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ncı . Büy Millet Meclisi toplandı 
MİLLİ ŞEF iNÖNÜ 

İllif akla ve sürekli alkışlar 
arasında Cümhurreisi se(ildi 

İnönü Mecliste sürekli alkışlarla karşılanmış 
ve Cümhurreisi sıfatiyle yemin etmiştir 

" • J ı ı enı aevre 
başlarken .• 

f. R. ATAY 

Dün Kamutay yeni reisini, reis
lik divanını ve nihayet Cüınhur
resini intihap ederek ilk vazife
lerini yapmıştır. 

ismet lnönü'nün seçiminde tam 
\re kati milli ittifak bir daha te
celli etti. 

Anayasa hükümlerine göre is
ti fa eden Başvekil Refik Say
dam, Cümhurreisimiz tarafından 
tekrar yeni hükümetin teşkiline 
ınemur edilmiştir. Bu intih~bın 
dahi millet mümeuillerinin rey 
ve fikir ittifakına tercüman ol
duğuna hiç şüphe etmiyo~. E
sasen kurtuluş harbi devrindeki 
ilk vekilliğindenberi, yüksek hiz
met ve eserleri ile sevgi, hürmet 
'Ve itimat kaza·nan doktor Refik 
Saydam, ismet lnönü'nün Cüm
hurreisliği zamanına tesadüf e
den iç Bakanlığı ve C. H. P. Ge
nel Sekreterliği ve iki aylık Baş
bakanlığı ile, bu sevgi, hürmet 
\re itimadı büsbütün kuvetlendir
ıniştir. Kendisinin, çok zaman, 
basiretli ve başarıcı idaresine de
vam etmesini dileriz. 

Hükümet listesinde iki yeni 
vekalet ismi görüyoruz. Biri, Na-
1=Ta Vekaletinin bir takım mühim 
\razıtel--ini devralarak muhabe
re ve münakcaı-. diğeri İktısat 
Vekaletinin keza hır ı-,1m vazi
felerini devralarak Ticare\. Ve
kaleti adını almıştır. Deniz vt 
kara nakliyatı ile P. T. T. işleri
nin medeni bir memlekette ne 
kadar ehemiyetli rol oynadığı 
&Öz götürmez. Bu hizmetler esa
&en birçok yerlerde diğer nafıa 
işlerinden ayrılmıştır. Müspet ve 
'daimi faaliyete ihtiyaç g.öst.eren 
tnünakale ve muhabere ıhtıyaç
larımızın müspet ve yorulmaz 
bir faali;et adamı olarak tema
Yüz eden Ali Çetinkaya'nın eli 
altında mesut inkişaflar ~ide ~
deceği şüphesizdir. Naklıyat et· 
hazr 'Y'e tarifeler iktısadi hayatı-' .. 
hıtzın can damarıdır. Bumuna-
sebetle deniz ve kara nakliyatı 
işlerini birleştirmek, ve ikisinin 
Coordination'unu temin etmek 
gibi pek zaruri ve hayırlı bir ted
hir de yerine gelmiş oluyor. 

İki yeni vekalet ihdası, do~o~ 
Refik Saydam hükümetine ıkı 

(Sonu 8 inci sayfada) 

Cümhurreisimiz Milli Şef l&met lnönü Mecliste yemin ederken 

Büyük l\ılillet Meclisinde dün riyaset divanı intihabından sonra 
ruznamenin son maddesine, cümhurreisi seçimine geçilmiştir. Aza
lar, gene intahap daireleri sırasiyle reylerini kullanmışlardır. Kura ile 
seçilen 9 mebus içtima salonunda reyleri tasnif etmişlerdir. 

Reis B. Abdülhalik Renda tasnif neticesini şu sözlerle azaya bildir~ 
miştir: 

- Reylerin neticesini arzediyorum: reye iştirak eden arkadaş 
413 tür. 413 reyle ve müttefikan Ankara Mebusu ismet İnönü Re
isicümhur seçilmiştir. 

Bu sözler, salondan yükselen coşkun ve sürekli alkışlarla karşılanmış
tır. Bundan sonra Reis Abdülhalik Renda, Cümhurreisimizi yemine davete 
gideceğini söyliyerek celseyi bir müddet için tatil etmiştir. 

Saat tam 18.30 da celse açılmış, Cümhurreisimiz İsmet İnönü mebusla
rın ve dinleyicilerin ayakta dakikalarca devam eden alkışları arasında sa
lonu şereflendirmişler ve reislik makamına çıkmışlardır. 

Cümhurreisliği locasında Mareşal Fevzi Çakmak ve eski Başvekil Rauf 
Orbay hazır bulunuyordu. Kordiplomatiğe mahsus localarda yabancı dev
let mümessilleri yer almışlardı. Mebuslar ve dinleyiciler heyecan içinde 
Cümhurreisimizin yeminini bekliyorlardı. İsmet İnönü şu cümleleri tekrar 
ederek yemin ettiler: 

"Reisicümhur sıfatiyle cümhuriyetin kanunlarına ve hakimiyeti
milliye esaslarına riayet ve bunları müdafaa, türk miletinin saadetine 
sadikane ve bütün kuvetimle sarfı mesai, türk devletine teveccüh ede
cek her tehlikeyi kemali şiddetle men, Türkiyenin şan ve şerefini vika
ye ve ilaye ve deruhte ettiğim vazifenin icabatma hasrü nef s etmekten 
ayrılmıyacağıma namusum üzerine söz veriyorum.,, 

Cümhurreisimiz bunu müteakip salonu terketmişler, ve bu esnada da 
ayakta dakikalarca alkrşlanmışlardır. 

İnönü meclise şeref verirken ve meclis binasını terkederken caddeye 
birikmiş olan halk kendilerini candan ve coşkun tezahürlerle selamlamış, 
başta Cümhurreisliği bandosu olduğu halde bir kıta asker ihtiram rasime
sini ifa etmiştir. Cümhurreisliği intihabı 101 pare top atımı suretiyle itan 
edilmiştir. 

1 Kabine usulen istifa elli ve yeni kabine 

Doktor Refik Saydam' ın reisliğinde kuruldu 

1 Yeniden iki vekalet 
daha ihdas edildi 

Muhabere ve münakale Vekôletine Ali Çetin kaya 

Ticaret Vekôletine Cezmi Erçin ve Nafia 
Büyük Millet Meclisi Reisliğine Vekôletine de GI. Ali Fuat Cebesoy tôyin edildi 

itti/akla seçilen B. 
Abdülhalik Rencla 

Mebuslar 
yemin ettiler 

Meclis Reisliğine iHif akla 
Abdülhalik Renda se~ildi 

Riyaset Divanı 
seçimi yapıldı 

Altıncı Büyük Millet Meclisi, dün 
saat 14 de ilk toplantısını yapmıştır. 

Bu münasebetle dün Ankara baştan 

başa bayraklarla donanmış, halk yeni 
meb11sl:ırımııı:ı görmek, Sayın lnönü
yu alkışlamak için Meclisin önündeki 
caddenin iki tarafına birikmiş bulu -
nuyordu. 

Altıncı intihap devresinin ilk top
Iantısmı, meclisin en yaşlı azası sıfa
tiyle Bilecik mebusu Doktor General 
Besim Ömer Akalın açmıştır. 77 yaşı-

(Sonu 5 inci sayfada) 

Atatürk' ün 
hôtırasına 

hürmet! 
İstanbul, 3 a.a. - Bugün 20-25 kadar 

üniversite talebesi evela Tan gazete
sine sonra da diğer gazetelere giderek 
son zamanlarda Tan gazetesinde neş
redilen bazı yazılar bir beyanname ile 
protesto etmişlerdir. Bu beyanname 
ezcümle şu mahiyettedir: 

"Atatürk'ün hatırası kalplerimizde 
çok canlı bulunduğu bir anda ve göz
lerimizin yaşı daha henüz kurumamış 
iken bu şekilde yazıların neşrini çir -
kin buluyor ve kabul etmiyoruz. Biz 
Kemalist rejimin gençleriyiz ve kur -
tarıcımızın hatırasına hürmet edilme
sini istiyoruz.,, 

Tan gazetesi bu demarşı nazarı iti
bara alarak bu yazıları neşretmekten 
vazgeçeceğini kendilerine vadetmiş -
tir. Bu itiraz keyfiyeti itidal ve so -
ğukkanlı bir hava içerisinde yapılmış. 
ve hiç bir hadise husule gelmemiştir. 

111111111111111111111111111111111111111111 

Parti grupu 
Büyük Millet Meclisi C. H. P. gru

pu bugün saat 15 de toplanacaktır. 

111111111111111111111111111111111111111111 

Nafıa Vekili Ali Fuat Cebe.soy 

Büyük Millet Meclisinin üçüncü 
celsesi Reis B. Abdülhalik Renda'nın 
başkanlığında açılmış ve Cümhurreis 
liğinden gelen şu tezkereler okun
mustur: 

~Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Reisliğine 

3. Nisan. 1939 
Büyük MiJ1et Meclisinin yeniden 

intihabı dolayısiyle istifa eden icra 
Vekilleri heyetinin İstifası kabul edil
miş ve Ba!ivek§.lete yeniden lstanbııl 
mebusu Dr. Refik Saydam tayin kı

lınmış olduğunu saygı ile arzederim. 
Reisicümhur 

iSMET İNÖNÜ 
Büyük Millet Meclisi Yüksek 

Reisliğine 

3. Nisan 1939 
Büyük MiJ1et Meclisinin yeniden 

intihabı dolayısiyle icra Vekilleri He-

Ticaret Vekili B. Cezmi Erçin 
yetinin vukubulan istifası kabul ve ye
ni heyetin gene lstahbul mebusu Dr. 
Refik Saydam'ın ba!ikanlıgında teşkili 
tensip edilmiştir. Başvekil Dr. Refik 
Saydam tara/ ından teklif olunarak ka
bul edilen yeni heyet listesiııin ilişik 

olarak sunuldu,~ıınu saygılarımla ar -
zederim. 

Reisiciimhur 
iSMET lNÖNÜ 

Adliye Vekili Konya Mebusu 
Tevfik Sılay , 

Milli Müdafaa Vekili Bursa Me
busu GI. Naci Tınaz, 

Dahiliye Vekili Tekirdağ Mebu -
sn Faik Öztrak, 

Hariciye Vekili İzmir Mebusu 
Şükrü Saraçoğlu, 

Maliye Vekili Elazığ Mebusu 
Fuat Ağralı, 

Maarif Vekili lzmir Mebusu Ha
san - AH Yücel, 

Nafıa Vekili Konya Mebusu GI. 
Ali Fuat Cebesoy, 

lktısat Vekili Samsun Mebusu 
Hüsnü Çakır , 

Sıhat ve İçlimai Muavenet Veki
li Ayd1n Mebusu Dr. Hulilsi Alata~, 

Gümrük ve İnhisarlar Vekili İs
tanbul Mebusu Rana Tarhan, 

Ziraat Vekili Kütahya Mebusu 
Muhlis Erkmen, 

1vıuhabere ve Münakale Vekil; 
Afyonkarahisar Mebusu Ali Çetin • 
kaya, 

Ticaret Vekili Antalya Mebusu 
Cezmi Erçin. 

6 ıncı Büyük Millet Meclisinin ilk toplantısından umumi bir görünü§ 

Bu tezkereler okunduktan sonra 
meclis. pazartesi günü saat 15 de top
lanmak üzere dünkü toplantısına ni • 
bayet vermiştir. 
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ıs~ı<uk ilmini 19 Mayısa hazırlık Kuruluş tarihi : 

Spiker 111 
Sermayesi : 100.000.oor 

Şube ve ajanı yayma kurumu 
M1111 zuure·ş 

takımımız 
Umumi menfaatlere hadim 
cemiyetler arasma girdi 

Asırlar ve devirler kendi halk 
tiplerini yaratırlar. Spiker, aarımı-
2ın en mühim ve halkça en çok ta
nınmıf insanlarından biridir. Erkek 
olabilir, kadm olabilir, evli olabilir, 
bekar olabilir; onu belki yalnız ai • 
lesi ve idaresi tanır; fakat sesi hal
k'mdır. 

Dünyamızda nadir insanların 
hüviyet ve ıahsiyetJeri apiker ve 
apikerlerinki k;tdar bellenmiştir. 
Eski lstanbul'da, uzaktan gelen se
se göre: hah! Bizim simitçi yahut 
bizim yoğurtçu geliyor, denirdi. 
Şimdi bütün dünyada, radyo düğ • 
melerini çevirmesini seven devamlı 
ve sabırlı radyo merakhlanna so
runuz: İstasyon İ§aretine yahut is
taayon cetveline lüzum kalmadan 

yasına ve bu radyo dünyasının 
zevkli, kültürlü ve her köşe ve kıv
rımınra bir başka sürpriz gizliyen 
ses bahçesine dalarsınız. Parça bi. 
ter. İzahını beklersiniz. Bunu spi
ker yapar. Nasıl yapar? İşte bu si. 
hirbazın hüneri buradadır. Nasıl ki, 
programın yeni numarasını takdim 
ederken de, malını güzel satan bir 
dükkancı gibi terbiyeli, hamarat, 
sevimli ve asla yılışmı3ran bir dük -
kancı gibi davranacaktır. 

istasyonları dikkatle takip edi
yorsanız, muhtelif memleketlerin 
muhtelif vasıflarda spikerleri oldu
ğunu görürsünüz. 

Bu hafta 

Oslo'ya 
sonunda 

gidiyor 
Türk milli güreş takımımız bu ayın 

7 inci günü greko • romen Avrupa gü
reş şampiyonasına iştirak etmek üze
re şehrimizden hareket edecektir. Mü 
sabakalar ayın 25 inde Oslo'da yapıla
caktır. 

İcra Vekilleri heyeti ,hukuk ilmi -
nin yayılması için broşürler neşri, u
muma mahsus radyo konferansları ver 
dirmesi, talebe arasında müsabakalar 
tertibi ve bir takım ilmi eserler ihzar 
ve tercümesi gibi ciddi ve esaslı faa -
liyetler gösteren ve her gün daha zi -
yade hizmetleri artan hukuk ilmini 
yayma kurumunun menafii umumiye
ye hadim cemiyetler arasına katılma
sını kabul etmiştir. 

Maarif Vekôleti kız ve 
erkek talebe için iki ayrı 

proğram hazırladı 

Jimnastik elbiseleri değiştiriliyor 
. M~a.ri.f Vekaleti 19 Mayıs 19 39 tarihinde yapılacak jimnastik şen
lilderı ıçın kız ve erkeklere göre iki jimnastik hareketleri programı ha
zırlamıştır. Bu programlarda kız ve erkek talebenin kol ayak ve vÜ· 
cut hareketleri ayrı ayn gösterilmektedir. Vekalet şenlikle.rde talebe· 
nin giyecekleri elbise şekillerini de jimnastik şenlikleri talimatnamesi
nin on dördüncü maddesini tadil etmek suretiyle değiştirmiştir. Ye
ni maddeyi yazıyoruz: . ' 

aıze cevap verirler: Roma konuşu. 
yar; Paris ingilizce haber bültenini 
okuyor; Sofy:ı'dasın v.s. 

Demek oluyor ki, spiker, bir in. 
san olmaktan ziyade bir insan sesi
dir ve, değiımiyen bir insan sesidir. 
Spiker'in sesinde istikrar ~arttır. 

Bundan başka, radyoda birçok 
işlerde ve bilhassa spiker için irti • 
calen çalışmak lazım olduğundan, 
spikerin, icabında hataları tashih e· 
decek, lazımsa tatlı bir şekilde ö:ı:ür 
diliyecek, bir fevkalade hadiseyi 
yahut fevkaladeliği birkaç kelime 
ile canlandıracak kadar zeki, ha • 
2ır cevap ve hoı konuşmasını bilir 
lnrisi olmast lazımdır. 

Milli takımımız kabil olursa !stan· 
buldan ayın 9 unda hareket edecek ve 
müsabaka tarihinden evet Oslo'da bu
lunarak egzersizlerine devam edecek
tir. 

Ekip federasyon başkanı B. Vehbi 
Emrenin reisliğinde antrenör ve bir i
dareci ile 9 güreşçiden mürekkeptir. 

Milli takımımız müsabakalardan 
sonra Avrupanın bazı büyük şehirle -
rinde karşılaşmalar yapacaktır. Takı
ma seçilenler şunlardır: 

Vilayetlerde i~ 

takibi iıin formüller 
Dahiliye vekaleti devlet dairelerin

de iş takip edecekler hakkında vali
lere bir tamim göndermiştir. Bu ta
mime göre noterlikçe musaddak veka
letnameleri olan kimselerin iş takip 
etmelerine müsade edilecek. Noter
den vekaletnameleri olmıyan kimse
lerin hastalık, mühim iş ve saire gibi 
hakh ve meşru mazeretlere istinat e
decek arzuhal yollamak veya işini 
sordurmak ve mümasili işler gibi hu
kuki ve kazai mahiyet arz ve niza ve 
ihtilaf tevlit etmiyen işler müstesna 
olmak üzere ahzükabz, bir haktan fe
ragat, nizalı ve ihtilaflı işler ve saire 
misilhi hükuki mahiyet arzedecek o
lan işlerin noterden musaddak veka
letname olmadıkça devlet dairelerin
de iş takip edilmesine müsaade olun
mıyacaktır. 

Fotojenik gibi §İmdi bir de fono
jenik, yahut radiojenik kelimeleri 
var. Radyoda, tatlı sesi var, demek
tir. Spiker'in seai, ıu halde kulağa 
tatlı gelmelidir. 

Fakat radyo, hem herkesindir 
hem milletindir. Vasıtası da, yazıl; 
dil değil, söylenen dildir. Bu dilin 
11ade güzel bir sesle r.öylenmesi kafi 
değildir. Aynı zamanda en güzel ıi
~e, en ~abii hitap tarzı ve en doğr\I 
ıf ~de ıle söylenmelidir. Şu haldP., 
apıker, mutlaka, münevver ve dili • 
ne her bakımdan hakim bir insan 
olmalıdır. 

Fakat apiker, radyo kutusunu 
canlandıran ve aevimli kılan bir in
aandır. Her istasyonun çeşitli, uzun 
Ye kendine göre bir programı var
d~r. ~~ programın üstüne herhangi 
bır dugme oyunu ile düımcniz mu • 
kadderdir. Hoıunuza gitti, kalırsı
nız. Hoıunuza gitmedi, çevirip bir 
batka milletin ve dilin radyo dün-

Orta mektepler 

okuma kilapları 

i~in komisyon 

Bu kadar çok vuıf bir tek kişide 
toplanamıyacağı içindir ki radyo . , 
ıdareleri birçok spikerler kullan
maktadır. 

••• 
Her halde radyo, devrimizin en 

genç ve en mühim halk müessesele
rinden biridir. O hem bir hitabet 
kürsüsü, hem bir konser salonu 
h . ' em hır dedikodu köşesi, hem bir 
propaganda vasıtası, hem bir tiyat
ro sahnesi, hem bir gazete, hem bir 
mektep, kısacası, hayatın ta kendi
sidir. 

Spiker, bu çeşitli dünyanın içine 
girmek istiyenleri, müessese namına 
karşılryan nazik ve zeki insandır. 
Onu bir mektepte okutmak (Avru-' , pa ya tetkike yollamak!) belki ka 
bildir ve belki faydalıdır. Fakat spi
ker asıl, bir istidattır. lyi spiker'i 
tesadüf, zaman ve spikerlik vazife
sine atfedilen kıymet ile temin edi
len istikrar yetİ§tİrecektir. 

Burhan BELGE 

Hava seferleri 
dün başladı 

Dün sabah saat 8 den itibaren An
kara'dan lstanbul'a ve gene aynı saat
te lstanbuldan Ankara'ya hava sefer
leri başlamıştır. Bir kaç güne kadar 
da Ankara • İstanbul İzmir ve Anka
ra • Adana seferlerine de başlanacak
tır. 

Seferler nisan sonuna kadar yalnız 
posta nakliyatına hasredilecektir. 
Yolcu nakliyatı mayıs bidayetinden i
tibaren başlıyacaktır. 

Bundan bir milddet evel Maarif ve
kaleti orta mekteplerimizin birinci 
ikinci ve üçüncli sınıflarında okutul~ 
makta olan okuına kitapları hakkında 
Ankara ve İstanbul muallimlerinin 
mütalealarını istemişti. Alınan rapor 
lardan bu kitapların yeniden tertip 
edilmesi faydalı olacağı anlaşılmıştır. Hava yolları umum müdürlüğü İz -

mir ve Adana seferlerinin başlaması i· 
çin hazırlıklarını hemen tamamen ik
mal etmiştir. İzmir ve Adana sefer
leri merasimle açılacaktır. 

Ağır siklette Mehmet Çoban, yarı a 
ğırda Mustafa Çakmak, orta siklette 
Ahmet Mersin1i yarı ortada Celal A
tik, hafif siklette Yaşar Doğu en ha
fifte Mustafa, tüy siklette Kenan, ay -
rıca iki ihtiyat vardır. 

Atış sporu 
çahşmaları 

Müsait olmıyan havalarda yavaş yti· 
rüyen bölgenin atış işleri son zaman
larda kuvetli ham1elerle faaliyetini 
arttırmıştır. Bu cümleden olarak bu 
pazar günü de bir taraftan Sarıkışla 

arkasındaki poligonda (mayıs bölge 
müsabakasına hazırlanan) amatörler 
muallim binbaşı Sırrı Conklu'nun ida
resinde ekzersizlerine devam ederek 
al:şama kadar çok neşeli ve zevkli bir 
vakit geçirmişlerdir. 
Diğer taraftan Etimesğut'ta ajan 

Cemil Avcının idare etmekte olduğu 
Atış yerinde bölgenin yarış yapan ve 
tenezzühte bulunan bisikletçilerinin 
iltihakı ve bilhassa Beden Terbiyesi 
Genel Direktörü General Cemil Tahir 
ve refikaları, Genel Sekreter Albay 
Cemal'in iltihak ve iştiraki umum il -
zerinde tesiri artırmış ve hele (bizzat 
genel direktör tarafından tertip e
dilen bir formül atış hususunda duyu
lan arzuya fevkalade hararet vermiş 

ve çok memnuniyet uyandıran müsa -
bakada genel direktör 3 mermide 33 
puvan kazanmakla rakipsiz birincili -
ği, Bay Sabri 2 inciliği Bay Celal de 
3 üçüncülüğü kazanmışlardır. 
Ayrıca federasyon muavini atıcılık 

mütehassısı Bay Hakkı da istasyon -
daki atış poligonuna gelen amatörle -
rin bir kısmı ile meşgul olmak sure
tiyle birkaç ayrı noktada atış faaliye
tine memnuniyeti mucip bir şekilde 

devam edilmiştir .. 

ve su sporları mevsimi gelmeden ya -
pılacak olan bu gösteriler, Çocuk E
sirgeme Kurumunun büyük bir him -
met sarfederek hazırladığı kapalı 

yüzme havuzunda olacaktır. Kapalı 

havuz kurumun umumi merkezi ya -
nında yeni yaptırılan Sus sineması al
tındadır. Avrupada emsali çok olan 
kapalı yüzme havuzlarında da olduğu 
gibi, bu pişinde de her türlü modern 
teçhizat vardır ve suyu istenilen hara
ret derecesinde ısıtılmaktadır. Yüzü -
cülerin müsabaka ve egzersizlerden e
vel yıkanabilmeleri için duş yerleri ve 
herkes için ayrı soyunma odaları mev
cuttur. 

Federasyon cumartesi günü saat 
16 da yapılaca~ gösterilere vekilleri -
mizi, mebuslarımızı, askeri ve mülki 
hiikümet erkanını ve diğer alakalıları 
davet edecektir. Ertesi pazar günü de 
havuz umuma açık bulundurulacak ve 
duhuliye alınacaktır. 

Gösterilerin muntazam bir surette 
yapılmasını temin maksadiyle cuma 
günü havuzda tecrübe yüzmeleri ya -
pılacaktır. Programda yüzme ve atla
malardan başka muhtelif su sporları 
eğlenceleri de vardır. 

"Şenliklere iştirak edecek talebe-ı---·---·--------
lerin elbiseleri şoyle olacaktır. Erkek 
ler için: kolsuz beyaz atlet fanilası, 
beyaz kısa pantalon, kızlar için: be
yaz bluz, siyah kilot, siyah fanila, be 
yaz kısa çorap. 

j """'"'''""'"'"'''''"'""''""'"'"" .... 
1 Yeni Dahiliye Müsteıarı 

J dün vazifesine haJladı 
Beyaz bluz, önü açık, üç düğmeli, 

kısa kollu, devirme yakalı, spor er
kek gömleği gibi olacaktır. Siyah ki
lot önden, arkadan geniş, Pilikaşeli 

yedi santimetre eninde kemer, dört 
santimetre eninde askı, yandan açı

lıp kapanacaktır. Askılar yandan ar
kadan dikili önden düğmeli olacak, 
düğmeler kemerin iç tarafına dikile
cek, kilotlar ne çok bol, ne çok dar o
lacak, bacaklar Iastikli yapılacaktır. 
Kadın ve erkek öğretmenlerin kı- / 

yafeti talebe kıyafetinin aynıdır .. Yal 
nız erkek öğretmenler uzun beyaz 
pantalon, kadın öğretmenler uzun si
yah çorap giyeceklerdir. Giyim mal· 
zemesi yerli malı olacaktır. 

İstanbul'un yeni 

sene gelir bütçesi 

12.423.676 lira ! 
İstanbul, 3 (Telefonla) - Şehir 

meclisi, nisan devresinin ilk toplan
tısını bugün valinin reisliğinde yap -
mıştır. Yeni yıl bütçesini tetkik için 
encümene havale etmiştir. Yeni vari
dat bütçesi 12.423.676 liradır. 

B. Salahaftin (am'ın 

İstanbul' da tetkikleri 
İstanbul, 3 (Telefonla) - İş Ban -

kası umum müdürü B. Salahattin 
Çam bugün şehrimize gelmiş ve !ş 
Bankası İstanbul şubesine giderek i. 
zahat almıştır. Umum müdür milli 
reasürans'ta da tetkiklerde bulunmuş
tur. 

Silivri vo1unda hr otobüs 
kazası oldu 

Yeni Dahiliye Müstqarı 
B. Nazil E J"gin 

Dahiliye vekaleti müsteşarlığına 
tayin edilmi;:ı olan Konya valisi B. 
Nazif Ergin dün şehrimizie gelm!ş 
ve yeni vazi.fesine başlamıştır. 1330 
senesinde Sivas öksüzler yurdu mü
dürlüğü ile devlet hizmetine girmiş 
bulunan B. Ergin, muhtelif kazalar
da kaymakamlıklarda, mülkiye müfet 
tişliğinde bulunmuş ve oradan dahi· 
liey vekaleti mahalli idareler umum 
müdürlüğüne getirilmiştir. Uzun za
man mahalli idareler umum müdür
ltiğünde kalan B. Ergin bilahare Or
du ve Antalya valiliklerinde bulun
muş ve oradan posta, telgraf ve tele· 
fon umum müdürlüğüne getirilmi§· 
tir. P. T. T. umum müdürlüğünden 

istifa suretiyle ayrılan B. Nazif Er
gin Kütahya ve oradan da Konya va 
liliğine getirilimiş Konya valiliğin

den de yeni vazifesine tayin edilmiş
miştir. 25 senedenberi idare işlerinde 
bulunmakta olan B. Ergini tebrik e
der yeni vazifesinde başarılar dile-
riz. 

Bu maksatla gazetemiz baş muhar
riri B. Falih Rıfkı Atay'ın reisliği al
tında Maarif vekaletince bir komis
yon teşkil edilmıştir. Vekalet, okuma 
kitapları için verilen raporları da ko
misyona tevdi etmiştir. Komisyon, 
muallimlerin dil Unce ve isteklerini 
gözönüne alarak orta mektep talebele
rine seviyelerine uygun ve maksadı 
temine elverişli uç cildlik okuma ki
tabını mümkün olan süratle vücuda 
getirmeğe çalışacaktır. 

Orta tedrisat kadrosu geniıliyor 
Maarif Vekaleti her gün biraz daha 

artan orta tedrisat talebe kadrosu do
layısiyle bu yıl 300 şube açmıştı. Ve
kalet 1939 - 1940 ders yılında da 300 
şube açmıya karar vermiştir. Bunun 

için Vekaletin 1939 kadrosuna 301 

muallim ve 35 memur ilave edilmekte

dir. Bu ilave kadroya yardımcı mual -

!imlerden muallimlik şartını haiz o
lanlar maaşlı muallim olarak alına

caklardır. 

Ajanlıkça bütün malzemesi hazırlan 
mış olduğundan pek yakında Dikmen 
kayak evinde de bir poligon açııa~k
tır. 

Su Sporlan federasyonu 
kapah yüzme havuzunda 

bir gösteri haurladı 

Orta mektep talebeleri 

spor yurtlarına 
gh·miyecek 

Okul spor yurdları taıııı ............ "'esi 
mucibince spor yurdları liselerin ikin
ci devreleriyle muallim mekteplerin -
de, ticaret liselerinde, erkek sanat 
mekteplerinde ve kız enstitülerinde 
kurulmaktadır. Bu sporların teşkil e
decekleri liklere ve aralarında yapa
cakları müsabakalara lise birinci dev
re ile orta mektep talebeleri iştirak 

ettirilmiyeceklerdir. 

İstanbul, 3 (Telefonla) - Silivri 
ile İJteltcpe köyü arasında şoför Şeh
mus'un kullandığı bir otobüs devril. 
miş, 10 kişi ağır surette yaralanmrş • 
tır. Yaralılar hastaneye kaldırrlmış
!ardır. 

Yeni Doktorlarım•~ 
Sıhat ve İçtifr'.:ı.: J.Vluavenet Vekaleti 

tıp taleN: yurdundan mezun, oJ_:m 1.22 
genci hazirandan sonra mecbun hız· 
mete tabi tutacaktır. 

Vekaletin komisyona memur ettiği 
zevat şunlardır : 

Beden terbiyesi umum müdürlüğü 

su sporları federasyonu önümüzdeki 
cumartesi günü Ankarada yapılmak 

üzere güzel bir yüzme ve su sporları 

programı hazırlamıştır. Henüz deniz 

Mesut bir evlenme 
Beden terbiyesi umum müdürlüğü 

sicil müdür muavini Bay Saim Seyme
ner ile Bn. Perihanm evlenme mera
simi dün halkevi salonlarında birçok 
davetliler huzurunda yapılmıştır. Ye
ni evlilere saadetler dileriz. 

Müstahsil elinde kalmıe a'lvon
ları toprak ofisi satın alacak 

Hayli zamandanberi müstahsil ve 
tüccarların elinde kalmış bulunan af
yonların İktısat Vekaletinin bir kara
riyle toprak mahsulleri ofisi tarafın
dan satın alınması için hazırlıklara 

başlanmıştır. 

BB. Reşat Nuri Güntekin (Çanak
kale mebusu), Fazıl Ahmet Aykaç 
Elazığ mebusu), Ali Canip Yönetim 
(Ordu mebusu), Halil Vedat Fıratlı 
(Maarif Vekaleti müfettişlerinden), 

Nurittin Artam (Ankara erkek lisesi 
İngilizce muallimi muharrir), Hakkı 
Tarık Us (Vaki+ gazetesi sahip ve mu 
harriri), Refik Ahmet Sevengil (Va
kit gazetesi muharrirlerinden), Sü
leyman Şevket Tanlı (İstanbul kız li
sesi edebiyat muallimi), Mithat Sa
dullah Sander (Haydapaşa lisesi ede
biyat muallimi). 
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Bu karar tüccar ve müstahsili çok se 
vindirrniştir. Halen İstanbul'da ince 
afyon 540 ve kaba afyon da 375 kuru!J 
tan satılmaktadır. 

Tran'<İt voln tamaml .. n1vor 
Nafia Vekaletı Trabzon - İran tran

sit yolunun ehemivetini göz önüne a -
larak bir an evel ikmalini kararlaştır
mıştır. Vekalet bunun için mevcut ve 
her sene verilen tahsiRata ilave ola
rak 1939 büdçesine 196 bin lira koy· 
muştur. 

