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Milli Şef'imizin portreleri 

. 
Milli Şef lnönü sanatkar Çallı'nın vücuda getirdiği eseri tetkik ediyorlar 

Bu~vUk •1ı·lıet --l ıs;;;nhj;~:~!;~: 
J lY~ İ yüksek müsaade -

Meclisi rejimi 
leriyle Cümhuri -
)'et Halk Partisi 
nın davet etti -
ği ressamlarımız 

Yazan: Hasan Cemil Çambel Milli Şefimizin 
Yüce kürsüsünün üstüne "Hakimi

yet milletindir'', yahut sonraları, 
gene aynı manada "Egemenlik U• 

lusundur" düsturunu koyan Türki -
ye Büyük Millet Meclisi altıncı dev
re toplantısnu yapb, ve ilk İt ola
rak, yeni Cümhurreisini ittifakla 
seçti. 

Bu seçilen, ıahıs değil, ıahısta 
görülen istihkaktır. ismet İnönü 
tarihi bir kıymet alan bu istihkakı 
milli ölüm ve hayat günlerinin çe· 
tin imtihanlarında İspat etti. Ve o· 
nun ne olduğunu bu tarihi tecrübe
lerden anlıyan türk milleti, şimdi 
onu, hiç tereddüt etmeden, Ata· 
türk'ün bo§ bıraktığı yeri işgale ça· 
ö-ırdı. 
Türk ••. ~.Ubti,dün, bütün sulh ve harp 
sanatlarının eşsı:.r. ı.:..• .. dı Atatürk'ü 
Cümhurreisi olar k başına geçir
mişti. Bugün, gene bül'Un aulh ve 
harp ısanatlarının güzide Üstadı 
İnönü'nü ikinci defa tekrar aynı 
makama getiriyor. Bunun elbette 
bir manası vardır. 

Osmanlı tarihinin bilhassa alçal
ma devirlerinde gelen sultanlar 
devletin başına geçmek, ve milleti 
temsil etmek istihkakında olmadık
ları halde, sırf tarihi tesadüfle başa 
geçmişler, ve onların bu kifayetsiz
likleri imparatorluğun inkırazını 
hazırlamıştı. Bugün hüriyet ve is
tiklalinin şuunınu tekrar yeniden 
bulan türk milleti, ancak, Atatürk 
ve lnönü gibi, damarlarındaki k~n: 
da milli deha ve iradenin cevherını 
hülasa eden ıahsiyetleri başına ge
çiriyor, ve böylece Türkiye Cü?1: 
hurreisliğinin istihkak ananesını 

dövüyor. 
Bu ancak saltanat şeklinin pas

sif tebaalık ' der kesine indirdiği 
türk milletini kendi mukadderatına 
hakim kılan cümhuriyet sisteminin 
Ve onun dayandığı Büyük Millet 
Meclisi rejiminin bir feyzidir. 

İstiklal harbinden zorlu bir fatih 
olarak dönen, fakat buna rağmen 
hiç bir §ahsi dÜ§Ünceye meclup ol· 
rnıyan Atııtürk, saltanat ve hilafet 
gibi münferit hakimiyet şekillerini 
İstihkar ederek, müstakil halk ida
resine dayanan cümhuriyeti tesis 
etrniş, teşrii ve icrai bütün devlet 
L:u\•etlerini milli hakimiyetin timsa
li olan Büyük Millet Meclisinde bir· 
leştinniş, her fırsatta meclisin itibar 
ve nüfuzunu yükseltmiş, hiç eğilmi· 
Yen ba~ı, Meclisi daima hürmetle 
aelnmlamı§, ve böylece türk devle· 
tinin bekasına en sağlam temelleri 
atmıştı. 

Atatürk, cümhuriyetin, ve bu· 
n.unla bir olan Büyük Millet Mecli· 
81 rejiminin yapısını kurarken, te· 
melinden çatısınn kadar her taşı 
onunla birlikte yerine yerleştiren 
v bu büyük esere bütün ruhunu 
koyan ismet lrtönü de, dün Başvekil 

(Sonu 7 inci sayfada) 

portreleri Üzerin -
de çalışmalarını 

bitirmiıler ve ikı 

gü:z:d eser vücuda 
getirmişlerdir. 

Çallı lbrahim 
ve Feyhaman'ın 
vücuda getirdiği 
bu sanatkarane 
tablolar, dün tet -
kik olunmuf ve iç
lerinden Çallı'nın 
tablosu birincili -
ği, F eyhaman'ın -
ki ikinciliği ka -
zanmıştır. 

Sanatkôrın VÜ· 
cuda getirdiği bu 
eser yakında Al -
manya'ya gönde -
rilecek ve orada 
renkli olarak. tek· 
&iı· ettirilecektir. "" 

Maarif Vekilimiz Hasan -Ali Yücel Çallı'nın eserini tetkik ediyor 
(Diler resimlerimiz 7 iaci saylamızdadır ) 

Devlet Banka' ve müesseseleri baremi 
••••• t • • 

Proje bu devrede 
kanunlaşacaktır 

Yeni projenin havi olduğu esaslar 
Haber aldığımıza göre, hükümet, mahsus bir kanunla devletten bir 

hak temin eden veya sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan 
bc\nka veya müesseseler memurlarının maaş ve ücretleri ve hizmete gi· 
riş ve terfi usulleri ha~kındaki kanun .layihasını, üzerinde bazı değişik -
}er yaparak yeni meclise sevkedece~tır. 
Yeni projeye göre bu müesse.selc-ı dır. Bu mikta~lar daima 4 il~ zarbedi-

. memurları için 13 derce tayın e- lcrek elde edılecek rakam odenecck· 
rın 

1

. 
dilmiştir. Birinci derecenin asli ay- tır. 

lığı 150; on üçüncü derecenin 20 lira· (Sonu 7 inci sayfada) 

Avam Kamarasında 

İngiliz Başvekili 
Arnavutluk işine 
dair izahat verdi 

Çemberleyn diyor ki : İ ngiltere'nin Arnavutlukta 

doğrudan doğruya hiç bir menfaati yoktur 
Londra, 6 a.a. - B. Çemberleyn, İtalyan kıtalarının tahanüdü 

ve Bari ve Drac'a nakli ve Arnavutluk ile İtalya arasında cereyan 
etmekte olduğu söylenilen müzakereler hakkında B. Henderson 
tarafından sorulan bir suale cevaben §Öyle demiştir: 

( Sonu .ı üncü sayfada ) 

Fransız - İngiliz askeri iıbirliğine karıı 

ltalya • Almanya 

1Mesleğimiz 
ve 
ihtiyaç/an 

F. R. ATAY. 
Geçen gün mebus veya mebus 

olmıyan birçok gazeteciler, hü
kümet erkanı ile temas etmek ü
zere Parti binasında toplandılar. 
Bir iki saat kadar dinlediler, r.or
dular. Konu~ma tam bir samimi
yet havası içinde geçti; ayrıldık. 

Yol da birkaç arkadaş hasbihal 
ediyorduk: içimizden biri dedi, 
ki: 

- Türk gazetesinin devrimiz
de olduğu kadar hür olduğunu 
hatırlar mısınız? 

- Hayır •. 
Bir başkası ilave etti: 
- Dahası var; türk gazetecisi 

de bu kadar itibarlı olmamıştır. 
Benim, ve belki de birçokları

mızın içinden, o sırada bir baıka 
mülahaza geçti: 

- O halde gazetecilik mesuli
yetinin de en ağır olduğu devir
deyiz . 

. Genel Kurmay Başkanları 

Bu ağır mesuliyetin icaplarını 
nasıl karşılıyacağız? Her meslek 

ara s 1 n da kendi hususi noksanlarını bilir • 

Askeri görüşmeler 
Berlin, 6 a.a. - Alman mahfilleri, halihazırda general Keitel 

ile İtalyan generali Pariani arasında yapılmakta olan görüşmeler 
hakkında bir mütalea serdetmemektedirler. 

Siyasi mahfiller, bu görüşmelerin 

İngiliz - fransız askeri görüşmelerine 
bir nevi mukabele teşkil etmekte ve 
Roma - Berlin mihverinin tesanüdü
nü isbat eylemekte olduğunu beyan 
etmektedirler. 

ılf iişter~k bir lmmnndanlık 
teşkil ~dilecek 

Roma, 6 a.a. - İtalyan mahfilleri, 
general Keitcl ile general Pariani'nin 
halihazırda lnsbrük'te askeri esasa 
müstcnid İtalyan - alman işbirliğini 
takviye etmek ve harp halinde mütte
hit alman - italyan kuvetlerinin müş
terek bir askeri kumandanlığını tesis 
eylemek meselelerini müzakere et -
mckte olduklarını beyan etmektedir -
ler. 
Aynı mahfiller, iki general arasın -

daki görüşmelerin Almanya ve İtal -
ya'nın çcnber içine alınmasını istih -
daf eden ingiliz - fransız askeri gö -

(Sonu J üncü sayfada) General Pariani 

İ ngi 1 iz - Leh görüşmeleri bitti 

İki tarafh ve tedafüi bir 
anlaşma imzalandı 

Londra, 6 a.a. - Royter'in diplomatik muhabirinin Londra'da
ki Polonya mahfillerinden öğrendiğine göre, lngiltere - Polonya 
ittifakı daha §İmdiden bir emrivakidir. iki memleket arasındaki 
siyasi 'l(.e diplomatik işbirliği, geniş hatları ile tesbit olunmuş ve 
Polonya yahudileri meselesi üzerinde de bir prensip anlaşması 

Türkiye'mizde henüz hiç bir mü· 
essese tam kemalini bulmuş de
ğildir ki türk gazetesini mükem
mel ve kusursuz f arzedelim ! 
Kadrolarımızda çalışan bütün 

arkadaşlara sadece bu mesuliyet 
hissini telkin etmek ve onları 
vazifelerinin ehemiyetine inan
dırmak kafi değildir. Kadroları
mızı kalite ve yüksek murakabe 
bakımından ıslah etmek zarure
ti var. Türk gazete inin maaş ve 
ücret baremi o kadar aşağı ve 
meslekte emniyet ve istikrar o 
kadar söze bağlıdır ki pek az 
liyakatler gazeteciliğe rağbet 
göstermektedirler. ipti dadan 
Tükiye sürümünün asla müsait 
olmadığı, pek masraflı bir reka
bet çığırı açtığımız için, kazan
cımızın en büyük kısmını kağı
da, klişeye, makine ve saireye ve
riyoruz. Vaktiyle "Tanin" gazete
sinde muharrirliğe başladığımız 
vakit, bizler bile ilk yazılarımız 
icin bir altın alırdık. 25 senelik 
hikaye! Halit Ziya ve Cenap Şe
habettin gibi birinci sınıf muhar
rirler yazı başına 2 altın alırlar
dı. Bugünkü muharrirlerimiz i
çin hayat pahalılığı da ilave edil. 
mek şartı ile, bu paraların karşı
lığı hayalden ibarettir. Meşruti
yet gazeteleri hacim ve resim ba
kımından masraf ızdı. Milli sü
rüm imkanlarına daha uygundu. 
Şimdiki gazetelerimizin sahip

leri aynı zamanda yazı ve fikir 
adamlarımızdır. Arkadaşlarımız, 
yazı ve fikir kıymetlerini en çok 
takdir edenlerin müesseselerinde 
çalışıyorlar. Yazı fiyatları 1,50 
liradan, pek müstesnalar bir ta
rafa bırakılırsa, 5 liraya ve 10 
liraya kadar, tefrikalar 1 liradan 
başlıyarak gene aynı azami had
de kadar varabiliyor. Eski zama
na göre bunlar 1 O kuruş nihayet 

vukua gelmiştir. 50 kuruş gibi, hatta hakiki değe---1 "Taymis" gazetesinin verdiği tafsi · re göre, 5 kuruş ve 25 kuruş gibi 
Uita göre, yalnız, Polonya hükümeti pek ehemiyetsiz kıymetler ifade 

Bı"r garantı" mukabili Almanya ile ve Sovyctler Birliği ile d 
olan münasebetlerini normal ve dosta- etmekte irler. 
ne bir vaziyette idame niyetindedir. Aylıklar da böyledir. Gazete
B. Bek, Polonya hükümetinin Sovyct- sinden aldığı para ile yaşamak, 

Romanya İngiltere'ye ler ~irliği i.le.daha sıkı bir anlaşma l kadr~~un pek mahdut v~zi~eleri
akdıne meyıllı olmadığını bildirmiş ne munhasırdır. Kendılerınden 

b
• ve buna sebep olarak da Polonya'nın sütunlarca tercemeler aldığımız 

Karadeniz' de ır Almanya'da hasmanc hissiyata mey -- bir iki lisan bilir muharrirlere 
dan vcrmcri ve bundan başka bir an - verilen miktarları hatırlamaktan 
laşmazltk ıhtimali takdirinde memle - k l kt üs mü verecek ? 

Londra, 6 a.a. - Bükre ten a
lınan haberlere göre, Romanya, 
lngiltere tarafından rumen mülki 
tamamiyeti bahsinde verilecek bir 
garanti ve yardım vaadi mukabi -
linde, lngiltere'ye Karadeniz'de bir 
deniz üssü venniye hazırdır. 

k k sı ı ma ayım. 
ette ızıl yıldızlı askerler görmeyi B h l b. defa havadis ve 

arzu etmediğini ileri sürmüştür. u a ' ktrb . . ' hA k. b. 
L d 'd yazı mura a esının, a ım ır 

on ra a Polonya hariciye nazırı d 
B Bek ile lng"lt h""k·· ı· elden sabaha kadar evam etme-. ı ere u ume ı arasın· A ld w •• 

da yapılmakta olan müzakerelerin ne· si ne kadar zarurı ?. ~gunu gos-
ticesi, metni Polonya ile İngiltere a _ terir. Fa~~t ~e~legımıze. refah 
rasında iki taraflı ve devamlı münase- verecek ıkı muhım tedbır daha 
betler tesis edecek olan bir anlaşma, var: biri, ya sayfa sayısını azalt-

(Sonu 7 inci sayfada) (Sonu 7 inci sayfadaJ 
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. 
insan Ye kültür : 
--------~ __ ,___,, 

Neşriyat kongresi 
r- Maarif Vekaletinin rehberliği ile açılacak olan bu kongrenin mu• 
vaffak olmasr üç şarta bağlı olacaktır: 

1. Kongreye çağrılan arkadaşların buraya hazırlıklı ve ameli tek
liflerle gelmeleri. 

2. Maarif Vekaletinin verilecek kararları benimsemesi. 
3. Maarif Vekaletinin, verilen kararları tatbik için lazım tahsisatı 

temin etmesi. 

Neşriyat kongresi, memleketin birinci ehemiyette davalarına do· 
kunacaktır. İbrahim Müteferrika'dan günümüze kadar, milli kütüpa
ne dediğimiz şey, birçok güzel gayretlere rağmen vücut bulmamı§tır. 
Türk matbaacıhğı, muasır arkadaşlarının daima gerisinde kalmıştır. 
Türü tabii, Ebüzziya gibi birkaç simanın gelip geçici muvafakiyetleri 
müstesna, memlekette, kitab'rn otoritesini tesis edememiştir. Türk mu
harriri, ekonomik ve politik tabiiyetten kurtularak cesur ve hayatın
dan emin bir şahsiyet olamamı§tır. Kitabın tevzii ve satılmasr işi; §e• 
ker, süpürge ve kınnap gibi alelade maddelerinki ile bile rekabet ede
memiştir. Ve, bir kalemde, türk fikir ve edebiyat hayatı, baştan ba§a 
harap ve çok zamanlar tenha bir yangın yerindeki çergesini, mütevazı 
bir çcı.tı • altına kalbedememiştir. 

Yakında Tanzimat'ın 100 üncü yıldönümünü idrak edeceğimiz 
halde, vaziyet, budur. 

Bir memleket için derler ki, silahı ve kuveti ile ölçülür. Doğrudur. 
istiklalin bu dünyada ilk müdafaa çaresi, yumruktur. Gene derler ki, 
esas olan, iyi idaredir. Bu da doğrudur. Kendini idarede mütemadiyen 
aciz gösteren memleketler, nezle olduklarının farkına varamadan za· 
türreeden giden alil gövdelere benzerler. Bazıları da bir memleketin 
kudretini adalette buJurlar. Bu, cemiyete, daha içeriden bir bakıştrr. 
Adalet dünyamızda ne kadar farazi olursa olsun bir nispet hem de ha
zan çok yükııek bir nispet dahilinde temini kabil olan bir içtimai hal
dir. Adalete değer veren cemiyetler, kendi kendilerini kontrol etmek 
hassaıma malik olan cemiyetlerdir. Kendi kendini kontrol İse, mevcut 
olmanın başhca farikasıdır. 

Fakat, bütün bunların anahtan, fikir, bilgi ve kültür değil midir? 
Kültürün, neşriyat, hayat ve hayatiyet alameti olduğuna göre, onu
müzdeki kongrede, memleketin bütün münevver çocuklarının kitap 
adına ve hitap etrafında, görülmemi; bir inan ve işitilmemiş şiddette 

bir heyecan ile bir ayin yapmalarını beklemek laznndır. 
Burhan BELGE 

C. H. P. tertip ettiği 

Küçük memleket hikayeleri 
müsabakasında kazananlar 

-
C. H. P. Genel Merkezi halkevlerine mensup genç muharrirler ara-

tnnda bir (memleket küçük hikayeleri) müsabakası tertip etmişti. 
Hikayelf'r muharrirlerin yaşadıkları muhitin dahilindeki şehir ve 

köyler, tab t, insan, ahlak, ideal, alicenaplık, aile muhabbeti, yurtae -
verlik, sevda hisleri ve evlenme tarzları, iş, adet, tarih, kahramanlık ve 
anane, karakterlerini ve hülasa olarak bütün hususiyetlerini aksettire • 

cekti. 

Bu karakter ve hususiyetler bizzat 
iyi tetkik ve tahlil edilmi§, mahalli 
şartlara ve reahtelere uygun olacak 
ve hikayelerde anat esas olarak ara
nacaktı. 

En çok ıo savfalık olan bu hikaye 
ler, 1 şubata kadar her muharririn men 
sup olduğu halkevi başkanlığı vasıta· 
siyle C. H. P. Genel sekreterliğine 
gönderilmişti. B. Falih Rıfkı Atay, 
H . Vedat Fıratlı, Hüseyin Rahmi 
Gürpınar, Ahmet Kutsi Tecer, Mus
tafa Nihat Özen, Nafi Atuf Kansu, 
Sadri Ertem, Ya ar Nabi ve Bn. Fev
ziye Abdullahtan mürekkep jüri hey 
ti bu hikayeleri raportörler seçerek 
tetkik etmiştir. 

Kazananlar: 

görülmemiştir. 

Büyük hikayeler : 
(Büyük memleket hikayeleri) mü

sabakasına 7 halkevi iştirak etmişti. 
Hikayeler raportör tarafından incele
nerek heyete arzedilmiştir.Birer birer 
gözden geçirilen hikayelerin şartna

mede zikredilen matlup neticeyi ver
mediği görülerek, bu müsabakanın 
bu sene için muteber olmamasına ka
rar verilmiştir. 

On küçük hikayenin sahiplerine 
yüzer lira mükafat verilecektir. Bu 
paralar, mensup oldukları halkevleri 
başkanlıkları vasıtasiyle gönderile -
cektir. 

.J•·····································\. Son defa 30 M art perşembe günü • : 
saat 18 de B . Nafi Atuf Kansu'nun : 23 Nisan milli hakimiyetin baş- : • 

ULUS 7 - 4 - 1939 

Dış ticaretimiz Meclis encümenlerindeki projeler Bir delinin 
cinayeti Kliring hesaplan bakiyeleri ve 

kredili ithalata ait taahhütler Hükumet bazı mühim 
IOyihaları tekrar veriyor Polis tabancah deliyi güçlükle 

yakaladı 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasın -
dan alınan hes ap hülasalarına göre 1 ~4-1939 
tarihindeki kliring hesapları bakiyeleri. . 

CETVEL: 1 

İzmir, 6 (Telefonla) - Bugün Ka
rataş'ta Hilal sokağında zabıtayı ya
rım gün işgal eden fevkalade bir ha
dise olmuştur. Evelce Bakırköyünde 
tedavi yurdunda bakılmakta olan lz
mir'de maliye tahsil memurluğu yap
mış Sakızlı Kemal namında bir zat 
Karataş orta mektebindeki oğlu Va
hidi mektebe götürmek üzere almağa 
gelen mektep hademesi Salih oğlu 

Hasan'ı tabanca kurşunu ile üç yerin
den vurmuştur. 

Türkiye Cümburiyet Merkez Bankasındaki 
kliring hesapları borçlu bakiyeleri 

Beşinci Büyük Millet Meclisinden Altmcr Büyük Millet Meclisine 
devrolunan kanun projeleri, kanun teklifleri ve diğer maddelerin, dahi
li nizamnamenin 69 uncu maddesi mucibince hükümsüz sayıldığrnr 
yazmıştık. Memleket Miktar T . L. 

Hadisenin sebebi şudur : 

Belç ika 
Çekoslovakya 
Finlandiya 
Fransa 
Hol anda 
İngiltere 
İspanya 
İsveç 
İsviçre 
İtalya 
Lehistan 
Macaristan 
Norveç 
Romanya 
s.s.c.t. 
Yugoslavya 
Yunanistan 

CETVEL: 2 

575.600 
3.226.900 

708.700 
3.461.100 

726.700 
10.810.400 

268.900 
3.062.400 

810.200 
1.906.600 

357 .300 
1214.400 

651.400 
58.800 

481.400 
486.500 
74.000 

H aber a1drğrrmza göre, içlerinde çok mühim projeler bulunan bu mad 
dele r hükümet tarafından yeniden meclise sevkedilecek ve yahut encü -
m e nler tarafından istenerek tetkik edilecektir. 

1 Bu arada yeni köy kam,mu prtJjesi, 

ıl • A v A u~umi ~ahk~meler ve kar~r haldmle
.. ~ /la rı ve mustantıklerle umumı ve hususi 

1*7
_.-_z ~ kaza salahiyetini haiz makamlar ara-

t '~ sındaki ihtilafın halli hakındaki ka-
~ nunu değiştiren kanun layihası, on se-

ne içinde sahibi çıkmıyan şirket ve 
müesse.selerd~ki depozi~o ak~elerinin 
mahallı beledıyelere verılmesı, nüfus 

Kemal geçirdiği tedaviye rağmen 
hastadır. Oğlunun tramvay, otomo
bil kazası ve saireye kurban gideceği 
vehmine kapılmış, mektebe gitmesi
ne müsaade etmemiştir. Komşuların 

teklifiyle oğlunun mektep hademesi 
refakatiyle mektebe devamını kabul 
etmiştir. Çocuk dün bu şekilde mek
tebe gitmiş, bugün hademe kapıya 

gelince Kemal tabancasını çıkarmak 

hademeye üç el silah sıkmış ve zaval
lıyı yaralamıştır. 

Muhtelif memleketlerin merkez banka la -
rmda tutulan kliring hesaplarındaki 

alacaklarımız 

Havalar ısınmakta 
devam ediyor 

deneme yazım kanunu; altın, platin 
ve gümüşten yapılan her nevi eşyaya 
damga vurdurulması mecburiyetine 
dair olan kanun layihası, bütün mu~ 

Memleket M iktar T . L . Dün şehrimizde hava umumiyetle 
çok bulutlu geçmiş, rüzgar şimal şar
kinden saniyede 7 metre hızla esmiş
tir. En yüksek ısı 18 derece olarak 
kaydedilmiştir. Dün yurdun Trakya, 
Kocaeli ve Ege mıntakalarında hava 
açık, orta anadolunun şark kısmı ile 
Akdeniz sahilleri, cenup şarkı mınta
kası ve şarkı Anadolu'da kapalı ve 
yer yer yağışlı, Karadeniz sahillerin~ 
de çok bulutlu geçmiştir. 

Silah sesine polisler yetişmiş ve fa
kat Kemal evin içinden polisleri tehi 
dide başlayınca yeni kuvetler gelmiş, 
civar evler tahliye olunmuş ve polis
ler bu evlere girmişlerdir. Gözyaşı a
kıtan bombalar atmak, itfaiye vasıta
siyle sokulmak, bacadan klorform 
dökmek şekilleri düşünülmüş, hatta 
suçluyu ölü olarak yakalamak için 
cümhuriyet müddei umumiliğinin mu 
vafakatı istenmiştir. Müddei umumi
lik bu talebi reddetmiştir. 
Beş saaatlik bir muhasaradan sonra 

fedakar bir polis memuru kapıyı kır
mış, içeri girmiş ve tabanca ile kar
şılıyan Kemal'e: Teslim ol yoksa öl
dürüyorum, demiştir. Kemal taban
cayı fırlatmakla beraber yanı başın

daki satırı yakalamış ve polislere sal
dırmak istemiştir. Fakat polisler ta· 
bancalarını çevirdiklerini görünce bu 
nu da fırlatmış ve nihayet teslim ol
muştur. 

Kemal'in karakolda verdiği ifade 
zavallının aklını tekrar bozduğunu 

göstermektedir. 

Nışanllsını öldüren genç 
İzmir, 6 (Telefonla) - Neşet a

dında bir genç nişanlı bulunduğu Ka 
rataşta Halil Rifat paşa caddesinde 
tütün amelesi 14 yaşındaki Gülizarı 

kendisinden ayrılmağa teşebbüs etti
ği için bıçak ve sustalı çakı ile göğ
sünden ve kalbi üzerinde 10 yerinden 
vurmuş ve yakalanmıştır. 

İran transit volu biran evel 
bitirilecek 

Almanya 

İtalya 
Yunanistan 
Estonya 
Letonya 

A. Hesabı 8.441.500 
B . 1.265.200 9.706.700 
B. 232.000 
c. 86.300 

52.700 
13.300 

İnhisar maddeleri 

satışı artıyor 

İnhisarlar umum müdürlüğü, inhi -
Gar maddelerinin sekiz aylık satış va
ziyetini tesbit etmiştir. Buna göre 
1937 mali yılının ilk sekiz ayında tü -
tün satışı 2.871.311 lira iken 1938 sene
sinin aynı aylarında 3.050.490 liraya, 
tuz satışı 937 yılında 4.023.008 lira i -
ken 1938 yılında 4.13 3.563 liraya, mijs
kirat satışı 1937 yılında 7.887.547 lira 
iken 1938 yılı ilk 8 ayında 8.344.026 
liraya çıkmıştır. Barut satışı ise bazı 
sebeplerden dolayı 1937 yılının ilk se
kiz ayında 1.949.056 lira iken 1938 yı
lında 1.352.177 liraya düşmüştür. 

. 
lsf asyonlanmızda petrol 
lambası kullamlmıyacak 

Devlet Dcmiryolları işletme umum 
müdürlüğü bir çok istasyonlarda pek 
iptidai bir şekilde olan petrol lamba • 
Jarını kaldırmıya karar vermiştir. U -
mum müdürlük elektrik bulunmama -
sından dolayı petrol lambası kulla -
nılan bütün istasyonlarda lüks lam -
balar kullanılmasına karar vermiştir. 

Bu karar hazirandan itibaren tatbik 
olunacaktır. 

Y. Z. E. Laboratuvarları 
ızenieletili vor 

Ziraat Vekaleti, yüksek ziraat ens
titüsünde talebenin laboratuarlardan 
daha geniş mikyasta faydalanmasını 
temin için yeniden laboratuar levazı -
mı almıya karar vermiştir. 

Kubilay ihtifali 

Öğrendiğimize göre Nafıa Vekaleti 
İran transit yolunu bir an eve! ikmal 
etmiye karar vermiştir. Bunun için de 
vekalet her sene bu yola sarfetmekte 
olduğu paraya ilaveten 1939 mali büd
cesine iki yüz bin liraya yakın yeni 
ve munzam tahsisat koymuştur. 

Dcnizhank umum müdürü 
aelivor 

İzmir, 6 (Telefonla) - Kubilay ih
tifali bu ayın 16 ıncı pazar günü Me
nemen'de yapılacaktır. Bunun ıçın 

büyük hazırlıklar yapılmaktadır. 

Son 24 saat içindeki yağışların ka
re metreye bHaktıkları su mıktarları 
Nazilli'de 1, Sivas'ta 5, Uulukışla'da 

3, Afyon ve Kayseri'del, Antep'te 18, 
İsliihiye'de 13, Kilis'te 10, Adıyaman 
da 9, Siverek'te 6, Malatya'da 5, Urfa 
ve Siir tte 3, Diyarbakır ve Elazığ'da • 2, Dörtyol'da 1, Tatvan'da 2, kilogram 
dır. Rüzgarlar Trakya'da cenubu gar
biclen saniyede en çok 3, di ğer mınta
kalarda şark ve şimal istikametinden 
saniyede en çok 7 metre kadar hızla 

esmiştir. En düşük ısı sıfırın altında 
Karsta 6, ve sıfırın üstünde olmak ü
zere Erzurum; Kayseri ve Ulukışla

da 3, Sivas ve Erzincan'da 2 derece o
larak kaydedilmiştir. En yüksek ısı 

da sıfırın üstünde İzmir'de 20, Edir
ne ve Antalya'da 21, Manisa Nazili 
ve Bodrum'da 23 derece olarak kay
dedilmiştir. 

Nakil, tayin ve terfiler 
X Dahiliye Vekaletinde - Yalova 

kaymakamlığına Çorlu kaymakamı 
Niyazi Ülkün, Çorlu kaymakamlığına 
Karaisalı kaymakamı Necmettin Er -
kin tayin edilmişlerdir. 

X Hariciye Vekaletinde - Berut 
başkonsolosluğu kançlarlığına Hay • 
rettin Yalın, Faris başkonsolosluğu 

kançlarlığına Melih Esenbel tayin o
lunmuşlar ve vekalet emrinde yedin -
ci derece memurlarından başkonsolos 
unvanını haiz Firuz Kesim derece-
siyle hizmete alınmıştır. · 

X Maliye Vekaletinde - Açık bu -
lunan 90 lira maaşlı mali tetkik hPJ··d 

azalığına ikinci sınıf .-.. uye müfetti -
şi Gıya•c:t-ı:ln Akdeniz terfian tayin 
olunmuştur. 

XNafıa Vekaletinde - P.T.T. U -
mum müdürlüğü hesap işleri müdür -
lüğü birinci sınıf muavini Ferit Can 
terfian İstanbul telefon müdürlüğü 
muhasebeciliğine tayin edilmiştir . 

vazzaf subaylar ve askeri memurların 
yirmi beş yaşını bitirmeden evlenemi
yeceklerine dair olan 1434 sayılı ka
nunu değiştiren proje, Tilrkye'de harp 
silah ve mühimmatı yapan hususi sa
nayi müesseselerinin kontrolü hak
nununun bazı maddelerini değiştiren 
kanun layihası vardır. 

Bütçe encümeninde tetkik edilmek 
te iken, seçimin yenilenmesi dolayı
siyle hükümsüz sayılan projeler ara
sında yeni barem kanunu projesi, ec
nebi memleketlerde hizmet etmekte o 
lan memur ve müstahdemlerin maaş 
ücret ve tahsisatlarının tediye sureti 
hakkındaki kanunda değişiklik yapıl· 
masına dair olan layiha, evlenme işle· 
rinde kullanılan evrak hakkında 
kanun layihası, hakimler kanun 
layihası, depozito ve emanet san -
dığı kurulması hakkında kanun layi· 
hası, Hariciye vekaleti teşkilat kanu
nune ek kanun layihası, mahsus bir ka
nunla devletten bir hak temin eden 
veya sermayesinin yarısından fazlası 
devlete ait olan banka veya müessese
ler memurlarının maaş ve ücretleri ve 
hizmete giriş ve terfi usulleri hakkın
da kanun layihası, denizaltı mensup
larına verilecek zamlar ve tazminat 
hakkındaki kanunun bazı maddelerini 
değiştiren proje; 

Dahiliye encümenindeki projeler a
rasında ise, eğer, semer ve hayvan ko
şumlarının tevhidi hakkındaki proje 
ile Dahiliye vekaleti vilayet teşkilat 
ve vazifeleri hakkındaki proje, polis 
vazife ve salahiyetleri hakkındaki ka
nuna bir madde eklenmesi hakkındaki 
proje, yollarda seyrüseferin tanzimi 
ve yolların muhafazasına dair olan 
proje vardır. 
Divanı muhasebat encümeninde ise 

hükümsüz kalan evrak arasında 23 ka
ti kabul kanun projesi ile muhtelif 
tezkereler bulunmaktadır. 

reisliğinde toplanan jüri heyeti, ra- • langıcıdır. Bunun için çocuk : 
portörler tarafından tetkik edilerek ha l k · ed.l k • İstanbul, 6 (Telefonla)-Denizbank 

yramı o ara tesıt ı me - .: umum müdürü B. Yusuf Ziya Erzin 
Çocuiunu diişüren kadın 

İzmir, 6 (Telefonla) - Namazgah- Yahancı memleketlerden da
mızlık kovun aetirilivor 

Gümrük ve İnhisarlar encümeninr1• 
bulunan kanun projeleri ;ı.--•Hda en 
mühimleri fnhi .. drıar Umum müdür
lüğü meın~rlarının ücret ve derecele
ri. htfkkındaki proje ile, sanayide kul
lanılan makine alat ve edevat ve bun
ların yedek ve tecdit parçalarının 

gümrük resimlerinin indirilmesi; sa
nayide kullanılan iptidai maddelerin 
gümrük resimlerinin tenzili, sinema 
filmlerinin gümrük resimlerinin ten
zili, Ereğli kömür havzasındaki ocak
larda stok olarak kullanılmak üzere 
dışarıdan getirilecek kerestenin kilo
sundan alınmakta olan resmin beş ku
ruşa indirilmesi ve Hatay menşe ve 
mevritli mahsulat ve mamulatın güm
rlik resimlerinin indirilmesi hakkın

daki projeler vardır. 

mevzuları heyete anlatılan ve üzerle- d' 
rinde görüşülen 218 memleket küçük te ır. E münakale ve muhabere vekaletinin 
hikayesinden ayrılan 16 hikayeyi bi- Çocuk Esirgeme Kurumu : daveti üzerine bu akşam Ankaraya 
rer kere daha okuyarak aşağıdaki on Genel Merkezi E hareket etti. B. Yusuf Ziya Erzin ve-
hikayeyi müsabaka şartlarına uygun : kalete bankanın umumi vaziyeti hak-

.. k · · "''"'""'"'"'"""""""" ............ r kında izahat verecektir. gorere scçmı tır : 

1) Yık dan kôprü 

ta inkilap sokağında İbrahim karısı 
23 yaşında Saadet üç aylık hamile 
bulunduğu çocuğunu düşürmüş ve 
merdivenin altına gömmüştür. Adliye 
tahkikata başlamıştır. 

