
Cuma 

6 
SON KANUN 

l 9 3 9 --

Ulus Baaımevi 
ÇankD'I Caddesi, Ankara 

Telgraf: Ulua - Ankara 

TELEFON 
İmtiyaz sahibi 1144 
Baemuharrir 1371 

YARIN : 

Köylü için ilavemiz 

5 KURUŞ 
Yazı İileri 1062-1063 
Matbaa mildlirü 1061 YURD ACIMIX ANC>IMl'ZC>IR. 
İdare 1064 

~· ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa. 
- -
IVekiller heyeti İnönü'nün Reisliğinde toplandıl = ........,.,, , ttt $ $ 0 '*O ,, t "'t'* t' ttt tt ij f ueeettt ,, $ = 

IDevlet dairelerile banka ve müesseselerdel 
- -
1 maaş ve ücretlerde teadül esas olacaktır 1 
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1 Devlet mubayaalannda!ı 
1 komisyonculuk mülga! j 
--------------------------------------------------

Ankara, 5 a.a. - İcra•Vekilleri He-

yeti bugün saat 16 da Başvekalette Rei-

sicümhur ismet lnönü'nün reisliği al

tında ve Mare al Fevzi Çakmak'ın işti

rikiyJe toplanmış ve muhtelif me~ele-

ler üzerinde görüşülerek kararlar veril-
' miştir. 

Bu meyanda müzakere edilmekte o-

lan harem tadilatı kanununun a!'keri ve 

mülki devlet daireleriyle bilumum han-

nin te.adiilü esaslan üzerinde müshet 

bir neticeye vanlması tekarrür etmiş, 

bundan başka devlet muhayaatında ko-

misyonculuk usulünün ilgası ve veka

letlerin büyük miıbayaalarda ecnebi 

fabrikalarla temas tesis ederek miıba-

yaayı temin edebilecekleri işler için bu 

kararı derhal tatbik etmeleri ve Maliye 

vekaletinin de hu karara göre alınacak 

kanuni tedbirleri iki ay zarfında hazır-

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

Komisyon azaları encümen raporlarında gösterilen yerlerde 
tetkikat yaparlarken 

Anıt - Kabir 
. . 

yerını tayin 
. . 
IÇJn 

ka ve müesseselerin maaş ve ücretleri---- Maliye Vekili B. Fuat Ağralı laması kararlaştırılmıştır. ----
Parti komisyonu dün 
ilk toplantısını yaptl .,11111111 
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Karadenizdelıi 
.facialar 

-
Ceçen gGnıkü büyük fırtına aı

raıında, Ereğli önünde "Millet" 
gemisi battı ve 18 vatanda,ımız 
boğuldu. Bundan baıka 13 va -
pur karaya vurdu· bir kısmı en
ginlere açılıp dal~aların keyfine 
t~liın oldular. O esnada açıkta 
olan yelkenlilerin akıbeti hak -
kında da henüz hiç bir maluma
tınıız yoktur. 

Japonya'daki kabine 
d~ğisikliQirlin hedefi : 

Baıvekillmlz re 
Hariciye Vekill i\e 

Azalar teklif edilen yerleri 
dolaşarak tetkikler yaptılar 

Ebedi Şefimiz Ata\ürk'ün anıt - kabrinin yapılacağı yer hak ... 
kında mütehassıs encümenin hazırladığı raporun tetkiki için C. 
H. P. Kamutay grupu azası içinden idare heyetince seçilmit olan 
komisyon dün saat on bette ilk toplantısını yapmıttır. 

Karadeniz eıkidenberi sakar
~ı~ı ile tanmmııtır. Sahillerin yi
gıt türklüğü her sene onun ıula
l'lna mukadder kurbanlarını ve
l"İr. Limanı bırakınız: bu kıyılar
da yolcu ve yük iskeleleri bile, 
ancak, Denizbank tarafından 
Yeni yapılmağa baılanmı,tır. 
Trabzon'a yollanan malların, 
tekrar latanbul'a kadar gelerek 
bir ikinci ıef erde karaya çıkarıl
mıı olması nadir değildir. 

Cin' de seri ve kati 
neticeyi elde etmek! 

8. Köseivanof 
arasında telgraflar 
Ankara, 5 a.a. - Yeni sene münase

b~tiyle Başvekil Celal Bayar ve Hari
cıye Vekili Şükrü Saraçoğlu, bulgar 
başvekili ve hariciye nazırı Köseiva
nof ile aşağıdaki telgrafları teati et
mişlerdir: 

Komisyonu te,kil eden mebus-ı-------------
Jarımız tunlardır: 

BB. FaLih Rıfkı Atay (Ankara); 
Rasih Kaplan (Antalya); Doktor 
Mazhar Germen (Aydın) , Örge Ev
ren (Balıkesir); Refet Canıtez (Bur
sa); İsmet Eker (Çorum); Münir Ça
ğıl (Çorum); Mazhar Müfid Kansu 
(Denizli); Necip Ali Küçüka (Deniz
li); Nafi Atuf Kansu (Erzurum) Dr. 
Saim Ali Dilcmre (Erzurum), Salah 
Cimcoz (İstanbul); Ferit Celal Güven 
(Seyhan); Tevfik Tarman (Seyhan); 
Mithat Aydın (Trabzon). 

B. Henri Ponset dün 
Ankara' dan ayrıldı 

Amerika'ya göre de, Japonya'ya karşı 
zecri tedbirleri tatbik sırası geldi 

Ekselina Celil Bayar 
Baıvekil 

Ankara 
Tokyo, 5 a.a. -

Yeni kabineyi kur
mağa memur B. 
Hiranuma, konsül
tasyonlarına de • 
vam etmektedir. 
Maliye nazır mu -
avini Satoro lşiva
tari, maliye neza
retini kabul etmiş
tir. Konoye kabi. 
nesini teşkil eden 
13 nazırdan yedi -
si, Arita, ltagaki, 
Tona, Kobone, A -
rakahatta ve Kido, 
yeni kabinede kat
mayı teahhüt et
mişlerdir. 

Yeni sene münasebetiyle §ahsi saa
detleri ve büyük memleketinizin refa
hı hususundaki samimi dileklerimin 
ifadesini kflbul buyurmanrzı ekselan-

Heyet, B. Münir Çağıl'ı reisliğe ve 
BB. Falih Rıfkı Atay, Örge Evren ve 
Nafi Atuf Kansu'yu raportörlüklere 
ve Ferit Celal Güven'i katipliğe seç
miştir. 

Ankara'daki vazifesinden ayrılmrt 
olan fransız büyük elçisi B. Henri 

Ponsot ve refikası dün akşam lstanbu
l'a hareket etmişlerdir. 

Büyük elçi İstanbul'da birkaç giin 
kalarak fransız kolonisine veda ede
cek ve bu suretle pazartesi günü ts
tanbu l'a gelecek olan halefi B. Mae
sigli ile de temas edecektir. 

Kuvetle ihtimal 

Uzunluğu günlerce devam e
den ve kasabalarında·n her biri 
bir hinterlandın nakil ihtiyaçları
nı tanzim eden koskoca sahiller, 
açık denizin cilvelerine esirdir
ler. Sefere çıkan vapurlar, eğer 
kömürsüz kalacak olurlarsa, bü
yük kömür merkezimizden isti · 
f ade edebileceklerinden emin 
değildirler: ecnebiler ekseriya 
Zonguldak kömürünü Pire' de al
inağı tercih ederler. 
Eğer limanımız olsaydı, geçen verildiğine göre' 

IÜnkü kazaların pek hafif ge- B. Hiranuma, ka -
Çeceğine fÜphe yoktu. Fakat li- binenin tam liste
rnanlar yalnız kazalarda sığınak sini bugün impa -
h' ratora takdim et· 
ızmeti görmek için değil, Kara· d miştir. 
eniz sahil merkezlerinin ticari •e iktısadi faaliyetlerini tanzim Diğer taraftan 

e~rnek ve inki,af ettirmek için Prens Konoye, dev 
1 d l T 1 let konseyi reisli-
azım ır ar. rabzon - ran tran- ğini kabule ve dev· 

•it yolunun bugünkü halinde d h let bakanı aıfatiy-
a İ yalnız bu aene Trabzon'a le yeni kabineye 

l'•idan transit e!yası geçen girmeğe hazır ol. 
d~ bir senelik yekuna mua- duğunu bildirmiş
~· olmuttur. Ancak bu e,yayı tir. 

(Sonu 8 inci sayfada) 

Devlet Şurası 

reisliğine 

namzet gösterilenler 
Açık bulunan devlet şurası reiıliği 

ile münhal balıklara hükümc~e gös
terilen namzetlere ait Baıvekilet tez
keresi dün Kamutaya verilmiştir. Dev
let şGrası reiııliğine kanunen gösteril
mesi lazım gelen beş namzet şunlar
dır: Kamutay reis vekillerinden Bur
sa mebusu Refet Canıtez ve Tekirdağ 
mebusu Faiz Öztarak ile devlet şurası 
daavi dairesi reisi Saffet, devlet şura
sı balarından Mitat ve İamail Hakkı. 

Umumi heyet 

toplantısı 
te:.Ya çıkarmak, ağır parçaları Japonya'nın Çin
i •den almak, karaya çıkarı - deki her zaferi mü 
l~nları muhafaza etmek, vazife- teakip Prens Ko -
t~· •azjf esiz, ali.kalı alaka11z bü - noye'nin ağziyle 

Çin'Jeki ıon cukeri harekata aahne olan 
yerlerin haritcuı 

7 lkincikanun 1939 cumartesi günü 
saat 10.30 da Büyük Millet Meclisi 
~ütçe, Divanı Muhasebat, lktısat, Ma 
lıye ve Ziraat encümenleri izalariyle 

. hükümet murahhaslarından mürekkep r::n .. ltıahalli tetkilatları çare ara- yaptığı sulh teklifleri Çin'de hiç bir 
Ilga sevketmittir. akis bulamayınca, birinci kanunun 

h .. lierkes b"l" kı' cümhuriyet /sonlarında kendisini hissettirmeğe 
uk·· 1 ıyor ba 1 · • h lba d urnet" d h "lk 1 d ş ıyan sıyası eyecan, yı şın an 

be . ı a a 1 zaman ar an- hı:d b' k'l 1 s - .. rı 1( . . r sonra .. ır şe ı a mıştır. aga mu-
manıa~radenız . v~ ~k~~nız .1 • temayil devlet ricali ve bu meyanda, 
Arıc.k . rneselesı.nın ustundedır. 73 yaımda olan meclisi has reisi Ba
Pahalı hına~ tesııatl~rı o kadar ron H~ranuma, Çin'de d~rhal hareke-

•e butçe tahsısatımızdan te geçılerek seri bir netıce alınması-
(Sonu 8 inci say! ada) na taraftardılar. 

Diyeti teşkil eden iki büyük par~ı- w:ıumi heyet, Tilrkiye Cürnburiyeti 
nin, Seyukai ve Minseito partilerinın: ı Zıraat Bankası, Etibank, Sümerbank
bu neticenin elde olunması için ilen ın 9~? bilançoları ile Ziraat Bankasın 
sürülen tek parti fikrine mu~r~z ~a~- ca huküAmet hesabına yapılan buğday 
ranmaları da, Prens Konoye nın ıstı- ~uamelatının ve inşa edilip işletilen 
fasına yol açan amillerden birini te~- sılo ve ambarların 1935 - 1936 ve 
kil etmiştir. Bu iki partinin şeflerı, 1936 • 1937 yıllarına ait hesaplarını 
Harbiye nazırı ltazaki'nin tek par~i- tetkik etmek üzere toplanacaktır. 
ye doğru bir adım olarak kurmak ıs- Yukarda sözU geçen encümenlere 

(Sona 8 inci .ay_latla) menıµP. banın tcırifleri ı"ica olunur. 

Mütehassıs komisyon raporu okun
duktan sonra, heyet, bahis mevzuu o
lan yerleri dolaşmıştır. Bugün gene 
toplanılarak tetkiklere devam edile
cektir. 

Haber aldığımıza göre karar, parti 
grupunun önümüzdeki salı günkü top
lantısına kadar tespit edilmiş olacak
tır. 

Mütehassısların muhtelif fikirleri 
hakkında malumat edinebilmeleri için 
bunların tabettirilerek Kamutay aza
larma tevzii de kararlaşmıştır. 

B. Ponsot, garda Hariciye VekiH B. 
Saraçoğlu ile bakanlık yüksek mcmur

larr, Başvekil B. Celal Bayar namına 
da B. Baki Sedes tarafından teşyi edil
miştir. 

Keza bütün kordiplomatik azaeı 
fransız kolonisi ve birçok dostları is
tasyonda hazır bulunmuşlardır. 

Fransız büyük elçisi, son dakikaya 

kadar kendisine gösterilen dostluk te

zahüratından pek mütehassis olaralıc 
Ankara'dan ayrılmıştır. (a.a.) _ 

Kar fırtınası yüzünden 

llgaz'da yolda kalan 16 
yolcu kurtarıldı 

• 

lzmit'te de fırtına ve kar var 

Denizbank Ereğli'ye müfettiıler gönderdi 
.. Ilgaz, 5 a.a •. -. Ayın ikisinde batlıyan tiddetli kar fırtınası ile 

donemeçlerde ıkı metreyi bulan kar, Ilgaz • Çankırı yolunu kapa
mı,tı. Bu yüzden Çankırı'ya giden ve içinde 16 yolcu bulunan 
poıta kamyonu yolda kalmıttı. 

Şiddetli kış dolayısiyle posta kam -
ronunun hareketini takip eden ttgaz 
Jandarmasının yol üzerinde bulunan 
bütün karakolları haberdar etmek su
retiyle vaktinde aldığı tedbirler ne -
ticeainde, kamyonda bulunan 16 yol -
cunun hayatı kurtarılmııtır. Kendile-

rine yiyecek çay, ve saire gönderil -
miştfr. Tehlikeden kurtulanlar gor -
dükleri yardımdan dolayı Ilgaz jan • 

darmasına teşekkürlerini bildinnif -
!erdir. 

(Sonu 8 inci sayfada) 



f llSlll Ye kllfir : 

Bazı belirtiler 
Münih bir mütareke mi idi, bir bar1t mı yoksa yepyeni bir çahtma tar

zmm bat~n~cı mı) Bunu hadiseler gösterecekti. Münih'ten memnun 
o~ .m~lız, f~an~ ve milletler arası bazı muhafil, onu F rama ve ln
ailtere aç_ın bır ma~lubiyet olarak kaydettiler. Hele eon zamanlarda F ran
• ~~ı~e ltal~ daki nümayiıler bqlaymca, Münih anlatmumdan. 
henuz murekkd>ı kunünadan ortada büviik biA--y 1._1 __ 11Uf ld "' 
a . hafil . la . .T .. .. ,.. MUIDa o u111nu, 

1YD1 m~ . • ıarar ıddia etliler. Bu esnada, yaptığı beyanatta, İngiliz 
S.,vekili Chamberı.: .. , lngiltere'nin müdafaa s=1~LL __ ı..:- bir . 
--.:L ·· •• de . -r-6 • uaıuanıu a~ yenı 
:-,-1a.onun ncatetmiyeceklc.adar tamamlamlf ı.ıı .. -1 .. !:....- if.:_..ı_ •-ret -&....:-Lte· idar ~- ~uııu -. ve ,-- ~ • man 1111" zaruret göımut oldu. 

Bunun arlraemden, ~ ~ekili Daladier"nin. Ko-!1..- T 
--a._ti be; .. ..___.! Bu J U1&A ve unua 
~- Puuuı. 8W'etle, talya'da yapılan pyri remıt nümayiı-
~ Fnma, RlllDI bir cevap •ermit oldu. 

B~ İle. Amerika Cümhurreiai Rooeevelt, Amerib'nm dit politi
kamı ptermı nutkunda, Amerika"nm üç mühim noktaya m...fıiuu 
~bu h~.ta ~. tü~~ü mücadeleyi her pilde kabul etmekten çekin. 
mı~ ileri sürdu. Bu uç nokta ıunlaıdır: Hüriyet, demoluui, ün • 
alannut muahedelere riayet. · 

~u ÜÇ nokta, Berlin - Roma - Tokyo müsellesinin, ıimcliye kadar, hem 
fikri hem fili tarizine uğradığına göre, Amerika cümhurreiainin nutku 
wle ~"MI.~· aynı zamanda istikameti olan beyanab ihtiva ediyo; -:.:tir· Nitekim, bırakmıt okluğu ikialer, demokrat memleketlerde 
~ t, totaliter meml.etlerde ise, tamamen menfidir. 

.. Demek oluyor ki, Münih anlatmaamdan ilk inhiraflar bataösterir 
ptmmez amıpah olmayan fakat ekonomik ve politik hacmi clOlaymiy• 
le bitin.,... eam aeçen en büyük demobui bu takdirde Monrae. 
ilt bla...,.....pu remıen ilin etmekte hiç bir beis görmüyor. Umnuık 
w mm etmek lhımckr ki, Munih anlajmeemm, her türlü ifrata bir niha
Jet .,.me YMfma. vakit ıeçmeden ve bu vuıf fula bere ve yara alma
... adet edilain. Barbm Bn.GE 

• 

Geçen sene. ihracat ve 
ithalGtlmız arttı 

1931 senesinin ilk on ayı zarfın
da mabetlif memleketere olan ihra
catımu 100,404,000 lira ve ithalitı
IDD da 127,462,000 Iira8ır. Getea 1e

aeain aynı aylarında1d ihracatımız 
92,931.000 lira ve ithalitnmz da 
90,222,oeo lira ldL Bu r•kbmJardan 
uJatıldrfına ıare bu aene hem itha
lttann •ehem de ihracatımız art-
IDlfbr. 

Yalnu bU Mnelıi ithalitımu ibra-
catımıadm a y6bektir. 1918 se-
neei ilk on sarf mdaki itballt •e 
lbnıcabmrnn muhtelif memleketlere 

ıh . 

tur. Mıarr; ithalatımız 982 bin, ihra
catımız 848 bin, Birletik Amerika· 
ithalitımız 14 milyon 296 bin, ihraca~ 
tınus 9 mil,on 581 bin, Arjmıtin; it
halatımız 98 bin. ihracatımız 163 bin, 
Brezilya, ithalin_,. bir ..,..,. 506 
bin, lhracatımu 318 bia, Kanada; it
halltrmrz yoktur. lharacatımız 458 
bin, Küba; ithalitrmız yoktur. ihraca
tımız 21 bin, Avusturalya; iıhalitı

mız l3bin, ihracatımız 87 bin. Yeni 
Zeland; ithalatımız yo'ktur. ihracatı
mız 37 bin, diler muhtelif me1J1leket· 
ler; ithalitımı.z 469 bin, ihracat1mız 

Denizbonk'ın Avrupo'yo 
göndereceği talebeler 

Almanya: thalatımız 58 milyon 
MI bin, ihr tımız 39 milyon 490 
Wn, Arnavut k: ithalatımız 17 bin, 
ihracat11mz 40 bin, Avu.turya: itha
Ut.- 772 Wa. illracatanu 1 milyon Denizbank'm İngiltere •• Almanya' 
,........, d~b: itlıalltımız 2 milyon da deniz itıpat mUhetnditl ve uataba-
146 bin, ihraca muz 2 milyon 129 bin. 1111 yetiftirmek üzere sıkı bir mUlllba
Bu.lpriataa; thalltımı.z 362 bin, ih- ka imtihaniyle 'aeçtiti 15 lise n 31 or
ıaıalwH 2b ,.., Çelr.oaJovakya; it- ta mektep mezunu, bankanın lıtinye 
IWltmaıs 5 mi yon 423 bin ihracatı- ve Haliç Doklannda bir yıllık fabrika 
- 4 ml1JOB 193 bin, Danimarka; stajlarını görmektedirler. Bu mlcldct 
ltllalltıms 5 ihracatımız 648 bin, zarfında tnpıi.zce " almanca liMa 
B.tanya; itb91ltımr.z 52 bin ihracatı- kuralanna denm ettirilmekte olan ı. 
as 17 1*ı. enıandiya; itbalitimız !ebeler 1939 aeneai aonbahanna dotna 
bir milyon 4114 bin. ihracatrmıs 420 A•rupa'ya gBnderileceklıerdir. 
W.. J'rwa; milyon 679 bin itha- Öğrendiğilnize göre, DenizblnJr icı. 
Jltmm, ilu'Mıatmuz 3milyon 928 bln, reai, fabrika hayatına alqtınnM n li
lloll4nda: bir milyon 544 bin ithali- aan öğrenmek için bir sene mOddet 
tasa, Uıncatanu bir milyon 369 bin, Yerdiği bu gençlerin umumi .uiyetl• 
İnciltere; ithalltımız 15 milyon 187 rinden memnun bulunmaktadır. 
bin. lbaracatmus 4 milyon 196 bin, 

Teşekkür 

Maarif Yekilimlıln 
yıptııı leftlıler 

Birbıf ~ oaıllan tıeltif • 
den Maarif Vekilimiz B. Haaan • Ali 
Yücel dün sabah da İnönü ilk okulunu 
tefti§ etmlı •e bazı sınıfların denleri
ne ıirmiıtir. 

B. Haun -Ali Yücel bepnci aııuf111 
tarih deninde tıalebeye aualler 8011DL1f 
ve aldıiı cevaplardan memnun oldu-
lunu izhar etmiftir. • 

Bugünkü 
Kamutay 

Zeytin servetimiz için tedb.i rler 

54 milyon yabani ağaı aıllanacık 
Proje Kamutay Encümenlerinden 

geçerek ruznameye ahndı 

8 - ı - 1938 

Ziraat Bankası 

Tekaüt sandıiı 

nizamnamesi 
Türkiye Cilmhuriyet Ziraat Banb

ıı memurları tekaüt aandıgı nizamna-

Maluul~ Y_• -~~i zey_tin apçlanmn qdanmaaı ve seytin meai İcra Vekilleri heyetince kabul ~ 
~beul~ermın ıyılettırılmesı hakkındaki kanun projesi Kamutay lu.aarak yfilcaek tudika iktiran etmif 
mraat, iktıaat Te adli7e encümenlerinden seçerek rqznameye &• ve yürürluge girmiştir. Ziraat

1
Banka-

lmmıttır. Buaünkü toplantıda ilk müzakeresi -n•lacakt-. aı daimt aylıklı memurlariyle stanbul 
ı-- ... Emniyet Sandığı 1'19llurlan için bil._ 

llefcut s.t.tial'iklere &öre mem1eb- tıaraf ıadan bu bnua hllk6mleri aaire- lbl plwl~ti hais olmak bere kunılaa 
tlmime btlen 26 milyoıa mahaal wr• ıiıdt qılama mOwdni " müddeti t-11nrıl .-ndığmm me9Clıdfy)ıe aJacllk
zıeytl~ ağ~cı •e ~milyon kadar da ya- zarfın.da agılıyanlara tapu verilecektir. ları, d8Ylet mallarma maıbaas baklu 
bani zeytin ~Delice) mevcuttur. Malı- Devlet ormanları iç.inde ve dıgrnda- rüchanlan haiz olacaktır. Sandık para 
•uldar zeytınliklerden vasati olarak ki yabadl zeytin agaçlarJ ya yerlerinde lan ve bütün aidat ile faizi ve temet
Mnevi 230.000 toa seytla tanesi alın- aıılaıttınlara:k yeya seytıinllkte qdat- tülerl ftrgi.,. reeme tabi o1ım -

Kamta bu 1 kt R Dllkta ve bunun 210 bin tonundan .._ tınlmak fbere, yabanl halele yeni m.. yacak haciz ve temlik edllmlyecektlt. 

d 
Y gtln top anaca ır. uz- sa.ti on milyon lira kıymetinde 24 bin ru'lacak zeytinliklere naklolunacaktır Sandık bet kitfllk bir idare heyeti ta .. 

name ili ur: t . v ka . . 
M
. -L- ,..,ı__ bani . on zeytıinyagı çı rılmaktadır; geri Bu itlere üt mUsaade zeytin bakım fından ıdare olunacaktır. 
aa.u- ve ya zeytın a- .kalaıa 20 bin ton da salamura sofra kili · 

laçlarmm qılanımuı ve zeytin mah- zeytini hazırlanmaktadır t~ tına ~ahıl m~urun !eklifi üze- Telrailt .andığı memurlatr 1-nlra 
ıulledaia iJilettirilmeli baWnnda ka- Mahıul YerCa •• • nne mahalhn orman ıdaresınce ayrıca rnemurlan hak ve saabiyetini haiz w 
ııwı ıa-:ı.-. ve Zinat bu..t ve Ad- iatihul ecli'-- t•-se,tlyt~~r1mbdl en ketfe 1~ iönerilmeb&in detbal aynı vecibelerle mub71et olacaklar-

-ı-- • nıa - ae •ı Ye ya sc- verilecektır dır 
liye enclmıesalerl ımzbatalan. rek kalite, ıerek Jraatite itibariyle dl- . • .. • 

Çağrı 
X Bugü11 um•nni heyet içtiamından 

sonra İktıut ene~ toplanacak
tır. 

X Avculuk kanuauna ek kanun li
yihaarnı ınüzakere edecek nıuvakkat 
encümen bu&ün umumi heyet içtima
ından sonra toplanacaktır. 

X VllAyetler buausl idaresi kanun·u 
muvakkat encümeni 6. 1. 939 cema 
cilnii saat 15 de toplanacaktır. 

X Dahiliye encümeni bugün heyeti 
umumiyeden sonra topJanacalıtır. 

X MlHt Müdafaa encümeni bugiiıı 
heyeti umumiyedeD soma toplıaııaca&
tır. 

fer zeytinci memleketlerden dU.ük. Blrmci derecede aNerı memnu Banka mamur"" milatahdeateri ~ 
tür. mmtakalarda bulunan aşılı zeytinlerin dım sandığı ile İatanbul Emni t 

bakı b A yt" 1 o 1 ye ... 
Bunun baghca sebebi de mahsuldar . ?1• ya. anı ze ın e~ın ••1 anması cı.tJnda mütqeWd.1 yardım .-dığıD-

•ytiaUklerde tımar ft babmra layı- ıglerı zeytın bakım tqkıl~tının verece- dan müdevver mevçut ve maduplar. 
kiJCe vıe fenne uypa olarak J'lilprlma- ~limtrt altm~ ;::•ın askerl ma- l't6-lclye Ziraat Btnk .. idare mecli• 
maaı qya istihAl edea yalhane •e arınca yap ırı tir. nm karariyle ı..nlıra ~ ta. 
fabrikaların iptidai bir halde bulun- Devlet malı zeytinliklerden qılan _ iitttlk lstlhbldannı tafi19 lblbadiyJe 
maaıdır. . mak üzere bir senede, tirket veya köy- verilen tazminattan wtirdat edilecek 

Memleketimizin ihraç mallan ara- lWer minevi gahaiyetine verilecek ya- paralar, yardım aandığındap, banJmd• 
srnda zeytinin mühim bir mevki alabil· blmt seytinlik sahası, 20 hektardan yu. ayntım.ı memurlara - hastalık ~ 
meıi ziraat •e aanayiin ıslah ve tanzi- karı olllnıyacaktır. Ancak aldıp aaııa. dımları hariç olarak - vecİlmİf olup 
miyle mümkün olduğundan raıyonel yı Vekaletten aldığı müddet içinde istirdat olunacak paralar, daimt aylıklı 
ziraat ve baknn sisteminin teaiıi aa- mahsuldar hale getirenlere müracaat- memurların aylıldanndan her ay meoı-
ruri görülmüttiir. lan takdirinde aynı miktarda yeni par- buri olaıak kesilecek yüzde betler: 
Projenin eaa.ları: çalar veril~~ktir. Bu tevzilerde evelA daim! aylıklı memurlara her ay •eri : 

Bu mak .. tla hazırlanan projenin toprak aahıbı olmıyanlar, sonra en ya- len aylddum yüzde betine mıaacl8 
..ıarına göre alelumum atılı ~l:: km köylüler ile küçük çiftçiler tercih olarak bankaca her ay nrilecek para. 
rin bakmı, timar, toplama w JeDiclen olUIUlıtaktır. lar, h~ Uftllll daılaıl aybkh me-
fidan dikme ıuretiyle meydana ptiri- zır..ı Banka.. k di murlarm ılk ayhkJuuıdan knil-=-
lecek zeytinliklerin tesi.8 ye yetittir· ınaı re : yüzde yirmi be,ıer ile aylrldarı arttı -

DıhOlye Ve•lleflnde İ~ bffn me, ya.bant zeytinliklerin açma •e aıı. Yabant zeytinliklerde hektar .,..ına rrlan daimi aylık memur11rm ilk ay • 
lama itleri Ziraat Vekaletinin direktif en as yüz ağaç hesabiyle bir hektar ve Irk zamları, eandık sermayesinin b4l .. 

yelhn '' emekliler ve murakabeıti altmda bir Jıe.ktardan yukarı sahanın •taçları- ~ gelirle~iyle m&teferrilr diğer ~ 
Devlet ormanları ... 1*.ı.lıl getirmeii taahhüt e- lırler tekaut aandıiırun aermayeelaf 

Dahiliye Vekileti memurlarından qılı bale ıetirilecek olan bUtihı Y*- Sfiiıatliiı.nk••~ - M- tqkil edecekıti.r. 
1Hfat edenlerin yetimleri ile emekli- nt zeytinlerin ubalan orman ldarele - ne mtlclde~ llfl ve tlılBU -~~rlli~lolf&lllWıi.._. ... _,~~·~---
ye ayrı1aınlu4aa itleri bitirilenlerin riyJe zeytin bakım tıetkilitı tarafından çin biri agıdan evet, diğeri qıdan saktır. Zeytinlikle!'de ç:iRlıtl!fiin. 

mii•tereken teabit ve ilin olunacaktır. sonra olmak üzere iki defada hektar nakliyatta kul! ı~- ha 1 isfmlerlnf bildfryorus: ~ ba .. 1. "k ed'l k . B aruMW, yvan ara 
Bunun dııında kalan devlete ait bota- ıına yuz ı~a ı raz ı ece. t.ır .. an- Jık takılacaktır. 

Burdur valiliğinden mUtekait Ce. razideki yabant seytıin aahalarmm tea- 1caca lk~az.edılecek paranın bırırıc.ı kıa. SOOal-stımı falao"-'k&rere 
ıaı Berker, Diifkilnlerevi müdürü M. bit ve Ulru yalnm .zeytin bakıaı tetki· mı arası timlmen temizlenip delıcele- bani zeytin Hıl la b ,.. 

