlenmelerin yekunu
nu toplayınız. Bir de Türkiye'nin bize 
iftihar ve güven veren nüfus artışını 

göz önüne getiriniz, sonra, evlenme 
yaşlarını indiren devlet tedbirini de 
hatırda tutarak bulduğunuz rakamın 
bir kaç misli olması çok tabii olan di-

Dahiliye Vekilimizin 

teşekkürleri 
Dahiliye vekili Faik Öztrak, tekrar 

dahiliye vekaletine tayini münasebe
tiyle gerek bizzat ve gerek telgraf ve 
mektupla tebrikte bulunmak suretiy
le kendilerini taltif eden arkadaşları 
na teşekkürlerinin iblağına Anadolu 
ajansını tavsit buyurmuşlardır. (a.a.) 

Valiler arasmda değişiklik yok 
Valiler arasında nakil ve tayinler 

yapılacağı etrafında son günlerde ba
zı gazetelerde çıkan haberlerin alakalı 
dairelerce asılsız olduğu beyan edil
mektedir. 

Vilôyetlerin 1939 yılı 

bütçeleri 
Vilayet Hususi idareleri 1939 büt

çe projeleri dahiliye vekaletine gel
meğe başlamıştır. Bu güne kadar Kır
şehir, Elazığ, Yozgat, İzmir, Eskişe
hir, Gaziantep, Kırklareli, Çoruh, Kas 
tamonu ve Antalya vilayetleri bütçe
leri gelmiştir. Dahiliye vekaletinde 
müteşekkil vi!ayet husus! idare büt
çeleri tetkik komisyonu bütçeler üze
rindeki tetkiklerine başlamıştır. 

Hayvanlar vergisi 

mükelleflerine kolayllk 
Hayvanlar vergisi kanununun mükel 

leflere tahmil ettiği mecburiyetlere 
ve kanLma riayet etmiyenler hakkın
da tatbik olunacak muamelelere Iayi
kiyle vakıf olmamaları yüzün -
den hayvan sahiplerinin kanun 
hükümlerine aylörı hareket ederek 
ceza gördükleri anlaşılmıştır. Maliye 
vekaleti hayvanlar vergisi mükellef
lerinin kanun ve muamelelere vukuf-
suzluk yüzünden ceza görmemelerini 
temin için maliye teşkilatının mükel 
lefleri gazeteler ve sair vasıtalarla 

tenvir ve ikaz etmelerini kararlaştır
mıştır. 

A(ık maiyet memurluklarma 
tayinler yapıldı 

Gümrük memurları 
arasında yeni nakil, 

tôyin ve terfiler 
Gümrük memurları arasında yeniden tayin, nakil ve terfiler 

yapılmıştır. Bu tayin, nakil ve terfileri dercediyoruz. 

P. T. T. de 
tayin terfi 

.ve nakiller 
İçel P. T. T. müdürü Salahattin 

Çanakkale müdürlüğüne, Seyhan pos 
ta muavini Yaşargir !çel P. T. T. mü
dürlüğüne, açılan müsabaka imtiha
nında muvaffak olanlardan shat ve 
içtimai muavenet vekaleti memurla
rından Muammer, Bursa deftardarlığı 
varidat kontrol memurlarından ve 
Mülkıye mektebi mezunlarından Naci 
Gürol müfettiş muavinliklerine. He
sap işleri müdürlüğü birinci sınıf mu 
avini Ferit Can terfian İstanbul tele
fon müd. muhasebeciliğine, hesap 
işleri müdürlüğü muavinlerinden mer 
kez muhasibi R:Jvan Akıncı terfian 
birinci sınıf muavinliğine, İstanbul 
telefon müdürlügii muhasebecisi Bür
hanettin telefon işleri reisliği şube 
müdürlüğüne, Kumkapı merkez şefi 
Cemal Aksaray merkez şefliğine, Pa
şabahçe merkez şefi Avni Kumkapı 

merkez şefliğine Unkahnı merkez 
şefi Ra'jit Pangal~ı m~rkezi servis ş-:f 
liğirıe, Erzincan merkez şefi Abdü!
ahad Unkapanı merkez şefliğine, Mar 
mara adası merkez şefi Sami Paşabah
çe merkez şefliğine Karasu merkez 
şefi Bekir Sıdkı Kırşehir merkez şef
liğine, Mardin askeri ihtisas mahke
mesi başkatibi Yakup Güner muame
lat müdürlügünde servis şefligine, 
Isparta memuru Bedri Çifteçiler şube 
memurluğuna, levazım müdürlüğü 

memurlarından Mustafa Sabri mua
melat müdürlüğü memurluğuna, ha
riçten lise mezunu Tahir Çağltyan 
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Teftiş heyeti kalemi tetkik memu
ru Sabahattin Surdogu 25 liradan 35 
liraya, levazım müdürlüğü tetkik me
muru Salim Çetiner 20 liradan 25 li-
raya terfi ve İzmir ithalat manifesto 
memuru Enver Acar tetkik müdürlü
ğü memurluğuna nakil, Samsun güm
rük müdürlüğü kimyageri Necmettin 
Esen İstanbul gümrük Başmüdürlü -

j ğü kimyagerliğine nakil, İstanbul 
gilmrük başmüdürlüğü memur şefi 30 
liradan 35 liraya terfi, İstanbul güm
rük başmüdürlüğü anbar memuru Sa
dettin Eflanlı memur şefliğine, Ve -
kalet muhasebe tetkik memuru M. Mu 
sa Çapın İstanbul muayene memurlu
ğuna, İstanbul gümrük başmüdürlüğü 
memurlarından Sadettin Turgut 30 li 
raya terfian anbar memurluğuna, 
Karkamış memurlarından İstanbul 
gümrük müdürlüğü memurluğuna na
kil; tetkik müdürlüğü memurlarından 
Hikmet Kazancı İstanbul muhasebe 
memurluğuna nakil, İstanbul gümrük 
başmüdürlüğü muhasebe memurların
dan Asım Kutay İstanbul muayene 
memurluğuna nakil, İstanbul gümrük 
başmüdürlüğü memurlarından Kadri 
Fuat 20 liraya terfi, İstanbul gümrük 
başmüdürlüğü memurlarından Nazif 
Tatlı söz 17 ,5 liraya terfi, Samsun G. 
Md. memur şefi Cemal Tanı} Ordu 
G. S. 2 başmemurluğuna nakil, Alan
ya G. idare memuru Hüsnü Özdemir 
Mumhaneönii G. memurluğuna nakil, 
Kars G. ihtiyat memuru Veli Baran 
25 ten 30 liraya terfi, Midye G. memu 
ru Necati Özsoy Karkamış G. S. 1. 
idare memurluğuna nakil, Karabiga 
G. idare memuru Yüksekova G. S. !. 
idare memurluğuna nakil ve 25 lira
ya terfi, Sünbüle G. idare memuru İb 
rahim Oral Alanya G. S. t. idare me
murluğuna nakil, Erdek G. idare me
muru Hulki Küpeli Akçakoca G. ida
re memurluğuna nakil, Lapseki G. S. 
2 memuru Balia Kıral 25 liraya terfi
an Başkale G. S. İ. idare memurluğu
na nakil, Çaldere G. idare memuru 
Veysel Trabzon anbar memurluğuna, 
Yüksekova idare memuru Sami Tan-

Dahiliye vekaleti açık bulunan vi- Yozgat kalem memur namzetliğine, 
Iayet maiyet memurluklarına tayinler eski memurlardan Fethi Isparta me
yapmıştu. MUlkiye mektebi ~.:z:un- murluğuna, Sait v Volaken~ ~un 
!arından BB. Hakkı Çanakkale mai- namzet ~ernurluguna: . v~lı Ankara 
yet memurluğuna, Şevket Eskişehi- radyo evı kalorafercılıgıne, memur 
re, Hüseyin Aydın'a, Muammer İçele, vekili Halim Gönülay İçel namzetli
Şefik Bursa'ya, Fahri Tekirdağına, ğine, eski memurlardan Fehmi Ana
Nihat Manisaya, Hadi Kocaeli'ne ve dol levazım müdürlüğü memurluğuna, 
Şamlı nahiyesi müdürü Faruk Kon- İzmir maliye tahsil şubesi şeflerin
ya maiyet memurluklarına tayin edil-

ı;ıy l~cıt-a'bie;a • .'!ar...._ -..a.n.u.•l g,.ıucı, ... -~--ı 

mişlerdir. den Fethi Yücel hesap işleri müdür-
lüğü ikinci sınıf şefliğine, hariçten 

Hava taarruzlarına karşı pasif 
korunma nizamnamesi 

lise mezunu Kadir Madan Amasya 

nemzet memurluğuna Abdülvehap İs
tanbul makinistliğine, Ali Öıyurt ka-

Hava taarruzlarına karşı pasif ko- loriferciliğine lise mezunlarından Sa
runma nizamnamesi yüksek tasdika 
iktiran etmiştir. Nizamname dünden 
itibaren yürürlüğe girmiş bulunmak-
tadır. 

ğer evlenmelerin nasıl yapıldığını a
raştırınız .. 

fa Gürsoy Ankara posta memur nam

zetliğinc, Akif Türkmen Ankara pos-

ta memuru namzetliğine, "/Iemet Kadı 

köy namzet memurluğuna, Rize staj

yeri Mehmet aşkın Rize namzet me

murluğuna, Antalya memuru Mustafa 

yaracağınız netice, ~ütün ac~~ı~.ına 1 Şükrü Buc~k 
ragmen, şudur: Medenı kanun hukum- edilmb;lerdır. 
leri dışında nikah!.. Buna istediğiniz J 

merkez şefliğine tayin 

adı veriniz. Fakat, medeni kanun hü
kümlerine göre evlenme için 15 çeşit 
kağıdı, bunları aımak için asgari ı225 Kastamonu Valisi ıehrimizde 
kuruşu, Türkiye halkının on üç milyo 
nunun köylerde yaşadığını, bu halk i
çin bir nüfus kaydı ve doktor raporu
nun ne ka•lar yol ve emek sarfiyle el
de edil~bileceğini unutmıyarak .. 

KUTAY 

Kastamonu valisi B. Avni Doğan 
vilayete ait işler etrafında vekalet
lerle temasta bulunmak üzere şehri
mize gelmiştir. B. Avni Doğan şehri
mizde bir hafta kadar kalacaktır. 

mir ihracat muayene memuru Hasan 
Tüzün Bodrum muayene memurluğu
na nakil, İzmir ithalat manifesto me-
muru Ali Kemal Benal İzmir ihraact 
muayene memurluğuna nakil, Geyik-
li idare memuru Süreyya Akyüz lz -
mir ithalat manifesto memurluğuna 
nakil, Trabzon muhasebe memuru 
Hikmet Giray Tirebolu idare memur
luğun nakil, Kavaklar iôare memuru 
Selahattin Özkan İzmir ithalat mani-
festo memurluğuna nakil, Mersin 
gümrük müdürlüğü memurlarından 
Şükrü Çubukçu 20 liraya terfian Mer 
sin anbar memurluğuna nakil, Edime 
memurlarından Süleyman Soysal 20 
liraya terfi, Rize memurlarından İbra 
him Demirkaya 20 liraya terfi, Zon
guldak memurlarından 20 liraya terfi-
an Zonguldak manifesto memurluğu-
na nakil, İnebolu muhasebe memuru 
Cevdet yılmaz Ünye muhasebe me -
murluğuna nakil, Antalya muhasebe 
memur namzedi Yusuf Soysal Mersin 
memurluğuna nakil, Iğdır gümrük me 
murlarından Mehmet Öztekin 17,5 li-
raya terfian İğdır gümrük muhasebe 
memurluğuna nakil, Ünye muhasebe 
memuru Mustafa Nihat Pamuk, Sam-
sun gümrük memurluğuna nakil, 
Trabzon muhasebe memuru Hasan 
Berkman Rize gümrük memurluğu -

na nakil, Küllük gümrük memuru Fet 

hiye gümrük memurluğuna nakil, 

o 

A nl<ara bölgesi 
asbaşl<anl ığı 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Kars gümrük muhasebe memur nam-

B Nasuhi Baydar'ın Malatya mebus 

luğuna seçilmesi üzerine açılan be

den terbiyesi umum müdürlüğü An
kara bölgesi Asbaşkanlığına B. Niza

mettin Kırşan tayin edilmiştir. 

Anka a sporcuları, B. Nasuhi Bay

dar'ın infikakinden duydukları tees

sürü, B Nizamettin Kırşan'ın bu vazi 

feye tayinini öğrenmekten duydukla
rı sevinçle azaltmıştır. Yeni asbaşkana 

va.ıifesinde ı affakiyetler dileriz. 

Öğrendığimize göre, Ankara bölge

iıı istişare heyeti azaları da bugünler
; de tayin edileceklerdir. 

Halkevinde bugünkü koni erans 
C. H. P. nin tertip ettiği konferans

lar serisınden olmak üzere, İstanbul 

Univers tesi edebiyat fakültesi Ro
manoloji doçenti S. Rahmi Eyüboğlu 
(fransız realizmi) mevzulu konferan
sını bugün saat (18) de Halkevinde 
verecektır. 

!Ju konferansa herkes girebilir. 

Vatan ! 
Tevfik Fikret çocuklar için yaz

dığı bir manzumede : 

Vatan için ölmek de var, 
Fakat borcun yaşamaktır 1 

demişti. 

Ben, oldum olasıya, birinci mıs
radaki "ölmek" mastarından sonra 
gelen "de,, edatını fazla bulurum. 
Belki rahmetli Fikret de bunu hece 
sayısını doldurmak için koymuş
tur. 

Bizim hesap, heyecan ve dava
mızda her şeyden önce vatan için 
ölümü göze aldırmak vardır. Bu 
öyle manevi bir temeldir ki üzerin
de zaferler, muvaffakiyetler, muci
zeler ve milletin sönmez hayatı 

yükselir. 
Bundan dolayıdır ki şair Mithat 

Cemal'in : 

Toprak, eğer uğrunda ölen varsa 
vatandır. 

mısraına bayılıyorum. 

Tiran, Elbasan ve isimlerini 
şimdi birden hatırlıyamıyacağım 

bir takım arnavut kasabaları şimdi 
işgal altındadır. Bu i!igal ve istila
nın mahiyetini, sebebini, neticele-

rini incelemek bu sütuna düşmiye
bilir. Fakat kudretli istila kuvetle
ri karşısında, karınca kaderince de 
olsa, topraklarını müdafaa için si
J§ha sarılan vatandaşları çıktığına 
bakarak türk kamusu iki üç gün ön
ce batan bir memlekete "vatan,, is
mini verebilir. - T. 1. 

Bir yavrumuzun kon&eri 

Ankara radyosunun dinleyici
leri, dün aktam saat 19,45 te bir 
solo tanbur taksimi dinlediler. Bu 
konserde tanburi cemilin hicaz
kar pefrevi, hicazkar saz semai· 
si ve suzu dilara saz semaisi ça
lındı. 

Tanburi Cemil'in bu üç şahe
serinin değerini musiki ile doğru
dan doğruya uğratanlar da, uğ
raşmıyanlar da bilirler. Onun i
~ bu konser hakkında yazılan 

bu sahrlarda bu üç parçayı değil, 
onların icrasını övmek istiyoruz. 

Bundan baıka bu icranın mu-
' vaffakiyeti ıimdiye kadar birçok 
konserler verıniı, çaldığı eserler 
tekrar tekrar duyulmuı bir sanat
karın muvaffakiyetine de benzer. 
Çünkü bu §arkısız aolo tanbur 
konserini on dört yafmda bir yav
rumuz vermiı, bununla memleket 
içinde ve dıtmda binlerce dinleyi
ciye büyÜk bir istidadı müjdele· 
miıtir. 

Konseri veren Feyha Talay, 
Niğde mebusu Dr. Rasim Ferit 
Talay'm kızıdır. Musiki sever bir 
muhitte istidadını kısa bir za
manda göze ve kulağa çarpar de
recede ilerleten Feyha, dün ak
ıam radyoda bir konser vererek 
töhretin ilk basamağına ayağını 
bastı. 

Sanatkar yavruyu tebrik eder, 

kendisinde yarının büyük bir ar
tistini selamlamak isteriz. 

Mimar Sinan 

Büyük türk yapıcı ve kurucu

su Koca Sinan'ın üç yüz elli bi

rinci yddönümünü evelki gün kut

ladık. Büyük sanatkarın hayatı 

hakkında gazete sütunlarında ve 

radyomuzda yapılan neşriyatı ta

kip etmişsinizdir. 

Onun için burada f a~la bir şey 
yazacak değiliz. 

Yalnız, her Sinan töreninde 
hatırlıyacağımız bir nokta varsa 
ıudur : 

- Kurucu ve payidar eser bı
rakıcı büyük millet, türk milleti 1 

Hayret! 

Avrupa'nın geçirdiği buhran 
yüzünden diplomatlar, ardı sıra
sı kesilmiyen seyahatler, ziyaret• 
ler ve mülakatlarla meşguldür
ler. O sebeple evelki günkü gaze
telerden birisinde : 

"Lehistan hariciye nazın Var
ıova'da" baılığrnı görünce hay
ret ettiğime hayret etmeyiniz! 

zedi Binalı Bozkurt Iğdır gümrük 

memurluğuna nakil, Bulancık güm-

rük kolcusu Gürele gümrük kolculu-

ğuna nakledilmişlerdir. 

Asaletleri tasdik edilen 
namzet memurlar 

İstanbul G. Baş Md. kimyager nanı 

zedi Vuslat Sel, İstanbul G. Baş Md. 

kimyager namzedi Osman Nuri B&
şiş, İstanbul muayene memuru Meh· 

met Ereyman, İstanbul kolcu namze

di Hacer Gencel, İstanbul memurla -
rından Yektane Gücerdam, !stanbul 
memurlarından Fatma Rebia Tüzel, 

İzmir memur namzetlerinden Nesip 

Onat, Bandırma memur namzetlerin
den Fethi Aykut, İzmir ihracat me -

mur namzedi Fuat Çalık, Ankara kol· 

cusu Kadri Erben ve Derbesiye kol

cusu Mustafa Özkan. 

Kütahya nüfus müdürlüğü 

Vekalet emrine alınan Kütahya nü 
fus müdürü B. Hüsnü Soykanın yeri 
ne nüfus umum müdürlüğü şeflerin
den Hasan Fehmi Uçkun tayin edil• 
miştir. 
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Almanya ve Balkanlar 

u ı;u s 

DÜNYA HABERLERİ 
. -

İtalya'nın verdiği teminata rağmen 

Fransa Akdenizde askeri 
tedbir almak niyetinde 
Fransız gazetelerinin tefsirleri 
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Paris 10 a.a. - halya'nın Arnavutluk'ta yaptığı cebir hareke
tinden ~onra hasıl olan vaziyeti ve Avrupa'nın siyasetini tetkik 
eden Pöti Parizyen gazetesi, Musolini'nin Korfu adası veya Yu
nanistan'ın diğer topraklan üzerinde hiç bir. emel _beslemediğine 
dair verdiği teminatı bahis mevzuu ederek dıyor kı: 

B. Ruzvelt Vaşington'a 

hareket etti 
Warmspring, 10 a.a. - Ruzvelt Va

şington'a hareket etmiştir. Mumai
leyh öğle zamanı hükümet merkezine 
muvasalat edecektir. Ruzvel derhal 
HuJl ile buluşacak beynelmilel vazi
yeti tetkik edecektir. 

Cümhurreisi Ruzvelt'i Warmspring 
den Nevyork'a götürmekte olan hu
susi trendeki Nevyork Times gazete
si muharriri, Ruzvelt'in tren hareket 
ederken kendisini seHimlamağa gelen
lere son söz olarak şunu söylemiş ol
duğunu bildiriyor: "Eğer harp olmaz 
sa sonbahara tekrar gelirim.,,. 

Cümhurreisi bu sözler hakkında hiç 
lıir tasrihte bulunmak istememiştir. 

Çekoslovakya'nın parçalanma
ımdan aonra Almanya, Balkanlar 
•e ıark ile meıgul olmıya baılamış 
gibi görünüyor. Romanya ile bir ti
caret muahedeıi imzalamııtır. Di
ğer Balkan devletlerine de bir ta
kım tekliflerde bulunduğunu ve ya. 
hut da bulunmak Üzere olduğunu 
ırazeteler yazmaktadırlar. Alman
ya'nm fark ile bu yakın alakaaı yal
nız iktıaat ve ticaret aahasma mı 
münhasırdır? Yoksa siyasi hedef
leri de var mıdır? Bazı fransız ve 
İngiliz gazeteleri, Almanya'nın Çe
koalovakya hakkında tatbik ettiği 
muameleyi §ark devletleri hakkın • 
da da tatbik etmek niyetinde oldu
iunu yazmaktadırlar. Buna ihtimal 
•erilemez. Fakat münhasıran iktı
ıadi ve ticari sahadaki alaka hak _ 
~rnda da ıunu aöylemek lazımdır: 
:Almanya'nın ıarka doğru iktısadi 
geniılemesine hiç bir mani yoktur. 
:Ve eaaaen bu devletlerle yaptığı 
mübadelenin hacmine bakılacak 0 -

l~r~_a, geniıle~ckte olduğu da gÖ· 
rulur. Fakat ıktrsadi geniıleme an. 
cak beynelmilel §artlar içinde ta
savvur edilebilir. Ucuz mal ve mü -
aait kredi ıartlan gibi. Nitekim Al. 
manya, §İmdiye kadar bu sahalarda 
~isallcr göstermiı ve beynelmilel 
ıktıaadi mücadele §artlarına riayet 
etmiıtir. Fakat muayyen bir mmta
kayı iktısadi ge.niılemeğe hasr ve 
tahsis etmek iddiası, derhal mevzu
unu bütün ıümuliyle ba~ka sahaya 
naklettirir. Hiç bir memleket tasav
vur olunamaz ki bu ıartlar dahilin
de iktisadi münaaebetlerinin inki
tafına razı olabilsin. Böyle bir zih • 
niyet hakim değil iken, iktısadi ve 
ticari münaMbetlerdeki yÜksek niı
bete büyük ehemiyet atfedilmediği 
halde, böyle bir espri hakim olduğu 
a · d b · 

Mart ayının ilk 15 günü zarfında 
"Büyük Britanya hükümeti bu te-ı 

minatı senet ittihaz etmekle beraber 1 
fransız hükümetiyle anlaşarak Akde -
nizin bahri müdafaasınnı kuvetlendi • 
rilmesine karar vermiştir. Bu yolda 
tedbirler de alınmıştır. Gerek İngilte Japonya 24.493 asker ve 

subay zayiat verdi 

evır e u nısbetin daha çok aşağı 
aevi~eleri bile endiıeyi mucip bir 
mahıyet keabeder. 
• • lktısadi geniıleme, tabii §artlar 

, ı~ınde ve kar11111ndaki partönerle
rın aynı zamanda ikhsadi inkiıaf 
ve muvazenesini ihlal etmezse ve 
dolayıaiyle monopol mahiyetini haiz 
olmazsa, dünya ticaretinin inkitafı· 
na yardım eder. Fakat iktıaadi ge • 
nitleme için normal yollardan gidil
meyip muhtelif tazyik vasıtaları 
kullanıln· veyahut bugünkü fili bir 
vaziyeti İatiamar edilmek iatenirae, 
o zaman, milletlerin pek tabii ola· 
rak tiddetli reakaiyonlariyle kartı • 
laırr. 

• Siyasi aahada olduğu l'İbi, iktısa· 
dı sahada da büyijk millet, orta 
millet, küçük millet gibi tasniflerin 
Y~ri.!o~tur.A Yalnız beynelmilel it 
bırlıgının ınana ve kıymeti vardır. 

Almanya çok iyi bilir ki milli is -
tiklallerini, pek haklı olarak, iktı • 
sadi iıtiklalleriyle tamamlamak yo-
lunda yürüyen memleketlerle kartı 
karııyadır. Milli bünyelerinin istil
z:-m ettiği aanayileıme hareketle
rıne her gün daha fazla hız verme
ği, faaliyet programlarmın baıma 
geçirmiı olan memleketlerle kartı -
laııyor. Şimdiye kadar olan iktısadi 
münasebetlerde bu ıanayileıme ha
reketinde Almanya'nın satıcı ola
rak beynelmilel tartlar dahilinde 
rol oynaması, kendisinin iktısadi 
geniılemeden siyasi mana kastet
mediğini göstermiıti. Ve bu memle
ketler de Almanya ile olan it birli • 
iinin timdiye kadar milli menfaat
lerine muvazi gittiğini gördükle
ri için bunu mahzurlu görmemitler· 
d~. Yoksa bu görüı değittiği gün, 
zıraatçi ve ham maddeci memleket 
olarak. Alma~ya ekonomi espasın -
da vazıfe tekabbül edecek müstakil 
bir millet tasavvur olunamaz. Bey
nelmilel iktıaadi münasebetler her 
milletin yaıama ve yükselme 'hak
lannı tanıyan bir zihniyet ve at
lnoıfer içinde tasavvur edilebilir. 

A. Ş. ESMER 

Filistin' de yeni 
suykastler yapı;dı 
Kudüs 10 a a B" . ·1· k . k • · · - ır ıngt ız as erı 

amyonu Hydd ' . .. b" . d d . ' anın şım:ı11 gar ısın-
k e emır yolunu geçtiği sırada bu 
~yo.nun altında bir bomba infilak 

etmıştır. 

d Dört İngiliz askeri telef olmuş ikisi 
e yaralanmıştır. 

Bir • 0 YR'Unculuk t bb .. ·· Kudüs 10 eşe um 
fadak" ' a.a. - Silahlı araplar Ya 

2860 
.1 a~ap bankasına taarruz ederek 
ıng J' ı· 

• 1 _ız ırasını alarak kaçmak is-
temışlerdır Fak t h . . . . a adıse mahallıne 
y~tışen polislerden kurtulabilmek i
çın p~raları bırakıp kaçmışlardır. 

Polısler bu h 11 • • . ' ma a enın etrafını çe-
vırmııı. ve mu'"t • 1 . . . 

:s ecavız erı yakamak ıçın 
araştırmalara başlamıştır. 

B. Göring Trablus'da 
.Trablus, 10 a.a. - Göring buraya gel 

mış ve mareşal Balbo tarafından kar
ıılanmıştır. 

re, gerek Fransa, gerekse bütün Ak
deniz sahillerinde bulunan memleket
ler müteyakkız duruyorlar.,, 

Teminat bazı memleketleri 
tatmin etmedi Çunking, 9 a.a. - Çin ajansı bildiriyor: Çin resmi istatistiğine 

Maten diyor ki: göre, mart ayının ilk on beş günü zarfında muhtelif cephelerde 
"İtalyan teminatı Yunanistan gilıi ölen japon zabit ve neferlerinin adedi yaralılar hariç olmak üzere 

bazı memleketleri hiç de tatmin et· 24.493 tür. Bu müddet zarfında 711 esir alınmış ve 757 at, 3420 
men;ıiştir. Y~n~n_ist.an. bugü~ İngi.lte· tüfek, 26 mitralyöz, 5 top ve 76.973 mermi ele geçirilmiştir. 
re'nın garantısını ıstı yor. Fransa nın 
kanaatini hülasa etmek lazım gelirse 
doğrudan doğruya diplomasi usulü 
ve hususi anlaşmalar gürültülü nü· 
mayişlere tercih edilmek lazımdır. 

Filhakika vaziyetin beyanata değil, 
her türlü ihtimale karşı koymak için 
askeri tedbirlerin ittihazını icap et
tirdiği kanaati vardır.,, 

Sakin ve •oiukkanlı bir 
azim göstermeli 

Jurnal gazetesi de aynı suretle 
mütalea yiırütüyor ve şunu ilave edi-
• yor : 

"Ancak orman kanunlarını tanıdık
ları hissini veren devletler karşısında 
klasik diplomasi usulleri bahis mev
zuu olamaz. Böyle şartlar içinde dar
beye karşı koymak için yapılacak ilk 
şey fazla atılganlık gösterenleri dü -
~ündürmeğc ve durdurmağa mukte
dir bir azmi ihtiyatsızlıklar yapma
dan sükCınetle ve soğukkanlılıkla 

göstermektir. 
Bugünkü nizamın muhafazasına 

taraftar olan devletlerle müzaheret -
terinin temini lazım gelen memleket• 
ler ve keza tehlike altında bulunan 
memleketler arasında girişilen diplo· 
matik hareket en sıkı bir ketumiyeti 
icap ettirmektedir.,. 