Ziraat Vekaleti koyun neslinin is -
Jahı için yabancı memleketlerden da -
mızlık koyun ve koç mübayaasına ka
rar vermiştir. 

(İstanbul E minönü halkevi Dil, ta 
rih ve edebiyat şubesi komite üyele
rinden Naki T ezel.) 
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2) Hacı Emin'in damadı 
Mahlutlara karşı ! 

(İzmir halkevi üyelerinden, Kara- Eve/ki gün tstanbul'da Sultan• 
taş orta okul tarih öğretmeni Kemal ahmet sulh ceza mahkemesi, mah-
Bilba~ar.) lfıt yağları halis tereyağı diye sa-

3) Istanbullu teyze tan bir yağcıyı bir ay hapse, bir ay 
(Sinop halkevi üyelerinden orta o- da dıikkanını kapalı tutmıya mah-

kul fransızca oğretmeni Sadi Güne!) kıim etmi~tir. 
4) Şevki Çamtepe Bunu sık sık görülen çarşı, pa· Mahlut sevgi l bir müddet sonra bu avcrlıktan 
(Ankara hal kevi üyelerinden Azize zar suçlarından birisinin mukadder _ Hayır ! bir anla§ma, bir ittifak, bir karar, 

Tozen.) olan akıbeti gibi görenler olabilir. MahJUt tevazu 1 bir istila çıktığını görüyorsunuz. 
5) Kadir Kadir Fakat bence hükmün sembolik bir - Hayır I Orta Avrupa'da buna benzer 
(Eskişehir halkevi üyelerinden ha- değeri ve manası da vardır: Mahlılt edebiyat I birkaç av eğlencesi olmadı mı? 

yan 1. Tayla.) Bu karar, karışık ve mahrnt ol- - O da hayır ! Karada avcılık böyle olduğu 
6) Bir bekiı.rın romam duğu halde saf ve halis gibi sürü- Mahllit neşriyat l halde deniz avcılığı, bir müddet· 
(Bursa halkevı köycülük kolundan len her şeye karşı duracağımızı ha- - Vatanın sakin havasını ve mil- tenberi, Uzak Şark'ta Sovyetler-

Rıdvan Kipural) tırlatıyor. Jetin birleşik manzarasını dostlara le Japonlar arasında sürekli ihti-
7) Haciz Mahlüt vatan severlik / ve düşmanlara karşı bulanık göste- laflara yol açryordu. Dün gelen 

82 yaşında olduğu halde ölmÜ§. 
82 yaşmda bir ölüm! Bunda 

fevkalade bir taraf yok diyecek
siniz. Fakat bu adam, bundan 82 
sene Önce doğarken anası ölmÜ§ 
ve kimsesiz olduğu için kendisini 
hiç bir kadının içeri girmesine mü-
saade edilmiyen bir manastıra ge

tirmişler ve orada bir tariki dün-

ya olarak büyüyen adam, ömrün
de bir tek kadrn yÜzÜ bile görme-

mİ§lİr. 

- Bedbaht 
mı dersiniz, yoksa : 

- Bahtiyar! mı 

Kavuşma! 

Hariciye encümeninde muhtelif 
memleketlerle aramızdaki ticaret ve 
diğer anlaşmalara ait kanun projeleri 
bulunmaktadır. 

İktısat encümeninde de bazı mü
him kanun projeleri kalmıştır. Bunlar 
arasında, bilhassa, vasıtasız vergiler 
kanunu projesi, sanayiin kontrolüne 
dair olan kanun projesi, artırma, ek
siltme ve ihale kanununa ek olarak 
hazırlanan kanun projesi, memleket
ten çıkacak veya memlekete girecek 
üretme vasıtalarının yasak edilmesi 
ve yasakların yabancı memleketlerin 
yasak maddeleriyle değiştirilmesine 
dair olan kanun projeleri vardır. 

Bu mühim projeler arasında tetkik 
edilip kanunlaşmaları lüzumlu görü
lenleri hükümet yeniden meclise sev
kedecektir. 

Manisa ve Sivas valilikleri 
(Ankara halkevi üyelerinden ve _Hayır / recek mahlCJt neşriyat içı'n ise bu telgraflar, Lltvinof ile Togo'nun Geçenlerde demiryoluna ka· 

Gazi terbiye enstitüsü talebesi Saba- Mah/{lt feragat ! dört buçuk ay süren bir müzake- vu§an Erzincan'm elektrig~ e de 

Açık bulunan Manisa valiliğine 
mülkiye müfettişlerinden BB. Refik 
Noyan, Sivas valiliğine mülkiye mü -
fettişlerinden Osman Nuri Tekel ve· 
kaleten tayin olunmuşlardır. 

protestoyu daha büyük bir kuvet 
hatt\n İzbul.) - Hayır J reden sonra anla§tıklarmı bildiri- kavuştuğunu okuyup sevinerek 

~ d .. .. ve şiddetle tekrarlarız: d 8) Topraga onuş Mahlut fazilet / yor u. bir tanrdığnna : 
(Ankara halkevi üyelerinden Sa- - Hayır! - H A Y I R 1 Demek ki artık, Uzak Şark- - Cümhuriyetin feyzi! dedim. 

tim Şengil.) Mah/Cı.t bağlılık ! T. 1. ta bulanık suda avcılık olmıya· Tanıdrğım bana : 
9) Ayşeciğin hatrrası - Hayır ! cak! - Eski devirde de bu vilayet-
(Denizli halkevinden Emin Tuğal) Mahlfıt bilgi ! Kara. deni~ avları ve siyaset! lerde kavuşan bir §ey vardı, diye 
10) Soğuk su - Hayfr ! Bedbaht mı. bahtiyar mı? cevap verdi. 
(Ankara halkevi üyelerinden Gazi Mahliit cesaret I Son zamanlarda av ve siyaset - Neydi ? 

Terbiye enstit u ti edebiyat: 2 No. - Hayır ! arasında sıkı alakalar görülmiye Bundan birkaç ay önce Atos - Her şeyden ümidini kesen 
131 Süte mım Ka maz.) Mahir)t ftQluet I başladı. Bir diplomat bir nazırı dağında bulunan bir manastırda halkın kolları biribirine kavu-

---------~.........._--"=;.....;....------":..._--------1-~~~_;,:,,_--~------~~_ı..;~-...ı~-ı.""""'8,nu~~rnrcm:_~M.iiıailo.-1'01QJbUıuniıııdeı..biıu.lilAWı._--.Gl!~rdh~~ 

Amme hukukunda miiruru 
zaman 

Temyiz mahkemesi umumi heyeti, 
türk ceza kanununda dava ikamesi i -
çin mevzu altı aylık müddetin amme 
hukuku müruru zamanı olmayıp da -
vanın açılması için mehil olduğuna 
karar vermi tir. 
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Ş POLITI KA : 
......................................... ! 

İtalya ve Arnavutluk 

uı.;u s 

DÜNYA HABERLERİ 

Musul'doki İngiltere 
konsolosun.için öldürüldü? 

Suriye kabinesi nihayet 

kuruldu 
Şam, 6 a.a. - 23 günlük kabine 

buhranından sonra, yeni Suriye ka-

c D 0 N K 0 ) 

ISTANBUL gazel leri 
CUMHURİYET 

a.a. Matbuat Servısi 

barüz ettiriyor ve Atatürk'un milli bir• 
lik sembolü oldugunu, hepimizin de ıe -
lameli bunda oldugunu ilave ediyor. . 

Bir seneden beri, müheyyiç La • 
herlere alışmı§ isek de halyanm Ar-
11•vutluk hakkındaki taaavvurlan 
tehlikeyi Balkan yarımadasına ka
dar getirdiğinden bu haber bütün 
8alkan milletleri için yeni bir heye. 
tan nıevzuu te§kİI etmi~tir. Birkaç 
t:iiııdenberi, ltalya'nın Arnavutluğu 
••keri İ§gali altına alacağından 
bahsedilmektedir. Dün Londra'dan 
,.erilen bir haberde de ltalya'nın la
J>anya ile birlikte Cebeli Tarık'ı al· 
tllıya teıebbüs edeceği bildiriliyor -
du. Normal zamanlarda bunlara ib
tİıııal verilemezdi. Fakat bugün her 
ley mümkündür. ltalya'nın Fransa
daıı bıueaiyon koparmak için gi· 
l'İftiği te§ebbüste muvaffak olamı· 
>"•cağmı anlayınca, Arnavutluğa 
dönınüı olmaaı ihtimali vardır. Bel
iti de ltalya, Tunus'tan, Konika'· 
dan bahsederken, Arnavutluğu dü
IÜniiyonlu. Her halde ltalya'nrn 
~rnaYUtluk üzerindeki emellerinin 
Çok eski bir tarihi olduğu malum
dUr, 

Cinayet bazı tan ri kci lerin yaptıkları 
telkinler net~cesinde işlenildi 

binesi aşağıdaki şekilde teşekkül et· Atatürk gençliği nedir? VAKiT 

ltalya, bu memlekete onnanh 
imparatorluğunun bir cüzü olduğu 
~andan göz koymuıtu. Balkan 
llluharebeleri içinde ArnaYUtluğun 
Sırbistan tarafından istilasma mani 
01cuı iki devletten biri, halya idi. 1-
talya'nın ısrariyledir ki Arnavutlu
iun istiklali tanınmış ve Londra 
ltonferanaında hudutları çizilmİ§lİ. 

Fakat devlet mekanizması ku
l'\alınazdan evel harp geldi çattı. 
&üyük harp baıladıktan sonra ltal· 
ta, harbe İ§tirak etmek için itilaf 
devletlerinden istediği ıeyler ara -
•ına Arnavutluğu da koymU§tU. Ve 
1915 nisan mukavelesine §Öyle bir 
kayıt konuldu: "Avlonya limanı ve 
bunıın askeri cihetten müdafaasını 
ternı ı için yapılacak İstihkamlara 
tnah us olarak limanın etrafında 
ltafi miktar arazi ve Saseno adaııı 
"•ti surette ltalya'ya verilecektir.,, 

İtalya, Avlonya'yı almakla Adri
Yatik denizinin Cebeli Tarık'ını ele 
leçirmiı oluyordu. akat ltalya 
harpten çıkar çıkmaz anartı ıçıne 
•tıldı. Ve bu zayıf vaziyette umdu
iu birçok ıeyleri elde edemedi. 
bununla beraber, 1921 senesi ikinci 
lepininde sefirler konferansı hal • 
l'a'nın Arnavutluk Üzerinde bir hak
lrrnı tanıdı: eğer Arnavutluğun is
lildali ve mülki tamamhğı tehlike • 
l'e dÜ§ecek oluraa, İtalya bu mem• 
leketi korumak vazifesini üzerine 
aldı. Hakikatte bu kayıt Amavutlu
iun istiklalini tehlikeye dü§ürmüt
tu. 

Arnavutluğun istiklaliyle hakiki 
olarak iki devlet alakadardı: Yu
toslavya ve Yunanistan. Ve bu iki 
devlet Arnavutluğun istiklalini ko • 
fllyucusundan, korumıya çalı§tıkça, 
k~ııist İtalya bu memleket Üzerinde-

1 nurL&--.u takviye elti. 
• Nihayet l!:f"'" ---·i birinci tef· 

linde ltalya ile Arnavutluk a .... ,11• 

daki Tirana muahedeai iın-.1 nch. 
E:rteai ıene bu mukavele yirmi sene
lik bir askeri ittlfakla takviye edil· 
di. Bundan sonra ltalya Arnavutlu
ia Para ikraz etmiye başladı. Ar-
11•vutluk ordusu İtalyan mütehaa
•ıaları tarafından tensik ve ıalah e· 
dildi. 1931 senesinde ltalya Arna
~Utluğa yÜz milyon liretlik faizsiz 
~İr istikraz yaparak Arnavutluğu 
llctısadi nüfuzu altına aldı. Arna
"utluk İtalyan tebaasının tıerbeııt 
-uhaccret hakkını tanıdı. Petrol 
lrladenlerini itletmck imtiyazını al
dı. 

Bu vaziyeti Yugoslavya uzaktan 
endiıe ile seyrediyordu. Amavutluk 
~- ltalya ile münasebetlerinin aldı· 
lı cereyandan korktuğu için Tiran 
muahedesinin müddeti bittiği za· 
lrla.n bunu tecdit etmek istemedi. 1-
talya krediyi kesti. Aııkeri lıeyetini 
~~ri çekti. Bundan ııonra da tehdit: 

ar bir vaziyet aldı. Büyük malı 
tn" .. U:t:ayaka içine atılan Arnavutlu· 
ta 1 • . 1 . • . d • talya'dan çekındık en ıçın 

l"i~\'letler yardımlannı esir ·diler. 
ıhayet Arnavutluk kendini ltalya

~- teıılinı etmiye mecbur oldu. Ve 
llnda.n aonra da Arna•·oth.ıK a§ağr 

~Ukarı ltalya'nın mnhr"li..i oldu. Ar-
·""utluk ordusunu İtalyan zabitle· 

ll Yet' · · l ıştırıyor, Arnavutluk memur • 
ı;rının maaılarını ltalya ödüyor. 
h •lya Arnavutluktan ıatratejik e· 
Aerniyeti haiz imtiyazlar almı§trr. 
.... ~n~vutluğun ihtiyaçlarına göre on 
... ıslı b- .. k ı· . t l uyu olan Dıraç ımanını ı • 
il Yanlar yapmıılardır. 

d Arnavutluk İstiklalinin bu tekil· 
e "k d. 0runması,, Yugoslavya'yı en -

d 11İYe dü§ürmÜ§tÜ. Ve 1937 martın-
l.l~l' talya ile Yugoslavya arasındaki 

ı af • " l ınızalanıncıya kadar Ama· 

1 ut uk iki devlet arasındaki ihtilaf-
llrırı en h . I' . • k'I 

miştir: 

Londra, 6 a.a. - Dün Avam Kamarasında Musul' daki İngiliz 
konsolosunun öldürülmesi hakkında sorulan bir suale cevap ve
ren B. Çemberleyn, Irak kıralı Gazi'nin vefatı dolayısiyle derin 
teessürünü ızhar ettikten sonra bilhassa şöyle demiştir: 

Nasuhi Buhhari başvekil, dahiliye 

ve milli müdafaa vekili, Halit Azem 

hariciye ve adliye vekili, Selim Cam

l>art iktısat vekili, Mohammet Halit 
Mudares maliye vekili, Hasan Hakim 

maarif vekili. 

"- Monck Mason'un ölümünü de • ı 
rin bir teessürle öğrendim. Bu ayın 
4 üncü günü öğleden biraz sonra halk, 
miıtevaffa kıralın matemini tutmak ü 
zere bir toplantı yapmıştır. Bir takım 
tahrikçiler, kıralın ölümünden şu ve • 
ya bu suretle İngiltere hükümetinin 
mesul olduğunu halka telkin etmiş -
lcrdir. Hiç şüphesiz bu gibi iddialar, 
asıl ve esastan aridir. Bize gelen ha • 
l>erlerde İngiltere konsolosanesinin 
mahalli memurlar harekete gcçmiye 
vakit bulmadan önce hücumla işgal e
dilmiş olduğunu bildirmektedir. As -
kcri kuvctler ve zabıta, faciadan son
ra işe müdahale etmişler ve cinayet • 
ten mesul oldukları tahmin edilen 4 
kişi tevkif edilmiştir. 

Awı·iır yeniden lmruldu 
Örfi dare ilan ve intizam ve asa -

yiş yeniden tesis edilmiştir, aynı gün 
öğleden sonra İrak başvekili ingiliz 
sefarctanesine gitmiş ve İngiliz mas· 
lahatgüzarına musul hadisesi müna • 
sebetiyle Irak hükümetinin duymuş 
olduğu derin teessürü bildirmiştir. 

İrak başvekili, ingiliz tebaasının ve 
onlara ait emval ve emlakinin muha -
fazası için hususi tedbirler alınmış ol 
duğunu ilave etmiştir. 

Konsolosa mutantan bir cena
ze töreni ,.a,,ılacak 

Irak başvekili, ingiliz maslahatgü -
zarına ertesi günü hak parlamento -
sunda resmi ve aleni teessürlerini be
yan edeceği hakkında teminat vermiş 
tir. Mumaileyh, müteveffa Moııck 
Mason'a Musul'da mutantan cenaze 
merasimi yapılacağını ilave etmiştir. 
Nihayet, mütevaffanın varislerine hır 
tazminat verilecek ve İngiliz konso • 
Josanesinin uğradığı hasarlar tamir e
dilecektir. 

B. Gafenko 
Berlin'e 
gidiyor 

Bükreş, 6 a.a. - Rador Ajansı bil -
diriyor : 

Hariciye nazırı B. Gafenko, Al • 
manya hariciye nazın B. Von Ribbcn
trop'un bir davetine icabet ederek 16 
nisanda Almanya'ya gidecek ve 18 ve 
19 nisanı Berlin'de geçirecektir. 

B. Gafenko, Berlin'i ziyaretinden 
sonra, seyahatine devam ederek, he • 
niiz kati olarak tesbit edilmemi~ olan 
bir programla Bclçika'yı, Fransa,yı 
ve 1ngilterc'yi ziyaret edecek ve dö • 
nüşte İtalya'dan geçecektir. 

Türk-Amerikan 
ticaret anlaşması 

meriyete girdi 
Varmsprimg, - Georgie - 6 a.a.-

B. Ruzvelt, Ankarada imza edilmiş o
lan Türkiye ile Amerika arasındaki 
mütekabiliyet esasına müstenit ticaret 
itilafnamesini meriyete koyan bir be
yannameyi imzalamıştır 

Görimz Trahlnsa ızfrliyor 
Roma, 6 a.a. - B. Göring SanRe -

mo'dan hareket ederek Trablus'a git • 
mek üzere Reggio Callabria'da vapu -
ra binecektir. 

Avam Kamarasında 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

İngiliz Başvekili 
Arnavutluk işine 
dair izahat verdi 

Çemberleyn diyor ki : İ ngiltere'nin Arnavutlukta 

doğrudan doğruya hiç bir menfaati yoktur 
(Başı 1 ınci sayfada) 

"- Bu ayın 4 ünde İngiltere'nin 
Roma sefiri, B. Hendelson'un telmih 
etmiş olduğu şayialara İtalya harici • 
ye nazırının dikkatini cclbetmiştir. 

İtalya hariciye nazırı, 8 martta Ar • 
navudluk kıralmın İtalya ile Arna -
vudluk arasındaki ittifak muahedcna· 
mesinin takviye edilmesi teklifinde 
bulunmuş olduğu cevabını vermiştir. 

ltalyan - Arnavut nıii.:;akercle
rinde 1Iii.diikler 

Bu husus hakkında Roma ile Tiran 
arasında müzakereler cereyan etmiş • 
tir. Fakat bu müzakereler esnasında 
bir takım güçlükler çıkmıştır. Bu müş 
külatın mahiyeti hakkında sarih ma • 
Himat yoktur. İtalya hariciye nazırı -
na göre italyan menafii tehlikeye düş· 
müştür. Biraz evci bu sabah Drac'a 
bir italyan kruvazörü ile daha küçük 
iki İtalyan harp gemisinin gelmiş ol -
duğunu öğrendim. Arnavudluk hükü
metinin görüşü hakkında henüz etraf
lı bir rapor almadım. Yalnız Tiran hü
hükümetinden milli hükümranlık ve 
tamamlık ile telifi kabil olmıyan şart
ları kabul etmiş olduğuna dair olan 
şayiaları tekzip eden bir haber aldım. 
Draç'taki ingiliz sefiri bu sabah saat 
8.25 e kadar bu şehirde tamaıniyle sü
kun hüküm sürmekte olduğu bildiri!· 
miştir. Tabii kırallık hükümeti vazi
yetin inkişafını büyük bir dikkatle ta 
kip etmektedir. 

1 

Arnavutluk ve lnsıiltere 
Bunun üzerine B. Hendcrson: Lort 

Perth'in Akdeniz statüsünde vukua 
gelecek her türlü değişikliğin İngiliz 
• İtalyan itilafına münafi olacağı husu 
suna İtalya hükümctinin dikkatini 
celbcdip etmemiş olduğunu sormuş -
tur.,, 

bir toplantı akteden parlamentoda, 
şiddetli alkışlar arasında, bir vcliah -
din doğduğunu, resmen bildirmiş ve 
bunu müteakip parlamento ikinci re • 
isi de gene alkışlarla karşılanan bir 
nutuk söylemiştir. 5 nisan tarihli, mil
li bayram ilan edilmiştir. 

Tiran garnizonu kıtaları, İskender 
bey meydanından hareket ederek, hal
kın şiddetli alkışları arasında, saray 
avlusunda kıral Zogo'nun ve kıral ai • 
lesi azasının önünde bir geçit resmi 
yapmıştır. Halk tezahürleri, her ta -
rafta milli şarkılar söylenerek devam 
etmektedir. 

Geçenlerde tayyare ile Tiran'a git -
mi§ olan Arnavudluğun Roma sefiri 
!talya'ya dönmüştür. 

Arnlıvutluk sefaretinden 1«1ze
temize JlÖnderilen bir teblii 
Arnavutluk Sefaretinden : 

Arnavutluğun protektoraya girece
ğine, istiklalinin haleldar edileceğine 
ve işgal altına gireceğine dair muhtc • 
lif menabiden tercş§üh eden haberle -
rin Arnavutluk'ta derin infial tcvlid 
ettiğini ve Arnavutluğun böyle bir 
vaziyete katiycn tahammülü olmadığı 
nı Arnavutluk sefareti kıraliycsi rcs· 
men tebliğ eyler. 

İtalya - Almanya 
(Başı 1 inci sayfada) 

rüşmelerine ve İngiliz siyasetine bir 
mukabele olduğunu ilave eylemekte -
dirler. 

lwlwm J:tızcteleri JlÖriişmelere 
elıemhet veriyorlar 

Roma, 6 a.a. - Alman Ajansı bil • Başvekilin vermiş olduğu cevap, 
iyice işitilmemiştir. Fakat İtalya hü • 
kümctinc bu bapta ihtarlarda bulu • diriyor : 
nulmuş olduğunu söylediği zanno • Matbuat, görüşmelere büyük bir e-
lunmaktadır. hemiyet atfetmekte ve batı demokra-

Diğcr bir suale cevap veren Bay silerinin harp psikozunu görüklemek 
Çembcrleyn, şöyle demigtir : için yaptıkları mücadeleyi takbih ey-

"- İngiltere hükümetinin Arna - }emektedir. 
vudlukta doğrudan doğruya hiç bir 
menfaati yoktur. Fakat bizim cihan 
sulhunda umumi bir alakamız var -
dır ... 

Başvekil, İngiltere hükümetinin 
bu mesele hakkında Belgrad He tema
sa girmemiş olduğunu ilave etmiştir. 

}'uNoslavya'nın vaziyeti 
Belgrat, 6 a.a. - Yugoslav ricalin

den bir zat, şöyle demiştir : 
"- Yugoslavya, İtalya - Arnavud -

T otalitcr blok claluı ku vetli 
olacak 

Tcvere gazetesi ezcümle diyor ki : 

"İngiltere'nin Avrupa'yı iki mu • 

hasım bloka ayırmak tasavvuru tahak· 
kuk ettiği takdirde, totaliter devlet • 

luk münasebetleri meselesini Roma i-
nasebetleri normalle§ince, hatta le Tiran'ı alakadar eden dahili bir mc· 
samimile§ince, artık ltalya'nın Ar- sele addetmektedir. ,. 

lcrin sarsılmaz bloku hiç şüphesiz de· 

mokrat - bolşcvik bloktan üstün ola -

caktır. Zira mihver bloku kültürü ve 
nizamı müdafaa ettiği halde muhalif 

blokta menfaat rekabetleri, itimatsız· 

lık, cesaret kırma ve korku hakim bu-

lunmaktadır.,, 

l tal ya petrol ted11rik etmeie 
('!(tlr~ıyor 

..._ k e enııyet ısını le§ ı et-
·••e t "d· 1 tikt• ~ ~ 1• talya Arnavutluğun İs· 
il alını korumak vazifesini üzeri • 

1 e •hrken, bu istiklalin düşmanı o • 

navutluk üzerindeki nüfuzunu tak- Bari ve Brindsi'de italyan kıtaları· 
"iye siyasetinin de gevıiyeceği zan· nın tahaşşüt etmiş olduğuna ve hatta 
nedilmişti. Fakat eğer verilen haber bu kıtaların Arnavutluk sahillerinde 
doğru ise, ltalya, bu yol Üzerinde karaya çıkarılmış olduğuna dair olan 
bir adım daha ileri atmıya karar şayialar tceyyüd etmemiştir. 
vermi§tir. Böyle ~ir a~ımın, Yu~o~ • Bazı mahfiller, iki memleket arasın 
lavya'da, Yunanıstan da ve butun daki muallak meselelerin Arnavudlu -
Balkanlarda endi§e ile karıılana~a- 1 ğun müdafaası ve Arnavudluğun İtal
ğına ıüphe yokt~r. Amavut~~k ıle ya'y~ olan ~orçları meselelerine ~ü • 
İtalya arasındaki kar~ılıkh vmunase- teallık oldugunu beyan ctmektcdırler. 
betlerin bir huıuııiyetı oldugu ~~~~l Bu mahfiller, bu gibi meselelerin Ü • 

edilmekle beraber, her halde buyuk çüncü devletlerin müdahalesi olmak -
devletlerden birine mensup asker - sızın halledilebileceği mütalcasında -
]erin Balkan yarımadasına ayak dırlar. 

Meksiko, 6 a.a. - Sellihiyetli bir 

kaynaktan öğrenildiğine göre İtalya 
bir müddcttcnbcri ıuni ipek mukabi -

lindc petrol elde etmiyc çalışmakta -

dır. Fakat Meksika, bazı ipek mınta • 

kalarının muhalefetine binaen bu hu

susu kabule yanaşmamaktadır. 

Resmi mahfillerin sükutuna rağmen 

bir mübadele itilafı akdi iyi bir yola 

girmişse de böyle bir itilaf kati suret· 
te aktcdilmiş değildir. 

~ra.k karşıııında Yugoslavya'yı gÖ· 
:Urordu. Bu sebepledir ki 1937 mart 

11 aınıasiyle Yugoslav • ltalya mü-

basmaları, Balkanların h.uzurdu ~~l • 
d ·ı· b' et egı A. rnavutlıık velialıdi iL'in mına arzu e ı ır ır vazıy - "' 

Parlamentoda tez<ılıii rler 
dir. A. ş. ESMER Tiran. 6 a.a. - Başvekil, fevkalade 

Nadir Nadı, bu başmakalede, garp 
fikirlerinin bize tanzımattan sonra gir
miye başladıgını yazarak memlekette 
kanunuesasi ile başlıyan hüriyet fikri -
nin ufak bir tarihçesini yaptıktan sonra, 
arzusu iradesi, duygusu inkilap olan bir 
Ataturk gençliginin kuvetli, yekpare, 
mahiyetini tebarüz ettirerek cemiyetin 
hayati menfaatleri üzerinde titiz bir i • 
tina ile çalı~mak luzumunu söylüyor. 

Şeker şikayetleri 

Turkiye şeker fabrikaları şirketinin, 
piyasaya iyi cins yerli şekeri az verme
sinden dolayı tacirlerin tekrar şik5.yete 
başladıklarını bu işin halli ıçin hükiımct 
merkezinde teşebbüslerde bulunulması 
kararlaştırıldığını yazıyor. . 

YENi SABAH 
Orta Avrupa'nın hüriyeti 

Huseyin Cahit Yalçın, bu ba5makale -
de, Hitler'in son nutkunda, orta Avrupa 
milletlerinin Almanya sayesinde artık 
hüriycte kavuştuklarına dair olan sôz -
leri ele alarak, bu milletlerin hangileri 
olduklarını araştırıyor ve Avusturya'
nın ana vatana ilhak etmiş olması itiba -
riyle onun hakkında huriyet mefhumu • 
nun esasen bahis mevzu olamıyacagını, 
çekler hakkında huriyet sözünli söyle -
mek bu kelimenin milnası yerine bir baıı
ka mana ikame etmek demek olacağını 
söyledikten sonra, Almanya'nın orta Av
rupa'ya huriyet değil, istikrarsızlık, en
dişe ve tehlike getirdifini illive ediyor. 

İKDAM 

Bir millet sembolü 

Ahmet Agaoğlu, bu başmakaleııinde, 
kurtuluş harbini mevzuu bahis ederek, 
Atatürk'iın en birinci kıymeti, zillet ve 
hakarete tahammülü kalmıyan Anado • 
lu'nun teşkil ettiği dağnık kuvetleri bir
leştirmek, nizam altına koymak olducu
nu soyliyere'k, onun büyük zorluklar i • 
çindeki nazımlığını ve kuruculuğunu te-

Tahran' a gidecek 

Türk heyeti 
Dost ve müttefik İran'ın Veliahdi 

ile Mısır kıralı Birinci Faruk'un hem 
şiresi Prenses Fevziye'nin düğün tö
reninde hükümctimizi temsil etmek 
üzere Hariciye Vekilimiz B. Şükrü 
Saraçoğlu'nun reisliğindeki heyet a
şağıdaki aztlardan teşekkül edeceği 
haber alınmıştır: 

Kamutay Reis Vekili Bursa mebu
su B. Refet Canıtez, Cümhurreisliği 

Başyaveri B. Celal Üner, Orgeneral 
Kazım Urbay, Hariciye Umumi Kati
bi muavini B. Nebil Batı, Hariciye 
Hususi Kalem Müdürü B. Zeki Po
lar, vekalet memurlarından B. Recep 
Yazgan. Heyete beş türk gazetecisi 
de refakat edecektir. 

Mimar Sinan 
ihtifali 

İstanbul, 6 (Telefonla) - Mimar 
Sinan'ın ölümünün 341 inci yılı mü
nasebetiyle pazar günü saat 14 tc 
merhumun Sülcymaniyc'deki türbe
sinde ihtifal yapılacaktır. 

Yugoslavya'nın yeni 

Ankara Orta Elçisi 
Belgrad, 6 a.a. - Yugoslavya'nın 

Milletler Cemiyeti nezdindcki daimi 
delegesi B. İvan Subotiç Yugoslav -
ya'nın Ankara orta elçiliğine, Anka -
ra'daki orta elçi B. Accmoviç Yugos. 
lavya'nın Kahire orta elçiliğine ve Ka 
hire'deki orta elçi lvan Vukotiç de Ti 
ran orta elçiliğine tayin edilmiştir. 

Avrupa'nın sulhu için yeni bir 
Milletler Cemiyeti 

Sadri Ertem, Çemberleyn'in, bütün 
Avrupa'ya şamil olmak uzere bir sulh 
organı vıicude getirilmesi lüzumundan 
bahseden si:ızleri,cle alarak, Milletler Co 
miycti tezini müdafaa ediyor ve ittifak
lar sisteminin hakikatte sulha değil har
be riden yol olduğunu söylüyor • 

SON POSTA 

Reisicümhur lzmir' e davet 
ediliyor 

Mevsuk olarak oğrendigini si:ıylediğl 
bir habere gore İzmir Belediye reisi 
Behçet Uz'un, Milli Şefi, dokuzuncu İz· 
mir fuarına davet etmek uzere Ankara'ya 
ridecerini ve fuarın açılmasında heyeti 
vekile azası, meclisten bir heyet ve tiırk 
matbuatının başmuharrirleri hazır bulu
nacağını yazıyor • 

Vergi mükellefleri ve memur 

Belediyenin şehir büdcesi raporun • 
da yapılan tetkiklerin tahsil !iUbelerinde
ki bazı memurların ehlıyetııizligini ve ba
zı amirlerin de otoriter vasıftan mahrum 
olduklarını meydana çıkardığını söyli • 
yerek, bu memurlar arasında doğru diı
rü&t bir ihbarname bile doldurmaktan 
iciz olanların mevcudiyetinden ve bu yüz 
den hukümet makanizmasını luzumsuz 
yere lşral eden işlere meydan verildi • 
ğinden &ikbet ediyor. 