• lan 1 1 ı· b" hal · '"7 ıyan ra •eya &fl .ze)"-Cemil Gören, Armudan nahiyesi mü- litı tarafından yapılacaktır. rın a,ı mıya ever! 1 ır e geti- tinlerinin bakım · ı rini i · 
dürll ölü !luwct )lefcioilu, Urfa hu- µevlet ormanlariyle bolr arazide rildiği bakkrndaki zeytin bakım me- lara Ziraat VelcAl~ ~ ': 

• • • mutU r nnıa" teoide~ lkittd kıs- ce~-~~ ;:-r;s r 12~._ 
tretmen • lmtt eri parçanın hudut ve mevkiini ve bu va fak oldugu gene memur ra k~ m'üatahsiUeri _.. 

be tahlil müfettişi Mustafa Güler, kanunun tayin eylediği şartlar dahi- tesbit edilmek ve başkaca teminat a- ılabitm.1 1Pl'1"11ama ....., 
Köprü mubassm Omer Atak, Mülga linde imar edeceğini bildiren bir arzu- ramDllDalı prtiyk ~ .Yle ehil müatahsilltte Za.t Vek&-
Babıali sicilli ahval idarei umumiye- bal ile arazinin ait oWuiu bzanıa ea bir._ letınce paraaı. budama 1tı tlllm& 
ıi ea1d katibi öltl lamail ZUhtU De - biiyflk mılUklJ9 memunma müracaat o- ..-,ılı ıp delice le- levazımı verlloc**· 
mJrbpı, Patih nuf .. memurlupn. deceklerdir. rl apya hazır bir hale getirereıt ziraat 
dan ve!rilet emrinde Ali Rıza Sayın, Bu aahalarda yabani zeytin aı..-. ~mduı i'lk taksiti ahp da o mev- Cem lrüldırnlerh 
Virantehir nahiyesi mild8rli lhaan t- rmı aflhımıya talip ölacaklar~ 4aJı- ıimde aıı ltini bitıiremiyeıılerden ban- YepılM:ak niunıımue 4aireelnde 
namr, mWp dahiliye nezareti nüfusu yac:aJdan miktar kendilerine •'f ~-- belan aldıktan para, falaiyle beniıer, zeytlnllld..te bakim iflerlni valrtinıd* 
umumiye lnallt memurluğundan mu mcütır. Twzl edllea 1111 •* • or- kanın zirai al1etlrlahaıa tllhafU ,o- yapmı,_- .1197tlncl~ bill aiW .... 
tekait illi Kaaun Oııdeler, Zara hu - man mefhumu haricinde kıal•cıdı:tır. lund.aki usulüne tevfikan iatirdat olu- dar 5 !ıradan 25 lıraya; bıla ...... 
sual muhuebe memurluğundan m8te- Talipler yerine ı;öre Vekaletin tayin nacaktır. bet bin~ kadar 2S liradan 50 ... 
kalt ölü t.mail Hakkı, Menemen hu- edeceji müddetler .,.fanda ve verece- Atılı seytinHlderüa tına ifled 1• ya: bet bınden ~ula alacı ~ 
ıual muhasebe nld katibi Hu.eyin il direktifler daireaiade ~ılmna ft te- çin zeytin mU.tahsi.llerine mabeulün 50 liradan 100 lıraya kadar hafif pma 
HulO.i Elmalı, Bartm ntifus memuru mi.zleme,vi yapaal•A scytı~ bakım lef- aatıt mewiıllinde ödenmek Usere sira- cezası alınacaktır. 
Mehmet Toaun, Demirci nahiyesi mil killtr marifetiyle mabalhn en bilyilk at bankasınca kısa vldeli ikraz yapıla- AlelOmum el, haynn ft maklM 
dür(l Seyfettin 0.zdemir, Diyarbakır ·muıkiye memuru wafından tapu veri- caktır kuvetlyle ltliJen yathane ft nyt:ID-
•lllyetl eski matıbu bat mUrettlbl ve lecektlr. · ,af fabrlbhlrmda Ye Mlamma ~ 
Diyarbakır lnhlurlar bq mUdUrlUP A•ılaıup yerinde bJacaJı: aeytiftllk- Muayyen lutalardllld seytinli~erde cillllnde yilkaek wuftı ..,.mı,at w 

lrlanda; ltba ltmuz 12 bin, ihracatı
- Q bin. lepanya; ithalttrmıs 25 
w.. ilmıcatıam 2 bin. meç itballa
... Z mil)'Oll 5, ihracatmp bir 
milyon 40 , İaviçre; ithall· 

buut 4leposu memuru teman Olgun, ..,ill temlaleomninden çıkan odun, toprak ve aiaçları ayrı ayr~ bakı~ ft- ..ı.nura seytia twei kt' 'd .U. 
Ardahan nllfue lratibl aıu Muhittin Jr&Dtlr, kereste Yetaire kendialne alt o- ya hUkmt phıalara ait olduıu takdirde bllmmi için ahnmau ıtzım .._ tld
Ulutq Bahçe kuuı tahrirat kitibi lap bunlar zeytin bakım memurundan aruini1l kıymeti yübek İM bunun -- birleri tayin, tatbik 'H bunlara ait blı-
61U N~ri Arık, K8tahya mektupçulu- ,....... alıucü bir v•lka ile dıprı hlblae dilerinin.m;-Jmı almalı teklif. e- tUn buaualuı altkadarlanntı J1tPb11Mo 
iundan mütekait ölü Jsmail Hakkı gıkarılılcaıktır. Bmalanlaı hiç bit re- dilecektir. Her ıkı ~f da reddettik- ya Ziraat Vekileti aaWıiyetll oJacü
Kalfaoilu, Çaırakkal• melctupçuluk alım alımnıyacaktır. leri takdirde arası htlkümetç~ k~- tır. Ancak İktnat Vekileti lflRm aılıı
blemi emik DleaairU 111 Mabut Zeytin tepllltuun kurulmadıiı sa- metlerine stJre aralıKmda tabım ecli- dUltl takdirde yalbaae 'te zıeyıtlnyq 

Annemizin ölümü dolıaymiyle muh- Kutsal, Konya claiml encümen batkl- halardaki yablml •ytin aiaçlaruuıı lerek t&JM'Y• bağlanıacaktır. fabrikalarmı 1ı11M7I milbendi.8 ve mtı.-
telif suretlerle •cımua iftirik lutuf " tipllğinden miltekait ölü lemail Itık, lfl......_ı için nld olacak talepler 1- Zeytinliklere deve ve keçi sokul- fettltleriyle Jıootr01 ettirebUeceWr. 
Ahmetincle bulunanlara minnet •e Fatih beledi,e t•bell fen itleri kiti- serine ziraat .,. orman lclareterimn muı, batlbot hayvan bırakılmMı, ot· Zeytin1ik ~ ,.ihane veya &br.ika tama 864 bin racatnm.z bir milyon 

441 bin, İtalya lthalitmuz 5 milyon 
llS 1t1a, llanoatmua ış milyon 212 bin 
Polonya; ldaalknma 2 milyod 186 
bia. ibncatnms bir milyon 56 bin, 
Letonya; itballtmuz 61 bin, ihraca
tsmul 77 bill, acarla tan; ithalltmıız 
Mr milyon 2119 bin, ithalltımız 818 
bin, Malta; thalltnnız 30 bin, lbra
atm•• 287 Norveç: itbalitrmıs 
570 bin, ihraoa llQIZ 579 bin, Portekiz; 
ithalitmuz 1 bia, ihracatnrm yok
tur. R"'Nl'ya ihtalitmu.z bir milyon 
14'büa. ihracatrmu 2 milyon 41 Wn, 
Sq9jtt R ~itlll"IS 4 mil,_ 
'7A illa; ihwtlnımı• 3 milyon 217 biD, 
Yapla9')'1. itQJ&tımu 305 bin, ih
racatmus 1 bi~ Yauniatan itbalj
tmm 596 bi ~tımu 2 milyon 
346 bin. Çln lthalitımız 56 bin, ih
racatımıs yoktur. Filipin ithalltrmız 
346 bin, Uır...ınnu yoktur. Pili.tin; 
ltbalatnm bin. ihracatımız 174 
bin, Hıcu; tbalitımız bin, ibraoatı
mıs 3 bin, indistan : ithalitımu 2 
...,.. " ihncetrmu: 161 .... 
&an ithalltımu 3 bin, lbracatnnıs 3 
W.. t.ıya a4alan; ithalltımız yok· 
tar. ihracatımız 147 bin, Irak: ithali· 
tımıs ll bha, ~tnnu: H bin, Ja
ponya; lthall nnu 7S4 6in, lbracatı
mıs 845 bin Krbris: ithalitrmız 28 bin 
lllncatama 3J bin, Seylan i ithaılitımı.z 
140 bin, ih acatmus a bln, Sııriye: 
ltlaalltımıs 593 bin, ihracatımrs 530 
1'la. Cenubi Af rlka; ltballtımu yok
tıııtr. lJtracatnnı• 42 bha tepmnya l'•r; 
tdaaıltmuz 4 bin, ibracatmm JOk-

ıWıranlanmıaı ıunarız. bi Huan Özbek, lt6prü taheildarh- birlikte laulrlqMakları rapor 6.serim laıtma mabadiyle hayvan aokulmaaı, lftfa eylemek. Ziraat Vekaletinden me 
il. Erkmen •e Eti lmdan emekli Ahmet Suda. •h•Um m btly(lk mW&lye memuru nytin Aluilarında atıl yapılmuı ya- zuniyet aJmalrla mümkUndllr. AW 

~~~~~--~~~~----------------------------------~~------------~--~~--~---~~~~takdinteyçılanyaibane itleıtilmi,._ 
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kanaatimi~ vardır. daireainde yaihane n fabrikaların da Olur olmaz dilekler 
Bir pbre 7eni bit vali geli,or. O 

jehrin gaatt1eileri, umt •mt dafı • 
lıp - banlndu bauluı .maa IJH
rinde de yaluftırırı.r 7• neyıe •6• 
aramızda - balkın dil11lderini, inek
lerini aoruy« ve ene.; 6fia ,._ı .. 
l#lae ıltıuı •Olua 7UZ70'lar. 

Bil, blr !Jebria vallaiadea, IHledi· 
ye r•Milldea t•mislik, .allık, yol ve 
8ire ~anadı lıalltıa blrçolı ı. 
tlyflefllderl olabUJr; Jıerbangl bir 
gauteııia u lnıaluı -yası balJ,,. ge
tirınesü:e t.üll --1Yl• IMlulabllir. 

Faht lnı dDNler, JllflUlf, &ir klp
rthJlia _,,. yapdıp yapılmaPMlll, p
bir ıstasyoa ve 7Uut liııwuma p· 
ııya v•Y• /nua.ya ..,..... ........ i
mar pllamıa de/I,.,,.,_. ....,,,.._ 
d11n ibtısaa dolmmır ıqı.r oı,,,._ 
mü pnlı def il m1tlhl •p, .. dr-
.ıe dlleld•rl de topla,ıp ,...,.,_ ,,._ 
'iriıwll çismedea yahrıya ptewt 
inidadıııda oluluı Ulpilı «mit el· 
mas mıyı.zl 

Bvelld gla d• bir .-utede ba ,._ 
§İttll• bir aalıet 6iSrdlmı .,Yeni Mı
uü Vekiliade• IMlk m 6ekli,,orl. 

Yai Murü Veldlimis, bir pA
teciala •aalioe p cevüı yermlfd: 

- Ga#t«:ileııdeıı djnJiyecelc ,ey
lerim var; oaluıa ~ve irptıuım 
bekliyorum. 

~imdi bu ilı.a ın lrpdı yapımlc 
ı.tiy• biz....,, Alla .,,,7011 

- F•ııl •urll Vdllhll•• ne ia
tlyonunu.z! 

Pelı '1A bk UpbbO.. Jlneli bir 
Yat•adq. 

- Bisim ıemte bir mektel'I 
BJrJıqlılaıı 
-Bı.im dal.t kadrolu mdtebel

il ma11btı I 
dne pil iyi ol•tü. 
'alut aorulu •uallere ve banla· 

ra rut6ele wrUea cev~plır• baba
ca pm ibtı...,slıiıa ilıtıaua blr
..,«lslilı ettiğim 61Srayoras. 

M...U, birili çilte tedrimııı kal
dırıl- aı.71dadedir. Jl'aht ba 
ut. 91t• _,riaatıa ~rüik karp
aıııtM çoaılcları talulldeıı mabrıım 

..... .t ""' ıl 1 bir •dtü ol-

'tlafam bilmiyor. Bu adamın dedi
fllll 71pnıız: bıı htlu bia ~ulı 
lllllıt•,.U hlacalctır. 

Bir...,....,, mekteplerde disiplin 
lnıhı,,..,,,lıadan §lkayeıçidir w 
Jıeadislllbı ~ilarına verdifl ail• 
terblyealala _..,pte bo.zulduğum 
IWJJdit. -

Bla.....,JWda ma.t.ıat da7111(. 
Wtd I• h nta....... d-'mi7ft 
~ a. •11 mblye7' blg 
blr sama glrml'l'ffdtlr. Omı11 f!r
d• 4nuum bUe, üıllı i•, ,,oıi• 
dayıırmuııı/ 

Bir bqb ~ulc babuı t!~ /inde
ki oğluaua e~d• •lll•ttıl•M bahrak 
~ıı bllcmD • eı;y~ı ı 

- Deriler çok •fırdır I 
Bir adete -rırllu blltlJıı cnıp

luı burldı blJlba v• tenlılt .denk 
d•filis. Abt ibtıaa üti,.,. meae
lelerde ibtıadlsları .hnqtanmıua 
lqduı delil, unrı tlo.tıuıacajım 

Bir gaute taavvur edinis kl ta- aıınmnı kendilerine teblij edilen t• 
babet balrlunda bir aa.ht 7apııuıtır birleri verilen mUddet içinde tatbik et. 
ve tababed• alilrası ol11J1yan okuyu· miyen yağhane ve fabrika uhiplerln
caları doktorlara hayalhanede u7du- den on liradan iki yUz ikaya kadar 
rulmuı kocakarı ilaı;ıarı tnslyesitJ- hafif para ceaeı alınacaktır. 
d• bulunmalctadırlar. Bu kanunda yazılı auçlardlm dol• 

Arada bayalr bir fark yok. Yeni yı muhakeme icruı, sulh mahkemele• 
ll•ril Vekili, ''g•utecilerin ikaz rine ait ohıcaktır. Bu dlftlar oua mu. 
ve irptlarını bekliyorum,. demekle bakemeleri uauMl kanununanı 7 nci kl
"6autelerin ped••• muharrirleri- tabmnı birinci faalmdald hue•S muba. 
Dl terbiye meseleail!• dair diiflb> Jı:eme uaulilne ıöre rüyet edUecektir. 
diklerim yamağa d~nt ediyorıua,, Atılı zeytinliklerin :.eriminin arttı. 
demek lsteııUftir • rılımaar, yabant zeytiolUderi qılattıra-

Yoltsa tutıılal! ı.rbiye pnmlple- rak mahsuldar bale ıetirilmnl, yenl
rinin ae olduğul!u, malek dıpnda den zeytinlikler kurulması •e zeytln
oldulrları i~in, bUemiyeıı berkHin yafcıbğı ile aafamura n seytlncilltlsı 
dediğini sütunlara 6~irmılr. aramıı kontı'OlU için Ziraat Veldletl seytia 
•;na ve irpe" t.ta biıbataıı b.,a balın itleri adı ile bir tetklllt ricada 
bir py olur. - T. l. ptlriı.eektir. Bu tefldl&tm iicretll 

F.ı.lc 116 çemberi tabei .. tı Ziraat Vekil.ti biitçeaim i
l&Ye edilecektir. 

"Tan., S&HteeİDİD "saaeteler •
raunda,, batl•i• albncla açtıiı :reni 
hir sütunda "Vakit,, s•z•t•Ü için 
"Feleiia çemheıinct. seçmif Va
kit refikimiz., cleDilİJW 

Vtııkit, helld, Nleiie çenberin
.._ aeçmiftir. f'abt Felek de Vak
tin çemlMI iucl• ppnlftir.''Tma"m 
Nlra .-.mri F.WS. 1Mrdma WI-

Yabani aqtin ajaçlarınm qııamn. 
sı hakkındaki 1528 numvalı kanunwa 
bu huıuatald hükümleri kaldırılmıt
tır. 

Proje. nqri tarihinden yilr6rllie 
girecektir. 

--bç - ÖDce ilk fıkr.ı.nm 
"'V' Mit;' tıe ~Ml)'Ol'da. 



ULUS 

POLITI KA 

Japonya' nın kaqdalf ığı 

YENİ AMERİKAN KONGRESİNİN 
GÖRÜ$ECEGİ PÜRÜZLÜ İSLER 

zorluklar 
birlfarp ~inde bbine deiiftirmek, 
d • ~ seç.kea au ortaamcla at 
~•i• beaz•. Bu öyle bir la&
'Deıae 'lr ki tümul Ye ehemiyeti gizle
Çila ~·. K.onoe k•bbeeıinıin iatifuı da 

B. RUZVELT'İN KONGREYE 

TARAFTA DERİN AKİSLER 

MESAJI HE~ 

UYANDIRDI 

Sillhlannıa, bitaraflık 
kanunu, iısizlere yardım 

~~~~=~~·~ Muhalifleri bile Alman basını Bahriye nezareti 30 tane yeni 

-. . çelWen bqYekil ele bu zorl--
atal--.e1ıteclir. Koaoe ietifaaı R 1 ı • A k / ~eriaidikkat •• i..,.olanı••- B uzve t 1 mer·ı aya 

deniz üssü kurulmasını istiyor 
izah .mu.tir: • ı Vaıington, 5 a.a. - (gecikmittir) - 76 ıncı Amerikan konıre-

• - Çin ihtilÜJD.m aki.leri netice- ıi dpn öğle vakti tribünleri hını-tthınç dolu ~)dutu .h~lde ıırf ~ 
:;::.., gerek clahili .... aerek harici t kd • d • 1 t • • k • • ru• • yor H mahiyette bir toplantı yapmııtır. Kongrenın yenı azaıı yerlen-....... ;!u-.::::::;,.~-+ o lr e ıyor ar a eş pus u niaramqlarveaamimibirhavaiçindearkadaılariyletamfDllt• 

-'·-- · ._. lardır. 
-.._ bltineıinfn illifua, Çin'e ya- Al lldaa ._ teklifia iıri"wini ele iaah Vqington. 5 a.a. - Vaıinctıon'daki biribirine zıt Berlin, 5 La. - .. D.N.B." bildiriyor: man gaze· Bununla beraber bitaraflık ka-

kımunı muhafaza etmiye kAfi gele • 
cek ve rapora nazaran Havay ile Ame
rlka'nın büyük okyanoe aahillerinla 
müdafaaaını kolaylaıtıracaktır. 

:: ...... ~~· HaJsjlrat ..... ki Çin bütün mahfillericı umumi kanaatine göre, Cümhurre- teleri, Ruzvelt'in mesajı ile mefgtll olmakta ve tota- nunu, aili.blanma, ipizlere yar· 
-...... a•me• :rüsfiade• Japonya i•i B. Runelt, .on nutkunu bir parti adamı ve hattl liter devletlere kartı yaptıiı hücumları nefretle red- dım v~ eaire hakkında yakında 
"":'•• ._ sia •

1
m. ....,_.,. oa iktidar mevkiinde bulunan parti tefi gibi değil, fa- deylemektedir. yapılacak tiddetli münakapla· 

:--.,.ıszlrmWrtok .-.ı :aaf•· Irat milli bir tef gibi aöylemittir. Bizzat B. Ruzvelt'- BeTliner Bönen Saytunıg diyor ki: nn dütüne•i bazı alınları bunıt- l'apılaaık H ku.vetlendlrllecelc 
\ d tr.naclıp bal4e Wr tlrlti eiyaai in pa.r muhaılifleri bile, totaliter ve liberal aiıatemler "RU%Velt'in yaptığı bu yani" hare-ketin, muhakkak tunnakta idi. üaler 
;e.;.&aa ·~··=•· .,.ili Çia'i ,ola arasındaki anlapnazhğı vuzuhla aydınlatmak huau - olarak qağıdaki üç aebebi vardır: 
...... Çia! ;ftir. Japon -.let M:am- auada göaterdiii cesaretten dolayı Cümburreisini VqingWO. yabudi yübek finam mahfillerinin 
m •"L• ~ ~~ 4'tmek ••~ methetmektıedir. Butün mahfiller, B. Ruzvelt'in bil- esiridir. Runelt, binat kendi partiai dahilinde git-

-.ww ..,. ____ ..... n, ua . 1 . . :ı.....ı f .. h •A d"-0 L 1 k ad R 1 ......... =='= L· J riyet prenaıp erının mvua aa.ı ıçın atWl tıu auvet- tikçe artan muhalefetle kartı •tma t ır. uzve t, 
,.._. ·- .. .... • •pGD7'L . . k f" • . bü t1 d f 1 k . • Umh .-de~ K • tq arti. ıere bile bıtap etmeaı ey ıyetının - ...---------------. üçüne e a o ara rıynetı c ut'a 
1i11i ...._.k k..di •:.n.!. uy- yük ehemiyetini kaydetmektedir. aeçiJmek istemektedir. 
- Wr hikümet k...-k ,,. Mança- B. Runelt'in tuttuiu yolun filiyat ParlS Rslftlftl göre Totaliter rejimlere kartı yapılan 
'- • J&1M1D7a _ Çin Walna tetkil ede- Pllblıamda apiıdaki tarzda neticeler iftira dolu netriyat ve nutuklar, efkl -
... • ao.,.ı Ru,. ~ .. , .. ,.allet vermueceıi tahmin edilmektedir Ame rı· ka ve rr umumiyeyi batka taraf• celbedecek 

yeni ayan ve mebuaan baıu yemin 
etmitlerdir. Adet olduiu Yeçhile bu 
mer.ıaimden sonra meclisler bir karar 
sureti kabul ederek 76 mcı kon&renin 
reamen toplandıiını Ruzvelt'e ve bi
r iıbir lerine biklirmitlerdir. 

Ayan ve mebuaandaki 
partiler 

Parlimentonun bugün aktettiği cel-....., ............ kartı JÜl'İİlllMk ni - manevralardır.,, 
~ ..... F.Ut Çankanek muka- Muhtemel neticeler Al ı 
~ettikçe bu prosramm tatbiki Eler kongre ve millet, memleketin, manya nın 

"Tarilı yapılan İfe göre se eenaıında cümhuriyetçiler Muaaç-
h.üküm verir,, Uaaets mümeeaili Martin'i muhalefet 

llriimk&a defilclir. Baama içindir ki Amerika'ya tilen tecavüz edilmez bir Ja~. Cila sün kacl.r ...ı Çin'• ... mahiyet verecek olan bir müdafaa ıia- arası açıldı 
-

Fölkiıer Beobaıhter dıyor ki : lideri olarak intihap etmiılerdir. 
"Ruzvelt, "Sıkıntı ve eza içinde ya- MalOm olduğu veçıhile yeni ayan 

ııya.n" orta Avrupa milletleri hakkın- meclwi 69 demokrat, 23 cUmburiyetçi, 
da kendi vatandaflarına f.9tediği ka • bir terakkipervH, bir müstakil ve iki 
dar maval okuyabilir. Mubakak olan .. köylü partili" mümenilinden mü -

Amiral Hepbum'un tnaiyeleri ara. 
sında bilhaaaa ıu noktalara ehemiyet 
verilmektedir : 

ı - Atlantik sahilinde: hava isle • 
rinin takviyesi ve yeni Ualer teaiai, 

Z - BU yük Okyano9 sahilinde: San 
Diego'nun tak'Yiyeal ve Alameda B&7 
üuUnUn ipkaaı, 

Tlli derecede üç yeni Ua vilcude ı• 
tirilmesi : 

Alaska, Sitka ve Xodiak'ta. 
3 - Atlas Okyan09unun onumda: 

Pearl Harbour üaaünün takviyesi, 
Raporda bundan maada Amerika'• 

nın harici ıiyuetiyle telifine imkla 
bulunduğu niabette Filipin Ua1eriıaia 
ipkuı taniye edilmektedir. 

ki llll'tlula .... ,... edilecek ol.-- temi ile techizini kabul edeRe, ekono
la, itiz iıM laafif clıaıcals Mllla tarl- mik ve mali misilleme tedbirleri ile 
.... tıeklil ebaip. Çankanek ba bir harp açılmuı ihtimalleri h.emen 
t.ırllfi .. dWiDce Japaa:ra için 7•- hemen sıfıra inmit olacaktır. Harici 
..... .... Wr ........... : Çi- politikanın an ufa geçirilmesinin 
•'ia lealim olma-• ......--. ifsali mlnuı, pek muhtemel olarak tudur: 
altma aldıiı topraklara Uıti--.n. B. Ruzvelt, dahili meseleleri daha 
itte bun11 :ra~ ki Japon,. A- muhafuakir bi-r ziohniyetle idare et -

Vaziyet 
gergin! 

biT teY varaa o da bu milletlerin sul - rekkeptir. 
huaUkQn içinde yapmakta olduğudur. Parlimentoda ise 261 demokrat, 169 lcll/ 
Fakat buna mukabil Ruzvelt, iki re - cümhuriyetçi, 2 terakkiperver, 1 köy- SUôhlanma halckında bir ıe 
isicümhurluk devresinde, memleketi - lü, bir de amele partiai mümeuili bu- Vqington, 5 La. - Demokrat~ 
ni ne i'8izlikten ne de mütefeaaih ve lumnaktadır. tiaine menıup Ludlov dün meclise tek 

....... •• laaü .... ile karp karfl19 selmektedir. Ja-'/& L--Lin "'··lan- mek itini kongreye terkeylemeğe i -
- _... ...., made bulunmaktadır. Fakat buna mu-

yahudiletmit kapitalianden kurtara - lif etti&i bir karar auretinde Amiri • 
mamıttır. Tari<h, ineanlara, söyledik - Amiral Hepburn'un mühim ka'nııı beynelmilel bir ailibau,,..,... 

aaclDdanberi, 90Y79tl .... kartı yazi -~! abr~ lrsflıt•'• ....ıaatıe- kabil, bundan böyle Amerika hüküme- Paris, 5 LL _ B. Ruzvelt'in nutkun-
• .., tinin eau mqplesinl tefkll eden ha- · cı&,oc kl: 

teri nutuklara g8re delil fakat yaptık- bir mulıtırmı anlqmuı elde etmek huıusunda ısıaa-
1•1'• ifl•• -.re htllıımllntl verit'.,, s.llriye neured 11on&reye bir muh- yak olmMını iıatemiftir. 

9a _., ... Uuk emta alAkalan;.. tekendi ellnde tut.aktır'. ~-==: .. ~~:a!: 
laa lc 1ti.,ük ~ftletia kwlf .. kar- ea..eeı.r rnuaj1 ,,,. .. ,, açılauftır. PipJnmatlk adlDCHbetle&' 

S.-,,P Wr JNW=Rlı. asa ...si ....... ..aı.-ya alt olan Bu karar ımetinc söre aynı zamaftı-
Hıpm*arcw Prı"~',;.._ ld· ~ • • ~ 1-ra; • - 4a deqif inf9•tmm 1-1.-41 tariıbiae te • 
"'AJmma78,ltaly&'f8~-,..~ ...... ~ .. ..,..,._. ... _ Mrl ................ tııull tabclidi ill 

....... cephe Wrliil :ra~ ..a- _,z...,.,_. filen mllnbd•lr. A• ..... bldtilrl 

.. G ............ yaDpt .... bw -;r udma Almanya ale;ptilM pddetll DU-

J~-· -'&. ~dildir. c-c; üç devlet - Newyork, S a.L - Gazeteler, Ruz- tuklar söylenmektedir. Alman guete-

111111 mlldafileri eıfatl1le, yalms bir de •!irilm•hıl 19temlftlr. lllelC'll1 olmak .. aeıeo.ıı 798 v .... 
numaralı umumi du.man olan Bol,e _ Amıral Hepbum, kongreye verdiği ton'cla toplanmak u..... Wr -.ıe.._. 
vizme kar•~b'r ı-a~ J,Qı&aıam.,\aroır. raporda Huan a.daamı zaptedi\mez bit sın toplantıya daveti teklif olunmak• 

~et "., ~ - ft 1 -···'-- ---.1- ..-.-..-&aıt":ı- -... .... ı- ... ~ ' l d ti ..... 4 4aft a.-...:-. \ka• '---
.. - '7a kalll ...... ltirlili yorlar. ~ f~rtahkk~b~riy;;-bul~: Bunlarm bu tadıal rollerinia VllfİDC- hale getirmek için bu adada bir deııb tadır. 

ton taraf mdu tıalı:bih edilmeai. lloe • iluil ricude cetlrilmeeini tawiye et • 
kova aistmlini müdafaa edenleri y.ı. m~. Ba ... a\wda.,.... • 1r 

nıs lloekon'da ar...,.k lbmı sel • llln en uı:ak ve Jaıponya'ya en yalım 
dip intibamı vermektedir.,, lpllntı tefldl edecektir. l'Wpia hl -

tıefldl •tmit delllhi6'. Feıluıl .ı.- Nevyork Taymia diyor ki : tadır. Amerika Birle,lk Dwletleri, 
.....,_.._ tak.ip etdll ai,...t la• W- .. ReielcUmburun aeai Amerika'nm kendiıini tehdit eden tehlikeye 1rarf1 

ldimeti Amer .. lmvetlerlaln geri • 

riDiD ••tur ' _... •Jft .-Ulne fütllllat ıiyuetlerl ka1'f19mda duydu - artık uyamnıttır. Amerika Blrletlk 
.,.. ........ •t•dlliiinclwa IMmlana ğu derin nefreti ifade etmi9tir. Rus - Devletleri, Berlin'e, Rcıaa'ya w Tok
~ ~ ·~~~ t.Air1- J~ .elt göstennlftir ki, hUkOmetimiz, bü- yo•ya kartı mçık ve sarih bir mubale -
p 71 •ütldil ... ,.. clitürmüttiir· yük bir devlete tabiatiyle düten me - fete geçmiftlr. v .. incton. ekonomik 
lo•ı.et R~a, balık ---~~ auliyetlKe daha bUyUk bir nlıabet da- boylrotajdan t.ıblediyor. Her bakle Lo d b 

lınmuını temin ettiii takdirde bu tıı 
n ra asını soruyor : bir ileri nokta vulfealni g6recektlr. 

Guan U.tı donMMDMm bOyttk bir 
t.cclit Wlıı7or. Ve JapaDJ9 JI dam bilinde iftirlke hazırlanmaktadır vuiyet çok ıer&indlr.,, 
-..wit içiDcle baüarMI Mançako- ... 
da ~ .. si ~ llnmaaa Nnyork Herald Tribün de ,c>yle y• Nııtıulc Roma görllfmelerine 
,... ..... ...,_. ayor: de te•lr yapacak mı? 

a., Çiıa için .._,. ~- A- .. Ameribn milleti totaliter tehlike - Bayan Tllbui, O.r guete.inde di • 
_... Çiııa'• .,inai Ht mil,.a clolar slain atır ağır prktan doğru prp ee- yor ki : 

Blrleılk devletler 
bltarıfllklın = ...... lasik-e ....... i 7ar- maaında. yikıelmelrte olduğunu c6r • ''B. Runelt'ln meeajı, dikta~rler i

l W•• wlr llaım mı ftl'lllittir. ~· BiJat kendimiz için. Ameri- çio hwateG kritik bir aaata natlmDJI 
...._ Mıka 1ta iki «levlet, Japon- ıra kıtMı için ve bittin dünya demok-- bulunuyor. Bu meujm, diktatörlUkler kle ı r-.... akma ..... Çia -·-- r•ileri heubına milletimi• labeden politilr.umm hareket vecheleri ibe - yaz 111 18'8(8 r 

.:::::- lnslllz.,. "-8ra _,_,_ yerele horüette bulawlc llaere ıl - rinde !<ad bir teolr kra .- pek ) 
war ftl ecek ltir talma tedbir- IAhlamnalrtadır." muhtemeldir. Londra'dald umumi ka-

1- •'=aPM karp .-,Wei bilmi- naate g6re, B. Runelt'ln meujr, Bat· 
sil olmak la_.. Japaa ticareti hak- vekil B. Çemberleyn'in Roma'da B. 
...._ WWrl• almala karar nr- Sofya'da yahudiler Muaolini'ye aöyliyeceii ıöı:lerl hayli 
elıl.-dlr. Japmp'am batbca tica- dejlftirebllecek bir mahiyettedir.,, 

~t!.~i:'!:~!·= aleyhinde- nümayiş Hüriyeı a,ıklarının "alı 
• Wsılia Japoa:ra',. llarp ala- Sofya, 5 a.L - HtıkUmet tarafm • 11ünü,, 
-W211 W.nam ...... , ... ._.,. iPa ._ claiaıtdm yabudl ale,atan Pat- Ordr ~eteai diyor ki : 
f.llket olabilir. Söaüa kı..... Uaak niaai tefkilltına mensup ıençlerden "Bu nutuk, derın &killerini, belki 
~'taki japoa ... ıı.inia talıak- mürekkep ıruplar tehrin ticaret- de hemen derhal yapacaktır. B. Çem.· 
k--. mlai olac• vasiyette oa.a gth eokaldarmda dolaprak halkı berleyn, Amerika Birle,llt O.Wlederi
tç ct..let, al~an •7ft •Jl'I t.Air- yahudi t-ccarlara boykotaj yapmıya nin &6rüf~li ve B. R~.welt'ia nu~a -
'-•• Japoa:ra :ra 1larp mitterek cep- dlvet etmiflerdir. Buı ufak tefek nu, Roma ıörütmeleriada nuarı dik· 
........... .,... 1-.:: 't ıiWclirl•· bldlaeler obnuıtur. kattıe tutmıya mecburdur. Her halde 
......... aH••• w .._, Diba,.tıe. hüriyetin müdafaa edilebileceiine •• 
~ iPa ,.....,. ..,......_ Çia edilmeei icap eylediiıne kani bulunan 

............. ia~ İçİa takip • • Bertin, 5 a.a. _ Almanya'dald Le _ herke. için, bir ak gün olmutt:ur. Di-
~~ eip1et hasilt.. Ye Ameri- hiıta }'llbwUlerlnin vui-tl bckkıdo terleri için lıle, aynı gün, bir kara Cl1n 
ıq,•,. IMraber hareket etmei• de ı - tellkld edilebilir.,, 
~ir. Çekil• b..,,.Wlı ''Çin da Leblatan ile Alman,. aramdaki .., ••• _,. i 
ihtau.m akialeri aeticeaiad• serek mtısakerelere dün burada tekrar bat • A em u,,.~ ye_n CBMJl'el 
..... ,,. swek hariol al7uet bala- lanmıttır. ~ Nuvel ~ıyor kı : • . 
- • ~-- -tlak bir tekil Amerika nm hattı hareketındeki 
..___!:_ d~:z.• ü-"' • ı, . . bu inkitaf, Avrupa demokrullerinde-
~...... -.• za••n 1 .,..eaaz a- w •.,,•••••• ........ cloira ki hattı hareketin dellf1M9l ile de a-
._ ••••••k Utbar· atırl..-.• baflads. 1938 _. ilk- 1lkadar bulunmaktac!ır 
,_,•abtttc.oe'aia~•-.UJa~- balaanada '/~Pllaa d~~ ile ja- Popfllır pseıe.l di~;r 1d ı 

Londra, 5 LL - Amerika cümıbuc • 
reisi B. Runelt'in lııongreye 111ı1Ajı 
ingili.z matbuatında derin bir intiba 
bırakmıttır. Gueteler, bu mıeeajı A
merika'nm entenıaayonal aly .. tte 
aöı: söylemek bminill lfadesi •re· 
tinde tefair ediyorlar. Guetelerin bü
yü bir bmı da biuınflık lranuıuı • 
DUA mutlik aur•U. tıatbikipip aMle&.~ 
aiıli.k tevlit edecetkıe dair olan ak -
lere de büyük bir ehemiyet vermekte • 
dfr. 