Vefat 
Mühendis müteahhit Sami Arımın 

annesi, temyiz mahkemesi azasından 
Hamit Küsefin kayın validesi, Nafıa 
Vekaleti milli şoseler baş mühendisi 
Suat Küsefin ve mühendis müteahhit 
Osman Küsefin büyük anneleri sali -
hatı nisvandan Bayan Hafrza dün sa
at 16 da rahmeti rahmana kavuşmuş -
tur. Cenazesi bugun öğle namazından 
sonra Hacıbayram camiinden kaldırı
larak Cebeci kabristanına nakil ve 
tedfin olunacaktır. 

1142 

3 Nisan 
ilk Büyük Mil/et Meclisi, şimdi

ki Parti binasında 23 nisanda top -
lanmıştı. 

Altıncı Kamutay, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi binasında gene aynı 
bahar ayında ve ilkinden yirmi gün 
önce, dün, toplanıp vatan, millet ve 
cümhuriyet yolunda başaracağı ba -
şarılar için andiçti. 

Yabancılar için şaşılacak, bizimi
çin öğünülecek, büyük ve eşsiz bir 
tarih bu iki bahar gününün arasına 
sığmıştır. 

lik Büyük Millet Meclisi, sonba
harı ve kışı yenen tabiatta ağaçlar 

çiçeğe durur ve yepyeni bir hayat 
devri başlarken açılmıştı. Onun ve 
ondan sonraki meclislerin kavuştu -

ğu başarılardan çok daha ileri ve 

büyüklerini altıncıdan bekliyeceğiz. 
O da vatan fidanlarının üzerin -

deki tomurcukların çiçeğe döndü -
ğü günlerde açılıyor : 

Bahar, hayat, çiçek ve en sonun -
da yemiş ... 

Aziz mebuslar, andlarınız kutlu 
olsun! - T. 1. 

Cumartesi günu sabahteyın Ka
sımpa§a'ıda Bahriye caddesinde 
bir manifaturacı dükkanına otuz 
bet ya§larında bir kadın girip so -
ruyor: 

- Müsaadenizle telefon eHebi -
lir miyim? 

- Hay hay, buyurun! diyorlar 
ve telefonun bulunduğu ayrı oda· 
ya giren kadın, üç dakika bile 
aürmeden çıkıyor ve konu§ma üc· 
retini ödeyip gidiyor. 

Aradan çok zaınan geçmeden 
gürültü, patrrdr ile gelen etfaiye 
otomobilleri mağazanın önünde 
söndürecek yangın aoruyor. 

- Hangi yangm? 
- Telefonla buranın adresini 

verdiniz yal 
Mağaza sahibi, nihay_:et, bir müd· 

det Önce gelip telefon eden kadını 
hatırlıyor. Zabıtaya haber verili -
yor ve kadın, kendisini sorguya çe
ken zabıta memurlarına: 

- Bu günün 1 nisan olduğunu 
unutuyorsunuz galiba? diyor. 

"Latif'' olmak ıartiyle "latife,, 
edilmesi ve zarif yalanlarla se -
nenin bir gününde arkadatlarm 
arkadatları, dostların dostları al
datması için nisanın birinci günü
nü ayrrmıt olanlar, günün birinde 
bu takanın bütün bir mahalleyi 
teli.ta diifürecek, etfaiye teıki • 
li.tmı bu kadar zahmete aokaca'k 
bir kılığa gireceğini dütünaeler, 
İcadlarından vaz geçerlerdi. 

Bu akılsız kadm, 25 lira ile 50 
lira arasmda ceza verecektir. Bu 
cezadan hatka ke'Ddisine §U ihtar· 
da da buJunulmalr: 

"Ne nisanın birinci günü, ne de 

geriye kalan üç yüz altmı§ dört 

gün, hulasa hiç bir an ve zaman
da devlet ve ona bağlı teıekkül • 

ler, ne yalancıktan, ne de sahiden 
aldatılamaz!" 

Brrlnôli ~rtdrli:!.fli ! 

Babıali caddesınde çıkan gaze

telerden birisi şu haberi veriyor: 
"Babıali caddesinin yirmi güne 

kadar asfalt olarak intasına bat
lanacak,, 

Sevinilecek haber! çünkü 
denberi: 

öte -

- Babıali caddesini düzeltmek 

lazımdır! diye dütünenler çoktu! 

Temiz resim! 

Aktam gazetesinin ıon fotograf 
mür.abakasmda birinciliği kaza
nan resimde koskocaman bir "ça· 
matır,, levhası ve .sokağı süpüren 
bir çöpçü görülüyor. 

Acaba bu resme mükafat temiz 

çekildiğinden mi, yoksa, temizliği 

tenuil ettiğinden mi verilmiştir? 

Üniversiteye mütchassıı. 
Maarif Vekaleti üniversite edebiyat 

fakültesi için yabancı memleketler
den iki mütehassıs getirtmiye karar 
vermiştir. 

Elazıi?: kız sanat okulu 
Elazığ'daki yatılı akşam kız sanat 

okuluna 50 yataklı talebe alınacaktır. • 
50 Yugoslav talebe 

İstanbul' da 
İstanbul, 3 (Telefonla) - Belgrat 

mimari akademisi talebelerinden elli 
kişilik bir kafile ÜÇ' profesörle bera -
her yarın sabah trenle şehrimize gele 
cekler, kız lisesine misafir edilecek
lerdir. 

Talebeler şehrimizde tetkikler ya 
pacaklardır. 

B. Yusuf Ziva Erzin İstanbu]da 
İstanbul, 3 (Telefonla) - Deniz -

bank umum müdürü B. Yusuf Ziya 
Erzin bugün Ankara'dan şehrimize 
dönmüştür. 
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Filistin konferansı 

inkıtaa uğradı 

Filistin'in mukadderatı hakkın
Cla karar vermek üzere Londra'da 
içtima eden yuvarlak masa konfe • 
ranaı inkıtaa uğradı. Malum olduğu 
Üzere, konferansa bir taraftan Fi
listin ve dünya yahudilerinin mü
bıessilleri, diğer taraftan Filistin a • 
rapları ve müstakil arap memleket
lerinin murahhasları ile İngiliz hü -
kürnetini temsil eden murahhaslar 
iıtirak etmİ§tİ. Yuvarlak masa kon· 
fcransı, ilk zamanlarda hakikatte 
ayrı iki konferanstı: arap ve İngi
liz murahhasları ayn, yahudi ve 
İngiliz murahhaslan da ayrı içtima
lar aktediyorlardı. Bu müzakereler
de İngiliz murahhasları yahudi ve 
arap gÖrü§lerini telif etmek vazife· 
sini Üzerlerine almı§lardı. Fakat ilk 
günden bu iki görütün telifi müın
kün olmadığı anlatıldı. ihtilaf üç 
nokta Üzerinde toplanmı§tı: 

1 - Araplar Filistin'in isti~lali
rıi ve lngiltcrc'ye Irak gibi bir mua
hede ile bağlanmasını istediler. Ya
hudiler mandanın devamında ısrar 
ettiler. 

2 - Araplar Filistin'de yahudile
re toprak satılmamasını istediler. 
Yahudiler, toprak satılmasının tes -
tiinde ısrar ettiler. 

DÜNYA HABERLERİ 
. . 

B. Çemberleyn dün yeniden Avam 

kamarasında beyanatta bulundu; 

Almanya Münih'teki 
vaidlerini tutmadı 
. 
itimat 

. . 
ıçın sarsddığl 

İngiltere yepyeni bir siyaseti 
mecbur olmuştur ele almağa 

Londra, 3 a.a. - Çemberlayn, bugün Avam kamarasında yap
tığı beyanatta geçen cuma günkü beyanatının bugüne kadar ln -
giltere'nin bütün te§ebbüsleri arasında tarihi bir ehemiyeti haiz 
değişiklik teşkil ettiğini kaydettikten sonra demittir ki: 

"- Bu beyanat, büyük Britanya
nın harici siyasetinde yeni bir dev
rin açılışıdır. Eğer Polonya hakika • 
ten tehlikede olursa hiç şüphesiz ki, 
Polonya milleti mukavemet edecek -
tir. Ve bu takdirde de Fransa ve ln
giltere derhal ona yardım edecekler
dir. 

]erinin müşkül olduğunu göz önünde 
tutmak lazımdır.,, 

Lord Halifaks Polonya Hariciye 
Nazırı Bek'in ziyareti münasebetiyle 
iki memleketi aJakadar eden birçok 
meselenin tetkikine imkfin hasıl ola
cağı ümidini izhar ettikten sonra şöy 
le demiştir : 

Hatay 
hakkında 

yalan 
haberler 

Paris, 3 a.a. - Figaro gazetesi, Ha
tay parlamentosunun, Hatay'ın Tür -
kiye'ye ilhakını ilan etmek fikrinde 
olduğuna dair, İskenderiye'den gelen 
bazı haberler neşretmektedir. Gene bu 
haberlere nazaran, 60 bin kişilik bir 
türk ordusu neticeye intizaren Hata
ya girmek üzere hudutta tahaşşüt et -
miştir. 

Diğer taraftan Halep'te de türk ko
tniteleri kurulduğu ve Hatay türk 
ordusu tarafından işgal olunurken bu 
komiteler resmen Türkiye'ye müra -
caat ederek zulüm görmekte olan 
türkleri kurtarmak üzere kıtaatın da
ha ileri yürütmesini rica edeceklerdir. 
Bütün bunlar önümüzdeki salı günü 
ve müteakip günler için derpiş edili -
yor. 

AJANSIN NOTU : 
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ISTANBUL gazeteleri 
TAN 

Tarih bir tekerrürden ibarettir. 
M. Zekeriya Sertel, bu başmakalesinde 

Napolyon'un şahsiyetini tarif ettikten ve 
fütuhatının bir tarihçesini yaptıktan sonra~ 
onu lngiltcre'nin kuvcti ve İngiliz donan-
ması ile Rusya'nm stepleri mağlCip etti
ğini ııöylüyor ve İngiliz başvekili Çem· 
berlayn'ın, Çekoslovakya'nın işgali üze
rine "dünyayı fetih hevesine kapılanlar 
çok olmuş, fakat bunların likibcti hep he
zimete müncer olmuştur,, sözünü söyle
diğini "Kıssadan hisse,, başlığı altında 
hatırlatıyor. 

Almanya'ya ısmarlanan 
vapurlar meselesi 

Gilniın meseleleri sütununda, Almanya 
ya ısmarlanan vapurlar meseluinin ay
lardanbcri devam eden dedikodusu, lktı
sat Vekaletinin neşrettiği son rapor üze
rine nihayet bulmuş olduğunu, fakat bu 
raporun bize mühim bir hakikat öğretti
ğini söyliycrck, gemilerin alman firma
ları tarafından matluba muvafık şekilde 
inşa edilmemesinin harp sanayii ile meş
gul alman firmalarının hariç için mal i
maline vakit ve imkinlan bulunmama
sından ileri geldiğini izah ediyor. 

CUMHURİYET 

a.a. Matbuat Servisi 

İKDAM 

Türk kadınlarının içtimai 
vazifeleri 

Ahmet Ağaoğlu, bu başmakalesinde, 
büyuk inkılfi.bın türk kadınına içtimai 
hayat kapılarını ardına kadar açtıcı ve 
kadınlanmızm da bu itimada liyakatleri
ni ispat ettiklerini söyliyerck, türk kadı
nının hayat sahasında erkeklerden büyük: 
yardımcı ve ailenin en kuvetli unsuru ol
mak ba'kımından tarihi ve modem vasıf
larını tebarilz ettirdikten sonra, türk ka
dınının içtimai hayat sahasında her ı&eY
den evci teavilnc, tesanüt, yoksullara 
yarclım, kimsesizleri kurtarmak gibi va
zif elcre koşması bu gayelerle cemiyet
ler teşkil etmesi lüzumunu ileri süriıyor 
ve Cümhurreisimlzin refikası Bn. Mev
hibe'nin himayesi altında kurulan yardım 
sevenler cemiyetinin tesekkülünü kıy
metli bir beşaret olarak karşıladığını ila· 
ve ve memleketin her tarafında bu bü
yük örneği rehber edinecek bir çok türk 
hanımlan bulunacağı ümidini izhar edi
yor. 

Yeni vazife devrinin 
kapılarmda 

3 - Araplar ya· udi muhacereti
ne nihayet verilmesini istediler. Ya
hudiler ise, muhaceret üzerine ko • 
rıulan bütlin kayıtların kaldınlma -
sını teklif ettiler. 

Alman uaidll'rini riiztıt"lr 
alm l(Ötiir.dii 

E ... assız lınberler 
"- İngiltere hükümeti, enternasyo-

Anadolu Ajansı bu haberleri tekzi-
be mezundur. Nutuklar ve kütleler 

!nkıtabın mcşalcsi siıtunu muharriri 
Kemalist, Atatürk'un vefatından sonrot 
milletin duyduğu matemin, satvetine gü
venci kadar büyük oldugunu ,sar ulma
dan Milli Şefin etrafında kayalar kadar 
metin ,tarihi rolüne devam ettiğini, Mil
let Meclisinin bugün toplanarak Cümhur 
reisi intihabı yapmasının milletin şefi i
çin verdigi değişmez kararın resmen tas
diki demek olduğunu söylüyor ve "almak 
üzere olduğumuz yeni vazifelerin vazife 
manasından daha ileri ve çok nazik,, ol
duğunu soyhiyor. 

Daha eyllıl 1938 de herhangi bir 
milletin dünyayı tahakkümü altına al 
mı ya çalışmasına muhalefet göster -
miştik. O zamanki alman vaidlerini 
rüzgar alıp götürmüştür. 
İtimat tamamiyle sarsıldığından In 

giltere bükümeti yepyeni bir siyaseti 
ele almıya mecbur olmuştur. Bu, her 
hangi bir alman tehdidinin resmen i
fade edilmiş olduğunu tazammun et· 
mez. Ancak, bütün dünya umumi ef· 
karı büyük bir tetaşa düşmüştür. 

itimadın tekrar teessiitJii 
l(iİç olacak 

Almanya, iyi bir komşu olarak kal· 
dığı müddetçe hiç kimse ona fenalık 
etmeyi düşünmiyecektir. İngiliz mil
leti kendisine yapılan muameleden 
başka türlü muamelenin alman mille
tine yapılmasını istiyemez. İngiltere, 
İngiliz - alman ekonomi müzakerele
rini en büyük bir itimatla derpiş et
mişti. Fakat ltimat o derece sarsılmıt 
tır ki, bunun tekrar tesisi pek güç o· 
lacaktır. Büyük Britanya hükümeti 
vaziyeti tetkik etmiş ve hususi teah
hütlere girişmiştir. 

Hayirli bir deure doirıı •.. 

Uzun müzakerelerden sonra bu 
iki görütün telif edilemiyeceği an
laşılınca, İngiltere müzakerelere ze
tııin olmak üzere, bir teklif ileri sür
dü. Bu teklife göre İngiltere Filisti
n'e istiklal v,nneyi prensip itibariy
le kabul ediyordu. Araplar bu tek -
liften memnun kaldılar. Yahudiler 
Protesto ettiler. Fakat bir müddet 
&onra İngiliz teklifinin göründüğü 
derecede arnplara müsait olmadığı 
anlatıldı. Çünkü lngiltere Filiııtin'e 
istiklal vermcği prenııip itibariyle 
kabul etmekle beraber, bu istiklali 
ne zaman vereceğini tayinden çe
kindi. Araplar ısrar edince, lngilte· 
t'e: "İki unsur arasındaki münase
betlerin müsait olduğu bir zaman· 
da" diyerek, baftan ııavma bir ce· 
Vap verdi. Bu §artlar arasında arap
lar da lngilterc'nin teklifini bir mü
zakere zemini olarak bile kabul et
hıediler. Esasen yahudiler istiklal 
llrcnsipine muhalif olduklarmdan 
0 nlar da İngiliz teklifini kabul et • 
hıeıni,Jerdi. Konf ernns bunun üze
rine inkıtaa uğramı§llr. Eğer Almanya, siyasetine Clevam e

Filistin meselesinin bundan son- derse tehdit altında bulunacak mem
laki safhası ne olacak? Bu, esasen leket yalnız Polonya olmıyacaktır. 
ngiltere tarafından yuvarlak maııa Rejimleri her ne olursa olsun bütün 
konferansı içtima etmezden evel ı k 1 · · k k k b·ld" meme et erın tecavüze arşı oyma 

•
1 

ırilmişti: lngiltere, Filiııtin me • için işbirliği yapmalarını temenni e
se esinin halli için bulacağı bir for-nı ··ı derim. Bütün büyük Britanya Impa-
~ Ü tatbik edecektir. lngilizler, ratorluğu bu siyaseti tasvip eylemek
au · .. rlak masa konferansını, iki un- tedir. Ümit ederim ki, lngiltere'nin 

r ara .. d b. 1 ... 
bıÜrnkiın ..... gh.a:r ~n ~f~a temınının bu hareketi dünyayı bir harbe değil 
trıak için içtima; ~~:~ını t ar

8
a!h

1
r· daha hayırlı bir devre götürmekte-

b" • . -...ı, ı. oy e a· 
.!r nnla§mn temın edılemecııp,~ t k- ır.,. 
ttırde de Filistin için kendi bir haı Avam kamarasında işçi partisi ti -
§ekli bulacaktı. İngiltere, yuvarlak Oo;,.-lerinden Greenwood yaptığı beya-

htııaaa konferansında arap) rı ve ya- natta ı çi partisi namına Çembcrlayn
Udilcri anla§tınnıya çalışını§; mu- in yeni harici siyasetini tasvip etmi§-

~affak olamamıthr. Aynı zamanda tir. 
~· H l ı unsur arasında bir anlaımıya er in mulıfillerinin fikri 
\at"Jnanın mümkün olmadığını bü - Berlin, 3 a.a. - Yarı resmi kaynak-
t~n dünyaya göstermit oluyor. in- tan bildirildiğine göre, Berlin'in si
f.!~tere, §İmdi Filistin işini kendi bil- yasi mahafili bugün Çemberlayn ile 
~ıg~. gibi halletmekte kendisini hak- Lord Halifaks tarafından yapılan be-

got"Jnektedir. yanatı şimdiki İngiliz siyasetinin ha-
d İmparatorluk için müzmin bir kiki hedefleri hakkındaki alman gö
. ~t't halini alan bu meselenin halli rüşünü • teyit eder mahiyetinde gör
~Ç.ın henüz bir formül bulunmu~ de- mektedir. lngilterenin bu siyaseti ha 
Rıldir F k . .1. h··k·· t" · riz olarak Almanya'nın ihatasını 1·s· b · a at ıngı ız u ume ının 
l>~~unJa meşgul olduğu bildiriliyor. tihdaf etmektedir. Bunu her vasıta i-
ııer taraftan müzakerelerin inkı • le hatta en kaba yalanlara da müra

~a uğraması üzerine, Filistin'de\d caat ede~.ek .. y~pmk. fikri~dedir. 
. t'ap. Yahudi boğu§ması büsbütün Her turlu ıhta sıy.asetıne karşı ise, 
§~ddetıenmittir. Arap memleketle- Almanya'nın hareketı herkesçe bilini-

~rıde lngilterc'nin bu tavik siyase• yor. 
~~e kar§ı bir iğbirar uyanmı~tır. l_,ortl llalifakf4'ın bevanatı 
"e ~anya ile ltalya da lngiltcı-- nam Londra, 3 a.a. - Lordlar kamara. 
trıek~a~ına bu vaziyeti istismar et- sında beyanatta bulunan hariciye na
Rİlte .. edırl.e~ .. Bu fartla~ ~l.t r._d~ fn. • zırı Lord Halifaks, Ç~k - slovakyanın 
haı e, ~ılıstın meselesı ıçın acıl bır ,Almanya tarafından ılhakının şimdi-

feklı bulmıya mec'.>urdur. ye kadar Bitler tarafından müdafaa 

A. Ş. ESMER 

İran \1eliahdi ve 
Zevcesi Mısırdan 

hareket ettiler 
Kahire 3 a t . r·k • .a. - ran velıahdı ve re-

1 ~sı, yanlarında Mısır valide kırali
Çesı oldu· h ı ..... gu a de, dün akşam "Meh-
... et Alı ... 
h " gemısı ıle Basra körfezine 

areket et . 1 d" na . mış er ır. Buradan Tahra -
· gıdeceklerdir. "Mehmet Ali gemi-

•ıne bir i ·ı· " it ngı ız torpito muhribi refa -
at etmektedir. 

olunan prensiplerin terki demek ol
duğunu söylemiş ve demiştir ki : 
"- Binaenaleyh, Almanya komşu 

devletlerin günün birinde kendi istik· 
13.llerinin de aynı surette tehlikeye 
düşmesinden korkmalarına hayret et· 
memek lazımdır. Büyük Britanya hü
kümeti, Avrupa'da itimadı mümkün 
olduğu nispette yeniden tesis için ba
zı teşebbüslerde bulunmuştur. Istişa· 
reler hal§ devam ediyor ve gimdilik 
kati beyanatta bulunmıya imkan yok-

tur. 
Soıı,·etler Rirliii ue ln::ilıere 

Bununla beraber Büyük Britanya 
hükümeti Sovyetler birliği ile müna· 
sebetlere hem de iyi münasebetlere 
verilmesi icap eden ehemiyeti tama
miyle müdriktir. Ancak, bazı devlet
lerin Sovyetler Birliği Mıa münasebet-

nal meselelerin sulh yolu ile halHni 
kolaylaştırmak hususundaki rolünü 
en iyi bir şekilde yapmayı teklif e -
derken bazı hadiseler alman - Polon
ya münasebetlerinin tehlikeli bir tarz 
da inkişaf edebileceği faraziyesini do 
ğurdu.,, 

Lord Halifaks'ın bu hususta söyle
diklerine göre bahis mevzuu ettiği bu 
hadiseler alman ültimatomuna ve al
man kıtaatının Polonya hududunda 
tahşit edildiğine dair ingiliz matbu
atı tarafından yapılan neşriyattır. 

Lord Halifaks, İngiltere hükUmeti
nin bu haberleri doğru telakki etme
diğini ve ancak vaziyeti istikrar et
tirmek ve Polonya bir tehlike karşı· 
sında kaldığı takdirde hareketini tes
bit etmek için de artık vakit kaybede
miyeceği kanaatine varmış olduğunu 
söylemiştir. 

Almanya cenber içine 
alınacak 'deiil 

İngiltere Hariciye Nazırı Ingilterc-
nin bugünkü hareketini Almanyayı 

çenber içine almak arzusuna atfetme
nin doğru olmadığını söylemiş ve de
miştir ki: 

"-Bilakis kuvetli bir Almanya or
ta Avrupada dimdik duruyor. Ve o
nun komşuları endişededir. Almanya
nın komşuları kendilerini müdafaa i
çin müşterek bir harekete teşebbüs et
mişlerdir. Büyük Brtanya'nın Polon· 
yaya verdiği garanti Ingiltere siyase
tinde bir dönüm noktası teşkil eyle
mektedir.,, 

Boğazlar hakkında 

Havas' ın teyit 
edilmiyen haberi 

Paris, 3 a.a. - Havas tebliğ ediyor: 

Matin gazetesi, Londra muhabiri, 
gazetesine şu haberleri vermektedir: 

Romanya hariciye nazırı Gafenko, 
Romanya müşkül bir vaziyette kaldığı 

takdirde, İngiliz harp gemileri de da
hil olmak üzere harp gemilerinin Bo
ğazlardan geçmek hakkını türk hükü
metiyle görüşmek üzere Ankara'ya 
gitmiyc hazırlanıyor. Bu hadise, Ro
manya hükümetinin kendi mukadde
ı·atmı !ngilterenin mukadderatiyle 
bağlamıya karar verdiği suretinde tc-
lAkki olunmaktadrr. Romanya aynı 
şekilde Polonya ve Fransa'ya da bağ
lanımı olacaktır. 

TUrkiye'nin iltihakı da daha şiın. 
diden muhakkaktır ve Yugoslavya ve 
Yunanistan'la istişareler devam ede -
cektir. 

AJANSIN NOTU : 

Anadolu Ajansr, bu havadisin 
Türkiye'ye taalluk eden kısımların

dan Ankara mabafilini haberdar bul
mamıştır. 

Nadir Nadi, bu serlevha altındaki baş-
makalesinde, devlet reisleri arasında ııon 
zamanlarda teati euilen nutukların şid
detli ve korkunç mahiyetlerini tebarüz 
ettir'1iktcn sonra, bu nutuklar biribirini 
takip ettikçe dünya islerinin büsbütün i
çinden çıkılmaz bir hal aldığını, bu söz
lerin, söyliycnlerin gergin sinirleri üze
rinde belki yatıştırıcı bir tesir yapıyor
sa da, halk tabakalannın tahammül kabi
liyetini günden güne azalttığını ve bu gi
dişle insanlığın, önüne geçilemiyccck bir 
felaketle, birdenbire kar§ılaıımasmdaıı 
korkulablleceğini yazıyor. 

YENİ SABAH 
Faydalı bir müessese 

Hüseyin Cahit Yalçın, İstanbul'daki 
derleme müdürlilğünün faaliyetinden 
bahacdcrck, bu mütevazi müessesenin 
memleketin irfaıı hayatı üzerindeki fay. 
dalı tesirlerini tebarüz ettiriyor ve fa
kat ,kanunun hususi müesseselere, neşri
yattan b~cr nüsh~mı bu müdüriyete 
tevdi etmek hususunda yüklediği mecbu
riyetten, resmi matbaa ve dairelerin ken
dilerini müstağni farzetmclerini, yeis ve
rici ve düzen bozucu bir hareket olarak 
tavsif ediyor. 

Milli neşriyatın inkişaf ma 
doğnı 

Her ııabah ııütunu muharriri Cemalet
tin Saraçoğlu, Maarif Vekilinin neııriyat 
konireııini toplantıya çafınnası mevzuu 
etrafındaki bu yazısında, bulgar ve yu
&'~_lav gazetelerinin yüksek satııılariyle 
hızım p.zetelerimizi mukayese ederek 
b~ halin ruhi bir ıstırap olduğunu söylc
dıkten sonra ,gazeteciliğin ve kitapçıh
fın boynunu büken baıılıca sebeplerden 
taıra satıı işlerinin bozuklucu olduğunu 
söylüyor ve kongrenin bu hususta yapa
cağı çok büyük işi bulunduğunu ilave e
derek, bu sahadaki manilerden ve müş
killlerden yılmamak lüzumuna i;ıaret edi
yor. 

Bazı müesseseler 
İşaretler siltununda, halka. mukabilin

de esya almak üzere bono satarak yüzde 
elli faiz temin etmek suretiyle tefecilik 
yapan müesseselerden bahsediyor ve 
bunlardan biri hakkında gazeteye ihbar
da bulunulduğunu soyliyerck kanunun bir 
maddesinden istifade sayesinde ihtikfir 
yapmakla beraber mıikellefiyettm kaçan 
bu gibi müesseselerin faaliyetini kanu
nun diğer maddeleriyle önlemek müm
kün olacağını yazıyor. 

VAKİT 

Fen ve edebiyat hikayesi 
Sadri Ertem, 1ıaretler sütununda bir 

gazetenin mektepli gençler aras;nda 
yaptığı anketi ele alarak, bu ankete ce
vap verenler arasında, fen fakültesi tale· 
besi olduğu için edebiyata müteallik su
allere cevap vercmiyc:nlcr bulunduğunu 
söyledikten sonra, ihtisas meselesinin bu 
yanlış anlaıılması neticesinden şikayet e
diyor ve bu noktanın, kültür politikamı
zın ııüratle halletmiye mecbur olduiu me
selelerden birini tqkil ettiğini yazıyor. 

lngilterede mecburi askerlik 
Asım Us, bu makalesinde, İngiltere'nin 

harp açma tehditlerinin, Almanya ve İ
talya üzerinde hiç bir tesir yapmadığını 
o~n daha mühim olarak, Avrupa'daki' 
kuçuk .dc~l~t adamlarının da harpten bah
sede.n ıngılız nutuklarına eskisi kadar e
~emıyet vermediklerini, büyiık İngiliz 
ımparatorluğunun manevi nüfuzunun bu 
suretle azalmasının ~ebcbi, mecburi as
kerlik usultinü bili kabul edememesi ve 
hazırlığa geçmemesi olduğunu yazıyor. 

lu t ı ··h· h" · nu u an mu ım ır lf 

AK~AM 

Büyük Millet Meclisinde yemin töreni 

Meclis Reisi B. Abdülhalik 
Renda yemin ediyor 

Başvekilimiz doktor Relik 
Saydam yemin ediyor 

N alıa V ekilim~z B. ~li Ç etinkaya Dahiliye Vekili B. Faik Ôz.trak 
yemın edıyor yemin ediyor. 

Hariciye Vekilimiz 8. Şükrü 
Saraçoğlu yemin ediyor 

Parti Genel Sekreteri doktor 
Fikri Tuzer yemin ediyor 

Dikkatler sütunu muharriri, günün mü 
him mevzularından biri tiırkçenin talaf
fuzu meselesi olduğunu, li&anımızı fena 
konuştuğumuzu soyliycrek, başlanılan 
büyük kultür scferberligi arasında ya 
akla gclmiyen ya haberdar olmadığ;mız 
tecvit meselesinin de halledilmeı;i te
mennisini izhar ediyor. 

Laubaliliği kaldıralım 

Va. Nü, akşamdan akşama sütununda. 
devlet ıı:ılnam~inin ikinci cildinde, Ça.
nakk.ale oı:ma~lannın Çanakkalc'nin me 
sahaı sathıycsındcn fazla olduğunu ya
zarak ihs:ılyat işlerinde olduğu gibi her 
s~hada laubalilik gösterildiğini söylc
dıkten sonra, bu manevi ihmallerin ve 
suistimallerin, en mühimlerinden daha 
az miıhim olmadığını bu sahada da bü
yük bir temizliğe, bir ahilik mücadelesi
ne ihtiyaç olduğunu ilave ediyor • 

SON POSTA 
İspanya harbi biterken 

Muhit.ti~ Birgen, her gün siltunundaki 
~akalesını İspanya harbi mevzuuna tah 
s~ı ~cr~k lsp~nl'.?llar!n neden dolayı 
bırbırlerıne duştuklcrıni araştırdıktan 
sonra ounun sebibini İspanyollann ah
maklaşmalarında buluyor ve liç sene sü
ren harp esnasında İspanyollann yaban
cılar _için kan doktliklerini, biıyük dcv
lctlcrın bu muazzam haileyi bir spekü
lasyon mevzuu yaptıklarını, badireyi a
sıl çıkaranların kan dökmek şöyle dur
sun servet yaptıklannı yazdrktan sonra, 
son ?_~ada.r sene için bizim de çok kan 
verdıgımizı, fakat bunu birbirimizle bo 
ğuşmak için değil, vatani ve milli var
lık namına yaptıgımızı tlirk milletinin 
insanlığın ahmak tarafı~da bulunmadı
ğını ilave ediyor. 

:' •..•.•....••.•.......................• \. 

• 23 NlSAN ÇOCUK ~ 
BAYRAMI 

. . . . 
Sinema Sahiplerine: ~ . 

