
HER YERDE 

5 
KURUŞ 

CUMA 
11 

H aziran 
19 3 7 

A D 1 M 1 Z, ANDIMIZDIR 

18 inci Yd 

No. 5700 
Tel: B-.muharrir 1063 
Yazı İtleri Mild. 1062 

Büyük önder Trabzon da 
Ziraat VekiJi 
istif asını verdi 

Yerine T ekirdag mebusu B. 

Büyük Önderimizin yüksek huzurlarından dolayı sevinç içinde bulunan Trabzonun umumi manzarası Şakir Kesebir 
tayin edildi Atatürk Trabzonda büyük 

gösterilerle karşılandılar 
- - Trabzon, 10 (Hususi muhabiri-

Ziraat Vekili B. Muhliı Erk
men iıtirahate ihtiyacını his1ede
rek iatif uının kabulünü rica et
mit ve iıtifuı kabul edilmiıtir. 
Yerine Tekirdağ mebusu B. Şakir 
Kesebir tayin edilmiftir. 

lşkenderundan gO zel bir manzara 

Halayın istiklil 
vesikaları Kamutayda 

Hariciye encümeni kanun 
projesini aynen kabul etti 
Sancağın mülki tamamiyetini tekeffüle, Türkiye - Suriye hududu

nun teminine dair muahede ve anJaıınanm ve bunlarla beraber imza 
ve teati olunan beyanname, mektub ve protokollann ~iki h•kln:"~
ki kanun projesini; hükümet dün tabab.Kamutaya vermıt.ve Hancıye 
encümeni toplanarak projeyi tetkik ebnıf, Dıt IMbnldr 11yul mmte
prı B. Numan Menemencioj lundan anlaım• baldmıda uzun boylu 
izahat almıthr. 

miz bildiriyor) - Bütün prk vila
yetleri Büyük Önderimizi arala
rmda görmek bahtiyarlığından 
dolayı sonsuz bir sevinç içindedir. 
Bütün T rabzonda, halk, mektep· 
liler, memurlar ve askerler, velha
sıl herkes, iskeleden ıehrin dııına 
kadar bütün güzergahı doldur
muı, sevgili Atatürkü görmeğe ha
zırlanmııtı. Şehir haftan baıa dq-
nanmıf, bütün yollarda takı zafer
ler yapılmıı, bütün memleket ıe
vüıç içinde çalkanmağa bat lamıt
tı. Mmtakanın her tarafından Ata
türkü bir an evel görmek için bin
lerce halk gelmiıti. 

Saat 2,15 de İzmir vapuru arkasında 
Zafer torpidosu olduğu halde Polatha
ne açıklarında gözüktü. 

Umumi müfettiJ B. TaJWn Uzer, 
ordu müfettifİ eeneral Orbay, kolordu 
kumandanı general Muaaffer Ergilder'i 
sekiz valiyi, mebusları, hilkümet erka
nını ve diğer tazim heyetlerini hamil 
motörler Atatürk'il kar,ılamak için sa
hilden açıldılar. 

Rıhtımda 60 kadar motör iki ura ol
muı duruyordu. umir vapuru bu hiza
ya gelince, tepeden 21 pare top atıl
dı, ve hallan alkqlan, ve "varol, yqa., 

I sesleri bütün limanı çınlattı. 
Atatürk karaya ayak baamıılardı. 

r-·-·-·- ·- ·- ·- ·-·-·- ·- ·- ·- ·- i 
i Zengin demir i 
i damarlan i 
i i i üzerindeyiz t 
i Yarınki •ayrmıu/a okurları- f 
i muı: entre•an bir uıyla bula- f 
i caklardır : Maden varlıkları· ! 
i mu ü:urinJe tetkik ve araf• ! 
i tırmalar yapmak ve yer altı ! 
i •ervetlerimizi m i I l i ekono- f 
i mi emrinde memlekete iı ve ! 
i döui~ şağlıyan bir kaynak ha- ! l 
• • t tine getirmek İfİn kurulan ma. • 
f tl•n t•tlıilc H crr.,,.. .,..ıitüi-
f llÜn bir yJlJı luqalıı 6ütiin 
f PGtoıul.,Ian •llintl;,..,.lt bir 
t tl•ierJ•Jir. Billt,.... ,,.trol a-
i rtlfhrmalon mü•ht 6ir Nllta· 
i JaJır .,. a.n,U. tl•mir Jamcrr· 
i lan iiMrinJ•yi.. t 
i Yarın 6u .,. .. nwmlelı•t da- i 
i ocuının içintl• 6uluıuluiu rJtaİ.. f 
i y.ti anlatualr olan )'Gaf)'I a- ff 
i lôlıa İN olıa,,ocalr....._ 
i f 