Deyli Teleograf diyor ki : 
.. Runelt fimdlye bdar ..ı& bu de -

rece kanaat ifade eden kelimeler kul • 
Janmamzttı. Bu .a.ı.r, Amerika'nm 
son seneler içinde itdbu edilen hattı 
bareketten dlıılıa mlııbet bir tanda eaı
temayonel ...relerle aliked• ·~ 
calını göstermektedir. Diler tuaftea 
"bun.dan böyle" tabiri de Ameıilra'11111 
ıiyuetiııde yeni bir veçhe;ye deWet 
eder. Ke.ıa meuj bitaraflık. kanunla
rınm hiç deiille IJuailnktl ,ekillerin
de ikim blmıt olduiunu 11&1kp ltl • 
raf ediyor.,. 

a. .._ ~ ba W'laklan ısa· poa laikıliıı wti .......,.,ı. ÇiD m&etl • "Atlantik okyanoeunun 8bir ldJI -
~ .ıT Çals fipheli. Hamlar- raemdaa .....ı olan ........ ..._ amdan yeni bir Umit, yeni bir ~ 
...._._ ld Koaoe, 1117 ,...-.1n :ra-s~ Bap.IWia ".mailik,, &.,. gelmiftir ~ liJ'a.t partllwle ..... &IUlll • taftif ettiii ..,.. ai1ui YUi,_t "-tt- .,. Lonclra. 5 LL - B. Ç....,rlayn ak· 