Çocuk Bayramında çocukla- : 
ra öğretici, eğlendirici, terbi- : 

: yevi filmler hazırlıyarak bay- : 
: rama iştirak ediniz. : . . 
.._,,, ......................•..•...•...•• --
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• Son arazı ilhakları 

Alman ekonomisini 

düzeltebilecek mi? 
Arazi ilhakları umumiyet-

le bundan ıstıfade eden 
memleketin servet ve kudreti
ni artırır. Avusturya ve Sudet 
memleketleri gibi, Bohemya ve 
Moravya'nın ilhakı da, hatta 
Memel'inki bile Almanya'ya 
yeni ziraat sahaları, ormanlar, 
madenler, bir çok cndustriler 
getirmektedir. Mnlilmdur ki 
Moravya ve Bohemya vılayet
leri eski Avustqrya - Macaris
tan imparatorlugunun hemen 
bütiın endustrisini ihtiva edi
yordu. Bu endüstrinin muhim 
bir kısmı Almanya'nın ilk teş
rinde eline geçirdigi Südetler 
ülkesinde bulunuyordu: Çek
ya'nm diğer kısımlarını da ele 
geçirdikten sonra Almanya 
kendi c:ndustrıyc:l kudretine: sa
bık imparatorlugun endustrisi
ni de eklemiş olmaktadır. 

lktısadi meselenin bu tarafı 
belki bugtinku Almanya için 
en ehc:miyetli olanı dc:gildir. 
Onun nazarında iki diger nok
ta birinci planda chemiyeti ha
izdir: İlhak askeri kudretini 
artıracak mıdır? Kc:ndisne ih
tiyacı olan ham maddelerden 
bir kısmını getirerek otarşisini 
takviye edecek midir? Bir ih
racat fazlasiyle ticari muvaze
nesini düzc:ltc:cek midir? 

B irinci suale verilecek ce
vap şiıpheli desıldir: 

Çekoslovak ordusunun Alman
ya'ya geçen mukc:mmel teçhi
.zatından başka, Almanya bun
dan boyle Avrupa'nın c:n mu
himlc:rinden biri olan Skoda 
fabrikalarına ve: Brunn fabri
kalarına maliktir. Bohemya ve 
Moravya'nın ham demır istih
sali 1.142 000 tona; çelik istih-
ali 1.550.000 tona; komur is

tınsah !i .!itı11.u 1JIJ tona yuksc:lir. 
Askeri bakımdan ehemiyc:tli o
lan kimya endustrısı aynı şe
kilde inkışaf etmiştir. 

Çekoslovakya buyuk bir ham 
madde mustahsılı degildi. 1937 
de 6 mılya , 299 mılyon kuron
luk ham n ide ıthal etmış ve: 
nncak 2 m ar 371 mılyon ku
runluk haı madde ıllraç etmış
tı . (Komu n ve koktan başka 
kagıt, odu , hıra arpası ıhraç c:
dıyordu.) Bundan başka gıda 
maddeleri h usunda da açıgı 
vardı. Çek ı;lovakya l milyar 
203 milyon kuronluk gıda mad
desi ithal ediyor ve 975 mil
yonluk ihraç ediyordu. Bu iti
barla ikusadı bunyesi Alman
yanmkine muşabih bulunuyor• 
du. Ham maddeler ve gıda 
maddeleri k fayetsizlicini on
Jemc:k için geniş miktarda ma
mfi.mul maddeler ihraç etmesi 
icap ediyordu. Bu ihracat 8 
milyar 398 m iyon kurona baliğ 
oluyordu ve ticaret mnvazcne
tıi çekoslo ak ciimhuriyetinin 
sonuncu yı ında l milyar ku
ronluk bir fa lalıkla lrapanmıı;
tır. 

Yalnız bu rakamlarla ikti
fa olunsa ve Çekoslovak tica
reti sadece lman ticaretine ek
lenseydi Alm nya bu ilhak do
layısiylc: tic ret muvazenesin
de bir sallihtan istifade ederdi. 
Bununla ber bcr şunları da 
kaydetmek 1 ımdır: 1 - Yuka
rıdaki rakamlar Slovakya'yı, a
ı;ağı Karpat Rusyasını ve Ma
caristan'la Polonya'ya terkedi
lcn mıntnkaları hesaba katma
mıştır. 2 - En ziyade: ihracat i
çin çalışan s ayi Sudet mın
takasında bulunuyordu: Bu 
mıntakanın dı ticareti bir bu
çuk milyarlık bir ihraç fazlası
na malikti: Münih'teri sonra 
Çc:koslovakya'nın ise yarım 
milyar kuro luk bir açığı var
dı. 3 - Bund n başka Çekoslo
vakya borçl rınm amortismanı 
ve: faizi olar k harice senede 
600 ili 700 m lyon kuronluk te
diyede bul nuyordu. 4 - Al
manya'ya ılh k edilen Bohcm
ya ve Moravya ihracatlarının 

eski yekunu u muhafazada güç 
luk çekeceklerdir. 

Bu ıon nokta c:hc:miyetlidir. 
Eski çek mc:nleketlerinin tica-

retinin nasıl bir inkişaf göste
receği bilmemez . .Fakat Birle
şik devletler bunların mamul
lc:rıne karşı almanların malları
na olduğu gibi boykotaj tedbir
leri almışlardır. Halbukı Ame
rika ile İngiltere Çckoslovak
ya'nın en iyi müşterileri ara
sında bulunuyorlardı. 

Bu itibarla son ilhakın 
buyuk Almanya'nın ti

careti üzerinde: aksi tesir yapa
cagı ve tediye muvazenesini 
daha ziyade: ihlal edc:cc:gi söy
lenebilir. 

Meme! gibi 2600 kilometre
lik ve 150.000 nüfusluk bir era
zinin ilhakı büyuk bir iktısadi 
ehc:miyc:ti haiz olamaz. Fakat 
bu c:razi büsbütün kıymetten 
mahrum değildir. Meme! 200 
sanayi mucssesc:sinc: maliktir. 
Bu arada kligıt ve sellüloz fab
rikaları, ve deniz inşaat tez
gahları vardır ki esasen Al
manya hesabına çalışıyorlardı. 
Ziraati iyi haldedir, ve tereya
ğı, peynir, domuz eti ihraç e
der. 

Nihayet odun münakalc:siyle 
geçinen M emel limanı harpten 
evci 700.000 tonluk iş yaparken 
iş hacmi 1.630.000 tona çıkmış
tır. Bu terakki Memel'in Lit
vanya'ya ilhakından mı ileri 
gelmiştir? Alman ordusu altın
da bu hal devam edebilecek mi
dir? Fakat Almanya Meme! li
manını kurtarmak için burada 
Litvanya'ya bir serbest mınta
ka veımişti~ Bu liman e:ı uy 
gun ına!ırc:ç o !u • • için b:: tc
sebbus muvaffak netice vercbi-, . • ır. 

Son alman ilhaklnrına bir 
go;ı; gezdirmek bunların 

Almanya'nın iktısadi ihtiyaçla
rını tatmin maksadiyle ilhak e
dilmiş olmadıklarını anlamak i
çin kafidir. Otarşi politikasının 
Almanya'ya çıkarmış olduğu 
muşkulat azalmamış, bilakis 
artmıştır. Alman devlet adam
larını buna sevkc:tmiş olan se
bepler münhasıran siyasi ve as
keridir. Onun içindir ki Orta 
Avrupa'dlki ilhakların Alman
ya'nın somlırge talc:plc:rine ni
hayet verd irlT'ediği ileri surül
mektc:dir. Buyuk Almanya Bo
hc:mya'nın 50.000 kilometre mu 
rabbaından çok daha geniş bir 
saha istemektedir: bu saha an
cak Afrikada bulunabilir. 

Rene Lauret - Le Tamps 

Almanya' nın 
sömürgeleri 
Nasıl kazan ıldı? 

nasıl kaybedildi? 
1919 Versay sulh masa -

sında, el,Ii senelik endişe 

ve kin dört senenin hesabı 
diye ortaya döküldü. Müt
tefiklerin sıraladıkları 
maddelerin 119 uncusu ile 
alınanlar: "Deniz aşırı 

müstemlekelerimizden vaz 
geçtik,. dediler. 

Almanlar şunlardan vaz 
geçti: Üzerinde 1.033.000 
insan yaşıyan 387.000 kare 
Km. lik Togo müstemle
kesi, 790.000 kare Km. ge
nişliği olan Kamerun müs
temlekesi, bunun üzerinde 
2.5milyondan fazla halk 
vardır. 835.000 kare kilo -
metrelik garbi Afrik'a. 
7.666.000 nüfuslu ve 995.000 
kare kilometre vüsatında 

doğu Afrikası. Galapagos 
adaları. Mariyan adaları 

Karolin adaları.2.476 kare 
kilometrelik Marsal. Yeni 
kine, ve Bismark takım a -
daları ki buralarda 604.000 
insan oturur ve genişliği 

240.000 kare Km. <lir. 2.572 
kare Km. 39.000 nüfus
lu Samoa adaları. 195.000 
nüfuslu ve 552 kare Km. 
lik Kiaoçen. 

I:ismark 1884 de ilk dört 
müstemlekeye yalnız bir 
>ene içinde alman bayrağı
nı çekmişti. Hem de bir 
damla kan dökmeden. Mis 
yon erleri katliam edildi: 
Kiaoçen arazisi fetedildi. 
lki sene son amerikalrlar 
İspanyollara karşı muzaf -
fer oldu, Samoa adaları al
manlara geçti. Almanya 
1911 de Fas'ın fransız hi -
mayesinde olduğunu tanı -
dı: Hattıistüva Afrikasın
dan bir parçayı Kameron 'a 
ilave etti. 

Müstemlekeler almanla -
rın eline ne kadar süratle 
düştü ise, o kadar süratle 
ellerinden çıktı. 1914 eylü
lünde Yenikine ile Samoa 
adalarını İngilizler aldı. 

Daha o hafta, japonlar, bü
yük Okyanos'taki alman a
dalarına bayraklarını çek -
tiler. İki ay sonra Kiaoçen 
de düştü. Yalnız Afrika'

da daha fazla mukavemet 
görüldü. Garbi Afrika har
bin başlamasından ancak 
bir sene sonra teslim oldu. 
Müttefikler şarki Afrika'
daki alman müstemlekele -
rini iM sene beklemek mec 
buriyetinde kaldılar. 

İngiltere ve dominyon • 
ları alman müstemlekele • 
rinin yüzde 78.50 sini as -
lan payı olarak aldı. İngil
tere'nin eline geçen yerler 
ve garbi Afrika'daki alman 
müstemlekeleriyle, Tago 
nun bir parçası, Kame .. 
run'un bir kısmı, Yeniki .. 
ne, Bismark takım adaları 
ve Sarnoa adalarıdır. İkin
ci partiye fransızlar kon -
du. Fransa alman müstem
lekelerinin yüzde 19.50 si
ni aldılar. Onlar da Kame
run ve Togo'nun bir kıs -
mını kendi müstemlekele -
rine ilhak ettiler. Belçika 
da bu müstemlekelerden 
nasibedar edilmiştir. Fa -
kat az bir nisbette: yüzde 
1.75 alman müstemlekele -
kelerinden 0.25 nisbetinde 
Japonya'ya da pay çıkarıl -
mıştır. Japonlar Büyıük 

Okyanos'ta Karshin, Mar -
şel, Galapagos ve Maryan 
adalarını aldılar. 

Bir fransız gazetesi di -
yor ki "Eğer umumi harp 
te mağlup olsaydık, Afri -
ka'daki müstemlekelerimi
zin hepsi elimizden gide -
cekti.,. ve ilave ediyor: "E 
limize geçen müstemleke -
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Cenubi Amerika'da 

Kauçuk etrafında 

yapılan mücadele 
100 milyon türk lirasına ve yüz binlerce insa
nın hayatına malolan 367 kilometrelik bir de
miryolu, uçsuz bucaksız bir yeşil cehennem'in 
içinden geçmektetlir. 

Kauçuğun, 1870 denberi oynamıya ba$1adığı rolün bugünkü 
ehemiyetini izaha bile hacet olmasa gerek. Yıldan ylla daha 
ıiyade aranmıya baş'1yan bu maddeye, ilk günlerde biıyıik bir 
değer verilmemb;, /akat, onun oynamıya namzet olducu rol gıi
niın birinde /arkedilince, dolarla S{erling Brezilya'n1n dağla
rım, vahşi ormanlarım a)iarak, Amazon nehri boyunca büyük 
bir yarışa gİri$mi$tir. Ve ondan sonra, kauçuk ile endüstri bi
ribirinden ayrılmıyan, birıbirini tamamllyan bir bıitün oldu. 
Ve bir gıin geldi ki, devleşmiş olan endüstrinin kauçuğa kanıı
madığı görüldü. 

Kauçuğun ana vatanr olan Amazon nehri ve bu nehre akan 
diğer ufak nehirlerin iki tarafmdaki ormanlarda, hayat şart
ları gayet zor ve çetindir. Kauçuğun yetiştiği bölgelerde yal
nız sıtma değıl, vahşi bir hayat süren yerliler de insamn mev
cudiyetini tehlikeye sokmaktadır. Bundan dolayıdır ki, bura
larda faaliyete geçen sermayenin, ilk günlerden itibaren en 
ehemiyetli davasını, içşi bulmak. teşki etmiştir. Mamafi, her 
şeyi goze ald1rmış olan sermaye, evveli bu vahşilerle dostluk 
tesisine koyulmuştur. Bir çok S('fer heyetleri te$kil edilerek, 
medeniyetten kaçan bu insanları uçsuz bucakSiz Brezilya or-
manlarında, dağlarında, aramıya, yakallyabildikler111i zorla 
aailp gctirmiye başlamıştır. 

Muazzam bir mücadei<'yc girişen dolar ve İngiliz lirası. 
Rio Mıtdeira civarmdakı koy/eri, en modern şehirler haline 
sokmuş, Amazon nehriyle Rio N cgro'nun birleştikleri nokta
da bulunan Manaos kasabası, limandaki en modern mağazala
riyle, elektrikli tramvaylariyle ,mermerden kişaneleriyle, mu
azzam operasiyle dünyanın en konforlu ve Juks şehirlerinden 
biri olmuştur. 

Rio Guapore ve Rio Beni ve Mamore boyunda olmak üze
re, Boliviya'da da muazzam kauçuk ormanları vardır. 

Endüstri buradaki kauçukları da istihlak etmektedir. Bo
liviya'nm kauçukları, Mamore ile Beni ırmaklarmm Tuna 
nehri kadar geni$ bir nehir lıaline getirdikleri Rio Madeira 
nehrinde naklolunmaktadır. Ancak, kauçuk bu nehre varınca
ya kadar, yakasrnı yerlilerin elinden gıiç bela kurtarabilmek
tedir. Hem kendinı hem de istikbalini kurtarmak azmiyle ha
reket eden .~ermaye, su yollariyle yap1'an nakliyattaki tehli
keyi ortadan kaldırmıytt karar vermiştir. 

Nihayet bir demiryolu İnşasına lüzum göriilmüş ve 1870 
de işe başlanmışt1r. Fakat sıtmanm dehşeti kar$ısmda faaliyet 
akim kalmış, 1874 de tekrar rayların ferşine bıışlanmış, fakat 
uzun müddet ça'1$Ilamamıştır. Yol bataklık içinden geçtiği i
çin binlerce işçi sıtmadan, tifüsten, beri· beri denilen bir has
talıktan ve koleradan ölmüştür; hususiyle klul derililerin bas
Jcmları İ$Çİ1erin gözlerini çok yıld1rmıştır. 1878 de yapılan son 
bu teşebbus de keza muvallakiyetsizlikle neticelenmi$tir. 

Hattm inşasına ba$lanmış, avuç dolusu delil, vagonlarla 
dolar ve İngiliz IİraSI bataklılclarıı dökülmüştur. Bu vaziyet 
karşısında Avrupa ve Birleşik Amerikada ödıinç para aran
mıştır. Dünyanın öbür ucunda bulunan bir demiryolu için, ci
han borsaları tiril tiril titremiyc ba$1amışlardır. Bir çok yıl
lar beyhude yere uğra$Ilmış, fakat hedefe bir türlü varılamı
mıştlr. 

Nihayet, şimali 11.merikalılar işi ellerine almışlardır. Pana
ma kanalım inşa etmiş oldukları için, ormanlara varmak, ba
taklıklarla mücadele etmek s1rrım bilen bu ins..1nlar, 1908 de 
faaliyete geçmişlerdir. Bunlarrn ilk parola/an "petrol" olmuş
tur. Sivri sinekleri öldürrnek için, binlerce, on binlerce tene
ke petrol l;tataklıklara dokülmüş, bataklıklar birer petrol gö
Ju halini almıştır. Sanatoryomlar, hastahaneler, işçi barakala
" kurulmuş ve hepsinin pençereleri tel kaf Pslerle ortü/müş
tür. Rio Madeira sahilinde bulunan Porto Vtlho'ya yüzlerce 
hekim. binlerce hasta baklcı, vapurlar dolusu kinin getirilmiş
tir. Nihayet sıra işçilere gelmiştir. Çok dolgun gündelikler 
mukabilinde, dünyamn dört bir tarafından binlerce işçi gel
miye ba$1amı$tır. Bunlar Çllil$mrşlar, ölmüşler; fakat demir
yolu mütemadiyen ilerlemiştir. 1912 de hat bitmiştir: ama, 
ta!!1 ~~ sı~ad~ da ~auçuk. işlerin~e bu~ran bajgÖstermiştir. 
Cunku, Hındıstan ılc Afrıka da cıhan pıyasasma mal vermiye 
başlamıştlr. 

Bugün "Ôlüm yolu .. adı verilen bu hatta haftada bir defa 
bir tren tahrik edilmektedir. Yüz milyon türk lirasına, ve yüz 
binlerce cana mal olmuş olan bu hat tam J67 kilometre uzun
luğunda bir yeşil cehennemden geçmektedir. 
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lerde boş durmadık, maa -
rif, ziraat, yol, büyük işler 
ve sıhiye işlerinde çok iş • 
ler becerdik. Maarif nokta
sından evelce 6 mektep 
vardı. Bunların ancak iki
si profesyonel mektepti. 
Halbu ki şimdi 13 büyük 

ektep vardır. Bunlardan 
başka 'v.lcrde 1.360 maa -
rif müessescsı ~ılmıştır. 
Bunlardan ancak 83 tane -
si misyoner mektebidir. Zi 
raat itibariyle, bu müstem
lekeler evelce çok fakirdi. 
Mesela bu müstemlekeler -

den ancak 1,176 ton kakao 
çıkarılırdr. Halbuki bu 
miktar sonradan 24.577 to
na çıkmıştır. 1.200 ton kah 
ve, 16.0000 ton buğday is -
tihsal edilmiştir. Yolların 
vaziyeti de değişmiştir. 

Alman müstemlekelerin -
den fransızların eline ge -
çen kısımda uzun yollar 
yapılmıştır. Evelce 1.000 
kilometreden aşağı idi. 
Şimdi ise 9,500 kilometre -
yi bulmuştur. 
Bu müstemlekelerde 1919 

dan eve] 580 kilometre u
zunluğunda demiryolları 

vardı. 1919 dan şimdiye 

kadar 100 milyon sarfedi -
lerek 848 kilometre uzun -
luğunda demiryolu yapıl -
mrştır. Evelce Dualo'da 50 
metre uzunluğunda rıhtım 
vardı, sonradan bir çok rıh 
tımlar yapıldı. Müstemle -
keler dahilinde 200 den 
fazla posta telgraf istas -
yonu yapıldı . ., 
Fransızlar, alınanlardan 

kendilerine geçen bu müs- · 
temlekelere yirmi yıllık e
mek verdiklerini anlatmak 
için daha bir çok rakamlar 
sıralıyorlar. Bilhassa, bu 
sıcak mıntakada sağlık iş -
!eriyle ne kadar uğraştık -
larmı göstermek üzere al -
man müstemlekelerinde 
alınanlardan kendilerine 
geçerken ancak on beş 

doktor bulunduğunu, fa
kat bugün 57 doktor, 11 e
be, 45 sağlık koruyucusu 84 
hasta bakıcı, 73 hastane, ıs 
doğumevi, 68 hususi sihat 
müessesesi bulunduğunu 
iddia ediyorlar. 

Fransızların bu sıcak 

memleketlerde en çok meş 

gul oldukları hastalık, uy -
ku hastalığıdır. Bugün a -

lman tedbirler sayesinde 

Afrika fransız müstemle -
kelerinde yaşıyan halkın 

yüzde ancak yarımı, uyku 

hastalığına müpteladır. 

Halbuki daha eve! burada 

oturanların yüzpe 25 i bu 
hastalığa müpte1~ idi. 

Karpat1ardaki 

muharebeler 

Budapeşte'den yazılıyor; 
Alelade sınır hadiseleri. 

ni de a~arak bir Karpat har
bi halini almış ve yeni Slo
vakya ile Macaristan ara
sındaki münasebetler üze
rinde uzun müddet tesirini 
yapacak olan son hadiseler
.ı,,n dolayı Macaristan mü
te-essirdır. 

Müteaddit macar tebliğ
leri, iki gün süren muhare
benin bilançosunu yapmak-
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(_R A_D_Y o_) 
TURKtYE 

Radyo Difüzyon Postalan 
TÜRKİYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

DALGA UZUNLUCU 
1639 m. 183 Kcs./120 Kw. 

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

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

t. Anlmra 

SALI - 4.4.939 
12.30 Program 
12.35 Türk müziği - Pi. 
~3.00 Memleket saat ayarı, a
Jans ve meteoroloji haberleri. 
13.15 Müzik (Operet ve: neşeli 

uvertürler - Pi.) 
13.45·14 Konuşma (Kadın saa-

ti - Ev hayatına ait) 
18.30 Program 
18.35 Muzik (Oda müziği - PJ.) 
19.00 Konuşma (Türkiye pos-

tası) 
19.15 Türk müziği (Fasıl heye

ti) Tahsin Karakuş ve: arkt.
daşları) 

20.00 Ajans, habc:rlc:ri, ziraat 
borsası (fiat) 

20.15 Türk müziği. Çalanlar: 
Ruşen Kam, Cevdet Kozan, 
Zühtü Bardakoğlu. Okuyan
lar: Mahmut Karındaş, Safi
ye Tokay. 1 - Küçük Osman 
beyin - Neva peşrevi. 2 - Rah 
mi beyin - Bayati şarkısı
Giıl hazin sünbiıl perişan. 3 -
Rakımın - Uşşak şarkı - Ba
na hiç yakışmıyor. 4 - Lemi 
beyin - Isfahan şarkı - Narı 
aşkınla kiıl oldum. 5 - Rahmi 
beyin - İ&fahan şarkı - Etme 
beyhude figan. 6 - Cemil be
yin - Muhayyer sa7. semaisi. 
7 - Zühtli Bardnkoclu - San
tur taksimi. 8 - Asım beyin -
Hicaz şarkı - Her zahmı ci
ğer suze. 9 - Leyla hanım -
Hicaz şarkı - Zevki sevda 
duymadım. 10 - ...... • Halk 
türküsü - Karanfil olacaksın. 

21.00 Memleket saat ayarı 
21.00 Konuşma (Hukuk İlmini 

Yayma Kurumu) 
21.15 Esham, tahvilat, kambiyo 

- nukut borsası (fiat) 
21.25 Neşeli plaklar - R. 
21.30 Müzik (Radyo orkestrası 

- Şef: Hasan Ferit Alnar) 1 -

tadırlar. Slovakların hava 
hücumları netict6inde, do
kuz köyde 23 kişi ölmüş, 55 
kişi yaralanmış, 14 ev yanıp 
harap olmuştur. Ölü ve ya
ralılar arasında sivil ve as
kerler vardır. Slovak tay
yarelerinden sekizi avcı tay 
yareleriyle biri makineli 
tüfek ateşiyle düşürülmüş
tür. İki tayyareye mecburi 
iniş yaptırılmıştır. 

İglo'daki tayyare han
garlarının bombardıman e.. 
dilmesi neticesinde Slovak 
ordusunun harap olan tay· 
yare11i 17 tanedir. Bundan 
başka, son hareketlerde 570 
esir alınmıştır ki, bunun 
360 ı slovak, 210 u çektir. 

Bu muharebelerde, ma. 
carların hiç bir tayyaresi 
düşürülmemiştir. Hayret u
yandıran bu vaziyet, birçok 

vesilelerle teeyyüt etmek-

L. Chc:rubini - "Lc:s de 
journees·· operasından uve 
tür. 2 - Van Bc:c:thoven - 7 1: 
ci senfoni, La major, op. 
Poco sostenuto - Vivacc:. >. 
legretto. Presto - Assai ı:ıı 
no presto. Allegro con brt 
3 - L. Van Bc:ethoven - "CC' 
riolan" uvertürü 

22.30 Müzik (solistler - Pi.} 
23.00 Muzik (Cazband - Pi.) 
23.45-24 Son ajans haberleri \ 

yarınkı program 

Aıırupa 

OPERA VE OPERETLEF 
21 - Roma 21.30 Liyon, Re 

nes. 
ORKESTRA KONSERLE 
Rİ VE SENFONİK KO 
SERLER : 12 Frankfu 
- 20.10 Bcrlin - 20.15 J{O: 
penhag - 20.55 Stokho 
- 21 Varşova, Viyana 
21.20 Dermünster - zı.'4-'. 
Droytviç - 23 Doylant z~ 
der - 24 Ştiıtgart. 

ODA MUS1K1St : 17 Drorl 
vlç - 18.'20 Doyçlanzend(I 
- 21.30 Münib. 

SOLO KONSERLERİ: Haıf. 
burg - 15.30 Viyana - l 
Münib - 16.25 Münib A 
16.55 Varşova - 18 Ştüt 
gart - 18.20 Laypzig ....ı 
19 Viyana - 20.10 LaYP1[ 
zig - 22.30 Doyçlanzcndc! 

NEFESLİ SAZLAR : (Ma 
v. s.}: 12 Breslav, Münib 
20.10 Sarbrük - 21.'20 Bcr 

lin - 22 Strazburg. 
ORG KONSERLER VE KÔı 

ROLAR : 18 Hamburg ~· 
18.30 Franfurt - 19 Layp; 
zig - 20.20 Bc:rmünstc:r ~ 
20.45 Monte: Cenc:ri. 

HAFİF MÜZİK : 18 Beri' 
- 20.10 Künisberg, Ştütgar< 
- 20.30 Hamburg - 22.3 
Ştütgart. 

HALK MUSİKİSİ : 19 Mli 
nih - 18.15 Doyçlandze!1 
der - 19 Miınih - 23 BU 
dapeı;te < sigan orkestrası) 

DANS Müztcı : 19 Berlill< 
Ştutgıırt, - 2030 Kolon>" 
22.30 Tuluz - 23 Floransa. 

Milano - 23.Z5 London -:R' 
cyonal - 23.45 Tuluz - z.;. 
50 Luksc:mburg - 24 Drot 
viç - 0.30 Keza. 

iyi taraflarından biri de 
milli bir vahdet ve anane

-si olan iikcnımcl bi'"-.ıtlla_j 

kadrosuna malik oluşudur· 
Bu itibarla, enternasyonal 
meseleler, Macaristan'da bii 
yük bir soğukkanlılıkla kat 
şılanmaktadır. Dış bakanJ 
Kont Çaki'nin, macar ordu· 
suna vaki olacak her teca"' 
viizün harp dernek olacağı 

tarzındaki ifadesi, yalnı1 

memleket içinde tasvip e• 
dilmekle kalmamış, Karpat 
muharebelerinde de teyit 
edilmiştir. 

Noye Zürher Saytunl 

İtalyan isteği 
İtalyanlar, meccanen Ci• 

bu ti limanını kullanalım 1111 

diyorlar? Fakat bu liman İ• 
talya kadar bize de menfa• 

ati dokunan bir yer<iir. !tat. 
tedir. Fakat asıl sebeple- yanlar, Cibuti _ Adisıııı.....oa 
rinden biri de, hiç şüphesiz demiryolu ve s;;.cy kana· 
ki, macar tayyarecilerinin d · · ti• 1ı idar .. ı~ı ın e yer mı ıs 
üstünlüğüdür. Di~r taraf- . yorlar? Böyle şeyler mi mil 
tan, Karpatlardaki muhcırc- nakaşa edecektik? Bir dt 
beler, bugünkü günde ge- Tunustaki italyanların sts' 

çen yıla nazaran dah~ rusü mevzuubahs. İşte bı.l 
kemmel bir sureti,. a • mesele nazik: fakat 1935 
ıcunuı~ ve daha büyümüş O· Lava!_ Musolini muahede• 
lan macar ordusu hakkında 

da bir fikir vermektedir. 

Bugünkü macar ordusunun 

sipin heyeti umumiyesi göS 

den geçirilebilir. 
La Victoire 

[KURBAGA DAM~~~ 
başlamışlardı. 

Elk: 
- Evet, evet, dedi. Notlarını top

ladı ve masanın üzerine kurutma ka
ğıdının yanma ihtimamla yerleştir -
di. 

Pencereye yaklaştı. Güneşin ı~ıkla
rmı serdiği ne~iri seyretti. Ruhan 
müsterihti. Zira Milis, affedilmesi 
ve Kanada'ya gitmesi temin edildiği 
takdirde bütün bildiklerini anlatma
yı vadetmişti. Mills çok şey söyliye
bilirdi. 

katini cclbetti: 
"Sa majeste kıral namına .... " 
Elk sevinçle, haykırmak istedi. Fa

kat sesi çıkmadı. Kağıtları kaptı ve 
elleri titriyerek karıştırdı. 

Bu, çalınan muahede idi. 
Elk, kıymetli evraka bakarak gece

ki vakayii hatırlamıya çalıştı. Palto
sunu nerede çıkarmıştı? En son ola
rak elini paltosunun cebine ne zaman 
sokmuştu? Pardösüsünü "Heron"da 
çıkarmış ve o zamandanberi de ceple
rini kullanmamıştı. Bu. yaz kış kah 
sırtında kah kolunda taşıdığı hafif 
bir paltoydu. Sabahleyin büroya ge
lirken kolundaydı. 

mediği zamanlarda adeta memnun o
lurmuş hissini verirdi. Elk: 

- Çok garip, dedi. 
- Bir şey mi oldu? 
- Hayır, hayır.. Mills hakkında 

yapılması icap eden şeyi anladınız 
değil mi? Kimse ile görüşmiyecek. 
Buraya geldiği zaman kendisini yal
nız olarak bekleme salonuna alınız. 

Onunla konuşmak veya ona cevap 
vermek yasak. 

- Elk, elinizde delil yok. Ve suÇ' 
suz olduğumu da biliyorsunuz. 

Elk: 
- Genter'in yanında görülen eti 

son adamsınız, dedi. Cesedini şehire 
sizin getirmiş olduğunuz tespit edil' 
di. Bundan başka Milis herşeyi itiraf 
etti. 

Genç kad n kolunu uzatarak, gül
dü: 

- Bende döğme var mı? Diye sor
du. Lew'de var mı? Büyük şefler hiç 
bir işaret taşımazlar. ünümüzde par
lak bir ist kbal var yavrum. 

Ray, kadının elini tuttu ve okşa

dı: 

- Lola demin Gordon sizin evli 
olduğunuzu sölüyordu. Bu doğru de
ğil; değil mı? 

Kadın genç adamın elini okşıyarak 
tekrar gülmeye başladı: 

- Gordon kıskanıyor, dedi. Şimdi 
size niçin olduğunu söyliyemem ama 
bir çok se ehi var. 
Kadın birden neşelendi ve ayağa 

kalktı: 

- Telefon edip yemek için bir ma
sa ayırtaca ım. Siz de gelip bizi ora
da bulursunuz. Bütün masraflarımızı 
gören küçuk ve cömert Kurbağanın 
sıhatine içe ız. 

Telefon bufenin üzerinde idi. Ahi
zeyi eline alırken telefonun alt kıs -
mına tl'spıt edilmiş siyah, dört köşe 
ve madeni bir kutu gördü. 

- Telefonlarda yeni bir icat mı? 

Yazan : Edgar W A LLACE 

- Bunu dün taktılar, adına rezis
tans diyorlar . .Memur bana fırtına es
nasında telefon ederken elektrik sa
demelerine karşı bu aletleri tecrübe 
ettiklerini söyledi. Telefonu ağırlaş
tırıp çirkinleştiriyor ama ... 
Kadın yavaşça ahizeyi yerine bı

raktı ve kutuyu muayene için eğildi. 
Sükunetle: 

- Bu bir mikrofon, dedi. Biz ko
nuşurken birisi bütün söylenenleri 
dinlemiş olacak. 
Şömineye doğru gitti. Bir demir 

maşa aldı ve kutunun üzerine indir
di. 

Taymis rıhtımı kenarında küçıiik 
bir büroda, kulaklarında bir çift ku
laklık bulunan müfettiş Elk, içini çe
kerek kurşun kalemini yerine koydu. 
Telefonu açtı ve santralı istedi. 