AKŞAM 

Bir dilencinin karı 

"Dikkatler" sütunu muharriri, bir di
lencinin günde 870 kuruı para kazandı· 
ğını söyliyerek bunun, tiırk milletinde • 
ki şefkat ve merhamet hislerine delil ol
duğunu söylüyor ve bu hislerin hayır -
pervcrlik müesseseleri yoliyle cemiyet • 
leştirilmesi lüzumunu ileri siıruyor. 

.................................................... 
Riza ~ah Pehlevi' nin 
Tahran'da heykeli 

İran Şahinşahı alfilıazrct Rıa Pch
levi'nin 61 inci doğum yılı münasebe
tiyle Tahran'ın merkezinde Topha
ne meydanında bir heykeli dikilmiş
tir. 

"Anıt,. Tahranda yapılmıştır. Bu
nu yapan Rahim zade Gulam Rıza 
isminde Leningratta tahsil görmüş 
Bakulü bir genç sanatkardır. 

Dr. Göbbels Kahire'de 
Kahire, 6 a.a. - Seyahatine devam 

etmekte olan alman propaganda nazı
n Dr. Göbels, tayyare ile Rados'tan 
buraya gelmiştir. 

Selanik kız liıeıi talebelerinden 40 kifilik bir grup lıtanbul'a gel
mi1tir. Bunlar lıtanbul kız. lisesinde miıa/ir edilmifle,Jir. 

Yukardaki resimde bu talebeleri görüyorsunuz 



15 mart günü 

Prağ'da görülenler 
1 L'EUROPE NOVELLE'den 1 

Saat 9. Sabahın yedısin· 
den berı radyo alman 

kıtalarının gelmek uzere oldu
gunu ıllin ecııyor ve sukuna da
vet ıhtarlarını tekrarlıyor. 

Çekler ezılmış gıbıdirler. 
Kadınlar aglıyorlar •• Fakat al
nıanlar gururlanıyor ve şımdı 
den cfendı t:ıvn takınıyorlar. 
Şehrin merkezınde, bir alman 
lıseslnın pencereleri şimdiden 
sayısız gamalı gaçlarla susle
nıyor. İşte birden bire kapılar 
açıldı. Fuhrer ın resmi dinda
rane jestlerle binanın cephesı
ne asılıyor. Butun Iıse uçcr u
çer ve ıntızamla sıralanmıştır. 
Yumurcaklar başta, profesor
ler nıhayette, hepsi, yuzlerı şe
fe çevrilmış, askeri adımlarla 
karları çıgniyorlar. Siyah çiz
meli ve meşhur gomlegı sırtı· 
na geçirmiş irı yarı bır adam 
kabil oldugu kadar gur çıkar
mıya çahştıgı bır sesle emir
ler veriyor. Ba lısenin Fuhre
ridir. Herkes onun otoritesine 
tabidir. Sıeg Heıl, Sieg Heil. 
Merasim nihayetlendikten son· 
ra ,kuçiık kıta tekrar yola ko
yuluyor. Yeni rejim başlıyor, 
nasyonal sosyalıst zihnıyeti ha 
rckcte geçmiştir. 

Saat 10. Blastovitz ordusu· 
nun onculerı Prag'a girıyorlar. 
Prasna - Braya dortyol aczın
da, halk kalabalıktır. Deut
scber Haus onunde almanlar 
kurtarıcılarını alkışlıyorlar. 
evcil sessız duran ,ekler az 
sonra harekete geliyorlar. Bir 
ıslık sesi.. Kirli kar parçaları 
yurıiyen askerlerin iızerine du
şuyôr. Kadınlar tukııruyor .. 
Sonra buyuk hır sukut .. Ve ıs
tıraptan ve acizden titriyen 
binlerce ses birden çek milli 
marşını soylemıye başlıyor: 

"Vatanım nerede?., 
Saat 10.30. Motorlu kıtalar 

makineden adamlar gibi Vilson 
garı onunden geçiyorlar. Paris 
trenine muthış tehacum var. 
Yahudiler, sosyalistler, Avus
turya ve Alman)'a'dan evelce 
gelmiş millıyetçiler, Prag fu
arına gelmiş olan ve istilacı
nın gafil bas mış olduğu ya
bancılar bir a once kaçmak 
istiyorlar. S t 10.45 de tren 
hareket ede eK, fakat vagon 
kapılarını pamıya imkan 
yok. İstasyo sefi hududun a
çık ve munak enın normal ol
dugunu temi ediyor. Saat on 
50. herkes vag nlardan iniyor. 
Tren ancak Prag'dan 80 kilo
metre ötedek Bılzen'c kadar 
gidecektir. Ku urler, hıçkırık
lar .. Ve otell r ne koşan tüc
carlar oda! nnın şimdiden 
Gestapo tarafı dan aranmış ol
dugunu oğren yorlar. 

Öğle. Alman çığı şimdi bü
tün 11iddetiy e akıyor. Eski 
ıehri, elçilikler ve şato mahal
lesini istila cdıyor. Genç bir 
alman keskin r sesle vatan
daşların gel ni gormckten 
duyduğu sevine haykırıyor. 

Sat 17. A ştırmalar biri
birini takip ediyor. 

Yorgunluktan ve soguktan bit
kin bir halde ol n askerlerı is· 
kin etmek !az m. Kııilalar he
niız çek askerler yle dolu. Fa
kat buyuk huk met daireleri, 
mektepler tuzum u meskenleri 
temin edebilir Bir albay ken
disine gosteril n binayı goz· 
den geçirırken mazur goril· 
nuz, diyor, sizi abıl. olduğu 
kadar az rahat z etmıye çalı
ıacagız ve bu a cak iki uç haf
ta devam edec t r ... V c der
hal arkasından soruyorlar: 
"Halk ne duşu uyor, butun bu 
olanlar hakkın siz ne duşıi
nuyorsunuz?,. 

Saat 19. Be 1 nden dönen 
cümhurreisi B. Hacha'nın tre
ni istasyona gi ıyor. Şeref se· 
lamını yapmak Ci n bir bolıik 
bekliyor. Fakat bu bir alman 
böluğıidur. Dışarı a, alman ço
cukları cumhur reisini alkış· 
lıyorlar. Her şey ı.luı;linlilmüş
tür. Bunlar gamalı haçlı bay· 
raklarını sallay n alman ço
cuklarıdır. Fak t inkisarlar 

bıtmiş değildir. B. Hacha, Bo
hemya kırallarının eski sarayı
na gidince şansolye Hitlerin 
oral'.a yerleşmiş oldugunu go
rıiyor. Kara ve fırtınaya rağ

men Führer'in otomobili daha 
eve] gelmiştir. Halbuki aynı 
fırtına cümhur reisinin trenini 
uç saatten fazla durdurmuştu. 

Daha o sabah, şafakta birbir
lerinden ayrıldıkları zaman 
"himaye edılen., reis Fiıhrerin 
Prag'a muhtemel bir ziyaretin· 
den bahis açmayı faydalı bul
muştu. Fakat beriki buna hiç 
ehemiyet vermiş gorünmüyor
du. 

Buna mukabil, hliml, ertesi 
ırünü ciımhur reisinin kızına çi
çekler ve bonbonlar gönderi
yordu. 

Saat 20. Yukarı sokakta sa
kin bir sokak. Bir çocuk hay
kırışı, kaldırım üzerinde ~o
ğuk bir gürültü. Birkaç dakık:ı 
sonra babanın cenazesi de og· 
lunun yanına seriliyor. Yuka
rıda bir pençere açılmıştır. Ge
çenlerın müdahalesi ananın ha
yatını kurtarıyor. Hitler girın
ce, yahudiler ümitleriyle ~era
ber akıllarını da kaybedıyor· 
!ar. Nazi sulhu başlamıştır. 

Yarın, emir üzerine, Fuhreri 
tesit için çek bayraklariylc şe
hir donatılacaktır. 

A lman ordusunun çek 
memleketinde miısade· 

re ettiği silahlar hususunda sa
rih malUmat vardır: 1.500.000 
tiıfek, 50.000 makineli tufek, 
20.000 ağır makineli, 2.500 top, 
1.500 tanka karşı top, 600 tank, 
750 en yeni sistem tayyare, ya
ni 35, 40 fırkayı silahlıyacak 
kadar malzeme. Bunun kıyme
ti asgari 15 milyar olarak tak· 
dir edilmektedir. 

Tabii çekoslovak ordusu İ· 
çin biriktirilmiş olan yiyecek 
stoklarını ve butun dunyaya si
lah satan kuvetli bir endüstri· 
nin mumkün randımanını da 
hesaba katmak lazımdır. Fakat 
Almanya'nın silahtan ziyade 
paraya ihtiyacı vardır. Onun i
cin Fransa'nın sipariş ettiği si
lihlar verilecektir, fakat altın
la odenmek şartiyle. Sovyetler 
birliği için yapılan imalat dur
durulacaktır. Esasen Sovyetler 
birliği aldıgı malları eskisi gi
bi altınla odemiye pek yana5-
mamaktadır. 

İzt1raplarm sebebi 
Bütün elemlerimiz, bü

tün korkularımız, sözüm o
na demokratların daima ge· 
cikmesinden, daima hadi· 
selerin arkasından koşma
larından ileri geliyor. 

Eden'in görüşü ne kadar 
doğru! İngiltere ile Fransa 
rejimlerini değiştirmedik
çe, Almanya ve İtalya ile 
aynı zamanda hareket ede· 
miyecekler ve hiç bir şey 
yapamıyacaklardır. 

Musolini'nin ve Hitler'in 
bir fikri, bir maksadı bir 
kaç saat, birkaç dakikada 
hemen yapılır. Halbuki 
Çemberlayn'ın ve Daladye· 
nin bir projesi, bir teşeb· 

büsü yapılmazdan evci par
lamentoda tetkik edilir, beş 
altı nezaret dolaşır da on • 
dan sonra icra mevkiine 
geçer. 

Bu, mazide olanlarla, bil· 
hassa Romanya'da olup bi
tenleri gayet güzel izah e
der. 
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Kanal harbi 
B irkaç hafta oluyor. Bir gazete Almanya ile Polonya a

rasında ''kanal harbi., nden bahsediyordu. Bu harp bit
miş, zaferi Reich kazanmıştır. 

Bu harp dogru durust neden ibaretti 1 
Almanya, Ren - Mayo. Tuna kanalını yaparak şimal denizı 

ile Akdenizi su yolu ile birleştirmek istiyor. Bu kanal yalnız 
kanala sahil olan memleketlerle ticaret yapmıya elverişlı de
ğıl, aynı zamanda şimal memleketleriyle, bılbassa Baltık mem
leketleriyle de ticareti kolaylaştıracaktır. 

Malumdur ki, Litvanya, Estonya ve Letonya, uzun zaman
dır Baltık denizi ile Şarki Akdeniz ya/nrz Karadeniz arasında 
kullam/jlı bir transit yolu aramaktadır. Bu memleketler, yakın 
şarkta iptidai maddeler bulmak istiyorlar. Fakat alman/ar Şi
mal denızi ile Karadeniz arasmda bir muvasala duşunmeden 
eve/ mesele halledilmiş değildi. 

Triyeste - Gdyia veya 1'riyeste • Danzig demiryolu vardı 
ve daha iyi idi. Fakat bu yol çok pahalı idı. Alman gıtyreti o
tomatik olarak Baltık devletlerini alakadar edecekti. 

işte Polonya bundan korkuyordu. Polonya eski Baltık -
Karadeniz kanalı projesini çıkardı. Fakat bu kanalı nasıl aça
caktı? Polonya artık 17 inci asırdakı gibi değil. Her iki deni
ze açılmıyor. Polonya'nrn buyuk nehirlerinden hiç birisi de 
memleket dahilinde denize dokülmı.iyor. Vistul nehri Danzig'
de nihayet buluyor. 

N iemen nebrı Litvanya'dan geçiyor ve Meme/ civarında 
denize dokuluyor. Diğer taraftan Dniester ve Dnieper 

nehirleri Sovyetlerin. 
Polonya bilkumetı yeni bir proje duşiınüyor. Eğer kolay

ca elde edebilir:;e Lıtvanya ile iş birliği yapacak. Diğer taraf
tan, Seret vadisinden aşağı Tuna'ya ulaşacğı soy/eniyor. Yanı 
bu suretle Romanya toprak.farından geçecek demektir. Varşo
va - Bukreş yak.ınlşması hepsıni kolaylaştıracaktır. 

Almanlar, hatta IS marttan evci, Çek erazisinden geçecek 
olan Oder • Tuna kanalından müspet şekilde bahsediyorlardı. 
Bu kanal, Baltık memleketlt!riyle Andolu arasmdaki alrş veri
şi kolaylaştıracaktı. Bu kanal, münhasıran alman toprakların
dan açılacaktı. 

Baltık denizinde bir tesir için düşünülen bu kanal, M emel
in almmasiy/e derhal al111J1n menfaatine çevrilmiştir. Alman
ya yarın Danzig'e yerleşerek sıra Vistıil nehrine gelecek ve 
onun mahrecini tllcıyacaktır. 

Polonya artık kanalların bir milletlerarası kıymt>tini dü
şünemez. O sıkboğaz edilmiş bir haldedir ve Almanya'nın ona 
musaade ettiği şart dahilinde koridordan ntles alamıyacaktır. 

Alman iktısııdi genişlemesi, Polonya'yı kıskaçları arasına 
alarak Tuna ağzına doğru, ve Baltık denizinin şark sabili bo
yunca ilerlemekte devam edecektir. 
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Yarıova idam 

edilemez 
Avrupa'nın şarkında ayrı 

ayrı, garp demokratlariyle 
irtibat imkanı olmıyan 35 
milyonluk bir millet, 90 
milyon almana hararetli va
tanperverliği ile karşı ko· 
yuyor. 

Kahraman denecek adam 
lar bile Polonya'nın önün
de eğilmelidir: Polonya ni· 
hayet Avrupa'nın şerefini 
koruyabilecektir. 

Musolini'nin son nutku 
üzerinde ne gibi bir hü
kümde bulunurlarsa bulun
sunlar vicdan sahibi olan
ların hepsi bir nokta üze
rinde duruyorlar: faşist İ
talyan şefi, çeko-slovakya 
çifte idamını ezici bir istik
rahla itham ederek tarihin 
hükmüne iştirak etmiştir. 
Bir millet şerefinden ayrı
lıyor, mukavemet etmeksi
zin kayboluyor, döğüşme

den ölüyor .. 
Petit Bleu 

Nihayet! 

Avrupa tarihinde bir yap 
rak çevrildi; yeni bir devir 
başlıyor. Hitlerle Musolini 

ya zayıf komşularını birbir 
kurban etmekten vaz geçe
cekler, yahut bir Avrupa 
ittihadına çarpacaklar. Ya 
artık hiç harp olmıyacak, 

yahut umumi bir harp ola
cak. 

İnsanın vaziyetin çok ay
dınlık olduğuna inanacağı 

geliyor. Birkaç gündenberi 
aıfırın yanlarına düşen sulh 
şansı bir kaç derece kazan
dı gibi. 

Eğer Napolyon, kendisi
ne karşı devletlerin birleş· 
miye başladığını görseydi 
kuvetlerini toplamıya za
man bırakmadan hasımlar
dan birisinin üzerine atılır
dı. Bu usulü belki Hitler 
taklit eder. Bu cihetten va
ziyet tehlikelidir, bunu bi
lelim, fakat gene bilelim ki, 
eğer harp çıkarsa bizim i
çin çok iyi olur. Çünkü Al
manyanın ardında Rusya'
nın geniş imkanlarına da
yanmış, büyük ve kalabalık 
bir ordusu bulunan bir ha
sım bulunuyor. Harp çıkar
sa, her cihetten vaziyet bi
zim lehimize olacaktır. 

Petit Parisien 

İngiıiz makinesi 
İngiliz dostlarımız bir -

kaç aydan beri zulmet ale-

zife ve huylarına ait verdiği malUma· 
tı dikkatle dinledikten sonra: 

- Evin planını görmek istiyorum, 
dedi. Bina kime aittir? [KURBAGA 

Kurbağa namına konuşan genç kadı
nın kim olduğunu bildiğime yemin e
debilirim. Dıck: 

-29-~ 

Yazan: Eclgar W ALLACE 
yor? Ben Lola Bassano'yu kast edi
yorum. 

- Maitland'a. Evi, Prens dö Kodan 
satın aldı, ve ... 

- Evet, evet, biliyorum. Mlle Bas
sano saat kaçta eve döndü 1 

- Saat 11 den beri evde. 
- Yalnız mı? 
Adam tereddüt etti. 

- Peki ama bunu ne için yapsın? 
Diye inildedi. Ne için? 

Elk: 
- Bu s · senelerce eve) işitmiş -

tim, diye devam etti. O zaman sahne
ye çıkıyordu. Henüz bir çocuk sayı
lırdı. Ona "mukallit çocuk" derlerdi. 
Bir şeye dıkkat ettim yüzbaşı Gor • 
don: Telsiz, ses hatalarını, bir per -
fevsizin de ıyi gösterdiği gibi büyül
tüyor. Onun da telaffuzunda eskiden 
beri bozukluk vardır, "s" )eri iyi söy
liyemez. Belki siz farketmediniz, fa. 
kat benim kulağım çok hassastır. De
min siz de i itmediniz mi? 

Dick tasdık etti. 
- Evet, onun sesi idi. Sahneye çık

tığından hıç haberim yoktu. Babası 
da sanatkar mı idi? 

- Babası ·ok kil Gordon hayretle, 
sustu. 

- Deli mı siniz? Ella Bennett'in 
• babası ... 

Elk. siık etle tashih etti. 
- Ella Bennett'ten kim bahsedi • 

Bir an sessiz kaldılar. Dick, sesi 
kısılmış gibi: 

- Onun sesi olduğundan emin mi
siniz? Diye. sordu. 

- Şüphesiz Lola idi. Mlle Ben • 
nett'in sesini taklitte bir haylı mu -
vaffak oldu. Fakat hangi mukallide 
sorarsanız sorun, size bu nevi tatlı 

seslerin kolayca taklit edilebileceği· 
ni söyler. 

Dick, içi rahatlamış bir halde: 
- Vay hınzır, diye bağırdı. Ella 

Bennett'ten bahsettiğimin pek ala 
farkındasın da hiç bozuntuya verme
din değil mi? 

Elk: 
- Evet, hakkınız var, dedi. Saati -

niz kaç? 
Saat üç buçuktu. Elk, adamlarını 

topladı, on dakika sonra polis otomo
billert onları Caverley House'in kapı
sına bıraktı. Zili çaldılar. Kapıcı açtı, 
ve Elk'i tanıdı. 

- Gene zehirli gaz mı var? Diye 
sordu. 

Elk, kapıcının, kiracıların isim, va-

- M. Maitland ile beraber geldiler 
ama, erkek biraz sonra gitti. 

- Başka kimse gelmedi mi? 
- M. Maitland hariç, kimse gelme-

di. 
- Bana kapıların anahtarını verin. 
Kapıcı tekrar tereddüt etti. 
- Bu bana yerimi kaybettirecek 1 

Kapıya vuramaz mısınız? 
- Bu benim hususiyetlerimden bi

ridir. Muhakkak her gün birinin ka -
pısını çalmak adetimdir. Fakat şu an· 
da anahtarlara ihtiyacım var. 
Lola'nın kapıyı içerden sürgüliye -

ceğini hesap etmemişti. Kapıya vur
mağa, zili çalmağa mecbur oldu. Ne
den sonra içerde elektrik yandı. Lo
la, kapının aralığından göründü. 
Hayretini saklamağa lüzum görmek
sizin: 

- Bu ne demek? Ne istiyorsunuz, 
M. Elk? Dedi. 

- Bir dost ziyareti.. İçeriye gire
bilir miyim? 
Kapı açıldı. Elk önde, Dick ve po

lisler arkada içeriye daldılar. 

1. 4. 1939 
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minden, Cenevre masalı, si
lahsızlanma masalı, Avru
pa kıtasından apayrı durma 
masalı gibi masallar ülke
sinden çıkmış bulunuyor
lar. 

İngilizler ağır hareket e
der. Hareket edince de tam 
ederler. İngiliz makinesi 
bir kere yerinden oynadı 
mı, kudretle çalışmıya baş
lar. 

Petit /ournal 

Hitler'in 
pl6nı 
Çemberlayn'ın Avam ka· 

marasında yaptığı beyanat 
herkesi biraz düşündüre

cek. Hitler Polonya'ya kar
şı geniş mikyasta, fakat sa
kin sakin askeri hazırlıklar 
yapıyor. Himler'i Danzig'e 
gönderdi. Sözde orada S.S. 
O. ve bazı hususi teşekkül
leri teftiş edecek. Halbuki 
hakikatte koridordaki sivil 
alınanları teşkilatlandıra

caktır. Danzig koridorun
da 250.000 alman vardır. 

Bize Berlin'den değil, 

Varşova'dan şöyle bir ha
ber geliyor: Almanlar Po
lonya'ya taarruz etmek için 
tayyarelerini yüzde 60, 
motörlü kıtalarını yüzde 75 
nispetinde toplamışlardır. 

Almanlar Polonya'ya dört 
noktadan taarruz edecek
lerdir: 1- Oderberg ve Te
şen'den. Oderberg şehrini, 
polonyalılar bir müddet e
vel çeklerden aldılar. Bu
rası demiryolları irtibatı 

noktasından çok mühim ve 
meşhur bir şehirdir; 2 - İ
kinci taarruz noktası Yu
karı Silezya ve Poznan'ın 
cenup kısmıdır; 3 - Polon
yayı deniz irtibatından a
yırmak için Pomeranya'
dan; 4 - Dördüncü taarruz 
istikameti de şimalden, şar
ki Prusya hududundan 
Suvalki ve Kolns şehirleri 

üzerine. Ve bu son taarruz, 
Polonya'yı Litvanya'dan a
yırmak gayesini istihdaf 
etmektedir. - G. Tabous • 
d'Oeuvre'den 

Romanya ve 

müttefikleri 
Çemberlayn'ın beyanatı, 

şarka doğru olan alman ya
yılışını tahdit etmek için 
kullanılan ingiliz müdafaa 
diplomasisinin ancak bir 
kısmını meydana çıkarmış
tır. 

Hakikatte, bir ingiliz -
leh ittifakı ile karıı karşı
ya değiliz; fokat geniş bir 

birlik var. 
Almanlar Litvanya'dan 

Memel'i kopardılar: ihti
maldir ki, İngiliz vaitlerine 
Litvanya da iştirak edecek
tir. Litvanya'nın müstakil 
olması Polonya için hayati 
bir menfaattir. 

Romanya - Polonya itti
fakına, şimdiye kadar an
cak Rusya'ya karşı askeri 
bir mukavele deniyordu. 
Fakat sonra bu ittifakın bir 
alman tecavüzüne karşı tat
biki kabil olacaktır. 

Romanya Türkiye ile, 
Yugoslavya ve Yunanistan
la bağlıdır. Bu topluluk 
sulhun idamesine yarıya

caktır. 
L'Ordre 

Madrid 

alındıktan sonra 

Noye Zürher Saytung· 
un muhabiri Madrit'ten ya
zıyor : 

Şehir adım adım nor
mal görünüşe avdet etmek
tedir. Bütün evlerin pen· 
~erelerinden milli bayrak
lar sarkmaktadır. Bu bay
raklar, yıllarca bir köşeye 
gizlenmiş ve gizliyenler i· 
çin bir ölüm tehlikesi ol
muştur. 

Şehrin her tarafında 
büyük bir faaliyet başla
mıştır. Halk, sokaklara dö· 
külmüş, kimi bir iskemle -
ye binerek kızılların du
varlara yazdıkları propa· 
ganda yazılarını silmekle 
meşgul, kimisi de komü
nist kitap ve yazılarını ya
karak bayram yapmakta· 
dır. 

Sokaklar süpürülmekte 
olduğu Msin, tıka baaa dol
durulmuş olan düzinelerle 
çöp arabası, biribiri arka· 
sından caddelerden geç· 
mektedir. Her tarafta ala
bildiğine bir temizliktir, 
gidiyor. 

"Ritz,. önünde yüzler
ce kadın masa ve sandalye· 
leri silip temizlemektedir. 
Binlerce işçi ve asker bari
katları yıkıp deviriyorlar. 
Ölümün düne kadar pusu 
kurduğu sokak ve mey· 
danlardaki istihkamlarda 
şimdi çocuklar zıplayıp oy
nıyorlar. 

Şehre mütemadiyen sü· 
vari kıtaları, bisilrl,.. \re 
motosiklet taburları gel
mektedir. Halk, hayret ve 
heyecan içinde hadiseleri 
seyrediyor ve çoğu olup 
biten şeylere adeta inana .. 
mıyor. Hükümetçi propa
gandanın caniler dediği 

askerler, tütün, ekmek, sar· 

Ankara 

TURKIYE 
Radyo Difüzyon Postalan 
TÜRKİYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

DALGA UZUNLUGU 
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. 

CUMA - 7.4.939 
12.30 Program 
12.35 Tıirk muziği - Pl. 
13.00 Memleket saat ayarı, a

jans ve meteoroloji haberle
ri. 

13.15-14 Müzik (Karışık prog
ram· Pi.) 

17.30 Konuşma (İnkılap tarihi 
dersleri • Halkevinden nak· 
len) 

18.30 Program 
18.35 Müzik (Neşeli miızik • 

Pi.) 
19.00 Konuşma 
19.15 Türk müziği (Fasıl hey

eti) Çalanlar: Hakkı Der
man, Eşref Kadri, Hasan 
Gür, Hamdi Tokay, Basri 
Üfler. Okuyan: Celil Tok -
ses. 

20.00 Ajans meteoroloji haber
leri, ziraat borsası (fiat) 

20.15 Tıirk müzigi. Çalanlar: 
Vecihe, Eşref Kadri, Ke
mal Niyazi Seyhun, Cevdet 
Çagla. Okuyanlar: Necmi 
Rı.;ı;a Ahıskan ve Radife 
Neydik. 1 • Nihavent neşre
vi. 2 - İsmail Hakkı - Niha· 
vent yurük semaı - Feryadi
le yadeylerken. 3 - Hacı Arif 
beyin • Nihavent şarkı • Şa
rap iç ırülfeminde. 4 - Rah· 
mi beyin - Nihavent şarkı • 
Suzup su.;ı;üp de ey melek. 5 -
Fahire Fersan - Taksim. 6 • 
.... - Nihavent şarkı - Soyle 
nedir baisi ihın. 7 - .... - Ni
havent şarkı - Bakmıyor ı;eş
mi siyah. 8 • Refik Fersan -
Hiıseyni şarkı - Bir bakıcı 
birleşerek, 9 - Sadettin 
Kaynak - Muhayyer şarkı • 
Batan ırü kana benziyor. 10 -
.... - Halk tiırkiısü - Ay dol· 
du batmadı mı. 

21.00 Memleket saat ayarı. 
21.00 Konuşma (Haftalık spor 

servisi) 
21.15 Esham, tahvilat, kambi

yo - nukut borsası (fiat) 
21.25 Neşeli plaklar - R. 
21.30 Müzik (Senfonik plak-

lar) 
22.30 Müzik (Melodiler - Pi.) 
23.00 Müzik {Cazbant - Pi.) 
23.45.24 Son ajans haberleri ve 

ı yarınki program. 

dalya dağıtıyor. İçlerl 
Frankocu askerlerle dolu 
kamyonlar, ardı arkası ke -
silmeden mütemadiyen ge
çiyor ve halk tarafından 

selamlanıyor. Erkeklerin 
hepsi, düğme deliklerine 
6arı · kırmızı kordeleler 
takmış, kadınlar saçlarını 

milli renklerle süslemiş ol
duklar halde sokaklarda 
dolaşıyorlar. 

Tayyareler gayet alçak
tan uçarak kurtuluş bayra
mına iştirak ediyorlar. 
Meydan ve sot-k'Iardaki 
hon,.-ı:.ıcıer dans havaları 

çalmakta, askerlerle genç 
kızlar büyük bir neşe için
de dans etmektedir. Sine -
ma ve tiyatrolar da derhal 
faaliyete geçmiştir. 

" Arriba" gazetesinin 
ilk nüshası deste deste 
halka dağıtılmıştır. Kam· 
yontar durmadan iaşe ve 

Aurupa 

OPERA VE OPERETLEF 
15 Hamburg - 16 Doyçı 
zender - 18 Konıgsber& 
19.50 Ştutgart - 20.10 11 

!in - 20.15 Milano - 21 ~ 
bruk. 

ORKESTRA KONSERLb 
VE SENFONİK KONSt;ı• 
LER: 9 Berlin - 10 Ha 
burg - 12 Keza - 14 Şt1l· 
gart - 19.30 Stokholrıı 
20.10 Breslav, Ştutgart 
21.25 Hamburg - 21.50 ~ 
penhag - 22.30 Hamburg. 

ODA MUSİKİSİ: 8.50 Fra 1 furt - 11 Liypsig - 11· 
Kolonya - 15 Ştutgart 
15.30 Laypsig - 16 Mlinib 
18 Ştutgart - 18.45 H 
burg - '20.10 Miınih - 22.I 
Stokholm. 

SOLO KONSERLERİ: 9 B 
!in - 11 Konigsberg - ıı.1 
Hamburg - 11.30 Berlin 
17.30 Stokholm - 18 Br 
lav, Frankfurt - 19 KolO 
ya 21.50 Beromiinster. 

NEFESLİ SAZLAR (Mart· 
s.): 6 Kwnigsberg - 10 
Munih 

ORG KONSERLERİ VE J{ 
ROLAR: 8 U.ypsiıı - 8 
Bertin - 8.30 Kolonya 
9.30 Breslav - 19.15 Var 
va - 19.30 Frankfurt -
Beromünster - 21 Mila.11 
Roma, Varşova - 22.30 B 
ksel - 24 Ştutgart. 

HAFİF MÜZİK: 18 Berlin 
DANS M0Z1Cl: 23 Flora 

- 23.45 Liyon - 0.15 Tul 

Sovyet radyolarmda T .. 
kiye için konser 

Yabancı memleketlerle kiil 
tür münasebetleri idame umu 
Sovyet ''V oks" cemiyeti il 
$.S.C. B. Radyo - Komite& 
Tiırkiy~ için bir radyo konı 
ri tertip etmiatir. Bu konser 
7 nisan cuma giınü, Türki~ 
saatiyle saat tam 21 de, 114-' 
Moskova, 1210 Kiev, 1060 1' 
!isi, 349,2 Simferopol ve 309 
Odesa radyo istasyonlari>'l' 
neşrolunacaktır. 

Konserin programında, so 
yet kompozitorlerinin a~ğı 
daki operetlerinden parçal 
vardır: 

Dunayevski - "Altın vadi 
Aleksandrov - "Manilovsk' 

ta duğtin". 
Riyakov • "Soroçin pana)'l 

rı,.. 

Bu operet parçalarını, Moll 
kova operet tiyatrosu ıoliıt 
!erinden Kulakov, Dubinaka 
Danayev, Klasova, Sabitska 
ya, Yevkov ve Pokrovska 
teganni edecektir, 

hastane levazımı taşana" 
tadır. İlk günlerde, bal 
parasız ekmek dağıtıı.ma) 
tadır. 

Şemsiye! 
İngilizler, Avrupa sıı}' 

hunı.~n hakikaten bölünnıel 
ve hitlercilik iştihasını' 

kapanmaz olduğunu ~=1•" 
yet gördül ..... 

Artık "uçan sulh mübef 
şiri,, tebessümü bıraktlı 

dişlerini sıktı. Dillere def 
tan olan şemsiyesi şiı:nÖ' 
korkunç bir alet oldu. 

İngiliz teşebbüsü son de' 
rece cesaret ve katiyetl' 
yeni bir merhalenin başlat!' 
gıcını, karışıklığın sonu11° 
ve ilk sulh ümidini göster 
di. 

- Yarın sabah polis müdürüne şi· 
kayet edeceğim, bana hak vermez ise 
gazetelere müracaat edeceğim. Bu a
raştırma utanılacak şey doğrusu ... 
Gece yarısı, yalnız ve müdafaasız bu
lunan bir genç kızın kapısı zorlanır 
mı? 

Hafif bir ses işitildi, sonra dolabın 
ön kısmı aşağıya doğru düştü. 

- Bu portatif, gizli bir yatak ola
cak anlaşılan! Küçük bir apartıman 

için çok pratik bir şey. 

madım, dedi. Fakat - belki tanırs1' 
nız - dostlarımdan birinin kız karde' 
şi aleti kullanmak için bana rica et ' 
mişti. Kendisi bir saat evel bura~ 
ayrıldı. 

Elk: 
- Bir genç kızın, yalnız ve müda

faasız kalacağı zaman yalnız gece ya
rısı olabilir, dedi. Apartımanınıza bir 
göz atacağım, Lola. 
Şüpheyi calip hiç bir şey yoktu. 

Banyodan yatak odasına geçiliyordu. 
Elk, banyo odasına girince pencere -
terden birinin açık olduğunu gördü. 
Dışarıya doğru sarktı, elektrik lamba
sının ışığını dıvarın üzerinde dolaş -
tırdı, ve dıvara raptedilmiş camdan 
küçük bir bobin gördü. 

- Bir izolatöre benziyor, dedi. Ya· 
tak odasına dönerek aleti tetkike baş
ladı. Odanın bir kenarında büyük bir 
dolap duruyordu. Kapağını açtı. Eli
ni, içinde asılı elbiselerin arasına 

soktu. 
- Sıcak bir dolap f Bu ne biçim 

şey, Lola? Dedi. 
Kadın cevap vermedi, ellerini ka -

vuşturmuş, gayri memnun bir halde 
onu seyrediyordu. 