lllraa ilatillf ....._ ildi•ara pç- PIMla küin..mi seaitl.-- iatediil fllD tlserl evinden nqrettlli bir dek-
~ .\"8 mec•i k• niai w iaapa- ".._.. ~apama:JJDC& istif• eltili bil. 18. Hller W W 11i1 laruyonda B. Runelt'tn meajı bak-
=----- •l•eiae ••• .. elaa Ko.oe'aia lliriliJw. Aalatdı7or ki Kaaoe._ kında f8yle demektedir: 
::::-~ ~ui !!.&~ ~ çelriJmHi tlalüli politib.ta aakwle- ............. lilill... •- CUmllar Bat._ ... ilkleri,• 
~~~-- uD' •--• -tine riıa ,..ı bir .U..wir. Çia weruma iır hWdlmot .....ı1J9l1nl tql)'U in-
i~ Halim " ...... bir dw- bql17aalar, AIMrika, lasilıten ve Berlıte9pden, 5 a.a. - Poloo)'& ba- euılar üseriade üdıa llMJI .emekt:ea 
Fa1ı:·-~ ~· ..0.JNI •••· 5"1et ltaa7a tara1mc1.. çakanl• riciye nuırı Bek, Hitler'i husual IU· hali kalamaz. Nesillerce alnmda P
li '*~ teeellidir ":'• hlt •• ~ W'laklara n Çe•a.,..k'iııa maka~ rette ı:lyaret etmek a.trc bugüo bura- lııtıtıma nJmetleri idmne ve lnkipf 
ııüa ~~ laalcle ik~ ~ ...eiM ...._.,arak oe• ....... ka- ya gelmlttlr. Bek, saat 15 te Berpf'a ettirmenin yalnu bUriyet ve barıt ile 
riild-., a,..U ..- bir harbe .a. •sillaaıA: llararmcladırlar.Cötil- munaallt e1mlt ve Bitler tarafından mtlmktln olacalmı bllen ybrdumus
lltllsa~· ama.....,.ı. .tabill po- r•ı .... l7i- Fakat sötiir.-dilclerl kabul okmmuftur. Hltiel' l1e Bek ara- da, B. Runelt tarafmdan lfacle edi
~ .......__kala_. olarMl ik- tal Jinla ~ebislq9a ...... ımda '8Prlan mtlıabtta aJman hll'icl- len hiuiyat, Amerika 4emokrulılnln 
~--K..- Wka.-ti. ....., ....., Japaap•.,., tW Wn'tıln illa- ye nasın faa Rilılıeetrop ile fon Jılol- dünya itlerin.de bayat roltkrilD we t. 
..... ~ •• w 7IPftbCi Wır dar ......... iııaluliN kadar söt6- t.ek, Polon,..._ Bvlia b67ik tlçi9l ..m,.t 1Wdi9Gne olan bailıhlmm bir 
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Beden Terbiyesi Umum 
Müdürlüğü merkez 

istişare heyeti kuruldu 
Heyel bu ayın on alllsında toplanıyor 

• ~eden terbiyesi kanunu mucibince teşkili lazım gelen merkez 
ıstışare heyetinin aşağıdaki zevattan mürekkep olması Başveka
let makamının yüksek tasdikinden geçmiştir: 

Samsun mebusu emekli amiral Fahri Engin, Milli Müdafaa Ve
kaleti Sıhiye Dairesi Reisi Tuğgeneral Mazlum Baysan, Sinop 
ınebusu B. Cevdet Kerim lncedayı, askeri tıp mektebi beden ter
biyesi muallimi yarbay Mazhar, muharrir ve muallim B. Burhan 
Felek. 

Kanunun sekizinci maddesine göre, .----·------------
Milli Müdafaa, Dahiliye, Kültür ve 
Sıhat ve İçtimai Muavenet vekaletle
rinin birer mümessili merkez istişare 
heyetine dahil olacaklar, kendilerini 
alakalandıran işlerin müzakeresinde 
de diğer ilgili vekaletlerin murahhas
ları bulunacaktır. 

İlk toplantısını bu ayın 16 ıncr gü
nü Ankara'da yapacak olan merkez 
istişare heyetinin vazifesine ait mad
de şudur: 

"Madde 9 - Merkez istişare heye
tinin vazifeleri şudur: 

a) Genel direktörlükçe hazırlanan 
yıllık bütçeyi tetkik etmek; 

b) Genel direktörlükçe hazırlanan 
yıllık çalışma raporunu tetkik etmek; 

c) Teşkilatı ilgilendiren talimatna
meleri hazırlamak; 

d) Federasyonların kurulması ve 
meşgul olacakları spor şubeleri hak
kında mütalea beyan etmek, 

e) Genel direktörlükçe havale edile
cek bütün işler hakkında mütalea be
yan etmek. 

c - d maddelerinde yazılı işler hak
kında merkez istişare heyetinin vere
ceği kararlar katidir. Ancak genel di
rektörlüğün talebi veya görülecek lü-

Ankara Halkevinin resim 

ve heykel galerisi 
Ankara halkevinin belediyeler ban

kası altında açmış olduğu resim ve 
heykel galerisi eserlerini ayda bir de
ğiştirerek halkın sanat terbiyesine de
ğerli hizmetinde devam etmektedir. 

Galerinin dördüncü sergisi 4-1-1939 
çarşamba günü açılmıştır. Değerli 
ressamlarm tablolarını ihtiva etmek -
te olan bu galeri sergisini sanat sever 
halkımıza tavsiye ederiz. 

Kasımpa~a' da f cci hir cinayet 

İstanbul, 5 (Telefonla) - Kasım -
paşa'da oturan Mehmet Ali adında 
bir amele mahkemeden aleyhine bo -
şanına kararı alan karısı Naciyeyi bal 

dızı Saimeyi ve kayın validesini bı -
çakla ağır yaralamıştır. Yaralıların 

sıhi vaziyetleri ağırdır. Mehmet Ali 

yakalanmıştır. Yaralamanın sebebi iğ
birardır. 

ULUS 
............................................. ~ .................... . - ~ 

~ FİNANS ~ 
~ . 

······························································"' 

Ziraat ve Köy kalkınmasında 
mali unsurlar 

Kemal ONAL 
Türkiye tabiatinin çetinliği, henüz edildikten sonra saym Başvekil Ce _ 

ifade edilmiş degildir. Bir haritanın lal Bayar'ın kongredeki nutukların_ 
cazip renklerle dolu sathr veya bir dan istifade ederek zirai durumun da 
istatistiğin azlık ve ıssızlık gösteren bir çerçevesini yapalım: Türkiye' de 
rakamı, türk ikliminin acı sürprizle- ziraat sanayii, bütün sanayiin yüzde 
rini anlatamaz. Bu tabiat ve iklim- (50) ile (60) r arasındadır. Ziraatin 
le türk köylüsü arasıında asırlarca sü- milli g·elirimizdeki mevkii ise bütün 
ren cidalin destanını bize milli sanat; milli gelirin yüzde (70) i kadardır. 
şiirleriyle, resmiyle, helkeliyle ver - Toprak ve hayvan mahsullerinin mil
mekte gecikmiyecektir. Bu cenkleş • 11 ihracatımızdaki kıymet hissesi 1933 
mede yalnız türk köylüsü varlığını yılında yüzde (89) iken 1937 de yüz
kurtarabilirdi, kurtarmıştır ve o- de (91) olmuştur. 
nun vasıtası karasapan, küre~, yar - Bütçelerdeki tahsisat miktarlariy
dımcısı toprak ve e:nek old~gundan j le memleketteki kredinin dağılış his
kur:uı_uşu yaln.ı~ mılli eneqi temin seleri, tamamen ekonomik şartlara 
etmıştır, denebılır. tabi kalabilseydi broşürdeki rakam-

Türk. ~illeti~in bu _as~l kuvetini larla nutuktaki nispetler arasında gö
yenmek ıçın, tabıat ve ıklımden baş- rülen büyük fark, bizi endişelere sev
ka'. fakat onl~r kad~r duygusuz ve kederdi. Bütçelerin diğer kısımlarm
zalım, daha bırçok duşmanlar da çık- daki tahsisatla ticari ve sınai saha_ 
rı:ıştır. l~tilacı kuvet~~rle yabancı. a- !ardaki kredilerin çoğunun dolayısiy
kıde ve adetler bu duşmanların ılk le ziraate de yaradığını düşünerek 
hatıra gelenleri~ir. ~ü!'k .. k.öyl~sü vaziyeti kendi şartlan içinde mütalea 
bunları da yendı ve mıllı huvıyetıne yerinde olur. 
tamamen sahip oldu. On üc milyon Yukarda ta ·r· · t - k .. .. ~ . . ~ snı ını yap ıgımxz on -
koylu, hatta aynı ıstıhsal şartları i- gre d"ılekler· .. · d d · ı k . ı uzerın e e sırasıy e ı-
çınde yaşıyan üç milyon kasabalı ar- saca duralım: 

Terfi eden Hakim 
ve Müddeiumumiler 
Adliye Vekaletinin hakim ve müd

deiumumiler arasında tayin ve terfi
ler için yeni bir liste hazırladığını 
haber vermiştik. Dün yüksek tasdik
ten geçen bu liste ile terfi eden ha
kimlerimizin isimlerini bildiriyoruz: 

80 lira maaşlı Kırklareli ceza ha -
kimliğine Rize ceza hakimi Tahsin 
Ertem, 70 lira maaşlı Bursa hakimli
ğine Kırklareli ceza hakimi Burha -
nettin Öğen, 55 lira maaşlı Muğla ce
za hakimliğine Gümüşane reisi Nec
mettin Başaran, 55 lira maaşlı Gümü
şane reisliğine Çorum müddeiumumi
si Abidin Varan, 55 lira maaşlı Sam
sun müddeiumumiliğine Kayseri müd 
deiumumisi Senei Meriç, 55 lira ma
aşlı Şarköy hakimliğine Bursa sulh 
hakimi Hadi Ozer, 55 lira maaşh Nev
şehir reisliğine üçüncü smrf adliye 
müfettişi Saip Demiray, 40 lira maaş
lI Ankara sulh hakimliğine Bulanık 
hakimi Cevdet Nuhrad, 40 lira maaşlı 
Ankara sulh hakimliğine Yozgat a -
zası Abdülbari Boğur, 40 Jira maaşlı 
Bursa müddeiumumi muavinligine 
Susıgırlık sulh hakimi Hüsnü Kadri 
Aydınlı, 40 lira maaşlı Sıvas azalığı
na Tarsus eski ceza hakimi Naim Cin 
giler, 40 lira maaslı Susıgrrlık sulh 
hakimliğine Savur eski müddeiumu -
misi Rıza Altuntaş, 40 lira maaşlr Ta
vas ceza hakimliğine Yalova hakimi 
Fazıl Yalçıner, 45 lira maaşlı Geyve tık tabiat ve iklimi de değiştirmek 

yolundadır. Birinci köy ve ziraat kal
kınma kongresi, on beş yıldır alınan 
mesafeye göre, ileriki istikametleri a
raştırmış ve muvaffakiyet unsurları 
üzerinde durmuştur. 

*** 

Vergiler hususunda Cümhuriyet da. ceza hakimliğine Çorum sulh hakimi 
ha ilk yıllarında aşarı kaldırmakla en Sami Yetiş, 40 lira maaşlı lzmir asli
büyük adımı atmış oldu. 1932 de top- ye azalığına Salihli hukuk hakimi Ri
luca yapılan vergi tadilleri sırasında fat Gözübüyükoğlu, 40 lira maaşlı 
köylünün yükü hayli hafifletildi. Da- Bayburt hukuk hakimliğine Daday 
ha geçen yılda hayvanlar vergisi ya- hukuk hakimi İhsan Kani Göktürk, 

Bütün kalkınmalarda olduğu gibi rı yarıya indirildi. Bütçelerimizde di- 40 lira maaşlı Foça hakimliğine Ka -
g• er gelir kaynaklarının hacmı· arttık- raburun ha·kı"m· H1·1m· G'·n 40 1· köy ve ziraat işlerinde de mali ted _ 1 ı u er, ıra 

birler en mühim ve en kuvetli bir un- ça, doğrudan doğruya veya bilvasıta maaşlı Afyon azalığına Erzincan a -
surdur. Kongrede bu tedbirlere de istihsale dokunan vergiler azaltılmak- zası Necati Baral, 35 lira maaşlı Yalo-

tadır. Ünümüzdeki yıllarda da bu 
genişçe temas edilmiştir. Dilek ve ka- va hakimliğine Geyve ceza hakimi 

1 b b prensipte yürünerek kongrece iste -
rar arı u akımdan şöyle bir tasnife Fikret Onay, 35 lira maaşlı lzmir ic-

zum üz~rine bu kararlar Başvekil veya 
İcra Vekilleri heyeti tarafından tetkik 

tabi tutabiliriz: nen hafifletmelerin mümkün olanları-
fı-;taubul' da ekmek fiyatları nın yapılacağını huzurla bekliyebili- ra memurluğuna Tortum müddeiu -

ı l l 
a - Bazı vergilerin azaltılması veya riz. mumisi Ziya Yalçmkaya, 35 lira ma-

ve tadil olunabilir . ., 
ucuz a ı ıyor büsbütün kaldırılması 

B .. t 1 d k" t h . t 'kt 1 aşlı Rize müddeiumumi muavinliği-

-·•''' . .. ... !stanbul, 5 (Telefonla) - Beledı" _ b - Bütçelerdeki köy ve ziraate aı"t u çe er e 1 a sısa mı ar arma 
g 1. d ı t b''t ler' de d g· ne Terme müddeiumumisi Cevdet tahsisatların arttırılması e ınce, ev e u çe ın o ru-

Çocuğun sağlığını düşünen 

yurdun varlığını ve kendi 
sağl m düşünür. Eski elbise, 

akkabı, çamaşırlarını 

ye ekonomi istişare heyeti bugünkü d d - · · ı · ı Özden, 35 lira maaşlı Trabzon mild-
e - Devletçe zirai istihsal kredisi- an ogruya zıraat ış erme ayrı an 

toplantısında birinci nevi ekmek "'eş- k l d b"' k'' · d · · · ı· -· s d l' "d ::r nin ucuzlatılması ve bollaştırı1ması. ra am ar a, utçe ye ununun artrşıy- eıumumı muavın ıgıne ao e ı mu -
nisinin d e ğ i Ş t i r i l e r e k ucuz- le muvazi olarak yükselmektedir. Ve deiumumisi Cevdet Sukaz, 35 lira 

Kongrenin bu meseleler üzerinde 

C< k Esirgeme Kurumuna 
latılmasına ve ikinci nevi ekmek ye- ehemiyetle duracağı önceden düşü_ bu gösterir ki ' ileriki yıllarda devlet maaşlı Bilecik sulh hakimliğine Ma _ 
rine de çeşnisi daha iyi ve ucuz bir nülmüş, hazrrlxklar arasında mali bir bütçesinin kavuşacağı genişlikten, alkara müddeiumumisi Güner Uçer, 
nevi elemek 4;.ıkarıl~ına '- .. nlana menba olabile k b k 1 ziraat işleri de fazla faydalanacaktır. 30 lira maaşlı Tarsus sorgu hakimli-
mı ıır. ...___ .... ,... ce azı ra am ar 

A T k 3 ) B 
.. ıc- • H..\•Av-oz\ .. -..W.'Za-..211rl,.. ... ..ı-.:w.hi~-..;riud- ~~-.~T· u.uır.\ h~kimi Fehmi Oku -

1 39 Yılının Ankarahlara müjdesi 
Cok rahat ve zengin koltukları 

Müteaddit hol ve aigara salonlan 
Kışa mahsus sıcak hava tertibatlı 

Yaza mahsus soğuk hava tertibatlı 

U L U S 
Sineması 

Tiırkiyenin en 1 

genıı ve modern Sineması olarak 
YAKINDA ÇOK 

A1ATORK BULVARI KIZILAY KARŞISINDA 

Dünya aleminde çok beğenilip alkışlanan· filimlerle sıra
lanmış zengin programlarını sayın müşterilerine takdime 
ha ı lanıyor. 77 

&!2!! 

- a un . u esere gore zıraat _ . . 
teşkilatına ve zirai teşebbüslere son gundan gelecek senelerde zıraate aıt 
devlet bütçesinden 7.143.700 lira ay- masraf nispetinin kabarması beklenir. 
rılmıştrr. Bunun bütçe yekllnuna nis- Bu son iki bütçede dahi, teşkilat 

peti yüzde (2,863) tür. Vilayet husu- kadrosunu besliyecek bir miktardan 
si idarelerinin 1936 bütçelerinde ise ötesi verimli teşebbüslere ayrıldığı

gene zirai teşkilat ve teşebbüslerin na ve kadro masrafları bütçe yekf:ın
rakamt 38 milyonluk yekun içinde lariyle tamamen muvazi olarak art -
871,231 liradır ve nispeti yüzde (2,6) mıyacağına göre, ileriki yıllarda zi -
drr. Köy bütçelerine gelince 1937 yı- raat ve nafıa işlerine ait hisselerin 
lının yirmi buçuk milyonu aşan ye- yükseleceği şüphesizdir. 
kunu içinde ziraate ait masraflar 
798,260 liradır. Bunun da nisbeti yüz
de dörde çok yakındır. 

Ziraate ayrılan kredilere gelince; 
bunun miktarr, milli bankaların 1937 
yılında yaptıkları avanslarla cari he
sapların ve her nevi ikrazlarm 129 
milyonu bulan yekunu içinde, 43 mil
yon liradır. Nisbeti üçte bir demektir. 

Vergilerimizin köye ve ziraate isa
bet eden nispet ve miktarı, kolaylık
la ve katiyetle tasnif edilemiyecek 
bir halde olduğundan broşürde buna 
temas edilmemiştir. 

Bugünkü tahsisat ve kredi vaziye
ti yukardaki rakamlar içinde hulasa 

Kredi; daha çok köylünün ve zira
atçinin teşkilatlanması ve fert olarak 
hüviyetini yükseltmesiyle artacak bir 
unsurdur. Elimizdeki rakamlar, ve 
umumi müşahede; gerek teşkilat ve 
gerek içtimai kıymet bakımmdan köy 
ve ziraat lehinde devamlı bir ilerilik 
olduğunu gösterir. Bu hususta uzun 
izahlara girmeden bunun yalnız kre
di üzerindeki tesirine temas etmek 
kafidir. 

1924 yılmda zirai krediler yekunu 
16 milyonu biraz aşmış iken 1937 de 
bire üçe yakın bir artışla bunun 43 
milyona hemen hemen yaklaştığını 

İstanbul limanında 

yeni tesisat 
Denizbank İstanbul limanında tah

mil ve tahliye işlerinde kolaylık temi
ni için yeni vinçler getirtmektedir. Bu
güne kadar mavnalardan küfelerle va
purlara verilmekte olan kömürlerin de 
bundan sonra sahih bir duba üzerine 
konulmuş elevatör ile verilmesi için 
yeni bir sipariş yapılmıştır. 

görürüz. Gelecek yrllarda bu artma -
nın hızlanacağı şüphesizdir. 

Hulasa, kongrenin mali tedbirler 
olarak tesbit ettiği dilekler, yıllar -
danberi muvaffakiyetle yürütülen 
prensiplerin yeni tatbik unsurlarını 

belirten değerli birer vesika olmuştur. 
Bunların zaman ve imkan arttıkça 
tatbik edileceğine olan itimadımızı 
da, mali prensiplerimize uygunlukla
rından almaktayız. 

6 - 1 - 1939 

-----l __ R A_o_v_o __ J 
TÜRKİYE RADYO DİFÜZYON 

POSTALARI 

Türkiye Radyosu - Ankara Radyosll 

DALGA UZUNLUÔU 
-.-.- .-.-.-.-.-.-.-
1639 m. 183 Kcs./120 l{ır. 

T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes./ 20 Kır. 
T. A. P. 31.70 m. 9%5 Kes./ 20 K•· 

(TÜRKİYE SAATİYLE) 

Ani.ara 

CUMA: 6.1.1939 
12.30 Türk müzigi (Türkçe şarkilar P»-
13.20 Saat, ajans ve meteor - Ankara. 
13.30 - 14 Müzik operet parçaları. . 
18.30 Türk müzigi (Fasıl musikisi - suzı • 

nik makamı) . 
19.30 Konuşma (haftalık spor saati). t 
19.45 Saat, ajans, meteoroloji ve :ı:irSS 

borsası haberleri. 
19.55 Türk müziği: 1 - Nişaburek: peveııi 

(tanburi küçük Osman bey). 2 - Mil' 
rabba' - bir kere yüzün görmeği (İf" 
mail Hakkı bey). 3 - Şarkı - bin ze
man söylersin (Ziya paşa) . 4 - Yii· 
rük semai - Ey gül ne acep (Ziya 
paşa) . 5 - Saz semaisi - (O=ıan bey)• 
6 - Taksim - (Kemal Niyazi Seyhun) 
- (Muzaffer İlkar - şarkıları okuyan) 
7 - Hicaz şarkr - demem can'.'! (Şe.
kı bey). 8 - Türkü - İndim yarin bah• 
çesine. 9 - Hüzam şarkı - harabı iıı
tizar (Leyla hanım). 10 - Hüzam şar· 
~ı - aman saki - (Lemi) (Semaıı.t 
Özden - ses - şarkıları okuyan) 11 • 
Segah saz semaisi - (Osman bey). d 
- (Refik Fersan) Taksim. 13 - Ba • 
yati araban şarkı - değişti şimdi ba· 
lim (Rahmi bey). 14 - Bayati araba11 
şarkı - gönlümü hicrana (Rahmi bey) 
15 - Senin yazın kışa benzer - (Sa• 
dettin Kaynak) , Okuyan - (Muzaffer 
İlkar). Çalanlar - Vecihe, Fahire ve 
Refik Fersan, Kemal Niyazi Sı:.yhuıt-

21.00 Müzik (radyo orkestrası - şef: Pr~ 
etorius) - 1 Senfoni - Re majör (Şe
rubini) . 2 - Hiller variyasyonları • 
(Maks Rojer). 

22.00 Saat, esham, tahvilat, kambiyo - nu .ı 
kut borsası (fiyat). 

2'2.10 Konuşma. 
22.25 Muzik (küçük orkestra) 1 - Aranj~ 

ezde bir eglenti. - İspanyol fantezi 
- (Demersman). 2 - Volga kayıkcıla· 
rının şarkısr (Veninger). 3 - Ariyet• 
ta al'antika (Broji). 4 - Küçük u
kerler (Bruno Marks). 5 - Amalfi se• 
renadı (Becce). 6 - Lesginka (Ru· 
benşteyn). 7 • Karmensita (Lui An· 
jel). 

23.25 Müzik (dans plakları). 
23.45 - 24 Son ajans haberleri ve yarınki 

program. 

Avı·uprı 

OPERA VE OPERETLER: 12.40 :Scro 

münster - 14.25 Frankfurt - 17.30 
Varşova - 20.10 Viyana - 20.15 Mi
Jano, Ştutgart - 20.35 Bükreş - 21 
Brüksek, Roma. 

ORKESTRA KONSERLER! VE SEN
FONİK KONSERLER: 15.25 Ham
burg - 17 Milano - 20.10 Laypzig 
- 21 Mil!I..,. w; · - - - - · vı..ıA mu~ır-.u ... " ı:ı rankfurt - ~>.'t3 
Keza - 22.15 Stokholm. 

SOLO KONSERI.ERt: ıo Stokholm - ıs 
Keza - 13.15 Münih - 17 Bedin -
18.10 Hamburg - 18.15 Laypzig -
18.20 Münih - 21.45 Beromümıter -
.22.30 Viyana. 

NEFESLİ SAZLAR (Marş v. s.): 6.30 Kö
nigsberg - 12 Hamburg, Kolonya, 
Laypzig - 19.15 Breslav - 24 Ştııt
gart, Frankfurt. 

ORG KONSERLERİ VE KOROLAR: 
18 Stokholm - 18.20 Königsberg -
22.45 Kopenhag. 

HAFİF MÜZİK: 6.30 Kolonya - 8.30 
Frankfurt, Kolonya - 10.45 Ham -
burg - 12 Breslav, Münib - 13.15 
Kolonya - 14 Breslav, Laypzig -
14.10 Kolonya, Viyana - 15.30 Ber
lin, Viyana - 16 Alman istasyonları 
- 18 Berlin - 18.25 Breslav - 19 
Bertin, Hamburg - 19.10 Königs -
berg-19.15 Kolonya-19.30 Frank
furt - 20.10 Bertin, Königsberg -
20.15 Frankfurt - Zl.30 Tuluz -
22.30 Laypzig - 22.35 Münib -
22.40 Königsben~ - 23 Viyana. 
- 24 Drovtvic;, I.iikscmburg. 

HALK MUSİKİSİ: 11.30 Ştutgart - 15 
Berlin - 19 Laypzig - 22.5 Bero -
münster - 22 Budapeşte (Sigan or
kestrası). 

DANS MÜZtCt: 17 Ştutgart - 22.15 Bel
grad - 22.30 Floransa, London - Rec
yonal, Vorşava - 23 Milano, Rom« 

BAL 1 K 

TUTAN 
K E D İ 

Anna: 
- Baba, diyor, hareket ettiğimizden çok mem

nunum. Orada her §ey daha iyi ve hayat daha ko
lay olacaktır. Görürsün. 

Baraba§: 
- Hım, diyor. Paris'te de gündelikler hiç fena 

değildi. 

Anna aabırsızlandığmı gösteren bir harekette 
bulunuyor. Onun demek istediği bu değildir ... Fa
kat ne? Çalı§ma ve para, sanat ve gündelik, öyle e
hemiyetli, öyle esaslı §eylerdir ki... Bununla bera
ber ... İnsan bunlara malik olduğu halde ve bunlara 
rağmen mesut veya betbahat ol bilir; hatta ölümü 
bile istiyebilir. Deniz vardı:r, İsviçre dağları vardır. 

Evet, İ§te en müheyyici: deniz, o kayıtsız ninnile
riyle sonsuz ve sa.kin deniz. Denizin söylediği tür
küleri kim anlıyacak? İnsan sesinin hiç bir muka· 
belede bulunamıyacağı, 70.000 tonluk geminin hiç 
bir cevap veremiyeeeği ezeli monolog. Denizin tür
küsü tath, kayıtsız, gayribe§eridir. insan kulağı onu 
dinler, insan yüreği onun vezinleriyle titrer. Hepsi 
bu kadar. Çalışma ve para, sanat ve gündelik. Ve 
aşk. Ve bu e&nada deniz sonsuz monoloğuna devam 
eder, ve insan bütün kıyılarda betbahttır. 

onlara vapurda tanı§tıkları yol arkada§ları vermiş
ti. Civarda bir çok meyhane vardır, gramofon sesle
ri işitilmektedir ve bazan da kavga gürültüleri. Fa• 
kat ne ehemiyeti var! Anna eve yalnız dönecek de
ğildir. Ak§amları babası ile beraber gelecektir. Ev, 
gemicilere mahsus bir nevi aile pansiyonudur ve 
pek sakin bir manzaraıu vardır; Pansiyon sahibi 
kadın ise pek sevimlidir. 

Akşama doğru, baba kız, odalarına yerleşmeği 
tamamlıyorlar. Anna bir az şehri dolaşıp görmek 
istiyor. Fakat Barabaş tereddüt ediyor. Bacağında
ki sinek ısırığı hakikaten fazla sızlıyor. Nihayet ka
rarını veriyor: 

sederler? Siperlerde kira verilmezdi. Bu bir mücer
ret kavil sanılır ama harp hayat mücadelesini orta
dan kaldırıyor, insanı günlük ekmeğini kazanmak 
zaruretinden kurtarıyordu ... Evet~ bu bir paradoka 
zannedilse de böyle idi. Ve harp eşsiz bir heyecan, 
ulvi bir çılgınlık, korkudan, cesaretten ve kendini 
unutmaktan mürekkep bir hezeyan tevlit ederdi. 
Bütün bir erkek nesli, etrafunırda gidip gelen mil
yonlarca erkek harpta mevcudiyetlerinin kemalini 
tatmı,lardır, veJ harp kelimesini itilir iJitmez hala 
gözleri parlamaktadır. 

SOKAGI 
•an Yolan Folde~ Çevuen. Nasuhı Baydaı 
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yunca koşuyor. Mendiller sallanıyor. Bayan Bara
ba ağlıyor ... Hepsi bu kadar artık biribirlerini gö

remiyorlar. 

Marsilya ve vapura bini§ Baraba§ ile kızını Öyle 
!jırtıyor ki hiç denize bakamıyorlar. Vapur gece 

arısı demir alıyor. Anla§ılan o vakte kadar bu in
tizamsızlık böylece >devam edecektir. Bavullar or
tadan yok oluyor. Biletleri kaybediyorlar. Kamara
lar yanlı§ veriliyor. Fakat, ertesi gün Anna küpeş
teye dayanıp etrafına bakınıyor ve derin derin ne
fca alıyor. Seyahatin herkese sirayet eden zevkin
den, duyduğu kayıtsızlık ve hüriyet hia&inden, be
§et' hayatının adi mecburiyetleri arasında ve bu gi
bi vaziyetlerle takdirin insana verdiği sükun ve hu
zurdan a·deta gaşyoluyor. Vapur kayıyor, ve deniz 

bir opal gibi kırı§ıyor ... 

işte bu kısa tatil günleri de sona erdi. Vapur li
mana varıyor. Vapurdan iniş hareketteki o renk 
renk kanşıkhğı, intizamsızlığı yeni baştan meyda
na getiriyor. Baraba§'la Anna biribirini gözden kay
bediyorlar. Nihayet tekrar bulu§tukları zaman Ba
raba§ sinirli sinirli bacağmı ka§ryor: 

- Bacağımı koca bir sinek ısırdı. Pis hayvan! 
Boka denilen gemiciler mahallesinde bir oda 

tuttular. Çünkü burası en ucuz ~di. Bu malUınab 

- Peki, haydi çıkalım. Bu kadar güzel bir ak
şamı hoşu boşuna geçirmek cidden günah olur. 

FilYaki gece harikuladedir. Burada Avrupa'nm 
her hangi bir yerindekinden fazla yıldız var. Hava. 
da başka türlü: sıcak ve acaip surette kokulu. Yol
lar geni§, ve belki Paris bulvarlarından daha parlak 
~kilde aydınlatılmıştı:r. Büyük bir kalabalık cad
deleri doldurmuştur. Baba ve krz, kol kola ilerliyor
lar, ve aylardanberi, ve belki senelerdenberi ilk de· 
fa olarak Anna, hayatın, tehlikeleri ne olursa olsun, 
yaşanmağa değer neşeli bir macera olduğunu hiue
diyor. 

Barabaş da aynı şeyi rduyuyor, ve, insiyakı onu 
hayatın günlük kaygılardan kurtulmuş cüretli, ih
tiraslı, heyecanlı bir tetebbüs olduğu çağa kadar 
zihnen götürüyor ••• Bara.bat harptan bahaediyor. 

Bilir misiniz ki, ey sulhperver ve makul kariler, 
Avrupa' da bütün bir insan nesli vardır ki her aybatı 
evlerinin aylığını ödedikleri zaman, ve bazıları da 
daha sık, içlerinde harp zamanının daussdasmı his-

Tabiidir ki bu harbın leh•inde hiç bir §eyi İspat 
edemez, fakat hayatın aleyhinde pek çıok feyleri ta
pat eder. 

işte, böylece, Barabaş harp hatıralarmı nakle
derken Anna da onu nazik ve dikkatsiz dinliyor. 
Gökyüzü yıldızlar içinde, gece harikuladedir, ve 
onlar her §eyin olağan sayılabileceği, tahnıin ed.ile
tn~yen ve muhteşem mucizelerin her an vuku bula
bileceği yeni bir alemde bulunmaktadırlar. 

Ağzına kadar tıklım tıklım dolu bir kahvenin 
taraçasında oturup hem soğuk, h.em yakıcı ve ta.th 
içkiler ısmarlıyorlar. Ra.ba ve kız - biri diğerinin 
dediğine pek ehemiyet atfetmemekle beraber -

hiç şüphe&iz tim.diye kadar bu derece samimi gÖ -
rüşmemitlerdir. İkisi de sıra ile kendini anlatıyor ve 
biri söylerken öteki, dudaklarında düşünceli bir te
bessümle dos doğru ileriye bakıyor. Belki de bu çe

ıit konuş.rnalar konupnaları en çok tatmin edenler
dir, zira hiç bir zıt mütaleayı tazammun ve hiç bir 
mantıkı istilzam etmemektedirler. Mevzular ba&it
tir. Barabaf tahattur ve An.na tuavvur etmektedir. 

(Sonu var) 
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BizUn d"" İngiliz Başvekili Roma'ya Adelillll, aiıcilijje, Dünya dönerken ... 
dölh!ırk ~Ya günetin etrafında caman uzvumuz gece ve gündüz bat· b 1 1 
rir. o ~n bıze kıt getirir, yaz geti- ka türlü itler: meaela tekeri geceleri a ra u f t ı· e . t . profesyonelliğe dair 
beri b;. ~ın teairlerini pek eakiden hazırlar ve biriktirir. Sabah olunca u c u s 1 a y g 1 m 1 yor 

F kı ıhz, Yahut öyle aanll"ız. geceden biriktirditi tekeri çıkararak Bir bardak auda bir fırtına oldu: 
rind a :t, b~zirn dünya mihveri üze- kanın içerisine aalıvermeğe batlar... beden terbiy~İ genel direktörlüiü· 

~::d:~~~~tt;~r~ ~::e:Si~~E~25E ı.d •. 1~=~~.~:~·;i:I,;,;:~:; [?,~~~~::~:::::~:~Y.~~::::~~~:~:~:~:~:::ı ~;.~~J~!!:E?~t: 
b-L 'V\icudumuzdaki aıcaklığm aa. ca aabahleyin kan& bırakacağı teke- eğeceği söylenmişti, halbuki Fran- telakki edildi. A611 ala.kalılar geçen 

.... ~a'- d · 1 bo ~ · tunu so··zu .. nü keserek kendisı· ne başlamıttır' 30 10ntearı·nde ı·talyan oba d ~•tanı vakitleri aynı derecede ri de pek yavq yavaı &Ön erır. Hal- a yun egmemıftir. Kendisine İn- · ,.. haftaki futbol müaabakalarmı, mah-
claıa ~ 11

1 
ı - o da ateıli hastalıklar- buki adalelerin hareketi, iıliyebilme- giltere'nin Franaaya boyun eğdire- fransız imparatorluğuna ait itlere lar. Şimdi ektiklerini biçiyorlar. rum kaldlkları mektepli unaurlar ye-

~ 0 ayı - ötedenberi gözümüze ai için teker li.zımdır. Karaciğer bu ceğ~ söylenmişti, halbuki İngiltere ancak Franaanın karışabileceğini Süveyş hususunda İtalyanlar rine mütekait denilen oyuncularım 
İtle ~~dı. Onun aebebini de - dünya lüzumlu ıekeri vaktinde yetittireme- bu ışe karışmaktan çekinmektedir. söyliyecek bir adamı kabul edecek- Framıaya değil, fakat Mıur, İngil- klldrolarına almak auretiyle yaptık· 
lar ~ ~la~rya pek meraklı olan. ırince zavallı ainirli halaiz kalır, aa- Londra matbuatı baştan qağı ln- tir. tere ve Frantıaya müştereken baı ları ve böylece galibiyet ve mailUıbi-
ffaM. .. ~~~t~ ıtıklarına bağlarlardı. hahları kollarmı bile oynatmakta giltere'nin tavassutuna muhalefet vursunlar. Sadece şuna itaret ede- yetten ziyade aporu düıündüklerini 
-- :-• b .. utun bir yılın yanaını dai- zahmet çeker. etmektedir. Taymis diyor ki: B unu söyledikten sonra ital- ceğiz ki Süveyş kanalından İtalyan iabat ettikleri halde İstanbullu arka· 
- ı•"-..1 "B n1 ı · dikl · deniz hareketi 1937 denberi azal-
ri....I_ --~z, Yarıaını da daima gece i- Bu ıeker itinin bir de akai vardır. · · Çemberleyn'le Lord Hali fak- ya ann ne er ıste enne datlarımızdan bir luamı apONlan zi-
~ ltıç.Jren lerd k. . 1 1 k 1 d uı sın, Roma'daki ikametleri canasın- bir bakalım. Az bir fey elde etmek maktadır ve kanal 1969 da dostu- yade polemik kaygıaı ile hareket et· da~ yer e ı ınaan ann Şekerli haata arm an arm aaı fe- d . . k . d·ı H k 1 muz Mısır'a ait olacaktır. Mısır i-
cii~ utlarmın sıcaklık dereceai öl- ker her vakit lüzumundan fazladır. a araya girmeyi teklif edecekleri ıçın ço ıste 1 er. ay mı arı ara- mekte olduklarını anlatmıt oldular. 
i..,:__-ee b~a ne günetin, ne de ıtık- Sabahları daha fazla olur. Kandaki hakkındaki yabancı haberler, ingi- aırıda mabatlarını tarife çalışalım. tal yanlara karşı çok haklı olarak Diyorlar ki vaarta iatiyen atletizm 
._-llllllk· !~•ın olmadıiı anlatıldı. fazla tekeri eribnek için ensülin 11• liz görüşünün tamamiyle yalnış bir Lö Tan gazetesi italyanların ümit- k ızgındır, ve biz o~un çok haklı ve ve denizcilik bu karardan çok müte-
"ft lllıiaı de gece ve gün·düz farkını rmgaları yapıldığını bilmiyen artık tefsirini teıkil eder." lerini ıu suretle hulasa ediyor: çok yerinde tezlerıne müzaharet e- eaair olacak, futbol iae doirudan 
iri 1111un teairine bağlamııtı. Halbu- yoktur. Bu tırmgaların arada aırada Deyli Telgraf gazetesi diyor ki: 1 - Cibuti - Yugoslavya'nın se- deceğiz. dojnıya profesyonelliğe aevkedilmİJ 

klıl .. lekleri icabı olarak gece uya. sakatlık çıkardığını da İJitmipiniz- "B. Musolini B. Çemberleyn'e lanikte sahibi olduğuna benzer bir Tunus'a gelince ltalyanın, Fran- bulunacaktır. Mevcut kulüpler çer-
111 durup gündüz uyuyanlarla, gü- dir. Gece ile gündüz araamıdaki fark- Fransanın 1talya'ya yapacağı taviz- serbest liman ve demiryolu idaresi- sanın h ük ümranisini mesele yapma- çeve&İ içinde kalınacak ve çok yalan 
:: çduncaya kadar barlarda kala- lar tetkik edildiğinden beri biliniyor lerin ne kadar münasip olacağını ne i'tirak: Anti Fa§ist kampanya- sını kabul etmiyeceğiz. Fransa, l- istikbal bile dütünülmiyerek rüyet 
._..Gftclan aonra ywatmaia giden zevk ki enaülin ilacmın en az aakatlık çı- anlatmıya kalkıştığı taktirde, ingi- sının durması; talya'nın Libya veya Habeıistan ufku bir iki hafta ve nihaıyet ayla 