Mu•olini ne yapacak? 
Figaro göyle yazıyor: 
"İngiliz • İtalyan konuşmaları ar· 

tık kelime oyunlarına ve nazikane 
cümlelere inhisar edemez. Musolini 
ya müzakereleri kesecek yahut da u -
c~ ya .doğrudan doğruya veya dolayı
~ıyl~bı~e dokunacak olan ağır şartlar 
ılerı sureccktir. Memleketimizin me
sut adamları için geçirilecek zaman 
kalmamıştır.,. 

Jur gazetesi de diyor ki: 

"İngiliz kuvetlerinin Yunanistana 
yerlqmesi ımahut statükoyu ihlal e • 
d~cektir. Halbuki İngiltere'nin imza 

ettiği muahedeleri yırtmak adeti de • 
ğildir. Binaenaleyh bilvasıta alınan 
tedbirlerle Yunanistan himaye edile
cektir. Ve İtalya, İngilterenin Yuna. 
nistan topraklarına her hangi bir 
taarruza müsaade etmiyeceği ihtar o
lunmuştur.,. 

İtalyan kıta lan 

henüz İspanya'dan 

ayrılmıyorlar 
Madrit, 10 a.a. - Havas ajansı mu

habirinin yazdığına göre, İspanyada
ki İtalyan gönüllülelerinin çekilmek 
Uzere olduğu haberi teeyyüt etme
mektedir. Havas muhabiri zafer ge
çit resminden önce böyle bir şeye in
tizar edilmiyeceğini ilave ediyor. Bu 
geçit resminin tarihi ise henüz tesbit 
dahi edilmemiştir. 

İsveç kendisini 

müdafaaya hazır 
Stokholm, 10 a.a. - İsveç'in Sirnh

lanması ve enternasyonal vaziyet hak 
kında beyanatta bulunan milli müda
faa nazırı Skold, lsveç'in melhuz bir 
tecavüz karşısında kendisini muvaf
fakiyetle müdafaa edebileceğini söy
ledikten sonra demiştir ki: 
"- Bitaraflık memleketimizin en 

tabii hattı hareketidir. 
lsveç'in şimalli olmıyan devletler

le yapacağı teşriki mesainin tehlike
leri kestirilemez.,. 

Bundan başka çinliler 112 tank ve l 
zırhlı otomobil tahrip etmiş, 7 harp 
gemisi batırmışlardır. 3 tayyare düşü
rülmüştür. Tahrip edilen tayyare ade· 
di belli değildir. 

lnJ{iltere Siyam'la anlaşma 
yapıyor 

Tokyo, 9 a.a. - Çin Ajansı bildiri • 
yor : 

Asahi Şinbun gazetesi, lngi1tere'nin 
Siyam hükümetiyle yeni bir anlaşma 
aktcttiği, bunun Japonya'nın nüfu
;ı;unu azaltmıya matuf yeni bir adım 

olduğunu yazmaktadır. 
Sparattley f nseln'in japonlar tara -

fından işgali üzeıine, fransız bükü -
meti japon hükilmeti nezdinde şid -
detli protestoda bulunmuştur. 

'Anhuei'de 
Hongkong, 10 a.a. - Çin Ajansı 

bildiriyor : 
Çin kıtaları Ta-Hon-Şan'ın cenu -

bunda düşmanı mağlup etmişlerdir. 
Düşman yüzlerce ölü vermiştir. 

Anhuei'deki Çin kuvetleri Huçeu 
şehrine mukabil taarruz yapmışlardır. 
Vilayetin diğer cephelerinde ve Ho
nan cephesinde nisbi bir sükCınet var
dır. 

Hainan'da çinliler mukavemet 
ızösteriyorlar 

Hongkong, 10 a.a. - Çin Ajansı bil-
diriyor : 

Hainan adasındaki Çin müfrezeleri, 
düşmana karşı gittikçe daha şiddetli 
bir mukavemet gösteriyorlar. Japon. -
lar adanın şimalinde yalnız küçük hır 
kısmı işgal etmekte ve diğer kısımlar 
haHi çinlilerin elinde bulunmaktadır. 
Honan'ın şarkında düşman büyük 

hezimete uğramıştır. İki japon tabur 
kumandanı esir edilmiştir. 

Paris mahfillerine göre 

Havadaki 
gerginlik 
azaldı 

Faris, 10 a.a. - Diplomatik ınüza· 
kereler, daha az gergin bir hava için
de devam etmektedir. 

Londraya İtalyan hükümeti tarafın 
dan İtalya'nın Akdeniz statükosuna 
riayet edeceği ve Arnavutluğun is· 
tiklatini muhafaza eyliyeceği husu
sunda teminat vermiştir: 

İtalya hükümeti, ltalya'nın Yuna· 
nistan'a ve Korfuya karşı bir guna ni 
yet ve tasavvuru olmadığı hakkında 
teminat vermiştir. 

B. Bonne'nin temasları 
Diplomasi mahfilleri, ingiliz - ital-

yan itilafının feshedilmesinin çok 
muhtemel olduğunu beyan etmekte
dir. 

B. Bonne, Paris'te kalmıştır. Bey
nelmilel vaziyetin inkişafını yakın
dan takip etmektedir. Mumaileyh bu 
sabah ingiliz sefirini kabul etmiştir. 
Sefir kendisine Londra ile Roma ara
sındaki müzakerelerin netayici hak
kında malumat vermiştir. B. Bonne 
aynı zamanda Sovyet Rusya sefirini 
kabul etmiş ve sefir ile şarki Avrupa 
hakkında görüşmüştür. 

Kabine çarşamba sabahı saat 10 da 
cümhurreisi riyaseti altında topla
nacaktır .. 

Arnavut/uğun 

işgalinden sonra 

Tunus'ta 
büyük bir 
in.fial var 

Tunus, 10 a.a. - 9 nisan 1938 de ce -
reyan eden kanlı hidiselerin yıldönü
mü italyan radyosunun tahriklerine 
rağmen bütün Tunus'ta tamamiyle ses 
siz geçmiştir. 

Düstur kargaşalığını hatırlatan 
Trablus radyosu geçende Trablus yer
li halkını isyana davet etmiştir. 

Arap mahalleleri dün her zamanki 
faaliyetlerini muhafaza etmişlerdir. 
Bütün dükkanlar açık kalmıştır. 

İtalya'nın Arnavutluk'a karıı taar-
ruzu dolayısiyle yerli halkta hasıl o • 
lan infial büyüktür. 

Tunus'taki italyan kosolosanesiyle 
italyan müesseı;eleri polisce muhafa -
za altına alınmıştır. 

Tunus'taki antil'"ist italyanlann 
prote•tom 

Tunus, 10 a.a. - Tunus italyanları
nın halk lıirliği kabul ettiği bir karar 
suretinde faşist hükümetinin yeni ve 
çirkin taarruzunu protesto etmekte, 
siyah gömleklilerin barbarca istilası-

na karşı mukavemet göstermesini bi • 

len kahraman arnavut milletini kar -
deşçe seHimlamakta ve Tunus'a karşı 
bir taarruz takdirinde faşistlerin Tu-

nus'ta bulunan italyanları diğer Tu -
nus halkiyle kardeşçe birleşmiş ola -
rak mukavemete ve zafere azimkar bu
lacağını bir kere daha teyit eylemek -
tedir. 

ltalya'nın Arnavutluk'a karşı yap • 
tığı taarruzu protesto için gazete mü-

vezzileri Tunus'ta çıkan İtalyan fa • 
şist gazetesini satmaktan imtina et • 
mişlerdir. 

24 saatte 
30 zelzele 

Oran, 10 a.a. - 31 marttan beri Mos 
tagamem'de mütemadiyen bazı faı;ı
Ialarla zelzeleler olmaktadır. Geçen 
cuma günü saat 17 ile gece yarısı a· 
rasında altı zelzele kaydedilmiş ve 
cumartesi günü öğleyin de zelzelerin 
otuzuncusu duyulmuştur. 

"İki meme" adı verilen dağdan ke
sif dumanlar çıkmaktadır. Burada bir 
yanardağ ortaya çıkmak üzere olduğu 
zannediliyor. 

İzmit'te 
. 

resım 
. . 

sergısı 

İzmit, 10 a.a. - Halkevi müze ve 
ı.ergi §tıbesi Türkiye müstakil ressam 
ve heykeltraşlarının eserlerini ihtiva 
eden güzel bir resim sergisi hazırla
maktadır. Sergi, bu ayın 15 inci günü 
saat 15 te Necati bey Halkevi salo • 
nunda açılacaktır. 

c DUNKU ) 

ISTANBUL gazeteleri 
CUMHURİYET 

Balkanlılar bloku 
Yunuı; Nadi, bugunkü baı;makalesini, 

Arnavutluk'un işgali uzerine balk.anlar.m 
ar.ı:ettigi vaziyeti muta}caya tahsıs .~.! -
yor. Balkanlar için harıce karşı duşunu -
len birlik kutlesi tahakkuk eUnedcn teh
likenin geldigini, balkanlara çar~tı~ını, 
hatta orada bir gedik açtıgını soylıyen 
başmuharrir, yapı.laca_k şeyin d~rhal bal
kanlar arasında sıyası ve asken tek cep
he olduğunu, balkan memlek~tlerinde.n 
birisine gelecek felliketin hepsıne şamıl 
bulunduğunu, balkan antantına' dahil bu
lunmıyan Arnavutluk'un başına gelen fe
laket bize bu cephenin liızumunu acı şe
kilde gösterdifini yazarak "Tereddüdle 
vakit geçirecek zamanda değiliz. Bütiı? 
balkanlılardan hayati i5imiz olarak bu ı
deali derhal tahakkuk ettirmeliyiz.,, di-
vc·. 

Muhabere ve münakale 
vekaleti 

"Nalına mıhına., sütunu muharriri, i
kinci Refik Saydam kabinesine ilave edi· 
len iki vck8letın luzumunu tebarüz etti
riyor ve şimdiye kadar bir turlu intiza -
ma giremiyen memleketteki münakale 
işlerinin Ali Çetinkaya'nın enerjik eline 
geçtikten sonra Nafıa vekiletindeki mu
vaHaklyetlerinin yeni vekalette de tecel
li edeceği !iÜphesiz olduğunu yazıyor. 

Arnavutluk i~gali neler 
doğurabilir? 

TAN 

M. Zekeriya Sertel, bu başmakalesin -
de, ltalya'nın, Arnavutluk'u işgali hadi
sesinin ilk akisleri Yugoslavya ile Yuna
nistan'da görüldüğünü ve İtalyan hedef
lerinin, Yugoslavya'nın bitaraflığını te
minden sonra Yunanistanı' Bertin - Ro -
ma mihverine sokmıya çalışmak olaca -
ğını, bu bakımdan Yunanistan'ın vaziye. 
ti naziklcştiğini yazıyor, bu hlldisenin 
ingiliz siyasetinin değiştirilme5i husu -
sundaki 'kararın bir an evel tahakkukunu 
temine yanyan bir limit olacağını ilive 
ediyor . 

Tehdit ı -
Hüseyin Cahit Yalçın, bu başmakale -

de, alman gazetelerinin, Musolini'nin yap
tığı 6on hareketi tebrik ederken bütün 
Avrupa'ya tehdid Hvurduklarını mev -
zuu bahis ederek, Avrupa'da herkesin, 
Arnavutluk işvali kendi menfaatine do • 

a.ıı. Matbuat Servısi 

kunmadığı tesellisi ile avunmak istediği
ni, fakat vaziyetin, ahşap bir mahallede 
çıkan yangına benzedigini, bugun bu iş
te dogrudan doğruya bir mqıfaatleri ol
mı:•anların yarın balkanlar Roma - Ber • 
lin mihverinin emri altına girdigi zaman 
da bu Ulkayitliı:i muhafaza etmiyccekle • 
rini söylüyor ve "Bugün dünya vaziye -
tinin anahtarı balkanlordır ve balkanlar 
işte tehlikededir . ., diyor. 

İKDAM 

Nereye? \-" l 

Ahmet Agaoğlu, balkanlann kablg6 4 

hında oynanan Arnavutluk faciası, müp
hemiyetini muhafaza etmekle beraber, 
hakikatte tecavüzün asıl sebebi ve hede
fi şimali şarkiden gelen alman yürüyüşil 
ile cenubu garbidcn gelen italyan yürü
yüşünün balkanlarda buluı;ması olduğu
nu, evelii balkan devletlerini hareket im· 
kanından mahrum edip sonra Akdeniz'l 
çenber içine alarak İnğiltere ve Fransa'• 
ya dünya yollarım şark tarafından kes -
mek maksadı takip edildiğini söyledik • 
ten sonn, "İngiltere ve Fransa müzake
re ile vakit r.ec:ırınez ve balkan devletle ~ 
ri de mevcut birliği muhafaza ederek 
icabında sı.iratle hareket etmiye karar ve
rirlerse Aı navutluk seferi diktatörlük • 
!erin son seferi olur. Sulh, harbe karar 
verildiği gün temin edilmi& olacaktır,, di
yor. 

VAKİT 

Tehlike umumidir. 
Asım Us. bu başmakalesinde, Alman -

ya'nın Çekoslavakya işgaline verdiği &e
kil ile ltalya'nın Arnavutluk işgaline ta
yin ettici istikamet biribirinin aynı oh
duğunu, o ilhak ile bu işgal hareketleri
ni müşterek bir Berlin - Roma fütuhat 
planına başlangıç gibi telakki etmenin 
yanlııı olmıyacağını, bu tecrübelerin ya
rın birer birer ııu veya bu memleketler 
üzerine tatbik olunacağını söyliyerek bu 
umumi tehlike karuısmda bütun sulh ta· 
raftarlarını ciddiyetle düşı.inmiye divet 
ediyor. 

Küçük memur terbiyesi ' 1 

Sadri Ertem, işaretler siıtununda, gü • 
çük memurların halk tabakası ile temaı 
ederken kibir ve azametle hareket ettik· 
lerini soyliyerek, geniş halk tabakası i -
çinde devleti temsil eden küçük memur
ların bu tarzı hareketi devletin güzel 
prensipleri aleyhinde propaganda vazi -
fesi gördıiğünil izah ediyor ve bu nokta
nın memur tayininde goz önünde tutu
larak hareket edilmesi, küçük memur 
mur terbiyesinin bir mesele halinde dev
letin defterine kaydedilmesi lüzumuna 
ileri sürüyor. 

Sin.an'ın tören dolayı•iyle çelenkler altında kaybolan mczan 

Yurtta Sinan töreni 

Büyük Türk mimar1nın hatırası saygı ile anıldı 
Edirne, 10 a.a. - Sinan günü bu sene de Edirne ve Trakya'nın 

~irçok yerlerinde parlak bir surette yaşatılmaktadır. Selimiye'nin 
ıç avlusunda yapılan törende vali, bütün orta okullar talebeleri 
muallim, memur ve halk mümessilleri hazır bulunmuş ve tarih 

muallimi Osman Peremeci ile Zo ld k't 
f l f il. • z· s ngu a a e se e mua ımı ıya omar, Si-
nan'm hayat ve eserleri hakkın
da nutuklar söylemişlerdir. 

Bu arada bazı mektepli gençler de 
Sinan hakkında heyecanlı hitabelerde 
bulunmuş ve bilhassa muallim Ziya 
Somar Sinan'n sanatından bahseden 
nutkunun &onunda gençlere büyük 
sanat üstadının şaheseri Selimiyeyi 
göstererek, bütün yapıcılık ve yara
tıcılık kudretine işaret etmiş ve bun
dan böyle yaptırılacak sanat eserleri

Zonguldak, 10 a.a. - Dün mimar 
Sinan'ın 351 inci yıldöntimü halkevin· 
de törenle kutlanmıştır. Dil, tarih, e
debiyat komitesi başkanı büyük san
at dahisinin hayatı, eserleri ve hizmet 
terini anlatmıştır. 

Kısa İstanbul haberleri 1 --
nin türk sanatkarlarına yaptırılması X İstanbul, 10 (Telefonla) - Bu· 
lüzum ve ehemiyetini tebarüz ettir- gün Feshane fabrikasında bir cinayet 
miştir oldu. Ömer isimli bir amele, arkada-
Akşam halkevinde zengin bir müsa- şı, Rıza isimli diğer bir ameleyi öl· 

mere verilmiş ve Sinan'ın Trakya'da· dürdü. Sebep bir ağız kavgasıdır. 
ki eserleri umumi müfettişlik film ı 
atelye ıı.efi Vehb' t f d f"l X Belediye gürültü ile esaslı bir :s ı ara ın an ı m ve .. d . . . 
projeksiyonlarla österilmi tir ~uca e~eye karar verdı. Bunun ıçın 

g ş bır proje hazırlanmaktadır. 
lzmit'te tören 

İzmir, 9 a.a. - Büyük türk mimarı 
Sinan'ın ölümünün yıl dönümü mü
nasebetiyle bugün halkevi tarafından 
bir ihtifal yapılmıştır. Öğleden sonra 
kalabalık bir halk kütlesi ve mektep
liler şehrimizde Sinan'ın eseri olan 
Yenicuma camiini ziyaret etmişler ve 
orada Sinan'ın hayatı ve> eserleri hak
kında nutuklar söylenmiş ve şiirler 

okunmugtur. 

X Anglikan kilisesi reisi Kenten
buri baş Beskoposu perşembe günü 
İstanbula gelecek ve bir kaç gün bu
rada kalacaktır. Kendisi halen Yu· 
nanistan'dadır. 

X Mudanya önlerinde karaya otu
ran Trak vapuru bugün de kurtarıla
madı. Gemi kurtarml şirketi, Alem
dar vapurunu da kaza yerine gönder 
di. 
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Yugoslav ordusu 
. 
iyi organize edilmiş 
hakiki bir kuvettir 

11 - 4 - 1939 ,-c-·--RADYO J 
TÜRKİYE 

Radyo Difüzyon Postaları 
TÜRKİYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

DALGA UZUNLUGU 

kü - Alıverin baclamamı. 
Zl.00 Memleket saat ayan. 
21.00 Konuı;ma (Hukuk ılminl 

yayma kurumu) 

Y ugoslavya istiklalini 
süngü kuvetiyle kazan

mışsa, üzerine yapılan taz
yiklere karşı mukavemeti -
ni organize ve idame et -
mek için c;laima hazırlıklı 
bir halde yaşamak mecbu -
riyetindedir. 

diğer gruplar vardır. 
. . 1639 m. 183 Kcs./120 Kw. 

21.15Esham, tahvilat, kambiyt 
- nukut borsası (Fiyat) 

21.25 Neşeli plaklar - R. 

Maliimdur ki bugün bir 
memleketin milli müdafaa
sı kj.içük devletlerin ta • 
hammül etmeleri müşkül O· 

lacak kadar mühi mmasraf· 
)arı icap ettirmektedir. 
Onun içindir ki. Yugoslav
ya uzun müddet askeri 
masraflarını son haddinde 
tahdit etmiştir; fakat bil -
tün Avrupa milletleri gibi, 
muazzam silahlanma yarı • 
şına sürüklendi ve son as
keri büdcesi, üç yüz mil -
yon dinarla, geçen büdceye 
nazaran 100 de 15 lik bir 
.artış göstermiştir. 

Yugoslavya mesahası iti
bariyle Fransa'nın yarı -
sından az daha küçüktür; 
ve nüfusu 15 milyona var -
maktadır. Seferber edebi -
leceği asker bu itibarla 
3 milyona inhisar eder, 
bunların l.200.000 i mü -
kemmelen talim görmüş -
lür. 

Askeri hizmet 21 le 50 
ya~ 9rasında her erkek için 
mecburidir ve bayrak altın
da hizmet müddeti 18 ay -
dır. 

Nizami ordu 15 piyade 
tümeni, iki süvari tümeni, 
bir muhafız tümeni, ve bir 
hudut muhafaza kolordu -
sundan mürekkeptir. Ye -
kun itibariyle asker mev -
cudu 135.000 adamı bulur. 
1938 de, Militaer Wahen -
blatt mecmuasının verdi -
ği rakamlara göre, bu mev· 
cut şu suretle inkisam edi -
yordu: 9.288 zabit, 10-076 
küçük zabit ve 123.317 ne -
fer . Buna 9 alaydan (4600 
zabit, 4.050 küçük 2abit, 
14.000 jandarma) mürek -
kep jandarma kuvetlerini 

de ılbe etmek lazımdır. 

S ulh zamanında, harp ve 

deniz bakanı milli mü
dafaaya dahil bütün şlbele
ri nefsinde yerleştirir ve 
yüksek bir askeri şube 

kendisine bu hususta yar • 

dım eder. 

Memleket toprakları beş 
askeri mıntakaya bölün -
müştür ki bunların merkez· 
leri Nensatz, Saray Bosna, 
Osküp, Zağrep ve Niş'tir .. 
Bu ordu mıntakalarının -her biri üç veya dört tümen 
bölgesine ayrılır. 

· Her ordu mıntakası üç 
piyade tümeni, bir topçu 
alayı ve muhtelif idare u -
zuvlarını ihtiva eder; pi • 
yade tümenin üç veya dört 
piyade alayı, iki topçu a -
layı ve muayyen bir miktar 

Süvari tümeni iki alaylı 

iki livadan, bir topçu gru -
pundan ve bir bisikletli ta
burdan mürekkeptir. 

Piyade tümeninin tipi 
klasiktir, fakat dağ alayı 

dört taburdan, bir keşif 
bölüğünden, bir teknik bö· 
bölüğünden, bir teknik bö· 
lükten, bir hadan bölüğün
den ve bir topçu refakat 
bataryasından terekküp et -
mektedir. 

Topçu kuvetleri 52 sahra 
topçu alayından, beş ağır 

topçu alayından, bir istih -
kam alayından, iki dağ ba
taryasından ve iki havaya 
karşı müdafaa alayından 

mürekkeptir. 
Bundan başka, bir muha

fız tümeni, dört istihkam 
alayı, bir demir yolu alayı, 
oir makinist ve nakliye ala
yı vardır. 

y ugoslavya ordusu men 
şe itibariyle son derece 

muhtelif malzemeye ma • 
liktir; bu hal bazı mahzur -
lar doğurmaktadır. Mesela 
piyadede hem lebel, hem 
mavzer, hem de Mannlicher 
tüfekleri, otomotik §arjör· 

lü çek tüfekleri, dört beş 
türlü hafif ve ağır makine
li tüfek vardır; tanklar 
fransız, İngiliz ve çelr ti -
pin dedir. 

Topçuya gelince, o da 
75, 105, 120, 150 ve 155 lik 
aym çaptaki obüslerle 220 
ve 305 lik havanlarla silah-
lıdır. Bütün bu malzeme 
çek veya fransız malıdır. 

Havaya karşı müdafaa hu -
susunda genel kurmay 66 
ve 76 lık Skoda toplariyle 
75 lik Vickers'leri tercih 
etmiştir. 

Hava kuvetlerinde tak • 
riben 24 filoya dört alaya 
ve iki livaya ayrılmış 500 
kadar tayyare vardır. De
niz tayyareleri de 7 filo 
120 tayyareden mürekkep -
tir. Umumiyeti itibariyle 
materyeller iyi fakat men -
şey itibariyle gene muh -
teliftir. er 

Buna mukabil donanma 
daha zayıftır. Mevcudu 583 

zabit, 2.507 küçük zabit, 
ve 4.650 nefera"en ibaret -
tir. Gemi olarak, bir sü -
ratli muhribi, dört sahil 
deniz altısı ve 1870 tonluk 
bir tayyare gemisi vardır; 
bütün bu üniteler 1928 den 
sonra hizmete girmişler -
dir. Yugoslavya'nın bunlar 
dan başka 2500 tonluk eski 
bir hafif kruvazörü ve harp 
zamanında inşa edilmiş 300 
tonluk sekiz torpidosu 
vardır. 

Belgrad hükümeti diğer 

ordularının vasati seviyesi
ne nazaran donanmasının 

hafifliğini far ketmiştir. 
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Almanya'nın muazzam 

gayretleri karıısında 

Roma'nın mesuliyeli 
r .................. ;:~~~·;·~;/L''Ro'C'H'E''''''"···············ı 
ı ................................................................................ f 

Almanya'nın şarka tiogru sıyasetine sed çekmek için ötc
yand:ıkııer ne yapımşı:ırd11 ? 
Kolıar,nı çapraz/ayıp seyırcı kalmış olauklarını soy/emek 

haksızlık olur .. Jngılızler ner çareye baş vurmu:;ılardır. Ge • 
çen senemn son aylan zarfında, l<omanya'mn muştenlerinin 
başında gelıyor/ardı. Pek az kimse bunun farkına varmıştır. 
Keyfiyet onlara o kadar ımkmısız gwriı'luyordu /u istatistik -
leri bile artık okumuyarlordı. Iialbukı Almaııya'yı sozde .. ha
yat sahası"nda bulunan bir memleketi İnhisarrna almaktan 
menetmenrn mumkiln oldugu boy/ece sabit olmuştur. 

Bununla beraber şimdıye kadar yapılan teşcbbiısler artık: 
gayrı kıifıdır. Almaııya yalmz çelı. ve slovak tıcarct ve istih
salforini kendı inhis.~. rna almakla l ngiltere'nin gayretlerini 
boşa. çıkıırmışt11. Frausaya gelince onun gayreti şımdiye ka
d:ır ınanılmıyacak derecede zaylf olmuştur ~imdıye kadar di· 
yorum. çunkiı artık anlamış gcirür.üyoruz. 

Fakat yalnız ticari reaksıyon k§li de 11ildir. Alman dcvı kar
şısmda pek ürkek bir şekilde dikilen mamaları sertleştirmek. 
madele.ştirmek lazımdu. 

Evelce Roma protolı.olları bloku vardı. Aynr zamanda kü -
çiık antant iktisadi bloku vardı. 

Anşlus:ı mıısasde ı:tmekle ita/ya kendı eliyle bina etmiş ol
duğu mıınianrn yıkılmasrna ortaklrk etmiştir. 

flur mı"lletler hart:ısmdan Çcky11 ve Slovakya'nın silinme
sine kayıtsu bJT şekilde seyırci kalmakla, Bukreş ve Belgrad 
kendi elleri}le bina etmiş oldukları scdde bir çok kazma dar
beleri indirmiş oldukları ıntibarnı bırakmışlardIT. 

Parrs ve Londra'nrn da mesuliyetlerı olduğunu biliyorum. 
Bu iki devlet uzun zaman orta Avrupa'ya karşı gerek siyasi 
gerekse iktisadi bakımdan kayıtsız kalmışlardır. 

Fakat 1934 de 1talya onlara bir mazeret hazırlamış değil 
midir? ltalya "Tuna Avrupa'srnı ben üzerime alıyorum di -
yor gibiydi. " 

Duçe. Çek-Slovakya'nın Roma protokolünü imzalıyan dev
letlerin iktisadi sistemine girmesini tasavvur eden Hodza 
planmdan haberdar değil miydi ? 
Haberdardı. Fakat Viyana ve Budapeşte'mn revizyonculu

ğunu teşvik için bundan habersiz görünüyordu. 
ltalya kendini revizyonculutun şampiyonu ilan ediyordu, 

fakat hakikatte geniş ölçüde bir Tuna siyaseti takip etmiye 
muktedir değildi. Kendisi için Alrika'da bir çöl fethetmekle 
meşgulken orta A vıupa'daki mevki ini lıaybetti, ve alman/ar 
burada fili surette revizyona başlamıştır. 

Üzerinde cermen tazyikini hihsetmemek için umumi harbe 
iştirak etmiş olan !ta/ya böylece zaferinin en mühim mey -
vasını elinden kaçITmıştır : Buradaki devletler arasmda ha -
kem olu;. Tuna üzerinde bilvasıta hüküm sürmek. 

Macarları ele alalım. Senelerce müddet hudutlarrnı tashih 
etmek imk§nınm kendilerine Mıuolinrdan •elecelfini san -
mışlardı. Halbuki bu imkin kendilerine Hitler'den gelmiş • 
tir. Hem de kendi istiklallerini tehdit eden şartlar içinde. Fa
kat gene de macarlar memnundurlar, muvalfakiyetleri kendi· 
':ferini o kadar körleştirmiştir. 

Almanlar muahedelere k.arşı müşkül meseleleri halletmek 
hususundaki kabiliyetlerini isbat etmiştir. 