Elk, dolabı kapadı. Ve parmakları
nı, gizli yayı bulmak için dolabın 

sathında gezdirmeğe başladı. Onu, 
bulmak için uzun müddet aradı. Ni -
hayet parmaklarının tazyiki altında 

tahtalardan biri yerinden oynadı. 

Fakat meydana çıkan bir yatak de
ğildi (Eğer yatak olsa idi Elk cidden 
müteessir olacaktı.). Bir telsiz mer -
kezi için lazım gelen sıra sıra lamba
lar, transformatörler, ve daha bir sü
rü cihaz ortaya çıktı. 

Elk takdirden kendini alamadı. 
- Müsaade kağıdınız var, değil 

mi? Diye sordu. Fakat böyle bir ka
ğıdın mevcut olacağını hiç de tahmin 
etmiyordu. Çünkü lngiltere'de verici 
bir istasyon teşkil edebilmek için ko
lay kolay izin alınamazdı, bunun i · 
çin, kadının bir çekmeceden istediği 
kağıdı çıkarıp kendisine getirmesi ü
zerine, hayrette kaldı. Kağıdı okudu, 
sonra başını salladı. 

- Diyecek yok, hepsi muntazam, 
dedi. Şimdi bana bir de Kurbağa li -
sansınızı gösterir misiniz? 
Kadın, bıkkın bir tavırla: 
- Espri yapmağa kalkmayın, dedi. 

Gece alemi uyandırıp müsaade kağı
dı sormayı adet mi edindiniz? 

- Bu aleti Kurbağalara bir tebliğ
de bulunmak için kullandınız. (Elk, 
başını kadını ittiham ederek sallıyor
yordu.) Şimdi, M. Gordon'a bunu ne 
için yaptığınızı izah eder misiniz? 
Kadın, ilk defa olarak Dick'e doğ

ru döndü. 
- Haftalardan beri bu aleti kullan-

Gordon: 
- Mlle Bennett'ten bahsediyorf0' 

nuz değil mi? Dedi. Kadı.o hayretle 
kaşlarını kaldırdı. 

- Nasıl keşfettiniz? 
Elk: 
- Ben keşfettim, diye müdah~ıe 

etti. Meşhur taklitlerinizden birı~ 
daha işitince derhal anladım. :Nas!~ 
konuştuğunu size öğretmek için ge11 , 
kızın burada bulunacağını düşil11, 
düm ! Zavallı Lola, sizin işiniz ti 
marn 1 Kurbağalara hita{l etmeğe bir 
ladığınız zaman Mlle Bennett yanıııt: 
da bulunuyordu. Sesinizi işitin'{: 
"Ne dersiniz M. Elk, oldukça muva ıı
fak oluyor, değil mi?" Diye sordıı· 
Hapı yuttunuz, Lola. Her şeyi old , 
ğu gibi itiraf etseniz hakkınızda ıı;, 
yırlı olur, sizi bu işten kurtarJllll ô' 
çalışırım. Dün gece "7 numara".Y1 .. , 
yakaladık, herşeyi itiraf etti. Bu gu~. 
!erde Kurbağa da elimize düşecefS 
Selametiniz için şansınızı son de 
tecrübe edin. 
Kadın, alayla: cıe· 
- Çok acıklı konuşuyorsunuı: 1, 

di. Demek "7 numarayı" yakaladıı11,l• 
Kurbağa'yı da nerede ise ortadan Jc 
dıracaksınız öyle mi? 

Elk: 
(Sonu var) 
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Anadan, babadan 
gelir mi? 

"Asya' da beşeriyetten 
önce gele~ bir devir,, 

1 Gün İçin 
Turist 

Bakınız, ona hiç şüphe yoktur. 
Şeker hastalığmın anadan yahut ba 
hadan geldiğine misaller pek çok 
görülür. Dört nesilde sıra ile bu 
hastalığa tutulmuş olanlar bile gö
rüldüğünden ona soy hastalığı de -
nilir .. İstatistiklere bakılırsa §ekerli 
hastaların yüzde 53 Ü bunu doğar -
ken ya analarından, ya babaların -
dan getirirler. Bir rivayete göre de 
insanı birden bire eritmiyen yağlı 
§eker hastalığından ziyade, öteki 
birdenbire eriten ve çabuk götüren 
cjnsi irsi olur .... Daha ince tetkikle
re girişenler en çoğunun babadan 
geldiği neticesine varmışlardır. Has
talığın irsi olduğunun bir delili de 
ikizlerin biri - büyüdükten sonra 
- şeker hastahğma tutulduğu va -
kit öteki kardeşinde de hastalığın 
meydana çıkmasıdır. 

Veraset işlerinde Mandel kanun
ları keşfedildikten sonra şeker has
talığı da bu kanuna tamamı tama -
mına uygun çıkmıştır: ikisi de şeker 
hastalığına tutulmuş bir kadınla 
bir erkek biribiriyle evlenirlerse ço
cuklann hepsi §eker hastalığına tu
tulur ... Kendisinde §eker hastalığı 
bulunmamakla beraber soyunda 
bulunan biri, kendisinde bu hasta
lıktan bulunan biriyle evlenince ço
cukların yarısı hastalığa tutulur •.. 
Kendilerinde hastalık bulunmıyan 
fakat ikisinin de soyunda §eker has
talığı bulunan bir kadınla bir er -
kek biribirlerile evlenirlerse çocuk
ların dörtte biri hastalığa tutulur ... 
Kendisinde şeker hastalığı bulunan 
bir erkek veya kadm, ne soyunda 
ne de kendisinde bu hastalık bulun· 
nuyan bir kadın veya erkekle evle
nirse çocukların hiç biri hastalığa 
tutulmaz. 

Bu tabiat kanununun içtimaiyat
taki ehemiyetini şüphesiz takdir e -
dersiniz: kendisinde veya soyunda 
bu hastalık bulunan biri evleneceği 
\1akit, doğacak çocuklarının seli.
metini dütünürıse, eşinin ne kendi
sinde ne de soyunda bu haı;tahktan 
eser bulunmadığını tahkik etmek 
lazımdır. 

Şu kadar ki, §eker hastalığı pek 
çok defa irsi olmakla beraber, ço -
cuk Cloğarken bu hastalıkla birlik • 
te g~lmez. Doğar doğmaz §eker 
hastalığı meydana çıkarmı§ çocuk 
şimdiye kadar bütün dünyada ancak 
sekiz tane görülmüştür. Çocuğun 
anasından veya babasından getirdi
ği hastalığın kendisi değil, ona isti
dattır. Bu istidat bazılarında genç 
yaşta, fakat en çoğunda kırkından 
sonra meydana çıkar. 

raciğer veya böbrek kumları, oynak 
yerlerinin ağrıları, yarım bat ağrısı 
bulunur. Bunlar da - eskiden ar
tritisma denilen - metabolisma bo
zukluğu neticesi olan hastalıklar~ 
dır. 

Şeker hastalığı anadan veya ha· 
hadan geldiği gibi, acaba, karı ko· 
ca arasında da bulaıık mıdır? 

Bir aralık bunun da mümkün ol
duğunu pek ciddi olarak dütünen, 
hem de meşhur tıb hocaları arasın· 
da, hekimler çıkmııtı. Bazdan ista
tistik toplamışlar ve karı koca ara
sında müşterek şeker hastalığına, 

pek de çok olmamakla beraber, 
haylice misaller bulmuşlardı. Me
sela 3000 de 24 yahut 5,159 da 36. 
Bunun iizerine şeker hastahğınm 

mikrobunu aramak da pek tabii ol
muştu. 

Bu hastalığın mikrobunu aramak 
şimdi artık gülünç saydır. Fakat 
hayat ilminde işbağ nazariyesi da
ha iyi tetkik edilmiye başlanıldı
ğından beri, §eker hastalığının mik
ropsuz olmakla beraber, kocadan 
karıya bulaşabileceği fikrini büs
bütün yabana atmamak lazım geli
yor. Bir kadının ikinci kocasından 
olan çocuklarının ölmÜ§ birinci ko
casına benzemesi gibi, şeker hasta· 
lığı tarihte meıhur olan bir kadının 
şekerli kocası öldükten sonra, şeker 
hastalığına tutulması bir tesadüf e
seri olmıyabileceğine ihtimal veri· 
yor. G. A. 

Aleni teşekkür 
Sevgili eşim ve babamız, Ziraat 

bankası muamelatı umumiye şeflerin 
den, emekli Şükrü Yenigün'ün ara
mızdan ebediyen ayrılması hasebiy -
le, lütfen cenaze merasimine iştirak 
eden ve mektup ve telgrafla teessür
lerimizi paylaşan dostlarımıza teşek-
kürler ederiz. 1195 

Refikası Kızı 

Halime Yenigün Leman Incediken 
Oğlu 

Reşa• Yenigün 

J ...................................... -._ 

MÜNÜR NURETTiN 
12 ve 13 Nisan 

Yenişehir ULUS sinemasında .. . . . 
: Yalnız 2 konser verecektir. : . . 
: Yerlerinizi hell!en kapatınız. : . . 
......................................... ıl"' 

Profesör Pittard, Asya'da beşeri-' 
yetten önce gelen bir devir" mevzulu 
konferansını, dün, saat 17 de Halke
vi salonunda vermiştir. Konferans 
bir buçuk saat sürdü. Salon hınçahınç 
doluydu. Birçok profesörler, Ankara
daki yüksek mektep talebeleri ve şeh
rimizin münevverleri konferansı bü
yük bir alaka ile takip ettiler. 

Madam Pittard, bugün saat 16.30 
da Kız lisesi salonunda garbin tanın
mış muharrirleri mevzuu üzerinde bir 
konuşma yapacaktır. 

Profesör Pittard ve Madam Pittard 
pazar sabahı 8.20 treniyle şehrimiz -
den İstanbul'a hareket edecek ve İs
tanbul Üniversitesinde de birkaç ko
nuşma yapacaklardır. 

Asya' da (jn - be$erhet 
Cenubu şarki Asya'sı ile ~arki As

ya'nın yontma taş devirleri meçhul o
larak kaldılar. Ancak 1925 denberidir 
ki, bu çok eski medeniyetin Avrupa
da olduğu gibi Çin'de de yaşamış ol
duğunu biliyoruz. Aynı mıntakaların 
fosil insanlarına gelince, bunları da 
ancak 10 yıldanberi, Pekin'in cenubu 
garbisinde kain Şu - Ku - Tien'de ya
pılan keşifler sayesinde öğreniyoruz. 
Bu bir iki yıl zarfında, bu devrin 
insanına pek çok - miktarda iskelet 
neviden bakilerini elde ettik. Ve bu
gün diyebiliriz ki Pekin tipinin kafa 
tası morfolojisine vakıfız. 

Bulur bulmaz, bunun pitekantrop 
ile yakınlığını tesbit ettik. 
Şunu hatırlatalım ki, pitekantrop, 

Cava adasında, Trivil'de, Bay Ojen 
Dübua tarafından bu zatın yüksek ü
çüncü devre ait olduğunu zannettiği 
topraklarda - bulunmuştur. Bölüntü
ler, bir kafa tası üstünden, bir uyluk 
kemiğinden, iki azı dişinden ibaret -
tir. Bazı kırıntılar da daha sonra bu
lunmuştur. Ve son yıllarda aynı mın
takada başka kafa tasları keşfolun -
muştur. Bay Dubua, mevzuubahs ba
kiyeleri, yüksek maymunlarla insan 
arasında bulunan ve Gibbon'na çok 
yakın olan bir varlığa ait olarak ka -
bul etmiştir. 

Muasır oldukları anlaşılan 
iki tabaka 

Pitekantrop'un kronolojik ve jenea 

lojik vaziyetleri çok münakaşalara se
bep olmuştur. Çok mühim olan bir 
nokta da şudur ki Trinil tabakaları a· 
dı verilen tabakalar, Şu - Ku - Tien 
tabakaları ile muasır ve yahut hiç ol
mazsa aşağı yukarı muasırdırlar. Bu 
hadise Avrupa'da vukua gelen hadi
selerle mukayese edilince, Şu - Ku -
Tien'in eski löss tabakaları yaşının 
Avrupa'nın Şellen adlı sıcak devre
siyle mukayese edilebileceğinin ihti-

Prof. Pittard dün bu mevzu 
üzerinde enteresan bir konuşma yaptı 

mal dahilinde olduğu anlaşılır. Pekin yordu; şimdi, kendisine bir kardeş gi
civarında bulunmuş olan insan baki- bi benzi yen bir arkadaşı var; bu bü
yelerine Sinantrop adı verilmiştir. Fa yük bir kazançtır. 
kat maalesef, tekrar edelim ki bu ye- İnsanların menşeinin heyeti mec
ni varlığın yalnız kafa taslarına ve muası bakımından, sinantrop·pitekan
hatta kafa taslarının da üstlerine ma- trop bir muamma olarak kalmaktadır. 
likiz. Bunun geri taraflarına ait an- Fakat unutmıyalım ki dünyada hal-
cak döküntüler elde ettik. !olunmamış birçok muamma vardır! 

Palcolitik Çin'in bu pek iptidai in- Asya'nın cenubu şarkisi nüfusları· 
sam quarzitleri yontmağı ve ateş yak- nın, ilk cedleri arasında, bedenleri 
magı biliyordu. Dimağı gayet küçük· normal olarak teşekkül etmiş gibi gö
tü. Sinantrop'un kafa tası siası 966 rünen, halbuki dimağı geri kalmış o
santimetre mikabı ile 1200 santimet- lan tiplerin mevcut olduğunu söyliye
re mikabı arasındadır. Bu aşağı yu -1 bilmek de epeyi bir şeydir. Bu mor
karı pit!kantrop'un kafa tası siası ı fo - fizyolojik ayrılık üzerine birçok 
demektir. (900-1000 santimetre mika- faraziyeler kurulabilir. Mesela farze
bı) . Erkek sinantropun vasati yüksek dilir ki. dimağın tedrici ve yavaş ya
liği herhalde 1,65 metre idi. Oldukça vaş inkişafına bunun önceden inkişa· 
yüksek olan bu boy morfolojik bakım fı sebebiyet vermiştir; yahut da di -
dan bir te.ıad teşkil etmektedir, zira mağları nisp~ten küçük olan antro
bunun umumi inkişafında, bedenin poidlere bakarak denebilir ki, bizim 
büyükliiğiı ile dimağın büyüklüğü a beşer dimağı olarak taşıdığımız uzuv, 
rasında bir münasebet vardır. ani bir değişme ile hasıl olmuştur. 

Sinantrop'un kafa tası, umumi hat· Fakat sinantrop - pitekantrop'un di -
larında pitekantrop kafa tasının aynı· mağı antropoitlerin dimağından çok 
dır. Biribirinin yanına konunca, bu i- daha büyüktür. 
ki kafa tası tipi hemen hemen tama - Tekrar edelim: bu hususta birçok 
men biribirinin benzeridir. faraziye ortaya atılabilir. Fakat bun-

Bu morfolojik mukayesenin ehemi lar mevsimsiz olmazlar mı? Keşifleri

yeti burada görülüyor. Eğer hakika - miz bu hususta henüz pek kifayetsiz
ten Trinil ve Şu - Ku - Tien yerlerim dir. Bence bu kifayetsizlik, men~ele
aynı kronolojik kıymeti haiz yerler rimiz hakkındaki bütün araştırmala
olarak telakki edebilirsek, bu jeolojik rımızı genişletmek ve derinleştirmek 
ve anatomik bakımlardan yapılmış için büyük bir münebbihtir. 
muzaaf mukayeseden şu netice çıkar: 
eski dördüncü jeolojik devrede, As -
ya'nın cenubu şarkisinde, orta boylu 
ve gayet küçük kafa taslı bir kütle 
yani dimağı bugünkü dimağlarla kı
yas kabul etmiyecek derecede zayıf 

olan bir insan grupu yaşamıştır. Taş 
yontmağı ve ateş yakmağı bilen bu in 
san kütlesi, görünüşe göre, aynı ırka 
mensuptur. Belki ilerde ona ancak bir 
ad vermek kifayet edecektir. Ve pite
kantrop adı en eskisi olduğundan, o
nu almak belki mümkün olacaktır. 

Asya ön - beşerhetinin 
menşeleri 

Bu Asya "Ön - beşeriyeti" nin men

şeleri hakkında henüz hiç bir şey bil
miyoruz. Hiç bir bağ onu daha eski 

bir maziye bağlamıyor. Ve onun, mey 

dana çıktıktan sonra da devamını ta
kip edemiyoruz. Fakat beklemeliyiz! 
Ve demeliyiz ki, bundan ancak 10 yıl 
önce onun hakkında en karanlık bir 
gece içinde bulunuyorduk l 10 yıl ön
ce pitekantrop münferit olarak duru-

Seker 
J 

istihlôki 
artıyor 

Nasuhi BAYDAR 

Şeftali çiçeklerinin taze dudak· 
lar kadar cazip olduğu mevsimde· 
yiz. Kırlar yeşil, gökyiizü firuze gi· 
bi berrak mavidir. Oturduğunuz 
yerde durabiliyor musunuz? Ağaç• 
ların sık olduğu, suların ıeffaf ak· 
hğı diyarlan özlemiyor musunuz? 

"Turist" tam zamanında çıkmıt· 
tır. Turist? lktısat Vekaleti turizm 
bürosunun neşre başladığı bir mec• 
muadır ki yazılarının ve resimleri• 
nin canlı tertibi .ile her görenin gön· 
tünde gezip tozmak·hevesini uyan• 
dırmaktadır. 

Turist diyor ki: "İçeriden dıtarı• 
ya doğru her genişleme, her yayıl· 
ma, kısaca her dış dava, bir İç kuveA 
te dayanır.Bir memleketin dıt turiz· 
me açılabilmesi de,ancak,evela ken· 
di içinde hazırlanması, cihazlanma• 
sı, süslenmesi şartiyle mümkündür. 
O halde yurdumuzu geniş, verimli 
bir dıt turizme açabilmek için ilk 
önce pli.nlı, hareketli ve şuurlu bir 
iç turizmi işte Turist bu davanın 
organıdır.,, 

Filvaki, dava budur. 
Fakat, turişt kime derler7 
Turizm bürosunun mecmuası bu· 

na şu cevabı veriyor : 
- Hava tebdili, dinlenme, teda· 

vi, tabii güzellikleri ve hususiyetle
ri tatma, tarihi sanat eserlerini ve 
şehirlerini görme, eğlenme, spor ve 
av yapma, ekonomik ve kültürel te
maslarda bulunma (sergiler, kon· 
greler ve saire) gibi maksatlarla 
daima ikamet yerini geçici bir müd
det için terkedip baıka bir mahalle 
sırf bir müstehlik sıfatiyle giden 
kimselere turist diyorlar. 

Filvaki, turist'in tarifi de budur. 

İnsanda şeker hastalığına istidat 
bAw .. _,,nça, şeker hastalığı bütün a
lametlerıyJe ... _..,..JQ"a çıkmasa bile 
kandaki şeker nizamının '-•->:uk ol
duğu tecrübe ile anlaşıl:rr. Mesela 
ısabahleyin aç karnına fazlaca -üoı:üm 
§ekerli su içinde içilince kandaki 
§eker nispeti derhal göze çarpaca~ 
derecede artar. Arada sırada ger· 
çekten şeker hastalığı denilemiye • 
cek derecede, az miktarda şeker 
çıkardıkları da olur. Yalancı şeker 
hastalığı dediğimiz de gene o istida
dın neticesidir. 
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İktisat V ckaleti yurtta şeker istih

Hikine ait istatistikleri tamamlamış -

tır. Vekaletin elde ettiği rakamlara 

göre şeker istihlaki her gün bir mik

tar daha artmaktadır. 1937 mali yılın

da 94.218.620 kilo olan şeker istihlaki 

1938 mali yılının ilk sekiz ayında 

66.102.655 kiloyu bulmuştur. Sekiz ay

lık rakama göre 1938 mali yılında şe
ker istihJakinin 110 milyon kiloyu bu
lacağı anlaşılmaktadır. Yurdumuzda 
mevcut şeker fabrikalarının bu yıl 

tam kadroları ile çalışmaları kararlaş
tırılmıştır. Bu yıl fabrikalarımızın 

75 milyon kilo şeker istihsl edecek -

leri tahmin edilmektedir. İstihlaki 
karşılamak üzere yabancı memleket -
lerden bu sene 25 milyon kilo şeker 
ithal edilecektir. 

Lakin bu doğru tarifle göz önüne 
gelen turist yalnız hava değitti~ek, 
yalnız dinlenmek, yalnız tabii gü
zellikleri ve hususiyetleri tatmak, 
yalnız tarihi sanat eserlerini ve §e • 
birlerini görmek, yalnız eğlenmek 

ve spor yapmak, yalnız avlanmak, 
yalnız ekonomik ve kültürel te
maslarda bulunmak gibi maksatlan 
ayrı ayrı güden kimse değil, denilebi 
lir ki, bunları hep bir arada istihdaf 
eden ve bir tRşla birçok kuşlar vur• 
mak istiyen seyyahtır. Bu nevi sey• 
yahta yiiksekçe bir içtimai seviye 
tasavvur etmek gerektir. Turist, 
maksatlarını istihsal edebilmek İçin 
gittiği yerlerde ne gibi vasıta ve im
kanlar bulmak ister? Hava tebdili 
için hakikaten temiz hava; dinlen
mek için dinlendirici her şey; teda
vi için deniz, kaplıca, dağ, iyi has
tane, tanınmrı hekimlerin toplu bir 
halde bulundukları yerler; tabii 
güzellikleri ve hususiyetleri tadıp 
tarihi sanat eserlerini ve şehirleri 
görmek için kendisini buralara ko
layca sevkeden türlü türlü yollar ve 
ikametini zevkli kılan pansiyonlar, 
oteller ve bu pansiyonlarda ve otel
lerde modern konfor denilen soğuk 
ve sıcak akar sular, banyo, temiz 
yatak, iyi yemek ve saire değil mi? 
Tllrİst mecmuası "tabiat bakımın
dan turistik kabiliyetlerimiz,, baş
lığı altına tunları sıralıyor: 

Olimpiyatlarda bayrağımızı şeref direğine çektiren Y aşarımızı da görüp alkıtlıyacaksınız 

~ 
ObiMeiY. AT GENÇLERİ (OLİMPİYAT il) Reji: Leni Riftal 

Muhabere ve münakale vP-ka
letinin bir karan Bu aktam 21 de bir gala ile başlıyor. Boks - Eskrim • Voleybol - Basketbol - Futbol -

Güre§ • Deniz sporları - Deniz yarıtları • At yarıtları ve daha birçok alakalı spor birincilikleri 
Olimpiyat gençlerinin kamp hayatlarını ihtiva eden bu filmi mutlaka görünüz. Muhabere ve münakale Vekaleti, 

devlet demiryolları idaresi memurla -
rına bahşedilen seyahat, nakliyat ve 
diğer hususlarda vekalet münakalat 
dairesi memur ve müstahdemlerinin 
de istifade ettirilmelerine karar ver -
miştir. 

Türkiye bir kıtadır. 

Şeker hastalığına tutulanlardan 
bazılarının soylarında şeker hasta
lığının kendisi bulunmaz da, aynı 
hastalık familyasından saydan ka-

Bugün gündüz matinelerinde son olarak Stat İlahları 

İçimizdeki şeytan 
Tefrika No: 5 =Yazan: Sabahattin ALI 

"Y k r ki ne sakhyahm, senin evha-o canım, ne va 
mın ! " Cevabiyle karşılattı. 

Emine teyze bir kaç kere yanına sokuldu, bir 
.. ı· km' .bi tavırlar aldı, sonra saçma §ey soy ıyece ış gı 

sapan söylenerek ayrıldı. 

E . t . kızı Semiha ile zaten arası pek 
mıne eyzenın . , . 

.. d -·ıd· D h d -n.ısu Semiha Macıde nın ken· ıyı egı ı. a a og .. 
d . . k b - d'"'nı· z~nnediyor ve ona karşı ku-
ını pe egen ıgı . . _ . 
.. k k'd k l k 1·çin kendını agır almak 1• çu mev ı e a mama 

. _. . k 1.. uz bir soğukluk yara-cap etbgını sanara uzunıs ,.,,. 
tıyordu. 

d k . - zasından geç va• Yağ iskelesi civarın a ı .maga . 
d .. G l' amca ev halkı 1-kıt yorgun ve argın onen a ıp ' .. 

. . d 1 rd nberi kaybetmışb. k .<onuşmak 1tıya ını sene e e ... 
. . t · ahr kendısını kı-\ emeğı yer yemez elıne gaze eyı ' 

sa zamanda ümmilikten okur yazarlığa çıkar~n 
· · l A · h fi · · b" ··k bı'r sabırla hecelemege arı atın ar erını uyu 
başlardı. 

Gedikli çavu§ mektebinin son sınıfında bulu • 
. . -1 N · · eve ancak hafta· nan Emme teyzenın og u un ıse, .. _ . . 

da bir kere, hatta bazen daha geç ugra~~gı. ıçm 
d b . .. .. k h' mümkün degıldı. on an ır §ey ogrenme ıç 

Macide altı aydanberi ayni evde yaıadığı hal-

d h .. h'. b' . 1 . ı· d 1 lamadığı bu akrae enuz ıç ırıy e ıç ı ıı ı o 
balarına daha fazla israrla bir şey soramıyordu. 
Zaten buradaki hayatı bir pansiyondakinden far~

am U• 

12,15 ucuz matinesinde ALTIN ARIYAN KIZLAR 

zerleri, henüz ortalık kararmadan gelip odasına 
kapanıyordu. Semiha'nın ona bu kadar içerleme
sine sebep de belki bu uzak duruştu. Emine teyze 
kendi aleminde, kendi dostlariyle ve eğlenceleriy
le me§gul olduğu için evinde yaşayıp giden bu sa
kin genç kıza pek fazla dikkat etmiyordu. Onu, 
ekseriya gündüzleri gelen misafirlerine, aileleri -
nin asriliğine bir misalmiş gibi, anlatıp meth edi
yor, "musikiye aşina" olduğunu bilhassa zikre
diyor, fakat bazı geceler evde toplanıp erkekli ka
dınlı saz yapan ve oldukça alaturka bir ıekilde 
eğlenen meclislere bir kere bile sokulmamış, o ka
dar israra rağmen müzikteki hünerlerinin bir par
çasını bile göstermemiş bulunan Macide'nin mü -
zisyenliğinden en batta kendisi §Üphe ediyordu. 

Yağ iskelesindeki mağaza, son senelerde pek 
o kadar iyi iılemediği için, etrafa belli etmeseler 
ve memleketten gelen tanıdıkları gene hazan haf· 
talar ve aylarca misafir etmekte devam etseler 
hile, oldukça sıkıntı çekiyorlar ve bunun için, Ma
cide'nin babasından aydan aya gelen bir miktar 
parayı çok kere sabırsızlıkla bekliyorlardı. 

Hatta Galip amca Macide'ye bu kırk liranın 

gelmesinin sebebi olmaktan ba§ka bir gözle bak
manu§tı. Fakat etraf evi temposiyle yürümeğe a
lıtmı§ olan bu evin gidişatı böyle kırk elli liralarla 
düzelecek soydan değildi. Bir kere içine daldığı 
borçlar her gün biraz daha sıkııarak elini kolunu 
sarıyor, hala otuz sene evelki esnaf metodlariyle 
bunun içinden sıyrılmıya çah§an adamcağızı büs
bütün şaşırtıyordu. 

Eskiden her sıkıntıdan çabuk kurtulmıya alış· 
mi! olduğu için henüz ümidini kesmiş değildi. Fa
kat bugün ne kendisinde o gençl~k demlerinin e-

nerJısı, ne de etrafında o zamanların hep kendine 
benziyen tüccarları vardı. Piyasa, bilhassa yağ ve 
sabun ticareti kurnaz, bilgili, genç ve bilhassa zen
gin kimselerin elinde idi. Adımını onlara uydura -
mıyan esnaf ezilip kenara atılıyordu, ve a§ağı yu
karı on seneden beri devam eden bu mücadele 
Galip efendinin elindeki birkaç parça arazi ile bir
kaç yüz ağaç zeytini eritmekle kalmamış, Şehza -
debaşımn arka sokaklarının birinde yanyana du
ran üç evin, içinde oturduğundan maada diğer i -
kisini alıp götürmüştü. 

Emine teyzenin beşibirliklerinden, incilerinden 
bir kısmı da son günlerde Sandal Bedestanının yo
lunu tutmuştu. Maamafih vaziyetlerinin bozuklu -
ğuna dair her laf açdı§ında oturup ağhyan ve bir 
e~raf karısının bir türlü tükenmiyen mücevherle -
rinden birisini daha satmıya mecbur olunca başı -
na ağrılar gelip çatkılar çatan Emine teyzenin te
essürü yirmi dört saatten fazla sürmüyor, ilk fır
satta etrafına islanbulJu ve çenesine kavi dalka -
vuklarmı tophyarak çalgılı alemler yapıyordu. 

Eski ve bol zamanlarda ailece bunlardan geçi
nen, şimdi vaziyetin bozulduğunu sezdikleri hal -
de, bir türlü uzaklaşmıyan bu ahbaplar, iki biribi
rine zıt hiıısin tesiri altında idiler: hem eski veli
nimetlerini sıkıntılı zamanlarında bırakıp gitmeği 
doğru ve insanhğa yaraşır bir hareket bulmuyor -
lar, hem de onlann henüz bütün menbalarının 

kurumadığıru bildikleri için, son kırıntıyı yeme
den kapılanacak başka bir yer aramayı istemiyor
lardı. 

Zaman zaman Bahkesir'den kalkıp gelen ve o
radaki eski tufeyliliklerini birkaç ay da İııtanbul
da yiyip içip eğlenerek yad etmeği fena bulmıyan 

Türkiye'nin ik1im ve tabiatları, 
bir ressam paletindeki renkler gibi, 
çeşitli ve nüanslıdır. 

Türkiye'de sıcak ve soğuk, kar 
ve güneş, dağ ve kıyı, orman ve step 

(Sonu 6 ın~ı say!a!!.Y 
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hemşehriler ise, evin çökmiye yüz tutmuş bütçesi-
ne birer bal~oz darbesi gibi oturuyorlardı. 

Macid~ bütün bunları görüyor, anlıyor fa
kat fevkalade bulmuyordu. Kendini bildi bileli 

ha~as.~n~.n ~~lık~sir'deki büyük evinde de aynı şey
len gorup ışıtmıyor mu idi? Orada da hep sıkıntı
dan, bu sene mahsul kaldırılamadığından, falan • 
ca tarlanın İpotek edildiğinden, filanca bağın sa_ 
tıldığından, banka borçlarından, faizle para te· 
darikinden başka ne Jaf edilirdi? Kendi annesi de 
bir beşibirlik bozdurunca başını çatkılar, kendi 
hahaıu da akşamları eve gelince hiç konuşmadan 
dizlerini dikip oturarak tesbih çekmiye ve zihnen 
içinden çıkdma.7. hesaplar yapmıya dalardı. 

Çocukluğundanberi bitip tükenmiyen bu dert· 
lerden ziyade onu hayrete dÜ§Üren ba§ka bir şey 
vardı: bu ne sonu gelm8z tarla, bağ, ev, zeytin -
lik ve beşibiryerde idi? Nesilden nesile biriken ve 
değişen zamanm değirmeninde erimiye başlıyan 
bu servetler bir türlü bitmek bilmiyordu. Borçlar 
alınıp verilir, tarlalar satılır veya ekilirken, eski· 
lerini aratmıyan düğünlerle kızlar gelin ediliyor, 
akraba düğünleri için kenardan köşeden elmas 
küpeler, inci gerdanlıklar bulunup çıkarılıyordu. 

Bu karmakarışık hayat içinde Macide daha zi • 
yade tesadüflerin sevkiyle büyümüş ve okumuştu. 
Çocukluğunda evi yoklayıp geçen çe§it çeşit has • 
talıklardan biriyle ölmedi ise bir tesadüf, ilk mek
tebi bitirdikten sonra evde alakonmayıp orta mek
tebe gönderildi ise bu da bir tesadüftü. Babası 

kendini çıkmaz işlerin içinde bu kadar kaybetmiş 
ohnasa, kendisine kızım okutmasını tavsiye eden 

(Sonu var) 
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Bu söylediklerinin mübalağa
lı olduğunu biliyorum ama 

pek de emin değilim. Çok esraren
giz. Ay ışığının içeri girdiği pen
cere hizmetini gören açıt çakıllı av
luya çok yakın. 

Yungle'in hududu da yanı başımız
da! 

Pencerenin kenarlarını bir takım 
nebat kümeleri ve zannıma göre ba
zı çiçekler sarmış. Bir tanesini ko
parmak istedim, elime battı. Bunlar 
çiçek değil, gece elbiselerini giy -
miş yaldızlı ve mavi böcekler. 

Kulak veriyorum: bu kemirici se
dalar ve çıtırdamalar nereden ge
liyor? Dışardan mı? Hayır, bu ses
ler hep odamın içinde. KorJ,udan 
titriyorum: saçıma bir şey dokun -
du. Acaba ne? Şimdi de ensemde, 
telaşlı bir elle kendi kendime bir 
sille aşk ettim. Fakat geç kaldım. 
Acıyan ensem kaşınıyor. Sivri si -
nek değildi, daha büyük, sert ve tır
malayıcı bir şey. üstüme ağırlık ba
sıyor. 