- Knightsbridge 93718 deki mik
rofonu kesebilirsiniz, dedi. Ona artık 
ihtiyacımız o lmıyacağını zannediyo
rum. 

Memur: 

- M uhabcreyi size zamanında ve
rebildim mi? Diye sordu. Sizi çağır
dıgım zaman daha henüz konuşmıya 

Mektubunda: "Size yedi numara -
yı yakalıyabilecek bir ip ucu verebi
lirim" diyordu. "Yedi numara"! Elk 
derin bir nefes aldı. Yedi numara 
meselenin merkezi sikletiydi. 

Elk, neşeyle e11erini oğuşturdu. 

Kurbağa meselesinin yakında aydın
lanacağını zannediyordu. Belki bu 
ip ucu çalman evrakı bulmalarına 

yardım edebilirdi... Evrak meselesi 
aklına gelince Elk'in yüzü asıldı. lki 
nazır, bütün bir vekalet, bir silrü ka
tip durmadan merkezi umumiye Lord 
Farnley sirkati hakkında ümitsiz, su· 
al dolu mektuplar yazıyorlardı. Ken
di kendine acaba bugün de mektup 
gelir mi diye soran Elk: 

- Bu adamlar bizden bir mucize 
beklyiorlar, diye söylendi. 

Pardösüsünün cebinden sigarasını 

almıya gitti. Eline kalın bir kağıt pa
keti çarptı. Cebinden çıkardı ve bü -
rosunun üzerine bıraktı. tık kağıdın 
baş tarafındaki kelimeler nazarı dik-

Kudüpte iken l Her halde paltosu· 
nu vestiyere bıraktığı zaman olacak. 
Fakat, o halde Kurbağa'nın orada ol
ması icap ederdi. Belki de o garson
lardan biriydi. Garson kılığına gir -
mek çete reisi için gayet yerinde bir 
tebdili kıyafetti. Elk oturdu ve dü -
şünmiye başladı. 

Binadaki adamları suale çekmek 
lüzumsuzdu, 9ünkü kendisinden baş
ka kimse pal toya dokunmamıştı. 

Paltosunu yerine koyarken E lk, al
lahım, dedi. 

Zile bastı, içeriye Balder girdi. 
- Balder, büronuzdan geçerken 

bana dikkat etmiş miydiniz? 
- Evet efendim. 
- Paltom kolumdaydı değil m i ? 
Balder, memnuniyetle: 
- Farkında değilim, diye cevap 

verdi. O karşısındakini tatmin ede • 

Bürosunda yalnız kalınca Elk bul
duğu şeyi tetkike başladı. Hepsi ta
mamdı: muahede ve Lord Farnley'in 
notları. Polis hafiyesi Lord Farnley'e 
telefon etti ve ona bu güzel havadisi 
bildirdi. Biraz sonra Hariciye N eza
retinden bir mümessil grupu gelerek 
kıymetli evrakı teslim aldı ve Elk'e 
Nezaret namına yaptığı hizmetlerden 
dolayı teşekkür etti. Elk memnuni • 
yetle bu iltifatları kabul etti. Eğer 
muvaffak olmasaydı hakkında kimbi
lir ne fena şeyler söyliyeceklerdi. 

Mills'i saat on ikide merkeze ge • 
tirmelerini emretmişti. Bir saat daha 
boı vakti vardı. Bu müddeti Scotland 
Yard'ın yanında olan Cannon Row 
karakolunda münferit bir höcrede 
yatan Hagn'ı sorguya çekmekle ge -
çirdi. 

Hagn, ne bahasına olursa olsun, 
hatta kanunen müfettiş Genter'in ka
tili olmakla ittiham edildiği halde i
tiraf etmekten imtina ediyordu. Elk'i 
görünce, ona bu meseleye dair şunu 
söyledi: 

- Mills'in herşeyi anlattığını bili' 
yorum. 

- Hepsi bu kadar değil 1 Bir şe1 
daha söyliyeyim, "7 numara", bu sa' 
bah tevkif edildi. Şimdi istediğinil 
kadar gülün. 
Hagn'ın yüzünde geniş bir tebes ' 

süm belirdi. 
- Bütün bunlar blöften ibaret· 

Belki zavallı bir hıfsız bunları yut$' 

bilir, ama bana vız gelir. Eğer "7 nı.l' 

mara"yı yakalamış olsaydınız, beniı11' 

le bu taızda konuşmazdınız. Onu if 
·e arayın, bulunca da sıkı tutun. MillS 

olacağı gibi onun parmaklarınızın 8' 

rasından kaçıp gitmesine meydaı' 
vermeyin. 

Elk, meselenin istediği gibi ecre ' 

yan etmemiş olduğunu hissedere!C 
·s karakoldan ayrıldı. Çıkarken polı 

şefini çağırdı. 

- Hagn'ın höcresine bir polis ha ' 

fiyesi koydurtacağım, onları serbest 

bırakın da rahat rahat konuşsunlar· 
Polis şefi emri kabul etti. 

(Sonu var) 
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Yal ncı şeker hastahğı 
Sık aık analiz yaptırmak mera

kında olanlar raporda teker sözü
nü görünce hemen telaıa dü§erler. 
Aralarında derhal §eker yemeğe 
tövbe edenler de vardır. Hele bir
kaç gün hakiki perhizden &onra a
nıı.li2 raporu hiılii §eker gösterirse 
o znvallılann artık boyunları bükü
lür: bugün, yann değilse de §Öyle 
bir iki ay içinde §eker hastalığının 
sonuna varacnklarını sanırlar .•• 

Halbuki kanda ıckerin artması, 
idrardan §eker gelmesi mutlaka 
gerçekten teker hastalığı alameti 
değildir. Bir aralık burada yazdığım 
"teker nizamı" makalesinden belki 
hatınnızda kalmı§tır. Vücudumuz
daki teker itine karışan pek çok U· 

7Uvlar olduğu için onlardan birinin 
az veya çok bozukluğu kanımızın 
içindeki §eker nizamına halel verir, 
§eker fazlalaşır, böbrekten çıkmıya 
başlar. 

Zaten, kanın içindeki §eker niza
mına karııanlardan başka böbrek • 
lerin keyfini de hesaba katmak la
zımdır. Vakıa böbrekler, kanın i
çinde normal nispette olan şekeri 
çıkarmazlar, fakat onların aksini 
yaptıkları da vardır. Kanda teker 
nispeti normal olduğu halde böb
rekler o tekeri çıkardıkları için kan
da şeker azalır da, sadece elindeki 
rapora göre ve kendi kendine hü
küm veren analiz meraklısı kendi -
aini gerçekten şeker hastalığına tu
tulmu§ sanır. 

Kafa tasının içindeki küçücük 
ipofiz guddesinin aebep olduğu has
talıklarda da analiz raponı çok de
fa teker gösterir. Fakat bu gudde 
belli ba§lı hnsta olmadan da muvak
kat bir zaman için oradan teker çı

kardığı vardır. Böyle hafif ve mu
vakkat haller gerçekten teker has· 
talığı değildir. O guddenin yaptığı 

gerçekten teker hastalığı ve teker· 
siz diyabet hastalığı batka ıeyler• 

dir. 
Şitman olanlar çok yemekte de

vam ettikçe analiz raporlannda te· 
ker görmeleri hiç de nadir değildir. 

Buna da §eker hastalığı denilemez, 
idrardan gelen tekerin nispeti az 
olmakla beraber, az yiyerek §İŞ· 

ınanlığa karşı perhiz edilince teker 
de büsbütün kaybolur. 

Gebelikte de analiz raporunun 
şeker gösterdiği - albümin kadar 
çok değilse de - arada sırada o
lur. Nispeti az olduğundan başka 

çocuk doğduktan sonra geçer. 
Ate§li hastalıkların hemen hep

sinde, kandaki §eker nizamı bozu
lur. Atetli hasta yemek yemediği i • 
çin, kanda şeker fazlalığı kendi 
kendine meydana çıkmazsa da has
ta biraz fazla şekerli §eyler içince 
ıaporda teker görülür. Bunu da a • 
te§li hastalıktan başka, ayrıca bir 
şeker hastalığı saymak, tabii, doğru 
olmaz. 

Yalancı şeker hastalığı bu saydı
ğun §ekillerden de ibaret değildir. 

Bunlardan ba§ka, en büyüğü ainirli
lerde çok görülen yalancı teker has 
talığı kalır. G. A. 

Vücudumuzun içinde, totaliter 
rejimin mümessili gibi olan karaci
ğer şeker nizamına karışanların en 
büyüğü olduğundan, onun bozuklu
ğundan dolayı analiz raporunun te
ker gösterdiği pek çoktur. Bir gün 
insan ziyafete gider, adet edinildi
ğinden fazlaca yer, tabii tatlılardan 
da. Karaciğer yorgun, bozuk olursa 
kanda §eker nispeti artar. Bizde bu- J' 111111 YAK1 N DA111111

'"' 

nun en iyi ispatı aşure ayınaa görü-
lür. Karaciğeri yolunda işlemiyen -
ler çokça ature yedikleri vakit id
rarları tahlil edilirse şeker çıkar
dıkları anla§ıhr. Çıkan tekerin mik
tarı az olduğu halde onu çıkaran 

MÜNÜR NURETTİN 

Yenişehir ULUS sinemasında 

haksız yere telnta düıer. Bereket "\111tt111111111111111111111111111111111f' 

versin ki birkaç gün sonra yeniden 
analiz yapılınca rapordaki §eker 
hanesi bo§ kalır. Böyle, arada sıra· :!'""" A L T 1 N 1111111 \,. 

da fazla yemek yahut fazla §eker 
Yemekten gelen tekere gerçekten 
§eker hastalığı denilemez. 

Böbreklerin üstündeki guddeler 
damarlardaki tansiyonu tanzim et
tikten batka eker işine de karışır
lar. Damarlarda • tansiyon arttığı 
vakit analiz raporunun da §eker 
gösterdiği çoktur. Bazılarında da
marlarındaki tansiyon ile raporun 
gösterdiği şeker nispeti adeta bir 
nispette artar. Bu türlüsü de mu

ARAYAN KIZLAR 
Dick Boveel - Adophe Menjo 

20 yıldız 200 artist 

Büyük Amerikan Revüsü 

Bugün 12,15 ucuz matinesinde 

Yenişehir ULUS sinemasında 

vakkat olmkala beraber tansiyon "'•••••tt•111111111111111111111111111111r 

f azlahğı devam ettikçe şekerin de 

o ..... m ettiği görülür. Bu da gene, r- Gelmiyenler 
gerçekt"'- 1'ir şeker hastalığı sayıla-
maz. 

Görenlere sorup öğrensin 
Dünyanın bütün sinemalarında 

aylarca devam eden 

Stat ilahları 
nın son 3 günü 

Seanslar: 14-16,15·18,30 ve 21 de 

yepyeni JURNAL 

Tiroit guddesi vücudumu~"'" bes
Ienmeai itinin nazımı olduğunab ... 
onun §eker itine karııması pek tabi
idir. Bu gudde bozulup da lüzu
lllundan fazla hormon çıkardığı va
kit gerçekten şeker hastalığı yapar
aa da bazılarında arada sırada id
rarla teker çıkmasına sebep olur. 
l(inıisinde de, kanlarında tekerin 
fada olduğu, ince ara§hrınalarla '"""--- Tel: 2193 
tlleydana çıkar. 
~ 

Mebuslar 
yemin ettiler 

Meclis Reisliğine ittifakla 
Abdülhalik Renda se~ildi 

Riyaset 
• • 

seçımı 

Divanı 

yapıldı 
(Başı l incı sayfada) 

nı idrak etmiş olan sayın doktor, al
kışlar arasında reislik kürsüsüne çık -
mış ve şiddetle alkışlanmıştır. 

Muvakkat reis, heyecanlı bir sesle 
şu kısa hitabeyi söylemiştir: 

Dr. General Besim lJmer'in 
sözleri 

"- Sayın arkadaşlarım, Büyük Mil-
let Mecliıoimizin altıncı devresini açı -
yorum. Bana bu şeref ve saadeti ve
ren omuzumdaki yılların çokluğu, sa
yısı ve ağırlığıdır. Ne mutluyum ki 
ihtiyarlığım bana hayattaki en mesut 
dakikalarımı yaşattı. İşte bu bahtiyar
lık anını hatırlarken sizleri candan ve 
yürekten hürmetle selamlar ve bu 
devrenin büyük memleketimiz için, 
mukaddes yurdumuz ve cümhuri -
yetimiz için selamet ve saadetle geç -
mesini sizlerle birlikte temenni eyle -
rim. (Alkışlar). 
Sayın arkadaşlarım sözü uzatmak 

istemiyorum doğrudan doğruya işimi
ze tahlif ve meclis reisi seçimi ile baş
lıyacağız." 

Azaların. tahlifi 
Bundan sonra, Millet Vekilleri, in-

tihap dairelerinin alfabetik sırasını 

takip ederek ve şu cümleleri tekrarlı -
yarak yemin etmişlerdir: 

"Vatan ve milletin saadet ve sela
metine ve milletin bilakaydüşart haki
miyetine mugayir bir gaye takip et
ıİıiyeceğime ve cümhuriyet esaslarına, 
sadakatten ayrılmıyacağıma namusum 
üzerine söz veririm.,, 
Mebuslarımızın yemin etmesi üç 

saat kadar sürmüş ve saat 17 ye doğ -
ru ruznamcnin diğer maddesine geçi
lerek Büyük Millet Meclisi reisi seçi
mi yapılmıştır. 

Reyler tasnif edilmiş ve· Çankırı 
mebusu B. Abdülhalik Renda'nın 408 
reyle ve ittifakla yeniden Büyük Mil
let Meclisi reisliğine seçildiği bildi -
rilmiştir. 

!.unun üzerine muvakkat reis, Ge
neral Besim Ömer riyaset makamını, 
B. Abdülhalik Renda'ya terketmiştir. 

Meclis reisimiz, millet vekillerinin 
hakkında bir daha izhar ettikleri iti -
mada §U kısa cümlelerle teşekkür et
miştir: 

"Aziz arkadaşlarım, göstermek Jüt
/unda bulunduğunuz yüksek itimattan 
dolayı her birinize ayrı ayrı şükran ve 
minnetlerimi sunarım. Vazifemi gö
rürken kıymetli yardımlarınızı esir
gememenizi hepinizden rica ederim.,, 

Reis vekilleri. idare amirleri 
ve katipler seçimi 

Alkışlarla nihayet bulan bu kısa hi
tabeden sonra riyaset divanının seçi -
mine geçilmiştir. Reyler tasnif olun • 
muş reylerini kullanan 399 mebusu -
muzun Bursa mebusu Refet Canıtez, 
Sıvas mebusu Şemsettin Gütaltay ve 
Aydın mebusu Doktor Mazhar Ger -
men'i ittifakla reis vekilliklerine seç
tikleri tebliğ olunmuştur. 

Halit Bayrak, Dr. Saim Uzel ve lr -
fan Ferid Alpaya 393 er reyle ve itti
fakla idare amirliklerine ve Vedit Uz
gören, Ziya Gevher Etili, Cavit Oral, 
Dr. Sadi Konuk, Kemal Ünal, ve Be -
kir Kaleli de 388 er reyle ve ittifakla 

İçimizdeki şeytan 
"-Tefrika No: 2= }'azan: Sabahattin ALI-' 

Bir müddet gözlerini yumdu. 
.,_ Mcıscla herhangi bir gün müthİ§ bir iç sı -

k t • b ,. Hayat snna karanlık, manasız 
ın ısı senı ogar. ,. . . 
1. J b. evci senin zırvaladıgın gıbı fel-ge ır. nsan, ıraz d 

aefeler yapmıya ba§lar. Hatta yav~§ y.avaş onu .n 
ğ ag~ ı bıle ıstemez. Hıç Yapnmaz ve canın a zını açm 

b . . h" b' • 1 nccnin seni canlandıramı-
ır ınsanın, ıç ır eg e • d y 

• H kıcı ve manasız ır. n 
Yncagını sanırım. ava sı ,. 
fazla sıcak ya fazla ıoğuk, ya fazla yagmurludur. 

• 
1 1 k lak bakarlar ve Celıp geçenler suratına sa a sa 

• . · d b. tutnm otun arka-on para etmez ı§lcrın pcşın e ır 
. .b. d·lı · bir karış dı§arı &ındnn ko§an keçıler gı ı ı en . . 

b derlcyıp bu pııı 
fırlıyarnk dolaşırlar. Ahlını a§ına h 
nıh haletini tahlil etmek istersin. İnsan ru unu~ 

.. .. . .. . • 'bi önüne serı· Çozulmez diığumlerı bır muamma gı 
1
. . 

l. ,. d on ke ımeıune 
ır. Kitaplarda okudugun epresy .. .. 

bir rüzgar ruhundan bir sis tabakaunı sıyırıp gö
t ürmü~ gibi içinin birdenbire aydınlandığını, bir 
hafiflik, bir geni§lik duyduğunu görürsün. Eski sı· 
kınh pır deyip uçmuştur. Gözlerin etrafa memnu
niyetle bakar ve sen de gevezelik edecek bir arka· 
daı aramıya baılaııun. lıte, iki gözüm, ciltlerle 
kitabın, aaatlerce tefekkürün yapamadığı iti iki 
kirli kağıt baıarır. Sen ı-uhumuzun bu kadar ucuz 
bir bedel mukabilinde takla atma6ını haysiyetine 
yediremediğin için be•ki daha asil sebepler peşin · 
de ko~arsın, gökyüzünde birkaç yüz metre daha 
çıkıveren bir bulut, yahut enısene doğru esen se· 
rince bir rüzgir, yahut o esnada aklına gelen ze • 
kice bir fiJıir aana bu değiımenin Eebebi gibi gö
rünmek ister. Fakat &ÖT. aramızda, i§ bunun tama
miyle aksinedir, cebimize giren iki lira sayesinde
dir ki havanm biraz açıldığını görmek, rüzgarın 

serinliğini hissetmek, hatta akıllıca ıeyler düıün
mek mümkün olmuıtur ••• Kalk, iki gözüm, iskele
ye geldik. Günün birinde ya çıldıracağız, ya diin
yaya hakim olacağız. Şimdilik bir rakı parası bul
ınıya çalı§alım ve parlak istikbalimizin terefin.s 
birkaç kadeh içelim.,, 

'-. . .d. .b. rılırsın Çunku ne -ı;ı.ır can kurtaran sımı ı gı ı sa • .. 
l . • • 1 anevi olsun, bu-( ense hepımızde, maddı o sun, m d 

t .. d . • . . • k k merakı var ır, un ertlerımızc bır ısım ta ma .. . M 
b k b .. b" .. l ına donerız. aa-unu yapamazsa us ulun çı g 
ınafih insanlarda bu merak olmasa doktorlar aç· 
lıktnn ölürlerdi. Bu Depresyon kelimesine yapı§ıp 
· d · · d bocalarken l<: sıkıntısının uçsuz bucakHz enızın e 
k · - d···n bir ahbap arşın uzun zamandanben gonne ıgı .. .. 
çıkar. Kılık kıyafetinin düzgünce olduğun~ gor~r 
görm z derhal aklınn kendi meteliksizliğın gelır 
\"e gafil dostundan, talibin varsa, bi .. iki lir~ bor~ 
alırsın ..• l§te ondan sonra mucize baiJar. Şıddcth 

Nihat sözlerini bitirip ayağa kalkınca Ömer'in 
yerinden kımıldamadığını gördü. Elini onun omu
zuna dokundurdu; Ömer biraz irkildi, fakat va -
ziyetini bozmadı. Öteki, acaba uyudu mu diye 
bakmak için biraz iğilince arkadaıının gözlerini 
mukabil taraftaki kanapelerden birine dikerek 
f evkaliıde meraklı bir teY seyreder gibi etrafla a
lakasını kesmiı olduğunu gördü. Batını o tarafa 
çevirip gözleriyle arattırdı. Hiç bir ıey göremedi. 
Elini tekrar Ömer'in omuzuna ko>:arakı 

"Hadi, kalksana!,, dedi. 

Büyük Millet Meclisi Reis Vekilleri 1 Ciü İrin --------·-
Millet Meclisinden 

intiba 1 o r 
Yaz.an: Nasuhi BAYDAR 

Re/et Canıtez Şemsettin Günalty Doktor Mazhar Germen 

Türkiye Büyük Millet Me~l~si~ 
dün, gene tarihi günlerinden bınnı 
yaşadı. Vakıa, yeni bir intihap dev
resinden sonra iıe baılıyan her mec• 
)isin o günkü havasında bazı husu
siyetler bulunacağı tabii~ir. Fa~~t, 
bilmem neden, bu hususıyetler dun· 
kü toplantıda dikkati celbedecek 

Bü ük Millet Meclisi İda e Amirleri 
kadar çoktu. 

Mebusların en yaılısı olduğu için 
celseyi açan sayın Dr. Gl. Besim Ö
mer Akalın'ın yorgunca sesi ile te • 
siri büsbütün arlan kısa ve güzel hi· 
tabesi bu vazifeyi görmÜ§ ve bun • 
dan b~yle görecek olan bütün ya§lı 
başkan'ların nutukları arasında 
takdir ve hürmetle anılacaktır: 
"Ne mutluyum ki ihtiyarlığım bana 
hayattaki en mesut dakikalarımı 
ya§attı. işte, bu bahtiyarlık anı?.ı 
hatırlarken sizleri candan ve yu
rekten ı:.elamlar ve bu devrenin bü· 
yük milletimiz, memleke!!miz i~in, 
mukaddes yurdumuz. ve cumhurıye• 
timiz için seliıme.t ~e saadetle • geç• 
mesini sizlerle bırlıkte temennı ey• 
lerim.,, • 

Doktor Besim Ömer'in yetmı§ bu 

irfan Ferit Alpaya Halit Bayrak Doktor Saim Uzel kadar ya§ı ilme, irfana, inaa~lığa 
hizmetle geçmİ§, vakur ve manalı 
baıını hiıleliyen bel)·az aaçlan bu 
yolda ağarmı§hr. Bütün mebuslar 
ona ıu cevabı verebilirlerdi: "Ne Büyük Millet Meclisi Riyaset Divanı Katipleri 
mutlu bizlere ki sizin gibi ömrü bir 
say ve fazilet silsilesi olan yaşlı bir 
arkada§ın bu samimi temennileriyle 
vazifeye baılıyoruz.,, 

Mebusların and içmesi hemen 
üç saat sürdü. Dört yüzden f~z .ı 
millet vekilini şu "vatan ve mılle
tin saadet ve selametine ve milletin 
hilakaydüşart hakimiyetine _muga• 
} ir bir gaye takip etmiyeceğıme ve 

Kemal Ünal· Ziya Gevher Etili VeJit Uzgören 

• cümhuriyet esaslarına sadakatten 
ayrılmıyacağıma namusum Üzerine 
söz veririm," formülünü, birer birer 
kürsüye gelerek tekrarlarken din • 
liyenler belki seliı.set, şive, kıraat 
hataları bulmuşlardır. Fakat böyle 
rasimeli bir günde ve binden fazla 
insanın kar§ısında, bu yekpare cüm 
leyi türlü türlü seslerden bir i-

Cavit Ural Sadi Konuk Bekir Kaleli 

, . . 
ki saat dinledikten sonra,cesaretınız 
varsa, bütün lisan kaidelerine uy• 
gun olarak okuyacağınızı iddia edi-
niz! 

Mediı reisliğine tekrar Bay Ab
dülhalik Renda'nın intihabı hakiki 
bir memnuniyetle kar§ılandı. Reis 
resmi kılığı ile yerini iıgal ettikten 
sonra devam eden intihaplar da 
yüzleri güldürdü. Fakat, 413 mev -

riyaset divanı katipliklerine' intihap 1 zifelerimizi ifa ederken daima muh
olunmuşlardır. taç olduğumuz yüksek muavenet ve 
Reis vekilleri tıdına ıesekkiir sehabetlednizi de bilhassa rica edi-

cudun ittifakiyle Cümhurreisliğine 
~eçilen Milli Şef'in adı telaffuz olu
nur olunmaz cosan alkı§, dikkat et· 
miısinizdir ki, dakikalarca sürdü, 
ve reis, medisin bu suretle tezahür 
eden reyini arz için Çankaya'ya gi
deceğini ve celseyi tatil ettiğini bil
dirdiği zaman kimse yerinden kı
mıldamıyarak ismet lnönü'yü bek -
lemiyc batladı. Yanm saatlik inti -

Bundan sonra kürsüye gelen reis yoruz.,, 
vekillerinden Refet Canıtez (Bursa) Bundan sonra Cümhur reisi seçimi
arkadaşları adına kısa bir nutuk söy- ne geçilmiştir. Bu seçime ait tafsila
liyerek millet vekillerine teşekkür et- tı birinci sayfamızın ilk sütunlarında 
miştir. Ref t Canıtez şunları söyle- bulacaksınız. 
mi ir : 

"Reis vekilliğine intihap suretiyle 
yüksek heyetin gerek şahsım ve gerek 
arkadaşlarım hakkında gösterdiği iti -
mat ve teveccühten dolayı teşekkürle
rimizi arzediyorum. Bu itimat ve te -
veccühe layık olınağa çalışmak bizim 
için mukaddes bir vazifedir. Ancak 
bu vazifemizi muvaffakiyetle başara -
bilmek, gene sizin muavenetlerinizle 
mümkün olacaktır. Binaenaleyh va-

Halkevinde konferans 
zardan sonra Cümhurreisimiz kapı· 
dan görünür görünmez ve and iç
tikten sonra kopan alkış tufanları 

milletin Şefine sevgisini, saygısını, 
güvenini bir defa daha teyit eden 
tazim ve tebcil hislerinin ifadesi idi. 

C. H. P. nin tertip ettiği konfe
ranslar serisinden olmak üzere, bugün 
saat (18} de İstanbul üniversitesi ik -
tısat fakültesi iktısat profesörü B. 
Ömer Celal Saraç (Türkiye'nin nüfu
su ve nüfus meseleleri) mevzulu bir 
konferans verecektir. 

Bir çeyrek saatlik bir vakfeden 
sonra, sayın Dr. Refık Saydam'm 
istifa ettiğini ve gene kendisinin ye-

Bu konferansa herkes gelebilir. (Sonu 8 inci sayfada) 

Ömer cevap vermedi, yalnız kendini rahat hı -
rakmasını ir.tiyen bir ifade ile yüzünü buruıtur -
du. 

"Ne var yahu! nereye bakıyorsun?,, 
Ömer, nihayet ba~ını çevirmiye karar vererek 
"Sus ve otur!,, dedi. 

Nihat bu emre itaat etti. 
Yolcular yava§ yavaı yerlerinden kalkarak 

çıkılacak kapılara doğru yürümiye başlamı§lardı. 

Ömer bunların arasından karıı tarafı görebilmek 
,için batını yukarıya, sağa sola çevirip duruyordu. 
Arkadaşı onu dürterek söylendi : 

"Eee ! sıktın artık. Söylesene nereye bakıyor • 

sun?,, 
Ömer ağır ağır batını çevirdi, bir felaket habe-

ri veriyormuş gibi: 
"Şurada genç bir kız oturuyordu gördün 

mü?,. dedi. 
"Görmedim, ne ol mu§?,, 
"Şimdiye kadar ben de gÖrınemİ§tİm!,, 
"Saçmalıyor musun?,, 
"Şimdiye kadar böyle bir mahlük görmemit

tim diyorum 1,, 

Nihat canı sıkılmıı gibi yüzünü buruıturdu, 
tekrar ayağa kalkarak: 

"Sen bütün büyük laflarına ve dillere destan 

olan zekana rağmen asla ciddi bir insan olamı

yacaksın ! ,, dedi. 
Bu cümleden sonra dudaklarının kenarında 

kalan bir istihza çizgisi birkaç &aniye kadar de
vam etti, sonra yerini lakayt bir ifadeye bıraktı. 
Ömer de k. lkmışh. Boynunu uzatıp ayaklarının 
ucuna kalkarak nranıp duruyordu. Bir aralık Ni· 

hat'a döndü : 
"- Daha oturuyor!,, dedi. Sonra gözlerini ar

kadaıının yüzüne dikerek: 

"- Gevezeliği bırak. Şu anda ömrümün en 
ehemiyetli dakikalarmı ya§ıyorum. Hislerim beni 
§İmdiye kadar asla aldatmamıştır. Müthi§ bir şey 
oldu veya olacak. Şurada gördüğüm genç kız ba
na daha dünyaya gelmeden, daha dünyanın, da • 
ha kainatın teşekkül ettiği sıralardan tanıdığım 
hirisi gibi geldi. Sana nasıl anlatabilirim. "llk gö • 
ı üşte deli gibi a§ık oldum, yanıyorum, tutuşuyo
ı·um ! ,, gibi laflar mı söyliyeyim? Fakat İ§İn tuhaf 
tarafı bunlardan ba§ka da söyliyecek sözüm yok. 
Hatta burada seninle nasıl durup çene çaldığıma 
hayret ediyorum. Bundan sonra ömrümün bir da • 
kikasının bile ondan uzakta geçmesi benim için 
ölüm demektir. Demin pek göklere çıkardığım ö • 
lüme timdi müthiş bir şey gibi bakmama da hny • 
ret etme, ne diye mi hayret etmiyeccksin? Ne bi • . 
leyim ben. Sana izahat verecek değilim ya.. Ne 
lüzumu var. Yalnız ukalalık etmeden bana bir a -
kıl öğret! Ne yapayım. Korkunç bir vaziyet karıı· 
sındayım. Onu bir kere gözden kaybedersem Ö· 

lünciyc kndar ömrüm yalnız aramakla geçer; ve 
her halde bu müddet pek kısa olur. Of be. Saçma
lıyorum. Fakat fevkalade doğru söylüyorum. Onu 
bir daha hiç görememek ihtimali en feci ve maal -
esef en akla yakın olanı. DÜ§Ün ki §U anda çehresi-
ni hatırlıyamıyorum bile, fakat hafızamdan daha 

derin bir yerde onun bir ta§a hakkedilmİ§ kadar 

lıeskin bir tasvirinin, akı1lann almıyacağı kadar 

eski znmanlardanberi mevcut olduğuna eminim. 

(Sonu var) 
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İzmir' de (ekirge mücadelesi 
................................................................................................................................................................ 

İzmir (Hususi) - Eğe mıntakasın 

da başlıyan çekirge mücadelesi için 
mühim tedbirler alınmıştır. Yapıla

cak esaslı mücadele ile bundan sonra 
Ege mıntakasında çekirge kalmıya -
cağı tahmin ediliyor. Bunun için dün 
mıntaka ziraat mücadele reisinin re
isliğinde bir toplantı yapılmıştır. 

Toplantıya ziaat vekaletince çekirge 
mücadelesine memur edilen Dörtyol 

YURl-T AN RESİMLER 
~azan: Francis de Groiuet -26- Çeviren: l. Karamanoğlu 

Pollanarna - rest- Hause 
B undan evel Minery de oldu -

ğu gibi yol bir açıklığa geldi. 
ve sol tarafımızda bir göl göründü. 
'Fakat bu göl nerede öbürü nerede. 
!Vaktin veya semanın tesiriyle mi 
'bilmem buradaki göl hiç güzel de -
'ğil, kurşuni bir göl. 
Aynı zambaklar ve aynı lostüsler 

fakat hepsi de sıcak bir sis içine gö
mülmüşler. 

Timsahlar ağaç kütüklerini andı
ran suyun üzerinde yüzüyorlar. Yan 
tarafta göle nazır küçük ve alçak 
bir ev var. Verandasına garip şekil
de hasta koltukları dizilmiş, çakıllI 
bir avlu ortasında yapayalnız ve 
kirli bir ev. 

Hollicott bana izahat vererek: 
- Bu çakıllar yılan içindir. 
dedi. Bir viraj yapan otomobil 

kamış parçalarından yapılmış bir 
perde önünde durdu. Burası kapı. 