Tekrar edelim: Roma bir Tuna politikasr yapmayı bilme
miştir. lşte büyük fenalık da şüphesiz ki buradan gelmekte -
dir. Bugün Almanya ona pişkin bir ders vermiştir. 

Onun için Paris ve Londra mesul iseler, Roma daha ziyade 
mesuldür. Kendini toplamak ona düşer. Bu canlanışını orta 
Avrupa'daki eski ve yeni dostlarına karşı borçludur. Bunu al
man şikirinin kemiğini kemirdikten sonra kendisinin de bir 
gün yutulacağını düşünen Macaristan·a borçludur. Adirya -
tik'i birlikte paylaştıklaTI Yugoslavya'ya borçludur. Petrol 
satışlarrnda ona hisse ayITmak istiyen Romanya'ya borçlu -
dur. Nihayet, ona karşı bunca zaman dostça ve anlayışlı ha -
reket etmiş olan Bulgaristan'a borçludur. 

- La Republique 
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ve deniz sahasında çok bü • 
yük bir gayret asarfetmek
tedir. Bu sene 100.000 ton
luk inşaat faaliyeti var • 
dır. 

HüHisa, yugoslav ordusu 
rasyonel prensiplere göre 
organize edilmiş hakiki bir 
kuvettir. İnsan potansiyeli 

mükemmeldir: Sırp ve hır· 
vatın kıymeti ve cesareti 
herkesçe müsellemdir. 

Yugoslav ordusunun bir 
Avrupa harbinde mühim 
bir rol oynamıya namzet ol
duğunu kabul etmek lazım
dır. 

La R~publique 

[KURBAGA 
- 32 _====::!) 

Yazan: Edgar W ALLACE 

- Balder mi? Dedi. Balder'in hap· 
se tıkınldığından haberim yok. 

sıra gittiler. Dıvarlarda kısa fasıla • 
larla siyah ve dar kapılar görülüyor
du. Yana saptılar. Bu ikinci korido
run sonunda bir tek kapı vardı. Sür
güyü çekerek gardiyan, kapıyı açtı. 

Elk içeriye "girdi. 
Doğrudan doğru iki adamdan ken

dine yakın olana yaklaştı, üzerindeki 
örtüyü çekti. Ve bir küfür savurarak 
yere fırlattı. - Ben de kendi kendime bunu so

ruyordum. Maalesef, bulmuş olduğu
nuz otomobilden başka delilimiz yok. 
Bir de garaj sahibinin Hagn'ı tanı • 
ması ihtimali mevcut. 

- Hagn, o zaman sakal takmıştı. 
Adam buna rağmen tanıyabilecek mi 
dersiniz? !nanın bana M. Gordon, Bu 
kurbağa hakkında kolay kolay sağ
\am bir delil bulamıyacağız. Balder, 
onu tahriri itirafa razı edemediği tak 
dirde jüriyi ikna ıçın son derece 
muşküHita maruz kalacağız. 

Şoföre, doğrudan doğruya Cannon 
Row'a gitmesini emretti. 

Dick'in aklı başka yerde idi. 
- Genç kızla Maitland arasında ne 

olabilir? Diye sordu. 
Elk, başını salladı. 
- Bilmem, dedi. Bütün bu tefer

ruatın hakiki mahiyeti Kurbağa'yı 
yakalayınca meydana çıkacak. 

Otomobil, onları Cannon Row polis 
merkezinin önünde bıraktı. Nöbetçi 
çavuşu, onlara hayretle bakarak aya· 
ğa kalktı. 

- Balder'i çıkartmağa geldim, ça-
vuş! 

Adam hayretle: 

- Onu Hagn'ın yanına kapatmış -
tım. 

Memur anlar gibi oldu. 
- Tuhaf, onun Balder olduğunu 

bilmiyordum. Zaten o geldiği zaman 
ben vazifede değildim. Bana, bir a
damın Hagn'ın höcresine kapatıldı

ğını sonradan haber verdiler. İşte, 
gardiyan da geldi. 

Gardiyan da mahpusun hakiki hü -
viyetini öğrenince çavuş kadar hay -
ret etti. 

- Balder olacağı hiç hatırıma gel
memişti, M. Elk, dedi. Şimdi uzun u
zun konuşmalarının sebebini anla
dım, sabahın birine kadar susmadılar. 

Elk: 
- Hala konuşuyorlar mı? Diye 

sordu. 
- Hayır, eefndim. Şimdi uyuyor

lar. Biraz evel bakmıştım ... Bana on
ları kendi keyflerine bırakmamı ve 
yanlarına gitmememi emir etmişti • 
niz. • 

Dick Gordon ve muavini, parlak 
parke taşları ile örtülü uzun bir ko
ridoru takip ederek gardiyanın peşi 

Bu Balder'di. Yere uzanmıştı, üze
rinde büyük bir örtü vardı. İpek bir 
fular ile ağzı tıkatılmıştı. Ellerine 
kelepçeler geçirilmiş, bu da yetmi -
yormuş gibi kolları ve bacakları sıkı 
sıkı bağlanmıştı. 

'Elk, öbürüne doğru atıldı. Fakat 
daha dokunur dokunmaz örtü çökü -
verdi. Bir caket katlanarak örtünün 
altına yerleştirilmiş, ve böylece bir 
insan vücudu taklit edilmişti. Örtü -
nün alt tarafına yerleştirilen eski bir 
çift ayak kabı da dekoru tamamlıyor
du. Hagn ortadan kaybolmuştu 1 

Balder'i, Elk'in bürosuna nakletti
ler, kendisine konyak verdiler. Elk, 
onu kendine getirerek hikayesini an
lattırdı. 

- Galiba saat ikiye doğru hücuma 
uğradım, dedi. Bütün gece Hagn ile 
konuştuk. Fakat, benim polis memu
ru olduğumu farkettiğini ve hiç bo
zuntuya vermediğini derhal anladım. 
Buna rağmen gene teşebbüs ettim, 
M. Elk, ve nihayet emniyetsizliğimi 
biraz olsun izale edebildim. Kurbağa
lardan bahsetmeğe, o gece telsizle 
teblifde bulunulanacağını anlatmağa 

Arnavuelukta 

l!:r arnav:.ıt terzic: dikiş dikiyor. 

Sükun ve emniyet 

garantisi 

besledikleri antipati onlara 
kendi menfaatlerinin idra
kini kaybettirmiştir. Ne za
man hisle hareket edilse in
aan hesapsız hatalara dü
şer .. 

Çekoslovakya Polonya'-

T. A. Q. 
19.74 m. 15195 Kes./ 20 Kw. 

t T. A. P. 
31.70 m. 9465 Kes./ 20 Kw, 

Ankara 

SALI - 11 - 4 - 1939 
12.30 Program 
12.35 Türk müziği - Pl. 
13.00 Memleket saat ayarı, a • 

jans ve meteoroloji haberle
ri. 

13.15 Miızik (Karışık program 
- Pi.) 

13.45 - 14 Konuşma (Kadın 
saati - Ev hayatına ait) 

18.30 Program 
18.35 Müzik (Dans müziği -

Pi.) 
19.00 Konuşma (Türkiye pos

tası) 
19.15 Türk müziği (Fasıl he • 

yeti) : 
Çalanlar : Hakkı Derman, 
E:ircf Kadri, Hasan Gür, 
Halıik Recai, Basri Üfler, 
Hamdi Tokay. 
Okuyan: Tahsin Karakuş. 

20.00 Ajans, Meteoroloji ha • 
herleri, Ziraat borsası (fi -
yat). ' 

20.15 Türk müzi&i: 
Çalanlar : Vecihe, Reşat E
rer, Cevdet Kozan, Kemal 
Niyazi Seyhun. 
Okuyanlar: Sadi Hoşses, 
Mıizeyyen Senar. 
1 - ......... - Tahir puselik peş-
revi 2 - Dedenin - Tahir pu
selik yıiruk semaisi - O gül 
endam 3 · Kazım Us ! Tahir 
puselik şarkı - Görmesem 
gül yüzünü 4 - Rahmi bey -
Tahir puselik şarkı - Geçti 
o gamlı eyyamı 5 • Kazım 
Us - Tahir pusclik şarkı -
Ben !:ana mecbur 6 ••••.••...• 
Tahir puselik saz semaisi. 
7 - Osman Nihadın - Niha -
vent şarkı - Körfezdeki dal
gın suya bir bak 8 - Şevki be
yin - Hicaz şarkı - Bağlanıp 

•zülfü hczeran 9 - Şlikrünün -
Hicaz şarkı - Bir bakışta be-
ni mest etti. 10 - ......... - Tür-

Bek'in Londr~ ziyareti 
çok zamandan beri mukar
rerdi. Bununla beraber en
ternasyonal hadiseler bu zi
yarete hususi bir ehemiyet 
vermişlerdir. 

nın hasmı olmak şöyle dur ~:ı...,...,.--.ııor~...,.;fc 
sun kalesiydi. Bu 1.taloyi 

Almanya'nın Bohemya ve 
çek milleti üzerindeki ku. 
vet darbesi Münih anlaş

maıo•nı dahil ınürckkcbl ku-

rumadan yok etmekle, Al
manya ile Avrupa arasında 
normal bir işbirliği ümidi
ne müstenit olan İngiltere'
nin dış siyasetini baştanba
şa değiştirmiştir. 

Diğer taraftan Polonya'· 
da Hitler'in yeni hareket
leriyle iki yandan tehdide 
maruz kalmıştır. Şimali gar 
bide Memel, cenubu garbi· 
de Almanya ile 300 kilo· 
metrelik muazzam bir hu
dut, Almanya'nın şarktaki 
hamlesinin ilk neticesi bu 
olmuştur. 

kaybedince Polonya, Avus
turya'yı kaybeden İtalya'

nın vaziyetine düşmüştür. 
Mazi mazi olduğuna gö

re, bu müthiş darbeden son
ra tamir etmek lazımdır. 

l!te Avrupa'yı tamir etmek 

içindir ki İngiltere • bizim
le tamamiyle mutabık ola- ( 

21.30 Muzik (Senfonik pllik • 
• lar). 

22.30 M iızlk ( Romanslar, ve 
saıre - Pi.) 

23.00 Miızik (Cazband - Pi.) 
23.45 - 24 Son ajans haberleri 

ve yarınki program. 

Avrupa 

OPERA VE OPERETLER 
14.10 Viyana - 19.30 Buda· 
peşte - 21 Milano - 21.30 
Strazburg. 

ORKESTRA KONSERLERİ 
VE SEN FON IK KONSEl<
LER : 20 Beromünster -
20.10 Doyçland Zender -
20.45 Kopenhag - 20.SS 
Stokholm - 21.20 London • 
Recyonal - 22 Lüksemburg 
- 23 Ştütgart. • 

ODA MUSİKİSİ : 15.25 Ham· 
burıı - 16 Münih - ıs.ıs 
Doyçland Zender - 21.10 
Münih - 22.30 Doyçlaml 
Zender - 22.30 Kopenhag-
22.45 Droytviç · 

SOLO KONSERLER! : 18 
Ştütgart - 18.20 Laypzig -
18.30 Breslav - 19 Viyana • 

NEFESLi SAZLAR (Man 
v.s.) : 8.30 Sarbrük - 10.30 
Hamburg- 12 Keza - 19.lS 
Münih - 20.15 Stokholm -
22.35 Königsberg. 

ORG KONSERLERİ VE 
KOROLAR : 18 Sarhrük -
19 Frankfurt - 21 Bruksel. 

HAFİF MÜZİK : 19.30 Frank 
furt - 20.10 Laypzig - 21.30 
Paris - P.T.T. - 22.35 Ştüt· 
gart. 

HALK MUSİKİSİ : 18.30 
Frankfurt - 23 Budapeştc 

DANS MÜZİÔİ : 19 Berlin -
20.10 Königsberg, Ştütgart 
- 20.30 Kolonya - 21.40Be· 
romünster (Viy:tna valsle -
ri) - Z2 Sof ya - 22.15 Bu -
dapeşte - 23 Floransa, Ro -
ma - 23.10 Briıksel - 23.ZS 

London - Recyonal - 23.45 P;ı
ris - P .T.T. , Tuluz - 24 
Droytviç, Lüksemburıı, Tu
luz - 0.30 Droytviç. 

Bütün nispetler muhafa
za edilmek şartiyle Polon
ya, harta üzerinde betbaht 
Çekoslovakya'nın vaziyeti
ne düşmüştür. Polonyalı

lar, bugün, komşularının 
parçalanmasına müsaade ve 
hatta müzaharet etmekle 
işlemiş oldukları hatanın 

büyüklüğünü ölçecek mev
kidedirler.. Çeklere karşı 

rak - Polonya'ya karşı ka· 
bil olduğu kadar sarih bir 
durum almıştır. Bundan 
böyle,bu tarafa karşı hiçbir 
kararsızlık, hiç bir yanlış 

anlama mevzuubahs ola· 
maz. Polonya istiklal ve 
hükümr~nisini tehlikeye ko 
yan bir tecavüze veya si
lahlı bir tehdide maruz kal
dığı taktirde, mukavemette 
yalnız k.almıyacaktır. Her
hangi bir kimseye meydan 
okumak mevzuubahs değil
dir. Sadece Avrupa hayatı
nın içinde hareket edebile
ceği hudutları tayin etmek 
mevzuubahistir. Vahşet ka 
nunu Avrupa'nın kanunu o
lamaz ve olmıyacaktır. 

Bir arnavut silahşoru 

Albay Beck'le ingiliz ba
kanlarının yapacakları gö
rüşme bu muvazene ve aklı 
selim siyasetini tekemmül 
ettirmek hususunda hayati 

bir ehemiyeti haiz olacak
tır. 

İngiltere, diğer taraftan, 
teminatını Romanya'ya teş· 
mil etmiye de amade görü
nüyor. Polonya ile Roman
ya da aralarında müttefik 
olduklarına göre, şimdiye 

kadar Avrupa'nın bu tara
fını sulh iç~n son derece 
tehlikeli tecavüzlere ma· 
ruz bırakan anarşinin yeri
ni bir garantiler mecmuan 
olacak demektir. 

Wladimir d 0 0rmesson 
- Le Figaro 

başladı. "7 numara"yı yakalamanın höcreyi inceden inceye tetkike gitti. 'lis memurlarının gardiyanı çağırma· 
imkansız olduğunu, herifin çok kur- İki koridor "L" şeklinde idiler. Mün- d 
naz bulunduğunu söyledi. . .. . v . an dı~ar~ ~ıkabilmelcrini temin için 
Mı'lls'' 1 ··1d·· ··1d"v.. .. d fent hocre harfın kısa bacagının nıha- bu nevı kılıtler takılmıştı Ne höcre 

ın nas o uru ugunu sor u. ' . · • 
Fakat bunu benden daha iyi bildiğine ! yetınde bulunuyordu. İki bacağın nin, ne de avlunun kapısı zorlanmıştı. 
emindim. Saat birden sonra pek ko- I birleştikleri noktada, demir parmak- ı Elk, Scotland Yard'ın her iki kapı
nuşmadık. Biri çeyrek geçe, ben yat- lıklı bir kapı, içinde mahkumları mu- sında nöbetçi bulunan memurları ça· 
tım. Derhal uyumuş olmalıyım. Ken- hakeme edilecekleri yere götüren ara-1 gvırtt T · t f d b 1 d. · 1 · v ı. aymıs ara ın a u unan a· 
ımı ktopl abmlıdya vakı~. kalmadan ag~ı- baların beklediği bir avluya açılıyor- 1 dam kimseyi görmedigwini bildirdi Fa· 
mı tı a ı u um. Mucadele etmek ıs- . . . v · 
tedim, fakat o kadar sıkı tutuyorlardı du. G~rdıya.n L harfının u~un bacagı- kat Vhitehal? kapısındaki nöbetçi, sa-
ki.. nın nıhayetınde, camda.~ hır ~dada~ 0 - at iki buçuğa doğru bir polis memuru· 

Elk: turuyordu. Bu odada hocrelerın planı nun dışarıya çıktığını görmüş olduğu-
- Tutuyorlar mı, dedin? diye sor- mevcuttu. Her höcrede bir zil mev- nu hatırladı. Bu memur bir müfettiş 

du. Kaç kişi idiler? cuttu. Hangi höcreden istenilirse tab-
- İki, veya ür kişi idiler .. Pek emı·n olmalı idi, çünkü belinde bir kayış ve 

-s lo üzerinde o höcrenin lambası yanar-
degv ilim. İki kişi olsa idiler, baııı.a rıka- d 0 d v d d" omuzunda yıldız vardı. Zabit, nöbetçi· 

:ı :ı ı. tur ugu yer en, gar ıyan yalr.ız 
bilirdim, çünkü oldukça kuvetli sayı- koridoru değil, aynı zamanda, yandan ye selamını iade etmişti. Elk: 
lırım. Daha fazla olmaları lazım. Ben kapıyı da görebiliyordu. Gardiyanı - Belki heriflerden biri budur, de· 
Hagn'ın yanında iki kişi gördüm. suale çekince onun odasından iki defa di. Peki, ya diğer ikisi ne oldu? 

- Höcrenin kapısı açık mıydı? bir kaç dakika için ayrılmış olduğunu Ortada hiç bir emare yoktu. Adain-
Balder, bir an düşündükten sonra: öğrendiler. Birincisinde sarhoşluk yü- lar, sanki tabahhur etmiş gibi ortadan 
- Evet, efendim, açıktı, diye cevap zünden tevkif edilen birisi doktoru is kaybolmuşlardı. 

verdi. temişti. İkinci defa, gece yakalanan - Bu hadise yiizünden ateme kepa-
- Kıyafetleri ne biçimdi? bir hırsızla meşgul olmak üzere, saat ze olacağız, M. Gordon. Bu işten ya-
- Uzun ,siyah pardesüler giymiş- iki buçuğa doğru yerini terketmişti. kamızı kurtarabilirsek, allaha sükret-

lerdi. Fakat yüzlerini gizlemiye lü- Elk: meliyiz. Ne ise, Hagn'ın tevkif edildi
zuın görmüyorlardı. Onları nerede - Tabii herifler de bundan istifade ğini bir "biz., biliyoruz. Burası da pek 
görsem derhal tanırım. Bilhassa bir ederek sıvışmışlardır, dedi. malum değil ya. Siz, gidip biraz uyu
tcUlesi ~ok gençti .. Sonr:ı ne oldu, ha- Avluya açılan kapı kilitli idi, fakat yun. Ben, bu gece gene biraz uyudum. 
tırlamıyorum. Sımsıkı bağladıktan sürgü çekilmemişti. İki taraftan da a- Beni bir dakika bekleyin, B !deri ka· 
sonra başıma bir örtü attılar. Höcre- çılabiliyordu. Höcrenin kapısı da iki rısı ile çocuklarına göndereyim. Son-
nin kapısı J.capanıncıya kadar işittikle- taraftan açılabiliyordu. ra yürüyerek evinize kadar gelirim. 
rim, ve gördüklerimin hepsi bu kadar 1 Bu bakımdan diğer karakol höcreleri Dick, Elki, Vhitehall'in köşesinde 

Çocuklarımı ve karımı düşünerek bü- nin kapılarından ayrılıyordu. Maama- bekledi. Saat ona geliyordu. Horsham
tün gece bu vaziyette kaldım. fih bunun da sebebi vardı: bu kapı, sık da yemek yemediği için karnı açtı, 

Elk, onun sözünü kesti. Onu bir po- I sık isticvap edilen mühim mahpuslara yorgunluktan da bitkin bir halde idi. 
lis memuruna teslim ettikten sonra tahsis edilmiıti. Höcrede bulunan po- (Sonu var) 
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Yozgat' la ki kalkınDi~ hareketleri L ........ ~-~~T ve SIHAT ) 

Şekere p;;hi; .. ·;t;~'fi"";;;i? Vali B. Feyzi Gürel, muhtelif 
1 Gün İçin 

Hükümete itimat 
Ncuuhi BAYDAR 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
dün, ikinci Refik Saydam kabinesi
ne ittifakla itimat reyi verdi. 

Şeker hastalığına tutulduğunu 
anlıyanın ilk hatırına gelen §ey he
men teker yemekten sakınmaktır. 
Bütün tatlı feylcrden vaz geçer 
kahveaine bile teker koydurnıaz. 1~ 
bu kadarı~ .bilse gene bir ıcy değil. 
Fakat yenılırken lezzeti tatlı olma· 
dığı halde vücudun içinde sonra
dan teker haline gelecek unlu §ey
ler de var. Hamur tatlılarından, bö
relderden İnsan vaz geçac bile ek • 
~ekten vaz geçmek pek güç bir it· 
tır. Bununla beraber erbab sayılan· 
lar madem ki ekmeği de yasak edi
yorlar. Hastalıktan kurtulmak için 
ekmek yemekten de vazgeçilir. En 
sonunda tekerli hastaların gıdalan 
etlere, balıklara ve yağlarla sebze
lere münhaaır kalır. 

nan yerlerde tatbik edilebilir. Şe
ker hastalığı hekim bulunamıyan 
yerlere kadar yayıldığından .öyle 
yerlerde vasati olarak vücudun a • 
ğırlığından her kilosu için bir gram 
§eker yemek fazla sayılmaz. 

·İş sahalarındaki faaliyeti 
rakamlarla İzah ediyor 

Ancak, bu nispet de üzüm ıeke
ri için kurulmuttur. Kanımızdaki 
teker üzüm tekeri cinsinden oldu • 
ğu için bütün hesaplar ona göre ya
pılır. Halbuki - herkeain bildiği gi
bi - şekerin de türlü türlüsü var • 
dır. Üzüm tekerinden baıka - bi
zim kahve şekeri de dahil olduğu 

halde - her türlü şeker barsaklar
da üzüm tekeri haline döndükten 
sonra kanımıza girerler. Bazıları da 
hiç girmezler. Mesela, en tatlı şe· 
ker olan sakarin. Girebilenlerin de 
hepsi yenildikleri kadar girmezler. 
Onlann üzüm şekeri haline çevril -
meleri barsaklarda bu iti görecek 
mayaların azlığına veya çokluğuna 
bağlıdır. Elli gram üzüm şekeri ye
mekle o kadar kahveşekeri yemek 
aynı §ey değildir, ikisi de sade teker 
oldukları halde. 

Vilayeti~ 1939 .Yılına aid bütçesi üzerinde izahat vermek ve ge
rek ı,nuhtelıf. ~.e~aletlerdeki işleri takip ve intaç etmek üzere An
kara ~a g~l~ı~ını .yazdığımız Yozgat Valisi Feyzi Gürel' den mem
leket ııler.ı ı~ı~ hı~ mülakat istedik. Az zamanda büyük eserler 
veren vah, vılayetı alakadar eden mühim işler hakkında bir arka
daıımıza ıunlan aöylemiıtir: 

Muhterem Başvekılin beyanna· 
mesini bugün bütün vatandıqlar 
dikkat ve alaka ile okuyacak, ve 
onda, hükümet reisinin vuzuh ve 
samimiyetini bir kere daha memnu
niyet ve itminanla JllÜtahede ede· 
ceklerdir. Birinci kabine;i it başına 
geldiği zaman meclisin tasvibine 
iktiran eden programında her Ve• 

'! akıa, bu kadar sıkı perhizle a
nalız raporlarında teker hanesi ar· 
tık bot kalır. Kandaki teker 1. 

d
.
1
. ana ız 

e ı ırse onun nispeti de normal de· 
recede bulunur. Bunun Üzerine, in
san hiç teker Yemediği halde kana 
normal derecede teker nereden ee· 
elbilir, diye belk. d.. .. .. .. .. v- d ı utunursunuz. 

k 
ucdu. ~ırnuz en usta kimyagerdir. 
en ısın 1 .. e uzumlu olan tekeri gıda-

lar arasında bulamayınca o etten 
de yağdan da kendisine teker ya
par. 

~eker hastalığmda iı bu kadar 
haaıt olaaydı, tekeri ve ıeker olacak 
ıeyleri büsbütün hazfetmek pek a -
kıllıca bir hareket olurdu. 

Halbuki yediğimiz gıdalann vü
cudumuzdaki metabolizmaları biri
birine bağlıdır. Biri eksik olursa ö -
tekilerin de iıi bozulur. insan hiç 
teker yemeyince yediği etleri ve 
yağlan da yakamaz. Şeker olma· 
dan et ve yağ insana gıda olamaz • 
lar. Onun için ıekerli hasta tekıer 
Yemeden yalnız etle yağlardan ne 
kadar Yeae gene halsiz kalır ve ge
ne erir. 

Bu kadarla da kalmaz: etle yağ 
tamam tamam yanıp da kalori ver
meyince onlann yan yolCJa kalma -
larından aseton hasıl olur. Şekerli 
hastanm en ziyade korkacağı teh • 
like de bu tiddetli zehirdir. Şekerli 
hasta teker yiyince etlerle yağlar 
.tA h•m•m tamam yanarlar, aseto~ 
da artık haaıl olamaz. Şekerin ken
disi aseton hasıl edemedikten baıka 
etlerle yağlann bunu hasıl etmeleri
ne de mani olur. 

Demek oluyor ki tekerli hasta· 
nm tekerle teker olacak ıeylerden 
büsbütün sakınması yanlış ve her 
gün etle yağdan başka onlann ya • 
~arak vücudu zehirlememeleri için 
luzum)u bir miktar teker yemesi 
zaruridir. Bu zaruretten dolayı her 
tekerli haatanın tahammül edeceg· i 

• • 
~~nı o kadar tekeri yediği halde 

obreklerinden hiç ıeker çıkarmı
Y~caiı, bir nispet vardır. Az çok bir 
mıkt":r t~kere hiç tahammül etmi • 
Yen h_ıç ~ır tekerli hasta yoktur. Her 
hangı bır tekerli hasta kendisinin 
tahammül edeceg·i ve k d. . 1 .. en ısıne u-
2umlu olan tekeri Yemezs k d 

Bir de ıeker olacağını bildiğimiz 
şeylerin hepıi sade şeker değildir. 

Meaela pek tatlı tatlı yediğimiz bi
zim pilavın pirincinde bile ancak 
yüzdeyetmiı bet kadar şekere dö
necek ıey vardır: o da barsaklarda
ki mayanın keyfi isterse. 

Bundan dolayı, yiyebileceği te
ker miktarını kendi kendisine tayin 
etmeğe mecbur olanın her türlü gı
dalardaki şeker nispetini gösteren 
cetvellerden bir tanesini elde etme· 
si lazımdır. Bu cetvelleri orta mek
teplerde okutulan kitaplarda bile 
bulabileceğiniz için burada tekrar 
etmiyeceğim. 

Şeker hastalığında perhiz eder
ken faydalı bir usul şekerli ve fe· 
ker İz gıdaları ayrı ayrı öğünlerde 

yemektir. Me la öğle yemeğinde 
tekersiz et ve yağ, akşam yemeğin
de unlu yani şeker verecek yemek
ler. Böyle yapınca perhizin daha ça
buk fayda verdiiine dikkat edilmiı-
ti~ G.A. 

YAZLIK ŞAPKALAR 
Pariste bulunan Bayan Afife yeni 

şapka kolleksiyonu ile Ankaraya dön 
müştür. 14 Nisan cuma gününden iti
baren sergisini sayın müşterilerine 

gösterecektir. 1254 

--• YENiŞEHiR --• 

ULUS 
ıinemaıında 

OLİMPİYAT 
GENÇLERİ 

Bütçe iti: 
Her ııeyden önce munzam bir pro • 

gramla hareketi icabettiren memleket 
işleri için evela gelir kaynaklarını 
düzeltmek ve bütçenin tahsilat cephe
sini sağlamlaştırmak icabediyordu. 
Vilayete geldiğim zaman hususi ida
renin birçok borçları olduğunu ve bu 
yüzden tasarlanan hizmetlerin yapıla
madığını, hatta bankadan .faizle para 
alındığını öğrenerek tahsilata ehemi
yet verildi. Ve pek az zaman içinde 
bütün borçlar verildiği gibi tasarla
ı'ıan işler yapıldı ve her zaman işleri 
kolaylaştıracak bir para da elde hazır 
bulunduruldu. 

Bir taraftan arazi tahrir işleri de 
bitirilerek yeni varidat kaynakları el
de edildi. Gittikçe inkişaf eden husu
si idare bütçesi 1937 senesinde 490.548 
lira iken 938 senesinde 550.508 lira ve 
yeni yapılan 1939 bütçesi de 611.207 
lira olarak kabul edildi. 