Derhal cibinliğe o tahassungaha 
girmek için soyunuyorum. Kondu
ralarımı çıkarırken, yerde, çevik ve 
seri bir şeyin hareket ettiğini gör
düm. Tüylerim ürperdi. Acaba Hol
licott'un söyledikleri doğru mu çı

kacak? 
Hemen yatağımın üzerine Mus

kitol'u, sigaralarımı, kibritleri ve 
hatta terliklerimi yığdım. Bir seya
hate çıkar gibi, geceyi geçirmek ü
zere yatağıma girdim. 

Arhk cibinliğimin altındayım. 

Fakat yalnız mıyım bilmem? Etra
fımdaki dıv rlar bana hücum edi
yormuş gibi geliyor. Gözlerimi ört
mek için ipek mendilimi almağı u
nutmuşum imdi bu ay ışığı al
tında nasıl uyuyayım? 
Yatağımdan inmek düşüncesi bi

le midemi bulandırıyor. Döşeme 

tahtaları uzerinde Çin hayaline 
benziyen buyük kanat gölgeleri do
laşıyor. Tavana bakıyorum; bir şey 
yok. 

Açıtın kenarında duran bir hay
van, mehtabın içeri girmesine mani 
oluyor. Ne ise uçtu. 

derek, yataktan inmeğe karar ver -
dim. Fakat cibinliğimi açınca ya 
"onlar" dan birisi girerse? Ne olur
sa olsun her halde şekilleri başka
laştıran bu loş ziyadan daha fena 
olamaz. Yere atladım. 

Ve dehşetle haykırdım: ılık bir 
şeyin üstüne bastım. Ayağımda 
neşter vurulmuş gibi keskin bir a
cı var. Açıt büsbütün kapandı. Ar
tık hiç bir şey göremiyorum. Ba
ğırmamak için kendimi tutuyorum. 

Pencere açılır açılmaz hemen ter
liğimin üzerine atıldım, mendilimi 
yakaladım ve denize düşen bir ada· 
mın can kurtaran sandalına atlama
sı gibi bir ı;ıçrayışta yatağıma gir
dim. 

Çok şükür setametteyim. 
Kendi kendimden utanarak, yü -

reğimin korkak çarpıntılarını 
durdurmağa çalışıyorum. Gülün -
cüm, biliyorum, fakat ne yapayım 

elimde değil. 

E
trafımda her şeyin, tırmala
dığını, yırttığını ısırdığını 

hissediyorum. Gecenin karanlıkları 
ile beraber korkunç habercilerini 
raı;t gele üstüme saldıran Yungle ta
rafından muhasara edilmiş bir hal
deyim. 

Ilk insanların ürkek ruhunu ya
şıyorum. Silahsızım, yalnızım, bir 
şikardan başka bir şey değilim. 

Büyük bir mahcubiyet içindeyim. 
Asırların derinliğine gömülmüş sa
atleri yaşıyorum ve haJa k

0

emikleri
min içinde kalan o müthiş ve kor
kunç zamanları hissediyorum. 

Bununla beraber, u anda duydu
ğum dehşeti kendim arzu etmiş, di
lemiş ve aramış değil mi idim? Şim
di artık onun elindeyim. 

Bu korkuların içinde, sevincim 
o kadar büyük ki, bu geceyi dün
yada hiçbir şeyle değişmem; hatta 
biraz evci acı acı bağıran o müthiş 
sıvışkan hayvan yatağıma atılsa bi
le. 

Sonu var 

Turist 
Keşke pencerelerde tel kafes ol-

saydı. Cibinliğim sallanıyor. Halbu· (Başı S inci sayfada) 
ki yaprak hile kıpırdanmıyor. O yan yana Yatar. 
halde, neden? Terliyorum fakat, ay- Tabiatm bu çetitli zenginliği, 
ni zamanda da üşüyorum. Bir ka - her türlü hava tebdili, dinlenme, 
bus mu geçiriyorum, yoksa bir nö- gezme, tedavi, spor ve av imkanla
bet mi var? Açıktan giren acaba rı yaratmaktadır. 
nedir? Yarasa değil, daha büyük bir "Tarih ve arkeoloji bakımından,, 
mahlUk keçe kanadları ile uçuyor. 1 başlığı altında da tunları okuyo· 

lşte bir tane daha! ruz : 
Dışarıda çakıllar hışırdıyor. Ya- Türkiye bir müze. memlekettir. 

tağımın içinde doğruldum. Hayalat insanlık tarihinin belli başlı çağ-
mı görüyorum? larına yurdumuz sahne olmu§tur. 

lleride, avluda, yeşil gözler par- Yer altında yatan tehirler ve a -
lıyor sönüyor. bideler sistemli bir çalışma ile gün 
Açıt yeniden kararıyor: bir ziya- ııığma çıkarılıyor. Çıkarılmıt olan· 

retçi daha. Tereddüt ediyor ... Işte lar ise müzelerimize sığmıyor. 
o da girdi. Ben bütün gece böyle Hiç bir yurt parçamız yoktur ki 
misafir mi kabul edeceğim? Bir- tarihten kalma değerli ve entere -
denbire Yungle'den, şimdi bana çok san bir servetle öğünınesin. 
yakın olan o mandan acı bir haykır- Kısaca Türkiye hem tabiat, hem 
ma, bir işarete bcnziyen bir uluma de arkeoloji bakımından tükenmez 
işittim: Yunglc'de artık avlar başla- bir turistik servettir. 
dı. Turi$t ile bu hususlarda da bera-

Ç tırdılar, soluma1ar, kovala

malar; sonra feryatlar, inil

tiler, kükremeler, hırıldanmalar, gı
cırtılar, can çekişme sedaları, tek
rar koşuşmalar ve o müthiş uluma
lar. 

Sonra gene sessizlik avdet edi
yor, sineklerın kanatlariyle örül -
müş faal bir essizlik. Etrafımdaki 
sivri sineklerın muannit vızıltıları 
bana malaryanın sesi imiş gibi ge
liyor. Şimdı de gölde"şapırtılar var 
Terasanın altında, hayvanın birisi 
bir şey içiyor gibi, öldüren ve son
ra onun kanını yalıyan bir hayva
nın şapırtıları. 

Bari cibinliğime takılan şey de
f .... lup gideydi Onun bir yarasa ol
duğunu bildigim halde, bana bir ka
ra !<oncolos gibi görünüyor. Tüle 
a ... :mış, kenııkli kanatları ile çerçe· 
velenmiş şeytani kafasiyle bana ba
k-yor. Acaba ne yapacak? 

Açıtı saran nebatlar kımıldanı -
yor. !çeriye gıren nedir? Büyümüş 
gözlerimle i} ıce göremiyorum ama, 
bu uzun ve egri büğrü bir şey, gü
rültü de yapıyor. 

Harp meydanında olduğu gibi 
bir hayal hucum mu ediyor? Yok
sa kaçıyor mu belli değil. 

Artık buna bir nihayet vermeli. 
Işittiklerimi görmek kabil değil, 
mendilim nerede? Terliklerimi arı
yorum. Birini buldum, aman, döşe
menin üzerinde bir şey sıçradı. Saç· 
lanm dim dık oldu. Ne ise bir şey 
değil imi , terliğimin öbür teki ye
re düşmuş. Kendi kendime küfre· 

ber olmamak kabil değildir. Fakat, 
Turist tarif ediyor, izah ediyor, 
methediyor nereye, ne vakit ve na
sıl gidilebileceğini, turistin aradık
larını ne suretle bulacağını, hangi 
kolaylıkları göreceğini, ne veçhile 
eğlenip ne gibi faydalar elde edece
ğini anlatmıyor. Turist, büyiik tu
rizm memleketlerinin çıkardıkları 
mecmuaları hatırlatan, lakin onlar
daki tamamlığı arzetmiyen §ık, 

lüks, hayli masraf ihtiyar oluna -
l'ak hazırlanmıt bir mecmuadır ki 
insanın içini gıcıklıyor, hevesini u
yandırıyor, fakat turizm ihtiyacını 
tatmin etmiyor. Ondan daha müs -
pet, daha ameli, daha öğretici şey
ler beklemek hakkımızdır. Çünkü 
ilk önce uyandırmak istediğimiz iç 
turizm ve yaratmak istediğimiz yer
li turisttir. Bizi bu hedeflere götü • 
ı·ecek vasıtalar İse büsbütün ba~ka 
değil midir? 

Nasuhi BA l 'DAR 

Aydın'da pamuk 

ziraati gecikti 
Aydın, (Hususi) - Son yağmurlar 

vilayetimizde bu sene pamuk ekimini 
bir ay getirecektir. İlkbahar yağ
murları Menderes ve Çine çaylarını 

taşırır, su altında kalan arazinin in
bat kuvetini artırır ve fazla mahsul a· 
lınmasını temin ederdi. Fakat yağ
murların mart iptidasında kesilmesi 
suların da çekilerek pamuk ekiminin 
başlaması lazımdır. 

Halbuki bu sene 21 martta yağan 

ULUS 

• 

lzmir hava seferlerine 
Arı tayyaresiyle baılandı 

Belediye bütçesi 1.372.539 
lira olarak tesbit edildi 
İzmir (Hususi) - Devlet hava yollarının büyük 

şehirler aarsındaki posta, eşya ve yolcu tayyareleri, 
Ankara - İzmir - İstanbul arasında da muntazam se
ferlere başlamıştır. Yalnız bu seferlerde yolcu taşın
mamakta, yük ve posta nakliyatı yapılmaktadır. Tec
rübe uçuşu mahiyetinde olan bu nakliyat bir ay devam 

edecek, sonra yolcu nakliyatına da 
başlanacaktır. 

rr---
Hava yollarının (Arı) adlı yolcu 1 İzmit'te 

tayyaresi saat 12.50 de Ankara'dan ha-

1 
reketinden 1.30 saat sonra İzmir üze- ta rİ h 
rine gelmiş ve şehir üzerinde bir ceve 

1 

f 
lan yaparak şehri selamlamış, sonra eserleri 
Seydiköy meyda-,-- -----

nına inmiştir. Bu

nun sebebi Cuma-ı 
ovası civarındaki 

hava yolları mey- ,· 
danının son yağ

murlardan sonra r:;;~iiC.ı:;:;E 
henüz çamur halin-~ 
de bulunması ve ~- J 
ta~ya.re inmesine 

1 

1 ·~f i 
musaıt olmaması- ~ 

dır. Bu tayyare ile 

Devlet hava yolla
rı işletme müdürü 

B. Şeref de şehri

mize gelmiş, Cu
maovasındaki tay
yare meyc.lanının 

vaziyetini tetkik 
etmiştir. 

) 
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1 Kırşehir' de meyvecilik ve 
hububat ziraati ilerliyor 
Toprak mahsulleri ofisinin bir ajanlık tesis 

edeceği haberi memnuniyetle karşıland• 

Kırşehir, (Hususi) - Kırşehir vi
layeti tam bir ziraat bölgesidir. Hal
kın yüzde doksan beşi çiftçilikle işti
gal etmektedir. Geçen sene bu mınta
kada 42 milyon kilo buğday, 11 mil
yon kilo arpa, 8 milyon kilo çavdar is
tihsal olunmuştur. 

Bu havalinin gelir kaynakları ara
sında ehemiyetli yer tutan meyvacı

lık da ayrıca tctkika değer bir mevzu
dur. Geçen yıl 11 milyon kilo üzu.."?l, 2 
milyon kilo ceviz, 596 bin kilo elma 

Tayyare., saat 14-
10 da İzmir'den 
yük ve posta ::ıla

rak 1stanbul'a uç
muştur. Tayy .. re
nin Ankara'dan İz- --~-.-...--

111=1.ıK:~c.ıx.,, toplanmıştır. 

mir'e ve İzmir"den Yukarıdaki re -
lstanbul'a uçuşları sim t z m i t'· 

te Mimar Si -
esnasında Hava yol nan'ın şaheser _ 
lan istasyonların- lerınden iki par-
daki telsiz telefon- çayı göstermek-
! · tedir. Yukarı -
ar ıle tayyareler da Yeni Cuma 

mu.:t.1zC1rl'an takip camiinin ceviz 
edilmıştir. tavanı; aşağıda, 

Şehiı meclisi ni- som mermer -
den oyulmuş bir 

san içtimalarına işleme görül-
başlamıştır. Bele- mektedir. Re - l!lt 

diye reisi yeni büt- simler F o t o 

h kk d . h 1 Fahri tarafın - ı:; 
çe a ın a ıza at dan ahnmıstır. T k 'd k • · ı • • 
vererekdemiştirki_ ra ya a u tur 
"- Daimi encümenin hazırlamış ol

duğu yeni sene bütçesini yüksek hu
zurunuza takdim ediyorum. Belediye-
nin bu seneki bütçesi 1.372.539 lira ü
zerinden varidat ve masraf denk ola
rak hazırlanmıştır. Muhtelif işlere 
taksimi şu şekildedir: 

207,100 lirası idare ve hesap işlerine, 
119.475 liıası sıhat işlerine, 447.463 li
rası şehrin imar ve tezyin işlerine, 

172.282 lirası tenvirat ve tanzifat işle
rine, 50.840 lirası itfaiyeye, 150.000 li
rası vaktiyle aktedilmiş istikraz borç
larına, 149.840 lirası da kanunen bele
diye bütçesinden devlet bankalarına 

ve spor teşkilatına verilmesi lazım ge
len hisselere aittir. 

Tensip buyurursanız bütçe evvela 
bütçe encümeninde tetkik edilsin, maz 
batasiyle huzurunuza gelsin. 

Meclis reisin bu teklifini kabul et
miş ve ruznamede görüşülecek başka 

mesele olmadığı için celseye son ve
rilmiştir. 

çahşmaları 
Edirne, 5 a.a. - Köy eğitmen okul 

ve kursundan mezun olanlarla, köy 
öğretmen ve okullarına olan ihtiyacı· 
nı karşılamakta olan Trakya'da, bir 
yandan da, tam teşkilatlı ilk ve orta o 
kulların kurulmasına devam edilmek
tedir. 

Bu cümleden olmak üzere bu sene 
Lüleburgaz'da bir orta okulun kurul
ması kararlaştırılmıştır. Okul binası
nın yapılması için mahallinde kurulan 
cemiyet verimli bir tarzda çalışmak-
tadır. • 
Ayrıca Kırklareli umumi meclisi de 

para yardımında bulunmıya karar ver
miştir. 

Bunlardan başka Çorlu, Malkara, 
Vize merkezlerindeki beşer dersane
li okullar da bu sene bitecek ve Baba
eski'de de iki •enede bitirilmek üzere 
bir orta okul inşa edilecektir. 

Meyvacılığın fenni esaslar dairesin
de inkişaf ettirilmesi için icap eden 
tedbirler alınmakta ve bu arada iyi 
cins fidan yetiştirilmesi için hususi 
muhasebe yardımiyle bir fidanlık te
sis edilmektedir. 

Bu sene kış hafif geçtiği ve Ziraat 
bankası da köylünün muhtaç olduğu 

avansı vaktinde tevzi ettiği için ge
çen seneye nispeten toprağa çok fazla 
tohum saçılmıştır. 

Son glinlet'dc yağan kar ve onu ta
kip eden fasılalı yağmurlar çiftçinin 
yüzünü güldürmüş ve bu senenin şen 
ve bereketli bir mahsul yılı olarak id-
ıak edileceği anlaşılmıştır. Bir elma a*acı 

Vilayetin muhtelif semtlerinde ku-
~et.li su cereyanları ve bilha~ssa gür su 1 murlarını göndermiye karar venni,_ 
ka) n~kları mevcut bulun.dug~ndan bu tir. Çok kuvetle tahmin edildiğine 
ha\'alıde kuraklık tehlıkesınden de nazaran bu teşekkül mahsul idrakin-
pek o kadar korkulmamaktadır. den evel kurulmuş olacakt 

Tohum ıslah edilmemiş olmasına . . ır. 
rağmen bu mıntakanın yetiştirdiği O~ıs açılma:.ı hab~rı .~ütün şehirde 
hububat kalite itibariyle yüksektir. ve bılhassa mustahsıl kutle arasında 

Mahalli pazarın durgun oluşu, köy- derin bir sevinç uyandırmıştır. 
lüye buğdayını 70-100 kilometre u-
zaklarda bulunan toprak mahsulleri o-
fisine kadar götürüp satmak kftlfetini } 
tahmil etmektedir. Elindeki iptidai Trakyada arteziyen er 
nakil vasıtalariyle bu vazivet ~ınçı
miz içi çok zahme•ll ve masraflı bir iş 
olmakta ve ou yüzden de bazen, bütün 
bir sene çalışıp elde ettiği mahsulünü 
müstahsil çok düşük fiatlarla muta
vassıtlara devretmiye mecbur kalmak
tadır. 

Memnuniyetle öğrendiğimize gö -
re, toprak mahsulleri ofisi Kırşehirde 
bir ajanlık tesis etmek için icap eden 
tetkikleri yapmak üzere alakalı me-

Edirne, 4 a.a. -Su ve Arteziyen işi, 
Trakya'nın büyük işleri arasındadır. 
Arteziyenler Trakya'yı gittikçe sar
maktadır. Umumi toplantılarını yap
mış olan Trakya vilayetlerinin umumi 
meclisleri bu maksatla bütçelerine tah 
sisat koymuşlardır. Mahalli belediye· 
lerin de nisan bütçelerine yapacakları 
yardım paralariyle arteziyen takımla
rı tamamlanacaktır. İhzari bütçeye nazaran masraf 1 mil

yon 304.920 liraya baliğ olmaktadır. 

Varidatta geçen seneye nispetle 167 
bin 91 lira bir fazlalık vardır. Bu faz
lalık, bir kısım varidatta az miktarda 
noksanlık olmakla beraber yüzde on 
gümrük hissesinden belediyeye veri
len paranın 15 bin, mevaddı müşteile 
istihl\k resminin 19.200, imtiyazlı şir
ketleröen belediye hissesinin 8125, 
mezbaha hasılatının 12884 ve otobüsler 
hasılatının 104.400 lira ve daha bazı 

varidatın az çok artmasından ileri gel
miştir. 

, .... ' ................................ '' ....................................... "''' '"' '' ''''' '''"''"'''''""'";'' ''' ....................................... , 
jYURl-TAN RESiMLERi 

Belediye otobüslerinin muhammen 
varidatı ile masarifi tahsisatı 725.185, 
mezbahanın muhammen varidat ve 
masrafı 312.896, Karşıyaka belediye 
tramvaylarının muhammen varidat ve 
masrafı 25695 Iira~ır. _, •....................................• ._ 

Yurdun muhtaç çocuklarını 

mesut görmek hususundaki 
asilime, insani diışünceleriniz 

Çocuk Esirgeme Kurumuna 
yılda vereceğiniz bir lira ile 

tahakkuk edebilir. 
.._ •• ,, •• , •••• , •••••••••••• , , ••.•• , •••••• r 
şiddetli yağmurlardan hasıl olan taş
kın sular yüksek araziden çekilmişse 
de çukur yerlerde henüz sular bulun
maktadır. Bu itibarla hu yıl pamuk e
kimi vaktinden bir ay sonra başlıya

rak, hasat da 20 eylül yerine 20 teşrini 
evele kalacaktır. 

Sonbaharda havalar müsait gitmez, 
toplama zamanında yapılamazsa bu 
vaziyetin rekolteye de tesir etmesin-
den endişe edilmektedir. ' 

Zonguldak- Kastamonu hududunda Kapıdere ırmağı 
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Mesleği.miz 
ve 
ihtiyaçlan 

(Başı 1. inci sayfada) 
mak, ve masrafın bir kısmını ma
a:; ve ücretlere nakletmek, yahut 
h : ~.ümet tarafından daha fazla 
vergi kolaylıkları · elde ederek, 
rnaaş ve ücretleri artırmak, fa -
kat bütün bunlardan evel, bir 
maaş ve ücretler baremi ve iş 
konturatları yapmak, yani her
hangi kazancımızı sermayenin 

· değil, siıyin hesabına temin et
mek! 

Basın Birliği'nin kongresini 
süratle toplamağa ve gazetecili
ğin mesleki davası ile, artık, ya
kından meşgul olmağa ihtiyacı
mız var. Umumi menfaate temas 
edip de gazetecilik kadar dertle
ri ve noksanları tamamlanmak 
teşebbüsünde bulunulmıya·n hiç 
bir meslek yoktur, zannediyoruz. 

Matbuat Umum Müdürlüğü 
Basın Birliği'nin kati teessüsüne 
imkan verecek olan teşebbüsler
de bulunur. Basın Birliği, hükü
rnetle temas ederek, onu türk ga
zeteciliği davaları ile herhangi 
bir sanayi müessesesinin davala
rı kadar alakalandırır, daha iyi 
refah bulmak, İstanbul ve An
kara fakültelerinde gazetecilik 
kursları açılmak gibi kolay ted
birler alınırsa, Türk gazetesi sü
ratle vazife ve mesuliyetinin de
recesi ile az çok bir nispette bir 
tekamül merhalesine erecektir. 

F.R.ATAY 

İngiliz - Leh 
görüşmeleri bitti 

(Başı 1 inci sayfada) 

akdi olacaktır. Bu her sahada işbirliği 
yapılmasını derpiş edecektir. Anlaş -
ma, Avrupa'daki isbirliğinde daimi 
bir amil teşkil edecektir. 

Göriişmeler neıicclendi 
Londra, 6 a.a. - İngiliz • leh görüş

meleri bugün iki taraflı ve tedafüi bir 
prensip anlaşmasının akdiyle netice • 
lenmiş ve bu netice B. Çemberley~ ta
rafından Avam Kamarasına teblıg e-
dilmiştir. 

lnıriltere t•e Polonva tam bir 
anl<~ma halinde 

Londra. 6 a.a. - Avam Kaınarasın -
da B. Çemberleyn, B. Bek ~le ~apıl -
mış olan görüşmelerin _g7nış __ bı:. sah~· 
da cereyan etmiş ve ıkı hukumetın 
"bazı umumi prensipler hakkında 
tam bir itilaf halinde .. bulunduklarını 
göstermiş olduğnu beyan et."'lli~.ti~: 

!ki memleketin İngiltere hukume
ti tarafından Polonya hükümetine ve
rilmiş olan şimdiki .muvak~at ve bir 
taraflı teminat yerme kaım olacak 
daimi ve karşılıklı mahiyette bir itila
fa iştirak etmeğe hazır oldukları te-

beyyün etmiştir. .. • 
'A.nla§ma kimseye muteveccıh 

değil 

B .. le devamlı bir anlaşmanın ik· 
oy p 1 h" 

maline intizaren B. Bek, o on~a u-
kümetinin İngiltere hükümetı tara
fından Polonya'ya verilmiş. ol~n mu
vakkat teminatta derpiş e~11:0~ş ola~ 
aynı şartlar dahilinde kendısını !ngıl 
t h -·k·· tine yardım etme! mec-ere u ume v h k 
buriyetinde addetmekte _oldugu . a -
knıda İngiltere hükümetıne temınat 

. . 1 taşma muvak-
vermıştır. Devam ı an • . 
k . t .b. hı"c b·ır devlet aleyhı-at temına gı ı J 

ne müteveccih olmıyacaktır. Anlaş~a.' 
· 'a ıkı Bü ük Britanya ile Lehıstan • 

Y · · • · dogru -memleketten herhangı bırının 
dan dog~ ruya veya dolayısiyle muha -

h r de Le-taraya maruz kalmaları a .. ın . 
histan ile İngilter'nin mutekabılen 
yardımda bulunmalarını istihdaf et· 

tnektedir. k 
A.nlaşnıa framuz - Lelı ittila ·ı-

na berızh'ecek 
B Cemberleyn avam kamarsında 

• · B k'le bugün yaptığı beyanatta, B.. e 
yapılan görüşmeler hakkmdak.~ ~-ey:~ 
natınm bir taraftan Polonya hukum 
ti namına B. Bek'in ve diğer ta~a~t~ 
İngiliz hükümeti namına kendısının 
ve Lort Halifaks'ın müştereken h'.1:~r: 
ladıkları bir "izahat., teşkil ettıgını 
bildirmiş ve tngilterenin Polonya ile 
aktetmek istediği anlaşmanın Fran
sa'yı Polonya'ya bağlıyan anlaşmala -
ra benzediğini ilave eylemiştir. 

Diiıer lı ii lı·iimetlerle istişare-ve 
<lt'ram olunacak 

B. Çemberleyn demiştir ki: 
"- İngiltere hükümeti diğer hü -

kümetlerle istişareye devam etmek 
niyetindedir. B. Cemberleyn, Polonya 
istiklfüini tehdit eden bir tehlikenin 
sarih bir surette tayini hakkında işçi 
azadan Vcdgevood tarafından sorulan 
bir suale cevap vererek. bu meselenin 
iki hükümet arsında bundan sonraki 

uı.:us -7-
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Milli Şef'imizin portreleri 

Sanatkar F eyhaman'ın vücuda getirdiği ve ikinciliği 
kazanan portre 

Sanatkar Çallı eserine son rötuşu yapıyor 

görüşmelere mevzu teşkil edeceğini 
bildirmiştir. 

B. Çemberleyn şunları iiave et
miştir : 

"- Lort Halifaks, Sovyet büyük 
elçisiyle sıkı temas halindedir. Ame
rika hükümeti de istişarelerden ha
berdar edilmektedir.,, 

J7 arşot•a' dn m.emnımiveı 
Varşova, 6 a.a. - Polonya hariciye 

nazırı ile İngiliz hükümeti tarafmdan 
imzalanan anlaşma Varşova siyasi 
mahfillerinde memnuniyetle karşılan
mıştır. Bu mahfiller anlaşmayı !ngil
tere'nin barışm batıda ve doğuda ay
nı usullerle organize edilmesi lüzu~ 
munu nazarı dikkate aldığına bir de -
li1 olarak telakki etmektedirler. Gene 
Varşova'da bilhassa kayıt ve işaret e -
diliyor ki, anlaşma iki taraflıdır ve te
dafüi mahiyettedir. Ki bu da 1934 
tarihli Alman - Leh anlaşması gibi 
daha evel aktedi imiş muahedelerle 
bir tearuz teşkil etmemektedir. 

l npiliz - Lelı an taşması fransız 
- IJeh anlaşmasını tamamlıyor 

Faris, 6 aa. - Temps gazetesi B. 
Bek'in Londra'daki görüşmeleri neti
cesinde hasıl olan anlaşmanın tatbi
katta Leh - Fransız ittifakını tamam
lamakta olduğunu yazıyor 

!ntrensijan gazetesi hakiki bir it
tifaktan bahsetmekte ve buna göre 
ingiliz hudutlarınm artık Ren'de de
ğil Vistül'de bulunduğunu yazmakta· 

dır. 
Leh - İngiliz anlaşmasını tamam-

lıyacak olan yeni muahedeler bü~n 
Avrupada bir emniyet kordonu tesıs 
edecektir. 

Jurnal de Deba, üçüncü Rayhın 
projelerine karşı bir mukavemet kor
donu tesis etmek bahis mevzuu oldu-

ğunu yazıyor. 

Bu gazeteye göre, büyük elçilerin 
Berlin'e geri gönderilmesi büyük bir 
hata olacaktır. Zira, bunun bir zaf a
lameti olarak telakki edilebilecektir. 
İngiltere ile Fransa birleşmiş olarak 
ilerleımiye devam etmektedirler. 

Umumi bir anla~ma yapılması 
piit; 

İngiliz mahfillerinin söylediğine 
göre, Polonya, Romanya ve Sovyetler 
Birliğinin de iştirakiyle umumi bir 
anlaşma yapılması, bugün için çok güç 
tür. Zira Polonya, Sovyetler Birliği 
ile bağlanmak istememekte ve aynı 
zamanda, Polonya - Macaristan dost· 
luk münasebetleri dolayısiyle Roman· 
ya da garantisini vermek arzu etme -
mektedir 

Bazı İngiliz mahfilleri, İngiltere i
le Polonya arasındaki karşılıklı ga
ranti anlaşmasına müşabih bir esas ü
zerinden, İngiltere ile Sovyetler Bir
liği, İngiltere ile Romanya ve nihayet 
!ngil tere ile Balkan bloku yani Tür -
kiye, Yunanistan ve Yugoslavya ara
smda iki taraflı anlaşmalar aktine ta· 
raf tardır. 

lnt(iltere Sovyetler birliiiine 
yaklaşacak 

Paris, 6 a.a. - Paris gazeteleri, 
B. Bek'in Londra ziyareti neticele
rinden umumiyetle çok memnundur. 
Bununla beraber gazeteler, Polonya'· 
nm tedafüi ittifak sistemine Sovyet
ler Birliğinin girmesine karşı itirazı· 
nı muhafaza ettiğini de kaydetmekte
dir Fransız gazeteleri, bunun, İngil · 
tere ile Sovyetler Birliği arasındaki 
bağların takviyesi ile telafi edilebile
ceğini ümit etmektedir. Paris gazete
lerinin fikrine göre, Londra ile Mos
kova arasmda bu husustaki görüşme
lere pek yakında ba~lanacaktır. 

Bayak Millet 
Meclisi rejimi 

((Ba!fı 1 inci sayfada) 
sıfatiyle olduğu gibi, bugün de 
Cümhurreisi olarak, bu milli haki • 
miyet binasını, iymanının hiç sönmi
yen ateşiyle yeniden bir daha per
çinledi. 

Dün Atatürk'ün, bugün de fnö • 
nü'nün, türk milletince mukaddes 
sayılan cürnhuriyet ideallerini, u
zağı planhyan ve derine kök salan 
bir irade enerjisiyle beslemeleri bi
ze belki tabii görünür. Fakat tarih
te bu daima böyle olmamıştır. Mi
sallerimizi en büyüklerinden alır

sak, lskender, halk hüriyet ve ida • 
resinin anası olan yunan cfunhuri -
yellerinin ve helen kültürünün vari
si olduğu halde, Dara'lan taklit et
mek, ve sonsuz mesafelere hakim 
büyük "monarchie" yi kurmak için, 
bütün demokrasi ideallerini çiğne -
mişti. Vakıa Allah • Kırat olmuş, ve 
şarkı kendine taptırmıştı. Fakat ö -
lümiyle beraber, bütün o dünya 

Devlet Banka ve müesseseleri baremi 
........................................................................................................ 

Proje bu devrede 
kanunlaşacaktır 
(Başı 1 inci sayfada) 

Projeye göre bu gibi müesseseler
de çalışanların maaşları şu şekilde o
lacaktır: 

600, 500, 400, 360, 320, 280, 240, 200, 
160, 140, 120, 100, 80 .... Ancak bu mü
esseseler kendi bünyelerinin hususi
yetlerine veya kadro icaplarına göre, 
son derece olan 13 üncü dereceden 
aşağı dereceler ihdas edebilecekler
dir. Şu kadar ki 13 üncü dereceden 
aşağı ihdas edilen derecelere memur 
alınması veya gene bu dereceler ara
sında terfi ettirilmeleri bu proje ta
rife hükümlerine tabi olmıyacaktır. 

ye geçtikleri takdirde iki derece, Uc
retli bir vazifeye geçtikleri takdirde 
bir derece aşağısına geçebileceklerdir 
Bu müesseselerden birinden diğerine 
naklolunanlar dereceleriyle geçebile -
ceklerdir. 

Hak ve menfaatlar : 
Banka ve müesseselerin memurları

na maaşlarından başka aşağıdaki hak 
ve menfaatler temin edilecektir: 

A - Yalnız Ankara için devlet me
murlarına verilen mesken tazminatı 
nispetinde mesken tazminatı verile -
bilecektir; 

devleti parça parça yıkıldı. 
Cesar cümhurİyet neslinden ol- Bu projenin hükmü içine girecek 

banka ve müesseselerin umum mü

B - Usulen veya hastalık dolayısiy
le mezuniyet alanlara veya kısa as· 
kerlik hizmeti yapmak için vazifeden 
ayrılanlara aylıkları ve tedavi masraf 
lan verilebilecektir; 

duğu halde, kazandığı zaferlerden 
sonra, Roma'nm cümhuriyet nizamı 
kendine dar geldi. Kırallık diyade
mını ba~ına koymak, İskenderin 
dünya fatihliğini yeniden kurmak, 
ve payıtahtını Roma'dan şarka na
kil ile, Turva'dan, yahut lskenderi

dür ve umum müdür muavinleriyle 
idare meclisleri reisi ve azalarına ve 
umumi heyet mürakiplerine verilecek 
maaş veya tahsisat veya huzur hakla
rı icra vekilleri heyetince tayin olu
nan hadleri geçmiyecektir. 

:ye'den saltanat sürmek istiyordu. ilk dris: 
Bunun İçin, cümhuriyetin dayandı-

C - Her sene işlerinin ehli olan me
murlara işlerinden gösterecekleri de
ğere ve 3460 sayılı kanunun 42 inci 
maddesi hükümleri dahilinde müna • 
sip bir ikramiye verilebilecektir. 

3460 numaralı kanunun 42 inci mad 
desinde yazılı ikramiye nispeti bütün 
memurlara birer maaş mikdarına ka
dar ikramiye verilebilmesini temin et
mese bile fevkalade faaliyet ve gayret 
gösterenlere kendi bütçelerinden ida
re meclisi karariyle bir maaş nispetin 
de ikramiye veril.ebilecektir. 