Yüzbaşıya : 
- Burası Rakrama sarayına ne 

kadar uzak. Hem bu ne kasvetli ve 
çirkin bir renk 1 

dedim. 
- Yağmur fırtınalarının tesiri. 
- Burada? yağmur fırtınası ? 
- Siz bu fırtınalara rastlamadı -

nız, çünkü mevsimi değil. Fakat 
bir kaç hafta sonra başlar ve bir ke
re başladı mı üç ay mütemadiyen 
her gün yağar. 

Tuhaf bir genç seylanlı perdeyi 
açarak bizi karşıladı. Vücudü Hin
distan'daki kıtlığın timsali idi. 

Hollicott sordu : 
- Patronunuz nerede ? 
Genç cevap verdi : 
- Malarya 
- Bize kim yemek verecek? 
Kötü bir İngilizce ile : 
- Patron, - dedi - saat yediye 

doğru nöbeti geçer. 
Yüzbaşı : 

- Bize en iyi odanızı gösteri -
niz. 

Dedi. Rest havuza girerken çakıl
ları bış rdatarak ayak sesleri işit -
tik. 

Bunlar omuzlarındaki büyük bir 
sırığa a ılmış bir parsı taşıyan iki 
seylanlr idi. Hayvanın kanlı suratı, 
ölürken aldığı son saldırış şeklini 

muhafaza ediyor. Bir vuruşta öldü
rülmüş olduğu için o güzel başı 

olduğu gibiduruyor. 
Hollicott: 

' 

- Ku" un tam kulağına girmi~. 
Dedi. lşte onu öldüren avcı: Kırk 

yaşlarında bir ingiliz, yeşil gözlük-
leri arkasında kızarmış bir surat, o
muzuna bir tüfek asıh, diğer bir 
ıtüfek de elinde. Yüzbaşı bir harp 
sesiyle bağırdı : 

- Hullo 1 
Sonra samimiyetle ingilizce ola -

rak ilave etti : 
- Evinizi tebrik ederim. 
Adam durdu, bizi süzdü ve selle -

müsselam bize sordu: 
- Burada mı yemek yiyeceksi-

niz ? 
Hollicott: 
- Evet. - dedi -
- Yiyecek bir şeyiniz var mı ? 
- Bir tavuk. 
- Bir mi? iki mi ? 
- Bir 
İngiliz: 
- İşte bu olmadı. 
Diyerek, rest Havza girdi. Holli

cott hiddetle: 
- Eğer karnı bu kadar açsa, vur

duğu parsı yesin. 
Dedi. 
Rest Havzm en iyi iki odası. Pen

cere makamında iki açıtı Ç>lan iki 
hücreden başka bir şey değil. Lam
ba yok. Ayağı kırık bir masa üze -
rinde bir şamdan. Evelce beyaz ol -
duğu anlaşılan divarları kertenkele 
armalariyle örtülü. Etrafımızda si
neklerin zehirli dansları .. 

Kapıyı kapatmak için mütemadi 
bir gayret sarfediyorum. -
Hollicott : 
- Dü Krusett boşuna yorulmayı

nız. Hava cereyanı için onu mahsus 
açık bırakıyorlar. 

Dedi. Ve ceylanlıya hitap ede -
rek: 

- Birinci katta odalarınız 
mu? 

yok 

Diye sordu. Çocuk cevap verdi 
- Tamir ediliyor. 
Hollicott: 
- Dash it f 
Diye homurdandı. Sordum 
- Birinci kattaki odalar, zemin 

kattakilerden daha mı iyidir ? 
- Hayır, fakat oraya daha az mi

safir gelir. 
- Ne misafiri ? 
- Geceleri Yungl'dan gelen zi -

yaretçiler.,. 
Üzerime bir fenalık gelir gibi ol

du. O kadar arzu ettiğim heyecanı 
şimdi duymrya başladım. Hissedi -
yorum ki bu gece bir korku geçire
ceğim. Bu bana hem dehşet, hem 
heyecan veriyor Hollicott: 

- Cibinliğe bakınız, dikili olma-
sın. En mühim şey budur. Ben de 
benimkini muayene edeceğim. Son
ra çay içeriz. Daha sonra da harabe

leri görmiye gideriz dedi. 
- Çok iyi olur. Fakat ben tim -

sahlan tekrar görmek istiyorum. 
Sizi dışarıda beklerim. ., 

mücadele memuru iştirak etmiştir. 

Cekirgelerin çıktıkları yerde derhal 
bastırılmc~ı '\o": imhası için ne Şt!ki~de 
çalışılacae1 hakkın.da kararhı alın

mıştır. Bazı mücadele sahalarına şim 

diden malzeme sevkedilmeğe başlan

mıştır. 

İzmir',, g,·)en s(•yyahlar 

İzmir, (Hususi) - Pire'den lima
nımıza gelen ingiliz bandıralı 23 bin 

tonluk Lititya adındaki transatlantik
ten şehrimize büyük bir turist kafilesi 
çıkmış, bunlardan 140 kişi otobüslerle 
Bergama'ya 122 kişi de hususi trenle 
Efese giderek harabeleri gezmişlerdir. 

Vapur, aynı günün akşamı, Rodos'a 
müteveccihen şehrimizden hareket et
miştir. Antalya ipek 

l 
........................................................................................................ l 

Adana'da mebus seçimi 

Gölün kenarında 
Terasanın korkuluğuna kolumu 

aayamış gole bakıyorum, fakat ar
tık timsahlar görünmüyor. Korkunç 
ağaç kütükleri suya dalmışlar. 
Şimdi o cesim, "tank" ne kadar 

sakin görunüyor. Sol tarafında ka
m?§ ve saz ormanları, ikinci plan -
daki yungl ile çevrilmiş, çiçekleri
nin diğer taraflarda, durgun sular 
ufku kapatmış. 

Görünmiyen yağmur fırtınası geç
miş olrnalr ki, nebatları ve suları 

mavi bır ziya kaplamış, bir sis 
her tarafa yayılıyor. 
Tazelenmiş olan havada bir sürü 

kuşlar rslık çalıyor, ötüyor. cıvıldı
yor, bağırıyor ve binlerce kanat ta
burları uçuyor, süzülüyor. 

İşte beyaz turnalar, işte ince ba
cakları üzerinde kıpırdanmadan du
ran kül rengi balıkçıl kuşları, bay
gın bakışlı pembe telli turnalar, 
temkinli pelikanlar, işte bizim ya
ban ördeklerine benziyen, fakat ku
gular kadar büyük, kuş sürüleri, bir 
k.smı da emırcik kuşlarına benzi -
yor. Ve daha ismini ve cismini bil
mediğim bınlerce kuş. 

Bu sular, bu kuşlar, bu çiçekler 
ne kadar ahrai, fakat bütün bu gü
zellikler içinde derin bir meraret 
var. Bu beyaz tüy şelalelerinin, ka
nad kaymalarının, bu uçuşların bir 
tek gayesı var: Karın doyurmak. 

Ve bu güzel lirik kanadlar, hep 
av arıyan aç gagaların emri altında 

Suyun yuzünde küçük siyah ok -
lar gibi ani hareketlerle seğirten 
kırlangıçlar böcekleri kargılıyor -
lar .. 

Güzel su çiçekleri altında göl u
yuyor ve ruya görüyor. Fakat onu 
seyrederken birdenbire sular yarıl
dı, hareketh çeneler meydana çıktı. 
Açıldılar ve yapışkan, renksiz bi -
rer kovuk zuhura geldi. Bir tüy hı
§ırtısını muteakip korkunç bir şa -

kırtı ile kapandılar. Mütemadiyen 
yutan ve öldüren bir göl. 1 Yukarıdaki resimler, Adana'da intihap münasebetiyle bir halk hatibini 
Kamışlığın kenarında bir pelikan <linliyen kalabalığı ve ikinci müntehipleri parti stllonı.ı..nda göstermekte

gagasını çarpıyor ve ortadan kaybo- ı dir. 
luyo~ Pembe ~ili turn~ar bağr~ı~~~~~~~~~--~~~~-~~-~~~~~~~~~~--~ 

yorlar ve ağızlarından kan damlı -
yarak göle dalryorlar. Üzerinde de
likler açılan suyun sathında, bir 
dakikada bin facia cereyan ediyor, 
bu kanad feveranları birer uçuş gay
ı·eti mi, yoksa ölüm ürpermesi mi
dir bilinmiyor. Sonra gene feryad -
lar işitiliyor, ve göl artık baygın 

düşerek uykuya dalıyor. 

usul.,, 
Yüzbaşı muaşeret usulü icabı bir 

"Hullo !,, ile onu uyandırdı. Adam 
yerinden sıçradı. Bakındı, terını 

sildi ve tekrar uyudu. Hollicott: 
- Uyuyuşu deminkinden daha 

terbiyeli değil. 
Dedi. Çocuk çayı getirmişti. Bir 

böcek bulutu içinde masanın başı -
na otururken, Hollicott'a: 

- Ne için iki baston taşıyorsu -
nuzı dedim. 

- Harabeleri görmiye gideceğiz 
de. 

- O kadar uzak mı ? 

Bu hain ve öldürücü suların çok 
üstünde, kızgın semada, soluk renk
li bir ay yükselmiye başlıyor, ve, 
keskin gagalı, kanca pençeli ve a -
raştırıcı gözlü başka kuşlar meyda
na çıkıyor: Bunlar düşman kafile
si, atmaca ve kartallardan müteşek-
kil bir muharip alayı. Yüzbaşı omuzlarını silkti. 
Aşağıda avcı güruhu, balık dolu - Otomobille on beş dakika. Fa-

suları gözlerken, yukarıda, semanın kat ben bunları kör yılan için al -

derinliklerine saklanmış olan bu dım. 
cengaver ırklar da ustaca kavisler - Efendim ? 
çevirerek onları yavaş yavaş sarı - - Yalnız geceleri çıkan bir yı -

lan olduğu için ona bu isim veril -
· yorlar. 

Omuzuma bir şey dokundu. Şid- miştir. Çok sinsidir. 
detle titredim. Bu, elinde bir bas- - Bu yılanlar çok mudur ? 
ton ve ince bir kamış tutan Holli- Çay fıncanına düşen büyük bir 
cott'tı. yaban arısının sıçrattığı sularla ıs-

- Ne oluyorsunuz? - diye sor - }anan Hollicott: 
du - Çok - dedi - sade yılan değil, 

- Hiç, fakat pek müthiş bir şey. başka şeylere de rast geleceğğiz. 
- Müthiş olan nedir? Horlama Tüfeklerimiz de otomobildedir. 

mı ? Şekerliğe hücum eden kırmızı 
Arkama döndüm. Deminki ingi - karıncaları uzaklaştırarak : 

liz, yüzünü mendili ile örtmüş ve 
terasadaki koltuklardan birine yas
lanmış, uykusunu homurdanarak ö
ğütüyor. 

Komik bir vaziyette bacaklarını 
açmış, koltuğa bir şezlong şekli ve
ren uzun tahtaların üzerine ayak -
larrnı uzatmış. "Bacakların birbiri
ne değiP. terlememesi için pratik bir 

- Söz aramızda, siz de biraz mü
balağa ediyorsunuz galiba ... 

Dedim. Hollicott reçel kavanozu
nu tabağına boşaltıp ikinci bir ya
ban arısiylc mücadele ede ede yer
ken bana sordu : 

- Dü Krussett, Pollanarna'dan si
ze kim bahsetti l 

- Orayı görmüş olan vatandaş
larınız. 

- Hangi mevsimde ? 
- Bilmiyorum: Kanunevelde mi! 

kanunsan ide mi? .•• 
- Şimdi nisan ayındayız, yani 

buranın yaz mevsimi. Mesele çok 
başkadır. Bumevsimde hayvanlar 
dehşetli surette kızgındırlar. Zaten 
bu gece göreceksiniz. 
İtminansız bir tavurla: 
- Daha iyi ya ! 
Dedim. Hollicott beni sinirlen

diren bir tebessümle güldü. Havlu
siyle yassı bir şeyi çıtırdatarak ez
di ve kalktı. Bu esnada çocuk gel
di ve uyuyan adamı rahatsız etme
mek için yüzbaşı ile yavaşça bazı 

şeyler konuştu. Sordum : 
- Ne dedi ? 
-Çıkamıyacağrmızı söyledi. 
- Ne için çıkamıyacakmışız ? 
- Kodaman filin yüzünden. 
- Gene mi kodaman 1 artık bu da 

bir derd oldu. Hep bu söz. Hep bu 
mu? 

Holticott: 
- Bütün köy halkı evine kapan

mış .. 
Dedi. Kendi kendime : 
- Bu hayvanları öldürmek kabil 

değil mi? 
Yüzbaşı cevap vererek: 
- Evet kabil değil, çünkü fil ver

gisi arttırıldr, bari şundan istifade 
ederek biraz uyku kestireyim. İs -
terseniz siz de uyuyun. 

- Hayır, uykum yok. 
- Öyle ise ne yapacaksınız ? 
- Ben de bilmiyorum. 

(Sonu var) 

böcekçilik mektebinden bir görünüş 

Modern ziraat öğrenen 
köy çocuklarının tetkikleri 

Edirne (Hususi 
- Edirne ziraat 
kursu talebelerin
den bir grup mu
allimleriyle bir -
tikte Kırklareli, 

Vize ve çevresine 
giderek aşıcılık ve 
budama tatbika -
tında bulunmuş -
]ardır. 

Talebeler, Kırk

lareli'ndeki husu -
si ve sahipli bağ
larda 15.000 kadar 
aşı, budama ve 
binlerce kavak çe
liği yapmı lar; o
radan Pınarhisar, 
Vize, İnece, Baba
eski, Hasköy ve 
Havsaya da gide -
rek kollektif fi -
danlrklarda çalış -
mışlar ve bir haf -
ta süren bu gezi -
den çok faydalan
mışlardır. 

. -
' . 

Edirne'nin se -
neden seneye ge -

Kurs talebeleri fidan dikiyorlar 

nişli?'en Kıy.ık _b~ğlarındaki yardım 

1 
ve hızmetlerı bıtınce gene mualJim -
)eriyle birlikte Uzunköprü, Keşan ve 
Çanakkale'ye giderek ahlat, zeytin 
deliceleri aşı ve budama işlerini gö -
recek olan talebeler bir ay sonra da 
mandralara dağılarak geçen sene ol· 
duğu gibi üç hafta kadar sütçülük ve 
peynircilik tatbikatı göreceklerdir. 

Zirai sahadaki eleman azlığı karşı
sında halkı modern ziraate alıştır -
mak maksat ve gayesiyle Trakva•,.. ... 
dörf'vılayetınden ılk tahsil görmüş 
müstait köy gençlerini toplıyarak 
yetiştiren bu kursun pratik çalışma
ları çok iyi neticeler vermekte ve 
tatbikat sıra ·ında muhtelif ziraat iş

] erinde büyük faydalar temin etmek
tedir. Köylerde modern ziraati yapa
cak olan bu gençlerin bilhassa köy
lerden toplanmış olmaları kursun 
muvaffakiyetini temin etmektedir. 

Edirne' de spor 
Edirne (Hususi) - Edirne'de ya

pılacak olan modern stadyom ıçın 

hazırlanan ve umum müdürlüğe gön-
derilen planın bugünlerde tas
dik edilerek gelmesi beklenmekte -
dir. 

Bu plan gelir gelmez stadyom ye
rinde faaliyete geçilecektir. 
Öğrendiğime göre Tunca ve Meriç 

S1nd1rğı 

kü(ükleri 
Sındırgı birinci o
kul dördüncü sı -
nıf talebeleri halk 
evi salonunda bir 
müsamere vermiş
lerdir. Resim, mu
vaffak olan kü • 
çükleri göster • 
mektedir. 

Mersin'de hayvan 

sağlık enstitüt:ii 
Mersin (Hususi) - Ziraat vekale

ti Şf'hrımizde bir hayvan sağlık ens
titüsü kurmağa karar vermiştir. 

Enstitü binası için hayvan tahaf -
fuzhanesiI'irı-doğu hududundaki tar
ı,. uıunasip görülmüş ve buradan on 
beş dekarlık bir kısmın, istimlftki i· 
çin tazım gelen muamelenin yapılma
sına başlanılmıştır. 

Ziraat vekaleti geçen sene şehri • 
mizde bir hayvan tahaffuzanesi yap
tırmak suretiyle vilayetimizin hatta 
cenup vilayetlerimizin büyük bir ih
tiyacını karşılamış, ayni zamanda 
Mersin'e çok güzel bir de bina ka
zandırmış idi. Yaptırılacak bu ikinci 
sağlık müessesesi ile de daha büyük 
bir ihtiyaç karşılanacak, hayvan has
talıklarında acil tedbirler alınabile -
cek, şüpheli hastalıklar burada teşhis 
edilerek zaman kaybedilmeksizin 
bunların tedavisi cihetine gidilmiş 

olacaktır. 

' sularının yüzme sporuna elverişli o-
lup olmadığı umum müdürlükten so
rulmuştur. Tetkikat yapılmakta ve 
burada su sporları j.çin bu nehirler
den istifade yollan aranmaktadır. 
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Yeni ~apkalar 
f 

1 1 

ıcın yeni 
lualetleri 

., 1 
i 

sa~ 1 

1 Yeni şapka modelleri için yeni kua- f i für biçimlerı de Uizımdı. Parisli ber- f 

l 
herler bu mühim noktayı ihmal etme- : 
mişler, buklelerip alın ve ense üzerini 
de gayet giızel şekilde durmasını te
min eden yeni modeller yaratmışlar- t 

•ı dır. Saçların uzunlugu bu modelleri • 
temine ekseriya kafi gelmediğinden, f 
postiş saçlar kullanılmaktadır.· f ...................................................... 

Amerikalılara göre 

İdeal genç kız 
ve 

İdeal genç erkek 
Amerika'da son günlerde muaz -

zam bir referandum yapılmıştır. 

m~zu şu idi: ideal genç kız ve i
deal genç erkeğin meziyt?tleri han
gi nisbet dahilinde biribiriyle mezc
olmuş bulunmalı ? Genç erkekler, 
ideal genç kızı şöyle tarif etmişler
dir: 

Yüzde 31 1/2 nisbetinde hisleri 
temiz olmalı; yüzde 26 nisbetinde 
şahsiyet sahibi olmalı: yüzde 12 nis 
betinde mütevazi olmalı; yüzde 12 
nisbetinde alrmlı olmalı; yüzde 11 
nisbetindc zeki, yüzde 4 nisebtinde 
namuslu olm6lı ve nihayet, yüzde 
J 1/2 nisbetinde de, şakadan anlama
lı. 

Yüzde 37 nisbetinde hisleri temiz 
olmalı; yüzde 28 nisbetinde şahsi -
yet sahibi olmalı; yüzde 14 nisbe
tinde mütevazi olmalı; yüzde 10 1

/ 2 

nisbetinde namuslu, yüzde S nisbe
tinde zeki, yüzde 3 1

/ 2 nisbetinde a
laycı ve şakacı olmalı ve yüzde 2 nis 
betinde alımlı olmalı. 

Siz ne fikirdesiniz ? 

Çocukların iştahını 
. 

çaresı kesmemenin 

Eğer yemek vaktinden bir saat 
kadar evel çocuğunuzun kamı a
cıktı i&e, sakın süt, tereyağlı ekmek 
'Veya et auyu gibi ıeyler vermeyi
niz. Çünkü alelade zamanlarda, 
yani kahvaltı, öğle veya akşam ye· 
meği esnasında yenilmesi çok fay
dalı olan bu yiyecekler, çocuğunuz 
yemeğe oturduğu zaman henüz 
hazmedilmemiı bulunacaktır· Se
bebi gayet basit: bunların hazım 
olabilmesi için en aşağı iki saat la
zımdır. Bu gibi hallerde çocuğa 
bol ıekerli limonata veya porta
kal ıerbeti vermek daha doğru o
for. Su ve ıeker 10, 15 dakikada 
uzviyet tarafından maasedilir. Ço
cuğunuz bir müddet için açlığını 
unutmu~ olur ve bu sayede yeme
ğe "1e büyük bir iıtahla oturur. 

Bu usul, içlerinde eziklik veya 
ani bir açlık hisseden büyükler ı
çin de tavsiyeye ıayandır. 

• 

~ k A • de ve zarif il~ahar 
çı lacıvert renkte yünlü kumaştan sa d l dır ·· l go e er var • 

tayyörü. Jakette ve etekte guze 

Kalın hasırdan yapılmış ellcitun ve penbe renk
te kanotye şapka. Penbe renkte grogren bir 

kokard ve ellatun renkte bir vualet'le 
süslenmiştir. 

ince beller - Soldan sağa: Lenjöri bluz, kü -
çük korse ve pli•eli etek. Beli çok •ıkı, iki par

çadan mürekkep bir rob. Belde drapeleri 
olan bir rob. 

UL S 

Geniş kenarlı, siyah ve yanık kırmızı renkte 
hasır şapka. Bu şapka, üzerinde şapkanın 
renginden başka beyaz ve açık yeşil renk

ler de bulunan muslin dö sua ile süslenmiştir. 

Bolerolar ve kemerleri - Soldan •ağa: Drape 
bluz, burada kemer vazile•ini görmektedir. 
E§arpı ve kemeri pualı, bolerolu bir manto. 

Siyah an•ambl üzerinde açık renk ipekli 
kumaştan geni§ bir kurdele • 

1.000.000 Lİ.RA ! 

Nevyork'la ölen b:r 
kadının terzisine 

• 
bırakllğı servet 

Kadın terziliği "nankör,, bir iş· 
tir. Çünkü §ık kadınlar roblarını 
yaptırıncıya kadar terzilerin yüz
lerine gülerler. Sonra da, rop güzel 
olmadı mı, yahut güul olsa da. 
bir iki ahbap tarafından tenkit e
dildi mi, her gittikleri yerde zaual 
lı terziyi çekiştirmekten geri dur• 
mazlar. Bu kötü reklamın da ter• 
:z:inin ne kadar işine "yaradığını,. 

söylemeğe hacet yok tabii ... 

Terzisine karşı ilk defa minneti
ni - hem de maddi şekilde - İz• 
har eden, NeıJyorklu bir kadın ol· 
muştur. Neuyorklular, günün birin 
de gazetelerini okurlarken çok zen 
gin bir kadın olan bir Mrs. Gwen 
Purtage'in terzisine bizim paramız 
la bir milyo.n lira bıraktığını öğ
Tendikleri zaman büyük bir hay• 
rete düşmüşlerdir. Fakat çok geç· 
meden, bu sırrın sebebini de öğren-
mişlerdir : 

ôlen kadının kağıtları arasında 
bir de hatıra defteri varmış. Mrs. 
Cots bu deltcrde, bundan 22 sene 
euel, terzisinin yaptığı güzel bir 
rop sayesinde müstakbel kocasının 
dikkatini nasıl kendi üzerine çek
tiğini anlatıyormu§. Genç kız, A
merika'nın çelik kıralı olan bu :zat 
taralından angaje edilmiı· Sonra 
da çelik kıralı, Mrs. Cots'la evlen· 
miş. 

Şimdi bu büyük minnettarlığın 

sebebi anlaşılıyor değil mi ? 

Mürekkep lekesi 
nasıl çıkarıhr? 

Kitapların Üzerlerindeki müre.k
kep lekelerini çıkarmak için, müsavi 
miktarda acide citrique ve acide oxa· 
dique'i birbirine karıştırdıktan so:ı • 
ra, bu suretle elde edeceğiniz tozu 
mürekkep lekesinin üzerine dökün. 
Sonra da, ufak bir kibrit çöpü veya 
kürdanı hafifce ıslatarak bu tozu 
nemlendirin. Dikkat edilecek nokta, 
tozu eritecek derecede ıslatmaktadır. 

Lekenin yeni veya eski olduğuna 
göre uzun veya kısa bir zaman zar
fında, leke kaybolacaktır. Sonra to
zu silkeleyip lekenin yerini beyaz 
kurutma kağıdiyle kurutunuz. 
Eğer leke ilk seferde kaybolmazsa 

aynı ameliyeyi ikinci defa da tekrar
lryabilirı;iniz. 

· m 
ı.:J 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Pla•tron, bordür, jabo - Soldan •ağa: Lenjö
ri'den bluz, volanlı bir plastron tefkil ediyor. 
Beyaz ipek organdi ile süslenmiı siyah krep 

rob. Siyah krep rop üzerinde beyaz 
organdi'den jabo. 

Tayyörlerde tezatlar 
- Soldan :.ağa : Siyah 
etek, beyaz jaket, koyu 
rpnk fular. Düz renkte 
jaket ve reyye eteklik. 
Beyaz yakıt siyah jaket 
ve kareli eteklik. ,-

Odalara sinen sigara1 

kokusunu giderme çaresi 
Bir çok ev kadınları - şayet ken

dileri sigara içmiyorlarsa - kocaları
nın içtikleri sigara veya piponun e
vin içinde bıraktığı kokudan şika

yet ederler. Bazan bu, hakiki bir an
laşmazlık halini alır ve zavallı ko -
ca, evde rahat sigara içemez olur. 
Halbuki, işinden yorgun argın ge
len bir adam için, bir koltuğa gömü
lüp sigarasını yakarak kitap veya 
gazete okumak kadar zevkli bir şey 
tasavvur olunabilir mi} 

Odalardaki sigara kokusunu gi
dermek için basit çareler var : 
kurutulmuş portakal kabuklarım, 
kızgın bir kürekle yakarsınız 

bunların güzel ve keskin kokuları, 
tütün kokusunu derhal giderir. 

Bir çare daha: bir kaşık ''lavan -
de"esansı ile bir kaşık sel amo -
niaque'i biribirine karıştırarak fa -
yanstan bir vazoya koyunuz. Bu 
mahlutun kokusu hafifledikçe, ay
nı şekli yenileyiniz. 

lngiliz haasa süvarilerinin giydikleri üniformadan ilham alına
rak yapılmıf olan bu orijinal ilkbahar tayyörü, kurşuni renkte 

zemin üzerine eko•e bir etekten ve kırmızı yünlü bir jaketten 
mürekkeptir. ilikler ve yakada •iyah birer band vardu. 
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B. Bek Londr ' a 
İngiliz - leh görüşmeleri 

bu sabah başlıyacak 
· Londra, 3 a.a. - Polonya Hariciye Nazırı Bek, saat 17 de Lon
dra'ya gelmiş ve istasyonda İngiltere Hariciye Nazırı Lord Hali
fakı ile Polonya Büyük Elçiliği erkanı tarafından karşılanmıştır. 

B. Bek Polonya büyük elçiliğinde 
arkadaşlarile istişarede bulunmuşsa 

· da ingiliz nazırlariyle temas etmemiş
tir. 

Çemberleyn ve Lort Halifaks'la 
müzakereler yarın sabah başlıyacak -
tır. 

Geniş bir bloka •doğru 
Londra, 3 a.a. - Havas muhabiri 

bildiriyor : 
Salahiyetli mahfillerdeki umumi 

kanaat, İngiltere namına orta Avru
pa'da, ingiliz umumi efkarınca şimdi
ye kadar gayri mümkün telakki edile
cek derecede mühim taahhütler alabi
lecek bir tek adam mevcut bulunduğu 
ve bunun da B. Nevil Çemberleyn ol
duğu merkezindedir. B. Çemberleyn 
aynı zamanda, muhtemel bir tecavüze 
karşı, yalnız Polonya değil, fakat Ro
manya, Yugoslavya, Yunanistan ve 
Türkiye'yi de ihtiva edecek bir blok 
vücuda getirecek olan inanılmaz de
recede geniş ittifaklar şebekesini ku
rabilecek tek adamdır. 

Fedakiirlıkl<ır nıetod.rı 
nihayete erdi 

Bütün Londra ve diğer eyaletler 
siyasi mahfilleri, B. Çemberleyn'e 
müzahirdir. Dominyonlar ise, Münib 
buhranından evci mütereddit bir vazi
yet gösterirken, bugün tamamiyle 
metropol'ün etrafında yer almışlar
dır. 

Salahiyetli bir müşahidin de teba
rüz ettirdiği gibi, B. Çemberleyn'i 
değiştirmek için biç bir sebep yoktur. 
Zira Münih'te göstermiş olduğu iti
matta aldattlmı olan Çemberlcyn, bu 
gün, pek muhakkak olarak, fedakar
lıklar metodunun artık nihayete er
miş olduğuna emin bulunmaktadır. 

Be)·nelmilel luidiselcrde 
kati bir saf lıa 

Varşova, 3 a.a. - Bek'in Londra 
seyahatinin beynelmilel hadiselerin 
seviyesinde belki kati bir merhale 
teşkil edeceği diplomatik mahfillerde 
ıöylenmcktedir. 

Bu ziyaret, son çek buhranından 
evcl kararlaştırılmıştı. Fakat Polon
ya'ya İngiliz - Fr nsız garantisini te
min eden Çembcrleyn'in beyanatı bu
gün Londrada Bek ile Lort Halifaks 
arasında başlıyacak olan bütün müza 
kerelerin hareket noktasını teşkil ede 
cektir. 

lngiliz - fransız .,-arclımının 
lıurekP.te /,reçnıesi i<;in 

lngiltere'nin yardım vadi, şimdiye 
kadar bir taraflıdır. Fakat İngiliz -
Fransız yardımının lıarekete geçmesi 
münhasıran Varşova'nrn vereceği ka
rara bağlıdır. İyi haber alan mahfil
lerde söylendiğine göre bu yardımın 
tatbik tarzı ile buna mukabil Polonya
nın vermeği taahhüt edeceği garanti
ler ve teminat ilk müzakerelerin mev 
.zuunu teşkil edecektir. Başhya~k 
müzakereler esnasında bütün diğer 

meselelerin tetkikine de imkan hasıl 
olacaktır. 

Görü~ülecek meseleler 
Bu meseleler şunlardır : 
Polonya - Sovyet, Polonya - Ro

manya, Polonya - Litvanya münase
betleri, iptidai maddeler meselesı, 

muhaceret, İngiltcrenin Polonyaya 
yapacağı ikrazat ve ilk mesele ile sıkı 
alakaları olan dığer meseleler. 

Polonya gazetelerinin, Polonya'
nın istiklalinin, ve siyasetinin ihlal 
edilmesine manı olmağa her zaman
dan fazla azimk r bulundugunu kay
detmekte ve Polonya'nın daha üç haf 
ta evci mütecaviz bir devlete karşı 

Sovyetlcr Birligi ile müşterek bir be
yanname imza edilmesi hakkındaki 

ingiliz teklifim reddetmiş olduğunu 

hatırlamaktadır. 

Polonya ve Almanya 
Polonya, Almanya'yı muhasara e-

decek olan ideoloJik bir bloka girmek 
ten de imtina etmışti. 

Kurjcr poranni gazetesi ise Çem
berleyn tarafından yapılan beyanatın 
aynı mahiyette olmadığını, çünkü bu 
beyanata iştirak etmiş olan Fransa
nın esasen Polonya'nın müttefiki ol
duğunu ve bundan mada beyanatın Po 
lonya - Sovyct, Polonya - Alman al
dırmazlık paktlariylc bir tezad teşkil 
ettiğini yazmaktadır. 

Polonya için Rom<ıda 
)ıapıltın temaslar 

Lonrda, 3 a.a. - Resmi mahfiler, 
Sir Noel charles'ın ahiren Roma'da 
Kont Ciano ile yapmış olduğu görüş
melerin mevzuunu Danzig meselesi
nin halli için Bc rlin ile Varşova ara
arasında müzakereler yapılması im
kanın teşkil etmiş olduğuna dair o • 
lan bUtUn şayia ve haberleri tekzip e
tmektedir. 

Sir Noel Charlcs'in cüma günli 
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Danzig statüsü 

tek taraflı tôdil edilirse 

Bir Leh-Alman 
harbi başlıyacak 

Visf ül nehri ağzındaki 

kaleler tak iye edildi 
Varşova, 3 a.a. - lngiliz beyanna

mesinin Polonya'nın bir alman geniş
leme hareketine mukavemet zihniye
ti dairesinde silahlanmasına mani ol
mı yacağı hükümet mahfillerinde söy
lenmektedir. 

Ecnebi müşahitlerin tahmin ettiği
ı göre Danzig statüsünün bir taraf
lı olarak tadili için yapılacak herhan
gi bir teşebbüs derhal Polonya ile Al· 
manya arasında sil5.hlı bir ihtilafa 
sebep olacaktır. 