Bütün vilayetlerden önce merkeze 
sunulan bütçemizin hakiki rakamlara 
istinat ettiği ve her vekaletin memnu 
niyetini temin edecek şekilde memle
ket hizmetlerine tahsisat verildiği an
laşılarak tasdik olundu. Geçen sene 
de yaptığımız işlerle yeni biitçcde ta
sarladığımız işleri şu rakamla hulfisa 
edebilirim. 

Kültür hareketleri: 
Kültür hareketlerine çok ehemiyet 

veren vilayetimizin şu iki senelik ba
şarısı büyük farklarla diğer seneler
den ayırt edilebilir. 680 köyüne karşı 
yalnız 78 köyünde mektep varken son 
senede köylerimize hususi idareden 

/yapılan yardımlarla daha 42 mektep 
ilave edildiği gibi Hamam nahiye mer 
kezinde yatılı bir mektep de açıldı. 
Bundan başka Sorgun, Boğazlıyan 
kazalarında 26 şar bin liraya çıkacak 
iki mektebin bir kısmı ihale edildi. 
Bu mektepler için yeni bütçede geri 
kalan tahsisatı da verilerek bu sene 
ikmal olunacaktır. Bundan başka Ma
den kazasında da böyle bir mektep 
inşas1 için 1939 bütçesine tahsisat 
konulmuştur. Maarife verilen ehemi
yeti rakamlarla ifade için 1938 bütçe
sini zikredelim: 143.700 lira iken 939 
maarif bütçesi 43 bin lira fazlasiyle 
186.842 lira olarak tesbit edilmiştir. 
Mekteplerin çoğu tam devreli şekle 
sokulmutşur. 

Üç sene evel talebe sayısı kızlarda 
16i2 ve erkeklerde 4600 ve muallim 
sayısı 140 iken bu nispetler son sene 
lerde artmış ve bu sene talebe 2569 
kız ve 5990 ı erkek ve muallim adedi 
170 e çıkmıştır. 

Lisemizde talebe gittikçe artmış ve 
125 i kız 600 ü erkek olarak 700 ü geç 
miştir. 

Bu vaziyetin bir pansiyona ihtiyaç 
gösterdiğini gören vilayet umumi 
meclisi eski hastane binasını liseye 
terektmiştir. 

Buna rağmen talebe tehacümü kar
şısında bina ihtiyaca kafi gelmiyece
ğinden Maarif Vekfüetinden bir pan
siyon bi ıası için tahsisat verilmesi ri
ca olunmuştur. Bir taraftan eğitmen
ler de derslere başlamışlardır. 1938 de 
25 eğitmen 939 senesi için 60 eğitmen 
kursa gönderilecektir. 

Yozgat"ta kültiir hareketleri namı-

Y OZRat valisi B. Feyzi Gürel 
na kaydedilecek faaliyetlerden olarak 
gazetelere de ehemiyet verilmiştir. 
Bir taraftan viU'iyetin Yozgat gazete
si köylünün anlıyacağı bir lisanla zi
rai, iktısadi, içtimai makalelerle mün
derecatı islah edildiği gibi sosyal, e· 
debi, tarihi eserleri ihtıva etmek üze
re Halkevi tarafından (Bozok) adiy
le bir mecmua çıkarılmaktadır. Buna 
munzam olarak son zamanlarda tale
benin fikir hareketlerini kucaklıyan 
(Yükseliş) adlı bir dergi de intişar et· 
meğe başlamıştır. 

Nafıa isleri: 

Vilayetin can damarları ohın yolla
rı içinde başlıca istasyoı\u olan Yer -
köy ile Yozgat arası gelir. Bu yolun 
birçok yerleri 1938 senesi içinde çok 
iyi bir şekilde tamir edilmiştir. Bu -
gün 41 kilometre mesafesi olan bu 
yolda otobüs ve kamyonla bir saatte 
vilayet merkezine gelebiliyorlar. 

Bundan başka Boğazlıyan kazasını 
şimendifere bağlıyan 28 kilometrelik 
Fakılı yolu da ikmal edilmiş bulunu
yor. 

Yozgat - Sorgun yolunun mühim 
bir kısmı da inşa edilmiş ve bu su -
retle kazalarla vilayet arasındaki gi
dip gelme işi daha müsait bir şekle 

girmiştir. 
939 senesinde de Yozgat'tan Çoru

ma giden yol üzerinde daha fazla ça
lışılacak bir kısım köprüler betonar
meye tahvil edilecektir. 

Vali konaiı: 
Vali konağından mahrum olan viHi

yct geçen sene kırk bin liraya modern 
bir vilayet konağının ihalesini yap
mış ve bir aya kadar bitirilmesine ça· 
lışılmakta bulunmuştur. 

Hükümet konaiıı: 
Keşif bedeli yüz yirmi bin lira o

lan hükümet konağının elli bin liralı
ğı ihale olunmuştur. 939 senesinde 
fazla tahsisat alındığı takdirde ikma
line çalışılacaktır. 

Kaymakam ve nahi.ve müdürleri 
konaRı: 

kalete ait tasavvurları üzerinde ay
n ayrı ve uzun uzun durmu§ olan 
Başvekil - bu tasavvurları tahak • 

1 kuk cttirmeğe çalışacağı tabii oldu
ğu için - bu sefer bunlardan bahs· 
etmiyerek ihdas olunan iki yeni 
Vekaletin han&İ sebeplerle te§kil e
dilmit olduğunu izah ve gerek Ve· 
kaletlerin ve gerek kabinenin iş 
programlarında Cümhuriyet Halk 
Partisi programının esas olduğunu 
teyit ettikten sonra bütçeye kısaca 

temas etmit ve bugün bütün mem· 
leketin en büyük alakasmı celbet • 
mekte olan dahili ve harici vaziyet
lerimizi kendi realitelerimizin ııığı 
altında tetkika geçmittir. 

Dahili vaziyetimiz bakımından 
hangi enditemiz vardır? Hiç. Bat• 
vekilimiz de bunu en kuvetli keli· 
melerle tebarüz ettirmittir: "Dahil
de devamlı bir huzur ve sükun bu • 
lunduğunu ve türk vatandatınm sa· 
mimi beraberlik ve güven havası 
içinde yaşadığını emniyetle aöyliye· 
bilirim. Cümhuriyet hükümeti, bu 
havanın bulanmamasına, türk va -
tandatının enditesiz çahımasına ve 
kazanmasına, huzur içinde faziletli 
bir aile hayatı geçirmesine ve istik· 
halinden emin olmasına bütün ku • 
vet ve gayretiyle ~ahtmakta devam 
edecektir • ., 

Dıt vaziyete gelince; dünyanın 
n~ halde olduğunu bir iki cümle ve 
bütün çıplaklığı ile ifade eden Bat
vekilimiz, Türkiye harici aiyaseti· 
nin bir tebeddül göstermediğini pek 
doğru olarak beyan ediyor. Biz, 
dostluklarımıza, ittifaklanmıza, ya· 
ni aözüoıüze ve imzamıza aadıkız. 
Bütün devletlere kartı dürüst bir 
politikamız varaır. Hükümetimiz 
sulha hizmeti bu dürüst aiyaaette 
buluyor. Bu politikanın herk~a ta· 
refmdan anlatılması lazımdır. Çün
kü bu aiyaaet kendine güvenen, 
herkeain iyiliğini iatiyen, her taraf. 
tan saygı görmek hakkı olan metin 
ve kudretli bir milletin siyasetidir. 
Fakat "Türk vatan ve milletinin, 
Türkiye Cümhuriyetinin maruz ka· 
labileceği vekayie karıı zamanında 
tedbir almak hususunda cümhuri· 
yet hükümeti müteyakkızdır. En 
yüksek hamaset ve sarsılmaz vatan 
sevgisi kaynağı olan büyük türk or-

( Sonu 8 incı sayfada) 

.1••····································-.. 
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aı ı P.~r~ızden fayda göreceği yer • 
de, buyuk zarar görür. 

muvaffakiyetle devam ediyor 

Bu akşam yepyeni JURNAL 
Seanslar 14,30 - 16,30 • 18,30 

ve 21 de 

Kıymetli sanatkarımız MÜNiR NURETTiN Mısır'da meşhur 
. Abdülvehhab ve Tino Rossi ile beraber. 

939 yılı hususi idare bütçesinde kay 
makam ve nahiye müdürleri evi için 
de tahsisat konuldu ve bunlarda bil -
hassa Yerköy, Şefaatli gibi miihim is
tasyon merkezlerimizin ihtiyacı göz
önünde tutulmuştur. 

Yurdda 35 milyon türk ne bü- ~ 
yük kuvet ve saadet kaynagı - : 
dır. Çocuk Esirgeme teşkilatı -

Bu lüzumlu ,.ker miktarını ta
yin etmek için en iyiai •üph · b. 

f ·ık· • :r esız, ır 
tara tan ı ın hiç ıekeraiz 

. "k h sonra 
gıttı çe 

0

da a tekerli yemekler yedi 
~ ............................................... . 

Yarın ve öbür akşam saat 21 de 

ULUS Sinemasında 

nı yardımınızla kuvetlendir • 
mek bu saadeti bir batında te. 
min etmiye kafidir. 

rerek, hır taraf tan da analiz rapor
ları almaktır. Fakat bu usul ancak 
hekim ve kimya laboratuvarı bulu-

12,15 ucuz matinesinde 
STAT iLAHLARI 

Telefon: 2193 -

Yenişehir 

Yalnız 2 konser verecektir. 
Ka~nıların kalkması: 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Merkezi 

Kağıtları eline aldı, "hadi bakalım bu sefer 
~akkınızdan geleceğim" diyerek karıttı;dı ve da· 
gıtırken kendi kendine söylenir gibi mırıldandı: 

"Bu kadar senedir müdürlük ediyorum, bulun
duğum mektepte hiç vukuat vermedim. Bu yattan 
aonra tu züppe için batımı derde mi sokacağım!" 

Bedri, olduğu yerde kalmıftı. Yol da gelirken 
~a'Zlrladığı müthit cümleler, ağır hakaretler, hat· 
ta çıkarmak niyetinde olduğu kavga suya düı • 
ınüıtü. Aklının almadığı bir bayağılığı, düıünmek· 
ten hile utandığı bir iftirayı bu kadar tabiilikle 
müdafaa eden bir insana karıı değil kendini mü • 
dafaa etmek, ona küfretmek bile imkansızdı. Her 
•Öyliyeceği sözün mukabelesi imkansız bir cevap· 
la karıılaıacağını derhal anlamıttı. Suiniyeti esas 
olarak kabul eden ve bir insanın dürüst, ıamimi ve 
narnuslu olabileceğine ihtimal vermiyen bir kim
•eye kartı kendini müdafaa edebilmenin hazin 
İınkansızhğı onun elini kolunu bağlamıfta. Süratle 
kahveden çıkarak mektebe döndü, canı bir teY 
çalmak istemiyordu. Bavulunu karııtırarak 
raıt gele bir kitap aldı ve okumaya çalııtı. 
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Macide arkadaılarından aynlıp eve dönünce 
derhal odasına çıktı. Çantasını yavatça bir kenara 
bıraktı. Göğüslüğünü aükunetle çıkardı, yüzünü 

sözünü yıkadı, sonra tekrar çantasınm batına gi· 

Vilayetin ehemiyetle takip 
(Sonu 8 inci sayfada) Yerlerin yarısı tutulmuştur. Acele ediniz. 

ettiği 
"\ ••••••••• , ••••••••••••••••••••••••• , •• ıl" 

derek bir coğrafya kitabı çıkardı ve minderin Üs• 
tünde çahımıya koyuldu. 

Aynı sayfayı iki defa okuduğu halde neden 
bahsettiğini anlamamııtı. Düıünceleri mütemadi· 
yen sıyrılıp baıka taraflara kaçıyorlardı. Birisiyle 
mücadele ediyormuı gibi ditlerini sıktı ve utları
nı çattı. Göğsü süratle inip kalkıyor ve yumrukla· 
rı titriyordu. Nihayet elindeki kitabı bir kenara 
fırlatarak mindere kapandı ve hıçkırarak ağlama· 
ya batladı. 

Sesini duyurmamak için diılerini hırsla ot yas· 
tığa geçiriyordu. Bu kendini aıkma onun hiddetini 
daha çok artınyor, batına müthiı bir ağrı getiri· 
yordu. 

Hırsmdan, yalnız hıramdan ağlıyordu. Herke
se, en baıta Bedri olduiu halde, müdüre, arka· 
daılarına, kendine ve etrafındakilere kızıyordu. 

Ne hakları vardı? Onu küçük düıürmiye, o· 
nunla alay etmiye, bütün bu iğrenç hadiselere ae· 
hep olmıya ne haklan vardı? Mektebe gitmek ona 
korkunç bir ıey gibi geliyor, gitmemek ve neden 
gitmediğinin sebebini söylemek veya baıkaları 
arasında bu aebebin fmldandığını düıünmek da· 
ha müthit görünüyordu. 

Dün akıam, müdürün o muamelesinden sonra, 
kendine hakim olmaya çalıımıı, muvaffak da ol
mu9tu; fakat bugün mektepte arkadatlarının ona 
kartı aldıkları tavır gözünden kaçmamıttı. Der· 
hal mektebe yayılan hi.diae, Macide'nin sessizli
ğini kendini beğenme zannedenlerin veya onun İ•· 
tidadmı çekemiyenlerin açıkça hücuma geçmeleri
ne sebep olmuttu. Yanında, duyabileceği tekilde: 

"Vah vah! .• Neler oluyormuı da haberimiz 
yokmuı 1 •• Müliür Bey aağ olsun!" 

Gibi sözler söyleniyor, bakıılar bet on misli 
manalanıyordu. 

Mağrur ve kendini beğenmit değildi. Hiç de
ğildi. Hatta belki de bunun aksine olarak nefsine 
itimadı henüz pek zayıftı. Fakat buna rağmen bu 
çocukların nasıl olup da•baıka birine bu derece 
ehemiyet vererek bütün kafalarını onunla alaka
dar edebildiklerini anhyamıyordu. Bir . insanı 
kendisi kadar, kendi dütünceleri, dertleri, korku
ları ve noksanları kadar ne metgul edebilirdi? 
Halbuki bütün arkadatlarının gözünde sanki si
hirli bir gözlük vardı ve onların kendilerini 
görmelerine mani oluyordu. Bu kadar ahmakça 
bir körlüğe ba~ka türlü mana verilemezdi. Anaıı· 
nın düzgün ve boyalarını çalıp sürünerek mekte· 
be gelen bir kızın başka bir kıza, tırnaklarını bir
az sivriltmit diye kinayeli laflar söylemesi; oğlan 
çocuklarla pazar günü gezmeğe gidip bütün şeh
re yayılacak kadar kepazelik çıkaran ve bu yüz • 
den daha iki gün evel inzıbat meclisine çıkıp bir 
hafta muvakkat tart alan bir zavallının hiç yüzü 
kızarmadan "aman yarabbi!! Hiç utanmak kal
mamıf ... Ayte'nin Ahmet'le gezitine bir bakın!,, 
demesi sadece gevezelik ve düıüncesizlik olamaz
dı. 

Macide etrafındakilerde hoıuna gitmiyen her
hangi bir ıey gördüğü zaman aklına ilk olarak: 
"Acaba ben de aynı ıeyi yapmıyor muyum?,, dü
ıüncesi gelirdi. Fakat arkadatlarından hiç biri
nin, Ömründe bir defa olsun, kendini böyle bir sua
lin karşısında bırakmadığı muhakkaktı. 

Onlara kartı derin bir istihfaf duydu. Bu yüz
den hayatının yolunu değiıtirecek kadar heyeca • 
na düşmeği nefsine karşı bir haksızlık saydı. 

5 
"Ne yaparlarsa yapsınlar, aldınt bile etmiye• 

ceğim!., diyerek kalktı. Sofadaki muslukta üzü-
•. .. .. .. y 

nu, gozunu yıkadı. Tekrar odasına gelip mindere 

oturunca biraz evel elinden attığı kitabı aldı ve ol· 

dukça sükunetle yarınki deni gözden geçirdi. 

Yalnız ara sıra gözleri dalıyor, kafaıından ha

in yüzlü arkadaşlarının hayali geçiyor yahut Bed· 

ri mahcup ve hiddetli tavriyle karııaında dikilip 
duruyordu, Fakat Macide her defasında hafifçe 
batını silkip kaılarını kaldırarak bunları önünden 
uzaklaştırıyor ve derslerine dönüyordu. 

Ertesi günü mektep ona korktuğu kadar de· 
ğitmit görünmedi. Daha yolda iken içinde hiç bir 
sıkıntı bulunmadığını tespit etmitti. İyi bir haber 
almıya gidiyormu, gibi manasız bir hisle ayakları 
yolun bozuk kaldırımlarında çabucak sekiyord.ı. 
Sabahleyin derıe girmeden evel ve ders arasında
ki teneffüslerde kızların kendilerine batka meş
guliyetler bulduklarını, iki gün evelki vakan n 
zannettiğinden çok daha erken unutulacağı ·u 
gördü. Arkadaıları arasında hiç bir zaman mÜ· 

him bir yer tutmadığını, hiç bir zaman büyük ve 
devamlı bir alakanın merkezi olamıyacağını belki 
biraz hüzünle, fakat müsterih bir nefes alarak 
hatırladı. 

Birkaç gün içinde hayat eski f lini aldı. 
Şimdi yedi kiti beraber müzik derıi görüyorlardı. 
Bedri eskisine nazaran biraz daha dalgın, biraz 
daha sinirli idi. Ara ııra,küçük sebeplerle bağırı -
veriyor fakat biraz sonra, kendini affettirmek İs· 
ter gibi yumuıak bakışlarla etrafını süzüyordu. 
Bilhassa Macidc.'ye karıı tavrı çekingen olduğu 

(Sonu var) 
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Aydın' da bir çiftçi kıymetli 

bir tarih • buldu eserı 

Yazan: Francis de Groi11et - 32- Çeviren: L. Karamanoğlu 
Lahtın içindeki iskeletin yüzü altın kaplıdır 

mezarın dışında kabartma resımler vardır Kahvaltl ve arkeoloji 
S abalı kahvaltısı için yaban ho

rozu pişirten Hollicott: 
- Yüzünüz yorgun, çehreniz bo

zulmuş, dedi. 
- Tabii, insan bir gün içinde bü

tün Pollanarua'yı görürse ne olur? 
Çatalı elinde, taaccüple bakarak: 
- Daha bir şey görmediniz Du 

Krusett, dedi. 
- Ne söylüyorsunuz? 
- Evet, ehemiyetli kısımları gör-

mediniz. Daha görülecek neler var. 
- Ne yapalım, artık onları da gör

meyiveririz. 
- Fakat Gal - Vihara mabedini ve 

Rankot dagoba'sını da görmeliydi
niz. 

- Görülmesi lazım olan yalnız bu 
kadar mı? 

- Bu .... Jungle içinde daha görü
lecek neler var. fakat üstlerini or
man örtmüş. Bir şey görünmüyor.,, 

Çok taze av etini çiğniyerek de
vam etti: 

- Gal Vihara m1ibcdini, yazık ka
çırdınız. O m1ibedin ne olduğunu bi
liyor musunuz? 

- Anlatırsanız öğreniriz. 
Hollicott gururla: 
- Nasıl, güzel anlatıyorum değil 

mi? dedi. 
- Öyle, dedim, sizde büyük bir 

hocalık istidadı var. 
Sözüne devam ederek: 
- Siz çocukken bir kesta:ıtyi na

sıl oyardınız. İşte bu m1ibat de tıpkı 
öyle bir kaya içine oyulmuştur. Ta
vanını d"rt sütun tutar. Kapısı yok
tur. Or daki iki sütun arasında da 
bir Budda heykeli vardır. Bir kür
sü üstüne oturtulmuştur. Yüksekli· 
ği 2 metre 40 dır. Kürsünün ne boy
da oldu unu bilmek ister misiniz? 

- Canım u ölçüleri bırakın da 
bana yalnız mabedi anlatın .. 

- Bir y ya tarif edilir, ya edil
mez. Gereceksiniz ki en mühim ci
het bu rakamlardadır. 

Teslimıyetle: 

~ - Öyle ise, dedim, devam 'diniz. 
• - M din içi çok güzel nakış· 
Jarla te?.yın olunmuştur. Fakat is
tikrah ~erecek derecede kararmış
lardir. Mlbedin solunda, eğer cep
heden bakarsanız, dıvarın içinde de
minkinden daha büyük bir Budda 
vardır. Fakat madem ki rakamlar
dan hoşlanmıyorsunuz size bunun 
ölçüsünü öylemiyeceğim. 

-Ne boyda? 
- İçerdekinin iki misli. 
- O ne kadardı unuttum. 
Hollicott hızlıca: 
- Size de bir şeyi tarif etmek ne 

kadar giıç. Söyledim ya içerdeki 2 
m. 80 boyundaydı, pışardaki 4. m. 80 
dir. 

-Hu ra ... 
- Fakat sağ tarafta daha buyük 

bir Budda vardır. Nirvana'nın rüya
sız uykl sunu temsil etmek üzere 
yatmış \aziyettedir. Başını tutan 
sağ elinin vucunda bir lotus çiçeği 
mahkuktur. 

- Mad m ki sağ elinin avucu ba
şını tutuyor. avucundaki lotus nasıl 
görünüy t? 

- Bilmem, fakat görünüyor. Bu 
heykel de 13. m. 80 boyundadır. Se
bebini biliyor musunuz niçin? 
-Hayır. 
- Çünkü budistler bir vücut öl-

düğü vakıt büyüdüğünü farzeder
ler. Ve bı iyor musunuz Dükrusett 
din1erinın bütün esrarı işte bun
dadır. Çunkü siz oturduğunuz vakit 
ayaktakı ir adamın iki misli kıy
metiniz v rdır ve öldüğünüz vakit, 
tenis v y golf oynayan hayattaki 
zavallı uçük bir insandan daha çok 
kıymetınız olur· İşte Budda dini bu· 
dur. 

Güldum. 
Hollicott sordu: 
- M lega ediyorum mu sanı· 

yorsunuz' 
- Bi kis, dedim. Zannediyorum 

ki hakik tin altındasınız. 
Hollicott daha tafsilatiyle ilave 

etti. 
- Si :ı:e söylemeyi unuttum. Bud

da'nın telmizlerinden birisinin de 
heykelim görüyorsunuz. Şu yatan 
Budda ıle oturan Budda'nın arasın· 
da, katohk olan amca kızımın ko
munyon yaparken ellerini göğsüne 
çaprast koyması gibi bir vaziyetle a
yakta duruyor ... 

Bir hint armudunu yakahyarak 
devam ettı: 

- Şiın i Dambulla mabedine ge· 
çelim. Bu bir mağaradır. 

- Na ıl? 
- 160 metre yüksekliğinde ve 660 

metre g nışliğinde bir kayanın için
de bir ma ara. 

- All h aşkına, dedim. Bu kadar 
rakamı nasıl aklınızda tutuyorsu
nuz? Bu marazi bir hassa.. 

Bundan memnun olan Hollicott: 
- De il mı? dedi. Fakat bu, ço-

cukken yaptığım mümaresedir. Bü
tün dostlarımızın telefon numarala
rını ezberledim ve bu sayede Eton'
da ve Oxford'da çok bahisler kazan
dım. Bu bahislerin epiyce yüksek 
olması bana cesaret vermişti. 

- Mağara' dan bahsediyorduk, de
dim. 

- Evet, basamaklardan çıkılınca, 
üstünde bir çok kabartma resimler 
olan bir taş kapı altından geçilir ve 
bir avluya girilir ki orada bir hin
distancevizi ağacı görülür. Küçük, 
büyük bütün Buddalar burada ye
mek yerler ve dua eder veyahut da 
uyurlar. 

- Kim uyur? 
- Tabii, Buddalar. Esas odada 

Budda'nın hayatını tasvir eden oy
ma resimler vardır. Ve sonra holün 
ortasında kayadan sular damlar. 
Bunlar Ganj nehri gibi mukaddes
tir. 

- Neler mukaddestir? 
- Kayadan damlayan sular! 
- Anladım. Sonra? 
- İşte hu kadar, dedi. Şimdi sana 

iki kelime ile de Rankot dagoba'yı 
anlatayım. İhtimal hatırlıyorsunuz 
ki Yungle içinde gördüğünüz Kiri 
dagoba yirmi iki metre kutrunda i
di. 

- Olabilir, dedim. 
- Olabilir değil, öyledir. Rankot 

dagoba'nın elli dört metre kutrun
da olduğunıfsöylersem hepsini öğ
renmiş olursunuz. İlave edeyim ki 
bu Dagoba'nın etrafında küçük kü
çük komik mabetçikler vardır. 

- Konik, diye tashih ettim. 
- Evet, dedi ve bir ikinci hint ar-

mudu kopararak: 
- İşte artık siz de benim kadar 

biliyorsunuz, diye sözlerine nihayet 
verdi. 

(Sonu var) 

lzmir' de Konak Güzel yalı 
yolu yapılıyor 

İzmir (Hususi) - Belediye Konak 
- Güzelyalı caddesinin kaldırım ve 
kanalizasyonu işini yaptırmağa karar 
vererek faaliyete geçmiştir. İnönü 
caddesi fuvar zamanına kadar tama -
men Bandırma taşiyle döşenmiş bu
lunacak ve ağustosta Konak • Güzel
yalı otobüs servisleri başlıyacaktır. 

Belediye, İnönü caddesinin hapi -
sane önünden Asansör'e kadar giden 
kısmını Bandırma taşiyle yaptırmağa 
karar vermiş ve münakasaya çıkar -
mıştır. Bu kısım yol 40 bin liraya ya· 
pılacaktır. İhalesi on beş gün sonra 
yapılacaktır. Sonra Asansör'den Ka • 
rantina'ya kadar olan kısım eksilt -
meye çıkarılacaktır. 

Konak - Güzelyalı hattına tahsis e
dilecek otobüsler Almanya'nın Bus
sing müessesesi tarafından inşa edil
mektedir. Bu otobüsler haziran so -
nunda İzmir'e gelmiş bulunacaktır. 

Aydın, (Hususi) - Germencik na
hiyesine bağlı Neşetiye köyünde tari
hi bir mezar bulunmuştur. Köyün Sö
ğütlü mevkiinde Mehmet Çetin, incir 
tarlasında çift sürerken sabanına bir 
taş takılmıştır. Mehmet taşı çıkarmı
ya uğraşırken büyük bir Hihtın kapağı
nı meydana çıkarmıştır. Mehmet, tah
tın etrafını 60 santim derinliğinde kaz 
mış ve kapağı açmıştır. 
Mezarın içinde kurşun bir mahfaza

ya t.arıh bir kadit vardır. 
Ltihtın başıucunda bakır bir güğüm 

ve Roma asarından bir tunç §amdan, 
ayak ucunda da iki bakır tabak görül
müştür. Güğümün içi yakılmış insan 
külleriyle doludur. 

Mehmet Çetin, kurşun levhayı par
çalamış, iskeleti meydana çıkarmıştır. -.' 
İskeletin yüzünde 24 ayar altın bir va
rak görülmüştür. 

Lfiht 1 metre 40 santim eninde, iki 

Fuardan bir görünü§ 

İzmir Fuarında hazırlıklar 

,., • metre yirmi beş santim uzunluğunda 
ve bir metre derinliğindedir. Etrafın
da kadın, erkek resimleri vardır ve ü
züm, incir, çam kotrası ve yaprakları
nı gösteren kabartmalarla süslüdür. 
Kapağı çatı şeklindedir. Sanduka ile 
kapak yivlerle kenetlenmiştir. Kazı es 

nihayete ermek üzeredir 

Sergi sarayı, hayvanat bahçesi ve eğlenceler 

fuarın bu seneki hususiyetleri arasındadır 
İzmir, (Hususi) - Önümüzdeki beynelmilel lzmir fuarı, bu

günkü hazırlıklara bakılırsa, geçen yıllara ·nispetle, muhakkak ki 
daha çok güzel bir eser olacaktır. Fuarın yeni hususiyeti, sergi sa
rayında gözükecektir. Bu saray, İzmir fuarını, bu !ehrin göğsün
de daimi bir varlık, bir iş mevzuu haline getirmekte, yani, İzmir-

nasında bir kabartmanın burnu ve tek 
de kolu zedelenmiştir. Açılırken 20 

santim kadar kapak yivleri de kırıl-

mıştır. Vilayet makamı keyfiyetten 
haberdar olunca dün laht yerine Vila
yet jandarma bölük kumandaniyle 
maarif mümessili ve halkevinden bir 
heyet göndermiştir. 
Lahtın kapağı kapatılmış ve muha

faza altına alınmıştır. Çıkan eşyalar 
Aydın'a naklolunmuştur. Lahtın tez
yinatı İyuniyen tarzı; tipi, greko-ro
men'dir. 