Yeni Ziraat Vekili B. Şakir Kesdir 

Dr. Aras 
dün geldi 

Dış işleri bakanı Doktor Tevfik 
Rüttü Araa dün sabah Anadolu ebpıe
ıiyle Ankaraya gelmtftir. 

B. Rilftü Aru istuyonda clq balam. 
Jrk vekili ye adliye babnı B. Şllkrl Sa. 
raçogJu, dıt bakanlık siyaaf müstepn 
B. Numan MenemencioğJu, bıltbekaa 

lık bususi kalem direktörü ve difer bıl
kanlık erkinı, kor diplomatik tarafm
dan kartılanmıttır. 

Fıkra 

Anlaşılmak i • ı 
İ Yarın 12 sagf af 

Kelime tuaublarım •• •ra.Ja 
kentli zevk biJHmleriai bir tanla '11-

Bir heyet Büyük Öndere tazimlerini 
arzetti. Atatürk keadilerine iltifatta 
bulundular ve takdim edilen buketi mi· 
nimini Ulldlye verdiler. 

Atatürk hallan cotkun ıösterileri a
rumda otomobUlerine bindiler ve So
tuJmudald JdStlerioe gittiler. 

1 • i 
1 Neıet Halil Atay'm 1 
i lstanbul mektuba ! 

rabnrz: laht pırısı do;rudar iri Tlro 

kiyede ylJz binlerce gens, pal 'Tlril
yeain blJtlJa iı bdroluıaa bölm ol

mak isin buır,.,,.a geas terlı/MI eJl 
ıalamryor: siaot kadar aalamqtll. Halk bUyOk bir nqe ve sevinç için-

dedir. !. ·-·-·-·-···-·-·-·-···-·-"· ·' His olmana ••ffe1etl nlrile" ,.n. 

ilültümetin mucib ubebler lôyilatuı 
Hükümet mucib aebebler liyi

ha1mda aynen ıunları söylemekte
dir: 

"- Uzal re yakın mazide, ta
rihi vakalarla, anavataodan ayrı 
düten türk camialarının mukadde
ratına karşı, en mühim. ~asıf. ~e 
umdelerinden biri de mıllıyetçılık 
olan Türkiye cumhuriyetinin li
kayd kalmaması pek tabi~.dir •.. 

LübnanCumlıur 'Profesyonel Rapid 
Reisi lstanhuldan 
Geçti Parise gitti A. Gücünü 7 -2 yendi 

"Vekiller heye4i" demek lbn& Vaa& 
imza: lutlea lr.eadinlsl ilk meit#d• 
Daiversiteaia soa yılına .iadu 1'1rli,. 
melctebinia istetliiiniz sınrlım uye
nuz da bunun ne demek olduğunu •al• 
yımz! ••/mza .ioymılc" diyecek bdu dı 

türkçe bilmiyor muyuz? 

Eserleri hal ve vaziyete gore mute· 

İstanbul, 10 (Hususi) - Lübnan 
cumhur reisi B. Emil Edda ve Lilbna
nın Maarif, Sıhiye ve İktısad bakan· 
hklarını yapmakta olan B. Habib Abi 
Şahla ile cumhur reisinin hususi kalem 
müdürü bugün Toroa ekspresiyle tch· 
rimize geldiler ve Semplon ekspresiyle 
Avrupaya gittiler. 