Prag'ın işgali esnasında alınan ve 
Memel'in ilhaki esnasında takviye e
dilen askeri tedbirler kaldırılmamış
tır. Hatta Vistül nehrinin mansap ci
hetinde kain Hel yarımadasındaki ka· 
lelerin garnizonlarının takviye edil -
diği haber verilmektedir. 

"llir Auruı1a lmrbı 
'j . l . ,, 

arı esıru eyız . 
Varşova, 3 a.a. - Lodz'da bır nu • 

tuk söyliyen Polonya nasyonal - de· 
mokrat partisi reisi Kovalski, demiş
tir ki: 
"- Her şey, yeni bir Avrupa harbi 

arifesinde bulunduğumuzu gösteri
yor. Bu yeni harp de bundan evelki 
harp gibi hiç kimsenin durduramıya
cağı Alınanya'nın hegemonya tesisi 
teşebbslerinin neticesi olacaktır. Po
lonya'nın vazifesi alman nfuzunun 
artmasına mani olmaktır. Almanya 
gittiği yanlış yoldan daha dönebilir. 
Fakat ileriye doğru bir adım daha a· 
tacak olursa onu kılıçla durdurmak 
lazımdır. Yaklaşan harpte Polonya'yı 
karşısında göreceğini Almanya'nın 
öğrenmesi zamanı gelmiştir. Polonya 
milleti yalnız menfaatlerinin haleldar 
olmasına değil, alman nfuzunun art
masına da mani olacaktır. 
Almanya'yı muhasara etmek mcv -

zuubahs değildir. Mevzuubahs olan 
şey, Polonya milletinin hayat hakkı
dır.,, 
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600 Üniversiteli 
Bursaya gidiyor 

' 
İstanbul, 3 ((Telefonla) - Hukuk 

ve iktısat fakülteleri talebelerinden 
mürekkep 600 kişilik bir kafile 23 ni
san bayramını geçirmek üzere Bursa
ya gideceklerdir. Bu seyahate hukuk 
ve iktısat fakülteleri profesörleriyle 
rektör Cemil Bilsel de iştirak edecek 
tir. 

Kont Ciano ile yapmış olduğu iki gö
rüşmenin mevzuunu münhasıran ln
giltere'nin Polonya' ya yapmış oldu -
ğu vait teşkil etmiştir. 

Birinci görüşme, B. Çemberleyn'in 
Avam kamarasındaki beyanatını ital
ya hükümetinin ittılaına arzetmeğe 
ikinci görüşmeden bu beyanatın ma
nen şümulünü izah eylemeğe matuf 
idi. 

Romanya da yardım 
f.(armııisi almış 

Lodra, 3 a.a. - Müteaddit İngiliz 
gazeteleri, bu sabahki nüshalarında, 
Romanya'nın İngiltere ve Fransa'dan 
yardım garantisi almış olduğunu ve 
bugün saldırmazlık paktına iltihaka 
karar verdiğini yazmaktadır. Bu ha
ber, henüz resmen teyit edilmemiştir. 

Bir Smrn~ı tekzibi 
Moskova, 3 a.a. - Tas ajansı bildi-

riyor: 
Tcmps ve Oeuvr adındaki fransız 

gazeteleri Moskova mahrecile neşret
tikleri bir haberde Sovyctler Birliği
nin bir harp takdirinde Polonya'ya 
harp levazmı vermeyi ve iptidai madc 
de piyasasını da Almanyaya kapamıya 
taahhüt etti ğini veya taahhüt etmek 
vadinde bulunduğunu yazmışlardır. 

Tas ajansı, bu haberin katiyen esas
sız olduğunu beyana mezundur. Çün
kü, Sovyetl~ Birliği hiç bir tarafa 
bu gibi v-;!tlerde bulunmamış ve böy
le taahhütlere girişmemiştir. 

uuus 

Yenişehirde bir çöküntü 
oldu, bir işçi öldü 

Dün saat 11 de Yenişehir'de Havuz- derhal haber alan itfaiye vaka yerine 
başı civarında bir işçinin ölümiylc gelmiş fakat toprağın altından ancak 
neticelenen feci bir kaza olmuştur. Arifin cesedini çıkarabiltl\iştir. Bu 
Çubuklu Arif isminde bir amele, cad- toprak yıkıntısında bir işçi de yara· 
deden geçirilecek su boruları için la- lanmış ve hastaneye kaldırılmıştır. 

ğım kazarken ~skcle birdenbire yıkı- Yukardaki resimde İtfaiyemizi çökün 
lıvermiş ve kendisi ağır bir toprak tü yerinde zavallı işçiyi çıkarmıya 
kütlesi altında kalmıştır. Hadiseyi uğraşırken görüyorsunuz. 

Sovyet - Japon balıkavı 

anlaşması İmzalandı 

açılacak olan 
iştirôk edecekler 

Japonlar bugün 
müzayedelere 

Moskova, 3 a.a. - Litvinof ile Togo, dört buçuk ay süren mü
zakerelerden sonra balık avlama mıntakalarına dair bir itilaf im
za etmişlerdir. 

Sovyetler Birliği ile Japonya ara • ı 
sında yapılan balık avı dalyanları an -
laşması mucibince, japonlar, 4 nisanda 
Vladivostok'ta açılacak dalyan arttır
masına iştirak edecektir. Yeni anlaş -
maya göre, eskiden japonlara ait bulu 
nan 23 mahal, Sovyetlcre bırakılmıı ve 
japonlara bırakılan kısımların kira be 
delleri de yüzde on fazlalaştırılmıştır. 
Japonlar, bu suretle senede 300 bin 
yen fazla kira vereceklerdir. Buna mu 
kabil, 1928 anlaşması bir sene uzatıl -
mıştır. 

Sovyetler nıemnun 

Hırvat - Yugoslav 
görüımesi dostane bir 

hava ile ge~iyor 
Belgrad, 3 a.a. - Bu sabah, Zag

reb'de Başvekil Tsvetkoviç ile hırvat 

lideri Maçck arasındaki görüşmelere 

devam olunmuştur. 
Japonlar, 309 dalyanın kiracısı o • 

larak kalmaktadır, bunlardan 254 ü Neşredilen resmi tebliğ, hırvat me-
beş sene için açık arttırma ile ihale e- selesine bir hal sureti bulmağı istih
dilmektedir. Diğerleri için de her se - daf eden görüşmelerin dostane bir ha 
ne hususi bir anlaşma yapılacaktır. va içinde cereyan ettiğini ve görüş-

Sovyet mahfilleri, bu anlaşmadan mclerc yarın da de am ol • . . . . h 
1 

v unacagını 
dolayı memnunıyetlerını ız ar ey e - b"ld" kt a· 

k . F"lh k"k b 1 ı ırme c ır. me tedır. ı a ı a, u an aşma mu • 
cibince, japonlar Sovyetlerin japonla -
ra ait imtiyazları geri almak hakkını 
tanımış bulunmaktadır. Diğer taraf
tan da bu anlaşma, japonların şimdiye 
kadar muhalefet gösterdikleri açık art 
tırma prensipinc avdeti de mutazam • 
mındır. 

Hayfa' do 
vaziyet 

• 
gergın 

Hayfa, 3 a.a. - Buradaki gerginlik 

B. Löbrön'ün yar1n 

Cümhurreisliğine 

seçilmesi muhtemel 
Paris, 3 a.a. - Havas ajansının zan

nettiğine göre Löbrön, son günler zar 
fında yapılan birçok müracaatları isaf 

ederek reisicümhurluğa namzctliğinin 
konmasına muvafakat edecektir. 

Siyasi mahfillerde söylendiğine gö

re bu takdirde 5 nisanda Vcrsay'da 
toplanacak olan milli meclis, reylere 

ilk müracaatte büyük bir ihtimalle 

vahametini muhafaza etmektedir. mumaileyh tekrar rcisicümhurluğa in-
Şeyh Ahmet El Sakhimi, pazar mey • tihap edilecektir. 
danında öldürülmüştür. 

Tedhiş hareketinin devamı, yahudi· 
lcrin yuvarlak masa konferansı karar

B. Löbrön'ün namzetliii 
katileşti 

larına mukavemet etmeleri yüzünden Paris. 3 a.a. - Havas ajansının bil-

ara~ları~ d~yma .. kta old.ukları ~em • / dirdiğine göre, Fransa Cümhurreisi 
nunıyetsızlıkle ızah edılmektedır. A· Lö"b ·· c·· h · l" y • b. d f d 

1 
· d" h .. d k 1 d k" ron um urreıs ıgıne ır e a a-

rap ar, şım ı ta aşşu amp arın a ı . v . • 

mevkufların hapse atılmalarını ve mu- ha namzetlıgını koymayı kabul et-
hacercte derhal nihayet verilmesini is· miştir. Löbrön'ün tekrar intihap edi-
temektedirler. leceğine kati nazarla bakılmaktadır. 

Yeni devre 
başlarken .. 

(Başı 1 İnci sayfada) 
kıymetli uzuv kazandırdı: Nafıa 
Vekaletini deruhte eden general 
Ali Fuat Cebesoy, 'Atatürk Ana
dolu'ya ayak bastığından itiba
ren kumandan, nihayet asker ve 
mebus olarak kendisi ile emek
birliğinde bulunmuş, ordu ve 
mecliste mümtaz şahsiyeti, liya
kat ve iktidarı ile daima yüksek 
bir mevki muhafaza etmiştir. Ti
caret Vekaletine intihap oluntn 
Cezmi Erçin, maliyemizin sene
lerdenberi başlıca mütehassısı 
olmakla tanınmış, güzide ve mü
nevver bir arkadaşımızdır. Her 
ikisinden de doktor ·Refik Say
dam hükümetinin yeni icraat 
devresinde esaslı muvaffakiyet
ler beklemek hakkımızdır. 

Fikren ve kalben bir olan mil
letimizin bu asil vahdetini ve o
nun say, terakki ve müdafaa aş
kını temsil eden Kamutay, Türki
ye'nin mütemadiyen ilerlemesi 
ve kuvetlenmesi hususunda yeni 
hükümete her türlü yardımda bu
lunacaktır. Bu civanmert ve bü
yük ruhlu milletin itimadına, o
nu her sabah yeni muvaffakiyet 
haberleri ile uyandırarak ıükran 
borcumuzu ödiyebiliriz. Bu ci
vanmert ve büyük ruhlu millet, 
memleketteki vahdet, tesanüt ve 
say cephesinin zedelenmesine as
la müsaade etmemek, kendine 
hizmet eden hakiki liyakat ve 
değerleri takip etmek ve kuvet
lendirmek, yalnız ve münhasıran 
işe ve esere kıymet vermek ka
rarındadır. En büyüğümüzden 
en küçüğümüze kadar, bizlerin 
dahi onun iradesini yerine getir
mekten gayri emelimiz ve kay
gımız olamaz. 

F. R. ATAY 

Anadolu Sieorta ı,irketi idare 
meclisi rci~lii!i 

Eski Denizli Mebusu General Şe
fik Türsan'ın Anadolu sigorta şirketi 
idare meclisi reisliğine intihap edil
mi§ olduğu memnuniyetle haber alın-
mıştır. 

Hükumetçi filo 
Bizert'ten 

İspanya'ya döndü 
Bizert, 3 a.a. - İspanyol filosu, İs· 

panya'ya dönmek üzere Bizert'tcn ay
rılmıştır. Bu filo, Miguel de Cervan
tes de dahil olmak üzere iki kruvazör 
11 torpido, 1 tahtelbahir, 2 nakliye ve 
bir gaz gemisinden mürekkeptir. 

2000 ki~i tevkif edil<li 
Madrid, 3 a.a. - Julia Besteiro ile 

eski cümhur riyaseti başkatibi ~afa
el Sanchez Guerra ve hükümet merke
zinin muhtelif mahallelerinde saklan
mış olan takriben iki bin kişi dün hap 
sedilmiştir. 
Zannedildiğine göre Franko, bugün 

"bütün dünyadaki ispanyollara,. hitap 
eden bir nutuk irad edecektir. 

Mar.ttilya'ya iltica edenler 
Marsilya, 3 a. a. - Albay Vasado, 

Madrit milli müdafaa meclisi azasın -
dan birçoğu, şark ordusu kumandanı 
general Menendez ve erkanıharbiyesi 
ve 200 kadar sivil ve asker, Maine a -
dındaki ingiliz hastane gemisi ile bu 
sabah Marsilya'ya gelmişlerdir. Bun
lar. Gandia'da cümhuriyetçi İspanyol
ların tahliyesine memur beynelmilel 
delegasyon azasiyle birlikte Galatea 
ismindeki İngiliz kruvazörüne binmiş. 
ler ve sonra Maine gemisine aktarma 
etmişlerdir. 

İspanyol mültecileri lngiltcre'yc 
gideceklerdir. 

Beynelmilel delcgasJ<>nun vukua
tın cümhuriyetçi makamatın tahmin 
edemediği bir süratle cereyanı karşı· 
smda yalnız 600 kadar mülteciyi tah
liye edebilmiştir. Bunlardan 380 i Va
lansiya'da bir fransız gemisi ile 200 ü 
de Gandia'da Galatea kruavzörü ile 
nakledilmişlerdir. 

Fransız Hava Nazırı 
Londra'ya gitti 

Paris, 3 a.a. - Fransa hava nazırı 

bu akşam tayare ile Londraya hareket 
etmiştir. Kendisine bir çok mütehas
sıs refakat ediyor. Fransız hava nazı
rı Londra'da iki gün kalacaktır. 

l' ola otomobille devanı edildi 
Villakublay, 3 a.a. - Fransız hava 

nazırı ile maiyetini Londraya götür
mekte olan tayyare Vokinki civarın

da yere inmiyc mecbur olmuştur. Ne 
nazıra ne de yanındakilere hiç bir şey 
olmamıştır. Yolcular, otomobille Lon 
draya gitmişlerdir. 

4 - 4 - 1939 

Millet Meclisinden 
intibalar 

(Başı S İnci sayfada) 

ni kabineyi teşkile nıemur edildiği -
ni ıevinçle öğrendik. Fakat, yeni 
kabinede yenilikler vardı: Nafıa ve 
lktısat Vekaletleri ikiye bölünerek 
bir Muhabere ve Münakalat Vekale
ti ile bir Ticaret Vekaleti ihdaa o
lunmuı, bunlardan birincisine Bay 
Ali Çetinkaya ve ikincisine de Bay 
Cezmi Erçin tayin olunarak Nafıa 
Vekaleti General Ali Fuat Cebe
soy'a tevdi edilmiıti. iki yeni Veka
letin ihdası sebeplerini, zamanımı -
zın ve yeni Türkiye'nin icaplarını 
düşünerek, derhal tahmin etmek 
kabildir. 

Yeni Vekaletlerin, yeni Vekille
rin, yeni Dr. Refik Saydam kabine
sinin - muhterem doktor Besim 
Ömer'in ıözlerini tekrarlıyarak -
büyük milletimiz, memleketimiz i
çin, mukaddes yurdumuz ve cüm
huriyetimiz için selamet ve saadet 
getirmelerini temenni edelim. 

Nasuhi RA l 'DA.R 
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Çocuk Dünyası bir alemdir. 
Onun ufuklarında istikbalin 
şafakları görülür. 

Abdülhak Hamit • -~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• f' 

Ankara Borsası 
3 Nisan 1939 Fiyatları 

ÇEKLER 
Açılış F. Kapanıe P. 

Londra 
Nevyork 
Paris 
Milano 
Cenevre 
Amstcrdam 
Beri in 
Briıksel 
Atina 
Sof ya •i 
Madrid 
Var~va 
Budapeştc 
Bükreı 
Belgrad 
Yokahama 
Stokholm 
Moskova 

5.93 
126.63.25 

3.35SO 
6.6625 

28.4625 
67.2 ıs 
S0.8150 
21.3150 

1.0825 
1.56 

14.0350 
25.9025 
24.9675 
• 0.9050 

Z.9075 
34.62 
30.S62S 
23.9025 

5.93 
126.6"'"'5 

3. 1 
6.b • .J 

28.4625 
67.2425 
S0.8150 
Zl.3150 

1.0825 
1.56 

14.0350 
ıs.na.ıs 
24.967S 

0.9050 
2.9075 

34.62 
30.5625 
23.9025 

ESHAM VE TAHViLAT 
1933 Türk borcu ı. 

" ,. ,. II. 
,, ,, ,, III. 

19.575 19.50 
Peşin 

1933 ikramiyeli Ergani 20. 20.-
Sivas - En:urum 
Hattı İs. V. 19.37S 19.375 
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Mahkemeler 
Ankara 3. cü Sulh Hukuk Ha

kimliğinden : 
Ankara Misakı M. M. sinde mu· 

kim iken 19. 3. 1939 tarihinde ölen Kc
çecizade IMehmedin terekesine olalı· 
kemece el konmuş olduğundan kcfa -
let hesabiyle alacaklı olanlar da dahil 
olduğu halde bilcümle alacaklı ve 
borçluların ve mirasçıların vesaiki 

resmiyeleriyle birlikte bir ay zarfın. 
da Ankara üçüncü sulh hukuk mahke
mesine müracaatları ve alacaklarınt 
vaktiyle kaydettirmiycnlcrin mirasçı
ya ne şahsen ve ne de terekeye izafe
ten takip cdemiyeceklcri lüzumu ilan 
olunur. 1135 

Ankara Asliye Birinci Hukuk 
Mahkemeıinden : 

Ankaranın Misakı Milli mahalle -
sinden Arier sokak 20 No .lu evde 
Mehmet Salim oğlu Mersinli Ahmet 

Kireççinin mahkememize açtığı soy
adı değiştirmesine dair olan davanın 
yapılan duruşması sonunda almış ol -
duğu Kireççi soyadının Mersinli soy
adı ile değiştirilmesine ve ol aurette 
nüfusa tescil ve ilanına 17. 3. 939 gü
nünde karar verilmiş olduğu ilan olu-
nur. 1144 

Kastamonu Sulh Hukuk Mahke
mesinden : 

Köpçigez mahallesinden İbrahim oğ 
lu Mustafa Sunanın aynı mahalleden 
Ali Moralı ve hemşiresi ~üsniye Şah 
aleyhine açtığı izaleişüyu davasının 
muhakemesinde bunlardan davacı Mus 
lafa hemşiresi Hüsniyenin Sinop mem 
lekct hastanesi baş hemşiresi iken 
Kırklareli hastanesi başhemşircliğine 
tayin edildiği halde istifa ederek va
zifesi başına gitmediği ve şu itibarla 
ikametgahı meçhul bulunduğu dosya 
içinde mevcut muameleli kağıtların
dan anlaşılmış olmasına mebni ilanen 
tcbliğat icrasına muhakemenin de 
4. 5. 939 perşembe günü saat 9 a taliki
ne karar verilmiş olduğundan yevmi 
mezkürda Kastamonu sulh hukuk 
mahkemesine gelmediği veya bir vekil 
göndermediği surette gı} p kararı 
verileceği ve davetiyenin bir nUshası
nın da mahkeme divanhancsic yapış -
tırıldığı tebliğ makamına kaim ol
malt üzere ilan olunur. 1145 
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Bisiklet 
31.50 CAY Bisiklet 

31.50 

Cavit Cav Bisikletevi 
Atatürk Bulvarı No. 18 Yenişehir 

Her marka ecnebi bisikletleriyle bebe arabalan 
ve CA V marka yerli çocuk bisikletleri 

en ehven şerait ve ucuzluk 

s 

ULUS 

% 7.5 teminatı olan 1222 lira 23 ku- gir inşaat ve betonarme büyük köprü 
ruııluk verilecek teminatın 2490 sa- !er inşaatı hakkındaki fenni şartna
yılı kanunun 16 ve 17 inci maddesi- me 
ne göre Kastamonu nafıası namına E) Hususi şartname 
her hangi Ziraat bankasına yatırıla- F) Ölçü cetveli, silsilci fiyat cet-
rak makbuzunun komisyona gönde- veli 
rilmesi ve bu işi yapabileceğine dair G) Proje , 
ihale gününden bir hafta cvel bu - Talipler bu şartname ve evrakı her 
lundukları vilayete müracaat ederek gün Çankırı nafıa dairesinde ve nafıa 
alacakları ehliyet vesikası ile 339 si- vekaleti şosa ve köprüler reisliğinde 
cilli ticarette kayıtlı olduğuna dair görebilir. 
vesikanın ihale gün ve saatinden ta- 3 - Eksiltme 12. 4. 939 tarihine mü 
aka! bir saat evci Kastamonu nafıa sadif çarşamba günü saat 16 da Çan
dairesinde toplanacak komisyona kırı vilayet daimi encümeninde yapı-
gönderilmiş bulunması şarttır, lacaktır. 

5 -Posta ile gönderilecek teklif 4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
mektuplariylc vesikalar iadeli teah- yapılacaktır. 

Fiatlar 
hütlü olması ve ihale saatine kadar 5 - Eksiltmeye girebilmek için 
komisyona gelmiş bulunması şart - isteklilerin {1015) lira muvakkat te
tır. Postaların gecikmesinden dolayı minat vermesi bundan başka aşağıda
zamanında gelmiyen teklif mektup- ki vesaiki havi olup göndermesi Ia
ları nazarı itibare alınmaz. Bu hu • zımdır. (Ticaret odası vesikası chli
susa dair fazla tafsilat isteyenler yeti fenniye vesikası) Marka Fi at 

Baver 
Grandekspreı 
Esveko 

Lira Kr. 
31.50 
33.75 
34.75 
35.-
41.25 
41.25 
41.75 
45 

bir mektupla Kastamonu Nafıa mü- 6 - Teklif mektupları yukarıda 
dürlüğünden sorabilecekleri ilan o- 3 üncü maddede yazılı saatten bir sa
lunur. (1044) 11058 at eveline kadar eksiltme komisyon

Opel 
El fa 

Adliye binası 

yoptınlocok 

luğu reisliğine mak z mukabili ve
rilecektir. Posta ile gönderilecek 
mektupların nihayet üçüncü madde
de yazılı saate kadar gelmiş olması 
ve dış zarfının mühür mumu ile iyi· 

N. S. U. 
Görik 
Mi yel 

Kastamonu Nafıa Müdürlüğün. ce kapatılmış olması lazımdır. 
den : (1074) 11070 

3 tekerlekli nakliye arabaları 100 Lira 
1 - Kastamonu viHiyet merkez ka

sabasında projesi mucibince yeniden 
inşa edilecek adliye binasının mayıs 
939 sonuna kadar bitecek olan beton
arme temel inşaatını müteakip kargir 
dıvar ve çatı aksamına ait tanzim edi
len 26193 lira 26 kuruşluk evrakı keş
fiycsinc göre inşası kapalı zarf usu -
liyle eksiltmeye konulmuştur. 

CAY 
Bayan bisikletlerine üç lira ilave edilir. 

marka çocuk bisikletleri Ankara' da yapılır en sağlam, en güzel bisikletler olup 
ecnebi markalarına faiktir. Çocuk zevkini okııyan yegane bisiklet yerli C AV 
bisikletleridir. 

BEBE Arabalaı:ım en ucuz fiata mağazamızdan başka yerde bulamazsınız. 
2 - İsteklilerin bu işe ait bütün ev

rakı keşfiycsinin Ankara, İstanbul ve 
Kastamonu nafıa müdürlüklerinde gö
rebilirler. 

Her türlü yedek malzeme yukardaki fiatlarla mukayese edilir. 

Bisikletlerinizi "CAY'' müessesesi atelyesİ'nde tamir ettiriniz. 3 - İhalesi 17 nisan 939 pazartesı 
gtinü saat 16 da Kastamonu naha dai
resinde toplanacak eksi 1 tr.ıc komisyo
nu tarafından yapılacaktır. 

Fabrika yaptırılacak 
Korodeni% bölgesi fındık tarım satış 

kooperotifl~ri birliğinden : 
Birliğimizce Giresunda aşağıdaki evsafta kırk bin lira 

sarfile bir fındık kırma fabrikası inta ettirilecektir: 
A. - Fabrika yevmiye asgari on beı ton iç fındığı hazır

lıyabilecek kabiliyette olacaktır. 
B. - Makinelerinin kalburlarının ve sair bilumum dahi

li teknik tertibatınrn imal ve intaıı müteahhide aid olacak
tır. 

C. - Fabrika modem tesisat üzerine en atağı 150 işçi
nin çalışabileceği geniı salonları ve bir milyon kilo fındığı 
istiap edebilecek depoları, kurutma mahallerini, rıhtımı, 
dekovil ve iskeleyi ihtiva edecektir. 

D. - Fabrikanın bilumum teferruatı ile azami Ağustos 
939 baıında ikmalile işler bir halde teslimi şarttır. 

E. - Taliplerin 20 Nisan 1939 tarihine kadar mevcut 
p"tOjeye uygun olarak tekliflerini birer keşifname ile ve as
gari kır,k bin liralık betonarme bina İnşa etmiş olduklarına 
dair ehliyet vesikaları ile Birlik Umum Müdürlüğüne tevdi 
eylemeleri lazımdır. 

F. - Projeyi, hususi ve fenni şartnameleri tetkik ve faz. 
la izahat almak istiyenlerin Giresun'da Fındık Tarım Sa
tış Kooperatifleri Birliğine müracaatları ilan olunur. 1144 

::! ......... , Milôno Fuarı (İtalya) 1111111111~ 
::: 12 • 2 1 Nisan 1939. §iıncndifcr ücretlerinde tenzilat: % 25 Tür ki- -
§ ye - % 25 Bulgaristan • % 25 Yugoslavya - % 50 İtalya. : 
::: MÜŞTEREK SEYAHATLER: : 
~ Tafsilat için: Milano Beynelmilel Fuarı Türkiye Umum mü- : 
~ ınessilliği (Kamera di komcrço İtalyana Cemiyeti) Beyoğh.1, epe- : 
~ başı_ İstanbul. Veya şu adrese müracaat: UFFICIO PROPAGAN· : 
~ DA DELLA FIERA Dl MİLANO - Via Domodossola, Milan : 
§ (İtalie) ENTE PROVINCIALE PER II.. TURISMO - MILAN = 
""•111111111111111111111111111 (İtalie). 7149 111111111111111111111111111 ır 

ii;;~~~~==============•• 

TÜRK HAVA KURUMU 

Büyük Piyangosu 
Altıncı Keıide; 11 • Nisan - 939 dadır. 
Büyük İkramiye: 200.000 Liradır, 

20.000 Bundan baıka 40. 000, 25. 000, 
15. 000 J o. 000 liralık ikramiyelerle 

( 200. 000 ve 50. 000) liralık iki adet 

mükafat vardır 
DiKKAT: 

Bilet alan herkes 7 Nisan 939 günü aktamına kadar bi
letini değiştirmiş bulunmalıdır .. • 

1139 , 
Proje, keşif 

Betonarme hesabat ve kontrol 
itleri bürosu 

Türkiye ve Almanyada tahsil gör
mü§ mütehassıs ve tecrübeli mühen
dis ve mimarlar tarafından her nevi 
inşaat işi kabul edilir. Muvakkat ad -
reı Hacıbayram Yıldız S. No. 12 mü -
racaat saatı 2 - 6 1140 

:!1" Daktilo kursu 111~ 
§ 75 inci devreeine kayda başla- § 
: mıştır. 2 ayda diploma verilir. : 
: Tah&il aranmaksızın herkes alı- : 
: nır. Memurlar Kooperatifi üı- E: 
: tünde kat (1) Tel: 3714 1138 : 

'=iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

..ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. - -- Satıhk hayvan - -- -- -- -- -- -- pancarı --- -- -- -- Çiftlik mahsulü hayvan -- --pancarı müsait fiyatlarla sa- -- -- -- tılıktır. Taliplerin Orman --- --- Çiftliği Direktörlüğüne mü- : --- racaatları. 1146 = - -.,ı 111111111111111111111111111111111111 ı r 

4 - Eksiltmeye gelebilmek için % 
7,5 dan 1964 lira 50 kuru,luk verilecek 
teminatın 2490 sayılı kanunun 16, 17 
inci maddelerine göre eksiltme ko -
misyonu namına Kastamonu nafıa mü
dürlüğü adresine her hangi bir ziraat 
bankası veznesine yatırılarak makbu -
zunun komisyona gönderilmesi ve na
f ı:ı vekaletince cvelce kendilerine ve
rilmiş müteahhitlik veiôikası ile ihale 
gününden bir haf ta evcline kadar bu
lundukları vilayete resmen müracaat 
edecek bu inşaatı yapabileceklerine 
dair alacakları ehliyet vesikasının ve 
939 yılı T. C. odasınca tescil edilmiş 
vesikaların ihale gün ve saatından la
akal bir saat önce Kastamonu nafıa 
dairesinde toplanacak komisyon na 
gelmiş bulunması şarttır. . 

5 - Posta ile gönderilecek teklıf 
ı.ıektuplariyle istenilen vesika ve mak
buzlar iadeli ve teahhütlü gönderilme· 
si ve ihale saatrna kadar komisyona 
gelmiş bulunması lazımdır. 

6 _ Postaların gecikmesinden dola· 
yı zamanında gelmiycn teklif m;~up .. 
ları ve evrakı müspiteler nazarı ıtıbare 
atınrmyarak sahibine reddolunur. B.u 
inşaata dair fazla tafsilat isti yenler hır 
mektupla Kastamonu nafıa müdürlü -
ğünden sorabilecekleri ilan olunur. 

(1045) 11059 

Şoşe inşaatı 

Ordu Valiliğinden : 

1 - 24892 lira 18 kuruş bedeli ke-
şifli Onyc - Terme yolunun 1 + 365 

.Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ - 11 + 680 kilometreleri arasında 
- imalatı smaiye inşaatı, şose ferşiyat 
: ve silindirajı ile 7977 5 lira 31 kuruş 

bedeli keşifli Onye - Fatsa yolunun 
o + 000 - 14 + 750 kilometreleri a
rasında yaptırılacak ima15.tı sınaiye 
inşaatı ki ceman 104667 lira 49 kuruş· 

--------
TÜRKÇE SOZLO 

RACANIN HAZiNELERi § 
'=iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Vilôyetler 

Kalörifer lesisah yaphrılacak 

Kutamonu Nafıa Müdürlüğün
den: 

1 - Kastamonu vilayet merkez 
kasabasında emanet suretiyle ve ko
misyonu mahsusu marifetiyle yeni
den inşa ettirilmekte olan kırk ya
taklı hastane binasının · sıcak sulu 
kalorifer tesisatı için Nafıa vekale· 
tincc tanzim edilen umumi ve fen -
nr 1f3rtnamesine göre yapılan (16296) 
lira (35) kuruşluk evrakı keş
fiyesine göre yapılması kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeye konulmuttur. 

2 - İstekliler bu i~c ait evrakı 
kcşfiye ve umumi, fenni şartnamesi 
ni ve mukavele suretiyle eksiltme 
şartnamesini Ankara, İstanbul ve 
ve Kastamonu nafıa müdürlüklerin
de görebilirler. 

3 - İhalesi 17. Nisan. 939 pazar
tesi günü saat 15 te Kastamonuda 
Nafına müdürlüğünde toplanacak 
eksiltme komisyonu tarafından ya
pılacaktır. 

:4 - Eksiltmeye girebilmek için 

luk iş 39 giln müdddetle kapalı zarf 
usuliyle toptan eksiltmeye çıkarıl· 

mıştır. 

2 - lhalc 20. 4. 939 perşembe günü 
saat 15 de hükümet konağında vila
yet encümen odasında yapılacaktır. 

3 - Bu işe ait evrak Ordu ve 1stan 
bul nafıa dairesinde görülebilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
(6483) lira 37 kuruş muvakkat temi
nat vermeleri ve ihale gününden ni
hayet sekiz gün eveline kadar vilayet 
makamına müracaatla alacakları ehli 
yet vesikasiyle 938 yılına ait ticaret 
odası vesikasını ibraz etmeleri lazım 
dır. (1927/1071) 11068 

Köprü inşaatı 

Çankırı Vilayeti Daimi Encüme
ninden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş Çankırı 
vilayeti şehir içinde tatlı çeşme köp
rüsü üst yapı betonarme inşaatıdır. 