Aydtn'ila bir yol 
den, beynelmilel fuarın kaldırılabile

ceği şeklindeki bütün endişelere ce
vap vermektedir. Sarayın bir köşesi, 
tamamiyle güzel sanatlarla meşgul o
lan türk artistlerine verilecektir ve 
sanatkarlar, kendi şubeleri üzerinde 
yarattıkları biitün eserleri, bu köşede 
tc hir edeceklerdir. 

komitesi, Marsilya ve Kahire hayvanat 
bahçeleri müdürlükleri ile ya miibade
le esası dahilinde, yahut da para ver
mek suretiyle, İzmir fuarı hayvanat 
bahçesine yeni vahşi hayvanlar getirt
miye teşebbiıs etmiştir. 

Evelki gün, bahçedeki kurtlardan 
biri ,bekçilerinden bir h- aaldır.ı;nı • 

Aydın belediyesi şehirden Topyata· 
ğına çıkan yolun sanat okuluna giden 
kısmını açtırmıya ve yaptırmıya baş
lamıştır. Yol açılmakta ve iki tarafına 
set yapılmaktadır. Yolun inşasında sa
nat okulu yapıcılık talebeleri de eg
zcr11lz yapınaktadırı .-. --o ..:llC'-cı Us 

Aydın'da bulunan UihiJin ka
bartma resimleri, lahit üzerinde 

tetkikler yapılı.var, Aydın'm 

Almanya, bu sene İzmir fuarına ge
niş mikyasta iştirak edecek gibi gö
rünmektedir. Yeni sergi sarayında Al
manya'ya (500) metre murabbaı bir yer 
ayrılmıştır. Alman pavyonunda, bil
hassa ağır endüstriye ait alman imala
tının teşhir edileceği anlaşılmakta
dır. 

İngiltere ve İtalya pavyonları da, bu 
günkü şekilleri değiştirilmek suretiy
le genişletilecektir. 

Komite, bu sene fuarda eğlence mev
zuuna daha çok ebemi yet vermektedir. 
Fransa ve Macaristan'dan muhtelif 
varyete grupları ve diğer artistik te· 
şekküller Fuar komitesine müracaat e
derek çalışmak teklifinde bulunmuş
lardır. Komite, diğer talepleri de göz 
önünde tutarak bu mevzu üzerinde he
nüz kararını vermemiştir. 

Fuardaki hayvanat bahçesi, bugün
kü vaziyeti ile bile halkın yakın bir şe
kilde alakasını toplamaktadır. Fuar 

zavallının bacağını fena halde ısırmış
tır. Bekçi, kendisini zorlukla kurtar
mıştır. 

Eskişehirde bir amele toprak 
altında öldü 

Eskişehir, (Hususi) - Uçak alanın
da açılan kanalizasyon inşaatında ça
lışan bir amele toprak altında kalarak 
ölmüştür. 

Ali Ördek adındaki anl·le kanalın 
içinde çalışmakta olan ustanın verdiği 
ağaç destekleri alıp gerisine bırakı
yormuş. Bu anda kanalın iki şivinden 
biri çatırdı ile kaymış ve çökmüştür. 
Usta tetik davranarak süratle kaçmış, 
fakat kayan toprak üzerinde bulunan 
Ali kendini kurtaramamış toprak yığı
nı ile birlikte çukura girmiştir. Zaval
lı göğsüne kadar toprakla kaplanmış 
ve toprağın tazyiki yüzünden nefes a
lamıyarak ölmüştür. 

.....: ~'·· 

E ;r 
;. 

, 'L •• 1rr 

.. ,,, .. ,,,.J ...... .,. f ... .... 
' • . t"• 
' 

Kız sanat enstitüsü için yapılacak olan bina 
r .................................................................................................................. ~ ............................................ ~ 

IYURl-TAN RESiMLERi 
Sivas'ta yol ve Kültür işleri 

Adana'nın portakal bahçeleri 

Vilayet Meclisi Nafiaya 242 bin 

kültür iılerine 208 bin lira ayırdı 
Sıvas, (Hususi) - Vilayet umumi meclis çalışmalarına niha

yet vermiıtir. Yeni yıl bütçesi 750.000 lira olarak tespit edilmiş
tir. 

Bütçede hususi muhasebeye 141896, 
Nafıaya 242473, Maarife 208.898 lira 
ayrılmıştır. Bütçede bilhassa yol ve 
kültiir işlerine fazla ehemiyet veril
miştir. Vilayet yollarının in§a ve tami
rine hararetle devam edilecek, köy o
kulları inşa edilecek, bilhassa eğitmen 
okulları ıslah olunacaktır. 

Sıvas'ın içtimai hayatında büyük bir 

Kaşta 

tarihi eserler 
Kaş kazası çeşitli 

tarih eserleriyle 
doludur. Bilhassa 
Lisyalılar 2ama· 
nından kalma çe
şitli medeniyet e· 
serleri vardır. Bu
radaki resim Kaş
ta bir lisya ma
bedini göstermek
tedir. 

varlık olan akşam kız sanat okulunun 
yanına bir pavyon ilave olunacak, bu
rası gelecek yıl kız sanat enstitüsü ha
line sokulacaktır. 

Bütçede ve alınan kararlarda ziraat 
işleri ehemiyetle göz önünde tutul
muştur. 

Daimi encümenine BB. Kamil, Şa
kir, Tahir ve Ali seçilmiştir. 
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Kullandığınız koku, 
şahsiyetinizin "elçi ,,sidir 

Çünkü güzel bir koku, burnumuzdan 

·geçerek hislerimize hitap eder 

K oku, yani parf öm bahsinde de 

esas olan zevktir. Burnu
muzdan geçerek hislerimize hitap 
eden bir zevk •• Ve bir çok kimsele
rin beğendikleri bir parföm, muhak
kak benzerlerinin en iyisi değildir. 
Çünkü herkes, benliğinde müsait 
bir saha bulup yerleşebilen kokuyu 
sever. Binlerce çeşit parföm var ve 
herkes hayatında bunlardan yüz
lercesini koklamış olabilir. Hatta, 
kokulan tanımakta, bunlara kıy
met biçmekte ihtisas sahibi olan ka
dın, erkek bir çok kimselere rastla
rnak da kabildir. 

Kokular da, roblar veya mantolar 
gibi, modaya tnbidir. Fakat bunla
rın i~inde az çok klasikleşmiş, yer
leşmıf olanlar vardır. Buna muka
bil bazı ~-~rfömler o kadar yeni, o 
kadar OtıJınaldir ki,ilk defa bunları 
kokhyanlar tesirlerinden kurtula-

mıyarak hemen bunları benimser· 
ler. Vakıa bu keşifler nadirdir a
ma, bunlardan her birinin meydana 
çıkmasr, yukarıda bahsettiğim kla
sik kokulara yeni ili.veler yapılma
aına yol açar. 

Kadın, erkek, herku bu yeni 
parfömleri tercih ediyor. Nasıl bir 
kadın ilanihaye aynı biçimde §apka 
veya rob giyemezse, senelerce müd
det de aynı parfömi: kullanamaz. 
Çünkü moda, giyinmek bakımmdan 
olduğu kadar, koku zaviyesinden 
de, daimi bir değiıikliğe tabidir. 

H emen hemen bütün kadınlar 

parföm kullanırlar. Fakat 
bunlardan yüzde doksan beıi, par
föm kullanmasını beceremez. Ne
den? lki sebeplen dolayı: birincisi, 
kadınlar "kendi" parfömlerine ya-

B · kt ·· ı·· kuma~tan güzel bir ilkbahar mantosu 
eı ren e yun u 3' 

hut da tiplerine uygun gelen bir par 
föme bağlanmamalarıdır. Onlar, i
yi olmak veya kendilerine hediye 
veriJmiı olmak ıartiyle her türlü 
parfömü kullanırlar. 

ikinci aebep daha mühimdir: bu 
parfömleri fena kullanırlar. 

Halbuki, parföm meselesi başlı 
batma mühim bir meseledir. Vücu
dunun tekli ve giyinme tarzı, jest
lerinin, tavırlarının heyeti uınumi
yesi mizacı ve tabiati bakımından, 

tam manasiyJc "kadın,, olan her 
1'adından, kendisine mahsus bir "si
hir,, intiıar eder. işte, kullanılacak 
parfömün bu "sihir,, e uygun olma
sı lazımdır. 

Mesela, ıark tipinde, rehavetli, 
esmer ve dolgun vücutlu bir kadı
nın aürdüğü hafif bir koku ne ka
dar acaip bir tesir bırakırsa, 17 ya
şında, aarışın, zayıf nahif bir genç 
kızın sürdüğü ağır, esrarlı koku da 
o kadar tuhaf bir intiba uyandırır. 

B inaenaleyh bir parföm'ün, 

onu kullanan kadının ıah
siyetine "elçi,,lik edebilmesi için, 
onun etrafında az çok hususi bir 
tarzda intiıar etmesi ve onu, yalnız 
burnumuzun hissedeceği bir nevi 
görünmez manto ile ihata etmesi 
§arttır. 

Bir mendile damlatılan ve ancak 
çanta açıldığı zaman kokusu duyu
lan bir kaç damla esans için olduğu 
kadar, bir kürk mantonun Üzerine 
vaporizatörle alelacele serpiıtirilen 
bir esana için de bu, yukarıda bah
settiğimiz havayı yaratabilmek i
çin, böyledir. 

Etrafındaki havayı kendisiyle 
birlikte götürmek istiyen bir kadın 
için, esans, mahirane kullanılmak 
ıartiyle dahi, kafi değildir. Vücu
dun da bu koku ile rayihalanınıt 
bulunması §arttır. lıte, banyo için 
yapılan kukulu tuzların, tuvalet su
larmın ve kokulu kolonyaların fay
dası, bu gibi hallerde belli olmakta
dır. 

Filhakika parföm vücudun her 
tarafından intişar etmelidir. Yalnız 
saçlardan, yalnız kulağın arkasın
dan veya sadece, yalnız roptan 
İnti§ar eden kokular, çok defa, 
nazik bir burunu tatmin edemez. .. 

P arisli• birçok ıtriyatçılar b~ 

noktayı dütünerek hususa 
müstahzarlar imal etmektedirler. 
Bunların yaptıkları kolonyalardan 
bir kaç damla, bir banyoyu rayiha
landırmıya kifayet etmektedir. Bu 
yeni koku sürünme tarzının ehemİ· 
yeti üzerinde ısrara hacet var mı? 
Erim~ kabiliyetini haiz olmıyan bu 
yağ, kokusundan hiç bir şey kay
betmeksizin, suyun üzerinde kalır 
ve kadın banyodan çıktığı esnada 
gayet İnce bir tabaka halinde vü
cudüne yapı§ır. 

Banyonun hararetiyle açılmış o
lan mesameler, bu yağ zerrelerini 
masseder, üstte kalan su jse esasen 
cilde nüfuz edemiyeceği için, havlu 
ile kurulanır ve kaybolur. Şayet 
sonradan kadın terlerse, ter gudde
lerinin norma) ifrazatiyle beraber 
cilt bu kokulu yağı da dı§nrıya ve
rir ve bu suretle, ter kokusunun 
müziçliği de giderilmiş olur. 

Parisli bir ıtriyatçı, bu tarzda ko
ku aürünmiye "kokunun zeminini 
yapmak,, demİ§tir ki, bundan doğru 
bir tarif olamaz. Esansın daha ıid
detli olan kokusu, itte bu zemin Ü· 
zerine yerleıince kendisinden bek
lenen tesiri verir. 
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Elbiseler 
• • 
ıçın 

İlkbahar kürü 
Kışlık elbiseleri gardroba yerleştirmeden 

önce temizlemeyi ihmôl etmeyiniz 

i lkbahar geldi .. Nerede ise yaz başlıyacak. Birkaç gün sonra, 
kışlık elbise, palto ve mantoları, gelecek kışa kadar, gar

droba yerleştirmek mecburiyetinde kalacağız ve daha hafif el
biseler giyeceğiz. Şimdi, kışlık elbiselere bir istirahat "kür,, ü 
yaptırmanın sırası gelmiştir. Kışlık elbiseleri, her şeyden önce. 
itina ile fırçalamalı, sonra da elbiselerin Üzerlerinde leke varsa, 
her lekenin mahiyetine göre bunları temizlemelidir. işte size, le
ke çıkarmak için birkaç usul: 

• 
Çamur lekesi: / 

Bu gibi lekeleri çıkarmak için, elbisenin lekeli yerini alkollü veya 
hafif amonyaklı su ile yıkamalı, sonra da kuru ve temiz bir bezle, 
bastıra bastıra, silip kurulamalıdır. 

• 
Mum lekesi: 

Önce mum i?.lerini kaznnalı, sonra da iki büvar kağıdı arasına 
yerleştirilecek kumaşı kızgın ütü ile ütülemelidir. Büvar kağıdı
nın işb.t\ haline geldikçe değiştirilmesi lazımdır. Leke bununla da 
çıkmazsa, tetra-klorür ile ayrıca silinmesi lazımdır. 

• • 
Katran lekesi: 

Lekenin üzerine, bastırarak tereyağı sürmeli, onra da lekeli yeri 
tetra-ıklorür ile temizlemelidir. Bu suretle hem katran lekesi, hem 
de yağın lekeli yer üzerinde bırakması muhtemel olan iz kaybo-
lur. · 

• 
Kahve çikulata lekesi: 

Bu gibi lekelere, bilhassa kahve lekesine, sıksık rastlanılır. Kahve 
dökülünce bir kısmet taştı, diyenler de vardır. Lekenin çıkarılma
sı için, kumaşın bu kısmını ılık suya batırmalı. Sabun kullanmak 
doğru değildir. Bu suretle lekeyi tespit etmiş olursunuz. 

• 
Siyah mürekkep: 

Kumaşın lekeli kı mını kaynar ve kaymaklı sud'a batırmalı. Son
ra da sabunlıyarak ılık suda durulamalı. Eğer kumaş yıkanabilir 
cinsten değilse lekenin üzerine limon usaresi sürmeli ve sonra te-

miz bir bezle, bastıra bastıra, kurulamalı. 

•• 
Stilo mürekkebi lekesi: 

Dolmakalemlerin taammiimünden sonra bu, sıksık rastlanan bir 
"kaza,, dır. Lekeli yeri alkole, yahut da 90 derece bir kolonya su
yuna batırarak mürekkebin bıraktığı lekeyi "'eritmek,, lazımdır. 

• 
Yağ lekeleri: 

T creyağı, zeytinyağı. salça ve saire gibi lekeleri çıkarmak için, e
ğer kumaşlar yıkanabilir cinstense ılık suda sabunlayıp durula
dıktan sonra kurutmak kafidir. Suya tahammülü olmıyan ku
maşlar için. lekeyi. üzerine başka bir tampon koyduktan sonra, 
tetra-klorür dö karbon'a batıracağmız başka bir tamponla temiz
leyiniz. 

• 
Boya lekeleri: 

~yet ~ek:. taze i::· boyayı bir bıçakla toplamalı, lekeli yerin iize
rıne _bı.r buvar kagıdı bastırdıktan sonra tetra-kloriir'e veya tere· 
bentın e batırmalı. Bunların bırakacakları izi kaybetmek için de 
kumaşı çitiler gibi uğuşturmalı. 

• 
Pas lekeleri: 

Kumaş fazla nazik değilse, lekeli yeri sıcak bir asit oksalik mah
lulün_e batırmalı .. Diğ~r kumaşlar için de asit oksalik'i kaynar su
da enterek, lekelı yerı bu suyun buharına tutmalı ve sonra soğuk 
suda durulamalı. 
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Eflatun renkli ipekli kumaştan ya
pılmış zarif bi! sıivare robu 

Kırmızı zemin üzerine beyaz empri
me desenli ipek krepten öğle 

sonu robu 

Sütü nasıl 

kaynatmalı ? 
Birçok ev kadınları, ilk bakış

ta basit sıibi RÖrür.en süt kaynat
manın hakikatte ne kadar müziç 
olduitunu bilirler. Cünkü südü 
biraz uharlı'' ateş üz.erine koyar· 
sanız, kabın dibinde bir tabaka 
bırakır ki, sonra bunu temizle
mek için uzun zaman uiraşmak 
ve yorulmak lazımdır. 

Bunun önüne S!ecmek icin de 
Rayet basit bir care vardır: sütü 
kaynatmadan önce İçine ya bir 
tek parca şeker atmak, yahut ela. 
sonradan süte konulması icap e
den miktarda şekeri. sütü afete 
koymadan iliivc etmek ... 

inanılmaz bir şey ı!İbi l{e/iyor 
ama. tecrübesi tıavct kolay. Böy
lelikle hem tencereleri uzun u
zun yıkamaktan, hem de sütün İ· 
cine şekeri attıktan onra bunu 
eritmek icin dakikala a uiraş. 
maktan. ve beklemeden kurtul. 
muş olacaksınız. 
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Kamutay ihtisas 
encümenlerinin 

seçimi dün yapıldı 

u ı: us 

Büyük Millet Meclisi ittifakla 
hükOmele ·itimadını bildirdi 

'(Başı 1. inci sayfada) 1 bittin Akyüz (Kars), İbrahim Sürey 

~.d?a~ Menderes (Aydın), Fahrettin ya Yiğit (Kocaeli), Ali Muzaffer G_ö 
Xmtoglu (Balıkesir), Hayrettin K _ ker (Konya), Hikmet Bayur (Manı
ran (Balıkesir), Lfitfi Gören (Bolu~. sa), Necmettin Sadak <.Siv:s), Yah
Mustafa Fehmi Gerçeker (Bursa) ya Kemal Beyatlı (Tekırdag), Nazım 
Nevzat Ayas (Bursa) · Nuri Kayaa1' Koroy (T.okat). 

(Başı 1 inci sayfada) 
rımla arzetmekJe bahtiyarım. 
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te ait vazifeler toplanarak (Ticaret 1 ve vereceğiniz direkti fl~r dairesinde 
Vekaleti) teşkil edilmiştir. Bu veçhi- milletin refah ve saadetıne çalışmak 
le vücuda gelen vekaletlerle, idare ve azmindeyiz. Eğer, bizi bu vasıfları
teknik bakımından işlerin yürümesi- mızla yüksek maksatlarınıza hizmet 

((Çorum), Tahir Berkay (DenizliS 
Mehmet Şahin (Gaziantep), Generaİ lktısat encümeni: 
ilhsan Sökmen (Giresun), Şevket Er_ Berç Türker (Afyon Karahisar), 
doğan (Gümüşane), Dr. Yusuf Ziya Hamza Erkan (Afyon Karahisar), 
~omer (Kırşehir), Kemalettin Al- İzzet Akosman (Afyon Karahisar), 
pak (Kocaeli), Dr. Vehbi Demir Ahmet Ulus (Ankara), Muammer E
[(Ordu), Hamdi Şarlan (Ordu), İsma- riş (Ankara), Nazmi Topçuoğlu (Ay-
11 Ç:ımaş (Ordu), Raif Dinç (Rize) dın), Vdi Necdet Sünkütay (Diyar
Melıha Ulaş (Samsun), Naşit Fıra; bakır), Fuat Balkan (Edirne), Salih 
~Saııu:un), General Akif Öztekin Er_ Başotaç (Erzincan), Emin Sazak (Es 
d:mgıl (Sivas), Hikmet Işık (Sivas) kişehir), Nuri Pazarbaşı (Gaziantep), 
~ıy~ Başara (Sivas). Süleyman Sırrı. İsmail Sabuncu (Giresun), F.Aiip Ser-
edık (Trabzon), Münip Boya (Van) vet Tör (Gümüşane), Doktor Muh-

B .. t .. . tar Berker (İçel), Abidin Daver (İs-
u çe encumenı: tanbul), Ahmet Hamdi Denizmen 
Yahya Galip Kargı (Ank ) D (İstanbul), Benal Arıman (İzmir), 

Zihni Ülgen (Bolu), Rusuh~r~ •1 ~· Dr. Mustafa Bengisu (İzmir), Meh-
~Çanakkale), Riıştü Bekit ~D.0 a: ı met Aldemir (İzmir), Kahraman A
kır), Fethi Altay (Elazığ) İı~ar d - rıklı (Kars), Muharrem Celal Bayar 
Ar~_un .. (Erzincan), Durak• ~a~r e: (Kastamonu), Ahmet Hamdi Dikmen 
(Gumuşane), Turhan Cemal B .kY (Konya), Kazım Okay (Konya). Be
K1çel), Mükerrem Ünsal (İ erı ;r sim Atalay (Kiıtahya), Dr. Rasim 
1:akihe Öymen (İstanbul) G 1~pa~a h, Ferit Talay (Niğde). Hasan Cavit 
tıyar Göker (İstanbul) T' h a.ıp C a: (Rize), Şemsa İşcan (Seyhan), Naki 
k~ (Kastamonu), Faik B: :~~ ;: _ Bekmen (Siirt), Yusuf Kemal Ten -
serı),Sadettin Serim (Ka y ') (B Y girşenk (Sinop), Hasan Karabacak 
ha · yserı • ur - Z ld k) nettın Denker (Kırkla l') Ş k ( ongu a . Öd") re ı , ev at 
(K u (~ırklareli), Mehmet Seyfeli Kütüpane encümeni: 
t ~ırşehır), Orgeneral A. Sait Akbay-
ugan (Kocaeli), Ali Rıza Türel (Kon 
ya~, Naim Hazım Onat (Konya) Ala -
~~ın Tiridoğlu (Kütahya), Muttalip 

1 
er (Malatya), Osman Taner (Ma -

;ı;a), Mansur Bozdoğan (Mara ), 
ı a E~ten (Mardin) Hüsnü Kitap -
~a~~~gla), Ştikrü Ataman (Muş), 
E d ~Yalman (Ordu), General Naci 

r enız (Seyhan), Remzi Çiner (Si
vas), Raif Karadeniz (Trabzon) Sır 
~ )Day (Trabzon), Sami İşbay (Ur • 
a •Ahmet Sungur (Yozgat) 

Dahiliye encümeni: 

. Eaat Uras (Amasya), Fevzi Daldal 
ıAnkara), Rasih Kaplan (Antalya), 
ah~a Sezai Uzay (Balıkesir), Nec

~ettın Sahir (Bingöl), Fatin Güven
dı~en .<Bursa), Fazlı Güleç (Bursa), 
8:~1ı;ı:ıı Ergeneli (Çanakkale), Atıf 
Tuzun (Çorum), İsmail Kemal Alp
aar (Çoru~), Osman Şahinbaş (Edir
n.e),Gl.Zekı Soydemir (Erzurum),Na 
kıye Ergün (Erzurum), Münir Akka
~ (Giresun), Reşad Mimaroğlu (İz
ınır), Esat Özoğuz (Kars), Zihni Or
hun (Kars), Ahmet Hilmi Kalaç 
(Kay.seri), Nazmi Toker (Keyseri), 
~evkı Ergun (Konya), Emrullah Bar 
d~n (Malatya), Edip Ergin (Mar-
ın), Mehmet Ali Yürüker (Sam

•un): Mithat Şükrü Bileda (Sivas), 
~eltliJ Uybadın (Tekirdağ), Galip 

ekel (Tokat), Ziya Arkan (Yoz
gat), İbrahim Etem Bozkurt (Zon
guldak), Rifat Varda (Zonguldak), 

Divanı Muhmcbat encümeni: 
Akagündüz (Ankara), Hilmi Şere

ınetli (Balıkesir), Muzafer Akpınar 
(Balıkesir), Tevfik Temelli (Bitlis), 
Cemil Özçağlar (Bolu), Emin Yerli
kaya (Bolu), İbrahim Necmi Dilmen 
~Bu.rdur), Mehmet Sanlı (Burdur), 
B afız Dumlu (Erzurum), Gl. Refet 

ele (İstanbul), Hacer Dicle (Kasta
~on~), liilmi Çoruh (Kastamonu). 
B~rı !amaç (Kastamonu), Hazım 

(.::ı_rekçı (Kır ehir), Mehmet Erten 
araş), Cemal Karamuğla (Muğ

la), Faik Soylu (Niğde), Ahmet İh
aan Tokgöz (Ordu), Mitat Aydın 
((irabzon), Haydar Riiştü Öktem 

unceli). 

C. ve lnhi•arlar encümeni: 
Nafiz Aktın (Amasya), Dr. Cemal 

Suda (Bolu), Atıf Kamçıl (Çanak

kale), İsmet Eker (Çorum), Süley
man Köstekçioğlu (Çorum), Şakir 
Bara~ ~Çorum), Dr. Kazım Samanlı 
(~e~ızlı), Fahri Akçakoça Akça (De 
~ızlı), Cahit Çubukçu (Diyarbakır). 
~tamat Özdamar (Eskişehir), Sadet

tın ~raz (İstanbul), Ali Dikmen (Ko 
~~eh?., İ~zet Erdal (Konya), Gl. Sey
A D.uzEgoren (Mardin), Dr. Hüseyin 
vnı rcan (M ğJ ) N • E 

(N'ğd u a , aım rem 
D ı . e), Hulusi Arıcıoğlu (Sinop) 
yanış Eyüpoğlu (Trabzon) Mita; 

en)el (Tunceli), Ekrem Pek~l (Yoz
gat. 

Hariciye encümeni: 

Falih Rıfkı Atay (A k ) D C -mal T n ara , r. e 
k unca (Antalya), Mümtaz Kay-

n(Ba 
1 
(Aydın), liasan Cemil Çam bel 

o u Asım Us ( ç 
İbrahim Tali Ö .. oruh D)'. Dr. 
b k ngoren ıyar -

a ır ), Zeki Mesut Alsan ( J)i -
yarbakır), Fazıl Ahmet Aykaç (Ela
zığ), Saffet Arıkan (Erzincan), GI. 
P~rt~~ Demirhan (Erzurum), Altmet 
Şükru Esmer, Salah Cimcoz (İstan
bul), Halil Mente e (İzmir), Gl. Mu-

Dr. general Besim Ömer Akalın 
(Bilecik), Dr.Mustafa Cantekin (Ço
rum), Mihri Pektaş (Malatya), Ha
zım Tepeyran (Niğde). 

M aaril encümeni: 
Be1kis Baykan (Ankara), Türkan 

Örs (Antalya), İsmail Hakkı Uzun· 
çarşılı (Balıkesir), Avni Yukaruç 
(Çanakkale), Re at Nuri Gültekin 
(Çanakkale), Talat Onay (Giresun). 
İzzet Ulvi Aykurt (Hakari), Emin 
İnankurt (İçel), Ali Karni (Akyüz), 
(İstanbul), İbrahim Alaattin Gövsa 
(İstanbul), Nazmi Ülker (İzmir), Şe
hime Yumız (İzmir), Fuat Köprülü 
(Kars), Rıdvan Nafiz Edgüer (Mani· 
sa), Ali Canip Yöntem (Ordu), Selim 
Sırrı Tarcan (Ordu), Hasip Ahmet 
Aykuna (Tokat), Halil Nihat Bozte
pe (Trabzon), Hamdi Ülkümen (Trab 
zon), Refet Ülgen (Urfa). 

Maliye encümeni: 
Cemal Akçın (Afyon K.), Haydar 

Çerçel (Afyon K.), İhsan Tav (Ağ
rı), Dr. Galip Kahraman (Bursa), 
Zülfü Tirel (Diyarbakır), Münir 
Husrev Göle (Erzurum), Ahmet Ak
su (Gaziantep), Atıf Bayındır (İs
tanbul), Kamil Dursun (İzmir), Ö
mer Taşçıoğlu (Kayseri), Hamdi Ku
leli (Kırklareli), İzzet Özkan (Kırşe· 
bir), İbrahim Tolon (Kocaeli), Ka
zım Gürel (Konya), Mahmut Nedim 
Zapçı (Malatya), Faik Kurdoğlu 
(Manisa), Dr. Abravaya Marmaralı 
(Niğde), Kemalettin Kami (Rize), 
İbrahim Arvas, Yusuf Özençi (Zon
guldak). 