Lübnan cumhur reisiyle yanındaki
ler Haydarpafada vali muavini Hüdai, 
Dıt bakanlık protokol mildü_r muavini 

(Sonu S inci sayfada) 

celli olan bu insani ve asil alaka Türki
ye cumhuriyetini yurdumuzun yan~. ba· 
tında ve bitifiğinde sikin Hatay turk
Jeri için, onların tabiaten güzel oldu~u 
.kadar, ıiyaseten ve iktısaden ~e m~
him ezeli ve ebedi vatanlarına mustakıl f 
bir ~arlık temin ve bu varlığa kabili· I 
yetli ve Jerefli kardeflerimiz.in . maddi 
ve manevi inkişaf ve terakkılerıne ha· 
dim teşkilat ve vesait ile teçhiz etmek _.. wsı ............. ~ 
emelini gUdmeğe sev ketmiş.tir. Cumhu· va r 1 n 
riyet hükilmetinin bu yüksek gayt uğ· 
runda son .zamanlarda yaptığı siyasi te- 12 
tebbUalerin ve girittiği çetin ve nuik 
ınilcadele~rin seyir ve safhaları ma- sayfa 
lümdur. Nihayet Milletler cemiyeti ~-
rarı ile varılan neticeler, lmdeseJleyi fekıl il ..,u u• russ•a - •-•u r 

(Sonu S inci say a a 

Dün Rapid takmu Şehir Stadmda ilk maçmı Ankara Gücü ile yapb 

süzel •• telmik bir oJUDdaa aoara maçı 7 • 2 kaanch. Maça aid tafailat al
bllcı aa,.famcsdachr. 

Geçenlerde manls1nı o kadar met
hettiğim bir raporun lllızlarıadald 

fransızcalar da böyledir. Biz ae teleloa 

kelimesini türkçeye çevirmek, oe de 

topoğrafya kelimesine Asya metial .. 

rinden karşılık arımak likriodeyis. 
Bahsettiğimiz raporun burada sikret

mek istemedigimiz kelimeleri Nyle mi

dir? 

Türkçe bilmemek kusurunu, dr.i~ 

nin zayıflığına atfedenlere itMıuuyı

nız. 

Hepsi bir tarafa: yarın pc& 
larınrzla görüpbilmek, mütılpl.,. 

mak, evinizde dedilıleriai aala,.. 
bilmek için /ut/en tlJrlcp lplliai-1 
Ve her sabah traşınızdan .oara bira 
aynanın önlJnde durup meşhur cim/eyi 
tekrar ediniz: tlJrlcp konUf •ataa
daıl - Fatay 



2=========================================== ULUS 

Politika bahisleri: 

4.000 yll önce mi 
20 yıl önce mi ? 

Mısır, birkaç hafta gibi kısa bir müd

det zarfında iki beyecanh hadise yqa
mı§br. Bir kere, Montreux'de kapitü
lasyonların ilgası kararını kopannıı 

ikincisi de, istiklaline sahib bir devlet 
olarak Milletler Cemiyeti'ne alınmıştır. 

Her iki hadise dolayısiyle türk dev
let adamları ve tiirk hasmı kardeş mil
letin yanında yer almış ve bu zaferler 
kendisi_ıc aidmiş gibi sevinmiştir. Mı· 
sırb münevveıler ve gazeteler, Türki· 
yenin bu hareketini görmüşler, ıevin· 
mişler ve bunu J.iyik olduiu gibi gaze
telerinin başmakalelerinde tebarüz et
tinnişlerdir. Bilhassa E\-Belağ, Al Mu

kattam, Al - Misri ve El • Cihad türk 
basınının batarya ateşi halinde kapitü· 
Jasyonların ilgası lüzumu üzerinde dur· 
masnu. makalelerimizi tercüme ederek 
ve memleketimizin bu doıtluğunu baş

makalelerinde ıena ederek alkıt!amış

lardı. 

Dıt Bakanımu: Tevfik Rüştü Araı'a 
ıelince, o, Mı11r'ın Milletler Cemiyeti'· 
ne kabul edildiii gün, celıeye baıkanlık 
ediyordu. M11ır'm kabul edildiği elin 
baJkanlıim türk devlet adanunda ol· 
mau bir tesadüf eseri olmaktan ziyade, 
Milletler Cemiyetinin ideolojisine teref 
veren bir buıuıiyettir. DoktOl" Aras, 
Muır'ı selamlarken ezcümle demiıtir ki: 