Keşif bedeli (13533) lira 32 kuruş
tur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve ev-
rak §Unlardır: 

A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Bayındırlık işleri genel şartna

~si 
D) Tesviyei turabiye, tosa ve kar-

Sosa tômiri 
Eskifehir Nafıa 

den: 
Müdürlüğün-

Eskişehir - Sivrihisar yolunun 30 
+ 700 - 34 + 400 kilometreleri ara -
sında 13735,59 lira keşif bedelli şose 
esaslı tamiratı 4-4-939 tarihinden 24-4 
939 tarihine müsadif pazartesi günü 
saat 15,15 ye kadar kapalı zarf usuliy
le eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 
vilayet dairesinde daimi encümeninde 
yapılacaktır. 

Muvakkat teminat :1030,17 liradır. 
Bu işe ait keşif, grafik, hususi, fen

ni şartname, eksiltme şartnamesi ve 
mukavele projesi her zaman Nafia 
müdürlüğünde görülebilir. 

İsteklilerin ihale tarihinden en az 
sekiz gün evel vilayete müracaatla a
lacakları ehliyetname ve senesi için -
de ticaret odasından alınmış vesikayı 
2490 numaralı kanunun tarifi dahilin
de teklif mektuplarına eklemeleri la
zımdır. Teklif mektupları 24. 4. 939 
pazartesi günü saat (14,15) e kadar 
makbuz mukabilinde daimi encümen 
reisliğine verilecektir. Posta ile gön
derilecek mektuplar mühür mumu ile 
mühürlü ve tcahhütlü olacaktır. Pos· 
tada olacak gecikmeler nazarı itibara 
alınmaz. (1178) 11179 

Sosa tamiri 
Eskİ§ehir Nafıa 

den: 
Müdürlüğün-

Eskişehir - Sivrihisar yolunun 34 
+ 400 - 38 + 140 kilometreleri ara
sında 13049, 39 lira keşif bedelli şose 
esaslı tamiratı 4-4-939 tarihinden 
24.4.939 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat 15.30 a kadar kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Ek
siltme vilayet dairesinde daimi encü
meninde yapılacaktır. 

Muvakkat teminat : 978,70 liradır. 
Bu işe ait keşif, grafik, hususi, fen

ni §artname eksiltme şartnamesi ve 
mukavele projesi her zaman Nafia 
müdürlüğünde görülebilir. 

İsteklilerin ihale tarihinden en 
az sekiz. gün evci vilfiyete müracaatla 
alacakları ehliyetname ve senesi için
de ticaret odasından alınmış vesikayı 
2490 numaralı kanunun tarifi dahilin· 
de teklif mektuplarına eklemeleri la -
zımdır. Teklif mektupları 24-4·939 
pazartesi giinü saat (14.30) a kadar 
makbuz mukabilinde daimi encümen 
reisliğine verilecektir. Posta ile gön
derilecek mektuplar mühür mumu ile 
mühürlü ve tcahhütlü olacaktır. 

Postada olacak gecikmeler nazarı 

itibara alınmaz. (1179) 11180 

Sosa tômiri ... 
Eskitehir Nafıa 

den: 
Müdürlüğün-

Eskişehir - Sivrihisar yolunun 13 
+ 000 - 21 4 920 kilometrc:leri ara -
sında 19094,60 lira keşif bedelli şose 
esaslı tamiratı 4-4-1939 tarihinden 
24. 4. 939 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat 14.45 c kadar kapalı zarf u
suliyle eksiltmeye konulmuştur. Ek -
siltmc vilayet dairesinde daimi encü
meninde yapılacaktır. 

Muvakkat teminat: 1432,09 liradır. 
Bu işe ait keşif, grafik, hususi fen

ni şartname, eksiltme şartnamesi ve 
mukavele projesi her zaman Nafia mü 
dürlüğünde görülebilir. 

İsteklilerin ihale tarihinden en az 
sekiz gün evci vil:ıyete müracaatla a
lacakları ehliyetname ve senesi için 
ticaret odasından alınmış vesikayı 
2490 numaralı kanunun tarifi dahilin
de teklif mektuplarına eklemeleri la -
zımdır. 

Teklif mektupları 24-4-939 pazarte· 
si günü saat 13,45 e kadar makbuz 
mukabilinde daimi encümen reisliğine 
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verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektuplar 

mühür mumu ile mühürlü ve tcahhüt
lü olacaktır. Postada olacak gecikme • 
ler nazarı itibara alınmaz. (1180) 

11181 

Sosa tômiri 
Eski§ehir Nafıa Müdürlüğün

den: 
Eskişehir - Sivrihisar yolunun 27 

+ 000 - 30 + 700 kilometreleri ara
sında 14779,44 lira keşif bedelli şose 

esaslı tamiratı 4.4.939 tarihinden 
24. 4. 939 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat 15 e kadar kapalı zarf usu -
liylc eksiltmeye konulmuştur. Eksilt· 
me vilayet dairesinde daimi encüıne -
ninde yapılacaktır. 

Muvakkat teminat: 1108,46 liradır. 
Bu işe ait keşif, grafik, hususi fen

ni şartname, eksiltme şartnamesi ve 
mukavele projesi her zaman nafia 
müdürlüğünde görülebilir. 

İsteklilerin ihale tarihinden en az 
sekiz gün cvel vilayete müracaatla a -
lacaklan ehliyetname ve senesi içinde 
ticaret odasından alınmış vesikayı 

2490 numaralı kanunun tarifi dahilin
de teklif "mektuplarına eklemeleri la
zımdır. 

Teklif mektupları 24. 4. 939 pazar
tesi günü saat (14) e kadar makbuz 
mukabilinde daimi encümen reisliği -
ne verilecektir. Posta ile gönderilecek 
mektuplar mühür mumu ile mühürlü 
ve tcahhütlü olacaktır. Postada olacak 
gecikmeler nazarı itibara alınmaz. 

(1181) 11182 

Motör ve saire olanacak 
Siirt Belediyesinden : 
15 beygirlik bir motör veya loko

mobil ile buna muktazi 220 voltluk 
bir dinamo ve 310000 metre 10 m/ m 
lik bakır tel ve 750 izalatoru alınacak 
tır. Talip olanların 24 nisan 939 günü
ne kadar şartlarını Siirt belediyesine 
bildirme lcri. ( 1182) ll 183 

.· . Kazalar 

251 numaralı Nallrhan Koopera -
tifi Batkanlığından : 

Merkezi Nallıhan kazasına bağlı 

Hıdırla köyünde bulunan 385 No. lu 
Hıdırlar T. K. Kooperatifinin 2.3.938 
tarihinde toplanan umumi heyetinde 
mezkUr kooperatifin kooperatifimize 
ilhakı suretiyle kooperatifimizle bir
leşmesine karar verilmiş ve bu karar 
iktısat vekaleti ile Türkiye Cümhuri
yeti Ziraat Bankası Umum Müdürlü
ğü tnrafın<lan tasdik edilmiş olması
na binaen Ticaret kanununun 461 in
ci maddesinin 4 ncü fıkrası mucibin
ce infisah ettiği keyfiyetin mezkur 
teşekkül yönetim kurulu tarafından 
17-2-939 tarihinde Nallıhan Noterine 
bildirilerek aynı zamanda Ulus gaze
tesinin 23 şubat 939 tarihli ve 6306 
No.Ju nüshasında ilan edildiği ve em
ri idarenin Ticaret kanununun 461 in 
ci maddesi mucibince yönetim kuru
lumuza intikal eylediği ve tasfiye 
muamelatının kurulmuzca yapılacağı 
T. K. Kooperatifleri ana mukavele 
namesinin 72 ve 74 üncü maddelerine 
tevfikan iHin olunur. 944 
251 No. lu T. K. Kooperatif ha kanı 

Hükumet konağı yapluılacak 
Hizan Kaymakamlığından ı 

1 - Keşif bedeli 29475 lira 58 K. o
lup temel hafriyatı kfırgir inşaat için 
taş ve kireci ve beton kısmında kulla
nılacak kalıplık tahtaları ihzar edilmiş 
olan Hızan hükümct konağı inşaatı 
26390 lira bedel üzerinden kapalı zarf 
usuliylc eksiltmeye bırakılmı§tır. 

2 - Bu işe ait şartnamesi mukavele 
projesi bayındırlık işleri genel şartna
mesi p15.n yapı işleri umum fenni şart 
namesi istekliler bu evrakı Bitlis na
fıa müdürlüğünde ve Hızan kayma
kamlığında görebilirler. 

3 - Eksiltme 7 nisan 939 cuma gü
nü saat 14 de Hızan maliyesinde ek
siltme komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 1979 lira 25 
kuruştur. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin aşağıda yazılı vesikaları 
göstermeleri lazımdır. 

A) Ticaret odasında kayıtlı bulun· 
duklarına dair.vesika. 

B) Evelce bu gibi işler yaptıklarına 
dair vesika, vilayet nafıasmdan vesi
ka almak istiyenlerin ihaleden en az 
sekiz gün evel Bitlis nafıasına res
men müracaatları lazımdır. 

6 - Teklif mektupları 3 UncU mad
de 14 saatte bir saat evel Rızan kaza
sı maliye dairesinde eksiltme komis
yonu reisliğine makbuz mukabilinde 
verilecektir. 

7 - Kapalı zarfları ihzarında teklif 
mektuplarını yazılı simdi bu zarfların 
tevdiinde ve posta ile gönderiJmesin-

de 2490 sayılı kanunun 32, 33, 34 cü 
maddelerine riayet edilmesi lüzumu i
lan olunur. 

(1082) 11080 
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. 
ili~ ve sıhi malzeme ahnacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1 - 78 Kalem iiaç ve sıhi malzeme 
satın alınacaktır. Muhammen bede
li 4260 lira olup ilk teminat mikdarı 
319 lira SO kuruştur. 

2 - Açık eksiltmesi 6. 4. 939 per
şembe günü saat 14 de vekalet satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi ve listesi her gün 
komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin bu işle alakadar 
olduklarına dair ve5aikle ilk temi
nat mektup veya makbuzlariyle bir
likte komisyona gelmeleri. (994) 

10992 

Aleminyom kutu 

alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko -

mısyonundan : 
1 - Hepsine tanmin edilen fiyat 

(30.000) otuz bin lira olan 17 kalem 
aleminyon kutu kapalı larfla eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 17 nisan 939 pazar. 
tesi günü saat 15 tedir. 

3 - İlk teminatı iki bin iki yüz elli 
(2250) liradır. Şartnamesi 150 kuruş 
mukabilinde her gün M. M. V. satın 
alma komisyonundan alınabilir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2. ve 3. maddelerinde 
yazılı belgeleri ve teklif mektupları
nı ihale günündeki saatten en az bir 
uat eveline kadar satın alma komis. 
yonuru vermeleri. 

(1125) 11120 

400 kilo asetolenon ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko • 

misyonundan : 
1 - H~psine tahmin edilen 'fiyat 

'( 4900) dort bin do kul yüz lira olan 
'< 400) kilo asetofenon açık eksiltme
ye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 17 nisan 939 pazar
tesi günü saat on birde yapılacaktır. 

3 - 11.k teminatı 367 lira SO kuruş
tur. Şartnamesi her gün M. M. V. sa
tın alma komisyonunda görülebilir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
ıayılı kanunun 2 ve 3. maddelerinde 

/ ·1 yazılı belgeler ve ilk temınatları ı e 
birlikte yukarıda yazılı gün ve saatte 
hazır bulu':llllaları. (1126) 11 121 

Alakadarların nazarı dikkatine 
M. M. Vekaleti lnşant Şubesi Mü 

Ciürlüğünden : . 
M. M. Vekaleti inşaat şubesınde 

mevcut e Mamak nahiyesinde ve is -
timlak mahallinde asılı hartasına gö
re Mamak'taki Yunuseziği ve civarın
da tahdit edilen on altı parçadan iba
ret ve ceman S45114 metre murabbaı 
arazi menafii umumiye ve buna :sti
naden yapılan takdiri kıymet kararı
na göre 1 cher metre murabbaı on ku
ı ustan istimllik edilecektir. Bu saha 
ic~risind arazisi olduğu tespit edilen 
aŞağıda isimleri yazılı sahiple~i~den 
başka kımselerin de bu saha ıçınde 
şayian veya müderiden mutasarrıf 
oldukları arazileri varsa hazine adına 
~akrirlerini vermek ve paralarını al
r.ıak üzere ı. 4. 939 dan 10. 4. 939 1 "

zartesi gunü akşamına kadar Milli 
Müdafaa Vekfileti inşaat şubesi mü -
dürlüğiine müracaat etmeleri istim
lak kararnamesinin 8. maddesi muci
bince ilan olunur. 
Çulha oğlu Mehmet veresesi 
Abidin 
Satılmış oğlu Mehmet Küçük 
Aii kızı Fatma Kayalılar 
Sait Ömer veresesi 
Bekir oğlu İbrahim veresesi 
Mustafa oglu Mehmet 
H. Ömer oğlu Mehmet 
Mehmet Karısı Emine 
Nefise ve Emine 
Bekçi oğlu Mustafa veresesi 
Ali oğlu Abdullah Cek 
Osman o lu Mustafa 
Osman o lu Hüseyin Kıraç 

(11S5) 11148 

2 mütercim alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko -

misyonund. n : 
Milli Mı.idafaa Vekaleti tercümç şu

besine ikı miıtercim alnacaktır. Bun -
ların almanca, fransızca ve ingilizce 
lisanlarına esaslı olarak vakıf olmala
rı ve aynı zamanda türkçeden bu dil. 
lere tercume yapabilmeleri şarttır. 

Verilecek ücret 165 : 210 liradır. İm
tihan neticesinde iki dil bilenler ter -
cih edilecektir. Memurin kanunu"1a 
göre memur olmak evsaf ve şeraitini 
haiz bulunan taliplerin evelemirde hal 
tercüm leriyle ve referansları ile mü
racaatları ilan olunur. (1168) 11167 

4 adet bina yaphnlacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - İzmir tayyare alayının göste
receği yerde beheri 5371 lira 60 kuruş 
kıymetinde hepsinin tutarı 21486 li
ra 40 kuruş bedeli keşifli dört adet 
bina inşaatı kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konmuştur. 

2 - İhalesi 10 nisan 939 paazrtesi 
günü saat 16 da kışlada İzmir leva
zım amirliği satın alma komisyonun
da yapılacaktı" 

3 - Teminatı muvakkate akçası 

1611 lira 48 kuruştur. 
4 - Şartname keşifname ve proje

si her gün komisyonda görülebilir. 
S - İstekliler bu işi yapabilecekle

rine dair ihaleden laakal bir hafta e
ve} İzmir Nafıa fen heyetinden ala
cakları vesikaları ve ticaret odasın
da kayıtlı olduklarına dair de vesika 
göstermek mecburiyetindedirler. 

6 - Eksiltmeye iştirak edecekler 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3. üncü mad 
delerinde ve şartnamesinde yazılı ve
sikalariyle teminat ve teklif mektup
larını ihale saatinden en az bir saat 
evel komisyona vermiş bulunacaklar 
dır. (1072) 11069 

11 O ton sığır eti olanacak 
Ankara Levctzım Amirliği Satın 

Alma Komisyonur..dan : 

1 - Tekirdağ satın alma komisyo -
nu tarafından Tekirdağ tümen birlik -
leri için 110 ton sığır eti kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Tahmin fiyatı beher kilosu 28 
kuruşta':\ tutarı 30800 ve muvakkat 
temin.atı 23 l O liradır. 

3 - İhale günü 14-4-939 cuma günü 
saat 11 dedir. 

4 - Şartnamesini her gün Tekir • 
dağ tüm. satın alma komisyonunda 
görebilirler. 

5 - İsteklilerin belli gün ve saatte 
ve kanu:ıun istediği vesikalarla birlik 
te komisyonumuza müracaatları ve 
zarfların muayyen saatten bir saat e
vetine kadar komisyona vermiş bulun· 
malan ilan olunur. (1140) 11133 

.. '·Askeri Fabrikalar 

100 fon mulahher avrupa 

pamuğu ahnacak 
Askeri Fnbrikalar 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.S. 
939 sah günü saat 15 de kapalı zarf ile 
ihale edilecektir. Şartname 2 lira 2S 
kuruş mukabilinde komisyondan veri
lir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
337S lirayı havi teklif mektuplarını 
mezkur günde saat 14 e kadar komis
yona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun 2 v 3. madde
lerindeki vesaikle mezkur gün ve sa
atte komisyona gelmeleri. (1124) 

11173 

40.000 metre hartu~luk 

ham ipek kumaı ahnacak 
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 ıs 
de kapalı zarf ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyon.dan 
verilir. Taliplerin muvakkat temınat 
olan (1800) lirayı havi teklif mektup
larını mezkfır 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 

100 ton kurşun alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

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

4 - 4 - 1939 __.. ULUS 

Şartname l lira ( 7 5) kuruş mukabilin. 
de komisyondan verilir. Taliplerin mu 
vakkat teminat olan (2625) lirayı havi 
teklif mektuplarını mezkur günde sa
at 14 e kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanu
nun 2. ve 3. maddelerindeki v-esaikle 
mezkur gün ve saatte komisyona mü-
racaatları (1145) 11175 

Harita U. Md, · 

Bir bina yoptlrılocok 
Harta Genel Direktörlüğünden: 

1 - Harta Genel Dr. Deposuna ila
veten yaptırılacak bir binanın inşası 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - Eksiltme Cebecide Harta Gn. 
Drk. binasında Sa. Al. komisyonunda 
7 Nisan 939 cuma günü saat 10,30 da 
yapılacaktır. 

3 - Keşif bedeli on bir bin yedi 
yüz bir lira bir kuruş, Muvakkat te
minatı sekiz yüz yetmiş sekiz liradır. 
Teminat olarak Banka mektubu veya 
Maliye vezne makbuzu kabul olunur. 

4 - Bu işe gireceklerin en aşağı 
on beş bin liralık inşaat yapmış ol -
duklarına dair nafıa vekaletinden a
lınmış vesika ile ehliyetname ve 2490 
sayılı kanunun 2. ci ve 3. cü maddele
riyle aranılan vesaikin komisyona ib
razı lazımdır. 

S - Teklif mektuplarının kanunun 
tarifatı dahilinde tanzim edilmiş ol
duğu halde yukarda yazılı eksiltme 
saatinden en aşağı bir saat evvel ko
misyona makbuz mukabilinde teslim 
edilimş olma:;ı şarttır. (778) 10781 

Kültür Bakanlığı-

Türk neşriyat sergisi 
Maarif Vekilliğiınlen : 

Kendi hesaplarına eser bastırmış olan 
müelliflerden ve hususi teşekküller

den, Ankara'da sergievinde Maarif ve 
killiği tarafından tertip edilen (on yıl 
lık türk neşriyat sergisi) satış pavyo. 
nunda eserlerini sattırmak istiyenle
rirı iştirak şartlarını öğrenmek üzere, 
Ankara'da vekillik yayın direktörlüğü 
ne, İstanbul'da Babıali caddesinde 
Baı:;ma yazı ve resimleri derleme di
rektörlüğüne müracaat etmeleri ilan 
olunur. (1111) 11117 

Jandarma · . 

Telefon bağ teli ve saire ahnacak 
Jandarma Genel Komutanlığı An 

kara Satın Alma Komisyonundan: 

1 - Vasıflarına uygun ve tamamı. 
':la sekiz bin dokuz yüz doksan altı li
ra yirmi altı kuruş kıymet biçilen 
üç milimetre kalınlılında galvanizli aL 
tı yüz kilometre telefon teli ve bir bu 
çuk milimetre kalınlığında galvanizli 
on bir kilometre bağ teli ile fenni şart 
nameleri dairesinde yekdiğerine kay
natılmış deve boyunlu üç numara on 
iki bin porslen fincan kapalı zarftan 
pazarlığa tahvilen 17. 4. 939 pazartesi 
günü saat onda satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız komisyon. 
dan alınabilecek bu pazarlığa girmek 
isti yenlerin ( 67 5) liralık ilk teminat 
vezne makbuzu veya banka mektubu 
ve şartnamede yazılı belgelerle belli 
gün ve saatte komisyona baş vurmala-
rL (1094) 11113 

Orman . koru~a· 

Kundura alınacak 
Orman Koruma Genel Komu

tanlık Satın Alma Komisyonundan: 

1 - Orman koruma Genel komutan
lık kıtaları ihtiyacı için 425S çift erat 
kundurası kapalı zarf usuliye ihalesi 
20 nisan 939 perşembe günü saat 11 de 
Ankara'da Yenişehirde komutanlık bi
nasındaki satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (19998) lira 
(50) kuruş ve muvakkat teminatı 

(1500) liradır. 
3 - Şartnameler hergün parasız o

larak komisyonda görülebilir. 

iç işler Bakanlığı 

Memur ahnacak 

sayılı kanunun tarifatı dairesinde ha
zırlıyacakları kapalı zrflarını ikinci 
maddede yazılı vakıttan bir saat eveli
n ekadar komisyon reisliğine makbuz 
mukbilinde vermeleri muktezidir. 

(1013) 11089 

raptetmek suretiyle Ankara vila}' 
tine istida ile müracaat ederek bu 
şe ait alacakları ehliyet vesikalari)' 
birlikte yukarda adı geçen saat ~ 
30 za kadar komisyon reisliğine tef 
di etmeleri. 

4 - Sekiz gün evel veskia talebi 
de bulunmiyanların eksiltmeye g 
remiyecekleri buna ait keşif evra~ 
ve şartnamenin nafıa müdürlüğU!l 
de görebilecekleri. (1076) 11076 

Dahiliye Vekaletinden : 

Vekalet dairelerinde münhal 20 - 14 
liralık vazifelere müsabaka ile memur 
alınacaktır. 

Lise mezunu ve askerliğini ifa et
miş ve memurin kanunundaki evsaf 
ve şeraiti haiz ve makine ile yazı ya
zabilenler 6 nisan perşembe günü ni
hayetine kadar istida ile ve vesaiki 
ile birlikte ve 7 nisan 939 cuma günü 
saat ıs te müsabakaya girebilmek Ü· 

zere vekalete müracaatları. (1135) 
11129 

.. Bayınd1rhk _B. 

Sulama işleri 
Nafıa Vekaletinden : 

Eksiltmeye konulan iş : 
1 - Büyük Menderes üzerinde J. 

şıklı gölünün sulama suyu iddihar 
havuzu haline konması, keşif bedeli 
(1.133.860) liradır. 

2 - Eksiltme 13. 4. 939 tarihine 
rastlıyan perşembe günü saat 15 de 
Nafıa vekaleti sular umum müdürlü· 
ğü su eksiltme komisyonu odasında 
kapalı zarf usııliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, 
mukavele projesi, bayındırlık işleri 

genel şartnamesi, fenni şartname ve 
projeleri (50) lira mukabilinde sular 
umum müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek iç.in 
isteklilerin (47.76S) lira (80) kuruş
luk muvakkat teminat vermesi ve ek
siltmenin l'apılacağı günden en az se
kiz gün evel ellerinde bulunan bütün 
vesikalarla birlikte bir istida ile ve
kalete müracaat ederek bu işe mah
sus olmak üzere vesika almaları ve 
bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. 

Bu müddet içinde vesika talebinde 
buJunmıyanlar eksiltmeye iştirak e· 
demezler. 

5 - isteklilerin teklif mektupları· 
nı ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat eveline kadar sular umum mü
dürlüğüne makbuz mukabilinde ver-
meleri lazımdır. • 

Postada olacak gecikmeler kabul e· 
dilmez. (820) 10898 

Sulama işleri 
Nafıa Vekaletinden ~ 

Gümrük ve 1. B. 

Tuz çuvalı alınacak 

Jnhi&arlar Umum MU.dürlüğün -
den : 

1 Şartnameleri mucibince 
(200.000) adet (100) kiloluk ve 
(50.000) adette (50) kiloluk tuz çuva
lı kapalı zarf usuliyle satın alınacak
tır, 

2 - (100) kiloluk çuvalın beherinin 
muhammen bedeli (46) kuruş (50) ki
loluk çuvalın beherinin muhammen 
bedeli (27) kuruştan (105.SOO) lira, 
muvakkat teminatı (7912) lira (50) 
kuruştur. 

3 - Eksiltme 12. 4. 939 tarihinde 
çarşamba günü saat 15.30 da Kabataş'
ta levazım ve mübayaat şubesindeki 
alım komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartnameler her gün sözü ge
çen şubeden ve lzmir, Ankara başmü
dürlüklerinden (S25) kuruş mukabi
linde alınabilir. 

5 - Eksiltm'eye iştirak edecekler 
mühürlü teklif mektuplarını kanuni 
vesaikle % 7,5 güvenme parası mak
buzu veya banka teminat mektupları
nı ihtiva edecek kapalı zarfların iha
le saatinden bir saat eveline kadar 
komisyon başkanlığına makbuz muka
bilinde vermeleri lazımdır. 

(1845/1004) 11012 

Kalın kınnap alınacak 
inhisarlar Umum Müdürlüğün -

den: 
1 - Şartname ve nümunesi muci

bince 20.000 kg. kalın kınnap kapalı 
zarf usuliyle mübayaa olunacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 17 .000 ve 
muvakkat teminatı 127 S liradır. 

3 - Eksiltme 14. 4. 939 cuma günü 
saat 15 de Kabataşta levazım şubesi 

müdüriyetindeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

4 - Şartname ve nümuneler her 
gün sözü geçen şubeden alınabilir. 

5 - Mühürlü teklif mektubunu ka. 
nuni vesaik ile % 7 ,5 güvenme parası 
makbuzunu ihtiva edecek kapalı zarf
ların eksiltme günü en geç saat 14 de 
kadar komisyon başkanlığına makbuz 
mukabilinde verilmesi lazımdır. 

(2015/1093) 11112 

20 milyon mantar ahnacak 
Eksiltmeye konulan iş: inhisarlar Umum Müdürlüğün· 
ı - Balıkesir vilayeti dahilinde den : 

bulunan Kocaçay ıslah ve sulama iş- 1 - Şartname ve nümunesi mucibin
leriyle Mürüvvetler deresi ıslah ame- ce idare. ihtiyacı için 20x25 ebadında 
liyatı inşaatı keşif bedeli (433.639) olmak üzere "20 milyon., mantar kapa
lira (61) kuruştur. 1x zarf usuliyle eksiltmeye konacak-

2 - Eksiltme 14-4-939 tarihine rast 
lıyan cuma günü saat 15 te Nafıa Ve
kaleti Sular Umum Müdürlüğü su 
eksiltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi 
mukavele projesi, bayındırlık işleri 
genel şartnamesi, fenni şartname ve 
projeleri (21) lira (69) kuruş muka
bilinde Sular Umum Müdürlüğünden 
alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (21.095) lira (60) kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve eksilt
menin yapılacağı günden en az sekiz 
gün evel ellerinde bulunan bütün ve
sikalarla birlikte bir istida ile Veka
lete müracaat ederek bu işe mahsus 
olmak üzere vesika almaları ve bu ve
sikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müd
det içinde vesika talebinde bulunmı
yanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 

5 - isteklilerin teklif mektup1arı
nı ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat eveline kadar Sular Umum Mü
dürlüğüne makbuz mukabilinde ver
meleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul e -
dilmez. (939) 10985 

Betonarme köprü inşaatı 
Nafıa Vekaletinden : 

ı - Çankırı vilayetinde Çankırı -
Kastamonu yolu üzerinde ahşap "Dev
res" köprüsü üst yapısının betonarme 
olarak yeniden inşaatı (36.500) lira ke
şif bedeli üzerinden kapalı zarf usu -
liyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme, 13.4.1939 tarihine mü
sadif perşembe günü saat (16) da na
fıa vekaletinde şosa ve köprüler reis -
liği odasında yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri diğer evrak (183) kuruş mu
kabilinde adı geçen reislikten alınabi· 
lir. 

tır. 

II - Eksiltme 26.4.939 çarşamba gü
nü saat 14 de Kabataş'ta levazım şube
sindeki alım komisyonunda yapılacak
tır. 

III - Muhammen bedeli 74.000 lira 
muvakkat teminatı "5550" liradır· 

IV - Şartnameler her gün sözü ge
çen ve İzmir Ankara başmüdürlükle
rinden "370" kuruş bedel mukabilinde 
alına.bileceği gibi nümuneler de görü
lebilir. 

V - İsteklilerin kanuni vesaik ile 
yüzde 7 .5 güvenme parası veya banka 
teminat mektubunu ihtiva edecek zarf 
lar ihale günü eksiltme saatinden bir 
saat eveline kadar mezkur komisyon 
başkanlığına makbuz mukabilinde ve
rilmesi lazımdır. (2135-1149) 

11176 

Ankara Valiliği 

Pavyon yaptırılacak 
Ankara Valiliğinden: 

1 - Keşif bedeli (38.665) lira 28 
kuruştan ibaret olan Ankara müsta
kil Jandarma taburu piyade bölüğü 
için yapılacak olan pavyon inşaatı 
12. 4. 939 çarşamba günü saat 15.30 
da vilayet binası Nafıa komiııyonun 
da ihalesi yapılamak üzere kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı (2899) li
ra (90) kuruştur. 

3 - İstekliler teklif mektuplarını 
teminat mektubu veya makbuzu ti
caret odası vesikası ve eksiltmenin 
yapılacağı günden en az sekiz gün 
evel referans ve diğer vesikalarını 

Satıhk 
Ankara Belediyesinden : 

Halk tipi radyo ahizeleri 
Ankara P. T. T. Müdürlüğündeıı 

Halk tipi olarak memleketimizd 
kullanılmak üzere idarece tespit edi~ 
miş olan evsafta Radyo ahizesi irnı 
edecek fabrikaların İstanbul ve Ar. 
kara P.T.T. müdürlüklerinden a1l1' 
cakları izahnameye göre nihaye 
S. 4. 939 tarihine kadar teklif ve nii 
mune vermeleri ilan olunur. 

(529) 10580 

Motör yağı alınacak 
Ankara P. T. T. MüdürlüğÜJI 

den: 
P. T. T. Umumi müdürlüğünden il 

çık eksiltme suretiyle 2500 kilo D. 1 
F. ekstra hevvay dizel motör yağı alt 
nacaktır. Muhammen fiyat 975 li~ 
muvakkat teminat 74 liradır. 

Eksiltme 17"4-939 pazartesi saat o 
beşte müdürlük komisyonunda yapılı> 
cağından taliplerin o gün müracaatlıı 
rı ilan lunur. (1186) 11186 

Münakasa tehiri 
Posta, Telgraf U. Müdürlüğün• 

den : 
5. 4. 1939 tarihinde eksiltmesi ya' 

pılacağı 18, 28 şubat 939 ve 10, 22 mar~ 
939 tarihlerinde iian edilen beş ade 
sepetli motosiklete ait ilanlar görület' 
lüzuma binaen iptal edilmiştir. 

Bir memur ohnocak 
Ankara Defterdarlığından : 
Batfı kazası malmüdürlüğündt 

münhal bulunan 16 lira maaşlı muhıı 
sebe katipliği için müsabaka ile bif 
memur alınacaktır. 

Memurin kanununun dördünca 
maddesinde yazılı evsafı haiz talipW 
rin istida ile müracaat]an. 

İmtihan 6. 4. 939 perşembe günt 
saat 14 te defterdarlık binasında yapı' 
lacaktır. (1183) 11184 

Kanat bezi ve _şeridi 

alınacak 
Türkku~u Genel Direktörlüğün ' 

den : 
17. 3. 939 günü saat 15 de yapılaca 

ğı ilan edilmiş olan kanat bez ve şeri 
di eksiltmesine talip zuhur etmediğif. 
den eksiltme 15 gün müddetle temdi 
edilmiştir. • 

İhalesi 5 nisan 1939 çarşamba gün' 
saat 15 de aynı şartlar dahilinde yapı 
lacaktır. İsteklilerin o gün muayyefl 
saatte vesaik ve teminatlariyle birlil< 
te hazır bulunmaları. 936 

Mobilya yaptırılacak 
Devlet Hava Yolları Umum Mİİ' 

dürlüqünden : 
1 - İdaremiz için kapalı zarf usu 

lü ile mobilya yaptırılacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 12.594 lirli' 

dır. 