M. H. Tetkik encümeni: 
Rifat Araz (Ankara), Şakir Kına

cı (Ankara), Mehmet Emir (Balıke
sir), Ziya Esen (Çankırı) 'Mazhar 
Müfit Kansu (Çoruh), Ziya Karamür
sel (İstanbul), Dr. Hilmi Oytaç (Ma
latya), Hakkı Kılıçoğlu (Muş), İbra
him Mete (Seyhan), Hakkı Ungan 
(Van). 

Milli Müdafaa encümeni 
Hacim Çarıklı (Balıkesir), Salih 

Bozuk (Bilecik), Dr. Akif Arkan 
(Çankırı), Eyyüp Sabri Akgül (Ço
rum), Gl. Kazım Sevüktekin (Diyar
bakır), Aziz Akyürek {Erzurum), Sa
lim Altuğ (Erzurum), Şükrü Koçak 
(Erzurum), Hasan Fehmi Ataç (GÜ· 
müşane), Yusuf Ziya Zarbun (Gümü
şane), Dr. Tuğamiral Hakkı Şinası 
Erel (İstanbul), Husrev Kızıldoğan 
(Kars), Şerafettin Karacan (Kars), 
Vehbi Bilgin (Konya), Gl. Osman 
Koptagel (Malatya), K~zım Nami 
Duru (Manisa), Hasan Reşit Tankut 
(Maraş), Sadullah Güney (Muğla), 
Amiral Fahri Engin (Samsun), Ruşe
ni Barkın (Samsun), Sinan Tekelioğ
Ju (Seyhan) Cevdet Kerim İncedayı 
(Sinop), Rahmi Apak (Tekirdağı), 
GI. Ahmet Yazgan (Uda), Cel51 A
rat (Yozgat), 

Nafıa encümeni: 
Mebrure Gönenç (Afyon K.), Arif 

Baytın (Ankara), Eşref Demirel 
(Ankara), Ali Riza Erem (Çoruh), 
Fuat Ziya Çiyiltepe (Elazığ), Aziz 
Samih İlter (Erzincan), İzzet Aru -
kan (Eskişehir), Osman Işın (Eski
şehir), Hüsnü Özdamar (İsparta), 
Sadettin Epikmen (İzmir), Sadri Er
tem (Kütahya), Mehmet Şevket Öz -
pazarbaşı (Malatya), Vasıf Çinay 
(Malatya), Osman Erçin .(Manisa), 

llatay Millet Meclisi Reisi 
Abdülgani Türkmen 

Riyaset divanının münasip bir ce
vap vermesi ve Hamza Ergun (Afyon 
karahisar), Dr. General Besim Ömer 
Akalın (Bilecik), General Sıtkı Üke 
(Tokat) ın tahlifinden sonra, seçim 
daireleri sırasiyJe intihap mazbatala
rı okundu ve tasdik edildi. 

Bundan sonra dahili nizamname 
mucibince 17 encümen için seçim ya
pıldı ve reis reylerin tasnifi için cel
seyi tatil etti. 

Baıvekilimizin beyanah : 
İkinci celse saat 16.08 de açıldı ve 

reis, sözü, Başvekil Dr. Refik Say· 
clam'a verdi. Başvekilimiz, sık sık ve 
sürekli alkışlarla kesilen şu mühim 
nutku söyledi: 

- Aziz arkada )arım; 
Büyük Millet Meclisinin intihabı

nın yenilenmesi dolayısiyle kabine
nin istifasını Rcisicümhurumuza tak· 
dim ettim. Kabul ve yeni kabinenin 
teşkilini tekrar bana tevdi buyurdu -
!ar. Bug iın, yeni kabineyi yiiksek hu· 
zurunuza getiriyorum. 

Bu kabine ele, şimcliye kadar oldu· 
ğu gibi mensup olduğumuz Cümhu -
riyet Halk Partisinin p•ogramını ta -
hakkuk ettirmek için çalışacaktır. 

Yeni iki vekalet 
Kabinenin iş bölümü noktasından 

eskisine nazaran farkı; Nafıa ve İktı
sat Vekfiletlerinin ikışer vekalete ay
rılmış olmasıdır. Seneler geçtikçe va
zifeleri artan bu iki Vekaletin, gördük 
leri amme hizmetlerine nazaran bir 
taksime tabi tutulması ihtiyacı hisso
lunuyordu. Bu suretle, şimdiye kadar 
inşa, nakliyat ve muhabere işlerini 
gören Nafıa Vekaleti, yalnız inşaatla 
meşgul bir Vek51et haline getirilmiş, 
münakale ve muhabereye ait olan 
hizmetlerle İktısat Vekfiletine bağlı 
deniz nakliyat işleri alınarak (Müna
kale ve Muhabere Vekaleti) ihdas o -
lunmuştur. Keza, ticaret ve sanayi i -
)erini gören İktısat Vekaleti, yalnız 
sanayi ve maadin işleriyle meşgul ol
mak üzere bırakılmış, iç ve dış ticare-

Halit Mengi (Niğde), Abdurrahman 
Naci Demirağ (Sıvas), GI. Sıdkı Üke 
(Tokat), Sami Erkman (Tunceli), 
Şeref Uluğ (Urfa), Vcled İzbudak 
(Yozgat). 

S. ve M. lçtimai.ve encümeni: 

Dr. Hüsamettin Kural (Ağrı)• Dr. 
Taptas (Ankara), Dr. Münir Soykan 
(Antalya), Dr. Şakir Şener (Aydın), 
Dr. Muhlis Suner (Bilecik), Dr. Ah
met Ruhi Yeşilyurt (Burdur), Dr. 
Refik Guaran (Bursa), Dr. Hamdi 
Berkman (Denizli), Dr.Fntma Memik 
(Edirne), Dr. Mehmet Ali Ağakay 
(Gaziantep), Hasan Vasıf Somyüre 
(Giresun), Riza Saltuğ (Kastamonu), 
Salih Turgay (Kayseri), Dr. Fuat So
ragman (Kocaeli), Dr. Osman Şevki 
Uludağ (Konya), Dr. Ali Süha Delil
oaşı (Kütahya), Asım Tümer (Mani
sa), Dr. Riza Levent (Mardin), Naz
mi Trak (Tekirdağ), Hüsamettin O
kan (Zonguldak). 

T eşkilôtı Esasiye encümeni: 
Gl. Kazım Özalp (Balıkesir), Fet

hi Okyar (Bolu), Fazıl Nazmi Örkün 
(Çankırı), Hüseyin Cahit Yalçın 
(Çankırı), Necipali Küçüka (Deniz
li), Yusuf Ziya Özer (Eskişehir), GJ. 
Cemal Mersinli (İçel), Gl. Kazım Ka
rabekir (İstanbul), CeıaI Bayar (İz
mir), Mahmut Esat Bozkurt (İz:mir), 
Dr. Tevfik Aslan (Kastamonu), I>r. 
Fuat Umay (KırJareli), Hiiseyin Rah
mi Gürpınar (Kütahya), Recep Pe -
ker (Kütahya), Kenan Örei: (Mani -
sa), Yunus Nadi (Muğla), Süleyman 
Necmi Selman (Samsun), Ali Münif 
Yegana (Seyhan), Resai Erişken (To
kat), Mehmet Emin Yurdakul (Urfa). 

Ziraat encümeni: 

nin daha kolay bir hale konulduğunu edecek kabiliyette görüyorsanız iti
ve Vekillerin de daha yakından kendi mat reylerinizle taltif, takviye ve işi
işlerini takip ve kontrol edebilecek - mize devama müsade buyurunuz. (Bra 
!erini ümit ediyoruz. vo sesleri, şiddetli alkışlar) 

Vekaletlerin iş programında bir • 
değişiklik yoktur. Kabinenin progra· B. Relik ince kürsüde: 
mında olduğu gibi, Vekaletlerin iş Hükümetin yeni iki vekaletle zen -
programlarında da Cümhuriyet Halk ginleşmiş olması manasının, yeni Tür 
Partisinin programı esastır. kiye'nin medeniyet yolunda aldığı hı-

Cümhuriyet devrinin en muvaffak zın ve iktisap ettiği kuvetin bir ifa
prensipJerinden biri olan denk bütçe desi ol!luğunu söyliyen B. Refik 1n
esasına dayanarak hazırlanan 939-940 ce (Manisa), mütekamil bir seyir gös
mali sene bütçesi huzurunuza takdim teren hükümet organizasyonunun 
edilmiş bulunmaktadır. Müzakeresi memleket bünyesine çok faydalı ola
esnasında gerek şah"en, gerek kendi- cağına itimadının tam olduğuna işa· 
leriyle çalışmakla iftihar duyduğum ret etti. Memleketin içinde buJundu
Vekil arkadaşlarımın size vereceği- ğu huzur ve sükunun üzerinde tak
miz izahat bunu gösterecektir, kanaa- dirle duran hatip dedi ki: 
tindeyim. "- Huzur içinde, hükümetin ifa-
Yalnız dahili ve harici vaziyetten desince, huzur içinde faziletli bir aile 

bahsedeceğim : hayatı geçirmek davası türkün zaten 

/ç politikamız fazilete olan aşkının selahiyetli bir 
dilden tekrarı dolayısiyle bizim hisle-

Dahilde devamlı bir huzur ve sü - rimizin tercümanı olmuştur.,, 
kun bulunduğunu ve türk vatandaşı - Dış politikamız mevzuuna geçen il. 
nın samimi beraberlik ve güven hava- Refik İnce devlet adamlarımızın bil
sı içinde yaşadığını emniyetle söyJi- hassa bu mevzu üzerindeki hassasiyet 
yebilirim. (Bravo sesleri, alkışlar). ve isabetleri üzerinde durarak dedi 
Cümhuriyet hükiimeti, bu havanın ki : 
bulanmamasına, türk vatandaşının .. _ Biz, ciimhuriyet devrindcnberi 
endişesiz çalışmasına ve kazanması- bütün muvaffakiyetlerimizi kendile
na, huzur içinde faziletli bir aile haya- rine itimat ettiğimiz adamların ikti -
tı geçirmesine ve 'stikbalinden emin dar ve muvaffakiyetinde gördük, on
olmasına bütün kuvet ve gayretiyle lardan itimadımızı esirgemedik. E -
çalışmakta devam edecektir. (Alkış - miniz, katiyetle eminiz ki, bu adam-
lar). lar da, mazideki ricalin kıymetlerini 

Aziz arkadaşlarım ; ikmal ve itmam edecekler ve bize bah 
Dünya vaziyetinin baş döndürücü settikleri emniyet ve huzuru, dahilde 

bir süratle her an değişiklikler göste· olduğu gibi hariçte de, muhafaza ede
ren inkişafı, harici siyasetimizin her ceklerdir. (Alkı§!ar). 
zamankinden ziyade müteyakkız ol- Hakiki milliyetçiler, millet menfa -
masını icap ettiriyor. M iJJetleri biri - atini müdrik olanlar, kendilerinin sa
birinin karşısına diken, bir kaç gün adet ve seUimetini başkalarının muva
gibi kısa zaman içinde devletlerin orJ zenesindc, başkalarının teveccühünde 
tadan kalkmasına mUncer olan bugün- değil, evela kendi imanında ve kuve
kü dünya buhranı, sulha olan kuvetli tinde bulur, ondan sonra büyük mil
merbutiyetini her zaman ilan ve isbat 11 dfivalara i tirakte bulur. Türk milli 
etmiş bulunan cümhuriyet hükümeti- mücadelesinden evelki hataları tama
ni tabiatiyle yakından aUikadar et- men bir tarafa bırakarak kendine has 
mektedir. bir emniyetle, herkes tarafından kolu 

Dış politikamızda istikrar 
Fakat bütün bu değişmeler, bu sü

ratli ve esaslı inkişaflar yanında, 

Türkiye'nin harici siyaseti bir tebed
dül göstermemektedir. Dostluklarına, 
ittifaklarına velhasıl sözüne ve im -
zasına sadık olan Türkiye, sulhü sev -
mek ve sulhe hizmet etmek yolundaki 
azminde aynı iman ile ve aynı itina 
ile berdevam bulunmaktadır. (Alkış
lar). 

Bu kargaşalıklar önünde, cümhu
riyet hükümetinin büyük, küçük bü
tün devletlerle aynı samimiyet ve dü
rüsti altında dostane münasebetlerini 
idame etmekte bulunduğunu ve bun
dan sonra da idamcye çalı acağını si
ze söyliyebilirim. 

Sulha hiımeti, hükUmetiniz, bu 
dürüst siyasette buluyor. 

Fikir ve menfaatlerin bu kadar şid
detle çarpıştığı zamanımızda, Türki
ye için ne bir fikir cereyanı, ne de 
herhangi bir menfaat hırsı, sulh yo -
]undan inhirafta amil olmamaktadır 
ve olmıyacaktır. (Bravo sesleri, alkış
lar). 

Milletimizin hayat ve refahını teh
likeye atabilecek hareketler, hüküme
tinizden sadır olmıyacaktır. (Bravo 
sesleri) Elverir ki iyi niyetlerimiz ve 
bütün devletlere karşı beslediğimiz 

samimi ve dostane bitaraflık doğru
dan doğruya veya bilvasıta ihlal edil
mek teşebbüsüne maruz kalmasın. 

Çok tehlikeli, buhranlı ve sık te
beddül eden enternasyonal vaziyet i
çinde harici siyasetimizin bu ana hat
larını tebarüz ettirmekle iktifa edi
yorum. Yeni 'vaziyetleri umumi sulh 
menfaati ve türk ali menfaati bakı
mından daimi bir teyakkuz ve tetkika 
tabi tutacağız. Ve Büyük Meclisin 
murakabe ve karar hakkını daima za
manında ve tam olarak kullanması i
çin Hizım gelen ihtimamı dikkkatle 
tatbik edeceğiz. (Alkışlar) 

Türk vatan ve milletinin, Türkiye 
cümhuriyetinin maruz kalabileceği 

vakayie karşı zamanında tetbir almak 
hususunda, cümhuriyet hükümeti mü
teyakkız bulunmaktadır. (Alkışlar) 

Ordumuzla iftihar ederiz 
En yüksek hamaset ve sarsılmaz va 

tan sevgisi kaynagı olan büyük türk 
ordusuna dayanarak her tehlikeyi ve 
tecavüzü bertaraf edeceğimiz kanaa
tinde olduğumuzu söylemekle iftihar 
duyarım. (Bravo sesleri, şiddetli al
kışlar). 

ve kanadı kırılmış bir zamanda kendi
ne güvenmenin verdiği kuvetle ve 
maneviyatla yürümenin. mükafatı i -
çindedir. Ve bu mükafattan inhiraf 
etmek imkanı yoktur. Bu bakımdan
dır ki ricalimize nasıl güveniyorsak, 
siyasetimize nasıl güveniyorsak,· rica
limiz ve siyasetimizin temel taşını teş 
kil eden ordumuza dahi, elbette o ka
dar güveniyoruz. (Şiddetli alkışlar). 
Dimağlarımızın bize emrettiği te

yakkuzun icaplarını kuvetimizin ve 
birliğimizin yardımı ile temin etmek
te, dün olduğu gibi yarın dahi, iman 
etmiş bulunuyoruz. Onun için hükü
mete candan itimadımızı verirken ka
tiyetle şunu söyliyorum: biz milli 
şeflerin arkasından gitmekte daima 
kazandık. Milli Şef'in arkasında Ata
türk evHitları, kendilerine emanet e
dilen davasını dahilde ve hari~te, hiç 
bir şeyden yılmıyarak, muhafaza et -
mekte dün olduğu gibi bugün de ye
ni.sJen ahdı peyman etmiş vaziyette -
dir. işte hükümete, işinde yürürken, 
bu kadar kuvetli sahip bir millete da
yandıklarından emin olduklarını söy
lemekle sözüme nihayet veriyorum. 
(Alkışlar). 

B. Bere Türker' in sözleri 
Refik İnce'den sonra Berç Tiırker 

(Afyonkarahisar) söz aldı. Bizim hah 
tiyarlığımızın türklüğümüz ile başla
dığını, Milli Şefimizin, Kamutay'ın, 
hükümetin, Partinin mevcudiyetiyle 
devam ettiğini söyliyerek dedi ki: 
"- Yurdumuzun haricinde müthiş 

silahlanma yarışı devam ederken bir 
emniyetsizlik ve fırtına havası esiyor, 
ve her gün sulhu ihlfil edici hadiseler 
önünde bulunuyoruz. Bu vaziyetin 
umumi bir harp doğurabilir endişesi 
şöyle dursun, hariçteki emniyetsizlik 
ve mütemadi silahlanma yarışı, eko -
nomik noktai nazarından dahi, o mil
letleri iflasa sevkedici bir felakettir. 
İnşallah her tarafta aklıselim galebe 
eder ve dünya ahvali kespiseHih eyler. 
Türk milleti sulhperver olduğunu bü
tün dünyaya ilan etmiştir. On sekiz 
milyon türk asırların en bliyük adamı 
olan Şbedi Şefimiz Atatürk'ün teslim 
ettiği şanlı inkıl5p ve cümhuriyet bay 
rağının altında, muazzez Reisicümhu
rumuzun yanıbaşında, şanlı türk or
d~su ile beraber, yekpare bir cisim teş 
kıl ederek hazır durmaktadır. Bina -
enaleyh kendi kuvetine güvenen ci -
vanmert türk milJeti hariçteki karı -
şık vaziyeti ve vahim h5diseleri itida
lidemle tftkip etmektedir. 

Nuri Göktepe (Aydın), Rahmi Sel
çuk (Balıkesir), Emin Aslan Tokat 

(Denizli), Yusuf Başkaya (Denizli), 
Faik Kaltakıran (Edirne), Fikret At

lı (Giresun), Sabit Sağıroğlu (Ela -
zığ), Ahmet Ovacık (İçel), Rahmi 
Köken (İzmir), Ömer Küntay (Kars) 
Zühtü Akın (Kırklareli), İbrahim 
Dilban (Kocaeli), Naı;uhi Baydar 
(Malatya), Hüsnü Yaman (Manisa), 
Kani Karasman (Manisa), Yaşar Ö -
zey (Manisa), Dr. Abdülkadir Kema
li (Bayazıt), Muhittin Birğen (Mar -
din), Damar Arıkoğlu (Seyhan), İs
mail Sefa Özler (Seyhan), Tevfik 
Tannan (Seyhan), Ali Rıza Esen 
(Siirt), Şefik Özdemir (Siirt), Atıf 
Esenbel (Sıvas), İsmail Mehmet U -
iur _(Sıvas). 

İşte, arkadaşlar, maruzatım burada 
bitiyor. Sözüme başlarken arzettiğim 
gibi, cümhuriyet Halk Partisinin 
programına sadık ve onun tahakku
kuna ~alışan arkadaşlarınız olmakla 
bahtiyarız. Sizin gösterdiğiniz Y,Olda 

Ancak, bütün dünya bilmelidir ki, 
daima yükselen ve ilerliyen hakşinas 
ve sulhperver Türkiye cümhuriyeti, 
ebedi ve sarsılmaz bir varlıktır. (Bra
vo ve sürekli alkışlar). 
.Ya~sın ganlı tUrk milleti ve onun 
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. 
lran Veliahdi'nin 

evlenme töreni 
(Başı ı inci sayfada) 

çok zevat tarafından selamlanmış, baş
ta mızıka olduğu halde askeri bir kı • 
ta ihtiram merasimini ifa eylemiştir. 

7 tayyare ile 21 uçucudan mürek • 
kep bir hava filomuz ayrıca hareket 
edecek ve heyetle aynı zamanda Tah
randa bulunacaktır. (a.a.) 

Sovyet heyeti yarın yola 
cıkıyor 

lran veliahdinin evlenme merasi
minde Sovyetler Birliğini temsil e
decek olan heyete Sovyet hükümeti 
tarafından reis tayin edilen Sovyetler 
Birliği Ankara Büyük Elçisi B. Te
rentief ayınl2 sinde sekreter B. Ko
gen ile birlikte Tahran'a hareket ede
cektir. (a.a.) 

muazzez milli şefi, yaşasın kara, hava 
ve deniz kahraman türk kuvetleri. 
(Sürekli alkışlar). 

Relik Saydam hükümetine 
S(Üvcnimiz 

Bundan sonra Emin Sazak (Eski
şehir) söz aldı : 
"- Hükümetin programını, çalış

ma beyannamesini dinledik. Gayet 
sade, gayet güzel ve hepimize gurur 
verecek mahiyettedir. Çok ciddi ve 
çalışkan ve saatini ve dakikasını ih
mal etmez zeki Başvekilimizin on, 
on beş senedir arkadaşlığını yaptık. 

Calışma tarzına hakikaten hayranız. 

Hiç bir şey ihmal etmez ve mutlaka 
nüfuz eder. Büyük Şefin bidayetten 
beri mesai arkadaşı olması kendisinin 
mümtaz birçok vasıflarından başka 

cümlemize kendisini itimada layık 
görmeyi sevinçle kabul ettirir. Mem
leketin dahili işleri şimdiye kadar ta
ayyün etmiş olduğu istikamette geç
mi Cümhuriyet Hükümetlerinin i
zinde itilaya yürüyecektir.,, 

Dış politikamız üzerinde duran 
hatip, bizim için artık umumi harp 
gibi emri vakiler devrinin kapandığı· 
nı söyledi; Lozan gibi politik zaferler 
kazanan Milli Şefimizin başımızda 
qlduğunu hatırlattı ve sözlerini şöy
le bitirdi: 

" •.. Şu halde arkadaşlar emniyetle, 
itimatla hükümetin peşinden yürü
yüp AIJ5htan muvaffakiyet dileriz.,, 

Yurdumuzun mcımnluiu 
MiJlet ve hükümetin el ele vererek 

yirmi sene içine sığdırılmış olan e -
serlerin üzerinde duran B. Rasih 
Kaplan (Antalya) yeni teşkilatla de
niz yollarımızın da, demiryollanmız 
gibi tam bir intizam içinde inkişaf e· 
deceğini söyledi. Dahili işlerimizde 
tesis edilen sükQn ve düzgün işleyi -
şi daha çok takviye için teftiş işleri • 
nin kuvetlendirilmesi temennisinde 
bulundu ve dış politikaya geçerek 
dedi ki : 
"- Hükümetin beyannamesinde ol

duğu gibi dünya sulhunu, evet dünya 
sulhunu severiz ve istiyoruz. Fakat 
bu esasa bütün milletlerin riayet et -
meleri şartiyJe. Başkasının yurdunu 
ve istiklfilini çiğnemek suretiyle ile -
riye gitmek hiç bir vakit hatırımız • 
dan geçmez. Fakat kendi yurdumuzda 
istiklalimize karşı hissedeceğimiz ufak 
bir tecavüz bütün ti.ırk ulusunun mu -
kabeJesiyle karşılanacaktır. Bütün 
türk ulusu Büyük Millet Meclisiyle 
beraber yurdu korumak için elbirliği 
ile hudutlara koşacaktır. Bundan hiç 
bir millet, hiç bir devlet şüphe etme -
sin. Biz, kararımızı vermiş vaziyette 
bulunuyoruz. Yurda karşı ufak bir teh 
Jikeyi hissettiğimiz anda hepimiz o 
tehlikenin karşısında kaçmıyacağız 
ve yılmıyacağız. Türk hiç bir vakit is-

tiklalsiz yaşamamıştır, esasen yaşıya
maz. (Alkış~ar) Türkün meskeni olan 
bu yurda göz koyanların vay başına 
geleceklere. (Alkışlar). 

Hükumete iftif akla 

itimat 
Hatiplerin beyanatlarından sonra 

reis, hükümetin programını okuyarak 

itimat istediğini, şimdi reylerin top
lanacağını bildirdi ve Bilecik seçim 
dairesinden başlanmak üzere isimler 

okundu ve reyler kutuya atıldı. 

Tasniften sonra riyaset makamı, şu 
neticeyi tebliğ etti: 

"389 zat reye iştirak tmiştir. 
389 reyle ve İtti/akla Relik Say
dam hükümetine itimat beyan e
dilmiştir. ,, 

Alkışlarla karşılanan bu neticeden 
sonra Başvekilimiz kürsüye gelerek 
Kamutay'a şu sözlerle teşekkür etti: 
"- Arkadaşlnrım, gerek ben, gerek 

arkada§larım, itimatlarımz.a şükranla
rımızı arz.ederiz. Buna haketmiye ça
lışacağız. (Alkışlar). 

Kamutay cuma günü saat 15 te top
lanacaktır, 



nü saat 10 dadır. 

Milli Müdafaa B. 
Şartname 1 lira (75) kuruş mukabilin
de komisyondan verilir. Taliple"rin mu 
vakkat teminat olan (2625) lirayı havi 

Bayınd1rl ık B. 

Sedde ve regülôtör 
inşaatı 

~ 

Nafıa Vekaletinden 

teklif mektuplarını mezkür günde sa- Eksiltmeye konulan iş: 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3. ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte Ankara Lv. satınalma ko-

Ku ru tma dolabı ve saırc misyonuna gelmeleri. cı2ıo) 11201 
at 14. e ~a~ar komisyona vermeleri ve ı _Manyas gölu seddeleri ve regü· 
kendılerının de 2490 numaralı kanu- ı ıatörü inşaatı keşif bedeli (534.977) 1i 
nun 2. ve 3. maddelerindeki vesaik le ra (.:4:) kuı uştuı. 

alınacak 

M. M. V. Satın Alma Komisyo. 
nundan : 

1 - Tahmin edilen fiyatı (5800) beş 
bin sekiz :Y'tiz lira olan iki adet kurut
ma dolabı ve yuğurma makinası ile tc. 
fcrruatı kapalı zarfla eksiltmeye ko -
nulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 29 niı;an 939 cumar
tesi günü saat on birde yapılacaktır. 

3 - İlk teminatı (435) liradır. Şart
namesi her gün M. M. V . satın alma 
komisyonundan alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girmek isteyenlerin 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad
delerinde yazılı belgeleriyle birlikte 
teklif mektuplarını behemehal eksilt· 
mc saatından en az bir saat evetine ka
dar M. M. V. satın alma komisyonuna 
vermeleri. (881) 10881 

Yazlık elbiselik kumaı ahnilcak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher metresine tahmin edilen 

fiatı (60) kuruş olan 150.000 yüz elli 
bin metre yazlık elbiselik kumaş ka • 
palı zarf usuliylc münakasaya konul • 
muştur . 

2 - İhalesi 14. nisan. 939 cuma gü 
nü saat on birdedir. 

3 - Evsaf ve şartnamesi 450 kuruş 
mukabilinde M. M. V, satın alma ko . 
misyonundan alınır. 

4 - İlk teminatı (5750) beş bin ye. 
di yüz elli liradır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad. 
dclerinde gösterilen vesaikle temi~at 
ve teklif mektuplariylc birlikte ihale 
saatından en az bir saat cvcl M. M. V . 
aatm alma komisyonuna vermeleri. 

(1095) 11096 

Salllık hurda kamyon Ye 
lastikleri 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko-
111i17onundan : 

ı - Hava malzeme deposunda mev
cut hurda kamyon ve lastikler pazar
lık suretiyle satılacaktır. Hepsinin 
muhammen bedeli 118 lira olup ilk 
teminat miktarı 9 liradır. 

2 - Pazarlığı 13. 4. 939 gUnü saat 
ı 1 de vekalet satın alma komisyonun 
da yapılacaktır. 

3 - Kamyon ve lastikler hava mel
seme deposunda her gün görülebilir. 

4 - İsteklilerin ilk teminat mak
buzlariylc muayyen saatte komisyona 
da bulunmaları. (1238) 11236 

Levazım Amirliği 

Mimar ye in11at len memuru 
ah nacak 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
~ima Komisyonundan : 

1 - Merkezi Kayscridc olmak ve 
askeri binalar inşa işlerinde çalışmak 
üzere bir yüksek mimar veya bir in
pat fen mcmun: alınacaktır. Aylık 
ücreti yüksek mimar için 250 ve fen 
memuru için 150 liradır. Civar garni· 
sonlara memuriyetle gönderilirse 
kanuna uygun olarak harcirah verilir. 