Mısırın, büyük Cenevre kuru
muna, dü.nyanrn şimdiye kadar 
gördüğü enternasyonal teşekkülle. 
rin en genişi olan bu kuruma girl· 
şinden bahsederken, eski Mısırm 

küçük Asyanın eski bir milleti ile 
olan miinasebetlerine aid tarihi bir 
vakayı hatırlatmak isterim. Filha· 
kika, Türkiye ve Mısır müzelerin
de ihtimamla saklanan arkeolojik 
vesikalarla sabit olmuştur ki, en es. 
ki enternasyonal vesika, en eski 
politik andlaşma, eski mısırlılar ile 
garb türklerinin hakir olarak ken
dilerine ecdad tamdık/arı hititlet 
arasında konu.c;ulmuş ve imzalan
mıştır. Burada, bu ilk diplomatik 
vesikayı doğuran bu politik rüşeym 
ile bugünkü Mmetler Cemiyetimiz 
içinde inkişaf eden enternasyonal 
büyük hayat arasında bir kıyasla
ma yapmaktan kendimi alamadım. 

Dış Bakanınuı:, yapbğı bu kartılat-
brma ile, cemiyete giren milletin en eı
ki kültür milletlerinden biri olduğunu 
tebarüz ettirmek istemiştir. içinde her 
dinden ve her ırktan milletler bulumna-

ıma rağmen, milletler arasındaki müna
sebetleri din ve ırk endiıelerinin dışın
da mütalea eden bir meclis, Mısu-'ın 

kabul edilmesi nutkunu Türkiye'ye bıra· 
kırsa, bu sembolik hareketin türk dıt 

ha.kanma ilham edeceği sözler, ancak 
yukarda okuduğunuz sözler olabilirdi. 
''Biz, iki tark milleti .•. ,, gibi bir baılan
g-ıç lüzumsuz bir tecerrüt ''biz, iki müs
liiman milleti .. ,, gibi bir mülahaza, so

ğuk blı- yabancılık havası ya;.atabiJirdi. 
Bundan başka Mısır"la Türkiye'nin iki 

müslüruan millet olduğu esa~n malum 
olan bir nokta idi. Söylenecek SÖ2!1 hem 
yeni hem de meclisin çerçevesine uygun 
olmalı idi. 

Bunun içindir ki, tecrübeli türk dip-
lomab Mısır'ı ''Genç bir Akdeniz 
devleti,, c!arak selamlamı~ ve onun 6000 
seneye çıkan ıanlı tarihnni ve bu tari

hin ehemiyetli bir vesikasını yad eyle
mekle, gelen milletin ötedenberi mede· 
niyet ve kültür ) arabmş bir millet ol
duğwıu tebarüz ettirmiştir. Türk baı

kan Mıııır'lı Üyeyi, Milletler Cemiyeti'. 

ne ancak bu suretle kabul edebilirdi de
mek, hakikati ifade etmez. Demek la

zımdır ki, Dr. Aras'ın doğu türkleri E
tiler namına konuşabilmesi ve eski Mı. 
ur medeniyetinin tabii varisi genç Mı

sır devletini bu sıfatla selamlıyabilmesi, 
hem bu iki millete şe.-ef veren hem de 
Milletler Ceıniyeti'nin ileri ahl3k ve 
ro!üne uygun düşen bir harekettir. 

Fakat bakınız, Emir Şekip Aralan, 
bu hareketi nasıl göstermektedir. 

'' Şüphesiz ki Ş.3rkın kalkınma
sı bir hakika ttir. ~ark, artık geri 
d o-.,.,,iy11cektir. Yalnız büyük bir 
t ef! s· r te nazarı di f:katimi celbeden 

bir noktaya işaret etmek isterim. 
Mısırın uluslar sosyetesine gırme. 
si münasebetiyle uluslar sosyetesin· 
de bulunan bütün mümessiller bu 
yeni islam devletini tebrik ederken 
toplantısımn reisi Tevfik Rüştü A· 
ras, Mısırı, kendisinin 4000 sene ev
velki ecdadı hititlerle akdettigi ilk 
muahede dolayısiyle tebrik etmiş. 

tfr. Tev fik Rü~tü, Mısırı T i"rkiyeye 
birer şark ve islfim devleti olmak 
itibarile de bağ!ıyan ve ta yirmı se
ne evveline kadar devam eden bağ
ları anlaşılan unutmuştur. Biz bu_ 
na kızmakta haklıyız ama belki de 
kendisi mazurdur.,, (1) 

Emir Şekip Arslan, şimdiye kadar 
ki sözleri ve hareketleriyle ne memleke
tine ne de kendisine hizmet edebilmiş· 
tir. Onun hazin ve acınacak olan tara!ı
da budur. 