ğı senatoyu tamamen kendi hükmü Banka ve müesseselere ilk defa gi
altında, kanunları yalnız miizakere recekler tahsil derecelerine ve diğer 
ile hazırlıyan, fakat karara bağla • vasıflarına göre asağıdaki derec.elere 
mıyan bir devlet şurası menzilesİne kabul edileceklerdir : 
indirdi. A - Orta tahsil veya bu derecede 

Çiçeron'un, bir dostuna yazdığı mesleki t<ihsil görenler on üçüncü de
şikayetler bu istibdadı anlatan gü- receye; 
zel bir misaldir: "Ben Roma'da bu- B _ Lise mezunu veya bu derece 
lunsam da, senato kararlarını gene tahsil görmüş olanlar 12 inci derece
Cesar kendisi yazacak, ve aklına e
serse, benim adımı şahit diye yazı
sının altına koyacak. Ben, hiç aslı 
olmadığı halde, güya benim bir tek
lifim Üzerine verilmiş bir senato ka
rarının Ermenistan'a ve Suriye'ye 
vardığını Önce işitiyorum, sonra da 
esasen böyle bir şeyin mevzuu bahis 
olduğunu öğreniyorum. Ben dünya
nın öbür ucundaki kırallardan, gü
ya bu unvanın onlara verilmesini ben 
teklif etmişim diye, teşekkür mek
tupları alıyorum. Halbuki böyle bir 
unvan aldıklarından haberim ol
madığı gibi, esasen yeryüzünde 
mevcut olduklarını dahi bilmiyo

,. 
Ç - Maden işlerinin işletme yerle

rinde çalışanlara burada çalıştıkları 
müddete inhisar etmek üzere idare 
meclisi karariyle istihkaklarından faz 
la olarak maaşlarının yüzde yirmisine 
kadar zam yapılabilecektir. 

rum.,, 

ye; 
C - Üç senelik yüksek tahsil gör

mtis olanlar 11 inci dereceye; 

Ç - Üç seneden fazla yüksek tah
sil görmüş olanlar· 10 uncu dereceye; 

D - Yukardaki fıkralarda yazılı 

derecelerde tahsilleri olanlardan ya
bancı dillerden birini bildiği imti
hanla sabit olanlar girebilecekleri de
recenin birer üst derecesine ve iki 
lisanda imtihan verenler iki dere üs-
tüne; 

E - Yüksek tahsil müddeti üç se
neden eksik veya fazla olması halin
de eksikler ilk terfi müddetine ekle-

D - Para ile meşgul olan veznedar
lara senede bir maaş ikramiyeden baş 
ka bir aylık kasa tazminatı verilecek
tir. 

E - Herhangi bir memuriyetin ve -
kalede idaresi halinde ancak altı ay 
müddetle vekalet maaşı verilebilecek
tir. 

F · İdare meclislerinin lüzum gö -
re~ekleri yerlere, memuriyetlere ve 
miktarlara münhasır kalmak üzere 

necek ve fazlası terfi miiddetinden mesken, mahrukat, tenvirat, melbusat, 
indirilecektir. Banka ve müesseseler su ve emsali aynen veya nakden veri~ 
hizmete ilk girişte lisan imtihanı ile lebilecektir. 
bir derece yukarıya alınanlardan me- G - Bu müesseselerden tekaüt veya 
murluk sırasında diğer bir veya bir sigorta esasını kabul edenlerin sigor
kaç lisandan imtihan verenler yalnız ta veya tekaüt aidatı ; prim, maaş ve 
bir derece daha ve lisandan hiç imti- tazminatları ve saire gibi istihkaY.la
hane tabi tutulmadan işe başladıktan rının tediyesinde kendi kanunları ve 
sonra bir lisandan imtihan olanlar bir bu hususta nizamları cari olacaktır. 

Cesar yalnız senato azasından 
şu veya bu şahsa karşı değil, bu 
yüksek meclisin heyeti umumiyesi
ne karşı da tahakküm gösteriyor
du: "kaydı hayat şartiyle diktatör
lük" kararnamesini takdim için 
tantanalı merasimle huzuruna gelen 
senatoyu altın sandalyesinde ayağa 
kalkmadan kabul etti. Maksadı se- derece veya daha fazla lisandan im
natoya karşı vaziyetini açıkça gös · tihan verenler de yalnız iki dere ter-
termekti: "llahi hükümdar tazim- fi ettirilebileceklerdir. 

H - Bu müesseselerin her birinin 
hususiyetlerine göre aded, mevki, ve 
aylık miktarları İcra Vekilleri heye
tince kararlaştırılacak olan memuri • 
yetler için makam tahsisatı verilebi
lecektir. 

lerini arza gelen kendi devlet şu-
rasını oturduğu yerde kabul eder." 

Fakat bu istibdat yüzünden, 
başladığı eser akamete uğradı. 

Napolyon, bu yeni Cesar, fran
sız cümhuriyetinin mahsulü iken, 
fransız cümhuriyetini yıkarak gel
di, ve enkazı Üzerine şahsi hakimi
yetini kurdu. Kendini hülyalı plan
lara kaptırmayı sevdiği için de, 
bunlar nihayet ona hedeflerini ger
ginleştirttiler ve onu izmihlale sü
rüklediler. 

Atatürk ve İnönü, bu imanlı 
türk cümhuriyetçileri, yukarıkile

rin tamamen zıddına olarak, bü
rokratik saltanat yerine, milli haki
miyetin mümessili oldular. 

Türk milleti, devlet banisi Ata
türk'le başlıyan, ve devlet tanzimci· 
si İnönü ile devam ve tekamül et • 
mekte olan cümhuriyeti ve Büyük 
Millet Meclisi rejimini en mukad
des malı saymakta, ve ona ebediyet 
kıymeti kazandırmakta çok haklı • 
dır. Türkiye bu rejimle İnkırazdan 
kurtuldu, bu rejimle kuvetli oldu, 
ve tarihin yeni büyÜk devrine bu 
rejimle girdi. 

Yazan: Hasan Cemil Çam.bel 

. 
lran'la müıterek bir gümrük 

dairesi kuruluyor 
Dost ve kardeş lran'la 1937 de ak -

tedilen türk - İran gümrüklerinin fa· 
aliyeti hakkındaki mukavele ile hu • 
dutta Gürcübulak ve Bazirgan yolu 
üzerinde yarısı İran toprağında ve ya
rısı da türk toprağında olmak üzere 
müşterek bir gümrük dairesi inşası 
kararlaştırılmıştı. Öğrendiğimize gö • 
re müşterek gümrük dairesinin inşaa
tına başlanmak üzeredir. Bin.ada her 
iki tarafın gümrük işleri büroları ve 
ortada da müşterek bir muayene sa -
lonu bulunacaktır. Binanın inşa ve 
idame masrafları iki hükümet tarafın
dan müştereken temin olunacaktır. 
Bu suretle İran transit yolu üzerinde 
gümrük muayeneleri çok kolaylaştı 
rılmış olacaktır. 

Üstün bir dereceye terfi için ara
nacak ehliyet ve liyakatten başka en 
az dört sene bir derecede bulunmuş 

olmak şart olacaktır. Yüksek mektep 
mezunları için bu müddet üç sene o
lacaktır. Bir terfi müddeti için üç de 
fa takdirname alan memurların o de
receye mahsus olmak üzere miıddeti
ne bir seneye kadar zam yapılabile
cektir. Her hangi bir derecedeki me
murun kendi aylığı ile bir derece da
ha yüksek vazifede kullanılması ca
iz olacaktır. 

Her banka veya müessese için ihti
sas mevkileri olduğu önceden İcra 
Vekilleri heyetine tasdik edilecek o
lan teknik memurluklara o banka ve
ya müessese memurlarından veya ha
riçten, hizmetleri müddetine bakıl -
maksızın barem dereceleri dahilinde 
aylıklı memur tayini caiz olacaktır. 
Şu kadar ki bu suretle mütehassıs o
larak kullanılmaları keyfiyeti, o ihti
sas mevkii haricinde müktesep bir 
hak teşkil etmiyecektir. Banka ve mü 
esseselerce görülecek· lüzum ve zaru
ret üzerine, baremin en yüksek dere· 
ceden daha fazla bir aylıkla mütehas
sıs istihdamına ve aylıklarının tayi
nine İcra Vekilleri heyeti selahiyet
tar olacaktır. 

K - Bu projenin hükümleri dahiline 
giren müesseselerden harcirah husu
sunda devlet memurlarına ait mevzu
atı tatbik ile mükellef müesseseler 
memurlarına verilecek harcirah yev
miyeleri hesabında, bu kanunla tasrih 
edilmiş olan derece ve aylıkları esas 
tutacaklardır. Şu kadar ki, verilecek 
yevmiyeler birinci derecede maaş e
sasına geçemiyecektir. 

Banka ve müesseseler memurlarına 
bu kanunla sayılan hak ve menfaatler 
den başka temettü, satış hissesi, ikra
miye, tazminat, fazla mesai ücreti ve 
saire gibi adlarla hiç bir şey veriİmi
yecektir. 

Banka ve müesseselerin kendi ka -
nun, nizamname ve esas mukavelena
melerinde mevcut ve bu kanuna uy
mıyan hükümler kaldırılacaktır. 

Bu kanunun neşri tarihinde bu mü
essesede mevcut memurların almakta 
oldukları aylık miktarı bu kanunla 
kabul edilmiş olan derece ve aylıkla
rın hangisine tekabül ediyorsa o de
receye ithal edileceklerdir. 

Aylıkları iki derece maaş arasında 
kalanlar, alt dereceye girmekle bera
ber almakta oldukları maaş farkını 
muayyen terfi müddetini doldurarak 
terfi edinciye kadar müktesep hak a
diyle almakta devam edeceklerdir. 

Haber aldığımıza göre, proje, hazi
randan önce umumi heyetten geçecek 
ve kanunlaşacaktır. Projenin encii -
menlerde bazı tadillere uğraması 
muhtemeldir. 

Projenin hükümleri dahiline giren 
bütün müesseseler kendi bünyeleri
nin hususiyetlerine ve kadro icapları
na göre idare meclislerince tayin olu
nacak muvakkat memur ve müstahde· 
mini ile doktorlar, avukatlar, aidat ve
ya ücretli tahsildarlar, satış memur
ları, muvakkat büro anbar memurları, 
daktilolar, stenolar, mekanograflar, 
müvezzi, bekçi, kolcu, kaloriferci, şo
för, ve muavini, odacı ve hademeler, 
ustabaşı, usta ve işçiler, ameleler ve _:!fllllllllllllllllllllllllll.llllllllllh .. 

sair müteferrik müstahdemler bu pro : Sat 1 k h yva n -
je hükümlerinden müstesna tutulmak = 1 1 a 
tadırlar. Devlet hizmetinde maaş ve-

------
-ya ücretle çalışan memurlardan bu ka = pancarı 

nun hükümlerine giren herhangi bir - Çiftlik mahsulü hayvan : 
müesseseye geçecek olanlar maaşlı : pancarı müsait fiyatlarla sa
vazifeden naklettikleri takdirde iki : tılıktır. Taliplerin Orman : 
derece, ücretli vazifeden nakletikleri 

-

kd : Çiftliği Direktörlüğüne mü- : ta irde iki derece yukarısına geçe-
bileceklerdir. Bu müesseseden devlet § racaatları. 1146 § 
hizmetine geçenler de, maa§lı vazife- ,llllllllllllllllllllllllllllllllllllllr' 

, 
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Türk Ticaret Bankasının 31 birinci könun 1938 bilônçosu 
AKTİF 

Kasa 

Evrakı nakdiye 
Gümüş 

Altın 
Ufaklık 

795 085 00 
19 672 50 
26 302 50 

5 415 97 

Bankalar 

Mevduat karşılığı 

(Bankalar kanununun 26 ncı mad
desi mucibince nakde kabili tahvil 
mevduat karşılığı hazine bonosu) 

Hazine bonoları 

Ticari senetler cüzdanı 

Vadesine üç ay kalan 
,, ,, 

" .. üç aydan fazla kalan 
,, 

" 
,, 

" 
Tediyesi teehhür edenler 

,, ,, .. 
Esham ve tahvilat cüzdanı 

Borsada kote olanlar 
Borsada kote olmayanlar 

Avanslar 

Emtaa ve vesaik karşılığı 
,, ,, ,, 

Ticari senetler karşılığı 
,, " 

,, 
Emlak karşılığı 
Sair mütenevvi teminat üzerine 

,, •• 
Borçlu hesabı cariler 

Açık kredi 

" ,, 

., 

Kefalet karşılığı krediler 

•• .. .. 
Sair muhtelif borçlular 

Muhtelif borçlar 
,, ,. 

Meşkuk matlfıbat 

.. 

Gayri menkuller (Hakiki kıymetleri 
üzerinden sigortalıdır) 

Banka binaları 
s a;r binalar 

Menkuller 

Tesisat 
Stoklar 
Kasalar 
Makineler 
Mefruşat 

(Hakiki kıymetleri 
üzerinden sigortalıdır) 

Kefaletten dolayı borçlular: 

Muvakkat hesaplar: 

1 tirakler 

Nazım hesaplar: 
T ahsil senetleri cüzdanı 
Tahsil senetleri muhabirler cüzdanı 
Muhtelif 

846 475 97 

781 287 72 

812 350 00 

A 22 819 41 
B 3 617 397 93 
A 29 729 17 
B 500 721 51 
A 51 971 61 
B 32 931 59 

A 

68 896 00 
439 058 50 

417 44 
B ı 096 240 72 
A 9 789 91 
B 39 912 09 
A 386 787 70 
A 69 256 50 
B 955 366 81 

A 893 98 
B 1 442 801 07 
A 16 657 25 
B 33 128 05 

A 150 504 39 
B 109 134 52 
A 539 887 51 

103 204 80 
176 127 47 

ı 00 
35 880 87 
17 073 51 
20 461 89 
56 003 66 

A 112 599 12 
B 13 592 029 56 

A 579 647 03 
B 1 318 765 72 

1 666 710 15 
511 562 99 
464 958 82 

Türk Lirası Kr. 

2 440 113 69 

788 674 63 

4 255 571 22 

507 954 50 

2 557 771 17 

1 493 480 35 

799 526 42 

279 332 27 

.129 420 93 

13 704 628 68 

1 898 412 75 

15 000 00 

2 643 231 96 

Sermaye 

Mevduat 

İbrazında 
Preavili 
Vadeli 

PASİF 

Tasarruf tevdiatı 

Vadesiz 
Vadeli : 

Bir aya kadar 
Bir ayd~n bir seneye kadar 
Bir seneden fazla 

iç muhabirler 

Tediye emirleri 

Sair muhtelif alacaklılar 

Kefaletten dolayı alacaklılar 

ltf a tahsisatı 

Gayri menkuller için 
Menkuller için 

Talep olu·nmamış temettüler ve 
kuponlar 

Muvakkat hesaplar 

Nazım hesaplar 

Tahsil senetleri mudillcri 

Muhtelif 

Tahsis edilmiş karşıhklar 

3 676 307 27 
1 379 313 99 

213 511 76 

1 377 515 05 

144 154 84 
1 538 584 50 

269 289 61 

40 384 33 
31 930 89 

2 178 273 14 

464 958 82 

Türk Lirası Kr. 

2 200 000 00 

5 269 133 02 

3 329 544 00 

172 823 18 

20 262 11 

893 593 91 

13 704 628 68 

72 315 22 

6 959 92 

2 949 130 80 

2 643 231 96 

251 495 77. 

:YekO.n 31 513 118 57 ,XekQn 31 513 118 57 

31 Birincikôuun 1938 kôr ve za·rar tablosu 

Masraflar: 

Maaşlar ve ücretler 

İdare masrafları 

Vergiler ve harçlar 

Sair masraflar 

Verilen faizler 

Verilen kumüsyonlar 

Muhtelif zararlar 

Amortismanlar 

Provizyonlar 

BORÇ 

207.171 08 

61.071 23 

26.554 97 

11.071 64 

Türk Lirası Kr. 

305.868 92 

347.376 63 

3.101 02 

142.327 01 

21.860 52 

205.493 35 

ALACAK 

Alınan faiz ve kumüsyonlar 

Banka hizmetleri mukabilinde 
alman ücret ve kumüsyonlar 

iştiraklerden kar 

Muhtelif karlar 

1937 senesinden müdevver kar 
bakiyesi 

Türk Lirası Kr. 

821.642 08 

136.374 10 

31.284 32 

36.623 24 

103 71 

Yekun 1.026.027 45 Yekun 1.026.027 45 

M. Nedim İrengün 

Köğıt ticarethanesi 
Her nevi matbaa kağıtları karton ve mukavva ambalaj ve kese 

kağıtlarının yeni fiyatlarım ticarethanemizden sormadan başka 

yerden mübaya. etmeyiı\iz ... Menfaatiniz icabıdır. 

Her nevi kırtasiye 

Toptan ve perakende en ucuz fiyatlarla mağazamızda satılır. 
Yenihal No: 1-59 Ti: 2246 1002 

33 No. h kupon hakkında 
Osmanh Bankasından 

1334/1918 % 5 faizli latikrazı Dahili tahvillerine ait olup va
deleri 1-5-1934 tarihinde gelen ve aynı tarihte tediyelerine başla
nan 33 numaralı kuponun 1-5-1939 tarihine kadar ödenmemiş 
olanları Türkiye Cümhuriyeti Hükümeti lehine müruru zamana 
uğramış bulunacakları sözü geçen tahviller hamillerine ilan olu-
nur. 1210 

Zayi - 935 Senesinde Ankara erkek cağımdan eskisinin hükmü olmadığı · 
isesi ikinci sınıfından aldığım tas- nı ilan ederim. Yeni eczanede Ali Gü
diknamemi ka,ıı:bettim. Yenisini ala • rakar. 1198 

.:!il Alôkadarların na'7:arı dikkati11~ il!:. -- ------- Küçük 
-:= Meclisinden : -

Evler Yapı Koo pe ra ti fi İdare ------
=: Abdipaşa Çiftliği namı diğeri Bağ)araltı tnevkiinde Bah- § 
= çeli Evler Yapı Kooperatifi cenubunda tapu dairesinin 9, := = 11, 12, 17, 20, 21, 27 ve 32 numaralı adalarında arsaları := 
- bulunanlarm parsel vaziyetini görüşmek üzere 8-4-939 cu- := 

marlesi günü saat on beşte Anafartalar caddesi belediye =: 
: karşısında Memurlar Kooperatifi üzerindeki yazıhanemi- := 
== ze müracaatları lüzumu ilin olunur. 1189 =: 
-:;rııııııııııııııııııııııııııııııııııırııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırr=-
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Beklenen bir maç 

Beykoz Kurtuluş muhtelifi 
ya11n Gençlerbirliği ile 
karıılaımıya geliyor 

liaber aldığımıza göre, Ankara 
Gençlerbirliği 1stanbul'un birinci sı
tl1f kulüplerinden Beykoz'la Beyoğlu 
tarafının en kuvetli teşekküllerinden 
biri olan Kurtuluş takımı muhtelitini 
iki maç için Ankara'ya davet etmiş
tir. 

Bu daveti kabul eden Beykoz ve 
kurtuluş kulüplerinin en meşhur o -
~uncularından mürekkep takım bu -
gün sabah İstanbul'dan hareket ede -
tek akşam saat 21 de şehrimize gele
ceklerdir. 

Müsabakalar Ankaragücü sahasın
da cumartesi ve pazar günleri saat 16 
da yapılacaktır. Gençlerbirliği idare
cileri maçların halkımız tarafından 

İtolaylıkla seyrini temin için her tür
lü tertibatı almışlardır. Öğrendiğimi
ze göre fiatlar da çok ucuzdur. Husu
ai mevkiden 100, teribün 50 ve duhu
liye olarak 25 kuruş alınacaktır. 

Beykoz kulübü, İstanbul'da milli 
küme haricinde kalan takımların en 
başında gelmektedir. Bu sene milli 
kümeye girmemesi biraz da şanssız
lık eseridir. İçlerinde Şahap, Baha -
dır, Sadettin, Sekiz Mehmet gibi ta -
nınmış ve çok değerli futbolcular var 
dır. 

Kurtuluş ise, çok zaman İstanbul 
federe kulüplerinin belkemiğini teş -
kil eden oyuncular yetiştirmiştir. Ha
len bunları bu araya toplamış ve bil
hassa stadyom kupası maçlarından 
Çok iyi neticeler almıştır. Oyuncuları 
arasında Maruli, Kirkor, Onnik, Jo
zef gibi futbolu hakikaten kavramış 
gençler vardır. 

Son hafta yaptığı bir maçta Topka
pı - Arnavutköy muhtelitini 1-3 gibi 
bir netice ile adeta hezimete uğrat -
ınıştır. 

Gençlerbirliğine gelince, son za -
inanda takıma iltihak eden yeni ve 
Sok mükemmel oyuncularla Gençler
birliği artık eski kudret ve kuvetini 
iktisap etmiştir. Kuvetle tahmin ede
biliriz ki Gençlerbirliği, bu hususi 
llıaçta ciddi bir imtihan geçirecektir. 
Bundan muvaffakiyetle çıkacağını 
lnuhakkak sayıyoruz. 

Bisikl·et yarışları 

Bu hafta müsabakanın 

nıesafesi 125 kilometredir 
Beden Terbiyesi Ankara Bölgesi 

Bisiklet Aanlığından: 
Bisiklet seri yarışlarının yedincisi 

9-4-1939 pazar günü 125 kilometre 
mesafe üzerinden yapılacaktır. 

1. - Yarışa, tam saat 8 de Akköprü 
aüvari karakolu önünden başlanacak -
tır. 

2. - Yarış yolu, üç defa Etimesğut 
turudur. (Tur yukarı yoldan gidip 
aşağı yoldan dönülmek suretiyle ya· 
Pılacaktır.) 

3. - İştirak edeceklerin hazırlıklı 
bir halde başlangıç saatinden evel 
A.kköprü süvari karakolu önünde bu
lunmaları lazımdır. 

4. - Bu yarış da dahil olmak üzere 
bundan sonra yapılacak sekiz ve do
kuzuncu yarışların en iyi puvan ala
nı, Beden Terbiyesi Genel Direktör
lüğünün gönderdiği tamime göre, böl 
gc birincisi olacağından şimdiye ka
d_ar yarışlara iştirak etmemiş olan ~i
Stkletçilerin bu hususları nazarı dık
kate almaları lüzumu bildirilir. 

Milli güreı takımı 

ı 
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A N D A ç 
NÖBETÇIECZANELR 

Pazar : Merkez eczanesi 
Pazartesi : Ankara eczanesi 

-, 
--

Sah : Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Çarljamba : Halk ve Sakarya eczaneleri 
Perıiembe : Ege ve Çankaya eczaneleri 
Cuma : Sebat ve Yenişehir eczaneler 
Cumartesi : İstanbul eczanesi 

ACELE lMDAT 
Bir yaralanma, bir kaza, fevkalade bir has

talık vukuunda acele imdat istemek için 
belediyeler hastanesine {2257) numara 
ile telefon edilir. 

Lüzumlu Telefon Numaraları 

Yangın ihbarı: (1521). - Telefon müraca
at: Şehir: (1023-1024). - Şehirler arası: 
(2341-2342). - Elektrik ve Havagazı a
rıza memurluğu: (1846). - Mesajeri 
Şehir Anbarı: (3705). - Taksi telefon 
numaraları: Zincirlicami civarı: (2645-
1050-1196). - Samanpazan civarı: (2806 
-3259). - Yenişehir, Havuzbaşı Bizim 
taksi: (3848), - Çankın caddesi, Ulus 
taksisi: ( 1291). - İstanbul taksisi: (3997) 

Otobüslerin ilk ve son seferleri 

Ulus M. dan K. dere'ye 6.45 
K. dere'den Ulus M. na 7.15 
Ulus M. dan Çankaya'ya 7.25 
Çankaya'dan Ulus M. na 7.10 
Ulus M. dan Dikmen'e 6.30 
Dıkmen'den Ulus M. na 7.00 
Ulus M. dan Keçiören'e 6.00 
Keçiörcn'den Ulus M. na 6.30 
Ulus M. dan Etlik'e 6.30 
Etlik'ten Ulus M. na 7.00 
Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 
Cebeci'den Ulus M. na 7.00 
Cebeci'den A. fabrikalara 7.00 

23.00 
23.20 
23.00 
23.20 
20.00 
20.30 
21.00 
21.30 
2t.00 
21.30 
23.00 
23.00 

As. fabrikalardan Cebeci'ye -.- 17.00 
Yenişehir'dcn Ulus M. na 7.00 23.00 
Ulus M. ~ın Yenişehir'e 7.10 23.00 
S. pazarı'ndan Akköprü'ye 6.15 7.00 
Akköprü'den S. pazarına 7.30 9.45 
Bahçeli evlerden Ulus M. na 7.45 -.-
Ulus M. dan Bahçeli evlere -.- 20.00 
§ Ulus meydanıyle İstasyon arasında her 

beş dakikada bir sefer olup tren zaman
ları seferler daha ı<ıktır. 

§ Ulus mevdanıyle Yenişehir, Bakanlıklar, 
Cebeci, Samanpazan arasınıfa sa;ıt 8 den 
20 ye kadar vasati her beş dakikada: sa· 
at 20 den 21 e kadar her on dakikada: sa
at 7 den i e ve 21 den 23 e kadar her 
onbeş, yirmi ve otuz ıfakikada bir mun
tazaman seferler vardır. 

§ Akşamlan Ulus meydanından saat 23 de
ki son seferlerle bunların Ulus meyda
nına clönii<ileri sinemalarrn dağılış saati
ne tabidirler. 

Posta saatleri 

Teahhütlü saat (18) e kadardır. 
Posta saat (19) a kadar İstanbul cihetine 

mektup kabul eder. 

Tren saatleri 

Haydarpaşa'ya : Her sabah 8.20. Her 
akşam 19.15 ve 19.50 
de. (Pazartesi, Per
şembe, Cumartesi, 
Toros sürat.) 

Samsun hattı : Hergün 9.35 (Kayı,e-
ri, Sivas, Amasya bu 
hat üzerindedir.) 

Diyarbakır hattı : Her gün 9.35 
Zonguldak hattı : Her gün 15.00 

Bu sene fındık ihracatımız 
~ok iyi 

Bu seneki fındık satışlarımız çok 
iyi gitmektedir. Şimdiye kadar bütün 
mahsulün hemen yüzde seksen beşi 

tamamen satılmıştır. Esasen rekolte 
geçen seneden daha az olduğu için 
fiatlar da çok müsait gitmiştir. Bir 

kısım mallar 80 - 92 ve bir kısım mal
lar da 70 - 80 kuruştan muamele gör -
muştur. 

İspanya'daki dahili: harp dolayısiy
le fındık mahsulü alınmaması da 
Türkiye fındıklarının dünyanın her 
tarafında aranmasına amil olmuştur. 

Fındıklarımız her tarafta beğenilmiş
tir. Fındıklarımızın standardizasyon
dan geçirilerek dı§ piyasalara sevke -
dilmiş olması çok iyi neticeler vermiş-

tir. 

Okullar ararsı lik ma~la11 

Okul Spor Yurtları Ankara Küme 
Başkanlığından : 

1 - Yüksek, lise ve meslek okulla
rı arasındaki lik maçlarına bu hafta 
Ankaragücü sahasında devam oluna -
caktır. 

2 - Müsabakaların programı aşağı
ya yazılmıştır : 

8 Nisan 939 cumartesi : 
İnşaat Usta Okulu -- Erkek Lisesi 

Saat 13.30 Hakem: Hasan Polat. 
Ticaret Lisesi -- Sanat okulu. Saat 

12.45 Hakem : Nuri Erim. 
9 nisan 939 pazar : 
Gazi Terbiye Enstitüsü Ziraat 

ULUS 

Aranıyor: 

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

Kiralık oda aranıyor - Möbleli ve
ya möblesiz bir oda 2 kişi için aranı
yor. Ankara posta kutusu 74 N. ya 
müracaat. 1161 

Pansyon aranıyor - İki arkadaş bir 
arada kalmak üzere pansiyon arıyo -
ruz. Mobilyalı olması şarttır. Arzu e
denlerin Alaettin Kıra! basımevinde 

Selahattin Şişman'a müracaatları. 
1219 

Kiralık: 

Küçük ilôn şartları 
Dört satxrlık küçük ilanlardan: 

Bir defa için 30 Kuruş 
İki defa için 50 Kuruş 
Üç defa için 70 Kuruıı 
Dört defa için 80 Kuruş 

Devamlı küçük ilanlardan her de
fası için 10 kuruş alınrr. Mesela 10 
defa neşredilecek bir ilan için, 140 
kuruş alınacaktır. Bir kolaylık ol
mak üzere her satxr, kelime arala
rındaki boşluklar müstesna, 30 harf 
itibar edilmiştir. Bir küçük ilan 
120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için 
beher seferine ayrıca on kuruş ali'" 
nır. 

Küçük ilanların 120 harfi geçme
mesi lazımdır. Bu miktarı &'eçen i
lanlar ayrıca pul tarifesine tabidir. 

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

üst kat 5 oda 1 salon konforlu müsta
kil bir daire 60 lira Tl: 1265 1105 

Kiralık - Yalnız bir bayan için : 
Kooperatif arkasında müstakil bir o -
da gayet ucuz fiyatla kiralıktır. Tele
fon No: 2673 Bay Necati 1213 

Kiralık - Sarıköşk karşısında Çan
kaya caddesinde 49 numaralı hanede 
aile nezdinde bahçeli, kaloriferli, ban
yolu ve döşemeli bir oda kiralıktır. 

1214 

Kiralık kaloriferli oda - 1 veya 
2 oda belediye sırası Rehber Ap. No: 
1 yazıhaneye elverişli. Müracaat Tl: 

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

3232 1071 
Kiralık - Yenişehir Sıbat Veka · 

leti karşısı elektrik şirketine gid.:n 
ilkiz sokak No: 3 Dr. Feyzi apart. 5 o 
da 1 holü havi daire Tel. 1764 1097 

Kiralık Ap. - 4 oda 1 hol banyo 
mutbak Demirtepe Yaltırık Cad. As
falt köprünün başmda No: 37 gör -
mek için içindekilere görüşmek için 
Ti: 1616 1128 

Kiralık Otel - Belediyenin göste· 
receği tamirat masrafı icar bedeline 
mahsup edilmek şartile, Kabaküllük· 
te kain Safrancı hanı, üç sene müd· 
detle kiraya verileceğinden taliplerin 
Anafartalar caddesinde Memurin Ko
operatifi binasında Otel Aybara mü-
racaatlarr. 1130 

Kiralık oda - Aile nezdinde ban
yolu dairede bir oda bir bayan için -
dir. Işıklar cad. Öktü sokak yarbay 

Satılık: 

Motosiklet satılıyor - İngiliz Tri-
yof marka çok az kullanılmış, Müda -
fayı Hukuk (Çankirı) caddesi No: 79 
Motosikletçi Recep Dinçman'a müra-

1207 caat. 

Satılık apartman - lstanbul, Lale· 
li Aksaray Cad sağ köşe 6 daire 4-5 
oda nezaret güneş modern 2500 lira 
irad. Beyazit meydanı Benzinci B 
Sun'at. 995 

Acele satılrk arsa - Y. şehir Sağ· 
lık Bakanlığı arkasında 520 M. arsa 
azimet dolayısiyle ucuz verilecektir. 
Tl: 1538 1040 

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

Hüsnü Ap. No. 1 e müracaat. 1152 

K . ık y · h' d v k~l 1 Satılık Apartman - Mükemmel 
ıra ı - enışe ır e e a et ere . . . . 

k k .. ı 
1 

k "k iratlı uygun fıyat elverışlı şeraıt. K. 
ço ya ın guze manzara, su, e e trı ~ 

1 
K A 4 Tl. 2181 1062 

havagazı ehven fiyatla üç oda ve hol og an oç P· · 
müracaat. Telefon: 3629 1153 Acele satılık arsalar - Jandarma 
Kiralık _ Demirtepe Dikmen cad- okulu yanında asfalta 70 metre çok 

desi köprü yanında izer sokak 13 No. güzel manzaralı K.araoğlan Koç Ap. 
lu Ap. üst katı ucuz ve tam konfor- 4 Tl: 2181 1063 
lu. İçindekilere müracaat. 1158 

Kiralık - Yenişehir Tuna caddesi 
Balk sokak 3 N. apartmanın çatıkatı 

(2 oda) kiralıktır. Ust kata müracaat. 
1159 

Kiralık konforlu daireler ve odalar 
- Çocuk sarayı caddesi Çocuk Esir
geme Kurumu apartmanında 4 ve 5 
odalı dairelerle banyolu tek odalar. 
Görmek ve görüşmek istiyenlerin Ku 
rum hesap işleri direktörlüğüne mü-
racaatları. Telefon 1465 1163 

Kiralık - 4 oda 1 hol ve teferrü-
atlı yeni ve mükemmel daireler Y. şe
hir İsmet İnönü cad. Su deposu yanın 
da Nuri Barlas Ap. Tl: 2146 1168 

Kiralık - 2 kat 7 oda 2 hol Neza
ret kalorifer Kavaklıdere Güven oto
büs durağı 3 numara. Muracaat Tele-
fon: 3645 1180 

Kiralık oda - Güzel manzaralı aile 
yanında rahat bir oda bir bay için ki
ralıl\tır. Yenişehir Lozan meydanı 
No. 71 1183 

Kiralrk oda - Kalorifer yaz kış 
her gün sıcak su büyük taras möble 
veya möblesiz verilir. Yenişehir Ata -
türk bulvarı Yenice Ap. No: 9 1188 

Kiralık daire - Konforlu, çift bal -
konlu, tek daire. Üst kat, bol güneş, 
hava. Küçük aile için çok iyi. Yeni -
şehir Sıhiye Vekaleti karşısı Çağatay 
sokak Deniz ap. 1191 

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

1201 

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

Satılık arsalar - Belediye civarın· 
da kınacı han arkasında köşe başı 
blok ufak arsalar tel 2406 bayram 
caddesi No. 1 1079 

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 Ismet 
İnönü caddesinde onar metre inşaat 
cepheli blok başı 380 ve 388 metre uy
gun bedelle tel 2406 bayram caddesi 
No. 1 1081 

Satılık Ev - Bahçeli evler 3 cü 
otobüs durağında 32 No. 1ı 5 odalı ev 
500 m2 lik ağaçlı bahçe elektrik teç· 
hizatı tam, içindekilere müracaat. 