2 - Iııtcklilerin 1 Temmuz 939 ta
rih ve 161 sayılı ordu cmirnamesiyle 
neşredilmit olan 551 sayılı talimatta 
yazılı prtları haız olmaları lazımdır. 
Bu talimat askerlik şubelerinde görü· 
Jilr. 

3 - Bu vazifeye istekli olanlar her 
cins vesikalarının, diplomalarının ve 
bonservislerinin muaaddak suretleri· 
ni fotoğraflı dilekçelerine bağlıyarak 
bu ilanı yapan komisyon veya bulun· 
dukları mahallin askerlik şube baş
kanları vasıtasiyle Kayscridc askeri 
eatınalma komisyonu başkanlığına 
göndermelidirler. 

4 - isteklilerin en geç 1 Mayis 939 
gününe kadar müracaatla bu tekem
mü' etmiş evraklarını göndermiş bu· 
lunmaları rica olunur. (1197) 11196 

30.000 klo bakla ahna<ak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - Ankara garnizonu birlik ve mü 

eueaelcri ihtiyacı için 30.000 kilo bak 
la açık eksiltme suretiyle alınacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 3000 lira olup 
snuvakkat teminatı 225 liradır. 

3 - İhalesi 22. 4. 939 cümartcsi gU-

Çadır tômir ettirilecek 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyanundan : 
1 - Sarı kışla alayında mevcut 108 

adet mahruti çadır ecele pazarlıkla 
tamir ettirilecektir. 

2 - Taliplerin 12. 4. 939 çarşamba 
günü saat 9,30 da alay satınalma ko
misyonuna müracaatları ilan olunur. 

1229) 11223 

Muhtelif inşaat 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
ı - Küllükte iki pavyon bir tavla 

\'e bir çatı altında mutbah hamam ça
ınaşırhane yaptırılacaktır. 

2 - Bu inşaata kapalı zarfla talip 
çıkmadığından 5. 4. 939 dan itibaren 
bir ay pazarlığa bırakılmıştır. İhale· 
si 14. Nisan 939 tarihine tesadüf e
den cüma günü saat 15 ten itibaren 
pazarlıkla yaptırılacaktır. 

3 - Keşif bedeli 103.623 liradır. 
4 - Kati teminat 15544 liradır. 
5 - İstekliler bu işe ait keşif plan 

larını ve şartnamesini tuğay satınal
ma komisyonundan üç lira mukabilin
de aldırabilirler. 

6 - İsteklilerinin bu işi yapabile
ceklerine dair kanuni vesaiki hamil 
olarak Muğla komutanlık satın alma 
komisyonuna müracaatları ilan olu-
nur. (1231) 11233 

mezkur gün ve saatte komisyona mü- 2 _ Eksııtme 20.4.939 tarihıne rast· 
racaatlarr (1145) 11175 tayan perşembe Cnü saat (15) de na

40.000 metre hartu~luk 

ham ipek kumaı alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (24.000) lira o
lan 40000 metre hartuçluk ham ipek 
kumaş. Askeri fabrikalar umum mü
dürlüğü Merkez Satın alma komisyo
nunca 24.4.939 pazartesi günü saat 15 
de kapalı zarf ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (1800) lirayı havi teklif mektup· 
!arını mezkur günde saat 14 de kadar 
komisyona vermeleri ve kendilerinin 
de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 mad
delerindeki vesaik le mezkur gün ve sa
atte komisyona müracaatları. (1144) 

11174 

377 ton kuvarsit kumu 

alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (16.000) lira o

lan 377 ton kuvarsit kumu asken fab-

fıa vekıileti sular umum .ıüdürlüğiı su 
eksiltme komisyonu odasında kapalı 

zarf usuliyle yapılacaktır. 
3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, 

mukavele projesi, bayındırlık işleri 

genel şartnamesi, fenni şartname ve 
projeleri (26) lira (75, kli uş mukabi · 
inde su' - umum müdürlü0 .:.h ••• 1 ala

bi!irl 
4 - Eksiltmeye girebilmek için is -

eklilrrin (25.149) lira (09) kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve eksiltme 
nin yapılac, günden en az sekiz gün 
evel ellerin .... bulunan bütün vesika · 
tarla birlikte bir istida ile vekalete mü· 
racaat ederek bu işe mahsus olmak ü
zere vesika almaları ve bu vesikayı ib· 
raz etmeleri şarttır Bu müddet içinde 
vesika talebindt" bulunmıyanlar eksilt· 
meye iştirak edemezler. 

5 - lst,.klilrrin teklif mektunlarını 
ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar sular umum müdürlüğü· 
ne .,.,. · b'uz mukabilinde vermeleri la · 
::•m•lır. 

Poı:tada olan gecikmeler kcıhul edil· 
"llC7. (1v56) 1 lOCll 

• 
İstimlak len memuru ahnacak 

Nafıa Vekaletinden : 

rikalar U. müdürlüğü merkez satın

Ankara Levazım Amirliği Satın alma komisyonunca 26. 4. 939 çarşam· 

Muhtelif inşaat 

Nafıa Vekaleti Sular Umum mü
dürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 
münhal bulunan istimlak fen memur
lukları için aşağıdaki şartları haiz o
lanlar arasında 12.4.939 tarihine rast· 
lıyan çarşamba günü saat 14 tc Sular 
Umum Müdürlüğünde müsabaka im· 
tihanı yapılacaktır. 

Alma Komisyonundan : ba günü saat 15 tc kapalı zarf ile jha· 

1 B d d 'k' b" t le edilecektir. Şartname parasız ola-- o rum a ı ı pavyon ır av- . . . . 
1 b. lt d tbah h .ıak komisyondan vcrılır. Talıplerın 
a ve ır çatı a ın a mu amam • 1 (l200) r 
çamaşırhane yaptırılacaktır. mu".'akka~ tcmınat o an ır~yı 

Şartlar: 
1 - Kadastro ve muadili mektepler 

den mezun olmak, 2 B · t ka ı fi t l" havı teklıf mektuplarını mezkur gun-- u ışaa a pa ı zar a a ıp . 
kmad ğ d 5 4 939 d "t'ba de saat 14 e kadar komısyona verme· 

çı ı ın an . . an ı ı ren .
1 

• . d 
2490 

1 
• v ı ler·ı ve kcndı crının c numara ı bır ay pazarlıga bırakılmıştır. hale- . • 

2 - Tapu veya Kadastro daireleri
nin fen kısımlarında laakal (3) sene 
çalıımış bulunmak, · 14 N. g39 t ·h· t d'.f d kanunun 2 ve 3 maddclerındckı vesa-

aı . ısan arı ıne caa u e en • 
cuma &ünü aaat 15 ten itibaren pa- ikle mez1dtt &Un ve aaatte komısyona 3 - Aakcrlik hizmetini bitirmiı 

bulunmak, zarlıkla yaptırılacaktır. milracaatlan. (1207) 11225 
Yapılacak imtihan neticesinde su 

inşaatı dolayısiylc istimlaki icabeden 
gayri menkullerin hartalarıru ahz ve 
tersim ile mcsahalannı hesap edebile
cek liyakati göstcrmit olanlar arasın
da Tapu ve mali kanunlar mevzuatı
na vukufu bulunanlar tercih oluna
caktır. 

3 -· Keşif bedeli 10075 liradır. 
4 - Kati teminatı 15012 liradır. 
S - İstekliler bu ite ait ketif plin-

lamı ve şartnamesini tugay aatınal

ma komisyonunda üç lira mukabilin
de aldırabilirler. 

6 - İstckJilcrinin bu işi yapabile
ceklerine dair kanuni vesaiki hamil 
olarak Muğla komutanlık satınalma 

komisyonuna müracaatları ilin olu-
nur. (1232) ı 1234 

Binek hayvanı safin ahna<ak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 

Tümen ihtiyacı için binek hayvanı 
satın alınacaktır. Hayvanlar 4 - 8 yaş 
arasında ve en apğı 1.46 boy ve 1.64 
göğüs çevreli ve koyu donlarda ola
caktır. 

Bu evsafta hayvanı olupta satmak 
isteyenlerin haftanın pazartesi ve per 
şembe günleri öğleden evci Sarkıılada 
ki satınalma komisyanuna müracaat-
ları. (1272) 11260 

Askeri Fabrikalar 

100 ton mutahher avrupa 
pamuğu ahna<ak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (45.000) lira o
lan 100 ton mutahhar Avrupa pamuğu. 
Askeri Fabrikalar umum müdürlüğü 

merkez satın alma komisyonunca 23.5. 
939 sah günü saat 15 de kapalı zarf ile 
ihale edilecektir. Şartname 2 lira 25 
kuruş mukabilinde komisyondan veri
lir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
3375 lirayı havi teklif mektuplarını 

mezkfır günde saat 14 e kadar komis
yona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun 2 v 3. madde
lerindeki vesaikle mezkür gün ve sa
atte komisyona gelmeleri. (1124) 

100 ton kurşun ah nacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satm Alma Ko-
misyonundan : ' 

Tahmin edilen bedeli (35.000) lira o
lan 100 ton kurıun Askeri fabrikalar 
Umum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 21.4.1939 cuma günü sa
at ıs de kapalı zarfla ihale edilecektir. 

25 ton nikel alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü· 

dürlüiü Merkez Satm Alma Ko
misyonundan ı 

Tahmin edilen bedeli (62.5001 lira 
olan 25 ton Nikel Askeri fabrikalar 
umum müdUrlütU merkez satın alma 
komisyonunca 29. S. 939 pazartesi 
günü saat 15 te kapalı zarf ile ihale 
edilecektir Şartname (3) lira (13) ku 
ruş mukabilinde komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan 
(4375) lirayı havi teklif mcktupları
hı mezkur gün saat 14 de kadar ko
misyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad
delerindeki vcsaiklc mezkur gün ve 
saatte komisyana müracaatları. 

(1281) 11288 

25 lon Trinatrium • Foslal 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : : 

Tahmin edilen bedeli (7500) lira o

lan 25 ton Trinatrium • Fosfat Aske
ri fabrikalar umum müdürlüğü mer
kze satın alma komisyonunca 31. 5. 

1939 çarşamba günü saat 15 tc kapalı 

zarfla ihale edilecektir. Şartname pa-

İatcklilcrin vcsikalariylc birlikte 
Nafıa vekaletine müracaat etmeleri. 

(1217) 11216 

• 
Daktilo aranıyor 
Nafıa Vekaletinden : 

Sular Umum Müdürlüğü kadrosun
da açık bulunan daktiloluk için aşa
y ıdaki şartları haiz olanlar arasında 

10. 4. 939 tarhinc rastlıyan pazartesi 
günü saat 14 tc Sular Umum müdür
lüğünde müsabaka imtihanı yapıla

cak ve göstereceği chilyctc göre 100 
liraya kadar ücret verilecektir. 

Şartlar: 

1 - En az orta mektep mezunu bu
lunmak, 

2 - Devlet hizmetlerinde daktilo
lukla çalışmış veya daktilo kursların
dan mezun olmak, 

3 - Askerlikle alakası bulunma
mak, 

İsteklilerin vesikalariyle birlikte 
Nafıa vekaletine müracaat etmeleri. 

(1218) 11217 

rasız olarak komisyondan verilir. Ta-
liplerin muvakkat teminat oıan (562) Meıe köprü Traversi ahna<ak 
lira (50) kuruşu havi teklif mektupla 
rını mezkur günde saat 14 de kadar N afra Vekaletinden : 

komisyona vermeleri ve kendilerinin 27. 4. 939 perşembe günü saat 15 tc 
de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. mad Ankarada Nafıa vekaleti binası için
dclcrindcki vcsaiklc komisyoncu ol- de malzeme müdürlüğü odasında top
madıklarına ve bu itle alakadar tüc- lanan malzeme eksiltme komisyonun
cardan olduklarına dair ticaret odası da Bolu vilayeti Düzce kazası Pomak 
vcsikasiyle mezkur gün ve saatte ko- Iıdedc Devlet ormanından veya husu
misyona müracaatları. (1282) 11289 j si mukaveleli ormanlardan kesilmek 
-------------·----'ve ana hat üzerinde her hangi bir is-

Elektrot alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satın Alma Ko-

misyonundan : 
2500 Adet Elektrot 2 mm. St. 42 A ) 
5000 " " 4 

" " " 
42 A) 

300 .. " 
4 

" .. " 
52 A ) veya muadili. 

350 " 
4 

" " " 52 A ) 
Tahmin edilen bedeli (1600) lira olan dört kalem elektrot Askeri Fabri

kalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma Komisyonunca 24-4-1939 pa -
zartcsi günü saat 14 tc açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname para
sız olarak Komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (120) 
lira ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaiklc Komisyoncu ol
madıklanna ve bu işle alakadar tüccardan olduklarına dair Ticaret odası 
vesikaıilc mczkQr gün ve saatte Komisyona müracaatları. (1261) 11255 

tasyonda teslim edilmek şartiylc 8900 
lira muhammen bedelli 1000 adet me· 
ıc köprü traversinin kapalı zarf usu
lü ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı 
bedelsiz olarak malzeme müdürlüğün 
den alınabilir. 

Muvakkat teminat 667 lira 50 kuruş 
tur. 

İsteklilerin teklif mektuplarını mu· 
vakat teminat ve şarnamcsinde yazı
lı vesaik ile birlikte ayni gün saat 14 
e kadar mezkur komisyona makbuz 
mukabilinde vermeleri lazımdır. 

(1265) 11286 

Telgraf makinesi 

alınacak 

Nafıa Yeki.Jetinden : 

27 mayıs 939 cumartesi günü saat 
l 1 de Ankarada Nafıa vekaleti bina
sında malzeme müdürlüğü odasında 
toplanan malzeme eksiltme komisyo
nunda ceman 3058 lira muhammen be
delli 22 adet Mors tipi telgraf makine 
sinin ta1'!p çıkmaması yüzünden ka-
palı zarf usulü ile yeniden eksiltme
si yapıfacaktır. 

P. T. ve T. Md. 

2 No. lu fincan alınacak 
P. T. T. Levazım MüdürlüğÜO' 

den : 
1 - Taahhüdün ademi ifasındall 

50.000 aaet 2 No.lu fincan a~ık eksilt· 
meye çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedel (12,500), mtı 
valtkat teminat (937,5) lira olup ek• 
siltmesi 24 nisan 939 pazartesi günii 
saat 16 da Ankara P.T.T. umum mu 
dürlük binasındaki satın alma kO" 
misyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubu ve ka• 
nuni vesaiklc beraber o gün ve saatt• 
mezkQr komisyona müracaat edccer 
lerdir. 

4 - Şartnameler, Ankara'da P.T.'t 
levazım. İstanbul Kınacıyan hanmd• 
P.T.T. ayniyat şube müdürlüklerin• 
den parasız verilecektir. 

(784) ıo8os 

Hava Kurumu 
Muvakkat teminat (229.35) liradır. 

Eksiltme şartnamesi ve tef errüatı 
Ankarada 'Nafıa malzeme müdürlü- Muhtelif ölçü aletleri ve 
ğünden parasız olarak alınabilir. 

isteklilerin teklif mektuplarını mu 
vakkat teminat ve şartnamesinde ya
zılı vesikalarla birlikte aynı gün saat 
10 a kadar makbuz mukablindc komis 
yona vermeleri lazımdır. 1290) 11290 

Ankara Defterdarllgı 

Bir memur allnacak 
Ankara Defterdarlığından : 

Maliye mesleğinde muvaffakiyeti 
müsbet, askerliğini bitirmiş laakal or
ta tahsilli ve memurin kanundaki şe
raiti haiz olanlar arasından milli em
lak servisimizdeki ücretli vazifeye 
100 lira ücretle memur alınacaktır. 

imtihan 12. 4. 939 çarşamba günü 
saat 15 te Defterdarlıkta yapılacak

tır. 

Taliplerin vesikalariylc imtihan sa
atinden evci müracaatları. (1298) 

11296 

tesviyeci takımlan 

alınacak 

Türkkuıu Genel Direktörlüğün
den : 

1) Atelye ihtiyacı için muhtelif öl· 
çü aletleriyle tesviyeci takımı alına • 
caktır. 

2) İhale açık eksiltme usuliyle Z 
mayıs 1939 salı günü saat 15 tc Türk· 
kuıu Genel Direktörlüğünde yapıla• 
caktır. 

3) Alınacak malzemenin muham • 
men bede1i 2700 ve muvakkat temina· 
tı 202.S Liradır. 

4) Şartnamesi ve listesi parasız o• 
larak her gün satınalma amirliğinden 
alınabilir. 

5) Taliplerin yazılı gün ve saatte 
tcminatlariylc birlikte Türkkuşuna 
müracaatları. 1269 

Ev ihalei katiyesi 
Ankara Defterdarhimdan r 

Kıymeti iradı 

Lira Nevi Mahalli Kimin üzerinde kayıtlı olduğıı 

800 Ahşap bir ev İstiklal 

Havra sokak 
Osman oğlu Sclahattin 
Mehmet kızları Sıdıka 
Sabahat 

Yukarda yazılı gayri menkuJler sahiplerinin borçlarını ödemediklerin· 
den dolayı 3-4-1939 tarihinde talibi uhdesine ihaleyi evveliyesi icra kılın· 
mış olduğundan bu ihaleden on gün sonra ihaleyi kat'iyesi yapılacağından 
taliplerin 13-4-939 tarihine müsadif pcrıembe günü saat 15 te idare heye· 
tine müracaatları ilan olunur. (1269) 11257 

Sahhk kôrgir mağaza 
Ankara Defterdarhimdan : 

Kıymeti iradı 

Lira Cinsi Mahalle ve sokağı Sahibi ve borçlu 

120 Kargir mağaza Kethuda mahallesi 
Müneccim S. 

Müskiratçı Ali Ulv! 

Hesap numarası 
13/47 

Tahrir numarası İzahat 
44 Yeğenbey ve Kızılbey şubelerine 

muhctlif seneler vergisinden 
9814 lira 85 kuruş borç için 

Yukarda yazılı gayri menkul sahibinin vergi borcunu ödemediğindctı 

dolayı satılığa çıkarılarak talibi uhdesinde 3-4-939 tarihinden ihaleyi evve
liyesi icra kıhnmıı ve bu ihaleden on gün sonra ihaleyi kat'iyycsi yapıla• 
cağından taliplerin 13-4-1939 tarihine müsadif pertembc günü saat 15 de 
vilayet idare heyetine müracaatlar1 ilin olunur. (1270) 11258 

Kum parselleri müzayedesi 
Ankara Yaliliiinden: 

Çubuk çayı mecrasında olup idarei hususiye tarafından ihale suretiyle 
icara verilmekte olan ve icar müddctlui hitam bulan kum parsellerinin nu· 
maralarilc muhammen icar bedelleri apğıda gösterildiği veçhile 2490 sayı• 
lı kanun hükümlerine tevfikan açık artırmıya konulmuştur. 

İhalesi 24-4-939 pazartesi günü saat 15 tc vilayet daimi encümeninde y•· 
pılacağından taliplerin muhammen bedel ü;crinden % 7,50 nispetinde te• 
minatlariylc birlikte yevmi mezkCtrda vilayet daimi encümen salonund' 
bulunmaları ve prtnameyi görmek istiyenlcrin de hususi idare tahakku~ 
ve tahsil müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. (1219) 

Bedeli Muhammeni 
Parsel No. su Mevkii Lira K. 

---
s Çubuk deresi 525 00 • 
6 .. ,, 750 00 
7 .. ,, 720 00 
8 .. .. 550 00 
9 .. .. 526 00 

10 ,, 
" -755 00 

11,12 .. ,, 1110 00 

' 
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Orman fidanlığı 

Elektrik tesisa h yaptmlacak 
Ankara Irmak Meyva • 1 F. 

danlığı Direktörlüğünd a~aç arı 1 

Keşif bede]i (5655) elı"n d. "b 
b l ra an ı aret 

u u-:ıan Irmak fidant - d . ıgın a yaptırıla 
cak elek!~'~ tesisatı işi 12. 4. 939 r: 
t~mba gunu saat 15 de vilayet N;tıa 
bınasında Nafıa müdü l" ~ .. d 
i tima ede . r ugu o asında 
itaı • cek fıdanlık komisyonunda 

kesı yapılmak üzere açık eksiltme
ye onmuştur. 

İstekliler ( 424) lira 13 k 1 k 
muvakka . uruş u 
tubu . t ternınat makbuz veya mek • 

ınüd :. tlıcaret odası vesikasiyle Nafia 
ur ü ... 

· • gundcn bu işe girebilecekle • 
rıne daır al kl ~ 
k . aca arı fennı ehliyet vesi 
asıyle b" l'k • • B . ır 1 te komısyo-:ıa gelmeleri. 
.. u ışc ait keşif ve şartname her 

ıun Nafıa Müdürlüg~ündc ·· ··1 b·1· ( 1099) goru e ı ır. 

11100 

Ankara Belediyesi 

D. Demiryollara 

Yağ tipleri hakkında 
D. D. Yolları Satın Alma Komis

yonundan : 

Devlet dcmiryollannda kulanılan 
motörlü tren ve kamyon dizel motör
leri için yağ tipi seçileceğinden An -
kara'da malzeme reisliğinden, Hay
darpaşa~a satın alma komisyonun
dan şartnamesi alınarak taahhütlü bir 
mektupla doğrudan doğruya Ankara
da devlet dcmiryolları malzeme reis -
liğine tanınmış bir marka olmak üze· 
re uygun yağ tiplerinin on beş gün i -
çinde bildirilmesi, şimdilik yalnız 
yağ markaları üzerinde tetkikat yapı
lacağından yeniden soruluncıya ka· 
dar hiç bir surette fiyat verilmemesi 
ve bu müddet geçtikten sonra hiç bir 
müracaatın kabul edilmiycceği ilan 
olunur. (1214) 11226 

Sanatkôr aranıyor 
Devlet Demiryolları Ummu Mü-

dürlüğünden : Sahlık hqyvanlar 
· ~nk B 1 Eskişehir şimendüfer fabrikasında 

ara e ediyeainden : 
'l B 1 d" çalıştırılmak üzere tesviyeci, tornacı 

- e e ıye zabıtası memurları 
tarafından başı boş olarak yakalanan ve kazancılıktaki bilgiler.i yüksek de 
1 koyun, 21 tavuk 3 •• d k .1 1 k recede olan sanat erbabı ııe alınacak-
aç k • or e ı e az O . . .h d .. ki . 

~ ar1ttırnıa auretiyle satılacaktır. tır.. cretler~ ımtı an a goste~ece d"erı 
. - steklilcrin 14 4 939 ma ·· _ ehlıyet ve lıyakata göre tesbıt e ıle

nü saat tam sekı" d ·Ak. k"" ~~d hgu cektir. İmtihanlar Ankara deposunda, z c opru e ay- . . • 
\'an pazarında m .. 

1 

Eskıtehır cer altelyesınde, Alsancak emurumuza muraca- . . 
atlan. (1306) 11300 cer atelyesınde, Ycdıkule cer atelye-
----.....::_ ___ :::.::.:.._ ____ ~ sinde yapılacak ve matlup evsafta gö 

Kumaj al.nacak 
latanbul Sıhi Müeueaeler Arttır

ma ve Eksiltme Komisyonundan: 

Leyli tıp talebe yurdu için 2600 
metre eJbiselik ve 1110 metre paJtoJuk 
kuma! kapalı zarfla eksiltmiye ko
nulmuştur. 

.. 1 Eksiltme 26. 4. 939 çarşamba gü
nu saat 15,30 da Cağaloğlunda sıhat 
ve içtimai muaven~t müdürJüğü bina 
sında kurulu komisyonda yapılacak
tır. • 2 - Muhammen fiyatı: paltoluk 
kumaşın metresi 550, elbiselik kuma
şın metresi 450 kuruştur. 

3 - Muvakkat garanti: 1331 lira 
25 kuru;1. 

4 İstekliJer şartname ve nümuneyi 
her gün Fuat paşa türbesi karşısında 
leyli Tıp talebe yurdu merkezinde 
görülebilir. 

5 - İstekliler 1939 yılı ticaret oda
sı vesikası ile 2490 sayılı kanunda ya 

zıh vesikalar ve bu işe yeter muvak
kat garanti makbuz veya banka mek
tubu ile birlikte teklifi havi zarfları
nı ihale saatinden bir saat eve! mak
buz mukabilinde komsiyona vemeleri. 

(2379/1295 11294 

rülenler tavzif edilecektir. Talipler
den Ankara'da bulunanlar' cer daire
sine, Eskişehirdekiler cer atclyesinc 
İstanbulda bulunanlar Sirkecide 9 un 
cu işletme müdürlüğüne, İzmirde bu
lunanlar da Alsancak atelyesinc mü-
racaat etsinler. 1247) 11283 

Derince tahmil ve tahliye ameliyesinin tasnif ve fiyatı 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyonundan : 

Maden kömürü 
krom ve emsali Kok kömürü 
dökme cevher Beher tonu Briket 

Ameliyenin Nevi Ton Ku. 

l - Ambar dahilinde supalana hazır- Maden kömürü 
lamak ve vapur dahilinde vinçle: supa ve emsali dökme 10 
lan yapmak veya Hah ve yahut istif Cevheri 
Yapmak bu ameliyede Rıhtım veya Krom 
silo iskelesine veya vapur güvertesi- 46407 
ne vermek ve bırakmak da dahildir. 
Ve mütckabilen. 

2 - Supalandan açık vagona tahmil 
ve mütekabilen de vagondan supalan 
Ve idare vinci ile vagondan denize 
vermek veya mütekabilen denizden 
almak. 

3 - Vinç istiraki olmaksızın rıhtım 
veya silo iskelesine veya güverteden 
alarak vagona tahmil etmek veya mü
tekabilen 

4 -: Supalandan alınıp açık araziye 
nakıl ve istif etmek ve mütekabilen. 

5 ::- Silo iskelesine yanaşmış vapur 
&Uverteainden veya silo iskelesinden 
nakil ve yerleıtirmek 

:a:- Vi~ç iıtiraki olmaksızın vag9n
l tahlıye ve açık araziye mağaza. 
ara nakil ve istif ve mütekabilen. 

7. - Vagondan idare vincile açık ara
zıye tahliye istif ve mütckabilen. 

8 - Vinçsiz merakibi bahriyeden kU
~elerle veya arkalık ile el ile çıkarı
larak vagona tahmil açık araziye ma-

azalara nakil ve istif etmek ve mü
tekabilen. 

9 - Vagondan olukla tahliye. 

lO - Saatle müteahhitten alınacak 
amele. 

11 
- Yevmiye ile alınacak amele 

26189 

44993 

12325 

25140 

26~ 

20411 

268 

18 

15 

4,5 

17 

23 

5 

8 

7 

20 

5 

18 

120 

Ton 

4992 

5526 

2103 

195 

Muhtelif 
malzeme 

Beher eşya ve Beher 
Tonu emtia Tonu 

Ku. Ton Ku. 

23 23 

9 9 

22 11776 14 

23 975 18 

9 16 

24 8904 23 

s 475 14 

24 277 18 

7 9 

ta/~595 lira 9 kuruş muhammen bedeli bulunan ve 20-3-939 da münakaaaa/ icra edileceği evvelce ilin edilip 
K ıhı tarafından uygun fiat verilmediğinden ihalesi yapılamıyan Derince limanı tahmil ve tahliye iti bu kere 
.~?nı tahrnilitına ayrı fiat vazedilerek kapalı zarf usulile tekrar eksiltmeye konmuıtur. Eksiltme 17-4-939 ta
~ne raatıayan pazartesi günü saat 11 de Haydarpap gar bi~ası ?-bilinde .1. ci itletme komisyonu tarafın

. Yapılacaktır. Taliplerin 1919 lira 63 kuruş muvakkat temınat ıle aynı giln aaat 10 a kadar komisyon kale
nııne teklif nıektuplarını vermeleri lazımdır. Bu işe ait şartnamesi Haydarpap Liman başmilfettiıliğinden 
l*raaa olarak alınabilir. 1ı178 

Muhtelif eşya ahnacak 
Ankara y:a. k . . .. - R k ·· ı .. v .. d uaae Zıraat Enstıtuau e tor ugun en : 

me 
1 ""k Kurunıumuz talebe ve müstahdemini için aşağıda isimleri yazılı eşyalar Uç grupa ayrılarak açık eksilt· 
ye onulmuştur. "o: t- Eksiltmeler 22-4-939 cumartesi günü ve hizalarındaki saatlerde rektörlük binasında müteşekkil komis-

~ arafında 
3 _ Mu n yapılacaktır. 