Fakat, Kemalist Türkiye, tarihini 
ve dostluklarını 20 yıl öncesinde bulu
yor diye, bu tarih ile bu dost1ukları 

4000 yıl öncesinde de aramaktan fera
gat mi edecektir? Hangi millet, var) ğı
nm köklerini bu kadar derinde bilir de, 

anyacağı münasebetler yahut elinde 
tubnak istediği dostluklar yahut içinde 

oturduğu meclisin kültürel prestijini 
arttırmak mevzuubahs olunca, din ya
hut ırk ''prejuje" !erinin içinde haps ol
mak ister? 

Fakat Şekib Arslan'ın sade idraki 
değil ahlakı da, bu noktayı anlamaııına 
manidir. 

Burhan BELGE 

(1) :Mısırda çıkan Al-Mukattam 
gazetesine 3 haziran 1937 de verdiği bir 
mülakatta. 

Şişhane faciası tcüıkikatı 
İstanbul, 10 (Telefonla) - Şişhane 

faciası tahkikatı bitmiştir. Müddei u· 
mumi vatman Fahreddinin tedbirsizlik
le ölüme sebeb olduğu için cezalandml
masınr, diğer iki zanlının beraetini is
temiştir. Mahkeme müdafaa için geri 
bırakılmıştır. Yaralananlardan üç ki
ş.i 130 bin liralık tazminat için hukuk 
nıahkemesine baş vurmuşlardır. 

Mühendis mektebi genişliyor 
İstanbul, 10 (Telefonla) - Miıhen

dis mektebi bu yıl gene fazla talebe al
mak için tesisatını genişletecektir. 

Gülcemal aablıyor 
İstanbul, 10 {Telefonla) - Servis

ten çıkarılan Gülcemal vapuru hurda 
fiatına satılığa çıkarıldı. 

Telef on, tayyare ve 
telsiz telgraf 

Tekniğin ilerlemesi aleyhinde 
bulunanlar zamanımızda az değildir. 
Bunlara göre, teknik, dünyanın bu· 
günkü muvazenesizliği mesuJlerinin 
başındadır: maki na fazla istihsale 
sebeb olmuş, makina işsizliği çoğalt
mış, .,ıakina piyasaları daraltmıştır: 

bütiın kabahat • Pavlina gibi - maki
nada ve tekniktedir. 

Fakat, hakikat bunun tamamen 
tersidir. makina bizi kendi esareti-

mizden kurtarmıştır. Şayed makina

yı ve tekniği hizmetimizde kullana
mıyor, hakimi olacak yerde onun 
hükmü. altına giriyorsak kusur an
cak bizdedir. 

Bu iddiamızı şu misal ile isbat e
demez miyiz? 

"lsviçrenin Varşova elçisi B. Sto· 
utz, geçenlerde zatülcenbe tutulmuş 
ve Breslavlr tanınmış operatör pro
fesör Bauer tarafından kendisine 
cerrahi bir ameliye yapılması lazım 

gelmiştir. ilk önce, t e 1 e f o n J a 

Sağlık Bakanlığında 

Yeni tayin 
ve nakiller 
Balıkesir merkez hükümet tabibi 

BB. Celal Günan hükümet tabibliğine, 
Açıktan Adnan Ankara Nümune has. 
tanesi mütehassısı muavinliğine, Ko. 
zan h astanesi sertabibi Hayrettin Biçen 
Karadeniz Ereğlisi sertabibllğine,Zeyneb 