1088 

Satılık Arsa - Bakanlıklar kar
şısında biri Konur, diğeri Kızılırmak 
sokağında yüksek mevkide blok ha
linde iki arsa satılıktır. Tel: 2858 

1099 

Satılık apartıman - Hamamönün
de 6 daireli 220 lira iratlı ve bahçeli 
uygun bedelle tel 2406 Bayram cad-
desi No. 1 1103 

Acele satılrk apartıman - Koope
ratif arkasmda beş daireli 250 lira i · 
ratlı 7500 lira borçlu tel 2406 Bayram 
caddesi No. 1 1104 

Satılık apactıman - Demirtepede 
600 metre bahçe ve meyvalı altı daire
li 320 lira iratlr uygun bedelle tel 

Yarın akşam İstanbul' o 

hareket edecek 
Bu ayın 25 inde Oslo'da yapılacak 

Avrupa güreş şampiyonasına iştirak 
edecek güreşçilerimiz bu akşam İstan 
hul'a hareket edeceklerdir. Evelce de 
Yazdığımız gibi milli takım Mehmet 
Ç~ban (ağır), Mutsafa Çakmak (87 
kılo), Ahmet Mersin (79 kilo), Celal 
/\tik (72 kilo), Yaşar Doğu (66 kilo), 
~ustafa Batu (61 kilo), Kenan Olca 
(56 kilo) dan mürekkeptir. 

Enstitüsü Saat 12,30 Hakem: İhsan 
Türemen. 

Dil, Tarih; Coğrafya Fakültesi -
Hukuk Fakültesi Saat 14.15 Hakem : 

Kiralık - İki oda banyo mutfak 
müşterek ve erkeksiz aile nezdinde. 
Yenişehir Tuna caddesi 19 numaraya 
müracaat. Aylığı 30 lira. 1202 

2406 bayram caddesi No. 1 1109 

Satılık apartımanlar - Yenişehir
de Atatiirk bulvarında 8-3-6 daireli 
kaloriferli ve kalorifersiz tel 2406 

66 kiloda Doğan, 79 kiloda Adnan 
Yurdaer, 61 kiloda Ahmet Işık da ye
dek olarak seyahate iştirak etmekte-
dirler. . 

Federasyon başkanı B. Vehbi Emre •c Asbaşkan B. Tayyar Yalaz ile an
trenör kafile ile beraber gitmektedir-

Muzaffer Ertuğ. 
3 _ Liseler arasındaki kır koşusu 

müsabakalarının üçüncüsüne 9 nisan 

939 pazar günü saat 10.30 da 19 Mayıs 
Stadyomunda devam edilecektir. 

Ankaragücü iımir' e gitti 
Bu hafta !zmir'de milli küme ma-

1 yapacak olan Ankaragücü takımı-
ç ' . t 
mız 1zmir'e hareket etmış ve ıs as -
yonda arkadaşları tarafından uğur -
lanmıştır. 

Ankaragüçlülere muvaffakiyetler 
ni ederiz. 

Kiralık kaloriferli oda - 1 veya 2 
oda kiralıktır. Yenişehir - Arman so -
kak No. 1 saat 6 müracaat. 1205 

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

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

Kiralık daire - Yenişehir'de Ba
kanlık karjiısı Konur sokak No; 9 

Bayram caddesi No. 1 1110 

Satılık arsalar - Kocatepe'de Ba
kanlıklara ve yeni meclise çok yakın 
manzaralı ufak parselli acele tel 2406 
Bayram caddesi No. 1 1111 

Satılrk apartımanlar -Yenişehir -
de ve Ankara dahilinde 500 ve 400 ve 
320 ve 250 lira iratlı tel 2406 1113 

Satılık arsalar - Maltcpe'de ve 
istasyon arkasıdda istimlak haricin -
de kalmak şartiyle ufak ve büyük 
parselli tel 2406 Bayram C. No. 1 

1112 
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tP= Maden kömürü kullananlara 
Ankara' da vagon teslimi fiatlarımız 

Linğit kömürü Tav§anlı Değirmisaz 
Lira Kr. Lira Kr. 

oxıo 
10X20 
20X40 

6 
8 
9 

00 
00 
50 

6 
8 
9 

40 
40 
90 

Kriple 10 25 10 65 
Toptan ve perakende satış yeri lsta&yon silo karşısında 

YENİ YAKACAK PAZARI Tel: 1475 1134 

Muıamba ve yemek lakımlar1 ahnacak 
Bolu Orman Okulu Direktörlü ğünden : 
1 - Okul için aşağıda cins ve miktarı yazılı muşamma ve yemek takımJan 

açık eksiltme ile alınacaktır. 

2 - İhale yeri (Boluda) orman okulu direktörlüğüdür. 
3 - İhale günü 11 nisan 939 salı günü saat 15 dedir. 
4 - llk teminatlar 10 nisan 939 pazartesi günü akşamına kadar okuldan 

alınacak resmi bir makbuz mukabilinde orman mes'ul muhasipliğinin Bolu 
Ziraat bankasındaki hesabına yatırılacaktır. 

A - Komisyon para ve tahvil gibi teminat almıyacaktır. 
B - Komisyon riyasetine alınacak banka mektupları teminat olarak 

kabul edilir. 
5 - Bu işe gireceklerin ellerinde ticaret odası vesikaları bulunması şart-

tır. 

6 - Şartname ve nümuneyi görmek isti yenler her •gün okul direktörlü-
ğüne müracaat edebilirler. (1055) 11060 

Parti Cinsi Miktarı Muhammen Fi. İlk teminat Tutan 
L. K. L. K. L. K. 

1 Yağmurluk muşamba 50 A. 12 00 A. 45 00 600 00 
2 Büyük kayık tabak 6 A. 1 75 A. 10 50 

Orta kayık tabak 6 A. 1 50 A. 9 00 
Düz yemek tabağı 35 Dü. 3 50 Dü. 122 50 
Çukur yemek tabağı 10 Dil. 3 50 Dil. 35 00 
Çorba kasesi 3 A. 1 60 A. 4 80 
Su bardağı 10 Dü. 1 25 Dil. 12 50 
Su bardağı 2 Dü. 1 35 Dü. 2 70 

Çatal, bıçak, kaşık (krome) 10 14 50 Takım 145 00 
Er. Dü. (takım) 75 A. 37 50 

Sürahi 50 A. 2 50 Dü. 25 00 
Çay kaşığı (krome) 10 Dil. 2 80 Dü. 28 00 

Çay fincanı 10 Dii. 3 00 A. 15 00 

Meyvelik 5 A. 2 00 M. 30 00 
Beyaz sofra musambası 15 M. 75 A. 36 52 9 00 

Emave cavdanlık 12 A. 486 50 

·- • 
TÜRK HAVA KURUMU 

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

25.000, 20.000 Bundan baıka 40. 000, 
15.000 10.000 liralık ikramiyelerle 
( 200. 000 ve 50. 000) liralık iki adet 

mükafat vardır 
DiKKAT: 

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

• 
Acele satılık apartıman - Karanfil 

sokağında 768 M inşaat 4 kat 12000 
lira borçlu ayrıca kolaylık tutarından 
dO.n bedelle, tel 2406 Bayram Ca. No. 
1 1141 

Satrlık hane - Kavaklıdere fran · 
sız, macar, yugoslav sefaretleri ara· 
sında ve köşede bahçe içinde fiyatı 
8000 lira. Tl: 5843 1151 

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

Devren Satılık - Hacıbayram çarşı 
sokak No. 40 bakkal dükkanı devren 
satılıktır. Mezkur dükkana müracaat. 

1167 

Satılık eşya - Oda takımı, halı, 

büfe ve saire: her gü.n Yenişehir De -
mirtepe Yenigün sokak No. 2/ 1 Güp-
güp Ap. müracaat. Tel: 3104 1184 

Satılık - Hamamönü Gündoğdu 
mahallesi Dördüncü sokakta 8 numa
ralı ev acele satılıktır. Ev iki kat ü
zerinde üç oda bir salon bir matbah 
ve bahçeden mürekkeptir 

Gümrü ve İnhisarlar Vekaletinde 
müfettiş Sinan Onbulak'a müracaat; 
Telefon 3480 den 19 numarayı arayı-
nız. 1176 

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

Satılık arsa - Kavaklıdere'de asfalt 
ve otobüs durağına çok yakın mesafe
dedir. 800 metredir. Şerait ehven ve 
müsaittir. Telefon: 5739 1204 

Ucuz ve acele satılık Arsa Rus 
sefareti arkası köşe başında~ çift ya • 

• • 
pıya müsait 51 m cepheli 1056 m'.?. D. 
D. Y. Malzeme dairesinde Affan'a 
müracaat. 1206 

Spor otomobil - Beş kişilik acele 
satılıktır. Görmek için: Yenişehir Ne 
catibey caddesi No. 16 kapucudan. 
Görüşmek için: Her gün 13 - 14 tele -
fon: 3183 Haluk. 1217 

lş verenleı·: 

Bir mağaza Müdürü aranıyor -
1000 lira kefalet vermeğe muktedir 
bir mağaza müdürü aranıyor. İstekli
lerin Bankalar caddesinde N o. 22 Ve-
bolid Şirketine müracaatı. 1157 

Faal memur aranıyor - Ticaret iş
lerinde tecrübesi ve becerikli olması 
şarttır. İsteklilerin tercümei hallerini 
P. K. 75 Ankara adresine yazr ile bil -
dirmeleri. 1187 

Aranıyor - Bihakkın kasiyel,'lik 
yapmağa muktedir bir Bayana ihti
yaç vardır. Arzu edenlerin Bankalar 
caddesinde Yıldız Kırtasiye mağaza-

sına müracaatları. 1178 

Ortak aranıyor - Gömlek, renkli 
ve ipekli ve beyaz işler üzerine nakış 
ve bayanlara ait işlemeli v'C giyim iş -
leri yapmak üzere şehri tanıyan bir 
ortak aranıyor. Arzu edenlerin Alaet
tin Kıral basımevinde Selahattin'e 
müracaatları. 1218 

Zayi - Ankara polis müdürlüğün -
den aldığım 1 - 1543 numaralı ikamet 
tezkeremi zayi ettim. Yenisini çıka -
racağımdan eskisinin hükmü olmadı -
ğını ilan ederim. - Eugenie Tauber 

1194 
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Askeri Fabrikalar 

5 ton antimon alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (2500) lira 
olan 5 ton antimon askeri fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 18. 5. 1939 perşembe 

günü saat 14 te açık eksiltme ile iha
le edilecektir. Şartname parasız ola· 
rak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (187) lira 
(50) kuruş ve 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatte komisyona ver 
meleri. (1120) 11139 

100 ton şili küherçilesi 

alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko. 
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (7.000) lira o. 
lan 100 ton Şili küherçilesi Askeri 
fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonu:ıca 22-5.1939 
pazartesi günü saat 15 te kapalı zarf 
ile ihale edilecektir. Şartname parasız 
olarak komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(525) lirayı havi teklif mektuplarını 
mezkfir günde saat 14 de kadar komis. 
yona vermeleri ve kendilerini.ı de 
2490 numaralr kanunun 2 ve 3 mad -
delerinleki vesaikle mezkur gün ve 
saatte komisyona vermeleri. (1121) 

11140 

15 ton bohçalık saç 

alrnacak 
J\skeri Fabrikalar Umum Mü· 

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (10.500) li
ra olan 15 ton bohçalık saç askeri fab
rikalar umum müdürlüğü merkez sa
tın alına komisyonunca 18. 5. 1939 
perşembe günü saat 15 te kapalı zarf 
ile ihale e ilecektir. Şartname para -
eız olarak komisyondan verilir. Ta • 
lipleri:ı muvakkat teminat olan (787) 
lira (50) kuruşu havi teklif mektup -
!arım mezkfir günde saat 14 e kadar 
komisyona vermeleri ve kendilerinin 
de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 mad 
delerindeki vesaikle mezkCir gün ve 
saatte komisyona vermeleri, (1122) 

11141 

50.000 metro torbahk bez 

ah nacak 
J\skeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (15.000) lira 
olan 50000 metre torbalık bez Askeri 
fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın ahım komisyonunca 18.4-1939 
salı günü sa.at 15 te kapalı zarf ile i -
hale edilecektir. Şartname parasız o -
larak komısyondan verilir. 

Taliplerın muvakkat teminat olan 
( 1125) lirayı havi teklif mektupları. 
nı mezkfıı günde saat 14 de kadar ko
misyona \ermeleri ve kendilerinin de 
2490 num ralı kanunun 2 ve 3 mad • 
delerindeki vesaikle mezkfir gün ve 
saatte komi yona vermeleri. (1123) 

11142 

216 ton kirec ahnacak .. 
Askeri Fabrikalar Umum Mü· 

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· 
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (3880) lira 
olan 216 ton kireç askeri fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 17. 4. 1939 pazartesi 
günüsaat 14,30 da açık eksiltme ile 
ihale edılecektir. Şartna...-ne parasız 

olarak komisyondan verilir. Taliple
rin muvakkat teminat olan (291) lir,, 
ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 mad 
delerindeki vesaikle mezkur gün ve 
saatte komisyona müracaatları. 

(1147) 11144 

60 ton döküm kumu ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umwn Mü· 

dürlüğü Merkez Satm Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (3800) lira 
olan 60 ton döküm kumu, Askeri fab. 
rikalar umum müdürlüğü merkez sa -
tın alma komisyonunca 17 - 4 _ 1939 
pazartesi günü saat 14 te açık eksilt
me ile ihale edilecektir. Şartname pa • 
rasız olarak komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
285 lira ve 2490 numarah kanunun 2 
ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur 
gün ve saatte komisyona müracaatla -
rı. (1148) 11145 

20 ton Flüspat alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü· 

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (800) lira 
ol:ın 20 ton flüspat askeri fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 17. 4. 939 pazartesi 
günü saat 15 te açık eksiltme ile iha
le edilecektir. Şartname parasrz ola
rak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (60) lira ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 madde
lerindeki vesaikle mezkur gün ve sa
atte komisyona müracaatları. 

(1163) 11153 

96 kalem muhtelif ateş tuğlası 
ve har~lar1 ahnacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (26.950) lira 
olan 96 kalem muhtelif ateş tuğlası ve 
harçları. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü merkez satınalma komisyonun
ca 24. 5. 939 çarşamba günü saat 15 te 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şart
name (1) lira (35) kuruş mukabilinde 
komisyondan verilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan (2021) lira (35) 
kuru u havi teklif mektuplarını mez· 
kfır günde saat 14 de kadar komisyo
na vermeleri ve kendilerinin de 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerin
deki vesaikle mezkur gün ve saatte 
komisyona gelmeleri. (1167) 11189 

Enstitüler . 

Elbise yaptırı lacak 
Gazi Terbiye Enstitüsünden : 

1 - Gazi Terbiye enstitüsü kız ta
lebesi için 60 takım tayyör yaptırıla
caktır. Kumaş, malzeme işçilik dahil 
her takımın muhammen bedeli 24 lira, 
ilk teminat 108 liradır. 

2 - İhale açrk eksiltme ile 17. 4. 939 
pazartesi günü saat 14 de Ankara 
mektepler muhasebeciliğinde satın 

alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Nümune ve şartnameyi görmek 

istiyenlerin enstitü direktörlüğüne 

müracaatları. (1152) 11160 

Tar1m Bakanlığı 

Muhasip aranıyor 
Ziraat Vekaletinden : 

İstanbul ve Bursa ziraat mektepleri 
r.in 25 lira asli maaşlı (Hususi kanu
na göre taallük hakkı yoktur.) mes
ul muhasipleri münhaldir. Muzaaf 
muhasebe usulüne vakıf ve memurin 
kanununda yazılı şartları haiz bulu
nanların vesikalariyle birlikte ziraat 
vekaletine müracaat etmeleri. (1220) 

11218 

Milli Müdafaa B. 

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

misyonundan : 
Milli Müdafaa Vekaleti tercüme şu

besine iki mütercim alnacaktır. Bun • 

4 kalem Elektrot ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satın Alma Komisyo

nundan: 
2500 Adet Elektrot 2 mm. St. 42 A) 
5000 ,. ,. 4 .. ,. ,, 42 A) 
300 ,, ,. 2 ,, ,, 52 A) Veya muadili. 
3 50 ,. ,, 4 ,, ,, ,, 52 A) 
Tahmın edilen bedeli (1600) lira olan yukarda yazılı dört kalem Elek

trot. Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satın Alma Komisyo
nunca 24-4 939 pazartesi günü saat 14 te açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (120) lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle 
a:ıezkur gun ve saatte komisyona müracaatları . • (1222) 11220 

ULUS 

Tapu ve Kadastro 

Demir, Sa~. Dolap ahnacak 
Tapu ve Kadastro Umum Müdür

ların almanca, fransızca ve ingilizce 
lisanlarına esaslı olarak vakıf olmala- lüğünden : 
rı ve aynı zamanda türkçeden bu diL 
lere tercüme yapabilmeleri şarttır. 

Verilecek ücret 165 : 210 liradır. İm
tihan neticesinde iki dil bilenler ter -
cih edilecektir. Memurin kanunu-:ıa 

göre memur olmak evsaf ve şeraitini 

haiz bulunan taliplerin evelemirde hal 
tercümeleriyle ve referanslarr ile mü
racaatları ilan olunur. (1168) 11167 

30 adet elbise dolabı 
yapflnlacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko. 
misyonundan : 

1 - Tahmin edilea fiyatı 1800 lira 
olan 30 adet elbise dolabı açık eksilt
meye konulmuştur. 

2 - İlk teminatı 135 liradır. Şart
namesi her gün M. M. V. satın alma 
komisyonundan alınabilir f) 

3 - İhalesi 8 nisan 939 cumartesi 
gü:ıü saat on birdedir 

4 - Eksiltmeye girmek istiyenle. 
rin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. mad
delerindeki belgelerle ve ilk teminat
ları ile birlikte yukarıda yazılı gün 
ve saatte M. M. V. Sa. Al. Ko. nunda 
hazır bulunmaları. 

(1031) 11031 

Münakasa tehiri 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
Çorlu'da yaptırılacak F tipi tayyare 

hangarının şartnamesinde bazı tadi
lat yapılacağından şimdilik yapılma
sından sarfı nazar edilmiştir. İlan O· 

lunur. (1237) 11224 

Hava Kurumu 

4900 metre amortisör ahnacak 
Türkkutu Genel Direktörlüğün • 

den : 
1 - 3. 4. 1939 da kapalı zarfla eksilt 

miye konan 4900 metre amortisörün 
eksiltmesi, talip çıkmadığından, 18 
4. 1939 salı günü saat 15,30 da açık ek
siltme ile yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli Sif Ankara 
7,850. - liradır. 

3 - Muvakkat teminat 588.75 lira 
olup taliplerin eksiltme saatinden e
ve! bu parayı veya kanunen bunun ye 
rine kaim olacak bir kıymeti Türk
kuşu veznesine yatırmış olmaları la
zımdır. 

Daha fazla malumat ve şartname al
mak isteyenlerin Tk. satınalma amir-
liğine müracaatları. 1192 

Ankara Valiliği 

Muhtelif inıaat ve tamirat 
Ankara Valiliğinden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Etimes

ğut sihat merkezine yaptırılacak garaj, 
mutfak ve çamaşırhane bina ve tesi -
:satının tahmini keşif bedeli 7247 lira 
05 kuruş, muvakkat teminat 543,35 li -
radır. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak 
vilayet sihat müdürlüğünde görülür. 

3 - Eksiltme 8-nisan-1939 cumar • 
tesi günü saat 11 de vilayet sihat mü
dürlüğünde toplanan komisyonca ya -
pılır. (1049) 11040 

Muhtelif alôt ve edevat 

ah nacak 
Ankara Vilayetinden : 

1 - Tohum temizleme evleri ıçın 
mübayaa edilecek otuz beşer kalem ve 
14 takımdan ibaret olan alat ve ede -
vatın pazarlıkla satın alınması tekar
rür etmiştir. 

2 - Taliplerin 18. 4. 939 salı günü 
saat 15 te vilayet ziraat müdürlüğün • 
de teşekkül edecek komisyona müra -
caatları. 

3 - Şartname muhteviyatını gör • 
mek arzu edenler her gün ziraat mü -
dürlüğüne müracaat etmeleri lüzumu 
ilan olunur. (1166) 11166 

1 - Açık eksiltme ile taşra tapu i
dareleri için 50 adet demir saç dolap 
yaptırılacaktır. 

2 - Eksiltme nisanın onuncu pa -
zartesi günü saat 2 de umum müdür -
tük levazım dairesinde teşekkül ede -
cek komisyon huzurunda yapılacak -
tır. 

3 - Dolaplar kara saçtan olursa be -
herinin muhammen bedeli 65 lira, Si
mens Marten double decape olduğuna 
göre 75 Iiradrr. 

4 - İsteklilerin mecmuunun muham 
men bedeli üzerinden % 7.5 u pey ak
çesiyle mezkür gün ve saatta komisyo
na müracaatları. 

5 - Şartname ve resimleri ve evsa
fı sairesi hakkında ma!Umat almak is
tiy( .:er her gün öğleden sonra umum 
müdürlük levazım müdürlüğüne mü-
racaat edebilirler. (1023) 11043 

, · Bayındırı ık B. _ . 

İstimlak fen memuru ahnacak 
Nafıa Vekaletinden : 

Nafıa Vekaleti Sular Umum mü
dürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 
münhal bulunan istimlak fen memur
lukları için aşağıdaki şartları haiz o
lanlar arasında 12". 4. 939 tarihine rast 
lıyan çarşamba günü saat 14 te Sular 
Umum müdürlüğünde müsabaka im
tihanı yapılacaktır. 

Şartlar : 
1 - Kadastro ve muadili mektepler 

den mezun olmak, 
2 - Tapu veya Kadastro daireleri

nin fen kısımlarında laakal (3) sene 
çalı~mış bulunmak, 

3 - Askerlik hizmetini bitirmiş 

bulunmak, 
Yapılacak imtihan neticesinde su 

inşaatı dolayısiyle istimlaki icabeden 
gayri menkullerin hartalarını ahz ve 
tersim ile mesahalarını hesap edebile
cek liyakati göstermiş olanlar arasın
da Tapu ve mali kanunlar mevzuatı
na vukufu bulunanlar tercih oluna
caktır. 

İsteklilerin vesikalariyle birlikte 
Nafıa vekaletine müracaat etmeleri. 

.1217) 11216 

Daktilo a ranıyor 
Nafıa Vekaletinden : 

Sular Umum Müdürlüğü kadrosun
da açık bulunan daktiloluk için aşa
ğıdaki şartları haiz olanlar arasında 
10. 4. 939 tarhine rastlıyan pazartesi 
günü saat 14 te Sular Umum müdür
lüğünde müsabaka imtihanı yapıla

cak ve göstereceği ehilyete göre 100 
liraya kadar ücret verilecektir. 

Şartlar: 
1 - En az orta mektep mezunu bu

lunmak, 
2 - Devlet hizmetlerinde daktilo

lukla çalışmı_ş veya daktilo kursların
dan mezun olmak, 

3 - Askerlikle alakası bulunma
mak, 

İsteklilerin vesikalariyle birlikte 
Nafıa vekaletine müracaat etmeleri. 

(1218) 11217 

Mahkemeler 
Malatya Sulh Hukuk Mah\eme

sinden : 
Malatya'nın Tekmezar mahallesin

den Bentli Halil oğulları İsmail ve 
Hüseyin vekilleri avukat Hüsnü Tu-
lun ile aynı mahalleden Şükrü çavuş 
kızı Fatma ve oğulları Sait, Ali ve 
kızı Cemile, Zübeyde Zahide ve Mak
bule aralarındaki izaleyi şüyu davası
nın duruşmasından müddeaaleyhler
den Şükrü çavuş oğlu Alinin ikamet
gahı meçhul bulunduğundan daveti
yenin ilanen tebliğine ve muhakeme
nin 11.5.939 perşembe günü saat 9 a 
talikine karar verilmiş olduğundan 
aynr gün aynı saatte mahkemeye gel
mesi, gelmediği takdirde hakkında 
gıyap kararı verileceği ilan olunur. 

1211 

Ankara 3. cü Sulh Hukuk Mah
kemesinden : 

20. 3. 939 tarihinde vefat eden ls-

iç İJler Bakanlığı 

Telefoncu 
. . 

muavını 

alınacak 
Dahiliye Vekaletinden : 

' met paşa mahallesi uzun yolda 35 sa 
yılı evde kayıtlı Mehmedin terekesi
ne mahkemece el konmuş olduğundan 
kefaleti hasebiyle alacaklı olanlarda 
dahil olduğu halde bilcümle alacaklı 
ve borçluların ve mirasçının vesaiki 
resmiyeleri ile beraber bir ay zarfın
da Ankara 3 üncü sulh hukuk mah-

Açık bulunan 40 lira ücretli tele· 
foncu muavinliğine•imtihanla girmek 
istiyenlerin 11. 4 939 gününe kadar 
Vekalet daire müdürlüğüne müraca 
atları ilan olunur • • (1227) J1221 

kemesine müracaatları ve alacakları

m vaktiyle kayıt ettirmiyenlerin mi
rasçıya ne şahsan ve ne de terekeye 
izafeten takip edemiyecekleri lüzumu 
ilan olunur. 1197 

Safranbolu Hukuk Hakimliğin
den: 
Çavuş mahallesinden olup 12. 9. 939 

tarihinde vefat etmiş olamsından do
layı terekesi tesbit edilen reis oğul
larından Rifat oğlu Hilmi Başgile 
borcu olanlarla mumaileyh zimmetin 
de alacağı olanların kanunu medeni
nin 561 nci maddesi mucibince tarihi 
ilandan itibaren bir ay zarfından ev· 
rakı müsbiteleriyle birlikte Safran
bolu Sufh Hukuk hii.kimliğine müra
caatla borç ve alacaklarını kayıt et
tirmeleri ve aksi takdirde kanunu 
mezkurun 569 ncu maddesi hükmü
ne göre bilahare vaki olacak müraca
aatların nazarı itibare alınmıyacağı i 
lan olunur. 1212 

Cemiyetler ... ,,. 
Ankara Toros Gençlerbirliği 

Ba~kanlığından : 

Cemiyetimizin yıllık toplantısı 9. 
4. 939 pazar günü saat 9 da Halkevin
de yapılacağından azaların teşrifleri 

rica olunur. 1220 

Satıhk ve kirahk 
evli bağ 

Çocuk Esirgeme Kurumundan: 

Kurtini mevkiinde içinde dört O· 

dalı evi muhtelif meyva ağaçları ve 
akar suyu bulunan 9190 metre murab
baındaki bağ satılık ve kiralıktır.Gör 
mek istiyenlerin Kurtini bekçisi Ali
ye görüşmek istiyenlerin Çocuk Esir· 
geme kurumu hesap işleri direktörlü
ğüne miiracaat etmeleri. Telefon 146.'i 

1164 

Zayi evrak 
Türk Maarif Cemiyetinden : 

Türk Maarif Cemiyetine ait sarı bir 
zarf içinde bazı evrak düşürülmüş

tür. Bulanların cemiyete göndermele-
rini rica ederiz. (1228) 11222 

Maden kömürü satış ı 

Gayet temiz ve her hususta kulla
nışlı olan Kütahya (Linyit) maden 
kömürü Ankara'nın Bentderesinde 

372 numarada mahrukatçı Nuri Ça
kır ardiyesinde kilosu 50 paradan sa
tılmaktadır. Sayın müşterilerin naza
rı dikkatlarına arz olunur. 1196 

Zayi makbuz 

7. 4 - 1939 

Levazım Amirliği 

Mimar ve inıaat fen memuru 
alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satr11 
Alma Komisyonundan : 

1 - Merkezi Kayseride olmak ve 
askeri binalar inşa işlerinde çalışmalc 
üzere bir yüksek mimar veya bir in· 
şaat fen memuru alınacaktır. Ayhlc 
ücreti yüksek mimar için 250 ve feı:ı 
memuru için 150 liradır. Civar garni• 
zanlara memuriyetle gönderilirse 
kanuna uygun olarak harcirah verilir· 

2 - İı;ıteklilerin 1 Temmuz 939 ta· 
rih ve 161 sayılı ordu emirnamesiyle 
neşredilmiş olan 551 sayılı talimatU 
yazılı şartları haız olmaları lazımdır· 
Bu talimat askerlik şubelerinde görü· 
lür. 

3 - Bu vazifeye istekli olanlar bet 
cins vesikalarının, diplomalarının vt 
bonservislerinin rr.usaddak suretleri· 
ni fotoğraflı dilekçelerine bağlıyaral< 
bu ilanı yapan komisyon veya bulun· 
dukları mahallin as~erlik şube ba'' 
kanları vasıtasiyle Kayseride askeri 
satınalma komisyonu başkanlığına 

göndermelidirler. 
4 - İsteklilerin en geç 1 Mayis 939 

gününe kadar müracaatla bu teke.rn• 
rnü1 etmiş evraklarını göndermiş bu· 
lunmaları rica olunur. (1197) 11196 

İstim lôk ka ra rı 
Ankara Levazım Amirliği Satııı 

A lma Komisyonundan: 
Muhabere alayı için i-.imHik edilell 

ve ahir zaman zade hacı Ahmet evıat· 
Iarı olan Halil İbrahim Acarın ika· 
metgahı mechul olduğundan ve bu is· 
timHik i ·i katiyet kesbetmiş ve bedeli 
olan 100 lira namlarına Merzifon Zi· 
raat bankasının 30. 3. 939 gün ve 
214052 sayılı makbu.zu ile yatırılmış· 

tır. 

Ferağ takririni vermek üzere erı 

son 8. 4. 939 cümartesi günü saat ıo 
da Merzifon tapu memurluğuna mü• 
racaatları ( 1206) 11206 

60.000 kilo pı n nç 

alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satll' 

Alma Komisyanundan : 
1 - Harp okulu ve 2. inci Kor ihti• 

yacı için 60.000 kilo pirinç K. zar!l• 
eksiltmiye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 14400 lira olul' 
muvakkat teminatı 1080 liradn. 

3 - Eksiltmesi 24. 4. 939 pazartesi 
günü saat 11 dedir. 

İstanbul Tahtakalede Uzunçarşıda 4 _ Eksiltmeye gireceklerin eksilt• 
304 numaralı Şark şeker, şekerleme me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, ün• 
ve Çikolata fabrikası sahipleri Hafız cü madelerinde istenilen belgeleriyle 

Muhittin ve Ziver Firmasiyle eski 
İstanbul Gümrüğüne verilip 2919 nu-

birikte ihale gün ve saatinden en geÇ 
bir saat eveline kadar teminat ve tek• 
lif mektuplarını Ankara Lv. amirli• 

mara altında 19. 7 934 tarihinde tes-
ği satın alma komisyonuna vermele' 

çil edilmiş olan beyanname ile ve 
memlekete sokulan M. F. markalı E- ri. (

1212
) 

112
13 

lek makinesi için verilen 179193 sayı 
ve 21. 7. 1934 günlü nakit makbuzu 
zayi edilğinden ve yerine kaim ola
cak sureti gümrükten alınacağından 

zayi olan eski makbuzun hükmü ol-
madığı ilan olunur. 7163 

Hafız Muhittin ve Ziver 

Elektrik teslsah yaptmlacak 
A nkara Irmak Meyva ağaçları Fi 

danlığı Direktörlüğünden : 

Keşif bedeli (5655) liradan ibaret 

Çadır tômir ettirilecek 
Ankara Levazım Amirliği Satıtl 

Alma Kom isyanundan : 
1 - Sarı kışla alayında mevcut lOS 

adet mahruti çadır ecele pazarlık!• 
tamir ettirilecektir. 

2 - Taliplerin 12. 4. 939 çarşamb' 
günü saat 9,30 da alay satınalma kO' 
misyonuna müracaatları ilan olunu!• 

1229) 11223 

60.000 kilo bulgur 

alınacak 
bulu:ıan Irmak fidanlığında yaptırıla - Ankara Levazım Amirliği Sat1" 
cak elektrik tesisatı işi 12. 4. 939 çar. Alma Komisyanundan : 
şamba günü saat 15 de vilayet Nafıa 1 - Kırklareli birlikleri ihtiyacı 
binasında Nafıa müdürlüğü odasında 60.000 kilo bulgur K. zarfla eksilt.rne' 
içtima edecek fidanlık komisyonunda ye konmuştur .. 
ihalesi yapılmak üzere açık eksiltme- 2 - Tahmin bedeli 7200 lira otoP 
ye konmuştur. muvakat teminatı 450 liradır. 