4 _ D vakkat teminat % 7,5 dur. . . . 
aha fazla izahat ve parasız şartname almak ııtıyenlerın Enstitü daire müdürlüğüne milracaatları. ll99 

Cinsi 
Miktarı 

Yüz havluıu -
605 adet Banyo havlusu 

Beyaz gömlek 437 " 60 .. 
:eyaz lastik ayakkabı 250 çift utbol ayakkabı 

50 Atletizm ayakkabı " 25 
Hademe elbisesi " 

20 takım lı tulumu 
25 adet 

Muhammen 

Fiyatı 

45 Kur. 
170 " 350 " 
225 " 625 " 600 •• 
22 Lira 
s,so 

,Tutarı 

272,25 
742,90 
210,00 

562,50 
312,SO 
150,00 

400,00 
137,50 

Teminatı 

92 Lira 

76,15 

40,50 

İhale günü ve saati 

22-4-939 cumartesi 
günU saat 10 da 
açık eksiltme 

22-4-1939 cumartesi 
günü saat 11 de açık 
eksiltme 

22-4-939 cumartesi ıünil aaat 12 de 
açık cbiltme ll210 

Aranıyor: 

Bir evde oda aranıyor - Bir karı 
koca yemekli veya yemeksiz yatmak 
üzere bir evde pansiyoner olmak isti
yorlar İsteklilerin şartlarını UJust'a 
A. C. adresine bildirmeJeri. 

Mübadil bonosu aranıyor - İkinci 
B. tertibi mübadil bonosu olup da sat
mak istiyenler merkez bankasında 
kupon servisinde Sabri Falaya müra-
caatları. 1225 

Satılık frak aranıyor - Az kulla -
nılmış orta boyda bir kat frak satına
lınacaktır. Adres: Beyoğlu kolahane-
si - Karaoğlan 1249 

Kasiyer aranıyor - Bir kasiyer a
ranıyor. Merkez eczanesine müraca-
at. 1255 

Ortak aranıyor - iyi kar temin e
den bir iş için 500 lira sermayeli bir 
ortak aranıyor. Anafartalar cad. Tü
tüncü İsmail Taşova vastasiyle H. H. 
adresine müracaat 1263 

Kiralık: 

Kiralık - Yenişehir Sıhat Veka 
lcti karşısı elektrik şırketine gid .n 
ilkiz sokak No: 3 Dr. Feyzi apart. 5 o 
da l holü havi daire Tel. 1764 1097 

Kiralık d:ıire - Yenişehir'de Ba
kanlık karşısı Konur sokak No: 9 
üst kat 5 oda 1 salon konforlu müsta
kil bir daire 60 lira Ti: 1265 1105 

Kiraltk Ap. - 4 oda 1 hol banyo 
mutbak Demirtepe Yaltırık Cad. As
falt köprünün başında No: 37 gör -
mek için içindekilere görüşmek için 
Tl: 1616 l 128 

Kiralık - Yenişehirde Vekaletlere 
çok yakın güzel manzara, su, elektrik 
havagazı ehven fiyatla üç oda ve hol 
müracaat. Telefon: 3629 ll53 

Kiralık - 4 oda 1 salon kamilen 
parke döşeli tam konforlu bahçe için
de müstakil bir ev. Yenişehir Scl3nik 
caddesi No. 47 Tel: 3364 1154 

Kiralık - Demirtepe Dikmen cad
desi köprü yanında izer sokak 13 No. 
lu Ap. Ust katı ucuz ve tam konfor
lu. İçindekilere müracaat. 1158 

ret kalori[ er Kavaklıdere Güven oto
büs durağı 3 numara. Muracaat Tele-
fon: 3645 ı 180 

Kiralrk oda - Kalorifer yaz kıı 
her gUn sıcak Si.\, büyük taras möble 
veya möbleıiz verilir. Yenişehir Ata. 
türk bulvarı Yenice Ap. No: 9 1188 

Kiralık - Uçer oda, bir hol ve ban
yolu daireler. Sağlık Bakanlığı kar -
şısı Telgaza giden İlkiz sokak No: 20 
Mahir apartmana müracaat fırsattır. 

1201 

Kiralık daire - Kooperatif arkasın 
da Necati okulu kargıaında Uğur a -
partmanında dört oda tam konfor alt 
kattakilere müracaat. 1208 

Kiralık aç daire - Yenişehir Ka -
ranfil sokağı No: 7 dört büyük bir kü
çük oda, bir hol kullanışlı, yeni ya -
pılmıştır. 1209 

Kiralık - Yenişehir'de İsmet Paşa 
caddesi son durak Kocatepe'de Çoruh 
sokağında 3 No.lu apartmanda kalori
ferli bir banyo ve bir mutfak ve iki o
dalı bir daire kiralıktır. Apartman ka· 
pıcısına müracaat 1216 

Kiralık ucuz daire - Maltepede 
iki oda bir hol, Maltepe bakkal Rami-
ze müracaat. 1227 

.A.cele devren kiralık Ap. - Tam 
konforlu 5 oda 2 hela, mutfak sıcak ve 
soğuk su kalorifer. Atatürk Bulv. Er· 
can Ap. Kat 2 (Kutlu yanında) Tl. 
2652 1232 

Kiralık - Bahçeli evler koopera
tifinde tip B. 4 No. 137 iki kat, beş 
ada, bütün konfor, Ziraat Bankası 
Merkez muhaberesinde Muharrem 
Kazıma müracaat. 1238 

Kiralık daire - Yenişehir'de Se
lanik caddesinde 46 No. Başara a
partımanında 5 odalı konforlu bir 
daire kiralıktır. Bekçisine müracaat. 

1252 

Kiralık daireler - İtfaiye meydanı 
Belediyeler bankası arkasında Pamuk 
çu apartmanında kiralık iki, üç odalı 
daireler. 1261 

Kiralık - l bUyUk 1 küçük oda, 
banyo, mutfak, hol ve saire. Postane 
caddesi Ankara oteli katibi Mahmu-
da müracaat. 1264 

Kiralık oda - Otobüs durağı her 
tarafa yakın tam konfor müsait şera· 
it. 12-13 veya 18-l 9 ,,-ası Y. şehir Kı
zılay yanı özen mahallebici dükka-
nından sorulması. 1270 

Satılık: 

Satılık Arsa - Bakanlıklar kar
şısında biri Konur, diğeri Kızılırmak 

Küçük ilôn şartları 
Dört satırlık küçuk ilanlardan: 

Bir defa için 30 Kuruş 
İki defa için 50 Kuruş 
Üç defa için 70 Kuruş 

Dort defa için 80 Kuruş 
Devamlı kuçük ıllnlardan her de
fası için 10 kuruı alınır. Meseli 10 
defa neı;redılecek bır alin ıçin, 140 
kuru:; alınacaktır. Bir kolaylık ol
mak iızere her utır, kelime arala
rındaki boşluklar muıtcsna, 30 harf 
itıbar edilmıştir. Bır kuçuk ilin 
120 harften ıbaret olmalıdır. 
Dort satırdan fazla her aatır ıçın 
beher seferine ayrıca on kuruş ah· 
nır. 

Kuçlik llAnların 120 harfı ccçme
mesı li:ı:ımdır. Bu miktarı cec;en i
linlar aynca pul tarifesine tibidır. 

sokağında yUksek mevkide blok ha· 
linde iki arsa satılıktır. Tel: 2858 

1099 
Sat1/tk aparıpnan - Hamamönün· 

de 6 daireli 220 lira iratlı ve bahçeli 
uy~un bedelle tel 2406 Bayram cad-
desi No. 1 1103 

A ccle satılık apartıman - Koope
ratif arka mda beş daireli 250 lira i 
ratlı 7500 lira borçJu tel 2406 Bayram 
caddesi No. l ı 104 

Satılık apartıman - Dcmirtepede 
600 metre bahçe ve meyvalı altı daire
li 320 lira iratlı uygun bedelle tel 
2406 bayram caddesi No. ı 1109 

Sattlık aparttmanlar - Yenişehir

de Atatürk bulvarında 8-3-6 daireli 
kaloriferli vt. kaloriftrsiz tel 2406 
Bayram caddesi No. 1 1110 

Satılık arsalar - Kocatepe'de Ba
kanlıklara ve yeni meclise çok yakın 
manzaralı ufak parselli acele tel 2406 
Bayram caddesi No. 1 l 111 

Satılik arsalar - Maltepe'de ve 
istasyon arkasında istimlak haricin -
de kalmak şartiyle ufak ve büyük 
parselli tel 2406 Bayram C. No. l 

lll2 

Satılik apartımanlar -Yenişehir -
de ve Ankara dahilinde 500 ve 400 ve 
320 ve 250 Jira irath tel 2406 ıı 13 

Acele satılık apartıman - Karanfil 
sokağında 768 M inşaat 4 kat 12000 
lira borçlu ayrıca kolaylık tutarından 
dun bedelle, tel 2406 Bayram Ca. No. 
1 1141 

Satılık hane - Kavaklıdere fran • 
sız, macar, yugoılav ıefarctleri ara
sında ve köşede bahçe içinde fiyatı 
8000 lira. Tl: 5843 1151 

Satılık arsalar - Ankara'nın her 
semtinde küçük çapta ucuz arsalar i
rat getirir apartman ev vardır. 
Telefon: 1538 1166 

Devren Satılık - Hacıbayram çarJı 
sokak No. 40 bakkal dükkanı devren 
satılıktır. MezkGr dükkana müracaat. 

1167 

Satıllk eşya - Oda takımı hah 
b~fe ve saire: her gün Yenişehlr De ~ 
mırtcpe Yenigün sokak No. 2/1 Güp-
güp Ap. müracaat. Tel: 3104 1J84 

Satılık Otomobil - 934 modeli hu -
susi Ford uygun fiyatla acele satılık • 
tır. Tel 2947 1199 

Ucuz ve acele satılık Arsa - Ruıı 
sefareti arkası köıe başında, çift ya -
pıya müsait Sl m cepheli 1056 mı. D. 
D. Y. Malzeme dairesinde Affan'a 
müracaat. 1206 

Motosiklet satılıyor - İngiliz Tri
yof marka çok az kullanılm1;1, 'Müda • 
fayı Hukuk (Çankırı) caddesi No: 79 
Motosikletçi Recep Dinçman'a müra
caat. 1207 

Spor otomobil - Beş kişilik acele 
satılıktır. Görmek için: Yenişehir Ne 
catibcy caddesi No. 16 kapucudan. 
Görüşmek için: Her gün 13 • l4 tele -
fon: 3183 HalUk. 1217 

Satılık arsa - YeniJehir'de Ko
nur sokak 18 ve 20 numaralı apartı· 
manların arasındaki 20 metre cephesi 
45 metre derinliği olan güzel manza
ralı bir arsa satılıktır. Beş kat apartı
man yapmıya mUsaittir. Taliplerin 
2605 numaralı telefona müracaat et -
mesi. 1222 

Acele satılık arsa_ Jandarma 0 _ 

kul~ yanı~da 560 M2 Maltepenin en 
bakım yerınde 570 M2 uygun fiyatla 
verilecek Tel: 1538 1229 

Acele satılık arsa _ Cebeci Atila 
asfaltında 20 M. ylizU olan 428 M2 ar
sa gayet uygun fiyatla verilecek Tel; 
1538 1230 

Acele satılık otomobil - Takside 
ç~lıpn saglam bir Şevrole çok ucuz 
fıy~tla. Müracaat: İtfaiye Mey. Kır -
şehır hanı kitip ve sahiplerine Tel: 
3313 1231 

Maltepede satılık arsalar - Ekim 
ve Akın sokaklannda imarca parael
lenmiı araa satılıktır taliplerin yeni 
halde 4 No. ya veya tel: 2368 1233 

Kazalar 

Elektrik tesisatı 
Karacabey Belediyeainden ı 

1 - Karacabey kasabasında beledi
ye tarafından yaptırılacak elektrik 
tesisatına ait santral binası ile maki
ne temelleri vebuna ait müteferrik 
inşaat açık eksiltme utmliylr eksilt -
meye konulmuştur. 

2 - İhale 21 nisan 939 tarihine mü
sadif cuma günü saat 15 te Karacabey 
belediye binasıııda yapılacaktır. 

3 - Keşif bedeli (7.523) lira (87) 
kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat: (565) lira
dır. 

5 - İstekliler eksiltme şartnamesi, 
mukavele projesi, bayındırlık işleri 
genci şartnamesi, fenni şartname, 
tahlili fiyat ve hülfisai keşif cetvelle
ri ile projeler ve tefcrrüatını Karaca
bey belediyesinden alabilirler. 

6 - İsteklilerin (2490) sayılı kanun 
mucibince bu işi yapabileceklerine 
dair kanuni vesaikle birlikte ihale 
gününde Karacabey belediyesine mü
racaatları ilan olunur. (2328/1255) 

11243 

Makinist ara!uyor 
Bolvadin Belediye Riyaaetindenı 
Wolf - kazanlı - buhar makinala

rında çalışmıı tecrübeli bir elektrik 
fabrikası makinistine ihtiyaç vardır. 

Taliplerin bir hafta zarfın4a ehliyet• 
nameleriyle birlikte Bolvadin beledi
ye encümenine müracaatları ilan olu· 
nur. {2282/1256) 11244 

Ceyhan Belediyesinin 
paı•hk ilam 

Ceyhan Belediyeainden 

Ceyhanda yaptıracağımız elektrik 
tesisatı ve santral binası inşaatı (di· 
rekler hariç) 35428 lira 40 kuruş be
deli keşif üzerinden kapalı zarf usu
liylc ve 45 gün müddetle eksiltmeye 
konulmuş ise de iıtekli çıkmadığın

dan 2490 aayıh kanunun 40 ıncı mad· 
desine tevfikan bir ay içinde intaç e· 
dilmek üzere pazarlığa çevrilmiıtir. 

Muvakat teminat (2657) lira (13) 
kuruştur. 

İsteklilerin evelki ilan şeraitimi.z 
veçhilc ihtisas ve müteahhitlik vesi· 
kalariylc ticaret odası kayıt makbuz
larını hamil olmaları lazımdır. 

'.Proje dosyası on lira mukabilinde 
belediyemiz muhasebesinden alına

caktır. Talep vukuunda bişartıtediyc 
gönderilir. Yazı ile vuku bulacak her 
türlü sorulara derhal cevap verilir. 
Şifahen izahat almak istiyenler her 
gün mesai saatı içinde belediyemiz 
fen işleri bürosuna müracaat edebilir
ler. 

Direklerin ihalesi için ayrıca pa
zarlık kararımız vardır. (1268) 11287 

Karoseri imali 
Adapazarı Tohum lslah ve De. 

neme lstaayonu Direktörlüğünden: 
İıtanbul"da bulunan bir tonluk bir 

Ford kamyonetine on kişilik bir ka
roser yaptırılması kapalı zarf usuliy
le eksiltmeye konulmuştur. Muham
men kıymeti 800 lira ve muvakat te
minatı 60 liradır. Eksiltme 27. 4. 939 
perşembe günü saat 14 te Adapazarı 
belediye toplantı salonunda yapılıcak 
tır. İstekliler ıartnameıini Adapaza
rı tohum isUlh istasyonu müdürlü
ğünden parasız alırlar. (2361/1294) 

11293 

Satılık iki di§İ ceylan - Pek kü
çük olarak alınan vetamamiyle ehli -
leştirilmiş halefı üçer yaşında iki 
ceylin Ankara'dan acele ayrılı§ dola
yısiylc satılıktır. İstiyenlerin gör
mek ve görüşmek üzere Cebeci De
mirlibahçe istasyon karşısı 8. No. mü· 
racaatı. 1245 

Satılık arsa - Yenişehirde Şlirayi 
devlet ittisalinde üç tarafı açık, yiı.zil 
bahçeye nazır güzel bir arsa satılık· 
tır. 2988 telefon numarasına müraca -
atlan. 1246 

Satılık - Yenişehirde Meclis ve 
bakanlıklar arasında ve Cebeci aaf al
tı üzerinde parsellenmi! ve etraflan 
evlerle süslenmiş eşsiz arsalar. 

T. 2992 1259 

Satılık otomobil - 1931 ModelBu
ik marka satılık. 5047 telefona müra-
caat. 1262 

iş verenler: 

Aranıyor - Bihakkın kasiyerlik 
yapmağa muktedir bir Bayana ihti
yaç vardır. Arzu edenlerin Bankalar 
caddesinde Yıldız Kırtasiye mağaza-
sına müracaatları. 1178 

Mubanbe memuru aranıyor_ Or
ta ticaret mektebini bitirmiş bulun
ması tart, yazı ve rakamları düzgün 
bir genç muhasebe memuru aranıyor 
Ulus·ta (İş) rumuzuna tahriren mü: 
racaat. 1224 
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Kendine beyhude yere 
eziyet ediyor 

NEVROZİN 
Varken ıst1rap 

çekilir mi? 
Baş, Diş ağrllar1 

Ve iifütmekten mütevellit 
bütün ain, aızı, sancılarla 
nezleye. romatizmaya kartı 

N'EVROZİN 
Kqeleri alımz 

icabında günde 
üç kaşe ahnabilir 

7177 

Nazari dikkate 
Husovarna markalı ve 939 lıtanbul 

plikal.> tamir için bırakılan bisikletin 
9 aydanberi sahibi gelmemiıtir. 10 
gün zarfında müracaat etmedifi tak-

11-41-1939 

Süt makineleri 
1939 modelleri gelmiıtir 

M 1 E lE 
Dünyanın en sağlam ve en ucuz 

SUT MAKlNELERlDtR. 
Pul•nmu:, lekelenmez ve bo
zulmaz. Yedek abum daima 
mevcuttur. 

Tqra satıı yerleri: 
Konyada Katıkçı Necati, Erzu. 

rumda Neıet Solakoilu 

Ankara satış yerleri: 
M. NEDİM 1RENGUN Yeni hal No: 1-59 Tl: 2246 
YUSUF ESEHDElllR ve OCULLARI Anafartalar Cad. N: 105 
Tl: 2454 1011 

E Tİ BANKTAN: 
Mühendis ve fen memuru aranıyor 

llankamızm muhtelif madenlerindeki inpatta fUlllye 
tefi olarak çalrpnak üzere tecriibeli mühendislere ve ban· 
lann yamnda çalıpcak tecrübeli inpat fen memurlarma 
ihtiyacımız vardır. Talip olanların Ankara'da Eti 8u$ 
Genel Direktörlüjüne müracaatlan. (1%53) 11285 

Acele ucuz 
Satıhk eşya 

4!!11111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ ~ 

1 3 Doktor aranıyor i dirde Atacağımı ilin ederim. -----------------------

= ~ - -i ET i BANK ~ = = 
Salon', yemek odan, yatak o
cluı t•lmnlan, avizeler, .,.. 
ı.ıu. 

Adrea: Y enitel\ir - Yiibel 
caddeai Mimar Kemal mek-§ Genel Direktörlüğ.ünClen : 5 

i S.... vil&y.tinin Divriki baam ;rı emir, xrtYln VJ· -l~~tl!J~ti!'ı ı = ll~n Boıglra bPundaki Murpl Bakır, Niide viliyeti-E Telefon: 2488 

nbı Ulakıtla baamc:laki Bolkarclai simli kurtun, iıletmele-E: ~--------~ 
E rimis için ilrametcilı " ibmetıihlannm tenvir ve teabini:: ------------= ifLııbnıel• tarafmd..ı temin edilmek tutfariJle üç daktor § • = almecaldır. = E MiinCut edenler anamda dahiliye ınüteha•sı veya § Zoyiler 
= operatör olanlar tercih edilecektir. = 
5 Diploma wa ibtiua Yeaika mntlerinin Eti Bank Genel E: Zayi - Ankara Ttltlüce IDahallesin· 
i§ Dinld~ pderilmeai. (1258) 11284 § de hWdlmet caddesinde kain merkez 

Kurtuluı partmanı altında 7 No.da 
Motörcil Ahmet Mııır 1258 

latanbul HQdarpqa butanest abık 
acb: miltebauıu ve Gfilhane butauesi 

eabık aöa bat maavbü 

SITKI FIRAT 

Katı alaka = = apartmanının 931 aenesinden 937 ae-

~11111 HllllHlllHllfUllllllllllllUllllllllllllllllHllllllllHlllHlfllF neai ~nuna kadar . tanzifat .tenvirat Seyfullah ~d, ~· Necip 
resmı olarak beledıye veznesıne ya- Kardq Kollektıf Şırketınden: 

----------------------- brdıltm para1aruı makbulannm ek· Şirketimiz sisorta ve tahail-
aeriai zayi olduiundan hiikmU olma- darlıjmda çallfllllf Bay lamail 

Yapı sahiplerine dala ilin olunur. 1256 Nitaa yazifeainden istifa ederek 
Mustafa Şiıko 1 Nisan 1939 tarihinden itibaren 

Anbi'a ~iminde en bUyBk mukavemet bvetini hais yapı ldreclnlıi 
(Ospnel ftmıl Kireci) oldup on dart 1enedenberi Ankaramn yüzlerce 
rmml.,. lauaual yapılannda •bit olmuftur. (Özgene! feılnl Kireci) pyet 
• atı.. ve çok mukanmetli bir kireç barcı yapar. Beyazhp n .air 
ce.terifllie 1-brak yapılarda kof .,. u mukavemetli kireçler ku1l•nmak 
taD lidnaP edilmeli ve ber yapıda ancak (Özgene! fenni Kireci) kullanma· 
Ildır. Klnclmls -tı.m olduju kadar da ucuzdur. Ytızde Uçten fazla fire 

Zayi - 28. ıı. 931 tarihinde lamet tirketimi~~ alikaamı keamif bu-
pap okulu beıinci sınıfından aldığım lmıduiu ılan ohinur. 1203 
tudiknameyi zayi ettim. Yenisini a- -----------
lacalamdan esldainin bükmil yoktur • 

Mustafa Ayan 1257 

wrmu. Besim Ozgenel 

Zayi - Biaildetimin 1455 numara
lı plüannı kaybettim. Yenisini ala
cafundan esbinin htiki.lmtl olmadılt 
nı ilin ederim. 1260 

TelefGn: 2568 Poata Caddesi No. 2& 
Behzat User 

Mahkemeler 
sinden Halil oğlu Mustafa ile Kır ça- Zayi - Memurin Kooperatif tir
vuı ma.hallesinden İbrahim kın Ayte ketinden 930 eenesinde aldıpm 5146 
ve oilu Şfikril aralarındaki izaleyi "1 saylı 25 liralık bine 1enedimi uyi et

tim. Yeniıini alacağımdan eskilinin 
yu divaıının durupnuında: mildde- hn1-n lmad w ·1•- ı 

... _.___ .&...c..• •!-!.--! Htalımk u.uuu o ıgı ı llU o unur. 
_... ...,..... -- ialeyhlerden İbrahim otlu Şlkribıiln 

•"-ıain11 .. ı ikametgtbı mecbul bulunduğundan Eıki Tel~f muhabere memurla-
Aillrannm Dikmen lriSylılden 307 davetiyenin iliııen tebliifne ve mu- nndan Mahır Esen. l267 

~ llebmet oilu Bekir Anka- bakemenin 23. 5. 939 .alı ıbil saat -----------

ULU S-20. inci 71L- No: 635% 

imtiyaz lllhibi 
Nurettin Kilnil SUNER 

Umumi neıriyatı idare eden 
Yan !flerl M6dilrll 

Mümtas Faik FENiK 

ULUS S.l!lllfti ANKARA 
Matbu mtlftrll ı All Rua BASJCAH 

"ATAK il 
Makina ve EndiMtri itleri T. 'Ji... Ş.. 

İdare Meclisinden 

30 Mart 1939 tarihli fevkallde Umumi Heyet toplantlaında irketlml• 
zin feab ve tasfiyesine karar verilmiftlr. Ticaret kanununun 445 inci mad ... 
desine tevfikan Şirket dainlerinln nihayet 18 Nisan 940 tarihine kadar An· 

nı ispat etmeleri lüzumu ilin olunur. 
ılıı ...... 

1137 

.::eııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. - .. """ - -5 80 aeneden fazla bir tecriibe ma.hmliL •• : 

~ REVU~ SAATLARI ~ - -- -5 Modeller en ton ve zarif pkilcledir. 5 
= = 5 Anbra'da aatq yeri: Riza Göslülr9.i,S 
5 · Bmblar Cadd•i 8 : - = - ' -! nM i 
., •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 111111111111111ıi" 

Türk Hava Kurumu 
27 inci tertip piyango biletlerinizi 

• 

Memurlar Kooperatif $irken 
KişeJerinden ahnız 

SATIŞ YERLERi 

Merkes malaaaı ) 
Y enifelıir ..... i ) 
Baiçeli --.. 11i ) 

• 

nnıa HMI Seyit lllahalleal Yalpa ao- 9 a talikine karar verilmit olduğun· 
bk 12 No. da Mehmet kazı ~ dan ayni güa ayni 1Utte mahkemeye 
tarafından 938/253 numara altında •· gelmesi, gelmediği takdirde hakkın
çılan kayıplık divuımn icra kılınan da pyap kararı verileceli illn olu-
mubakemninde: nur. 7. 4. 939 1265 

ltOCllll Beldrin umumi harpte em- ----------
alleriyle blrlikte alllh altına alına-

YENi SiNEMALAR sus 
'* 12 i el fırka 46 ancı alayda vazife •••••••••••• 

DIŞ TABiBi ı1-1ı:te iken 333 1enealnden beri 
Jla,at w .,.....tından haber alınama
mıı oldupndan davacı, kocaaı Bt;ld
ria kayphima karar verilmesini iate
..ı inrlne mahkeme Bekirin bayatı 
ı.k)ancla haberi oluılann ımhkeme· 
1' haberdar etmeleri için kanuni ilin 
.actdederi bitmif .,. bu ilAn1lr teme
... lmhlıla tahakktlk etmlt obauı-

M. AZIZ TUNÇ 
,,... 

Arsenoferratose 
ıçirir. Demir, yumurta akı 
ve arsenikten yapılmıt 

Bu Giln Bu Gece 

BtlyUk lllUUltkAr 

RONALD COLMAN 
tarafından yarablan 

Milline ender te.adilf edilen 
mildhit maceralarla dolu 

GAiP UFUKLAR 
Seanslar: 

1 
HALK 1 BuGOnBuGece 

BU GUN BU GECE Münavebeli 1ea1111arla Itri film 

2 fi1al birden 1 • Bülbüller öterken 
t - BEN BiR CANIYIM 
2 - GORLEYEN KURŞUN 

Seyircilerini ild uat miltemadt bir 
heyecan ve aWaa ile atlrilklemek • 
tedir. 

Bq rolde: llARTHA EGGERTH 
12 ucuz 16 ve 20.30 normal seana

larda g&terilir. 

2 • Sen haydut 
Yalnız 14 ve 18 no M mebni medeni kaa9ftun 32, 34 tın-1•----------· 'el maddelerine ıare adı pçen Meh-

._ oll Beldriıı 332 NDninden beri -------------

~u fUrup kansızlıktan 
korur ve m u n t a z •· 
m a n 1 ç il d i 1 i tak· 
dirde büyümeme 
yardım e~r • 14.45 • 16.45 • 18.45 • Gece: 21 de Seaınlar: matinelerinde g&terilir 

DİKKAT Bu • .nı. ,. __ ~:,_:_ ald 14.30 • 16.30 - 18.30 • Gece: 21 de 
..... w tekrar illnına S. 4. 939 ..alllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.. 

~--~- karar verildili ilin olunur. : y • s· d = 1253 : enı mema a E 
-n... H~•.-?-•· 5 BUYUK CAZ ~, 

•~ra ..,... Makak __. .. : Filmini g6rmeie buırlanımz.: 
~)....... - . 

JliJlltJl'Blll atalı 11aauı lllahalle- .,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır 

lrMtlftmfDll ...... - ...... ... 
......... eı ......... _~ 

: ;r-~ ft&lll&lle DİKKAT: 12-18 ve 20.30 da 
nuınarah yerlerinizi fimdiden Ucuz Halk matinesi 12.15 de yalnız bir film pterilir • 
temin ediniz. llANY A V •LEVSKA Telefon: 3519 

yeni $inmm• Geceleri filmden enel 21 de yeni v~. numaralan 