3 - İhale 10. 4. 939 pazartesi gürıV 
saat 11 de tayyare meydanı.~Jaki ll' 

mum müdürlük binasında toplana~ 
komisyonda yapılacaktır. 

4 - Fenni ve hususi şartnameleri! 
projeler ve resimler umum müdürtül: 
ten alınabilir. l 

S - Muvakkat teminat 944 lira~. 
kuruş olup bu tem~atı nakid olarll 
vermek istiyenler Ziraat Bankasınö" 

il' ki 3667 sayılı hesabımıza yatırarak 
lacakları makbuzu ibraz etmelidirlet'• 

6 - Teklif mektuplarının ihale si! 
atindC':t bir saat eveline kadar koıniS' 
yona vermeleri Hizımdır. (1086) 

11~ 

an kaz 

Cinsi Mahallesi Ada Parsel Muhammen bedeli Muvakkat teıııi· 
Lira Kuruş Lira kuruş 

4 - isteklilerin şartnamesinde yazı
lı vesikalarla beraber teklif mektupla
rını ihale saatinden bir saat eveline 
kadar komisyona vermeleri ilan olu-

4 - İsteklilerin eksiltme tarihinden 
sekiz gün evel bir istida ile nafıa ve -
kiiletine müracaatla bu gibi işleri ya -
pabileceklerine dair ehliyet vesikası 

almaları lazımdır. 

S - Eksiltmeye gireceklerin ticaret 
odası vesikası ile (2738) liralık mu -
vakkat teminatlarını havi olarak 2490 

Ahşap hane Duatepe 582 35 10 00 1 00 
Yukarıda muhammen bedeli yazılı ahşap hanenin enkazı arttırma sur~ 

tiyle satılacaktır. İhalesi 6.4.939 perşembe günü saat ıs de yapılacaktır. 'fS 
liplerin imar müdürlüğünde müteşekkil komisyona müracaatları. (J038) 

ııo56 nur. (115r) 11177 
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0111111uıı 11111111 '"' 1111111111111111111111uı 1 11ıı111 1 111111111111 111 11 11 1 11111111111111111111 111111 

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

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

Ameliyenin Nevi Ton Ku. Ton 

1 - Ambar dahilinde supalana hazır- Maden kömürü 
lamak ve vapur dahilinde vinçle: supa ve emsali dökme 10 
lan yapmak veya Hab ve yahut istif Cevheri 
Yapmak bu ameliyede Rıhtım veya Krom ıs 

silo iskelesine veya vapur güvertesi- 46407 
ne vermek ve bırakmak da dahildir. 
Ve mütekabilen. 

2 - Supalandan açık vagona tahmil 
\re mütekabilen de vagondan supalan 
\re idare vinci ile vagondan denize 
\'ermek veya mütekabil en denizden 
almak. 26189 4,5 

3 - Vinç istiraki olmaksızın rıhtım 
veya silo iskelesine veya gtlverteden 
alarak vagona tahmil etmek veya mü-
tekabilen 44993 17 

4 - Supalandan alınıp açık araziye 
nakil ve istif etmek ve mütekabilcn. 12325 23 

5 - Silo iskelesine yanaşmış vapur 
güvertesinden veya silo iskelesinden 
nakil ve yerleştirmek 5 

6 - Vinç iştiraki olmaksızın vagon-
dan tahliye ve açık araziye mağaza-
lara nakil ve istif ve miıtekabilen. 25140 8 

7 - Vagondan idare vincile açık ara-

ziye tahliye istif ve mütekabilen. 7 

8 - Vinçsiz merakibi bahriyeden kü-
felerle veya arkalık ile el ile çıkarı-
larak vagona tahmil açık araziye ma-
ğazalara nakil ve istif etmek ve mü-
tekabilen. 269 20 

9 - Vagondan olukla tahliye. 20411 5 

10 - Saatle müteahhitten alınacak 

amele. 268 18 

11 - Yevmiye ile alınacak amele 18 120 

4992 

5526 

2103 

195 

Beher 
Tonu 

Ku. 

23 

9 

22 

23 

9 

24 

5 

24 

7 

Muhtelif 
malzeme 
eşya ve 

emtia 
Ton 

11776 

975 

8904 

475 

277 

Beher 
Tonu 

Ku. 

23 

9 

l't 

18 

16 

23 

14 

18 

9 

25595 lira 9 kurut muhammen bedeli bulunan ve 20-3-H9 da münakasaaı icra edilecefi evvelce ilin edilip 
talibi tarafından uygun fiat verilmediiinden ihalesi yapılamıyan Derince limanı tahmil ve tahliye iti bu kere 
Krom tahmilatına ayrı fiat vazedilerek kapalı zarf uıulile tekrar eksiltmeye konmuştur. Eksiltme 17-4-939 ta 
rihine rastlayan pazartesi günü saat 11 de Haydarpqa gar binası dahilinde 1. ci i!letme komisyonu tarafın 
dan yapılacaktır. Taliplerin 1919 lira 63 kuruş muvakkat teminat ile aynı gün saat 10 a kadar komisyon kale 
mine teklif mektuplarım vermeleri lbımdır. Bu ite ait prtnameai Haydarpap Liman bapüfettiıliğinden 

-
. 
-

parasız olarak alınabilir. 11179 

ıı 

İcra ve İflôs 
Dördüncü icra Memurluiundan: 

Ziraat bankasına Cemile 5143 lira 
kefaletten dolayı borçlu olup Eeki • 
tehir teker fabrikasında pancar müte
ahhidi Ahmet Zaim zadeye tebliğ e
dilmek üzere gönderilen ödeme emri 
borçlunun bulunamadığı meşruhatiy
le iade edilmiş ve alacaklı yaptığı tah 
kikatiyle borçlununn Tokat V edit 
mahallesi 36 numaralı ermeni Zükür 
hane5inde Şefik Kamil namına inşaat 
noksanları ikmale nezaret ettiği bil. 
dirilmiş olduğundan ödeme emri 18. 
1. 39 da bu adrcee scvkedilmiı ve borç 
tunun bir sene evel bu adresten ayrıl
dığı Elazığa gittiği fakat ikametgah 
ve adresi malfun olmadığı meşruha
tiyle iade edilmiş olmakla hukuk usu
lü muhakemeleri kanununun 144 ün
cü maddesi mucibince ilanen tebligat 
yapılmasına karar verilmiş olduğun -
dan işbu ilanın neşri tarihinden itiba
ren 20 gün zarfında şifahi veya tahri
ri beyanda bulunmadıgı takdirde mu
ameleye devam olunacağı teblig ma
kamına kaim olmak üzere ilan olunur. 

1131 

Ankara icra Daireai Gayri Men
kul Satıı Memurlugundan : 

İzalei şuyudan dolayı sulh mahke -
mesince satılmasına karar verilen An
kara'nın Turan mahallesi Çeşme ao -
kagında 419 ada 7 parsel numaralı 87 
metre murabbaı ahşap ev aşagıdaki 
şartlar dahilinde açık arttırma ile sa -
t ışa çıkarılmıştır. 

Aranıyor: 

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

Aramyor - İkinci B tertibi mü
badil bonosu olup da satmak isti yen -
ler merkez bankasında Sabri Falaya 
müracaatları. 1150 

Kiralık: 

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

Kiralık ev - Kavaklıdere Güven ev
leri yanında elektrik ve suyu mevcut. 
Dahiliye vekaleti mutemedi Ahmet 
Yagcıoğlu veya Halil Naci Mıhçıoğlu-
na müracaat. 1004 

Erenköyde Ucuz Kiralık köşk -
Su elektrik geniş bahçe ıhlamur çam 
korusu meyva agaçları fevkalade ne-
zaret. Asfalta 2 dakika lstanbul 
Tel. 20030 1029 

Kiralık - Kavaklıdere Güven ma· 
ballesinde tam konforlu, telefonlu, 
muşamba döşeli 1 numaralı ev 3719 
Telefon numarasına muracaat. 

1034 
Kiralık kaloriferli oda - 1 veya 

2 oda belediye sırası Rehber Ap. No: 
1 yazıhaneye elverişli. Müracaat Tl: 
3232 1071 

Evsaf ve Müştemilatı 

Özengöz sokağında l numaralı ka
pıdan girilince bir taşlık sol tarafta 
beta karşısında tavan ve tabanlı oda- Kiralık dahe - Yenişehir Havuz-
ar ve küçük tavansız ve tabansız bod- ••laşı. İnkılap caddesi Dr. Abdul.~ah 
umu ve alçak merdiven ve altında 0 • Ras~m apart.ı.manı. ~ ~da hol ve muş -
unlugu ve 14 basamak merdivenle i- temılatı. Gormek ıçın kapıcıya Tl. 

l 
r 
d 

inci kata çıkıldıkta tavan ve tabanlı 3273 1094 k 
e kısmen oluklu saçla örtülü kori- Kiralık müstakil ev - 5 - 7 oda, 
or üzerine açılır tavan ve tabanlı bir konfor, l 100 M2 bahçe her türlü mey
dalık mutbahı vardır ve ahşaptır. 1- va. Menekşe sokak 7 Yenişehir 1096 

v 
d 
o 
k i bin yüz otuz bet buçuk lira kıyme- Kiralık - Yeni,ehir Sıhat Veki-
indedir. leti karşısı elektrik tirkctine giden t 

Satıı Şartları ilkiz sokak No: 3 Dr. Feyzi apart. 5 o 
1 - Satıı peıin para ile olmak üzere da 1 holü havi daire Tel. 1764 1097 

1 0.5.939 tarihine müaadif pazartesi 
günü saat 10-12 ye kadar icra daire9i 
gayri menkul satıt memurluğunda 

y apılacaktır. 

y 

2 - Talipler takdir edilmiş olan 
ukardaki muhammen kıymetin 
üzde yedi buçuğu n'$petinde pey 
kçeıi veya milli bir bankanın temi
at mektubu ile kanunen teminat ola
ak kabul edilen hazine tahvilleri ge

y 
a 
n 
r 
ti recektir. 

Kiralık daire - Nafıa Bakanlığı 
kartısı otobüs durak yerinde kalori
ferli ve parke döşemeli 4 ve 5 odalı 
kapıcıya müracaat. 1098 

Kira!lk daire - Yenişehirde Ba
kanlıklar karşısı Konur sokak No: 9 
üst kat S oda 1 salon konforlu müsta-
kil bir daire 60 lira Ti: 1265 1105 

e d 
:! •ı---------------•a.. f Yakımhk alqap malzeme safi 
Esnafın nazarı dikkatine ~= ~~7=.-K~~!!.e: 

3 - Satıf günü artırma bedeli tak -
ir edilen kıymetin yüzde yetmit be
ıni bulduktan ve Uç defa nida ettiril
ikten sonra mezkfir günün 12 aaa
nde C':1 çok artıran talibine ihale olu. 

Kiralık - Möble, möblesiz mü
kemmel konforlu oda - Ehven ve mü 
sait ıerait. Yeniıehir Kalaç apartıma
nı altında Şafak süt evine müracaat. 

.... 

Belediye Reisliğinden : 
Pazarbkıız aatıı mecburiyetine dair kanun abkimma ay

km hareket fiillerinin tekerrürü teabit edilen aıafıda ad
reıi yazılı dükkan cezaen kapatılmıtbr. 

1 - Yenice mahallesi Y enipr sokak 29 numaralı ve Ali 
Açıkalın'a ait bakkaliye dükkanı (3) gün müddetle. 

( 1187) 11187 

Bir fen memuru aranıyor 
Elmalı Elektrik Türk Anonim Şirketinden: 

Su türbininde çahtmıt ikinci ımıf ehliyeti haiz honser
viıli türk bir fen memuru aranıyor. Talipler aylık kaç lira 
ücretle geleceklerini ve evrakı müıbitelerile Elmalı Elek· 
trik ıirketine müracaatları. 1013 

Maden kömürü kullananlara 
Ankara' da vagon teslimi fiatlarımız 

Linğit kömürü Ta vpnlı Deiirmisaz 
Lira Kr. Lira Kr. 

oxıo 6 oo 6 40 
10X20 8 00 8 40 
20X40 9 50 9 90 
K · 1 10 25 10 65 

T 
0
:: ve perakende satıf yeri letaıyon ıilo karıı11nda 

YENi YAKACAK PAZARI Tel: 1475 1134 

Ayakkabıahnacak 

-ır 

Yiikaek Ziraat Enatitüıü Rektör lü~ü~e : . 1 'k' kalem a akkabı 
lturwnumuz talebeleri için aşağıda ısıınlerı yazı ı 1

• ı . Y • 
14. 2 939 ta 'h' d 'hal d'l . tı' Go"ru"len lU.zum iiserıne ihale feahedıl-
dl . · rı ın e ı e e ı mış . 
ğınden yeniden açık eksiltmeye konulmuştur. . . 
2 - Eksiltme 10. 4. 939 pazartesi günü saat 11 de rektörlük binasında 

lllUte,ekkil komisyon tarafından yapılacaktır. . f 
3 - Muhammen bedeli 3575, muvakkat teminat (268) hr:"dır. :?~a ~~-

ı. izah . . 1 • Enstitü daıre ınudurlilgu-
at ve parasız prtname almak ıstıyen erın 

ile müracaatları (105) 11063 
Cinsi • Miktarı Muhammen fiyat Tutarı 

Erkek talebe 8 lira 3320,00 
415 çift 55 00 ltıa talebe 7,5 lira " 

2 
• 34 çift 3575,00 

. 
- ' 1106 

dan: 
it 
o 
1-
i-

d 
ti 
n acaktır. 

e 

Kir•lılc Ap. - 4 oda l hol banyo 
mutbak Demirtepe Yaltrrrlı: Cad. As-
falt köprünün batında No: 37 gör -
mek için içindekilere görüımek için 
Ti : 1616 1128 

5 7 

Ankara istasyo·:ıunda idaremize a 
yıkılan binalardan çıkan azami 1 S 
ton miktarındaki yakımlık ahşap ma 
zeme "bina yıkıntısı" 10-4-939 tarih 
ne ıastlıyan paazrtesi günU saat 1 
de Ankara istaaycr.ıonda ikinci itle 
me binasında toplanacak komisyonu 
muz tarafından ihalesi yapılmak üze
re açık artırma suretiyle satıp çıka 
rılmıttır. Muhammen bedeli 1125 1 
radır. İsteklilerin 84,38 liralık mu 
vakkat teminat makbuz veya bank 
mektupları ile kanumr:ı tayin ettiği 
vesaiki hamilen muayyen gün ve sa 
ate kadar komisyonda hazır bulunma 

4 - İşbu tarihteki artırmada teklif 
dilen bedel mubaımnen kıymetin % 
5 ni bulmadığı takdirde 25.5.939 tari
ne müaadif sah günü saat 10-12 ye Kiralık od• - Kalorifer yaz kıt 

kadar yapılacak ikinci artırmada en her gün sıcak su büyük taras möble 
t. hi 

-
ç 

-
ok artırana ihale olunacaktır. veya möblesiz verilir. Atatürk bulva-

5 - Birinci ve ikinci artırmalarda rr Yenice Ap. No: g 1129 
i- . ihale bedeli ihaleyi müteakip verilme- . . . .. 

ği takdirde üzerine ihale edilenin Kıralılc Otel - Beledıyenın goste-- di 
lebi üzerine ihale tarihinden itiba- receği tamirat maarafı icar bedeline a ta 

k d
. · b d 

1
. 'h 1 • t lı' · mahsup edilmek 13rtile, KabaküUük-. 

re n en ısıne e e ı ı a eyı es mı . 

- ve 1 
. • • d' gU k d te kiın Safrancı hanı, üç sene müd-

zne ey emesı ıçın ye ı n a ar . . . 
h·ı ·ı kt' 1•,,. m··dd t detle kıraya verıleceğınden taliplerin 

- m e ı verı ece ır. ,....u u e zar- . 
da 

'h 
1 

bed ı· t lmad ğ tak Anafartalar caddesınde Memurin Ko-
fı 

i- di 
tarı ilin olunur. n ı a e e ı ya ırı ı ı - 'f' b' 

d 
'hal bo 

1 
k b ta 'ht operatı ı ınasında Otel Aybara mü-

r e ı e zu aca ve u rı en ti Şartname ve mukavele projeleri 
kinci işletme kaleminde parasız ve 

vel en yüksek teklifte bulunan ta- racaa. arı. 1130 - ev 
be teklif veçhile almağa razı olup Kıra!ılc oda. - Aile nezdinde ban
madığı sorulduktan sonra teklif Y?lu daırede bır oda bir bayan için -
çhile almağa razı ise ihale farkı bi- dı~. ~~ıklar cad. Ök~~ sokak yarbay 

rilmektedir. 
(1041) 11036 

Heyeti Umumiye 
toplantısı 

. lzmir lmarat ve inşaatı Umu 
mi ye T. A. Şirketinden : 

İzmir imarat ve lnpatı umumiye 
türk anonim tirketinin 31 mart 939 da 
idiyen içtima eden heyeti umumiyes 
billnçoıuınun tetkikine imkAn bulmak 
Uzere müzakerenin on bq güıı tonra
ya talikine dair vaki olan teklifin ka 
bulüne ve içtimam 17 nisan 939 pazar 
teıi günü saat on bete talikine mütte
fikan karar vermit olduğundan hisae 
darların muayyen olan gün ve saatte 
ıirketin Çatalkaya hanında kain dai
resinde hazır bulunmaları ilin olu

i 

--
. 

nur. 
Ruznamei Müzakerat 

1 - İdare meclisi ve murakip ra· 
porlarının okunması. 

2 - 1938 senesi bilançosunun tas· 
diki ve idare mecliainin ibraaı. 

3 - Müddetleri biten azaların yer
lerine intihap yapılmuı. 

4 - Murakip intihabı ve tahsisatı· 
nın kararlqtırılmuı. 1143 

Elektrik motör tamiratı 
Berber, elektrik, aaç ve ac:ak ağuk 

aapratör, yazı makineleri ve fotoiraf 
makineleri tamir edilir. Tahtakale cad 
desi Iıık it evi vasıtuiyle Hasan Ka--
rakaçan Tl: 2015 1147 

1i 
ol 
ve 
ri nci talipten tahsil edilmek üzere bu Husnu Ap. No. 1 e muracaat. 1152 

ibe ihale edilecektir. Teklif veçhi- Kiraltk - Yenigehirde Vekaletlere 
almağa razı olmazsa gayri menkul çok yakın güzel manzara, ıu, elektrik 
niden on beş günlük ikinci artırma- havagazı ehven fiyatla üç oda ve hol 

tal 
le 
ye 
ğa çıkarılacaktır. En çok artıran tali- müracaat. Telefon: 3629 ı ı 53 

':le ihale edilecektir • bi. 
6 - Her iki gayri menkul talibine i- Satılık: 

ha le edildikte tapu harcı müşteriye ---
ih ale tarihine kadar olan müterakim 

rgi ve deUaliye resmi ise satış be -ve 
de linden verilecektir. 

li 
7 - Borçlu ve alacaklılarla diğer a
kadarları gayri menkul U.Zerinde

ki haklarmı ve hususiyle faiz ve mu
a dair ola:ı i<idialarını evrakı mü1-
cleriyle 20 gün içinde dairemize 
dirmeleri lazımdır. Aksi takdirde 

raf 
bit 
bil 
b aklan tapu siciUiyle sabit olmadıkça 

l1' bedelinin payl89tmlmasından sa 
ha riç tutulacaktır. 

8 - Arttırmaya i!tirak edecekler 
20 -4-939 tarihinden itibaren 39/23 No. 
ile 
bul 

dairemizdeki yerinde herkese açık 
undurulan prtnamemizi okuyabi -

liri er. 11185 

Zoyiler 

ma 
me 
16/ 

Zayi - Ankara ıUmrüğünün 23. 
rt. 1939 gün 1476 No. lu beyanna
sine ait Haydarpaıa gümrüğünün 
1502 sayılı 17.3.939 günlü irsaliye

sini 
dan 
olu 

kaybettim, yenisini çıkartacağım
eıkisinin hükmü olmadığı ilin 

nur. Ankara'da Fahri Oztunalı 
1132 

Satılık apartman - İstanbul, Lile· 
1i Aksaray Cad. sağ köıe 6 daire 4-5 
oda nezaret güneş modem 2500 lira 
irad. Beyazit meydanı Benzinci B. 
Sun'at. 995 

Acele satılık arsa - Y. !ehir Sağ
lık Bakanlığı arkasında 520 M. arsa 
azimet dolayısiyle ucuz verilecektir. 
Ti: 1538 1040 

Satılık arsalar - Çankaya Malte
pe ve Dikmen asfalt caddelerinde 
çok uygun fiyatla. K. oğlan Koç Ap. 
4 Ti: 2181 1061 

. Satılık Apartman - Mükemmel 
ıratlı uygun fiyat elveritli şerait. K. 
oğlan Koç Ap. 4 Ti: 2181 1062 

Acele satılık arsalar - Jandarma 
o~ulu yanında asfalta 70 metre çok 
güzel manzaralı Karaoğlan Koç Ap. 
4 Ti : 2181 1063 

. Satılık - Demirli bahçede hastane 
cıvarında 90-35-25 lira iratlı üç ev ve 
apartman toptan ve ayrı ayrı tel: 2406 
bayram caddesi No. 1 1064 

Satılık arsalar - Belediye civarın
da kınacı han arkasında köşe baıı 
blok ufak arsalar tel 2406 bayram 
caddesi No. 1 1079 
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Küçük ilôn şartlar1 
Dört satırlık kuçük ilinlardanr 

Bir defa için. 30 Kunıı 
İki defa içıa. 50 Kuruı 
Üç defa ıçin 70 Kıınıt 
Dort defa için 80 Kwuı 

Devamlı küçuk ilanlardan her de
fası içın 10 kuruş alınır. Meseli 10 
defa neşredılecek bir ilin için, 140 
kuruş alınacaktır. Bır kolaylık ol
mak uzere her ııatır, kelime arala
rındaki boıluklar mustesna, 30 harf 
itıbar edilmiıtır. Bir küçük ilin 
120 harften ibaret olmalıdır. 
Dort satırdan fazla her satır için 
beher seferıne aynca on kuruı alı
nır. 

Kuçük ilanların 120 harfi ıeçme
mesı lazımdır. Bu miktarı ıeçea. i
linlar aynca pul tarifesine tabidir. 

Satılık - Yenişehirde Atatürk bul· 
varında 18,50 metre bina cepheli 819 
metre arsa uygun bedelle tel 2406 
bayram caddesi No. 1 1080 

Satılık arsa - Yenişehir'de lemet 
İnönü caddesinde onar metre inpat 
cepheli blok başı 380 ve 388 metre uy
gun bedelle tel 2406 bayram caddMi 
No. 1 1081 

Satılık Ev - Bahçeli evler 3 cil 
.otobus durağında 32 No. 1ı S odalı ev 
500 m2 lik agaçlı bahçe elektrik teç• 
hizatı tam, içindekilere müracaat. 

1088 
Stil Eşya satılıyor - Salon yatak 

odası masaları biblolar ve saire De· 
mirtepe Fevzi Çakmak sokak Emek 
apartmanı No. 2 1090 

Satılık - Filko radyosu, 1938 mo
deli, 11 lambalı, ucuz satılıktır. Rad· 
yo teknik evine mür. 2. ci Anafarta• 
lar caddesi 39 1095 

Satılık Arsa - Bakanlıklar ~ 
şısında biri Konur, diğeri Kızılırmak 
sokağında yüksek mevkide blok ha
linde iki arsa satılıktır. Tel: 2858 

1099 
Satılık apartrman - HamamönUn

de 6 daireli 220 lira iratlı ve bahçeli 
uygun bedelle tel 2406 Bayrmı cad-
d-=-i No. 1 1103 

Acele satılık apartıman - Koope
ratif arkasında bet daireli 250 lira i • 
ratlı 7500 lira borçlu tel 2406 Bayram 
caddcti No. 1 1104 

Satılık apartıman - Demirtepede 
600 metre bahçe ve meyvalı altı ~ 
1i 320 lira iratlı uygun bedelle tel 
2406 bayram caddesi No. 1 1109 

Satılık apartım•nlar - YenifChir
de Atatürk bulvarında 8-3-6 daireli 
kaloriferli ve: kalorifersiz tel 2406 
Bayram caddesi No. 1 1110 

lş verenler: 

işçi aranıyor - Muhtelif pedallar
da çalıımıt temiz bir pedalcı ile bir 
mürettip alınacaktır. ldeal Matbaa ve 
Cilt Evine müracaat. Telefon: 3783 

1028 
Bir Mürettip alınacaktır - Talip

lerin Yıldız matbaasına müracaatları. 
1083 

Aranıyor - Gazino büfesinde ça
lışmak üzere bayanla baya ihtiyaç 
vardır. Fazla tafsilat için ıu adrese 
müracaat. Omer Günen Kırıkkale. 

1127 

iş anyanlar: 

iş arıyor - İlk mektep tahsili o· 
lan ailesiyle birlikte kefalet verebilir 
bir bay bir apartnnanda çalı§ID&k ieti· 
yor. Yenidogan mahaUesi FAkifdılr 
sokak No: 228 de Kizım Yılmaz'a mü 
racaat. 1141 
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Tane Kuruş 

Sipahi 25 (Madeni kulu) 50 

Sipahi 20 

Yaka 20 

Çeıit 50 

5 dakıl(<ı f.vv~I .• • 

Bir Gripin almadan evvel 

Istırabın ve ağrının en şid· 
detlisini en kolay, en çabuk ve 
en ucuz geçırmenin çaresi bir 
kaşe GRlPlN almaktır. Mide
yi bozmaz, böbrekleri ve kalbi 
yormaz. 

35 
30 
72,5 

, 

Aldıktan beş dakika sonra 

Ucuz- tesirli - zararsız 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. Aldanmayınız. Rağbet gören 
her şeyin taklidi ve benzeri vardır. GRlPİN yerine başka bir mar· 
ka verirlerse şiddetle reddediniz. 7154 

Yapı sahiplerine 
Ankara ikliminde en büyük mukavemet kuvetini haiz yapı kirccinin 

(Özgene! fenni Kireci) olduğu on dört senedenbcri Ankaranın yüzlerce 

resmi ve hususi yapılarında sabit olmuştur. (Özgcnel fenni Kireci) gayet 

sıkı, sağlam ve çok mukavemetli bir kireç harcı yapar. Beyazlığa ve sair 

gösterişlere bakarak yapılarda kof ve az mukavemetli kireçler kullanmak 

tan içtinap cdılmcli ve her yapıda ancak (Özgcnel fenni Kireci) kullanma

lıdır. Kirccimiz sağlam olduğu kadar da ucuzdur. Yüzde üçten fazla fire 
vermez. Besim Özgene} 

Telefon : 2568 Posta Caddesi No. 26 
1136 

1 .::!Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 
ı - -1 1 nşaat mü na kasası ~ 
- -- -
~ Ankara Küçük evler Yapı Kooperatifi İda- _ 
- -§ re Meclisinden : --- -- -Kooperatifin çiftlik yolu cenubunda ve Bahçeli evler ko- =: 
: operatif i mahallesi arkasındaki arsaları üzerine yaptıra- =: = cağı 211 evin inıaatına aid münakasa görülen lüzum üze- : 
: rine 10-4.939 za kadar. uzatılmıştır. := 

Talip olanların aşağıda yazılı vasıfları haiz olmaları la- § 
:= zımdır. == 
_ 1 - Nafıa Vekaletine ve Belediyeye karşı fenni mesuli- =: = yeti üzerine alabilecek fenni evsafı haiz bulunmaları. =: = 2 - Evlerin Kooperatifçe tahmin olunan inşa bedeli tak- § 

riben 700.000 liradır. = -= Şartname ve planlar 10 lira mukabilinde Ankara'da Be- := 
:= lediye karşısında memurlar kooperatifi üzerindeki Şirket =: 
_ merkezinden alınabilir. -
:= ihale 10-4-939 tarihinde kapalı zarfla yapılacaktır. § 
_ İsteklilerin aynı gün saat 14 te yüzde yedi buçuk nisbe- : 

Tane Kuruş 

Samsun 25 (Madeni kulu) 45 

Samsun 20 30 

Salon 20 35 

Çeşit 100 145 

Sütçüler ôleminde bir hôdise ... 

Süt makineleri 
1939 modelleri gelmiştir 

M 1 ELE 
Dünyanın en sağlam ve en ucuz 

SÜT MAK1NELER!DlR. 
Paslanmaz, lekelenmez ve bo
zulmaz. Yedek aksamx daima 
mevcuttur. 

Taşra satış yerleri: 
Konyada Kaşıkçı Necati, Erzu

rumda Neşet Solakoğlu 

Ankara satış yerleri: 
M. NEDİM İRENGÜN Yeni hal No: 1-59 Tl: 2246 
YUSUF ESENDEMlR ve OGULLARI Anafartalar Cad. N: 105 
Tl: 2454 1011 

=: tinde muvakkat teminat akçelerini veya Banka mektupla- : = rınıhamilen§irketme~ezinegelmderi ilin olunur. 1125 = -~~----------------~~--~~~-
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 11 ATAK,, 

• 

KiREÇ 1r ırrT'I 
Kütahya kireci namiyle maruf 1 Tuvalet sabunu cilt ve teni 1 

en temiz yüksek randıman veren 
güzelleştirir. En iyi tuvalet 

posa kum ve ta§ sair ecnebi me- sabunudur. 1107 
vaddan iri kireç yalnız Hüseyin 

Makina ve Endüstri l,Ieri T. A. Ş. 
İdare Meclisinden 

30 Mart 1939 tarihli fevkalade Umumi Heyet toplantısında Şirketimi

zin fesh ve tasfiyesine karar verilmiştir. Ticaret kanununun 445 inci mad· 
desine tevfikan Şirket dainlerinin nihayet 18 Nisan 940 tarihine kadar An· 
kara Selanik caddesi 21 Nr. da tasfiye memurlarına müracaatla alacakları-
nı ispat etmeleri lüzumu ilan olunur. 1137 

Orak ve Hasan Baldudak tica- ----------·------------------------------
rethanelerinde bulunur. Ti: 2708 
- 1446 1117 

U L U S - 20. ind yıl. - No: 6345 
İmtiyaz sahibi 

Nurettin Kamil SUNER 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Basımevi AN KARA 
Matbaa müdürü : Ali Rıza BASKAN 

YENi SİNEMALAR sus 
Bu Gün Bu Gece 

Bütün dillere terceme edilen 
GOTE'nin şaheserinden 

filme alınan 

VERTER1in 
BÜYÜK AŞKI 
Canlandıranlar: 

Verter rolünde: P. Richard Wilm 
Lottc rolünde: Annic Vernay 
Çok kuvvetli mevzuu ile emsalsiz 

bir aşk ve his filmi 

Seanslar: 
14.45 - 16.45 - 18.45 - Gece: 21 de 

HALK 
Bu gün Bu Gece 

2 Film birden 

1 - NAMUS DÜŞMANLARI 
Baş Rollerde : 

John Barrymore - Louise Campbell 
Sonsuz bir dehşet veheyecan 

kaynağı 

2 - CEHENNEM ATLILARI 
Seanslar: 

14.30 • 16.30 - 18.30 - Gece: 21 de 
Ucuz Halk matinesi 12.15 te 
DENİZLER PER1S1 

Bu Gün Bu Gece 

Büyük bir muvaffakiyetle devam 
eden Türkçe sözlü Arapça şarkılı 

Yaşasın aşk 
Baş Rollerde: Arap diyarının ses 
kıralı ve Aşkın Göz yaşları filmi
nin kahramanı ABDÜLVEHAP 
ve beraberinde billur sesli dftber 
yıldız LEYLA MURAD 

Seanslar: 
12 de Ucuz, 14.30 - 17.30 - 20.30 

da normal seanslar 

Yeni Sinemada Geceleri filmden evvel 21 de Yeni Varyete numaraları 
./. 