Kamil hastanesi doğum mütehassısı 

Burhaneddin Adalar belediye şubesi do
ğum mütehassıslığına, M. Kemal paşaş 
belediyesi doğum mütehassısı Fuad Zey
neb Kamil hastanesi doğum mütehassıs. 
Lğrna, Büyükçekmece dispanser tabi
bi Ali Rıza Kadıköy hükümet tablbli· 
ğine, Antalye sıtma mücadelesi tabibi 
Edib Silifke hükümet tabibliğine, Niğ

de hükümet tabibi Kemal Eskişehir 

merkez hükümet tabibliğine, Eminönü 
belediye tabibi Cemal Soma hükü· 
met tabibliğine, Beyoğlu belediye ta
bibi Remzi Eyüb belediye şubesi baş

tabibliğine, Çorum hastanesi dahiliye 
mütehassısı Sadettin Ordu hastane
si dahiliye mütehassıslığma, Hayra-

bolu hükümet tabibi Ali M. Kemalpaşa 

hükümet tabibliğine, Yenişehir bükü· 

met t abibi Saib Balye hükümet tabibli
ğine, mütekaid tabib Mümtaz Eskişe-

hir belediye tabibliğine , mütekaüd tabih 

Bahri Eskişehir sıtma m;.ıcadele ta:ı ib

liğine, Bursa sıtma mücadele reisi Naz

mi Balıkesir sıtma mücadele reisliğine, 

İstanbul sıtma mücadelesi laboratuar 

şefi Huri terfian Bursa sıtma mücade. 

le reisliğine, Bursa sıtma mücadele la

boratuar şefi Rüştü Balıkesir sıtma mü

cadelesi Iaboratuar şefliğine, Açıktan 

operatör Cevdet s ·vas Nümune hasta

nesi baş tabib ve operatörlüğüne, Açık

tan Şinasi Erzincan memleket hastane
si dahiliye mütehassıslığına tayin edil
mişlerdir. 

lstanbulrla hal ücretlerinin 
indirilmesi 

İstanbul, 10 (Telefonla) - Trakya 
umum müfettişliğinin talebi üzerine 
belediye mürakipleri hal licretlerinin 
indirilmesi için tetkiklere başladılar. 

Belediyenin kap üzerinden resim al
mak usulünü bırakarak kıymet üzerin
den resim alması ihtimali vardır. 

Orman muhasebe direktörlüğü 
Ekonomi Bakanlığı evrak direktö· 

rü B. Kemalin yeni teşkil olunan or
man genel direktörlüğü muhasebe dL 
rektörlüğüne tayini kararlaşmı§tır. 

•••••••••••••••••••••••••••••• 
: Kızılayrn nurlu ışığı ! 
• 
: daima ağlryanları 
• • • 

• • • • • • arar • • 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

reyi alınan profesör Varşovaya an
cak tayyare ile gidip gelebileceğini 
söylemiş, fakat tayyare o sırada ha-

reket etmiş bulunduğu için pilota 
t e 1 s i z 1 e geri dönmesi bildiril

miş ve Breslava avdet eden t a y y a
r e, profesörü alıp Varşovaya götür~ 
müştür. Bütün bunlar toyu topu iki 
saat içinde olmuştur.'' 

Teknik bu derece ilerlememiş ol

saydı, bugün bu satırlar yerine, bel

ki B. Stoutz'un ailesine başsağı dile

yecektik. 

Vakıa teknik vasıtaların bir ço

ğunu insanlığın zararına tevcih et

mek kabildir. Fakat, hangi iyi şeyle

ri kötü. maksadlarda kullanmak im· 

kanı yoktur? - N. B. 

Sarışın kadınların tehlikesi 

Otomobil kullanan &arışın kadın

lar, geceleyin, umumi tehlike amili
dir ..• Bunu Nevyorklu Doktor Strauss 

iddia ebnektedir. Doktora göre es • 

mer veya kumral kadınların gözleri, 
kar§ıdan gelen otomobilin fenerleriy-

ı 1 - 6 - 1937 .-

Bugünkü Kamutay 

Bir çok mühim kanun 
projeleri görüşülecek 
Kamutay bugün saat 14 de toplanacaktır. Kamutay, yaz tatil; ıe g · •·• 

mek üzere olduğundan encümenler ellerindeki müstacel projeler üze~ 
rinde tetkiklerini bitirıniılerdir. 