el iplerinde de gene aynı fark var· kannaaı ihtimali aabahleyin 4 ile 5 a- liz bakanları, ltalya'nın Franaa'dan 2 - Süvey§ - Kanalının idaresine üzerindeki hükümraniaini mevzu- tahdit e.ıdilecek oluraa bu görütün 
... raamdadır. Onun için timdi bu ilacı bir istediği varsa, bunu, hiç vakit kay- ittirak. Tarifelerin indirilmesi ; bahis ediyor mu? Tunus'ta Fransa aahipleri bli$bütün hakaız aayılamaz. 

Gece Ye gündüz. farkı aadece vü- ıırmga etmek uaulü biraz de ,mit_ betmeden doğrudan doğruya iste- 3 - Tunus • fran ... z hükümrani- ile İtalya arasında hiç bir müsavat lar. Fakat, her teyden evel hatırda 
Cllttaki ucaıklıiın değipneaiyle kal- tir... meıi ve mukabilinde tavizler teklif sinin geniılememesi ve protektora gözetilemez, hiç bir yeni istatü ya- tutulmak lazon gelen bir nokta varaa 
ıına~: Meteoroloji mütehaaaıalan ge- Bu haber_ aayıları zaten az ol. etmesi icap ettiği cevabını verecek- rejiminin idamesi; Tunuıta yaşı- pılamaz, Tunustaki italyanlar ergeç o da kulüplerden çekilen iatanbulkı 
~ile l'ÜDdüz araamda ıimdiye ka- mıyan _ tekerli haatalar için ebemi- lerdir. yan İtalyanlar için yeni bir ıtatü. mahalli kanunlara tabi olacaklar- talebenin aayısı, resmi kayıtlara gÖ-
B Yirmi iiç türlü fark bulmutlar. yelli olduğu 1ıibi, hiç bir haatalığı ol- lngiltere'nin ara bulucu aıfatiy- Roma'da, italyan emellerinin tim dır, ve bu İ§ ne kadar çabuk olursa re, 649 dan ibaret olduğudur. Kaklı 
l unl&rm hepsi bize az çok tesir eder- mıyanlar için de eh.emiyetaiz değil. le hareket etmek için hiç bir sela- di bu üç nokta etrafında tebellür o kadar iyi olacaktır. Tunuslularla lı:i bu 649 talebe, hakikaten aporcu i-
er. Bunlardan bqka vücudumuzda dir. Çünkü enaülinin olduğu gibi, her hiyeti olmadığını, fakat İtalya, sö- ettiği his olunmaktadır. mutabık olarak, Fransa italyanla- &eler aporun faydalarını vücutlarm -

- havamn t.emine bağlı olmadan - türlü ilacm da yirmi dört aaat içinde zünü dinlemek isterse, bütün ihti- İlk nokta: Cibuti. Cevap: liman rın hicretini tehdit etmekle kalmı- dan eairgememek yolunu her halde 
!'~ile &iindüz araamda birçok de. bir e,ref aaati olduğu anlatılıyor. Ha- laflı noktalarda derhal Fransa ile bizimdir. İtalyanlara liman verile- yacak, bunu men edecek ve tabaya bulabilirler. Diğer taraftan, Maarif 
Kltmel• •ardır. yat tqıyan her insan bir giin bir haa- müzakereye başlamaaı muvafık ~ mez, çünkü İtalyanlar da Tiryeate- geçiş hareketini kolayıa,tıracak- Vekaletinin hazırladığı beden tni· 

Gece nahzmızm ve nefeainizin talıia tutula.bilir. Her ilacm bir etref lacağını da söyliye~klerdir." de almanlara serbest liman verme- tır. yesi talimatnamesi de onlann pek 
J:.••at&adıimı damarlarınızdaki tan- ···ti· olunca, pek y-'-ın bı"r zamanda, İtalya bilhaua bu kadar fazla ha- mitlerdir. B. Muaolini do.tu B. B . . yakında imdadma yetiıecektir. - aa v H. 1 , Sonuncu nokta: . Musolını ajanla-
..,_._ azaldıiuu - bu haberler bi- artık, günde üç katık, aabah, öile • gınnasa iyi eder, çünkü Franaa'nın ıt ere B. Şutnig'e vadettiğini ver rının Tunus'ta teşki l etmiş olduğu iddialara gelince; atletizm ve de-
r_••. d~ •eki olduğu için - belki bi- yin ve aktam, denilemiyecek ..• Heri- ondan korkusu yoktur. Fransızla- ~ek. istemediyec bu aebepeiz de- yarı askeri teşkilata hürmet etmek- nizcilik vasıtalarına malik kulüpleri-
:---•z. Fakat tırna.klarmızın ve aaç- lacı etref saatinde içmek lazım ola- rın Marn ve Verdön'ün adamları, g.ılddır. Almanların Tiryeste'ye ik- le liberalli ğ i fazla ileri götürmüş miz acaba kaç tanedir ve bunlar tim· 
~.~lll •zamaamda da 1ıece ve cak... 1919, 1916 ve 1918 de alınanları üç tısa en el koymalarından korkmuş- olan Fransa, bu hususta da müte- diye kadar, İstanbul gibi büyÜk bİI' 

gun uz farkı olduğunu, bilmem duy- Dit ağrıları bile aktam üzeri 18 de defa tevkif eden ve püskürten oldu- tur. Çok güzel. Biz de B. Muaoli- yakkız davranacaktır. tehirde acaba kaç bin yurltatm .... 
dQnuz mu? Tırnağmızm uzamaaın· en tiddetli olurlar. Onun için ditle- ğunu yirmi kere tekrarladım. Ope- niden daha az akıllı davranmıyaca- rine bu vasıtaları amade bulundun· 
da, yirmi dört aa&t :...=-.ıe b"r mT k rakomik yaygaracıları onları ürkü- ğız. Tiryeate'de serbest liman yok- Brötanya ve Tunus, Provans ve rak hangı' ehemı·yetlı" netı·celen" al• 

~ • 1 1 1 • rinizi çektireceğiniz va it aabah za- c· 
lllebeeia • ı pile '2 ai ara- manmı tercih etmeliainiz. O wn tecek değil~ir. -._iim ki bi•im :::;;a~!:de de acrbeat liman ol- Fas, Orlean ve Cibuti, hep aynı şey mıtlardır? Ancak, bu auali dahi ye~ 
~,!.~~~~~~~-~~~~~ıi~ı~u~a~t~t~ı~uF~ı2~~=~=~=.~~~==~~~=~~-,:l~m~a~ı=t~A~&~i~k~ad~a·12s.ooo -Lerimi· c-~ırı l~i~ Bh fr~u ~~rato~~~z ~~a~z:W~~z~~ 

• •· çok acı duymazamıa - • ııvubue i &fl.t aleyhtarı müca- vardır. ki bir karıt topra"'ı ayrıla- · 1 • __ .ı·ı ek .... , 
r.....-dır. Saçlarınız da eın ziyade • vardır, halbuki ltalya'nm Llbya'da delenin durmuı iç'- ""._uti'de • tızm vaaıta armı, tayın e-aı ec ~ •• 
__ .... ı.1 b" -:• . L:-..1 o- d .. _ _._ .J!._ •• ...ıı ___ .... _ -. _, , ınaz ve üzerinde hiç bir imtiyu ve- 1 1 --•- ı· I 1 d L-J &-L .-.u• arı, ır uaui:metrenin uiuae 58 ... ya aa_.-aen ._._ ... .._ dördü bevu, ikisi yerli olmak ilse- Tunua'ta ButivadaLi ..... , fqı"•t il ar a, -tep ı at et ere er11& uua· 

h - --' ol :--ı ~- · L ·ı " ,, · • ..... r esnes ve verilmiı olanları da or- • 
ine kadar uzarlar. Fakat aaçlarm bir wa an dei.,.._er .. erme uı si· re altı fırkMı vardır ve bunlarm mücadelenin ftal,,.n matbuatmdaki tadan kaJkmıya mahlrOmclur. Bu. ••edebilirler. 
de ak..- üzeri 16 jJe 18 araamda lw ilerledikçe ba itte en siyacle Y•· mecmuu ancak altmı! bin kitidir. kampanya devam ettifi müddetçe b~ ~azetenin değil, fakat adına liyık Deni-1Jik7 
_, ı. .. ı... r.~lcca UzlllJlaları varıdır. nacak gazeteciler olduiu anlatılıY()r. Dünkerk zırhlısının modern bir ge- devam edeceğini söyliyeljm. Kim butun fransızların düşüncesidir. ikinci kan ... aymda71Z. Su apor-

aanm e]eld,ok cı çycr.nına luı~ı ca .. ~.to ? \.awa-:'° "''••. ·~•leyi!.'_"'~- m~ •• Al«lc n\:r.in y e g a ne ft'\Odern ge. (arınm ehemİyet kesbedeceii gÜft)e-
m~~ti ~ gKe~g~dÜzb~.l~a~ın~tı~~~d~unuovdı. m~ı~~~n~ft~~bzı~lılarıT-~~~-~------------------------- k 
J d G J • yor Onun · · t b. t b · · re adar, temin edelim ki, mevcut va-r ır. ece eyın inaan daha az kuvet- • ıçın a ıa m u emnnı ye- müstesna hiç bir geminin ona kartı 

1 li bir cereyandan daha rok müteı: .. rin•. l'etirmiyerek geceleri istirahat k w da . ~ uta arm on mi.tini meydana setir-
,.. oyamıyacaeını ıı.ve edeyim y mek kabil olacaktır. an- olur. Bunun ehemiyeti ainirlilerde ebnıyenler daha çabuk haata oluyor- mi? eni JlllR g.. 1 L • f 1 

~-- çıkar. Onun için ainirliler lar. Halbuki eazetecilerin en çok ça- İtalyan gazetelerinin İapanya'da uze Ulf sana eser Prof•yoneJl.ik ? 
aktamlan daha çok ainirli olurlar. lıttıklan aaatler, h.erkeain iatirahat kahraman ve fena silahlı katalanlar iddia sahipleri b ... un, hatta apa· 

Sinirlilerden birçoiunun •bahle- ettiği aktam ve gece aaatleridir. üzerindeki muvaffakiyetleriyle ö- Her m e d e n i Cihan ıulhunu kazanan Çemberleyn'in methur ıemsiyeai çık, cereyan etmekte oldufunu aöy· 
)'İn pek :vorgun olduiunu bilirainiz. Belki bir gün gelecek - gazeteci - ğündüklerini işitiyorum. Fakat bu memlekette yeni lüyorlar. 
O da - ainirlilik çok defa karaciğer lerin de aağlığını korumak için - ga- muvaffakiyetler bugüne kadar e- yılm girmesi, en Halbaki, beden terbiyesi kURllHl-
bo ki w •. _ _ı Jd•v• • • k 1 • L_ • d ufak rocukJardan 13 n.__•• dd • zu uguuuan ge ıgı ıçın - ara- zete enn nepaı gün Üz hazırlanarak hemmiyetsiz kalmıştır ve aunu da ~ nun UKK:U ma eame l'Öl"e bu ka• 

•.. • • b 1 _.ı • d ,.. tutunuz da en bü· b:ı•~ı · . ..ı eıgenn saatme ai ıaır, 'Yiıcu umu- a:kfaJD üzeri çıkarılacaktır. söylemiye cesaret edecegw im kı" fran • nun -..... erme ınuuak edecek o-
h yük imanlara ka- ı kulüpl · · b zun emen her itine kantan bu ko- G. A. sızlar hem kahraman hem de iyi si • an ernnız irer tehir kulübü 

Hatay' da bayındırllk ve adli inkllip 

Başvekil ve Adliye Vekili 
yap.lan işleri anlahyorlar 

Antakya, (Hususi) - Hatay Baş
•elı:ili Doktor Abdurrahman Melek 
IDu.htelil meıeler hakkında şu iuhatı 
•crmiıtir. 

''- Atar vergisi kati surette ilga 
edilecektir. Mali varidatı asri bir şe • 
kilde organize etmeyi düşünüyoruz. 

Yurdu bayındır bir hale getinnc:k 
~in çalışıyoruz. Bu arada 939 yılı i
Sinde 50 - 60 kilometrelik asfalt yol 
f'·Ptıracağız. Antakya şehri içinde bu 
~ilan büyük mezarlık kaldırılacak, ye

tine yeni bir mahalle kurulacak ve 
Parklar yapılacaktır. 

lakenderun ve Kınkhan'da yeniden 
:clctepler açacağız, medeni kanunu 

hu] edeceğiz.'' 

ldJ"Ad~iye Vekili Cemil Yurdman da 
1Ye ışlerini şöyle izah etmiştir: ., 

P - Adli sahada inkılaba batladık. 
ren · . n sıpımiz, Anayurdun modern ka· 

,:ları_nı yavaş yavaı Hatay'da tatbik 
let .?k.tır. Bunun için ilk iş olarak ada· 
htıt· cıhazını islah ettik. Anayurdun 
ltab 1trıler te~kilatı kanunu aynen 

uı ett0 k b" ·k· u · 'lctd· ı ve ır ı ı g n evel meclıse 
za ıic. Anayurdun ceza kanunu ile ce
ikt~Uh.akemeleri usulü kanunundan 

kcınc~ ~dilen ,reni ceza ve ceza muha
ınccı..:rı usulü kanun layihalan da 
nayutd Yerildi. Beş on güne kadar a
len ınc:n kanunlarından iktibas edi. 
lı:uk trı eni kanun, borçlar kanunu, hu
da ırı:~lcemeleri usulü liyihalarını 
kanun ~":'.vereceğiz. Bu layihalar, 
llbrrnı2 ını aldıktan sonra adli inkr
calttır ... iTi ana hatları tamamlanmıı ola-

Hatay BC1fvelıili 

Abdurrahman Melek 

Halay AJliye Velılli 
Canil YarJman 

lahlıdırlar. dar herkesi alika - büviJ9ti aldıklan zaman _ 7MIİ bir 

İtalyan manevrasını rok iyı· anla- dar edecek ıenit kaç ay içinde - buaünkü Pl'Ofeayo-
,.. ölçüde netriyat ya- nellik d köıküncl k 

dık ·, bu manevra Fransayı enternaa- J e en •ZllllDlf olacak. pı masına vesile tır. 
yonal sahaya çekmiye matuftur. B. olur. Yeni yeni ço- Naaıl mı? 
Musolini, B. Çemberleyn'e en iyisi cuk maaalları, ço-
dört devletin Münih'te oldufu gi- cuk şiirleri, eğlen. Kanunu İyice okuyup tatbik tekil· 
bi, meseli Roma'da toplanmuı ola- ce ve oyun kitap- lerinin de ne VKhile teabit edilmekte 
caiını izah edecektir. · Orada Du- lan baaılır. olduiuna tahkik zahmetine katla-
çe iki kqıkta Cibuti'yi ve Tunua'ta nanlar zihinlerini "naul? mümkün 
burasını filen italyan yapacak im - Analar, babalar mü? acaba 7" Bibi suallerle Yormaia 
tfyazları elde edecefini hesapla- ve akrabalar da lüzmn görmezler. 
maktadır. bunları yeni yılda MeMle, aütunlarca yazı yazmaia 

Kiminle eğleniyorlar? çocuklara hediye hacet bırakmıyacak kadar basitti. 
etmekle hem onla- Fakat ... Evet, bir bardak auda bir fırı

trna oldu. - N. Baydar 
rı sevindirmiı. hem 

de iatifadelerine 
imkin hazırlamıı 
olurlar. Yakalanan katiller 

Modern Tunua'u Franaa ade
ta yeniden yaratm19tır. Bir 

zeytin ormanı dikmiı, tehirler kur
muı, yollar ve demiryollar yapmıt. 
ve elli yedi sene gayretten sonra i
talyanlar gelmiı bize ''hak"larından 
bahsediyorlar. Cibuti içil'l de aynı 
şey söylenebilir. Biz Cibuti'yi yok
tan var ettik. Refiklerimizden biri 
Adisababa - Cibuti hattının kilo
metre başına bir beyaza ve travers 
başına bir yerliye mal olduğunu 
söyliyordu. Ve biz bunları, demir
yolunu, Cibuti'yi ve Tunus'u U.te· 
lik mühendis ve askerlerimizin me
zarlarını, bütün bunları bir nevi ka-

Yine bu vesile 
ite almanaklar, hi
kaye ve romanlar, 

remni bol eserler 
basılıp büyüklerin 
okumuma arzotu- Harp llihı - Şemsiye kılıcımı !idi r 

İzmir, 5 (Telefonla) - Söke'nin 
Özbaşı köyünden ihtiyar Meryemi 
parasına tamaman boğup öldüren 
MuM4lfa Ali ve arkadaıları yakalan
dılar. 

ba ultimatom üzerine verecekmi
şiz 1 

Hakikat şudur ki ltalya. anfl\19-
un yapıldığı gün yenilmif, ıüdet 

ülkesinin ilhakı günü tekrar yenil
miş, Roma protokollarmın suya 
düştüğü gün yenilmiş, B. Fon Rib
bentrop, Kont Cianoyu, aıağı kar· 
pat ukranyasını müstakil yani Al
manya'nın nüfuzu altında bırakan 

veya hüküm kararının altını imza
lamıya icbar ettiği gün yenilmiı
tır. Hakikat ıudur ki, 24 ilkkinun· 
danbert, dört italyan fırkası Kata· 
lonya'da ilerliyememektcdir. Onla-
rı durdurmak kırmak ve mağlQp 

etmek hususunda da bizden yardım 
gördüklerini umduğuz katalanlara 
güveniyoruz. Hakiakt şudur ki 11 
Sonkanunda, B. Musolini, B. Çem
berleyn'i kabul edeceği zaman, Du
çe bir mağlUp çehresi la§ıyacak ve 
bir ara bulucu deiil, bir franaız doa 

• 

nur. Böylelikle yeni yıldan istifade 
edilerek bir kültür, sanat ve zevk ha
reketi de yapılır. . 

Bu güzel ve faydalı ananenin bi
zim memlekette de gün geçtikçe yer
leıtiğini görmekle seviniyoruı:. Bun
ların batında matbuatımızın epi za
mandır imzasını ve zarif çizgilerini 
tanıdığı sanatkar arkaıdatıınıı Togo 
nun yeni yıl albümleri gelir. 

Togo, bu sene de albümünü bundan 
öncekilerden çok daha zengin ve dol
gun bir fekil<k netretmiştir. Bu al
bümde sanatkirı seven mefbur kalem 
sahiplerinin de değerli yuıları var
dır. 

- Toıo AlblimUnden _ 

s~yahatleri dolayısiyle bir kat daha 
şöhret kazanmı§ ve bir rok A . . . ~ vrupa 
karıkatürıst ve hümoristleri tarafın -
~a~ buna d~ir bir takım karikatürler 
çızıl~f·. n_Ukteler ıavrulmuttur. Bu 
,emaıye ıçın yapılmış en iyi iki kari-

katilrü Togo'nun albilmünde g6rilyo -
ruz. Bunlardan birisi bu yazıların a
rasm~a gazetemiı: tarafından da ko 
ya edılmektedir. P-

.. Yeni senenin bu giizel eanat ve 
nukte kollekaiyonunu k 1 o uyucu arı-
mıza hararetle tavsiye ederiz. Bu ki-
tap, bütün bir •ene maaalarmıız ü ind z~ 
r e durup bizi netelendirebilecek 
kadar muvaffak olmuttur. 

• Göz Doktoru Sıtkı Fırat'a 
letekkür 

~··••ıııııııııııııııııııııııııııııııııı ... 
= -: Ankara Borsası 5 = -S 5 11. kanun 1939 fiyatlan 5 
S ÇEKLER S - -- -: Acıhe F. Kapanı• F. : - -: Londra 5.82 5.82 : 
: Nevyork 125.6850 125.6850 : 
: Pariı 3.2950 3.2950 : 
: Milino 6.6125 6.6125 : 
: Cenevre 28.3825 "8 .,0 _, : 

: Amaterdam 68."" "' ·-"" : 
- ~ 68~ -- BerJin 50.4225 50.4225 • = Brüksel 21.1850 21.1850 5 
: Atina 1.0625 1.0625 : 
: Sofya 1.53 1.53 : 
: Parac 4.31 4.31 : 
: Madrid 5.82 5.12 : 
: Vartova 23.7950 23.1950 : 
: Budape,te 24.7650 24 7650 : 
: Bükrew 0.8!125 0.8925 : 
: Belcrad 2.8125 2.8125 : 
: Yokohama 33.!1775 33.!1775 : 
: Stokholm 29.965 29.965 : 

Albümün içinde memleket içi ve 
dıfı, siyasi ve içtimai Wiselerden il

ham alan zarif karikatürlc-r, memleke
tin kalbur U.tü phsiyetlerinden bir 
k_rsmı~ın ince çizgilerle çizilmit re
sımlerı, bikiyeler, tiirler vardır. 

Dünya siyasetine dair olan karika
türler ar•mda pek orjinal olanları 
va~dır. Meseli İngiltere Batyekili 
Mıater Çcmberleyn'in lcmaiyeıi, IOn 

k. y~ddni doğan yavrumun gözlerinde-
1 tı etli iltihabı az bir zamanda i i 

eden kıymet}· y 

S MosJı:ova 23.7075 2!.7075 : 

S ESHAM VF: TAH\1LAT 5 - -: 1933 ikramiyeli : 
. ı &ayın doktora gazete-

nızle teşekkürü bir borç bilirim. 

Ankara Belediyesi İmar 
müdijrlüiünde: Burkan Beder 

S Ercani 19.60 19.60 5 
: 1933 %5 İkramiyeli ıt 425 19.4.25 : 
: Si91.a - Erıurum : 
: Hattı ta. III. 19.10 19.10 : ., •.................................... ,;: 
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,Çukurova'nın kurtuluşunun 

on yedinci yıl dönümü 

Dün heyecanh bir 
törenle kutlandı 

:ı.dana, 5 a.a. - Bugün, Çukurova, kurtuluşunun on yedinci 
bayramını büyük tezahürler içinde, coşkunlukla kutlamaktadır. 
Bayrama, sabahın çok erken saatinde başlandı. 

Kasabalardan, nahiyelerden ve köy-

M 1
. ,. . \ lerden gelen binlerce atlı şehrin ana 

a ıye Vekaletı Merkez yollarını doldurdu. Törene eveld saat 
1 kulesine Adana'nın tarihi bayragım 

dairelerine alınacak çekmekle başlandı. Burada kurtuluş 

memurlar 
Maliye vekaleti merkez teşkilatında 

açık bulunan 20-25 lira maaşlı ve 60-

7 S lira ücretli memurluklara tayin o

lunacaklar hakkında yeni bazı karar

lar almıştır. Alınan kararlara göre bu 

miktar maaş veya ücretli memurluk

lara açıktan, diğer dairelerden mülha

kat maliye dairelerinden alınacak me

murların lise mezunu olması ve açıla

cak müsabaka imtihanında kazanmış 

bulunması şart olacaktır. İmtihanlar 

her sene 1 S eylül ve 1 S şubat, tarihle

rinde merkezde yapılacaktır. Bir imti

handa muvaffak olanlar tamamen ta-

yin edilmeden ikinci bir imtihanda ka

.ıananlar tayin olunamıyacaklardır. 

Lise mezunlarından olup da evelce 

vekaletin ücretli vazifelerine tayin o

lunanlardan maaşlı memuriyete geç

mek istiyenler müsabaka imtihanına 

girmeğe mecbur tutulacaklardır. 

• 

lzmir ve Adanada'ki 
piyango talihlileri 

25.000 lira alan Salih 
İzmir (Hususi) - Yılbaşı tayyare 

piyango. u burada geniş bir alaka 

mevzuu muş. bilet sahipleri radyo

lar başn d , neşriyatı heyecanla takip 

etmişler r. 
Beş y ,in liralık ikramiyeyi kaza-

nan Dev Demiryollan imalathane

sinde te v yeci Salih o gece radyoy~ 
takip etm ;ormuş .. Bayi, numarayı ı
şitince b r h:ımlede Salih'in ~u.lu.ndu
ğu yere g tmiş, f.akat müşterısını ~c
yecana c ürmenın doğru olmıyacagı-

nı düşür' ek; 
_ Ya Bay Salih, senin bilete bir 

isabet v r galiba, ver şu bileti de nu-
maraya ıtalım 1 

Demi o da bileti uzatmıştır. Nu-
maralar amam görülünce, bayi kendi-

a iki bin beş yüz lira var, 
o da. sevinmiş; 
a şükür, bir küçük ev yap-

m, param kalmamıştı. 
r vermiştir. Bayi, biraz son
ı beşbine çıkarmış, Salih bi

raz dal fazla sevinmiştir. Fakat be~ 
yüz bi irayı kazandığı ve biletine 
göre, } !"Eni beş bin lira alacağı söyle
nince t afındakileri telaşa düşüren 
bir he) ecan geçirmiş. Nihayet itidali
ne sah p olmuştur. Aynı numaranın 

diğer s ipleri Ahmet. Ferhat. Musta
fa, lzz t namındaki askerlerdir. 150 
bin lira:ı ., Antalyalı Ahmet namındaki 
işçiye. O bin lira Kemeraltmda köf
teci H met'e düşmüştür. 70 bin lira, 
Hakim y ti Milliye okulu üçüncü sınıf 
talebesıne, 60 bin lira Rafail'e, 50 bin 
lira tü tin işcisi lsmail'e. 30 bin lira 
Tepecikt Hasan ve esine. 20 bin lira 
garson Havri'ye diişmüştiir. 

Adana. (Hususi) - Yılbaşı piyan
gosunda 70hin lira Si.ileyman'a ve bor
sa mem\ITlarından Avni'ye; 60 bin lira 
Feyzi Ferhad'a ve Tarsus'ta Sadi've 
30 hin lira Ali, Nail ve Mehmed'e çık· 

mıştır. 

bayramına dair şiirler okundu. Hita· 
belerde bulunuldu. Saat kulesi mey
danlığmı dolduran kalabalık insan kit
eleri buradaki töreni müteakip asfalt 
yolu takiben Atatürk parkına yürü -
dü. 

Atatiirk· llnıtı iirıiirıde 
Buradaki Atatürk anıtına çelenk

ler kondu, Ebedi Şef'in hatırasına 

hürmet sükutu yapıldıktan sonra halk 
kitleleri kolordu caddesinde toplandı, 
şehir hipedromu ıslak olduğundan bü
yük resmi geçit kolordu önünde ya -
pıldı. Burada mektepler, bütün teşek
küller ve kurtuluş savaşında çalışan
larla bütün fabrikalar ameleleri geçit
resmine iştirak ettiler. 

Bu akşam halkevinde bir kurtuluş 
gecesi verilmektedir. Gece çok parlak 
geçiyor. Toplantıdaki bütün konuşma· 

lar şehrin dört köşesine konulan ho
parlörlerle yayılmaktadır. Fener alay
ları şehrin sokaklarında tezahürat 
yapmakta ve bu geceyi bir kat daha 
manalandırmaktadır. Telefonla alman 
malUmata göre. Çukurova'mn biitün 
kasaba ve köylerinde Çukurovahlar 
kurtuluş bayramlarını hararetle tesit 
etmektedirer. 

Dikili 
bir 

yolunda 
koza 

İzmir, (Hususi) - Dikili - Altınova 
~osesinin kabul keşfi yapılmıştır. Kati 
kabul için yolun müteahhidi, vilayet 
nafıa müdürü, ve Manisa nafıa müdü
rü otomobille yolu görmeye gelirler -
ken otomobil, Menemen'in Aliağa na -
hiyesi civarında ş.osede birden pate -
naj yapmış ve yan tarafa yatmıştır. 
O~ocnolD\lodc 'bu'\unan\r bUyU'k ~\.r Wt'i'-

like geçirmişler, iyi bir tesadüf eseri 
olarak kurtulmuşlardır. 

Bu kazaya rağmen iki müdür ve m ü

teahhit, yolun kati kabul keşfini ya -
parak dönmüşlerdir. 

Bir köy yangını 
Adana, (Hususi) - Vilayetimize 

bağlı KüçükÇıldırım köyünde bir yan
gın olmuş, içinde ziraat aletleri bulu
nan bir samanlık yanmıştır. Yangının 

bir garazkarlık eseri olduğu söylen
mektedir. Jandarma bazı şüpheli şahıs
ları yakalamıştır. 

Bir adam damdan dii~tii 
'\'C öldü 

Adana, (Hususi) - Hasan adında 
bir amele, kömürcü Hüseyin'in da -
mını tamir ederken müvazenesini kay
bederek düşmüş ve kaldırıldığı has -
tanede ölmüştür. 

Adana ticaret oda!oı idare 
heyeti ı;;eçildi 

Adana, (Hususi) - Ticaret odası i
dare seçimi yapılmıştır. lzzet Koçak 
başkanlığa, Abidin Ramazanoğlu bi -
rinci başkan vekilliğine, İbrahim Bur -
duroğlu ikinci başkan vekilliğine, Ce
mal Akıncı hesap müfettişliğine. Os -
man Altıkulaç muamele müfettişliği
ne seçilmiştir. 

Üyeliklere: Ali Rıaz Kelleşeker, 
Nedim Kozacıoğlu, Hasan Atıl, Fe -
keli Şükrü Güven, Salih Zeki Buğay, 
Ali Bindebir, Ali Saraçoğlu, 

Kongre delegeliğine: Taha Toros, 
Salih Zeki Buğay seçilmiştir. İbrahim 
Burduroğlu borsa reisliğinden istifa 

etmiştir. 

Bir piyango anlaımazhğı 
lzmir, 5 (Telefonla) - Hakimiye

ti milliye mektebi muallimlerinden 
B. Muzaffer, talebesinin sene başı pi
yangosundan kazandığı 70 bin lira -
dan alacağı 3500 lirayı biletin en bü· 
yük hissesi kendinde olduğunu söy
liyerek vermek istememektedir. Me
sele tahkik edilmektedir. • 

Çocuk bakıma ve yardıma 
muhtaçtır. Eski elbise, ayakknbı 
çamaşırlarını Çocuk Esirgeme 

Kurumuna ver. 
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İzmir zelzelesinde 
85 ev yıkıldı 

lzmir 5 (Telefonla) - Vali B. Faz
lı Güleç zelzele mıntakasındaki tah -
ripleri tetkikten döndü. Çandarlı na
hiye merkezinde 85 ev yıkılmıştır. 
Bu evlerden 33 ü tamir kabul edecek 
vaziyette değildir. 

İnşaat için halk, malzemeyi hazır
lamaktadır. Merkezden inşaat usta -
ları gönderilecek ve beş bin liralık 
bir yardım yapılacaktır. Diğer kaza
larda ehemiyetli zararlar yoktur. 

Açıkta kalanlar dii!er köylere yer
leştirilmiştir. Zarar yirmi bin lirayı 
aşmaktadır. 

Gölde bir c<>~cı hu1mulu 
İzmir, (Hususi) - Dikili kazası ci

varında ve Bergama - Dikili şosası ke

nannda kasabaya yüz metre uzakta 

bulunan küçük bir göl içinde siyah el

biseli bir ceset bulunmuştur. Cesedin, 

Dikili posta, telgraf müdürü Hayri'nin 

kardeşi ve Dikili kooperatifinde oda

cı Abidin Baykal'a ait olduğu anlaşıl

mıştır. 

İzmir' de 
evlenenle' 

İzmir, (Hususi) -Tutulan bir ista

tistiğe göre 938 yılında İzmir'de ve 

Karşıyaka belediye evlenme dairesin

de evlenenler, 937 yılından fazladır. 

İzmir belediye evlenme dairesine 

ı 938 yılında ı 534 çift evlenmek için 

müracaat etmiş. 141 o çiftin akitleri 

yapılmıştır. 67 çift feragat etmiş, 9 

çift de reddedilmiştir. 
Geçen sene 1303 çift müracaat et

miş, 1193 çiftın akitleri yapılmıştı. 

Karşıyaka evlenme dairesine bu sene 

202 çift müracaat etmiş, 288 çiftin a

kitleri yapılmıştır. 
Geçensene l 50 çift müracaat etmiş, 

141 çiftin akdi yapılmıştı. 

lğdır'da, mısır tarlasında iki göçmen kızı 

planı Gaziantep'in 
. 
ımar 

Az masrafla şehrin mühim 
ihtiyaçları karşılanacak 

Ana katili 
idama 

mahkum oldu 
Kars, (Hususi) - _Bir sene evel Ar

dahan kazasının büyük Nakala köyün

de tüyler ürpertici bir facia olmuş, 

bir adam anasını öldürmüştü. Hadise 

şöyle olmuştu : 
Maruf adında hayırsız bir ev!ad, bir 

aile geçimsizligi yüziınden bir gün an

nesi Seyranla kavga etmiş, o esnada e

line grçirdiği büyük bir bastonu anne-

1 sinin başına indirmişti. İhtiyar kadın, 
bu darbenin tesiriyle baygın bir halde 

ı 
yere yıkılmıştı, fakat hırsını alamı -

yan Maruf, büyük bir şişi kadıncağı -

Gaziantep'te Atatürk bulvarından bir görünüş 

Gaziantep (Hususi) - Yansen tarafından yapılan ~ehrimizin 
imar planı tasdik edilerek vekalete gönderilmiştir, plan az mas
rafla, çok ve güzel iş esasına göre tanzim edilmiştir. Plan tatbi -
katı başladıktan sonra, yakın bir selecekte vilayetimiz şirın bir 
sayfiye şehri halini alacaktır. Planda üç ana cadde kabul olun
muştur. Bunlar biribirine muvazi olacak ve şehri garpten şarka 
katederek 22 metre genişliğinde bulunacaktır. Maarif caddesi 50 
metre genişliğinde olacaktır .. 

Şehrin büyük parkı, Kuzanlr, Maarif 
ve fsmetpaşa caddeleriyle Eyuboğlu 
caddesi arasında kalan sahaya kurula
caktır. Bu saha içinde yalnız Sakarya 
okulu ile Eyuboğlu camii kalacak, di· 
ğer binalar yıkılarak park haline geti 

rilecektir. Hükümet konağı da bu park 

içinde ve şimdiki vilayet konağının bu
lunduğu yerde kurulacaktır. Parkın 
ortasında geniş bir geçit resmi sahası 

bulunacaktır . 

Şehir stadyomu Alleben deresinden 
Meydan spor sahasına kadar olan bos
tanlarda kurulacaktır. 

Stadyomda futbol sahasu tenis ku
ru. koşu meydanı bulunacaktır. Alle
ben deresinde, bir yüzme havuzu ya-

pılacaktır. 

Müstakbel istaosyon meydan spor 
sahasının garb şimalinde tesis edile

cektir. 

Yeni şehir, Atatürk bulvarından 
İbrahimli yoluna kadar Narlı şosası
nın iki tarafına bahçeli evler halinde 

kurulacaktır. 

Tepebaşı, Düztepe. Aydınbaba, Sa
rımsak tepesi, Türktepc ağaçlandırı

lacaktır. 

Kırkayak bahçesi Alleben deresine 

kadar bir parkhaline konacaktır. Abi
de parkı, parti binasının arkasındaki 
bostanları da içine alacaktır. Alleben 
deresinin Kavaklıktan itibaren şehrin 
mahredne kadar iki tarafı geniş ağaç-

zın karnına saplamış ve anasını öldür

miiştiı. 

Bu facia adliyeye intikal ettikten 
sonra Maruf, anasını öldürmediğini, 
hadise günü bacadan atılan bir kur -
şunla ihtiyar kadının öldügünü ileri 
sürmüştü . Fakat adli tahkikat, bu tüy
ler ürpertici cinayetin Maruf tarafın
dan yapıldığını meydana çıkarmıştır. 

Katil cvHid, idama mahkum edilmiş

tir. 

Bir kadın kömür 
ocağı altında öldü 

Ödemiş, (Hususi) - Kirazlı nahl • 
yesinde Ahmet Avcı ile 18 yaşındaki 
karısı Ayşe, kömür yakarlarken kö -
mür ocağı birdenbire Üzerlerine çök -
müştür. Ayşe ezilerek ölmüş, Ahmet 
ağır surette yaralanarak hastaneye 
kaldırılmıştır. 

lrk haline getirilecektir.• 
Plan endüstri maballesini şehrin 

şarkına kaldırmakta ve şehrin şarkın
da Halep yolundan yeni mezarlıga, şi
malinde meydandan Narlı şosasına ilri 

ticari nakliyat yolu açmaktadır. Bu 
suretle Kilis - Nizip, Narlı - A krako· 
yunlu yallan şehre girmeden birle~

miş olacaktır. 



iNGİLTEREDE MERAKLI BİR ANKET: 
Köylerde Spor 

Beden T. Umum Md. 
tetkikler yapmaktadır 

Dük ve Düşes dö Vindsor 

Mera.ıim günleri, İ§lemeli mermerden muhte§em Hint aarayları birer l§lk volkanı halini alır •.• 

lngilizlerin hôkim oldukları yerlerden başka 

Beden terbiyesi umum . müdürü 
Tümgeneral Cemil Taner, umumi ka
tibi B. Cemal ve atış federasyonu ikin
ci başkanı B. Hakkı evclki gün Etime
sud 'a giderek köy spor teşekkülleri 
hakkında ilk tetkiklerini yapmışlar ve 
alakalılarla temaslarda buunmuşlardır. 

Heyetin nahiye merkezine gittiği 
gün tesadüfen köylerde çalışmakta o
lan 6 eğitmen de orada bulundukların
dan muhtarların ve diğer alakalı me- ı 
murlann huzuriyle yapılan toplantıya 
bu eğitmenler de iştirak etmişlerdir. 

İçtimada beden terbiyesi kanunu o
kunmuş ve kanunun gayesi izah edile
rek tam teşkilatlı bir nahiye olan Eti
mesud'la 16 köyünde yapılması düşü· 
nülen teşkilat anlatılmıştır. 

Haber aldığımıza göre, umum mü
dürlük civar köylerde tetkiklerine de- I 
vam edecek, mektepli ve mektepsiz 
köylerde yapılacak işleri yerinde ince

İngillere'ye gelmeli mir gelmemeli mi' 

Hindistan'da 80 milyon 
kişiyi idare eden 562 

müstakil hükümdar var! 
liyecektir. 

; 

Kadıköy hattına işliyen ~·apur

lar tamir göriiyor 

Bunların en büyüğü 21 pare 
tap atılarak selamlanır ... 

H indistan ! Dünya kuruldu kurulalı, şar.lun ve 
garbın, cenup ve şimalin ihtiraslarını üzerin

de toplamış olan bu memleket, eskiden oldugu gibi, 
bugün de hala bir masal ve hayal diyarıdır. Masal ve 
hayal diyarı demek de kafi değildir. Hindistan, aynı 
zamanda, her bakımdan, dünyanın en büyük bir tezad
lar ülkesidir. Bu ülkelede, yüzlerce dil ve din, binler
ce prens ve hükümdariyle üç yüz küsur milyon insan 
bir ifratla tefrit içinde yaşamaktadır. Fillerin en bü
yüğü, inci ve zümrütlerin, pırlanta ve elmasların en 
nadicleleri, bu memlekettedir. 

İşte, bu memlekette, ingilizlerin idare ettikleri vi