İstekliler (424) lira 13 kuruşluk 3 - Eksiltmesi 24. 4. 939 pazarte' 
muvakkat teminat makbuz veya mek • si günü saat 15 dedir. 
tubu, ticaret odası vesikasiyle Nafia 4 - Eksiltmeye gireceklerin eksil

1 

müdürlüğü~den bu işe girebilecekle • me günü 2490 sayılı kanunun 2,3, ii11' 

rine dair alacakları fenni ehliyet vesi. çü maddelerinde istenilen belgeleri' 
kasiyle birlikte komisyo:ıa gelmeleri. le birlikte ihale gün ve saatinden ef. 

Bu işe ait keşif ve şartname her geç bir saat evetine kadar teminat ~~ 
gün Nafıa Müdürlüğünde görülebilir. teklif mektuplarını Ankara Lv. artı1 

(1099) 11100 1 l~ği satınalma komisyonuna verme le' 
___ı rı. (1213) 11214 

Un alınacak 
An kara Levazım Amirliği Satın A lma Komisyonundan : 

Miktarr Muh. B. Ilk T. Eksiltme 
Cinsı Kilo Li K. L. K. Şekli Tarihi Gün saat 
------------ --------________ __.-/ 

Un 73000 12775 00 958 13 K. zarf 20-4-939 Perşembe ıO 
1 - 938 - 939 senesi hudut birliği ihtiyacı için mukaveleye bağlana" 

120000 kilo unun bu kerre mukavelesi feshi dolayısiyle bakiye kalan yıs• 
karda yazılı mikdar unun hizasında gösterilen saatte yeniden kapalı zarflB 
eksiltmeye konulduğu. 

2 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun ahkamı dahilinde tanzim edece1'' 
leri muktazi belgeler ve ilk teminatlarınıhavi teklif mektuplarınr noksa11: 

sızca mühürlü zarfla birlikte makbuz mukabilinde en geç Artvin postanesi 
saat ayarı üzerinden belli gün ve saatten bir saat evvel Artvinde çar§' 
içinde garnizon K. binasında Hd. Sa. AI. Ko. na gönderilmiş olmaları ı!i· 
zımdır. Postada olacak teahhür kabul edilmez. 

3 - Bu eksiltmeye dair şartname eksiltme gün ve saatine kadar kortıf5• 
yondan P.arasız olarak talep edilir ve gönderilir. (1170) 11155 
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Vilôyetler 

Muhtelif inşaat 

mü na kasası 
Kütahya Vilayetinden : 
Yapılacak iş: 

1 - Kütahya vilayeti merkezi:ıdeki 
tncmleket hastanesinde yaptırılacak 

bahçe duvarı, bekçi kulübesi, ahır ve 
kömür deposu inşaatıdır. 

2 - Bedeli keşfi ( 14994) lira (16) 
kuruştur. 

3 - Muvakkat teminat (1124) lira 
(55) kuruştur. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
ve 14. nisan. 939 cuma günü saat 15 
de daimi encümen huzurunda yapıla • 
caktır. 

5 - Bu işlere ait evr:ık şunlardır: 
A - Proje, 
B - Keşifnamc. 
C - Fe:ıni ve hususi sartname, 
D - Eksiltme şartnamesidir. 
1stiyenler bu evrakı her gün vila • 

yet daimi encümen kaleminde görebi. 
lirler. 

6 - Taliplerin (2490) numaralı i-
halat kanunu ahkamına uygun olarak 
ta:1zim edecekleri teklif mektuplarını 
14. 4. 939 cuma günü saat 14 de kadar 
vilayet makamına vermiş bulunmalar: 
ve teklif mektupları içine bonservis. 
leri ile muvakkat teminatlarını ve ti. 
caret odası vesikasını ve ihale günün. 
den Hiakal bir hafta evel vilayet nafıa 
müdürli.iğfr:ıe tasdik ettirecekleri mü. 
teahhitlik ehliyet vesikalarını koyma. 
larr şarttır. 

Mezkfır gün saat 14 den sonra ve • 
rilecek mektupların ve postada vaki 
olacak gecikmelerin kabul olunmıya • 
ca ğı ilan olunur. (1092) 11095 

Kapah zarf usuliyle eksiltme ilam 
Bolu Nafia Müdürlüğünden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş : Bolu 

vilayeti merkezi.lde yeniden inşa edi
lecek beş sınıflı ilk okul binasına ait 
keşif bedeli 27392 lira 29 kuruştur. 

2 - Bu işe ait ~artnameler ve evrak 
tunlardır. 

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

mesi 
D) Bina inşaatına dair fenni ve hu· 

susi şartname 
E) Keşif hulasası silsilei fiyat me-

sclıat cetvelleri 
F) Bina projesi ... lil! 
G) Sıhhi tesisatı ait 
M) Kalörifer ve sthhi tesisat pro

jelerinin nasıl tanzim edileceğine dair 
talimat. 

İstiyenler bu şartnameleri ve ~v.rakı 
bir lira otuz yedi kuruş mukabılmde 
Bolu nafıa müdürlüğünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 21. 4. 939 tarihinin 
cuma günü saat 15 de Bolu daimi en
cümeninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 

yapılacaktır. 
5 - Eksitmeye girebilmek ıçın ıs· 

teklinin 2055 lira muvakkat teminat 
vermesi bu-:ıdan baska aşağıdaki vesi. 
kaları haiz olup göstermesi Iazım~ır. 

1) Ticaret odasında kayıtlı oldugu· 

na dair vesika . 
2) İstekliler ihaleden en az sekız 

gün evel vilayete müracaat edere~ bu 
. . b' s' idn ehliyet vesıkası 
ışe gıre ıme ı :s 

alması. d .. 
6 _ Teklif mektup1arı yuka~ı a u; 

çüncü maddede yazılı saatten b~r s~a 
evelinekadar daimi encümen daıre~ın.e 
getirilerek eksiltme komisyo~u reıs~ı-
~ . kb mlkabiinde verılecektır. 
gıne ma uz k 1 rrn ni 
Posta ile gönderilecek me tup a 
h .. .. .. ddede yazılı saate 

ayet uçun~u ma d cı. zarfın mü. 
kadar gelmış olması ve ıv 
hür mumu ile iyice kapatılmış oması 

lazımdır. k b 1 e 'k ter a u -Postada olacak gecı me 11124 
dilmel. (2037/ 1132) 

Motör ve saire tesisatı 
Aydın Belediye Reisliğinden : 

ı _ Aydın belediye elektrik san
tralına ilaveten konulacak 240 • 250 
beygir takatında bir motör ile jenara· 
tör alternatör, tevzi tabl06U ve bun
lar;n teferruatı ve montajları 22 ma
yıs 939 pazartesi günü saat _ıs de b_e: 
lediye daimi encümeninde ıhale ed~l 
tnek üzere yeniden kapalı zarf usuhy 
le eksiltmeye konmuştur . 

2 - Tesisatın muhammen kıymeti 
29360 liradır. 

3 _ Bu işe ait evrak şunlardır : 
A) Fenni şartname 
B) Keşifnamc 
C) Eksiltme şartnamesi 
D) Planlar 
4 - Arzu edenler bu evrakı Aydın 

Belediyesinden görebilirler ve para

sız alabilirler. 
5 _ Eksiltmeye iştirak edebilmek 

itin 2202 liralık muvakkat teminat 
makbuzlarını. 1939 senesine ait .ti~a
ret odası vesikası ve eksiltme tarıhın
dcn en •ok bir hafta evel vilayet nafıa 

" d · • de a müdürlüğünden usulü aır.esın . • 
lınmış ehliyeti fenniye vesıkası ıle 
birliktf' teklif mektuplarına lef etme

:eri icabeder· 

~ - --.. __ ... _ 

uı:us 

6 - Tesisatın ikmal müddeti ihale 
tarihinden itibaren on beş aydır. 

7 - Teklif mektuplarının ihale gün 
ve saatinden bir saat eveline kadar 
Aydın belediye reisliğine (makbuz 
mukabilinde) tevdii lazımdır. 

(Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez.) (1174) 11158 

Kapah zarf usulile eksiltme ilim 
Kayseri Nafıa Müdürlüğünden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş : Kay
seride yeniden yapilacak olan hükü
met konağı inşaatıdır. 

2 - İnşaat vahidi fiyat üzerinden 
eksiltmeye konulmuştur. 

3 - 938 mali yılı içinde 25608 lira 
ve 939 senesine sari olmak üzere 90 
bin liralık havalesi nisbetinde iş yap
tırılacaktır. 

4 - Bu işe ait şartnameler ve evrak 
şunlardır. 

A) Silsilei fiyat 
B) Fenni ve hususi şartname 
C) Rayiç 
D) İhzarat fiyat cetveli 
E) Mukavele, projesi, bayındırlık 

işleri genel şartnamesi 
F) Yapı işleri umumi fenni şartna

mesi, şose ve kargir inşaat tesviyei 
turabiye fenni şartnamesi 

5 - İstekliler: Bu evrakı Kayseri 
nafıa müdürlüğünde görebilirler. 

6 - Muvakkat teminat: (7030) li 
radır. 

7 - Eksiltme 21. 4. 939 tarihine te
sadüf eden cuma günü saat 14 dedir. 

8 - Eksiltme Nafıa müdürlüğünde 
kapalı zarfla yapılacaktır. Talip olan
ların mezkOr müdürlüğe miiraı-:ı~tları 
ilan olunur. 11161 

Kargı kazası hükumet 
binası inşası 

Kastamonu Nafıa Müdürlüğün· 
den: 

1 - Kastamonu vilayeti Kargı kaza 
merkezinde projesi mucibince yeni
den inşa edilmekte olan hükümet bi
nasının ikmali in§Clatına ait tanzim e
dilen 17531 lira 83 kuruşluk evrakı 
keşfiyesine göre inşası kapalı zarf u
suliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İsteklilerin bu işe ait bütün 
evrakı keşfiyesinin Ankara İstanbul 
ve Kastamonu nafıa müdürlüklerinde 
görebilir. 

3 - İhalesi 29. Niaan 939 cümarte· 
si günü saat 11 de Kastamonu nafıa 
dairesinde toplanacak eksiltme komis 
yonu tarafından yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için % 
7,5 dan 1314 lira 88 kuruşluk verile
cek teminatın 2490 sayılı kanunun 
16, 17 inci maddelerine ıöre eksiltme 
komisyonu namına Kastamonu ~afıa 
mtidürlüğil adresine her hangi bir zi
raat bankası veznesine yatırılarak 
makbuzunun komisyona gönderilmesi 
ve nafıa vekaletince evelce kendile
rine verilmiş müteahhitlik vesikasiyle 
ihale gününden bir hafta eveline ka .~ 
dar bulundukları vilayete resmen mu 
racaat ederek bu inşaatı yapabilecek
lerine dair alacakları ehilyet vesika
sının ve 939 yılı T. C. odasınca tes
çil edilmiş vesikaların ihale gün ve 
saatinden laakal bir saat önce Kasta
monu nafıa dairesinde toplanacak ko 
misyona gelmit bulunması şarttır. 

5 - Posta ile gönderilecek teklif 
mektuplariyle istenilen vesika ve 
makbuzlar iadeli ve taahhütlü gönde
rilmesi ve ihale saatine kadar komis
yona gelmiş bulunması lizımdır. 

6 _ Postaların gecikmesinden do
layı zamanında gelmiyen teklif me~
tupları ve evrakı müsb~t~ler nazarı ı
tibara alınmıyarak sahıbıne rJt olu
nur. Bu inpata dair fazla tafsilat is
teyenler bir mektupla Kastamonu na 
fıa müdürlüğünden sorabilecekleri i-
tan olunur. (1216) 11215 

Betonarme köprü yaptınlatak 
Tunceli Nafıa Müdürlüğünden: 

ı - Ekıiltmeye konulan iş: Tun
celi viliyeti Ovacık kazasında Mun
zur betonarme köprüsü inşaatıdır. Bu 
işin keşif bedeli 31.000 liradır. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak 

şunlardır: . 
A _ Eksiltme şartnamesı, 
B _ Mukavele projesi, 
C _ Bayındırlık işleri genel şart-

namesi, . 
0 _ Keşif hülasa cetvelı, 
E _ Köprüler fenni prtnamesi, 
F _ Hususi şartname 
G _ Fenni şartname, 

H - Proje, 

5 - Teklifler üçüncü maddede yazılı 
saatten bir saat eveline kadar Tunce
li Nafıa dairesindeki eksiltme komis 
yonu reisliğine makbuz mukabilinde 
teslim edilecektir. Posta ile gönderi
lecek mektupların nihayet uçuncü 
maddede yazılı saate kadar gelmiş ol 
ması ve artırma, eksiltme ve ihale ka
nununa uygun olarak mühür mumu 
ile iyice kapatılmış olması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez. (1221) 11219 

Katı alôka 
Seyfullah Karda§ ve Necip 

Kardaş Kollektif Şirketinden: 
Şirketimiz sigorta ve tahail

darlığında çalıtmış 'Bay lsmail 
Nitas vazifesinden istifa ederek 
1 Nisan 1939 tarihinden itibaren 
şirketimizle alakasını kesmiş bu-
lunduğu ilin olunur. 1203 

/. Kazalar· 

Muhtelif inıaat münakasası 
• 

Kadıköy Vakıflar Müdürlüğün -
den: 

1 - Alemdağında Taşdelen mevki
inde yeniden ınşa olunacak keşifleri 
yekunu (12704) lira (44) kuruş olan 
Müdür ve Makinist, revır müstahde
min binaları inşaatı maa müştemilat 
toptan göttirü olarak kapalı zarf usu
liyle 2J-3-1939 dan 12-4-1939 tarihine 
kadar eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu inşaata ait projeler, fenni 
ve hususi şartname ile eksiltme şart
namesi ve mukavele projesi parasız o
larak Ankara'da vakıflar umum müdür 
lüğü inşaat müdürlüğünden, 1stan -
bul'da vakıflar baş mimarlığından 1z
mir'de vakıflar müdürlüğünden alına
bilir. 

3 - Eksiltme 12-4-1939 tarihine 
rastlıyan perşembe günü saat 14 de 
Kadıköy vakıflar müdürlüğü binası 

dahilinde komisyonda yapılacaktır. 

Muvakkat teminat (952) lira 83 kuruş-
tur. 

4 - Bı• eksiltmeye girecek olan mi
mar ve mühendisler 938 senesine ait 
ticaret odası vesikası ve gene bu yıla 
ait olarak nafıa müdürlüğünden alın· 
mı.ş on bin liralık tek bir bina inşaatı -
nı yapmış ve muvaffak olmuş olduğu • 
nu bildiren yapı müteahhitliği vesi • 
kasını göstermesi lazımdır. 

S - Teklif mektupları 12-4-1939 çar
şamba günü saat on ilçe kadar Kadı -
köy vakıflar müdürlüğü komisyon re· 
isliğine makbuz mukabilinde veril -
miş bulunacaktır. 

6 - Kapalı zarfların ihzarında tek • 
lif mektubunun yazıhtında ve bu zarf
ların tevdiinde, posta ile gönderilme
sinde taliplerin (2090) sayılı kanunun 
32, 33, 34 üncü maddelerine harfiyen 
riayet etmeleri lüzumu ilan olunur. 

(1039) 11035 

Elektrik tesisatı 
Şuhut Belediyesinden : 

Münakasaya konulduğu evelce ilan 
edilen kasabamız elektrik tesisatı 

şartnamesinde yapılan değişiklik üze
rine bu defa yeniden kapalı zarf usu· 
liyle kesiltmeye konulmuştur. 

ı - Nafia Vekfiletbden musa.ddak 
projesi mucibince yaptırılacak elek • 
trik ve makine tesisatının bedeli keş
fi 18963 lira 49 kuruştur. 

2 - Eksiltme 17. 4 - 1939 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat 1 S de Şu
hut belediyesinde toplanacak encümen 
tarafından yapılacaktır. 

3 - Muvakkat temiant 1422 lira 26 
kuruştur. 

4 - Bu işe ait olan p.roje hulasası, 

keşif, malzeme, montaj şartnameleri 
hesabat ve münakasa şartnamesi, mu -
kavele projesi, bayındırlık işleri ge -
nel şartnamesi bir lira mukabilinde 
Şuhut belediyesinden alınacaktır. 

5 - İsteklilerin Nafia Vekaletinde-:ı 
alınmış ensteletorluk vesikası ve buna 
mümasil tesisat yaptığına dair alın. 

mış bonservisleriyle münakasadan bir 
saat evel belediye encümenine müra • 
caat etmesi lüzumu ila;ı olunur. 

(2190/1176) 11170 

Elektrik lesisah i(in mütaahhit 

aranıyor t _ İstiyenler bu işe ait şartnam~ 
kı 2 lira mukabilinde Tuncelı 

ve evra b'l' 1 Bodrum B 1 d' · d ı 
f 

iidUrlUğilnden ala ı ır er. e e ıyeıın en 
na ıa m 1 .. .. t b' 

3 _ Eksiltme 2.S.939 sa ı gunu sC13; Bodrum belediyesinin "otuz ın 

15 
te Tunceli Nafıa mü~ürlüğü bı- sekiz yüz yetmiş dört,, lira bedeli 

da kapalı zarf uaulıyle yapıla- keşifli elektrik tesisatı kapalı zar u-
nasın • 

suliyle eksiltmeye konulmuş ise de ta 
caktır. . k . . . 

4 
_ Eksiltmeye girebılme ıçı~ ıs- lip zühur etmedediğinden 25. 3. 939 

kl.1 · 2325 lira muvakkat temınat dan 25. 4. 939 salı gününe kadar aynı te ı erın . . . 
ı. ve aııı.agyıdakı vesıkaları haız şerait dahilinde bir ay zarfında pazar vermes Y 

1 P göstermesi lazımdır. lıkla neticelendirilecektir. Makine ve 
o u .. l . l A _ İhaleden en az 8 gun eve malzemeleri muafiyete tabi resım er 
Tunceli vilayetine müracaat ed~rek belediyeye aittir. İstekliler proje ve 
bu işe girebilmek için alınmış ehlıyet şartnameleri Bodrum belediyesinde 
vesikası. görebilir. 1stanbulda Minerva han 

B _ Ticaret ve sanayi odası sicil No. 19/2 de Rodolf Partenoğlundan 
vesikası. alır. (,2233/1208) 11212 

Mustaf akemal Pa11 
Belediyesin<e 500 adet Elektrik 

say1<1sı ahna<ak 
M. Kemalpap Belediyesinden: 

ı - Alınacak sayıcılar A.E.G. Sie
mens, Ganz, Landis, GYR, markalı sa
yıcılardan olacaktır. 

2 - Sayıcılar Nafıa Vekaleti ve öl
çüler ve ayar umum müdürlüğü tara
fından kabul ve umumi evsafa malik 
olacaktır. 

3 - Sayıcılar 400 adedi 5 amperlik 
100 adedi 10 amperlik olacaktır. 

220 voltluk devre üzerine çalışacak
tır. 

4 - Sayıcılarla beraber cereyan ça
lınmasına mani olacak tarzda tertip 
edilmiş çelik saçtan mamul bir muha
faza verecektir. 
Ayrıca bu muhafaza içine konacak

tır. 5 amperlik sayıcılarda 2 ve 10 am
perlik sayıcılarda 3 sigortalık yer bu

D. Demiryollan 

3 adet pulzometre 
tağdiye kazanı ahnacak 

D. D. Yolları Satm Alma Ko
misyonundan : 

Muhammen bedeli 6000 lira olan 3 
adet pulzometre tağdiye kazanı 

16-5.1939 salı günü saat 15,30 da ka
palı zarf usulü ile Ankarada idare bi· 
nasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiye:ılerin (450) 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri Jazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara. 
da malzeme dairesinden Haydarpaşa -
da teselliim ve sevk şefliğinden dağı • 
tılacaktır. (1100) 11135 

Lokomotif ve vağon 
• 

verenleri ahnacak 
D. D. Yollan Satın Alma Komla-

yonundan: 

Muhammen bedeli 55.000 lira olan 
14 adet lokomotif ve vagon verenleri 
22. S. 1939 pı!zartesi günü saat 15,30 
da kapalı zarf usulü ile A:ıkara'da ida
re binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 4000 li
ralık muvakiat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gü:ı saat 14,30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 27 S kuruşa Ankara ve 

Haydarpaşa veznelerinde satılmakta • 
dır. (1113) 11172 

6 adet elektrikli bagaj 

arabası ahnacak 
lunacaktır. Bu sigortalar dahili tesi· Bir adet tertip makinesi ahnacak 
sat içindedir. D. D. Yolları Satın Alma Komia-

5 _ Sayıcılar ayar masasında ayar- D. D. Yolları Satın Alma Ko- yonundan : 
lanmış olarak hazırlanmak ve M . Ke- misyonundan : 
malpaşada teslim alınacaktır. Muhammen bedeli 10000 lira oları 

6 - Fiyatlar peşin para mukasse- bir adet tertip makinesi ve teferruatı 
ten olması esnayi ihalede görüşüle· 16 - 5 • 1939 salı günü saat 15 te ka· 
cektir. palı zarf usulü ile Ankarada idare bi· 

7 - Nakliye esnasında vuku bula- nasında satın alınacaktır. 

cak hatalar müteahhidine aittir. Bu işe girmek isti yenlerin (7 50) 
8 - lhale 10-4-939 tarihine müsa- liralık muvakkat teminat ile kanunun 

dif pazartesi günii saat 14 de Musta- tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
fa Kemal paşa belediye encümeninde aynı giin saat 14 de kadar komisyon 
yapılacaktır. reisliğine vermeleri lazımdır. 

9 - Taliplerin aynı gün ve saatte Şartnameler parasız olarak Anknra-
belediye encümeninde hazır bulunma- da malzeme dairesinden, Haydarpaşa -
lan itan olunur. (2210-1192) 11192 ı da tesellüm ve sevk şefliğinden dığrt• 

lacaktrr. (1101) 11136 

Muhammen bedeli 11.000 lira olan 
6 adet elektrikli bagaj arabası ve ye • 
dekleri 18. S. 1939 perşembe günü sa. 
at 15 de kapalı zarf usulü ile Ankara. 
da idare binasında satın alr.ıacaktır. · 

Bu işe girmek istiyenlerin (825) li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14 de kadar komisyo:ı 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara • 
da ma!zeme dairesinden, Haydarp&f8· 
da tesellüm ve sevk şefliğinden daiı. 
tılacaktır. (1136) 11162 

Derince tahmil ve tahliye ameliyesinin tasnif ve fiya tı 

D. D. Yolları Satın Alma Komisyonundan : 

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

Ameliyenin Nevi Ton Ku. Ton 

ı - Ambar dahilinde supalana hazır- Maden kömürü 
lamak ve vapur dahilinde vinçle: supa ve emsali dökme 10 
lan yapmak veya Hah ve yahut istif Cevheri 
yapmak bu ameliyede Rıhtım veya Krom 15 
silo iskelesine veya vapur güvertesi- 46407 
ne vermek ve bırakmak da dahildir. 
Ve mütekabilen. 

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

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

4 - Supalandan alınıp açık araziye 

26189 

44993 

nakil ve istif etmek ve mütekabilen. 12325 

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

6 - Vinç ittiraki olmaksızın vagon
dan tahliye ve açık araziye mağaza-
lara nakil ve istif ve mütekabilen. 25140 

7 - Vagondan idare vincile açık ara

ziye tahliye istif ve mütekabilen. 

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. 

9 - Vagondan olukla tahliye. 

10 - Saatle müteahhitten alınacak 

amele. 

11 - Yevmiye ile alınacak amele 

269 

20411 

268 

18 

4,5 

17 

23 

5 

8 

7 

20 

s 

18 

120 

4992 

"5526 

2103 

195 

" 

Muhtelif 
malzeme 

Beher eşya ve Beher 
Tonu emtia Tonu 

Ku. Ton Ku. 

23 

9 -. 
' 

22 ·ı 1776 14 

23 975 18 

16 

24 8904 23, 

s 475 14 

24 277 18 

7 9 

• 

25595 lira 9 kuruş muhammen bedeli bulunan ve 20-3-939 da münakasası icra edileceği evvelce ilin edilip 
talibi tarafından uygun fiat verilmediğinden ihalesi yapılamıyan Derince limanı tahmil ve tahliye işi bu kere 
Krom tahmilatına ayrı fiat vazedilerek kapalı zarf usulile tekrar eksiltmeye konmuıtur. Eksiltme 17.4.939 ta• 
rihine rastlayan pazartesi günü saat 11 de Haydarpap gar binası dahilinde ı. ci işletme komisyonu tarafın· 

dan yapılacaktır. Taliplerin 1919 lira 63 kuruş muvakkat teminat ile aynı gün saat 10 a kadar komisyon kale
mine teklif mektuplarını vermeleri lazımdır. Bu işe ait şartnamesi Haydarpaşa Liman batmüfettitlitinden 
parasız olarak alınabilir. 11178 

Muhtelif eşya alınacak 
Ankara Yükaek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden : 

1 - Kurumumuz talebe ve müstahdemini için aşağıda isimleri yazılı eşyalar üç grupa ayrılarak açık eksilt• 
meye konulmuıtur. 

2 - Eksiltmeler 22-4-939 cumartesi günü ve hizalarındaki saatlerde rektörlük binasında müteıekkil komis
yon tarafından yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat% 7,5 dur. 

4 - Daha fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenlerin Enstitü daire müdürlüğüne müracaatları. 1191 

Cinsi Miktarı 

Yüz havlusu 605 adet 
Banyo havlusu 437 

" Beyaz gömlek 60 ,, 

Beyaz lastik ayakkabı 250 çift 
Futbol ayakkabı 50 .. 
Atletizm ayakkabı 25 .. 
Hademe elbisesi 20 takım 
İJ tulumu 25 adet 

Muhammen 

Fiyatı 

45 Kur. 
170 

" 350 ,, 

225 
" 625 ,, 

600 ,, 

22 Lira 
5,50 

Tutarı 

272,25 
742,90 
210,00 

562,50 
312,50 
150,00 

400,00 
137,SO 

Teminatı İhale günü ve saati 

22-4-939 cumartesi 
92 Lira günü aaat 10 da 

açık eksiltme 

22-4-1939 cumartesi 
76,15 günü saat 11 de açık 

eksiltme 

40,50 22·4-939 cumartesi günü saat 12 de 
açık ebiltme 11210 



Tane Kurut 

Sipahi 25 (Madeni kutu) 50 
Sipahi 20 35 
Yaka 20 30 
Çeşit 50 72,5 

,--------------------------~ y Üz 1 ere e 1 i ra vermeğe lüzum kalmadı! 

Hesaplar1nızı 

Portatif hesap makinelerile yapınız 
ADDIATOR - En ucuz, emin portatif bir makinedir 
ADDIATOR - ile her hesap kolaylıkla yapılır 
ADDIATOR - Cebiniz, çantanız, masanız için elzemdir 
ADDIATOR - Kullanması en kolay, zarif bir makinedir 
ADDIA TOR - Muhasebe büroları mühendisler, fabrika
lar, müfettişler, ticarethaneler ve herkesin hesap makinesidir 

En büyük tipi olan, 

Addiator -Supra (Negatif) : 

Kutusu 
Rakkamlar 
lstia'Öı 
Boyu 
Eni 
Ağırlığı 

: Pirinçtendir 
: Hususi olarak büyüktür 

999.999.999 
18cm. 
11 cm. 

450 gr. 

Fi atı 35 lira 
Addiator'un dijer tipleri: 
Supra (Negatif) maroken kaplı: 35 Lira - Arithma: 6. 75, Supra, 
maroken kaplı: 30 Lira - Rapid : 25 lira - Duplex: 14 ve 11 lira -
Multator cetveli: 5.75. 

T .. k• k· ı · . Nurettin Otan ur ıye ve 1 1 • P. K. - 75 Ankara 
Tel: 3807 

ACENTALAR: 
Ankara - Tarik Edip Kitapevi tel: 3000 
Adana - Sabri Evrendilek 
Afyon - Murat Doğan Erkmen 
Aydın - Vahit Tekmen 
Erzurum - tlim Ocağı ve Kütüpha·nesi 
İstanbul - Vitali Benbanaste - Galata 
lzmir - Nafiz Mustafa Delen 
Kastamonu - Ahmet Mustafa At et Kardeıler 
Kırklareli - Şevki ve Ahmet 
Konya - Mustafa Naci Gücü yener 
Zonguldak - Mustafa Zeki Erman 

GARANTİ: Her makine bir ıene garantilidir. Tatradan, 
bedelleri posta ile gönderildiğinde posta ücreti alınmaksı-
zın makineler mahalline sevkedilir. 193 

urus --

Baş, diş, nezle, 
nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

İcabında günde 3 Kaşe alınabilir. 7161 

..1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. 

- -- -§ Büyük Caz § - -: Pek yakında : -"'fllllllllllllllllllllllllllllllllllllllr" 

Kolaylık-Şıklık 
Hl' ••ydtn ı•vıl kolıyl•B• ır" 

,an ıpor mıtalı.1111 Bıyaınlır. onlır 
tçln yıpılmı7 olın bu Hnliir-kO· 
lollırı glyorık ••kıt§ı dı lımln ıl · 

J- mi• olurlar Hututu lncıltlr VD 
cudun tın11DbDnO dOıoltlr •• ın 
fıdld harokıllordı bılı ht'ının 
kıymaz 

Fıyıll ı 7 112 1 tadın 11,beron 

Satıt yeri yalnıa ı 

Etlik' de 
Değerli saldık arsa 

Etlik palas adiyle belli halen ilk o
kul bulunan binanın dıvarla çevrili 
bahçesinden ayrılan 1, 2, 3, No.lı par
seller ACELE satılıktır. Pazarlık ya
pılır bedelinin % 10 nu bir bankaya 
kabaro olarak yatırıldıktan sonra der 
hal ferağ muamelesine başlanır. Bu 
parsellerin etlikte eşi yoktur ve as
falt yol üzerindedir. 1 No.lı parsel 3 
cepheli ve (1000) 2 No. lı parsel iki 
cepheli ve {1360) ve 3 No.lı parsel iki 
cepheli ve ( 1520) metre mürabbadır. 

İsteğe göre büyültülür. güçültülür is
teklilerin okul karşısında 91 No. da 
oturan sahibi Mehmet Küreliye, oğ

------------- lu Divanı muhasebatta mürakip mua-

D kt• ı k 11 1 vini Muzafer Ali Küreliye, Genç ağa 
~lll Q 1 Q U rSU ~ apartmanında Avukat bay Saffet Ne-

7 - 4 - 1939 

Tane Kurut 

Samsun 25 ( Madeni kulu) 45 
Samsun 20 30 
Salon 20 35 
Çeşit 100 145 

.:!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. - -- -
inşaat münakasası 

--- ---- ----- -- -§ 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 inşaatına aid münakasa görülen lüzum üze- =: = rine 10-4-939 za kadar uzatılmıştır. = 
- Talip olanların aıağıda yazılı vasıfları haiz olmaları li.- § 
:= zımdır. =: 
§ 1 - Nafıa Vekaletine ve Belediyeye kartı fenni mesuli- § 

yeti üzerine alabilecek fenni evsafı haiz bulunmaları. =: 
:= 2 - Evlerin Kooperatifçe tahmin olunan inıa bedeli tak-:= 
- riben 700.000 liradır. =: 
:= Şartname ve planlar 10 lira mukabilinde Ankara' da Be- § 
= lediye kar9ısında memurlar kooperatifi üzerindeki Şirket =: 
_ merkezinden alınabilir. = = ihale 10-4-939 tarihinde kapalı zarfla yapılacaktır. = 
_ isteklilerin aynı gün saat 14 te yüzde yedi buçuk nisbe- =: 
:= tinde muvakkat teminat akçelerini veya Banka mektupla- =: 
:= rını hamilen tirket merkezine gelmeleri ilan olunur. 1125 := 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
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: nır. Memurlar Kooperatifi üs- : r 
§tünde kat (1) Tel: 3714 1138 § 
~11111111111111111111111111111111111111;:' 

ULU S - 20,, inci yıl. - No: 6348 

İmtiyaz sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

Yeni sinemada 
Bu Gece 21 den itibaren 

Deniz zabit namzetleri 
Aşk .. his .. heyecan, arkadaşlık ve 

fedakarlık 
Baş Rollerde: 
Florence Rice - James Steward 
Robert Young - Lionel Barrymore 

Gündüz 14.45 - 16.45 - 18.45 de 
VERTER 

Canlandıranlar 

Pierrc Richard Wilm -
Annie Vernay 

Halk ve Sus sinemalarında 
Bu Gün Bu Gece Nefis şark musikisile bezenmiş Türkçe Sözlü 

Racanın hazineleri 
Baş Rollerde: ŞEYH AHMED ve ŞEYHİN AŞKI filmlerinin ya
ratıcısı RAM ON NOV ARRO ihtiraslı bir aşk mevzuu içinde Hin

distanın esrarlı hayatını canlandıran harikulade bir eser. 

Seanslar: HALK'ta: 14.30 - 16.30 - 18.30 - Gece 21 de 

SUS'ta: 12 de ucuz matine, 14 - 16 - 18 - 20.30 da normal Seanslar. 

Yeni Sinemada Geceleri filmden evvel 21 de Yeni Varyete numaraları 

HALK sinemasında: 12.15 ucuz Halk matinesinde: iKi YAVRUCUK l 
ULUS Basımevi ANKARA 

Matbaa müdürü : Ali Rıza BASKAN 

~===================~ ~==========================:::ı:============================::::V 