layetlerden maada rnUstakil olarak hüküm süren tam 
562 hükümdar vardır. Bu hükümdarlardan. yalnız kır
kı, bizim paramızla, yılda S00.000 liradan fazla vergi 
tahsil edebilmekte olmalarına rağmen, onların idare· 

Baroda Mihraceainin som altından 
yapıl.mıt[ topları 

leri aıırnda 80 milyona yakın insan 
makt.:ı :ı:.e i dar.rleri altında bu -

1unan topraklar, bütün H ind istan'-
in beşte iki nisbetini bulmaktadır. 

8 u kadar çok hükümdar bulu
nan bir memlekette, tabii, 

derece !arıkları da vardır. Bu itibar
la, kudret ve hükümranlığın sembo
lü olmak üzere, İngilizler bu hü · 
kümdarların her birine, dereceleri
ne göre atılacak olan selam topu -
nun sayısını tayin ve kabul etmiş -
lerdir. 

Hindistan'daki hükümdarlara ta
yin edilen selfim topu adedinin en 
büyüğü 21 dir. Maamafi, İngiltere 
kıralı ve Hindistan imparatoru bu 
masal diyarını ziyaret ettiği zaman 
atılan 101 pare topla, kıral ve impa
ratorun doğum ve tac giyme gün
leri atılan 31 pare selam topuna 
nis.betle, bu rakam pek büyük bir 
şey değildir. Ancak, enternasyonal 
deniz hukukuna göre, 21 pare top· 
la sadece yalıancı hükümdarlar se -
lamlandığı için, 21 pare top atmak 
suretiyle Hindistan hükümdarları
nı selamlamak en büyük saygının i· 
fadesi olmaktadır. 

Bu saygı imtiyazını elinde tutan 
yalnız beş Hindistan hükümdarı 
vardır. Bunların en başında Hay -
darabad Nizam'ı bulunmaktadır. 
1911 de tahta çıkarılan bu zat, şimdi 
52 yaşındadır. Ne dereceye kadar 
doğru olduğu malüm olmamakla be
raber, denildiğine göre, bu zat dün
yanın en zengin adamı imiş. Yalnız 
hazinesinde depo edilmiş olan altın· 
ların değeri, 200 milyon ingiliz li • 
rasını buluyormuş. Bütün serveti 
hesapla, kitapla ölçülecek şey değil
miş. Yıllık şahsi geliri, bizim para· 
rnızla 60.000.000 türk lirası imiş. 
~rnrindeki kırktan fazla Rolsroys 
Otomobilinin kapı tokmakları bile 
altından yapılmış imiş. Britanya 
kadar geniş topraklara hükmeden 
bu zat, İngiltere'ye ayak basmamış 
}'cgane Hindistan hükümdarıdır. 

En dindar hind hükümdarı Mi

b sore mihracesidir. Bu zat 
d~~dan iki yıl evci Londra'ya gel -
ıgi zaman, kendisine, Dorçester o

telinin bütün bir katı tahsis edil -
~İ§tir. Onun otele gelip yerleşmesi 
~ıcrine, kendisine tahsis edilmiş o-
an k · · • "t k d atta den ve meşın e aı ne a-

t ~r eşya varsa hepsi ortadan kaldı
~ ttıı§tır. Mihracenin mezhebinde 

Ctj k . . A k ullanmak günah ımış. ynı 
laatta bir de putperest mabedi hazır
bi~ttıış olduğu için. micrace günü~ 
ÇinJ0 k saatlerini, derin bir huşu ı
liarnc Misore ailesinin ilahı olan 

tındeevari'nin resmi kar9ısında 

Keımir Mihracesinin cüce muhafızları, bütün yabancıların 
merakını uyandırır 

Haydariıbat Nizaml aenede 60 
milyon türk liraaı geliriyle, dün

yanın en zengin adamıdır 

dua etmekle geçirmiştir. 
İngilizler Misore mihracesine bü

yük bir centilmen unvanını vermek
tedirler. Hüküm ıilnnekte olduğu 

topraklar, İrlanda'dan büyük olup. 
nüfusu 6.5 milyondur. Yıllık vergi 
geliri 25.000.000 türk lirasını bul
m.aktadır. 

8 u zatın koyu dindar olduğu -
nu söylemiştik. Ne et, ne ba

lık ve ne de yumurta yiyen bu mih
race, içki kullanmamakta, karnmt 
sebze ve meyve ile doyurmaktadır. 
Seyahate çıktığı zaman, Ganj neh -
rinden fıçılara doldurttuğu suyunu 
da beraber götlırmektedir. 

Bazı Hindistan hükümdarları ~i
bi bu mihrace de garp kültürüne e· 
hemiyet veren hükümdarlardandır. 
1895 de tahta çıkan bu zat, memle • 
ketini sulama tesisatiyle, elektrik 
müesseseleriyle, yol ve demir yol
lariyle imar etmeğe çalışmıştır. Bir 
çok mektep ve tiyatrolar da açmak
ta, altın madenleri işletmekte ku -
sur etmemiştir. 

Fevkalade tertibinden olan mera
sim günlerinde, mihracenin mer • 
mer sarayı bir ışık volkanı halini 
almaktadır. Ziyafet salonları birer 
gül bahçesi şekline sokulmaktadır. 
Mihracenin bulunduğu yemek sof
rasında, gümüşten raylar üzerınde 
elektrikle çalışan ve som 31tından 
yapılmış olan küçük bir şimendü -
fer, altın yemek sahanlarını küçük 
vagonlar içinde davetlilerin ön:ine 
getirmektedir. Yemek esnasında, 

Denizbank Kadıköy hattına işliyen 
Burgaz, Kmalıada ve diğer vapurları
nı birer birer doklarına sevkederek 
tamir ettirmekte ve Üzerlerinde bazı 
tadiller yaptırmaktadır. 

Yapılan tadillerle bu vapurlar, §ekil 
itibariyle Suvat ve Ülev vapurlarına 
benzetilmekte ve beyaz boyattmlmak
tadır. Kamara ve salonlarında rahatlı
ğı temin edecek şekilde tamir gören 
bu vapurların teknelerinde de emni. 
yet bölmeleri yapılmaktadır. 

5 inci Halk konseri 
Cumhurbaşkanlığı Filarmonik or

kestrası tarafından 
Müzik Öğretmen okulu konser sa

lonunda 7-1-1939 cumartesi günü saat 
15,30 da verileceketri. 
Proğram şudur: 

Şef: Ernst Praetorius 
1 -Luigi Cherubini (1760 - 1842) : 

Sinfonia Re majör (1815 de yazılmır 
tır.) 

a) Largo - AJlegro 
b) Larghetto canuıbilc 
c) Menuetto - Trio 
ç) Allegro assai 
10 d akika dinlenme 
2 - Max Reger (1873 - 1916 :) 
J. Adam Hiller'in bir temi üzerine 

varyasyonlar ve Füg, op. 100. 
Gelecek halk konseri 14-1-1939 cu

martesi günü saat 15,30 dadır. 

sofranın etrafında, dansözler, bin 
bir gece masallarında anlatıldığı gi
bi, sihirli danslar yapmakta, davet
lilerin gönüllerini eğlendirmekte -
dirler. 

Y irmi bir pare topa hak etmiş 

olan Hindistan hükümdar -
larından biri de, llindistan'ın en gü
zel yeri olan Kaşmir mihracesi Ha
ri Singhi Bahafur'dur. Himalaya e
teklerinde bulunan bu topraklar, 
Hindistan'ın Alpleri diye anıldığı 
gibi, hindistanlılar bu yerlere: "tan
rı yurdu" da demektedirler. Maama· 
fi, bu tanrı yurdu, adiyle sanryla 
mütenasip bir sükün ve asayiş diya
rı olmasa gerek. Çünkü ikidt: bir 
kanlı karğaşalıklara sahne ol:nakta
dır. 

Hindistan'ın merkezinde hulunan 
Gvaliyor ülkesinin nüfusu 3.523,000 
olduğu halde, yılda takriben ikı 
milyon sterling mikdarında vergi 
tahı.il olunmaktadır. Şimdiki mihra
ce, tahta yeni çıkmış olup, 21 pare 
topluk Hindistan Jıükümdarlarının 
en gencidir. 

Gvaliyor devletinde hüküm sil • 

ren Sindiya hanedanının tarihi pek 
uzaklara gitmektedir. Şimdiki ınih
racenin dedesi, önceleri Peıove'nin 
papucçu başılığını yaparker., muha
fız alayı kumandanlığına tayın e
dilmiş. Hükumdar ölünce, .. devletin 
başına geçerek, etrafta baş ı<aldıran 
prensleri ezmiş ve oğluna Bulı;;aris
tandan büyük bir devlet bırakmı:i· 

21 liklerden biri Baroda mihrace
sidir. 2,5 milyon kişiye bükmeden 
bu zatın yıllık geliri 20 milyon türk 
lirasını bulmaktadır. HazinC6i, Hay
darabad Nizam'ının hazinetıinden 
pek aşağı kalmamaktadır. Onun ha
zinesinde, iki milyon sterling değe
rinde gerdanlıklar, som altından 
yapılmış ortasında, elma büyüklü -
ğünde elmas ve pırlantalar bulunan 
zırhlar, kalkanlar vardır. Baroda 
r.ıihracesinin fillerinin eğer ve ko
şumları som altından yapılmı~tır. 
Hatta, mihracenin dedelerinden bi
ri, som altından üç top döktürmüş
tür. Bu toplar şimdi hazine kapısın
da bulunmaktadır. Ancak, bu top
larla atılan mermilerin de altından 
olduklarına dair hiç bir ~ey işitil -
mi9 değildir. 

lngiltere'deki efkarı umumiye enstitüsü, halk arasında bir an.fıet 
açmıştır: Dük ve Düşes dö Vindsor lngiltere'ye dönmeli mi, dön
memeli mi? Cevap veren her 100 kişiden 61 i Dük dö Vindsor'un 
lngiltere'ye dönmesine taraftar, 26 kişi aleyhtardır. 23 kişi ele 

fikrini bildirmekten iatinkaf etmiştir. 

Dük ve Dü§es, haklarında cere
yan eden her türlü dedikodudan 
uzak, Fransa'da Antil burnunda-

ki La Kroe malikanesine 
ye.rle§mişlerdir 

AkJamları, Dük'ün holdeki asa
let bayrağı hafif hafif 

sallanırken ... 

Kışa rağmen, Kot d'Azür'ün ılık
lığını muhafaza eden aeması al
tında, yemeklerini ekseriya bah-

çeye kurulan bir sofrada 
yemektedirler 

. .. Dük ve Düşes muhte§em mer· 
divenlerden denize son bir defa 

bakıp içeri girerler 

Yemekten sonra Dük ve Düşeı'in en çok hoşlandıkları §ey, deniz 
kenarına yerleıtirilmiı tentelerin altındaki rahat 1iö1tuklara 
gömülüp, Akdeniz'in mavi enginliklerine bakarak konuımaktır 
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H 1 K A y E 

Mücevher 
FrannzcaJan pıuiren: Alile ECEVIT 

' Tallin bir JllDbtJ.ığı olarak fakir bir 
--..r ailesi içinde dotaıuf. çok ae -
:ftaııi bir kızdı. Ciıbazaız ve ümitsizdi. 
ı,i •e sengin bir adam taraf mdan ae -
~ tllnılıp evlenebilmek için bir 
ilnktıa. da yoktu. Ufak bir memur ile 
11t:ıı..ez.es kıendwni ulihine bıraktı. 
Gaatert,.w ve iktidanrz kaldL Yeri
lal bull!l•bjJ için bedbahttı. Çünkü 
Jr.clmıarm aımf •e derecelerinde pek far" yoktur. Onların zarafet ve ıevim
Mli1deri, ta.bit incelikleri, sevki tahit 
le sahip olduldan pklıkla, tabiat bir 
~ kızım en kibar bir kadın ile mü
~ yapabilir. O, bütün bu lükı ve za
rafet için doğduğunu biliyor, ıstırap 
Sekiyontu. Etrafındaki fakirlik, dı
hrlarm sefaleti, iskemlelerin kırığı, 
ltnmatlarm yırtığı her ıey onu muata
dp ediyordu. Belki bafka bir kadm 
~~ı bainlarm farkına varmadan 
IDeıut olacaktı. Ve emm idi ki itlerini 
&Gren küçük köyl ükadm bunların has
lletini çekiyordu. Genç kadın daima 
~ hablariyle ıUalü bir antipmbr, 
lttobıarm parlaklığı ile ıiialü aalon -
larda kalöriferin rehavet verici ııcak· 
lltı i.çiade senit Jroltu.klarda uyukhyan 
kı.a külotlu up.klar tasavvur ediyor. 
ide ve modem dötenmit kokulu sa -
londa verilecek çaylarda en tanınmıt 
trkelderin nuan dilckatini celbetmek, 
Olılar tarafından iıtenerek, arzularını 
t.ahrik etımyi dütünüyor ve iıtiyordu. 
kocaaiyle yemeğe oturdukları zaman; 
iç günlük örtü üstünde yedikleri ye-
1Deii. kocuı memnun bir iç çeJdpyle 
llaedb ederken "Matlıild" ıene iizülü· 
1or gümü9 ve kristaller ile ailalü ye -
!bek maaalarını nefis tablolar ile sUa-
1-n:ııı drvarları, en ledz yemeklerden 
'?'1r• celecek bir alaıbalık ve nadide 
bir ay etini tuavvur ediyordu. Elbise 
~-~6cevoherleri de yoktu. Lübten 

...,.. hi:-·~~.;i; .. fili or:. kenclimn 
~ııız"I:! 
diyordıı. lltıttfii 
1U ~ cubetmek •e ~ 
~-lıı:telltep arkadlfı ftMI, onu 
da ı&nnek is~Yordu. Bildin bu ne.
baidl ile eaef 'H yeta içinde gtlnluce 
.m....._ 11lr akpm koca.ı munffer ve 
~, COda llo eve d,tllAdU:. Ellnd.ICl 

blyük-a....-: 
- Al diyordu; itte ..Un içia bk 

feY. Aceleyle aarfı yırttı. içinden mat.
bu bir kart çı~ı. Maarif vekiH ve 
karıaı tarafmclm 18 kinunuunide ve
rilecek bir auınreye davetiye idi. K~ 
Clamm tknit ile bekledili meamuııi • 
'9t yerine biras hapı bir tsnrJa, kar
tı yemek masaamm üzerine M&rak 
l&ylencl1: 

- • illtiYonun ki yapayım bunun 
~la1 

- "-kat ıe91ilitn, bunu bin nh -
metle leni memnan etmek için elde 
ettim. Hiç bir yere çılıllDıyorsım, se • 
Din İCİıl l~laı.ta bir fırsat olacak. 
Bütün remıt &wetliler de orada. 

Koca.ma muatarip bir bakııla bak
tı: 

- Gidebilmek için sırtıma ne giye
•iiaa? Kocası bunu hiç dütünmemit
"- llınlclmdı: 

, - Tiyatroya giydiiin el>iae, o be -
DiGı pek botuma gidiyor. Ve hayretler 
içinde ıuatu. Kansı ağlıyordu. Gö> 
leriaıden iri yq damlaları ağzının ko
lların& doiru yuvarlanıyordu. Kekell
Jerek: 

- Ne;pin Y&r! Neyin var? Dedi. Ma
tild çok tiddetll bir kuvetle teesaürü • 
llU. aaptederek, aakiıı bir ıeale göz yq 
larını aildi ve : 

- Hiç dedi; bu ıuvareye gitmiye • 
CCjim. Tuvaletim yok. Onu bir arka • 
~ver karıamm her halde benden 
._iyi bir elbisesi vardır. Erbk çok 
llalltee.air olmuıtu : 

- Bakalmı Matild dedi: Sade bir 
.lıavaıet aana kaça çıkacak. Sonra her 
hf4e de giyebili:rain. Bir kaç saniye 
dllfUııdü.. latiyeceğl yekunun kocası 
tarafından reddedilmemesini hesapla
dı. Teredcj.iıt ile cevap verdi : 

- Tll!\&TM11 bilmiyorum ama belki 
•art yu. frank yetifir. Kocası biru 
~ Bv. kadar parayı o, yaza, pa .. 
- aünleri arkadapiyle yapacaiı 
-larda. itine çok yarıyacak bir tüf ek 
~ için saklıyorıdu. 

- Hayır l Dünyada tık kadınlar a
rasında fakir kalmaktan daha zelil bir 
!ICY olamaz. 

Kocası haykırdı: 
- Ne abdal şeysi.n t Git arkadaşın 

Forestier'den ödünç mücevher iste. 
Bunu iatiyecek kadar biribirinize bağ
lıaınrz. Bu doğnı idi. Bunu hiç dil -
ıün.memifti. Ertesi gün arkadatımn e
vine gitti. Madam Foreatier'ye arzu -
ıunu söyledi. Kadın gardrobunda.n bir 
mücevher kutusu çııkardı ve arkadaşı
nın önüne bıraktı: 

- İntihap et dostum!. 
Eveli bilezikleri gördü. Sonra bir 

inci kolye ve Venedik işi elmaslarla 
süslü bir altm haç, bunları hep ayna
da tecrübe etti. Karar veremiyor, bıra
kamıyor, tereddüt ediyordu. 

Ve daima soruyordu: 
- Bunlardan başka yok mu? Bir -

denbire siyaıh saten bir kutuda fevka
lide, elma9 akarsu bir gerdanlık gör
dü. Kalbi birden istek ve arzu ile çarp
mağa başladı. Onu alırken elleri titri
yordu. Aynada boynuna taktı.Vecdi
çinde hayran kaldı. Tereddüt ve hay -
ret ife sordu: 

- Bunu, yalnız bunu verebilir mi -
sin? .. 

- A ... Elbette elbette dedi. Ar
kadaşının boynuna atılarak onu öptü, 
öptü. Ve kıymetli hazinesini alarak 
evden 'fırladı. Suvare günü geldi. Ma
dam Loiael fevkalide sükse yaptı. Her 
kesten güzel, herkesten zarif latif ve 
mütebessimdi. Sevinçten deli gibi idi. 
Bütün erkekler onu soruyorlar, ona 
bakıJorlar ve ona takdim edilebilmek 
için fırsat arıyorlar. Kabineye dahil 
olan bütün vükela onunla danaetmek 
i•tiyorlardı. Sarhoş gibi, a<:ele ile 
zevk ile sermest olarak hiç bir şey dü
şünmeden güzelliğinin, muvaffakiye
tinin zaferi içinde, bütün bu hayran-

~ ~lerMıı Mltüa bu uya
~ pfe.C&fr taaıdet bulu

tu çtnde bdm kalplerini saran, dol-
duran, ea bilyf.lk bi'l" galibiyet ve ihti -
pm ile dans ediyordu. 

Saat dörde detru gittiler. Kocaaı 
kendisi gibi bir kaç erkekle benıber 
l.:üçük aalonda uyukluyordu. Ötekile
rin karıları da çok eğlenmişlerdi. Ma-
tild'in çıkarken omuzlarına attığı eski 
glluelik mantosu, fık tuvaleti ile te
zat yapıyordu. Bunu hiuede!'ek, tık 

ktlrklerine sarman zengin kadınlar -
dan kaçımsk iltedi. ıcoc:.ı onu dur -
durdu. 

- Bekle biraz, soluk alırsın ben bir 
araba çağırayım. Fakat o dinlemeden 
acele ile merdwenleri inerek kendini 
aokağa attı. Araba bulamadılar. Koca
sı uzaktan geçen arabalara seslenmiye 
bqladı. -Sen nehrine doğru indiler. 
Nevmit idiler, ıoğuktan titriyorlardı. 
Köprünün üstünde buldukları eski bir 
arabaya bindiler. Bu eekilili ve aefa
letinden utanarak yalnız geceleri itll
yen anbalardandı. Evlerine geldiler. 
Mahzun ve ümitslzdiler. Onun için 
her fC!'Y bitmi,ıi.. Kocaıı diifllndll: 
ublıhleyin onda dairede bulu.nmağa 
mecburdu. Kadın mantoeunu çlkardı, 
aynanm önünde kendisini o gecenin 
zaferi içinde bir kere daha görmek is
tiyordu. Birden acı bir feryat kopar
dı. Gerdanlık boynunda yoktu. Koca
sı aoyunmağa başlamJ!tr, sordu: 

- Nen var? Deli gibi kocuma dön
dü: 

-Yok .. Yok ... Madam Forestier'nüı 
gerdanlığı yok. Çılgın gfbi dotruldu. 

- Ne?-. Nasıl? tmkin yok.-
Onu. bütün elbiseeinkı kıvrımların

da, ceplerinde mantosunun ~inde ara
dı1ar .. Fakat yoktu • 

- Emin misin? Balodan çıkarken 
boynunda olduğuna? 

- Evet onu vestiyerde ellerimde 
tuttum. Yolda kaybetmit olsak mu • 
hakkak sesini duyardık. 

- Belki arabada düttü 1 
- Öyle olacak. Numarayı biliyor 

musun? 
- Hayır .. Kocaaı ne yapacağından 

mütebayyır tekrar sokağa fırladı. Ma.. 
tild elbisesini çıkarmağa kuvet bula -
madan bir koltuğun içine yığrldı. Dü
şünemiyordu. KQcuı yediye doğru 
döndü. 

- Olaun; sana bu parayı •eriyo -
"'-. iyi bir elbise yapmap gayret et. 

.._,e pııü J~ça madam 
~I kederli, üzüntUltl ve meraklı 
""'tlyordu. Tuvaleti bitmifti. Ko -
Cla& bit akfllll: 
bi

- lfeyüı var bakalım? Uç gündUr 
t~dedi. 
- !leııi ııba teY mi? O aqam ta

k-.k biç bir ,eyim yok. batti bir ta
J"lfQ bile_ Pek .efil olacaimı bayle. E-

Hiç bir ıey bulamamıftı. Polise ha
ber verildi, gazeteye ilin verildi, ara -
bacı gerdanlığı ıetirdiği takdirde mü
ldfat verjlecekti. Her nerede bulmak 
imkim Yana aradılar. Madam Loiıel 
blittlıı gün aynı halde, bu korkunç fe -
lAketin önilnde bekledi. KOCMı akpm, 
sap aa_rı, çökmilt yilziyle döndil. Hiç 
bir teY ketfedilememiıtL 

er bu IUnreye 1itmeaeaı daha çok 
le9laeceiim. 

- Arkadqma gerdanlığın fermatu
runuıı kırıldığını ve onu tamire ver
diğini yaz. Böylece bir kaç gün için
de hfılld bir .ey buluru2. Kadm arka
dqma }'Udı. Bir .hafta ~inde bütün 
ümitleri lraybolmuftu. Elli yq daha 
ihtiyarbyan l..oisel: 

ULUS 

r::::::~:::::~:::::~::::~::::~::::::::ı 
NOBETÇIECZANELER 

Puar 
Pazartesi 
Sah 
Caraamba 
Pertembe 
Cuma 
Cumartesi 

: latanbul euaneü 
: Merkez eczanesi 
: Ankara eczanesi 
: Yeni ve Cebeci eczaneleri 
: Halk ve Sakaeya eczaneleri 
: Ece ve Çankaya eczaneleri 
Sebat ve Y eniıehir eczaneleri 

ACELE iMDAT 
Bir yaralanma, bir kasa, fevkallde bir 
hastalık vukuunda acele imdat istemek 
için belediyeler hastanesine (2257) 
numara ile telefon edilir. 

1 HAFTA TATiLi KANUNU IS YASINDA 1 

Tatil günlerimizden acaba 
lôyıkıyle faydalanıyor mıyız? 

V tkent'te ölen çok ımfii bir doatu için Bernar ŞC1": 

Esefle söyliyelim ki : 
Lüzumlu Telefon Numaralan 

"- O hayatında kötü ıriirprizler yapmasmı aevmiyen akıllı bi.r 
adamdı. Hayret ettim.,. demiı. Titil günü ölecek, bir dostunun istirahat 

Yanııın hiban: 0521). _Telefon müra- saatlarmı bapağma ayır1maaı ingUiz edibini eski do9tUna oldukça kızdır-
racaat. ıehir: (1023-1024). - Şehirlera- mil olsa gerektir •. 

.. 

HAYIR raaı: (2341-2342). - Elektrik ve Hava- Birr~k memleketlerde" tatil ,. mukaddestir. Bilhasea İngiltere ile -
ıazı hıza memurluiu: (1846). - Me- r-
aajeri Şehir anbarı: (3705). - Takıi timal memleketlerinde haftada bir buçuk gün di.n1enmek, yapmak kadar 
telefon numaralan: Zincirllcami civa- aranan ve ihmile gelmez sayılan bir anane olmuttur. 
n: (2645-1050-1196). - Samanpuan ci-
varı: (2806-3259). - Yeniıehir. Havuz- Tıp ta ayni şeyi söyliyor: Günde sekiz ıaat çahpcaksınız, sekiz aa-
baııı Bizim takıi: (2323). - Havuzba11. • "1 k · ı k dini eceksini ve haftada Güven taksi: (3848). Birlik taksi : at uyuyacaksınız, eekız saat gu ece • eg enece • en 
(2333). - Çankın caddesi. Ulus tabi: 

1 
~ 

(1291) •• ı.ıanbuı tabisi: (3997). asgari bir gün, mutlak bir mesaiden lıııııı..I IYO f U.Z ,, 
Otobüslerin ilk Ye :ıon seferleri kurtulacak. vücudünüz~ ve kafanızva ·~ e er yap • 

altı günlük yorgunlugun yıprattıgı 

~~°cie:=d::1Jı~:~~·: ;:1~ ~~~ .. y1eri ödeyeceksiniz. lıııııı..leler yapmalıyız ? 
Ulua M. dan Çankaya'ya 7.25 23.00 Bizde bu medeni itiyadın gir- ·~ 
Çankaya'dan Ulua M. na 7.10 23.20 k' bll-"° mesi de pek kolay olmam~ştır. kın zamanlara kadar bir i ı 7 ...... 

Ulus M . dan Dikmen'e 67 •• 3000 2200 •. 0300 Haftada birgün dinlenmenin çok eski 1 Yazan ·• şehrimizde görebildiğimiz sahne, .A-Dikmen'den Ulus M. na 
adetlerimizden olmaaına rağmen .•. u - nadolu içerlerine kadar giriyor. Halk 

Ulus M. dan Keçiören'e 6.00 21.00 zak mazide dedelerimiz hafta tatiline evlerinin en çok rağbet gören faali-
Keçiören'den Ulus M. na 6.30 21.30 c 1 K t tam bir bauaaiyetle riayet ederler; bü- ema u ay yetlerlnden birisi, verdiği temailler. 
Ulus M. dan Etlik'e 6·30 21•00 ıu· n hayırlı i .. ler, hep bu tatil günle- dir. Ankara'da ıinema kapıları, sen .. 
Etlik'ten Uluı M. na 7.00 21.30 " 

rhıe raatlandmlmaya çalıtılınJU1· lerdenıberi bir defa kırıldı: htanbul 
g!~~c~d.e!•t~:b;:!'!! ~-gg ~~-gg Daha ıonraları, yani yakın mazi, altı ci kanun 924 te yürürlüge girmişti. şehir tiyatrosunun oynadığı 11

Baba"' 
· · gün tuurlu ve sistemli bir çalıpnayı Meclıa zabıtları, bu kanun layıbası - temsilini görebilmek için... alonda 

~=~{!~~~~~e~~~/;e 2:~ i7:oo unutturduğu için haftada bir gün is- 'nın miızakercaının oldukça hararetli yer bulmak için sabırsızlananlar ar..
tirahatı da lüzumlu görmemiı ve haf- geçtı~mı. anlacmak~au.r. bırçok muna- sın~a esnaftan, yükaek mektep tale-

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

7.00 
7.10 ~~:: ta tatili kendi kendine ortadan kalk- kaplar oımut. bırçok hatıpler ıoz al- besıne, memu.ra. mebusa kadar her ... 

mıı.. mıı, lehte ve aleyhte aoy,.enmış ve ka- viye .. v.e. meslekte v.atandaf var~ı. 
S. pazan'ndan Akköprü'ye 6.15 7.00 B b 1 ük 1 e 
Akköprü'den S. pazan'na 7.30 9.45 En son olarak hafta tatilini ihya nun ekseriyetle kabul edllmıştır. d . ~tunh un ar, Y1Akks~ etarn sevıye 9 

· · M" p h İleri süriılen fikirler araıındıa egışen ayatı te a ı zının ner-
Bahçeli Evlerden Uluı M. na 7.45 -.- etmek 18tiyen ıtat apı mer um - 1 · 1 ı ı b be .. 't • kaııla-
U. M. dan Bahçeli Evler'e -.- 20.00 • • • • be birçolc.enteresan mütalealara raatbyo - erı o ma • a era r musaı ım 

§ U. Meydanı':rle İstasyon anamda her 
beı dakikada bir ıefer olup tren za. 
mantarı seferler daha ırktır. 

U. Meydanı'yle Yenlıehir. Bakanlık· 
lar. Cebeci, Samanpazan arasında saat 
8 den 20 ye kadar vasati ber be• daki
kada; saat 20 den 21 e kadar her on da
kikada; saat 7 den ve 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferler vardır. 

1 Aklatnlan Vlua lle:rdam"adan saat 2S 
deki son seferlerle bualarm Ultt• mey
dam'na döniitleri aiaem•1•nn datıbt 
saatlerin• tlbidider. 

TeahhtltHl aaat (18) e kadardır. 
Posta saat (19) a kadar latanbul ciheti
ne mektup kabul eder. 

Tren Saatleri 

Samsun hattına : 

Her tabah 8.20. Her 
akpm 19.15 ve 19.50 
de (Puarteai. Per
tembe. Camarteai 
Toroa sürat.) 
Hercün 9.35 (Ka:ree-

dur. Garbın bırçok ananelerını - M '* ---'eketin imin ve hal- rın verdiği itiyatlardır. Bu mu.alt . R 
1
. ruz.. ese ... ,~ 

nimaemiı olan Mıtat Paşa, ume 1 kın ticareti için geceleri bile çalışıl - imkanı eveti, eğlenceye v_e İl~ 
valiliği zamanında, bir müddet cuma maaı lüzumunu ileri sürerek, hafta ta- ayrılmış olan zaman temın edıyor. 
günleri dükkinları kapetmıı, halkı iı - tilinin milletin zararını mucip olacagı, Bu .zamanı. da bize., kanuni bir ~ 
tirahata sevketmek istemiş, fakat aon - tenbelliğe alışılacağı kanaatında bu. - burıyet halınd.e .veren, ~~ft~ titilı ka
raları saraya şikayet ve jurnal edilmit lunanlar olmu,ıur. Hükümetin. ~ucıp nunu~ur. Bu ıtıbarla gu1?1~ye ve et: 
olduğundan bundan vaz geçemiyc mee- sebeplerinde: gayet vazıh ve delıllı ola- lenmıye a~ı~ı~ olmak gıbı çok ara 
bur kalmış.. Halkın işinden gücünden rak, haftada birgün dinlenmenin iıı - dığı?1ız bır ıtıyada kavuştuğumuzu 
ayrıtlarak tıoplu bir hale gelmeebıden euılık, ııhhat, içt~ babyat:lnakunınal- !eabıht ede

1
rken

1 
onun husust yerini da

dafma ko.rbn l&l'8J'. bunda da Mitat dan bir saruret oldup, u ., aoay ıma atır ıya un. 
Pap.'mn clsli ~tlarmclan bir.19111.i bk .....,ıe oaduju .._bir tıp d&vuı "* 
sHmif 9e hemen tatil.bi 8D8ne pS -ı ~ ~ ü.:ah edilmekte ol- Bizim tltll gilnlerimiz hiç de • 
mittir Hiitta o 18dhMriU tp dlid-lMr ........... tjııNJe 6IMI ~ IW- delildlt. 
mahi~t ttermek lem biır de -teı.a sı ... Jet Mecliai"Dln -.Maden cesımit ve ıı...eta mektep talehelerhıe blılan•: 
karıkblm.ı eöylerlcr. bnuııJatmııtır. 95 - 105 gUn arumdald blylk tatil, 

geri kalan 38 haftanın 38 pası w 

B 
dzdc hafta tatili kanunu bun- K anunun tatbiki i~in evcla ba- 19 cumart esi yarısı, meeell 939 teD• 

.. .. .d 1 ko' si içinde bulunan 27 milli bayram w 
dan ıam on bet aeıw; evof, 5 ilıdcı- zı çeaı mueyyı e er yman umt "' ·ı .. 1 . y-LA ı~ --

1.. '--··' 1m ..... H um 1.Cltı gun erı.. -un: 1&1. 1 _.. 

rl, Sivu, Amun ba 
bat tlawindedi.r.) 

Dil'U'büır hattı : Her cila t.U 
Zoapldak battı : Herciln 15.00 

uzum U4llaY o Uf-· er anane, ne il 
kadar kötil. olur• oJaıµı, kolay koby z aııyor. 
,erini bilh-a kendinden daha iyisine Bizde devl~t memurlarmm Mnede 
vermez. Bu hakikat ddlayııriy.le hafta bir ay mezunıyet hakkı Yardır. Bir· 
tatili kanununa a kıtı hareket eden- çok meml.eketlerde bu yolttul'. ac.. 
1 d :y al t Dab ra gene bırçok memleketlerde. me-
er en para Cf:SMI Ullllll ır. a ~--~ . 

alar bUkUmet· biltün bUtün tatil mur, crnesı gtlntl •kpme kadar 
gün kutuda iemi bulunan kuyumcuya ifçi gibi ıular ile ortalık yılray«du. •~nr 1 ' . çalııır. 
aittiler. Kuyumcu: Fakat, basan, koca9ı ifte iken peace- aünlerlni ve bayramları ~esbit etmı1ı Hafta tatili kanunu on '-- -
•- · ö-n- ı..- k uluul bayram ve genel tatıUer hakkın· _, ı-.--

- Biz yalnız kutu satarız mücevher renııı uu .. e oturuyor, ...,.mı onara da b' kanun li ihu bu ı. ak Ka girerken, batıra tu geliyor: Aca 
değil madam, dedi. Nevmidi.efen hasta dayıyarak dUflinüyordu. O balo pce- u .. !.. ı ır ,ar - devletin birçok fedalrılrbldarla Yefdi.. 
ve bitkin bir halde bk mkevheRiden -.1 ne kadar zarif, ne kadar güzeldi. B- mutaya MllHD_.--r. ti bu lmkinlardan iaml faydalana-
diğerine kottular. Bir taneeinde öte • ğer bu kolyeyi kaybetinlleydi ne o • Bisim ilk tatil aDoümftz cuma idi. biliyor muyuz? 
kine benzi yen akarsu gerdanlık bul - lurdu? • Politik, ekonomik mtinuebetlerde bu • Bir pazar gilnil, Ankara llObJdari. 
dular. Bu kırk bin frank kıymetinde Kimbilir? Kid>ilir? Hayat ne p - luaduiUIDllS meaale~tlerd~n hemen nı dolaşınız: nereye gittlifn.i kenclJ. 
bir kolye idi. Kuyumcu onlara otuz al· rip t Ve değitik l Bir inaanm kurtulup yG.se dokunınIA ~ti~ ~ puar 01• &i de pek iyi tayin edememit olan bir 
tı bin franga bınkıyordu. Uç günden maılnolmuu için çok az bir teY Wi i- dujundan, haf tada ıkı ciln ıfler ~~ • halk kalabalığı, caddeleri doldurm ... 
evel satmamasını rica ederek dükkin· dl. Bir pazar günil Matild kendJalni sun cidiyor~u. Bu .bal. bilbwa t_tc.art tar. Si~ecnalar, içeri if.nnek için un 
dmı çıktılar. Loisel'e babasından ocı bir haftanın yorucu itlerinden usak mahfiller iç.ııı ld>tü neticeler verıyor- bekliyen halkla doludv. 
sekiz bin frank kalmıftı. Ust tarafını hieletımek için Champl-Elyeue'ye 1ra- du. Bunun üaerine cuma, yerini pazara Çoğunun sıht prtları ihtiva ettttl-
• d fak b' · · tı. B" d bıraktı ve bu aumle enternasyonal i ıı 1. • ~ • 
ıatikraz edecekti. Bin frank şuradan, ar u 

11
_ 

1 
ır gekzbı~t~-~ap ,ıt d''; rO:... ilemin bir prtına daha intibak ettik. n

1 
suyk1ıyemıyece6.mı.c kahveler, tık· 

bin fralfk buradan bir kaç bin altıa g.enç g~e ve fi ır .-ılll gvr "",.-- 2739 alı kan u1 sal ba mı tr ımdır. Buralarda metple çok 
başka bir yerden borç alarak mahvedf.. cuğu ile geziyordu. Bu madam Fora- 7~ıı i ~ u 1 Y~~ yeknuaktır: Tavra, domino Ye •lre.. 
ci mukaveleler altma pdi. Her tiirlü tier idi. ~i heyecan içinde 1raldı. ~~-~~tn~u: tauDabaer yenı na ara

1 
•• gore insanı eğlendirdiği zan ve bbul olu. 

Gidi k idil Mademki-'-- -.uı --· 10nra mec ıaın son b' .. .. klia'k ak' ·· borç verenlerle ite girltti. Ve biltün d ' bop 1onupaöd.mı . l, h ~ devresinde~ ettiii bir kanun liyi- nantal ır suru ı v ıt oldiirme ._. 
mevcudiyetini sarsan, kendisi de bile- 1 rç arını emıtt ona er ,eyı bu il Ebedi Sef Atatil k'On Sam_ sı arı. 
meden imzasını tehlik-e dütürerek, söyliyecekti. Ni&in aöyleme8in? Ona ~ e,ak butık'-- 19 ... _r 1919 Ankara, Türkiye'nin, meeJeklerl"' 

-ı akı... suna ay ""' -..yıa ae- • 1 . 
üstüne yüklenen istikbalin karanlık Y -ytı: · ı'ld"" ümü lik ba ıevıye erı bakımından en zengin .... 
-~ · k - Bonjur Jeaııne. Otıeki onu tanı- ne9ı y ı!~n 

1
• •tapotirllve genç .rdY: ri.dir. Burası evell bir memur, ...... , .. 

DÇl,aletinden botularak, rubu, ıı ence- d V k d" f _ ... __ 1 an ramı OllM& gene er arasına gı ı. be ::- ..... . . uu 
ter içinde harap olarak kuyumcuya yama ı. e en ı ıını ı.-u o mıy B. d t1 t'l .. 1 . ve munevver ~.rıdır. Okuma ,.... 
koftu. Otuz altı bin franga kolyeyi aa- bir kadınğ tarafından : kadar~=~:,~ -n:r~:·::ac::.: ~: 1~::~ ;::ıiapeti, bir Türkiye rekoru nrir: 
tın aldı. Matild kolyeyi arkadafına i- si.zce ça rılmak oııu yrete .-Y- - ve mekteplerin kapalı kalmuı karar • e &l.S ... 
ade ettiği zaman 0 , geç ka1maamdan dil. ı.,tırıldı. Sonra Ankara: modem bir fehlr ol-
mütevellit bir ilbkar ile: - Fakat madam 1 Ben ai~ taıumı - Bizde hafta tatilinin kuıa tarihçesi duğundan bu ~ayatı cibulıyan bik8D 

- Bunu biraz c1aba evet getir- yorum. aldanıyorsımuz. itte budur . meslekler ve ıı tubelerlnden fttaa-
meli idinia. Bana da l.Uım olabilirdi, - Hayır! Ben Matild'im. Doıtu bir • datlar bulunur: ıanayi ve ~ilk .,. 
dedi. Kutuyu açmadan aldı. Ya açaay- feryat kopardı: • • • • natlar; inpat bina ve mobilıe ADAr 
dı .. Matild diifü.nüyordu. Onun deiif" - Oooo- Zavallı Matild'im naaıl H af ta tc iU bıze bırçok yen1 ıtl yii i ağaç itleme sanayii: demir Nna-

tiiiııi anlarsa, kendisi bir hırsız mev· değifınipin. ?'8tlar kazandırmıttır. Hem de, yii; makine cihu ve ilet ım.ıat ...... 
küne dütmiye<:ek mi idi? Madam Loi- - Evet çok değittim. Çok hatin en eksik taraflarımıadan birini tamam- yii; dokuma sanayii, kimya saııayU; 
sel hayatın en koritunç cephesini ta- günlerle karfı)ıqtım. Seni aon ıördü- ı.ma hUR8unda müllbet itiyatlar . . • ldğıt ve tabı sanayii; deri k~ 
nnruttı. Kendisine düten vazifeyi ğüm gUndenberi kjfi derecede sefalet Türkiye halkını tetkik eden yabaG • sanayii; gıda ve içki sanayii; el~ 
kahramanca yüklendi. Bu müthit bor• çektim. Bunlar hep senin yüdlndea. cılar, hemen hemen büyilk bir ekseri - 11.nayii ; elektrik ve ıaz sanayii ~ 
cu ödemek lhımdı. Ödiyecekti de. - Benim yüzümden? N•ıl olur? yetle, umunıt olan fU ftafımızın üstün. birçok villyetlerimisde bul~ 
Hizmetçiyi savdı, evi değiftirdi. Ve ta- - Bana verdiğin gerdanlıjı hatır - de duruyorlar : ıis, u gülen, az eğle - genit it tubelerinde çalıtu ntıua41# 
vaıı arasında küçük bir oda tuttu. En lıyonun değil mi? O baloya giderken.. nen, t~lulutıı, neteYİ u teven bir aay•ı yirmi bini qmaktaclır. Yalım 
kaba ev itlerini öğrendi. Yemek iperi- - Bvett El Bvet. milletamb.. ticaret ve ticarete yardımcı ~ 
ni öğrendi. Penıbe tımaklarmı haraP -İtte ben onu kaybet:miftim. Eter yakın Hmanlara kadar de- uğrapnlar sayısı 6775 dir. Nakllp 
eden bulafıkları yıkıyor, çaml!lr yı.. - NaaıJ oldu. Mademki bana ilıde ~1 o~aıı:. konan bu t~tbis buıün ve muvaaalac:la hizmet edenler, 4136 
kayor, her sabah evin ihtiyacmı almak etticı. bıraz değıfD11wae bunu borçlu olduiu- yı bu)uyor. 
için çarpya kotu ordu. - Sana getirdifim büsblitiln bqka mus aebepler anwmda hafta tltili ka- Bütün bu rakamlar, ıunu iapat tt· 
Aşağıdan suyJ da. her merdivende bir benseriydi. Ve ifte on ~ir onu nunu batta gel1>:or. mektedir: Ankara' da, mealeJderi bir 

ıoluk almak için durarak 0 çıkarıyor- ödüyoruz. Biz bunu &diyecek •aziye:t- m!:is~kler bıze çok ıteYler analt- olan ve ıeviyeleri biribirine çok JÜ
du Kaba bi i i ibi . ini or pa • te değildik bi.liyo~ Fakat timdi ber • ır · memlekette einema .. f18ı, lqanlar arasında; birlikler, kultlpleı, 
ra;ı aantim ~~img h.:iz,..1aıa: 'duk. teY bitti .. Çok memnunum. ;:-:ı, eğlence yerleri, guino- cemi;tetler ıibi topluluk yerleri kur-
kıln diikkin dolqıyon:lu. Her ay borç Madam Foreatier durmuı~: 1 olarak artmaktadır. Ya- mak mümkilndilr. 
ödemek lizımdı. Kocası bötUD gün i- - Naarl? Benimkinin yerıne bir el
finde çalıııyor • ıeceleri pek u bir pa- lD8f.. gerdanlık mı aldm? 
ra mukabilind~ evde kopyalar yaıpı - - Evet aen bile farkedemedin delil 
yorclu. Ve bu bayat on sene devmı et- mi1 O kadar benziyordu ki .. 
ti, On ıene i.finde her teY öd.-ıitti. Madam Fore.ttier büyük bir heyo-

de - Aın8 bu mevsimde taze çiçekler 
~ilir. Hem de pek tık olur. 

: itle ftatıga iki aUsel gtil alabilir -
._ llatild kani ollD'll""ftL - Bwıu dedi; ödiyeceğiz. Ertesi 

Madam Loilel ihtiyarlapuftı. Kaıba- can ile arkadafmm elleriııi yaıbladı : 
1afmıt tert •• hafia olmuftU. Feaa ta• -Ah zavallı Matildim ... Benim kol
ranmq saçları, kmma elleri, Iaııa. el • ye yalancı idi" Nihayet beı ylb frank 
bileeiyle, yli.kaek ..:le 11ıo1Mafu7or, bir deierinde bir te1di. 
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NİKEL KURUSLAR VE BRONZ BES 
TEDAVÜLDEN KALDIRILIRKEN KUR USLAR ı::::::::::::Y.:i~~:r.~!~:~!.:::::::::::ı ~ .. Q,Ç,.Q.~ ..... !.~ .. !! .. ~ .. ~ .. ~.~ 

Ufaklık paraların 
tarihçesine bir bakış 

Eski nikel kuruşlarla beş kuruşluk 
ve yuz paralık bronz paraları, yılba
tından itibaren tedavülden kaldırıl -
mııtır. Bir sene müddetle malsandık
lariyle Cumhuriyet merkez bankası 
tarafından mübadelesi devam eoecek 
olan bu paraların ne zaman ve nasıl 
tedavüle çık.ırıldığını, ne miktar dar
bedildiğini, daha önceleri b:.ışka ne gi
bi ufaklıkların basıldığı hakkında el
de ettigimiz ma!Umatı buraya kaydet
mcği faydalı buluyoruz: 
Osmanlı imparatorluğunun hemen 

her devrinde, para, ekseriyetle gü -
müştü. Hatta ilk basılanı da, üçü bir 
dirhem vezninde olmak üzere, (akçei 
06.mani) adı verilmiş olan sikke idi. 
sonraları, (mangır) adiyle bakır para
lar da kesildi, fakat bu da giımuş ak -
çeyc göre yani ikisi, üçü, ördü ilh bir 
akçe olmak üzere hesap olunurdu. 

İlk altın sikke de Fatih zamanında 
basıldı. 

İmparatorluğun hudutları genişle -
yip miıbadele ihtiyacı çoğaldıkça pa -
raların cins ve şekil itibariyle miktar
ları da fazlalaştırılmış ve küçük, bü -
yük mikyasta, türlü cinslerde paralar 
basılmıştır. 

İmparatorluğun muhtelif devirle -
rinde askeri harekat ve diger amille -
rin tesiri altında fazla paraya ihti -
yaç hasıl oldugu ve başka bir suretle 
para temini de mümkün olmadığı za -
manlar, sikkelerin ayarlarının düşü -
rülmesi, yani, gümüş ve altın mikta r -
!arının azaltılması çarele rine baş vu · 
rulmuştur. 

Bir zamanlar ufaklık olarak kulla -
nılan paralarda dahi gümüş esası üze
rine muamele yapılırken sonraları on
ların da ayarları düşürülmeğe ba~l~ -
nılmıt ve en nihayet ufaklıklar ıçın 
gümüş usulü terkedilerek bakır, ni -
kel ve aa· madenler kullanılmıştır. 

Akçe o rak hesap edilen gümüş 
aiklreler, 08 hicri senesine kadar şe
kil ve biç ı itibariyle muayyen bir u
tule tabi madan basılırdı. Bu tarih
ten sonra üdevver ve muntazam ola
rak bassı ası kararla,u. Ve ayrıca 

e esasına ilaveten yeni bir 
kabul olundu: (Mcskfıkatı 
verilen bu yeni tarz sikke
ne gümüş olmak üzere, 

mevcut a 
ıikkc dal 
cedide) a 
ler, cinsi 
(kuruş) i 
kırkta bi 
bu hesap 
ıikkelcr 
muamele} 
lunarak Y 

'Oçüncü 
w darbol 
kadar kıta 
dı. Fakat 
deki güm 
ğa ve aya 
'Üçüncü M 
aksamının 

ıindc bir t 

o senclcrd 
le ve altm 
müş sikke 

Birinci 
larında ma 
ikasiylc se 
lik) naniiy 
gümüşmik 

ha basıldı. 

men beşte 
sikke basıl 

baarlmaıu y 
açmış ve b 
başlamıştıı 

lcrc dok 
birer kırat 
dirhem ka 
5 liklerlc 
bette tenz 
!arına dok 
rihinde yi 
ruşa muac 
ıı olmak ı 

sikke dah 

Bu yeni tarz kuruşların 
(para) itibar olundu; ve 
erinden 20, 10, 5 paralık 
rbına başlanıldı. Hesap 
nde de akçe usulü tcrko
nc kuruş ikame olundu. 
hmct'in zamanında kabul 
an bu paraların 70 sene 
şekillerine dokunulma

nraları bu kuruşun için
miktarlarına dokunulma
rı azaltılmaga başlanıldı. 
tafa zamanında kuruş ve 
zninde dörtte bir dcrece
zilat vücuda getirildi ve 
yrıca <altmışlık) namiy
>ara kıymetinde bir gü -
ha basıldı. 
dülhamid'in son zaman
ece hasıl olan zaruret sa
n paraya müsavi ve (iki
magşuş, yani, içindekı 
ı azaltılmış bir sikke da
iınciı Selim devrinde de 
sikke darbına lüzum ha
ki sikkeye nisbetlc he -
magşuş ikişer kuruşluk 

uş paraların bu suretle 
bir sikke şekline yol 

;ian sonra metelik devrı 
ou devirde gümüş akçe
ılmasa da. paralardan 
kuruşlardan bir buçuk 

, aksamından olan 20, 10, 
mışlıklardan yine o nis
yapılmış ve fakat ayar -

ulmamıştır. 1205 hicri ta
magşuş ve iki buçuk ku
(yüzluk) ve bunun yarı
re (ellilık) namiylc iki 
ıkarılmıştı r ki bu sik"ke
:<Cıkat kararnamesinm ila
kadar bir kısım yerlerde nı zamanı 

tedavül et ştir. 

İkinci lt ıımut zamanında, üçüncü 
Selim ve stafa IV ün sikkeleri gi
bi yüzlük, :ilik ve kuruşların darb.ı
na devam !unmuş ve 1205 te sekız 
dirhem ve n nde ve 730 ayarında ve i
ki yüz pa a kıymetinde (Cihadiye) 
namiyle bet kıtruşluk ve aksamı dar -
bolunmuıt r. 

1236 tar hın9c gümüşün fiyatı yük
seldiğinden ki dirhemden kuruş, dört 
dirhemden ıkilik ve bunlara kıyasen 
rubu kuruş ve paralar basılmıştır. 1239 
ela kuruılar vilayetlerde bir buçuk ku-

Talat Mümtaz YAM AN 
ruşa, yani, 60 paraya alınıp verilme - Alman nikel fabrikası bu miktar ni
ğc başlanıldığından 10 ayarında halis kelden, pul halinde, şu miktarda ima
gümüş z.am ve yüzde altmış ayarına !atta bulunmuttur: 
çıkarılarak 60 paralık yeni sikke çıka- Para adet İtibari kıymeti 
rılmış ve teşkil5tı askeriye dolayısiy- kuruş 

le yapılan fazla masraflardan ötürü 40 20 milyon 20 milyon 
sikkelerin yeniden ayarlarının bozul- 20 70 milyon 35 milyon 
masın.a lüzum hasıl olmuş ve 1244 se- 10 120 milyon 30 milyon 
nesinden itibaren kıymeti hakikiye - 5 120 milyon 15 milyon 
sile tedavül eden metalik sikkelerin Pullar Almanya'dan geldikten son
envaı tedavüle çıkarılmıştır. 11k defa ra, 1stanbul'da paraların darbına baş -
tedavüle çıkarılan bu sikkelerin ayarı !anılmış ve ilk 10 ve 5 paralık nikel 
binde 220 - 225 kadardı, ve çeşitleri de meskukat 20 kanun; I 1326 ve ilk kırk 
(5), (2,5) ve (1) kuruşluk ile 20 ve 10 paralık nikel de 9 ikinci kanun 1328 
paralıklardan ibaretti. Uç sene sonra tarihinde basılmıştır. 
bu metaliklerdcki gümüş miktarı bin- Darphanede bu paraların darbı de -
de 170 - 175 e kadar indirildı . İkincı vam euerkcn Trablusgarp ve Balkan 
tertip olmak ve mccmuunun mıktan, .ıarpleri çıkmış ve sonunda bir kısım 
evelkilerin mecmuundan bır mısli zı- arazi yabancı işgali altına geçmış ol -
yade olmak üzere 360 milyon kuruşluk duğundan, tabiatiyle Osmanlı mesku
metalik sikke basıldı. katı oralarda tedavül ctmemeğe ve 

1249 tarihinde bu yolda sikke darbı memlekete gelmeğe başlamış. bu defa 
terkolunmağa başlanmışsa <la yalnız, da memlekette ufaklık miktarı çoğal
ufaklıkların katına, 1260 senesine ka- mıştır. Bu cihet göz önünde bulun -
dar devam olunduğu anlaşılmaktadır. durularak, basılmakta olan paralardan 

1244 tarihinde, vezni, metalik beş - 1328 senesi sonuna kadar te<laviile çı -
liklerin vezninden biraz daha aşağı, karılmış olan 38 milyon kuruşluktan 
fakat ayarları iki misli olmak ve be - fazlasının tedavüle çıkarılması mah -
her adedi 240 paraya rayiç olmak üze- zurlu görülmüş ve 25 mart 1330 tarih
re, (altılık) namiyle bir sikke daha li bir kanunla mütebaki kısmın teda -
tedavüle çıkarılmıştır. vüle çıkarılmasından sarfı nazar edil-

Abdülmecit zamanında başlıyan ıs - miştir. Fakat o zamana kadar beş ku
Hihat üzerine, magşuş sikkelerle me - ruşa kabul olunan altılıklar ile bunla
taliklerin de ıslah edilmesi kararlaş - rın yüz ve elli paraya tedarik edilen 
mış ve yüzde doksan beşi bakır, üçü yarım ve dörtte bir değerinde olanları 
kalay ve ikisi çinkodan mürekkep bir ve beş kuruşa kabul olunan kara beş -
halita halinde, 40, 20, 10, 5 paralık sik- likler ile nısıfları ve gümüş kuruşluk 
keler basılmıştır. O zaman basılan bu ve yirmi paralıklar; Mahmut il dev -
bakır kırklıkların vezni, 6 dirhem rinde baaılmı' olup s. ıo. 20 paraya te-
10 1/ 2 krat idi. Öteki paraLarın vezni davül eden eski meteliklcr; ve 1316 
ise bunun yarısı, dörtte ve sekizde bi- senesinde ihdas edilen 10, 5 paralık 
ri miktarlarında idiler. Bir aralık ba- (yeni metelik) adındaki meteliklerin 
kır (bir paralık) sikkeler de basılmış- 1331 senesinden itibaren tedavülden 
sa da, bu şekil, sonralan terkolun- kaldırılması üzerine, bunların 1332 se
muştur. nesi iptidasına kadar yeni basılan ni-

Abdülmecit azmanında darbedilen kellerle mübadelesi kararlaşmış ve ar
bu şekil bakır paralar, Abdülaziz'le tan nikeller de bunların mübadelesine 
Hamid'in cülualarında da basılmıştı. tahsis olunmuştur. Fakat umumi har-

Bilahare 1296 tarihinde çıkan bir hın zuhur ve nikel tedarikinin de güç
meak\ıkit kararnamesi ile bu bakır letm-i \lserlne z tubat ıssz tarlkff blr 
paralar tedavUlclen kalclırılmıt ve ya\- kanunla Zeytinburnu febrlkaaı ocak -
nız ufaklık olarak Mahmut 11 zama - larında bulunan nikel parçaları, sairi
nında ve Abdülmccid'in tahta çıktığı şe yarar madenlerle karıştırılmak su
zaman darbedilmiş olan altılık ve ak- retiyle bir halita vücuda getirilmiş ve 
samiyle kara beşlik ve aksamı metalik bunlardan kırkar ve onar paralık mah
paralar bırakılmıştı. Bunlar da mağ - lı1t nikel para basılmıştır. Bu mah -
şuş idi. Bu kararname ile mağşuş olan llıt paralar için o zaman Osmanlı ban
bu sikkelerden altılıkların kıymeti al- kasına kıymeti kadar evrakı nakdiye 
tıda bir, kara beşliklerin ve metalik- konulmuş. fakat, 27 mayıs 1337 de bu 
lerin kıymeti de yarı yarıya indiril - karşılınklar lağvolunarak kağıt para
mişti. lar son Osmanlı hükümetince sarfo -

Müruru zamanla ufaklık miktarı a- lunmuştu. Bu sebepledir ki bugün 
zalmış, alış verişte müşkü11it çıkmı.ş kırk paralıkları tarihe karışmakta o -
ve bir Osmanlı altın lirasına mukabıl lan bu saf nikel paralar arasında mah
ancak 95 kuruşluk metalik vcrilmeğe llıt olanları da vardı. Bu cins nikeller
başlanılmış oldugundan, 1316 senesin- den 19.374.010 kuruşu kırklık, 13.172 
de, terkibinde ' 0 10 gümüş ve 90 ba- kuruş onluk olmak üzere 19.397.182 
kırdan mürekkep on ve beş paralık kuruş mahllıt nikel para basılmış ve 
mağşuş sikke darbedilmiştir. O z~ - tedavüle çıkarılmıştı. 
manki dcgeri 148 bin lira olan bu sık- 133 senesi sonuna kadar saf nikel -
kelere (yeni metalik) adı verilmiştir. lcrden gerek piyasaya ve gerekse mü
Sonraları bu metalikler de azalmış ve badele auretiyle tedavüle konulan bu 
yine ufaklık sıkıntısı baş göstermiş nikel paraların miktarı: 
ve 1326 senesinde kabul edilen bir ka- Para Kuruş 
nunla 40, 20, 10, 5 paralık olmak üze- 40 19.956.943 
re 100 milyon kuruşluk nikel para ba
sılması kararlaşmıştır. 

Halis nikelden basılması kararla -
şan bu metalikler için, o zamanları, bir 
kısım devletlerin nikel paralarında ol
duğu gibi, ortalarının delik olması 

düşünülmüşse de, bu deliklerin bu -
lunması, paraların ortalarına tuğra 
konulmasına mani olacağı ve ayrıca 

toz ve kir tutup mikrop yuvası teşkil 
edeceği ileri sürülerek, bundan va7. 
"'eçilmiş ve yalnız altın, gümüş para
lara benzememesi için kenarları tır -
tılsız bırakılmıştır. 

İşte tedavülden kaldırılmakta olan 
nikel kuruşlar bunlardır. O zaman bir 
paranın ağırlığı, kendinden küçük pa
ranın ağırlığından % 50 kada~ . f~z.la 
olması, yani, büyük cinsten ıkısının 
küçük cinsten üçünün veznine müsa
vi olması esası kabul olumuş ve ku -
turları dahi seyyanen yekdiğerindcn 
2,5 milimetre kadar farklı olarak ele 
alınmıştır. 

Bu nikel mcskfıkitın kutur, vezin 
ve ayarları şöyle idi: 
Para Mm Gr Binde nikel 

iO 23.5 6 980 
20 21 4 980 
10 18.5 2.65 980 
5 16 1.75 980 

İstanbul darphanesinde darbı ka
rargir olan bu paralar için 928 bin kilo 
halis nikel ahnmaaı icap etmit ve bu
nun pul halinde mübayaası için bir 
münakasa açılarak beher kiloau, altın 
esası üzerinden, 21.95 kuru,a. Alman
ya'da Müttehit Alman. ni~e~ fabrika -
tarı şirketine ihale edılmııtır. 

20 
10 
5 

34.936.657 
29.500.000 
11.800.000 
95.700.210 

kuruşa baliğ olmuştur. 
Aynı şekilde tcdaviılden kaldırıl -

makta olan bronz beş kuru§lUK ve yüz 
paralık ufaklıklara gelince: 

12 şubat 1340, tarih ve 411, 16 nisan 
1341 ve 626, 4 şubat 1928 ve 1207 nu
maralı kanunlarla, hükümctc 100 mil
yon liralık 100 paralık, 5 ve 10 kuruş -
luk bronz ve 25 kuruşluk nikel mcs
kukat darp ve tedavüle çıkarılması 
salahiyeti verilmişti. 28 mayıs 1934 ta
rih ve 2461 numaralı kanuna tevfikan 
bunlardan on kuruşluk bronz ve yirmi 
beş kuruşluk nikellerin 1.1.1938 tari -
hinden: mütebaki beş kuruşluk ve yüz 
paralık bronzların ay başından itiba -
ren tedavülden kaldırılması icap et -
miştir. 

.ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

- Pek Yakında -
: PAMUK PRENSES ve 7 CÜCE : 
: başhyar. Sabırıızlıkla bekleyiniz. E 
~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır' 

Zayi - Pederim Kalyon katibi mer
hum Sadcttin'dcn bana tahsis e<ıilen 
2618 numaralı maaş cüzdanıma aitse
nedi resmimi zayi ettim. Yenisini ala
cağımdan bulunduğu takdirde hükmü 
olmadığını ilin ederim. 

Saraç Sinan mahallesinde 
sokağında 100 No:lu evde 
'Onlüaoy 

Hünlcr 
Naciye 
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Çoraphk yün ipliği ahnacak 
latanbul Jandanna Satm Alma 

Komisyonundan : 

1 - Evsafiyle, nümune ve şartna
mesine göre 8400 kilo çoraphk yün 
ipliği müteahhidi nam ve hesabına 12 
ikincikanun 939 perşembe saat 15 de 
Gcdikpaşa'daki İstanbul jandarma 
satınalma komisyonunda açık eksilt
me ile satın alınacaktır. 

2 - İsteklilerin 2490 sayılı kanun
da yazılı şartları haiz buunmaları ve 
teklif edecekleri fiatın yüzde yedi 
buçuğu nispetinde ilk teminat mektu
bu veya makbuzu getirmeleri şarttır. 

3 - Şartname her gün adı geçen 
komisyonda görülebilir. Veya parasız 
aldırılabilir. 

4 - İsteklilerin yazılı gün ve saat
te satın alma komisyonumuzda bulun-
maları. (9346-5276) 9526 

İnşaat münakasası 
C. H. P. Aydın llyönkurul Ba§

kanlığından : 

Eksiltmeyi' konulan iş: Aydın park 
karşısındaki binanın tadilen ikmal 
inşaatıdır. 

Bedeli keşfi: 14164 lira 83 kuruş. 
tur. 

Bu işe ait evrak: Eksiltme şartna
mesi, mukavele projesi, nafıa işleri 

genel şartnamesi keşif hulasası, pro
jesi dosyası. 

Bu evraklar belediye fen işleri mü
<lürlıigi.inde veya parti bürosunda gö
rülebilir. 

Bu işin ihalesi 12 ikincikanun 939 
perşembe günü saat 17 de kapalı zarf 
usuliyle Aydın Parti Uyönkurul baş
kanlığında yapılacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için talip
lerin % 7,5 muvakkat teminat verme
leri ve müteahhitlik vesikası ibraz 
eylemeleri ~rttır. 

Teklif mektupları ihale saatinden 
bir saat eveline kadar ilyönkurul baş
kanlığına t evdi edilmiş olmalıdır. 
P ostada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez. 9554 

Şose yaptırılacak 
Tekirdağ Vilayetinden : 

ı - Xiipab sarf uaullyle •blltııne
ye sıkarılan ve ihale gUnUnde talibi 
bulunmıyan Malkara - Keşan yolu
nun 58 + 400 - 65 + 630 kilometre
leri arasındaki şose inşaatı bir ay i
çinde görünecek isteklisine pazarlık 
suretiyle ihale edilecektir. 

2 - Keşif bedeli (35287) lira 52 ku
ruştur. 

3 - Eksiltme pazarlık usuliyle ya
pılacaktır. 

4 - Bu işe ait şartname ve sair ev-
rak şunlardır. 

A) Keşif hulasa cetveli 

B) Keşif tafsilat cetveli 
C) Grafik. 

D) Mesafeyi vasatiye cetveli 
E) Mukavele projesi. 

F) Eksiltme şartnamesi. 
G) Hususi ve fenni şartname. 
K) Bayındırlık işleri genel şartna

mesi. 

İstiyenler bu şartnamedeki evrakı 
Tekirdağ nafıa müdürlüğünden alabi
lirler. 

5 - Pazarlık 26. 12. 938 tarihinden 
başlar 26. ı. 939 tarihine kadar devam 
eder. Bu müddet içinde zuhur edecek 
taliplerin Tekirdağ daimi encümeni
ne müracaat edebilirler. 

6 - İsteklilerin pazarlığa girebil
meleri için (2647) lira muvakkat te
minat vermeleri lazımdır. 

7 - İsteklilerin pazarlığa iştirak 
edebilmeleri için Nafıa müdürlüğüne 

müracaatla bu iş: yapabileceklerine 
dair vesika almaları lazımdır. 

10012 

Pamuk islôh istasyonu 

yaptır1lacak 
Malatya Ziraat Müdürlüğünden : 
8-2-939 çarşamba günü saat 14 de 

Malatya Ziraat Müdürlüğü dairesin
de 3366 lira 74 kuruş bedelli pamuk 
ıslah istasyonu ikmali inşaatı açık 

eksiltme usuliylc münakasaya konul
muştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık iş
leri, genci hususi ve fenni şartname
leri proje hulasasiyle buna mütefcr
ri diğer evrak her gün gün Ziraat mü
dürlüğünde görülebilir. 

Muvakkat teminat 252 lira 50 kuruş 
tur. 

İsteklilerin bu ite girebilmeleri i
çin 30 bin liralık it yaptığına dair al
mı§ oldukları vesikayı ve ticaret oda
sı vesikasını komisyona ibraz ctmeğe 
mecburdur. (41) 10069 

Kiralık: 

Kiralık - Ucuz kalorifer vebolit ve 
sair tesisatlı apartman dairesi ayrı 

konforlu odalar Demirtcpe Emek a
partmanına mracaat Tel: 3295 9391 

Bir Bayana kiralık oda - Aile 
yanında Bakanlıklar karşısı bulvarı 
görür 1 oda kiralıktır. Müracaat Nu
ri Tel: 3921 9504 

Kiralık - Kavaklıdere Güven evle
rinden asfalt üzerinde yedi odalı mü
şamba döşeli telefonlu bir numaralı ev 
3 719 telefona müracaat. 9 

Kiralık - Ulus meydanı Koçak ha
nında birinci katta yazıhane için elve
rişli 2 ve 3 odalı daireler kiralıktır. 
Kalorifer ve Asansör vardır. 33 

Kiralık - Bakanlıklara yakın 5 ge
niş oda hizmetçi odası, 2 hela geniş 

balkonlu, bahçe içinde 1 kat ucuza. Se
lanik Cad. No. 51 Y. Şehir Tl: 2953 -
1347 34 

r .............................. . 
İ Küçük ilôn şartlar1 

i Dört satırlık küçük ilanlardan: 
Bir defa için 30 Kuruı 

i 

1 

İki defa için 50 Kurut 
Üç defa için 70 Kuruş 

Dört defa için 80 Kuruş 
Devamlı küçük ilanlardan her defası 
için 10 kuruş alınır. Mesela on defa 
ne:;redilecek bir ilin için. 140 kurut 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere 
her satır, kelime aralarındaki boşluk
lar müstesna, 30 harf itibar edilmit
tir. Bir küçük ilin 120 harften ibaret 
olmalıdır. 
Dört ıatırdan fazla her aatır için be
her seferine ayrıca on kuruı alınır. 

Küçük ilanların 120 harfi 
geçmemesi lazımdır. Bu mik· 
tarı geçen ilanlar ayrıca pul 
tarifesine tabidir. 1 . : ....................... _______ _. 
Ucuz satılık arsalar - Vekiletler 

karşısında hava ve manzarası fcvkali 
de. Mürcaat: Bay Tarık, Dikmen cad-
desi, Yış Sokağı No. 16 15 

Satılık - Ankara'nın her tarafında 

Kiralık Oda _ Bir bay için, banyo- irat getirir beton ahşap ev ve apartı 
lu, möble. Yenişehir, Tuna caddesi, manlar Kınacı han No. 16 Tl: 2406 
Yiğitkoşun Sokağı No. 15. 37 16 

Kiral k oda - Kalorifer, elektrik, 
daimi sıcak su banyo dahil, balkonlu, 
aylığı 35 L. devren. Atatürk bulvarı 
Yenice Ap. No. 3 40 

Satılık - Yenişehir Meşrutiyet cad. 

yevmiye 120 - 130 lira peşin satış ya 
pan bir bakkaliye azimet dolayısiyle 

devredilecek. Tl: 2538 19 

Acele satılık arsalar - Koeatcpc'de 

Muammer Eriş'in köşkü karşısında 

vekaletlere yakın imar dahili parsel 
Kiralık - Atatürk bulvarında Kut - lenmiş toptan perakende Tel 2406 55 

lu apartımanı altındaki mağaza kira-

Kiralık - Y. Şehir Ataç Sokak 18 
No. lu ap. Her türlü konforlu geniş 4 
ve 5 odalı 2 daire. Ti: 3520 41 

lıktır. Kapıcıya miiracaat. 42 

Kiralık oda - Y. Şehir'de aile ya
nında bir bay veya bayana Mutbak 
banyo beraber Meşrutiyet Cad. Türe 
sokak Şenyuva Ap. No: 1 aylığı 20 li-
ra. 45 

Kiralık apartman daireleri - Koo
peratif arkasında Yusuf Esendemir 
Ap: 1 ve 3 odalı. Banyo, mutbak ha-
vagazı var. Tel - 2454 53 

Satılık - Yenişehir'de tek ve çift 

katlı evler. K. Oğlan Koç Ap. 4 Tl 

2181 69 

Satılık arsalar - Jandarma mektebi 

yanı asfalt üzerinde ve arkada. K. Oğ 

lan Koç Ap. 4. Tl: 2181 70 

Satılık bağ - Dikmen'de otobüs du 
rağı yakınında asfalt cadde üzerinde
ki Kavaklı bait. Yenişehir Ataç sokak 
10 Emine Tibas'a müracaat. 71 Kiralık - I, 2, veya 3 odah daire 

Y. Şehir Selanik Cad. O rman m üdür-
} .. ~ İş "·erenler: ugü yanında yeşil boyalı Ap. No- 5 • 
saat 12-13 arası müracaat. 56 

Ortak aranıyor - Bir matbaayı i
Kiralık oda - Y cnişehir Dcmirtcpc dare edebilecek, matbaacılıktan anlac 

köprüsü yanı Özveren Ulus sokak 1 ortak aranıyor. M. T. A. rcsimhane--
No: lu Ap. Alt kata müracaat. :S7 sinde Bay Hıfzı'ya müracaat. 24 

Kiralık...:.. Yeftitehlr Atat~DUIVa- ·-vauı - 'CL~~ 
rı Balcılar Ap. Her türlü konforlu beş bakmak üzeri"lfyakaID ve tecrübell r 
~ blr daire kapıcıya veya telefon dadı aranıyor"· Yenişehir, Selanik cad 
2049 58 desi Erkut apartımaru No. 4. Tel 3903 

Kiralık - Bol güneşli bir hol ve Ud 
balkon ve banyolu bir oda s-ıantlıc cad-
desi No: 16 2. kat 4 62 

Kiralık oda - Bir bay için Necati
bey mektebi .sırasında Öktü sokak Ce-
mal bey apartmanı No: 2 74 

İş anyanlar: 

38 

Bayan terzi iıçiai aranıyor - lşl'k
lar caddesi Trakya apartman No: 3 
yeni açılan M. Adam kadın tcr.zihanıo. 
iline müracaat. 65 

..ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa. -------~ ULKU ~ 
lı Anyor - Lise mezunu daktilo : -

bilir her türlü muameleye aşina bir §HALKEVLERI DERGISl§ 
genç öğleden sonraları iş arıyor. İçhi - : E 
sar Kale. S. No. 4 M. Zeki'ye mektup- : 71 lkindkanun sayısı : 
la müracaat 29 : : - -

iş anyor - Tecrübeli bir muhase
beci akşamları saat 7 den sonra çalış
mak istiyor. Ulus P.K. rumuzuna mek-
tupla müracaat. 72 

Aranıyor: 

= Reisicümhur'un nutukları (Kas- : - -: tamonu'da ve Büyük kurultayda) : - -: Namık Kemal • Ziyaettin Fah- : 
: ri. - Halil Etem Eldem - Arif : 
: Müfid Mansel. - Dedekorkut hi- : 
: kayelerindeki musiki izleri - : 
: Mahmud R. Kösemihal. • Kız ve :: 
: erkek türk çocukları üzerinde : 
: anropometrik araştırmalar - Prof : 

Bekar bir bay için bir oda aranı- : Ş. Aziz Kansu. _ Folklör _ Arnolt : 
yor - CebCfi'ye yakınca. Tan otelin- : Van Gennep (çeviren P.N. Bora- : 
de N. Erkal'a müracaat. 67 : tav) . _ Mösyö Alfredo (hikaye) : 

Telefon aranıyor - Mukabilinde bir : Axel Mounthe (çeviren Müberra : 
ücret verilir. Devir veya iade edilecek : Güney). - Duyuşlar (Şiir) Fevzi- : 
telefonu olanların Ycnişehir'dc, Kazım : ye Abdullah. - Ankara tarihi ü- : 
Özalp caddesi 30, 1 numaraya müra- :E zerinde tetkikler - Nurettin Ar- : 
caatları. 73 : dıç. _ Ahlak ve içtimaiyat - Lcvy : 

: Bruhl (çeviren Ziyaettin Fahri).-= = Orta zaman türk islfim dünya- : - -: sında adetler - Prof. A. Mez (çe- : - -Satılık: 
: viren Cemal Köprülü). - Eduard : 

Satılık - Y. Şehir'dc iratlı 1 ev ile : Pekarski ve eserleri - Abdülkadir : 
2 apartıman Cebeci'de 4 kargir ev as - : inan. - Carı Brockelmann (doğu- E 
faltta acele. Tl: 3911 44 : munun 70 inci yılı münaacbetiy- : 

: le) - A. Caferoğlu. - Ayın haber- : 
Sabhk - 33 model fort marka kap· : leri: Cümhurıiyet Halk Partisi E 

tıkaçtı. Bankalar Cad. Çiçin yurt so : kongreleri ve Büyük Kurultay - E 
kak No: 9 Ahmet Rafet'c müracaat. : Reisicümhurun scyahatları _ Ar- E 

9435 - -
§ tNırammaıkvKe eymeralli ı'hmtı'af1a·11aı· r - Eharzftı·na.acaı n- =-

Satılık arsalar - Ankara'nın her ta- : _ 
rafında Yenışchir'de Cebeci'de istas- : demiryolu - Halkevleri haberleri: E 
yon arkasiyle jandarma okulu yanla - : Halkevlerinde çalışmalar - B. Kc- E 
rında ehven fiatiarla Ti: 2406 10 : mal Çağlar. - Hakevleri ncıriyatı : 

Satılık __ Bahrelı' evler yapı koo- : (kitaplar, dergiler). - Fikir haya- E 
3 

: tı Alexandrc Kouprine - Pearl E 
peratifi hisselerinden satılık hisseler. : Puck _ Francıs Jammcs _ Bir la- E 
Ti: 2406 Kmacr han No. 16. 12 _ ral ve bir kıraliçc için. Son tari- : 

Satılık - Bahçeli evlerde B 4 tipi : himize ait menbalardan biri - Na- E 
143 numaralı ev satılıktır. İstanbul : hid Sırrı. - Bibliyoğrafya - Allexc E 
pastahanesinde Bay Hamza'ya müra- : Bombacı, La Rcgola Del Parlarc E 

13 : Turck di Filibpo Argcnti - A. Ca- E 
• . , . : fcroğlu. - Reşat Nuri Gültekin - E 

Satılık - Demırlı bahçe de aılc b~- ,= Eski hastalık (Roman) - Fevziy~ E 
çcsine yakın 3 ve Z ıer katlı kargır : Abdullah. : 
iratlı apartıman ve evler. T1: 2406 Kı - :. -
nacı han 16 ı4 ,1111111111111111111111111111111111111ır 

caat. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--
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RESMİ İLANLAR 
dan gayrı nakit veya nakit yerine ka
im tahvilat olduğu takdirde bunlar ko· 1 
misyonumuzca kabul edilemiyeceğin· 
den bunların en geç münakasadan bir 
gün evel merkez muhasebeciliğine ya
tırılarak alınacak makbuzun komisyo
na ibrazı. 

Askeri Fabrikalar 

Ateşçi ustası 
alınacaktır 

J dirde 24-2-939 cuma günü saat 10 dcı 
12 ye kadar yaprlacak ikinci artrrma
da en çok artıran talibine ihale olu
nacaktır. 

5 - Birinci ve ikinci artırmalarda 
ihale bedeli ihaleyi müteakip veril -
mediği takdirde üzerine hale edile -
nin talebi üzerine ihale tarihinden 
itibaren kendisine bedeli ihaleyi ver
mesi için yedi gün mehil verilecektir. 
İşbu müddet zarfında ihale bedeli 
yatırılmadığı takdirde ihale bozula -
cak ve bu tarihten evel en yüksek tek 
lifte bulunan talibe teklifi vechile al
mağa razı olup olmadığı sorulduktan 
sonra teklifi veçhile almağa razı ise 
ihale farkı birinci talipten tahsil e
dilmek üzere bu talibe ihale edile
cektir. 

iç isler Bakonlı{lı ·. 

~ehir hartası yaphrılaca~ 

Dahiliye Vekaletinden : 

Bünyan kasabasının 90 hektarlık 
kısmının halihazır hartasiyle bunu mu 
hat 300 metrelik kısmı ile 150 haktara 
'V'aran sahanın yahuz 1-2000 lik mün
hanıili hartasımn yeniden alım işi ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarıl 
ınıştrr. 

İ§in maktu bedeli 2500 liradır. 

·Eksiltme 11 ikicikanun 939 çarşam
ba günü saat 11 de Ankara Dahiliye 
Vekaleti binasında toplanacak olan 
Belediyeler imar heyetinde yapılack
tır. Muvakkat teminat 187.50 liradır. 

Şartnameler bilabedel, Belediyeler 
imar heyeti fen şefliğinden alınabilir. 
Tekliflerin tayin edilen günde saat on 
a kadar Ankarada BeJediyeler banka
aında B. 1. H. şefliğine verilmiş veya 
posta ile bu saate kadar gönderilmiş 
olması lazundır. (5258) 9512 

Şehir hartası yaptırılacak 

Dahiliye Vekaletinden : 

Ermenak kasabasının 200 hektarlık 
k11>mının halihazır hartasiyle bunu 
nıuhat-15C metrelik kısmı ile azami 250 
hektara varan sahanın 1-4000 lik umu
n:ıi hartasımn yeniden alımı işi kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

İşin maktu bedeli 5.500 liradır. 

Eksiltme 11 ikincikanun 1939 çar
şamba günü saat 11 de Ankara Dahi
liye Vekaleti binasında toplanacak o 
lan belediyeler imar heyetinde yapı
lacaktır. Muvakkat teminatı 412 lira 
50 kuruştur • 

Şartnameler bilabedel, belediyler 
bankasının ikinci katında bulunan be
lediyeler imar heyeti fen şefliğinden 
alınabilir. 

Tekliflerin tayin edilen günde saat 
ona kadar fen şefliğine verilmiş veya 
bu saat ]cadar posta ile gönderilmiş ol-

,.,,. ıs.zımdır. ( 5258) 9513 

Şehir hartası yaptırılacak 

Dahiliye Vekaletinden : 

Eskişehir kasabasının 1-500 ve 1-2500 
mikyash halihazır hartlan üzerinde 
yapılacak tashihat ile gayri me1ikün 
sahadan 120 hektarlık bir kısmının 

yeniden hartasının alımı: ve şehrin u
mumi vaziyetini ve civarını gösteren 
1100 hektara baliğ olan sahanın 1-5000 
lik takeometrik hartasının alımı işi 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarıl 
mıştır. 

lşin maktu bedeli 7250 liradır. 

Ekisltme 11 ikincikanun 1939 çar
flll1lha günü saat 11 de Ankara Dahili
ye Vekaleti binasında toplanacak olan 
belediye imar heyetinde yapılacaktır. 
Muvakkat teminatı 544 liradır. 

Şartnameler bilabedel, beldeiyeler 
bankasının ıkinci katında bulunan be
lediyeler imar heyeti fen şefliğinden 
alınabilir. 

Tekliflerin tayin edilen günde saat 
ona. kadar fen şefliğine verilmiş veya 
posta ile bu saat kadar gönderilmiş ol-
ması lazımdır. (5260) 9514 

Kültür 8aka.nhtı 

Münhal mütercimlik 
Kültür Bakanlığından: 

1 - Bakanlığımızda açık olan 200 
lira aylık ücretli fransızca mütercim
liği için Ankara'da ve Istanbul'da bir 
lnüsabaka imtihan a!(tlaeaktır. Bu mü-
8abakaya gireceklerin aşağıda yazı -
lan şartları haiz olmaları lazımdır. 

A.) Türk olmak, 

::S) Memur olmak ıçın tazım olan 
bütün şartları haiz bulunmak 

C) Bakanlığımızda yapacağı mü
tcrcimlikteıı başka yerde işi olmamak 

b) Şimdiye kadar çahştığı yerler
de hüsnühali ve haşarılığı belgelerle 
tesbit edilmiş olmak. 

. 2 - Müsabaka imtihamna girmek 
ıstiyenlerin ikinci kanun onuna ka -
dar hüviyet kağıtlarını diplomaları
n~. Vesikalarını ve 4,5 X 6 ebadında 
dort fotoğrafını bir dilekçe ile ba -
kanı ~ · ı· d ıga göndermelerı azım ır. 

3 - Müsabaka imtihanı ikinci ka -
nun 20 inci cuma günü saat 14 de 
Ankara'da Bakanlığın tayin edeceği 
rrde lstanbul'da Üniversitede yapı-
acaktır. (5359) 10042 

1 

ı· Miiii.. Müdaia~ 
.... t··· 

Bakanlığı 

Öğretmen ahnacak 
M. M. Vekaleti Askeri Liseler 

Müfetti§liğinden : 
1 - Şimdi Ankarada bulunan, ilk 

baharda Kayseri civarındaki yeni bi
nasına nakledilecek olan "Ankara Ge
dikli Hazırlama orta okuluna" aylık 
ücretle Riyaziye, Türkçe, Almanca 
öğretmeni alınacaktır. 

2 - isteklilerden aranılacak şart -
lar aşağıdadır. 

a) Okul ile Zencidereye gitmeyi te-
ahhüt etmiş olmak. 

b) İstekli olduğu ders için ehliyet
li bulunmak. 
(Kültür bakanlrğınca ehliyeti tasdik 
edilmiş bulunmak veya üniversitede 
imtihan vererek ehliyet almış olmak.) 

c) Askerliğini yapmış olmak , mec
buri hizmeti bulunmamak. 

3 - Ahnacak öğretmenlere ayd;ıı 

108 lira ücret ve oturmaları ıçin okul 
civarında Zenciderede aile ikametga· 
hı verilecektir. 

4 - İstekli olanların Ankarada M . 
M. V. askeri liseler müfettişli ğine di
lekçe ile müracaatları ve dilekçeleri -
ne ehliyetname, nüfus tezkeresi tas
dikli suretleriy1e foto ğraflı hal terce
melerini bağlamaları ilan olunur. 

(5016) 9076 

Tevhit semeri tamir etlirilecek 
M. M. Vekaleti Satır. Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher tanesine tahmin edilen 

fiyatı (23) yirmi üç lira olan 726 ile 
1500 adet tevhit semeri tamiri kapalı 
zarf usuliyle münakasaya konulmuş
tur. 

2 - İhalesi 9 ikincikanun 939 pa
zartesi günü saat onbirdedir. 

3 - tık teminatı {2587) lira iki bin 
bet yüz &csksen yedi lira 50 kuruştur. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (17 5) yüz 
yetmiş beş kuruş mukabilinde M. M. 
V. satınalma komisyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde göster ilen vesaikle temina t 
ve teklif" tncıu.upl<u:ını ihale ıı.aatından 

en az bir saat eve] M. M. V. satınal
ma komisyonuna vermeleri (5214) 

9411 

Tevhit semeri alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher tanesine tahmin edilen 

fiyatı (25) yirmi beş lira olan 750 ila 
1000 adet tevhit semeri kapalı zarf 
usuliyle münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 10-ikincikanun 939 salı 
günü saat onbirdedir. 

3 - llk teminatı 1875 bin sekiz 
yüz yetmiş beş liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 
olarak M. M. V. satınalma komisyo
nundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun !kinci ve üçüncü mad
delerin gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evel M. M. V. satmal
ma komisyonuna vermeleri. 

(5216) 9412 

100 Adet karyola alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1 - Hava okuuları ihtiyacı için 
100 adet tek karyola açık eksiltme ile 
satın alınacaktır. Tahmin bedeli 1650 
lira olup ilk teminatı 123 lira 75 ku
ruştur. 

2 -Eksiltmesi 13-1-939 cuma günü 
saat 15 de vekalet satınalma komisyo
nunda yapılacaktır. 

3 - Nümune ve evsafı her gün ko- ' 
misyonda görülebilir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin bellı 
saatte ilk teminat mektup veya mak
buzlariyle komisyona gelmeleri. 

(5256) 9497 

Erat eğer takımlan 

allnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - 145.000 yüz kırıt beş bin liralık 

ahşap iskeletli ve 145.000 yüz kırk 
beş bin liralık çelik iskeletli erat eğer 
takımları ayrı ayrı kapalı zarfla ek
siltmiye konmuştur. 

2 - Ahşap iskeletli eğer takımlarr
n ın beheri 92 doksan iki lira çelik is
keletli eğer takrmlarının beherine 107 
yüz yedi lira fiyat tahmin edilmiştir. 

3 - Her partinin ilk teminatı 8500 
lira olup şartnameler 7 50 şer kuruş 

mukabilinde komisyondan alınır. 
4 - Ah,aıı hkeletli eğer takımları-

nın ihalesi 19-1-939 perşembe gunu 
saat 11 de ve çelik iskeletli eğer takım 
larmın ihalesi de aynı gün saat 11,30 
dadır . 

5 - Eksiltmiye gireceklerin kanu
ni teminat ve 2490 saydı kanunun 2, 3 
maddelerinde yazdı belgelerle bir
likte ihale saatından behemahal bir 
saat eveline kadar zarflarrnr M. M. V. 
satınalma komisyonuna vermeleri. 

(5354) 10029 

Sargılık bez alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - Müteahhid nam ve hesabına a

çık eksiltme suretiyle satın alınacağı 
ilan edilen iki yüz bin metre sargılık 
bezin beher metresine verilen 23 ku
ruş yirmi santim fiyat pahalr görül
düğünden aynı mikdar sargılık bez 
9-1-939 pazartesi günü saat 11 de açık 
eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - İlk teminat 3480 lira olup şart
namesi 232 kuruşa M. M. V. satınal-
ma Ko. dan alınır. • 

3 - Eksiltmiye gireceklerin kanu
ni teminat ve 2490 sayılı kanunun iki 
ve 3. üncü maddelerinde yazılı belge
lerle birlikte eksiltme gün ve saatin
de Ankara'da M. M. V. satınalma Ko. 
da bulunmaları. (13) 10057 

Kü(ük edevat (anlası alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

mh.yonundan : 
1 - 100 adet küçük edevat çantası 

açık eksiltmiye konmuştur. 
2 - Eksiltmesi 12-1-939 perşembe 

günü saat 11 dedir. 
3 - İlk teminat 90 lira olup şartna

mesi komisyonda görülür. 
4 - Eksiltmiye gireceklerin ilk te

minat ve 2490 sayılı kanunun 2,3. 
maddelerinde yazılı belgelerle birlik
te muayyen gün ve vakitte M. M. V. 
satmalma komisyonunda bulunmala-
rı. (15) 10067 

Bir subay aranıyor 
M. M. Vekaleti Hava Müste§arlı

ğından: 
Diyarbakır tayyare alayı depo su

baylığında rütbesi maaşiylc ist>ihdam 
edilmek üzere tahdit sin hududunu 
aşmamış bir subay emekli olarak hiz
mete alınacaktır. 

İsteklilerin hava müsteşarlığına is
tida ile müracaatları (31) 10068 

Adedi devir saati alınacak 
M. M. V. Satm Alma Komisyonun

dan: 
1 - 16 tane (Deuta Morel) adedi 

devir saati satın alınacaktır. Muham
men bedeli 620 lira 16 kuruş olup ilk 
teminat miktarı 46 lira 52 kuruıjtur. 

2 - İhalesi 23-2-939 perşembe günü 
saat 11 de vekalet satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon
da görülebilir. 

4 - İsteklilerin belli gün ve saat
te ilk teminat mektup veya makbuz
lariyle komisyonda bulunmaları. 

(45) 10071 

5000 Kilo benzin alınacak 
M •. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - Harp okulu için 5000 kilo ben

zin açık eksiltme ile satın alınacak -
tır. Hepsinin tahmini tutarı 1300 1i -
radır. 

2 - Eksiltme 23-1-939 pazartesi gü
nü saat 11 de M. M. V. satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - İlk teminatı 97 lira 50 kuruş -
tur. Şartnamesi her gün komisyonda 
görülebilir. 

4 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin 
kanuni teminat ve vesikalarile birlik
te belli gün ve saatte M. M. V. satın 
alma komisyonunda bulunmaları ilan 
olunur. (47) 10072 

5: - Soındaj balonlarına ait şartna
me bedelsiz olarak devlet meteoroloji 
işleri U. Md. levazım şubesi müdür
lüğünden temin edilebilir. 

6: - Eksiltmeye gireceklerin (2490) 
numaralı kanunun 3 ve 4 üncü madde
lerinde yazılı belgeleriyle birlikte 
mezkfir gün ve saatte komisyona baş 
vurmaları. ( 5282) 9548 

1, ~n~~ra . Levazım .. ~mirliği 
' Yulaf alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

ı - "Gaziantep garnizon birlikleri 
ihtiyacı için 500.000 kilo yulaf K. zarf
la eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 32.450 lira olup 
muvakkat teminatı 2434 liradır. 

3 __: Eksiltmesi 15. ı. 939 pazar gü
nü saat 9 dadır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, ün
cü maddetlerinde istenilen belgeleriy
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat eveline kadar teminat ve 
teklif mektuplarını Gaziantep satın 

alma komisyonuna vermeleri. 
(5303) 9567 

Arpa alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Gaziantep garnizon birlikleri 

ihtiyaeı için 500.000 kilo arpa K. zarf
la eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 28.000 lira olup 
muvakkat teminatı 2100 liradxr. 

3 - Eksiltmesi 15. 1. 939 pazar gü
nü saat 9 dadır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat eveline kadar teminat ve 
teklif mektuplarını Gaziantep satın 
alma komisyonuna vermeleri. 

(5304) 9568 

Yatak kıhf ı saire ıhnıcak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
14 adet yatak kıl ıfı 14 çift terlik ile 

ze au1:t ncvre5im pazarlıkla alınacak
tır. 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
düTlüğünden : 

Kırıkkale fabrikalarımızda yevmi
ye ile istihdam edilmek üzere iki mü
tehassıs ateşçi ustası alınacaktır. E
mekli deniz makina subaylarından 
veya ticareti bahriye makina mekte
binden neşet ve türk donanmasında 
ihtiyat subaylığını ifa ve ikmal etmiş 
ve liman dairesinden ehliyet şahadet
namesi almrş olanlar tercih edilecek
tir. 

Talip olanların istenilen vesikalar
la umum müdürlüğe müracaatları. 

(5328) 10025 

K1rıkkale'de yaplmlacak 
kalörifer tesisatı 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Komis
yonundan : 

Keşif bedeli (140000) lira olan Kı -
nkkalede yaptırılacak kalorifer tesi
satı Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü merkez satın alma komisyonun
ca 21 şubat 1939 salı günü saat 15 te 
kapalı zarfla ihale edilt>cektir. 
Şartname ·(7) lira mukabilinde ko -

misyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan 

(8250) lirayı havi teklif mektupları
nı mezkur günde saat 14 de kadar ko
misyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3. maddele
rindeki vesaikle mezkur gün ve sa
atte komisyona müracaatları. (5) 

10043 

Kırıkkale' de yapllnlacak inıaat 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satm Alma Komis
ybnundan : 

Keşif bedeli (7712) lira olan yukar
da yazılı inşaat Askeri Fabrikalar U
mum Müdürlüğü Merkez Satın Alma 
Komisyonunca 23-1-939 pazartesi gü
nü saat 14 te açık eksiltme ile ihale e
dilece ittir. 
Şartname (39) kurU§ mukabilinde 

komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan 

(578) lira ( 40) kuruş ve 2490 numara
lı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki ve
saik.le muayyen gün ve saatte komis -

6 - Her iki artırmada gayri men
kul talibine ihale edildikte tapu har
cı ve tahliye masrafı müşteriye ve 
ihale tarihine kadar müterakim ver
gi ile dellaliye borçluya aittir. 

7 - Borçlu ve alacaklılarla diğer 
alakadarların bu gayri menkul üze
rindeki haklarını ve hususiyle faiz 
ve masrafa dair olan iddialarını ev
rakı müsbiteleriyle 20 gün içerisinde 
dairemize bildirmeleri lazımdır. Ak
si takdirde hakları tapu s1ci11i ile sa
bit olmadık~a satış bedelinin paylaş
masından hariç tutulacaklardır. 

8 - Artırmaya iştirak edecekler 
15-1-939 tarihinde 38/ 66 numara ile 
dairemizdeki yerinde herkese açık 
bulundurulan şartnamemizi okuyabi-
lirler. 64 

Demiryolları 

Telgraf ve bağ leli alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komi .. 

yonundan : 
9. 12. 1938 tarihinde yapılan ilk 

eksiltmede talibi çıkmamış olan ve 
muhammen bedeli 18375 lira olan 120 
ton telgraf teli ile 2,5 ton bağ teli 
15. 2. 939 çarşamba günü saat 15 de 
kapalı zarf usuliyle Ankara'da Nafıa 
vekaleti binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1378,13 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14 de kadar idaremiz 
malzeme dairesindeki komisyon reis
liğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Anka

ra'da malzeme dairesinden, Haydar
paşa'da tesellüm ve sevk şefliğinden 
dağıtılacaktır. (5293) 9631 

lambıi le doğrama iıleri 

Taliplerin teminatlariyle birlikte 
7-1-939 cumartesi günü saat 11 de An . 
kara levazım Smirliği satınalma ko· 

yona müracaatları. (6) 10044 

İc.ra ve İflôs 

D. D. Yolları Satın Alma Komis
yonundan ~ 

Ankara garı gazino binası üst ka
tındaki salonlarda yaptırılacak sert a
gaçtan ciialı Lambri ve doğrama işle
ri vahidi fiyat üzerinden kapalı zarf 

misyonuna gelmeleri (25) 10062 

Satıllk boş tenekeler 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonunun : 

Harp okulunıda mevcut 250 adet 
boş benzin tenekesi satılacaktır. Al
mak isti yenlerin teminatlariyle bir -
tikte 9/II ci kan/939 pa:ıarteei günü 
saat 10 da levazım funirliği satınalma 
komisyonuna gelmeleri. (4) 10070 

ı 
............ '" .................................... 'I 

Vakıflar ı 
.................................................... ! 

Havagazı tesisatı yapt1rlf acak 
Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 

Erzurum mahallesindeki (170-171· 
172 ve 465) numaralı vakıf evlerin 
hava gazı tesisatına ait 209 lira 30 
kuruşluk ke~if götilrü olarak eksilt
meye konulmuştur. İhalesi 9-1-1939 
pazartesi günü saat on beşte yapıla
caktır. Taliplerin % 15 teminat para
Iariyle birlikte vakıflar umum mü -
dürlüğü inşaat dairesinde müteşekkil 
komisyona müracaatları. (49) 10073 

Ankara icra Dairesi Gayri Men- usuliyle eksiltmiye konmuştur. 
kuJ Satı§ Memurluğundan : 1 - Bu işlerin muhammen bedeli 
İpotek olup satılmasına karar veri- 9500 liradır. 

len Çankaya Deliler tepesi mevkiin- 2 - İstekliler bu işe ait şartna -
de tapunun 10-8-938 tarih ve 7 /13 nu- me ve sair evraki Devlet Demiryollan 
marasında kayıtlı şarkan Hacı Ali nm Ankara ve Sirkeci veznelerinden 
garben yol şimalen kısmın Hacı Ali 48 kuruş mukabilinde alabilirler. 
ve kısmen bağcı yolu cenuben kıs- 3 - Eksiltme 18-1-939 tarihinde 
mın kadın kız veresesi ve kısmen çarşamba günü saat 15 de Ankarada 
Hamdi bağlariyle çevrili harap bağın D. D. yollan yol dairesinde toplana-
10942 hisse itibariyle 2000 hissesi a - cak merkez birinci komisyonunca ya
~ağıdaki şartlar dairesinde açık artır- pılacaktır. 
ma ile satışa çıkarılmıştır. 4 - Eksiltmiye girebilmek için is-

EVSAFI teklilerin teklif mektubu ile birlikte 
Bağ tamamiyle harap ve tarla ha - aşağıda yazılr teminat ve vesaiki ay

lindedir. Tamamı on bin 942 metre nı gün saat 14 e kadar komisyon reis
murabbaı olup 2000 metresi satılacak- liğine tevdi etmiş olmaları lazımdır. 
tır. Beher metre murabbaında 50 şer a) 2490 sayılı kanun ahkamına uy. 
kuruştan satılacak hisseye bin lira gun 712,50 liralık muvakkat temina-
kıymet takdir edilmiştir. tr. 

SATIŞ ŞARTLARI b) Bu kanunun tayin ettiği vesika-
gatış peşin para ile olmak Üzere ler . (5309) 10017 

9-2-939 perşembe günü saat on on iki 
ye kadar icra dairesi gayrı menkul Tirfon yatağı alınacak 
satış memurluğundan yapılacaktır. D D y il 

• • o arı Satın Alma Komia-
2 - Talipler gayri menkulün tama- yonundan : 

mma takdir edilen muhammen kry- Muhammen bedeli 4 köşe maktah 
metin mezkur hisseye isabet eden 
k o1duğu takdirde 14400 yuvarlak mak 
.ısınının 'f'o. 7.~ nispetinde pey akçe- talı olduğu takdirde 16200 lira olan 

sı veya mıllı bır banka teminat mek-
b 90.000 adet kestane ağacından mamul 

tu u veya kanuni teminat olarak ka-
h 1 d .1 tirfon yatağı 17-1-939 salı günü saat 

u e ı en hazine tahvilleri getirile-
cektir. 15,30 da kapalı zarf usuliyle Ankara-

1 
da İdare binasında satın alınacaktır. 

3 - Sat.ış gu.·nü artırma bedeli his-
kd Bu işe girmek istiyenlerin 4 köşeli 

seye ta ır edılen kıymetin % 75 ini 
Bayındırhk Bakanhğı 

Ba bakanlık 
Lastik ha~a sontaj balonu 

ah nacak 
Başvekalet Devlet Meteoroloji iş

leri Umum Müdürlüğünden : 
1: - Umum müdürlüğümüz ihtiya

cı için (2400) küçük ve (1200) büylik 
olmak üzere cernan yekun (3600) adet 
lastik hava sondaj balonu açık eksilt
me suretiyle satın alınacaktır. 

2: - İhalesi 12 ikind kanun 1939 
perşembe günü saat (14) de Ankara, 
Yenişehir, Su deposu altı, Kızılırmak 
sokak No. 30 da devlet meteoroloji iş
leri umum müdürlüğünde toplanacak 
olan satın alma komisyonunda yapı -
tacaktır. 

3: - Muhammen bedeli (4320) dört 
bin üç yüz yirmi lira olup ilk temina
tı (324) üç yüz yirmi dört liradır. 
4: - tfk t-cminat banka mektubun • 

Jelgraf ve bağ leli alınacak 
Nafıa Veka1etimlen : 

15. 2. 939 çarşamba günü saat 15 de 
Ankara•da nafıa vekateti binası için
de malzeme müdürlüğü odasın<ia top
lanan malzeme eksiltme komisyonun
da 7530 lira muhammen bedelli 50 
ton telgraf teli ile 200 kilo bağ teli
nin kapalı zarf usuliyle eksiltmesi 
yapılacaktır. 

(Yerli mah için de teklifte bulunu
labilir.) 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 
bedelsiz olarak malzeme müdürlü
ğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 564 lira 75 ku
ruştur. 

isteklilerin teklif mektuplarını 
muvakkat teminat ve şartnamesinde 
yazılı vesaik ile birlikte aynı gün sa
at 14 e kadar me~kfir komisyona mak
buz mukabilinde vermeleri 18zımdır. 

~5308) 9632 

bulduktan ve üç defa nida ettirildı'k- için 1080 yuvarlaklar için 1215 lira-
lık muvakkat teminat ile kanunun ta 

te? sonra mezkur günün 12 inci sa-
atınde en çok artıran talibine ihale yin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
olunacaktır. ayrıı gün saat 14,30 a kadar komisyon 

4 1 b t . reisliğine vermeleri liizımdır. 
lif edile~ bu darl~hht~ki a~tırmada tek - Şartnameler para.sız olarak Ankara 

e e ı ıssenın muhammen d 1 . . 
kıymetinin 3 7 5 . . b ~ a ma zeme daıresınden, Haydarpa-

0 ını ulmadıgr tak - ı şada tesellüm ve sevk şefliğinden da 
--------------- ğıtılacaktır. (5321) 10019 

Lökomotif ve vagon bandajları ahnacak 
D. D. YoJları Satın Alma Komisyonundan: 
Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları ve eksiltme saati aşağıda 

~~z.dı lokomotif ve vagon b~jları 17-2-1939.cuma günü kapalı zarf uau
lu ıle Ankara'da idare binasında ayrı ayrı satın alınacaktır . 

Bu işe girmek istiyenlerin aşağıda yazılı muvakkat teminat ile kanu -
nun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar ko • 
misyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 485 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmak-
tadır. (5237) 
İSMİ Muhammen bedeli Muvakkat teminat 

1 - Lokomotif bandajı 
2 - V a.gon bandajı 

165.204 lira 9.510,20 Lira ) 
96.992 • 6.099,60 .. ) 

Saati 

15,30 

10014 

, 
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liell .. ..,tlrıum nelrülıt ,...lerlncle pyaıu hayret faydam temin 5 
...... 10bl = 
Sdlhat VeQletliım r.nt ..... adtlinl halzclir. Her ecsanecJe bulunur 55 
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' 
dllS ~ .. ,.&, 1 ................. ahıaiak iltlyeble-

.... llM• rin her cUn komt.yona mUracaatları. 
M.11. V. Dmis ı...a- Sata AJ,. 3 - Ebiltmlye ıirmek iıtiyenle-

- K..USJ ••clMI 1 rin belli stide ebiltme autindFn 
1 - Tahmin -edilen bedeli 11355 11- 11tr uat evel~ ır.dar 851 lira 62 ku

ra Olan .. prtnweinde ,uı1ı ...... rotla ut ttmiNt " kamud beJaelt> 
-. altı oias bonnnm -.,.aı aarfla ......._ hnl b~ tGJlf .atflanpı mak
ebll*-tl 22-2-939 tarllllne rattıyan bu ~ae koi&Uayon batbrilıser...- liinil wt 14 de vHllet 1i- ima .ermelerL 
wmıla mlteplddl lııomlayoıaumwr- P01tada olacak gecikmeler kabul 
la icra edUeeıııldlr. edilmez. (19) 10068 

B 0 Y 0 K 

~D 
BUy 

D keticle 11 So IMn 939 eladır 

ik amiye 50.000 liradır. 

lar toplan ısı 
• A. Şirketinden : 

YENi l&ICLI 

pımıuıı111111uın11111111111111111111111HHnttHllllllHHlllllllHIUHHHllllllltlllltllllHlllllllllHHIHllllHHlllllllMlllMlllltlllntHIH. 

ı Amerikan ve Avnıpa Radyo cihozlarmın bütün evsafını birleştiren yeg&ne Radyo ı 

1 GENERAL ELECTRİC 1 
i (Birletik Amerika Mamullb) ! = -a = § VERESiYE SATIS § - -- -= Satıs yeri: = i i 
§ GENERAL ELECTRIC MÜESSESESİ ~ - -
§ leyOflu l.tiklil caddeai No. 28 de ve acentelerimiscle Ankara •lif yeri: HALiL HAMAMcı Bankalar Cadcleai Mt&S 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

lzmir Vilayeti turistik yollar. inşaat.na ait 

kapah zarf usulile yapdacak eksiltme il6nı 
1nnir viliyeti daimi encümeninden: 
Eksiltmeye konulm iı: 26+000 kilometrelik TepekiSy - Selçuk yolu· 

aun teniyei ttlrabiye. ımal imllit ve makadem pe. 5+800 ldlometrelilı 
Glselyalı . tnciraltı ve Ilıca branflDllllı yollarmm ufalt kaplamalı toıe. 
ıı +975 kilometrelik Karııyaka • İzmir yolunun ufalt kaplamalı f01e ve 
lmmen parke. 4+850 lı:ilometrelik Menlnll • Bornova yolunun nfalt kap
lamalı pe. 1+283 kilometrelik Alaancak ·Şehitlik karakolu kıunmm par
lı:e lı:aldırım lnpatL 

K.etif bedeli: (1194090) Ura (67) kuruft\11' • 
Bu ite ait ebiltme evrakı apğıda yazılıdır: 
A - Kapalı ekailtme prtname1i 
B - Mukavele eroj11i 
C - Bayındırlık itleri genel prtnameti 
B - Şote ve amal imallt yap11ma alt umumi, fenni prtname, aafaJt 

beton Şa. 
D - Hunııl fı81'tamN!e,r 
O - Hulleai ketif. meeaba, ıilallei fiat cetvelleri ile mabeme grafik. 

teri ve projeler. 
lıtelı:liler: Bu ebfltme evrakını İzmir - Ankara - İltanbul nafıa mU · 

dUrlUklerinde 50 llra mukabilinde tedarik edebilirler. 
Ekailtmenin yapdacalı tarih gln ... t n yeri: 20 ıubat 939 puarte1i 

gllnO 1Ut 11 de bmir villyeti daimi enclmminde kapalı sut ~ ~ 
pdacaktsr. 

Bbfltmeye glrehilmek için: İlteklilerin bu IPbi inpatı hlsnl nretle 
lfa " lbııal ettiklerini tenik edecek evrak ile tmılr valiliğine müracaat· 
la alacakları ehil,. YMikuı ve 939 yılma mahım ticaret oduı ve1ikuı. 

Muvakbt teminat: (48423) liradır. 
Teklif mektuplan: tıtekliler 24'0 1ayıb yaanm 31,32.33, n 34 8ndl 

maddeleri hUkUmlerine g8re tansim edeCeklerl teklif mektuplarmı yakar· 
da 5 inci inaddede yasdı ... tten bir uat nnl hmir 9fllyeti datmt endi · 

lnakbas inU1'abilinde verUecek ve po1tada vaki ıecik · 

İstanbul Haydarpaşa hastanesi sabr~ 1 
ıöz mütehassısı ve Gülhane hastanesı 

•bık söa bat amaYini 
Enstitüler 

Satrltk domuz hayvanı 

• 

rrli,lfk.'t 
diyip geçmeyin 

• 
itte 

Aksmr, aksırır, aksır1rsın1Z; 

seçer ıibl olurken yeniden ıerl ı•llL 

• 
rıp 

b6yte '-'1arf 

ahmzl 

Yük.ek Zjraat lnalitWMI....._ ---~~ıı:-!F~-------~-------
vil Aenaa,. M....ı 11•••Hiin- ın1111111111111111111uum111nn111n11111111111nnıı•L. 
cleaı t& 

:·a• :-... _ inşaat ilanı 1 
Si iki ,..ıı ,ıomus = -
23 

Bir .. • i İçel pamuk ve yağ 'T A Şirketi § 
1~ubrda adedi ve~ &61teriten 5§ 1. - 142ta - Lira ketifli iplik fabrikuı -'idi laJ• E 

Posta, T etqrat "e 1 eıcfon oo adet domus 11·1·193ğ Ç8ll81Dbı 5 ıi üzerinden ebiltmete ~omdafblr. iE 
~ • so aa 11'1 .ırat mektebinde 5 2. - lnpama talip 9iaııW ketifname ile diler ena. E 

221 T• U. Demiri alıaak ıatlf komiayoou tarafmdan pazarlık· 5 Menin' deki ıirket müdüriyetinden yep l.tanbulda Bab • 5 
ta .. tııacaktir. 5 çebpıcla Tq Handa Endüatri ve Tecim Anoaim Şiıbıtin- 5E 

p T 't Lniınli ............. lıtekliledn "k7;5 teminat akçesi ile 5 den 20. - Lira mukabilinde talep edebilirler. iE 
• • • 1Atıf bllfkanhtma mllracaatları :S ('-in miiataceli.....:- binaen _._ ile bu bedel ,.,._ !5 

4- ı (5281) 9530 .. 7 ••- .--- -

1) _ Telefon hatları ihtiyacı için ---------- 5i rildili takdirde ana edilen adrele evrak cliw•ı' ahde- = 
f ~ -T) E (220) ton U. d..ıri kapalı nr la • ZQİ - .Konya Gd. erbq buırlama = n ır. !!!!! 

ailımeye konmuıtur. 0~ 930 yılında aldıiım 55 ve §i 3. - Ba ite talip olanlar •akt~I• ......... ,18.000. - U • .... 
2) - llubanwnen bedel (26400). mu- eylUl 931 de topçu Gd. erbq okulun- 5 rabk bir fabrika inpatı J•Pllllf old~ dair veaaik lj 

vübt teminat (1980) lira olup eksilt- dan aldıinn 165 uyıh phadetnamele- 55 ibraz etmeleri f&rttlt. !: 
ILCı9l ıa ı.aauauwıi 939 çarpmba gtı· ri ye gedikli çaVUfluk velikamı kay· E 4. - Münab .. ya girebibmlt • • • • ~·*" -
ntl IUt (16) da Ankara P. T. T. u. bettim. Yenilerini alacağımda eakile- 5 'Yo 7/, ilk temimt.&kçelerini Lnıc. ... ~ 
MD. lök binulndaki •tın alma ko • dDin hlikmli olmadıiı nan olunur. :S ve makhas ibraz ~ olma 
adeyomda yapılacakarw Rauf Tuncel 76 5 &. - Milmlmaa netic:eainde MWa tercik 

3) - ı.ıeklUer. mavülııat teminat ---------- _ • • = &ittir. -
mektup veya banka mektubunu. kan• ZaJi - 339 eeDeli Iaparta'mn Ay- 55 8. - Teklif mektuplan en ıeç 20. 1. 939 tarihüıde Mer- 55 
~--~-~r •"kllf mektubunu dopuı k6yti ilk mektebinin altmcı 5 sinde ıirlcet müdGriyetine plmit olmaü lünndır. 5 
JlWlfttHl faplı .. ,n.ım o ..... uat .rnıfmdan alımı olduium f8hadetna- = .,_ = 
f'~ffttifir1ıııied:6f' tıOlllfii •& =ttha. YeaiaW ~ § 52 IÇEL PAMUK ve YA,._ T. A. ŞIRKETl §5 
ceklerdir. ~-Tere- tlW~ -~~~dmnm 15 ~IJllllllllHlllllllllllllHllllllllllllllllHllllldHllllllllllllllllllllllPF 
~-~a.A1ıkanda~T. --------------------------~--_;__._ __ ............ ________ _...__._ __________ __ 

~ 1:.:-.;.~.t~ ~c~ ~ ~lfllllllllllllflllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllll1111111111111Jllflll~ - -rladea (132) bnt 11e4e1 mubl>iUa · E = 
dewrilecektir. <•11> 

1114 1 Ye n i SlNEMALAR S u 1 - -il •u oııa 21 o. Ha l k BU Gllıf au GECB i = YARALI KART.AL o.,., c:lc:I 6lr llha -= "~"~ = = B.A8 ROLLBRDB 'OÇ AHBAP ÇAVU8LAR 55 = Clark 0.:~wt:t... Powel BAYDVTLU ARAalNDA DEl.J CENÇLIK = = İlbeten : PARAllUNT JURNAL ( Tlrlıse IÖdi komedi ) -
§i -*-.ı...---------- Bqtu1.:cm:::.. ~br~ •e Bl41'0LLBll°' ii 
!! BU GUN Gblal boı •.Prmü ~ Robet TQlor - lharen ~ 5 = H.+5 - 16.45 - 11.45 w.,... •lr lnaı Lı.et Barrimor = 
- llatineleridde lLAVBTBN AJif. ltiul qm UllW2da "'1aCflb = 
§i B.....ı.ia bir qk •• ihtku filmi Sif SON POX JURNAL çol dsel bir ••r .. E_ = AŞK BAHÇBLBltİ IUI - ı..:B~~ Otce: 21 4e - - - - 7' - - - - -
5 Can1aDdırular UCUZ IL\LIC llAT!lfBlj 12.15 de SBAN~ ii 
iE 'iarık.-1._,. Cambazhanesi 14 - 10 - 11 - Gece· 20.so da E 

~lllllllllllJlllllllllllllllllllllJlllllllllllJlllllJllllllllfllllltlllllllllllllfltl'lltltııı1111111111111111ı11111; .. lllll!'f 