Bugün ruznameye alına:n pro
jeler arasında mühim ve entere
san olanları çoktur. Bugünkü ruz· 
name aynen ıudur: 

Tefsirler: 
l - 2442 sayılı kanunun 1 inci mad

desinin (G) fıkrasının tefsiri hakkında 
Başvekalet tezkeresi ve İktisat, Maliye 
ve Büdce encümenleri mazbataları, 

2 - Siyasal bilgiler okulu hakkın
daki 2777 sayılı kanunun 6 ıncı madde
sinin tefsirine dair Başvekalet tezkeresi 
ve Büdce encümeni mazbatası, 

Bir defa müzakereye tabi olan mad. 
deler: 

1 - Bazı maddelerden istihlak ver. 
g isi alınması hakkındaki 2731 sayılı ka. 
nunun 1 inci maddesinin 5 inci fıkrası
nın tefsiri hakkında Başvekalet tezke· 
resi ve Gümrük ve İnhisarlar, İktisat, 
Maliye ve Büdce encümenleri mazbata. 
lar, 

2 - Kazanç vergisi kanunun 3 üncü 
maddesinin 5 ve 21 inci fıkralarının tef. 
sirine dair Başvekalet tezkeresi ve İk
tisat, Maliye, Büdce ve Adliye encü
menleri mazbataları, 

3 - 22 temmuz 1931 tarih ve 1871 
saydı kanunun 2 inci maddesinin tadili 
hakkındaki 2442 numaralı kanunun 1 

inci maddesinin değiştirilmesine dair 
1/ 568 sayılı kanun layihasiyle GümüJ
hane mebusu Edib Servet Tör'ün, 2442 
sayılı kanunun 1 inci maddesinin (G) 
fıkrasrnxn tefsirine dair 4/13 sayılı tak· 
riri ve İktisat, Maliye ve Büdce encü.. 
menleri mazbataları. 

4 - Yozgad mebusu Emin Drama. 
nın, arzuhal encümeninin 19 - IV - 1937 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 742 

sayılı kararmın umumi heyete müzake. 
resine dair takriri ve arzuhal encümeni 
mazbatası. 

Birinci müzakeresi yapılacak mad. 
deler: 

ı - İhtiyat zabitleri ve ihtiyat as
keri memurları kanununun 23 üncü mad 
desinin değiştirilmesine ve 29 uncu mad 
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
layihası ve Milli Müdafaa encümeni 
mazbatasr. 

2 - Ereğli şirketinden alınan li· 
man, demiryolu ve madenlerin Koz. 
lu ve kilimli demiryollarınxn işletilme. 
sine ve havzadaki deniz işlerinin inhi
sar altına alınması hakkında kanun ıa.. 

yihası ve İktisat, Nafia, Maliye ve Büd
ce encümelerin mazbataları. 

3 - Göçmenlere ve muhtaç çiftçi. 
tere tohumluk ve yemeklik dağıtılma· 
sı hakkında kanun 13.yihası ve Ziraat, 
Sıhhat ve içtimai muavenet, Maliye ve 
Büdce encümenleri mazbataları. 

4 - Gümrük ve inhisarlar vekaleti 

le ancak saniyenin beşte biri müdde
tince, sarışın kadınların daha nazik 
olan gözleri iae tam bir buçuk sani
ye müddetle kamaşn·. Bir buçuk sa

n.İye ise biı· kazanın vukuu için bol 

bol kafidir. 
Doktorun buluşuna ne dersiniz? 

Dü§es dö Windsor'un benzeri 
Paris - Soir gazetesi, parisli, Ba

yan Catutel admda bir kadının res
mini birinci sayfasına koyarak eski 
Madam Simpson ve tiındiki dÜ§es de 
Windsor'a benzeyişine İ§aret etmek· 
tedir. Hakikaten Bayan Catutel dü
§ese inanılmıyacak derecede benze· 
mektediı-. 

Gazetenin muha1Tiri soruyor: 

- Eski kır al sizi hiç gördü mü? 

Kadın, sadece gülümsemekle ik-
tifa ediyor. 

Şüphe 

Kadm - Bu okuduğun mektub 
sana mutlaka bir kadından geliyor. 
Okurken birdenbire yüzün kızardı. 

Erkek - Al bak, terzinin fatura-
sı. 

teşkilat ve vazifeleri hakkındaki 2825 

sayılı kanuna bağlı kadro cetvelinde de· 
ğişikHk yapılmasına dair kanun layiha. 
sı ve gümrük ve inhisarlar ve Büdce en· 
cümenleri mazbataları. 

S - Hava müdafaa genel komutan. 
lığı teşkili ve vazifesi hak.kında kanun 
layihası ve Milli Müdafaa ve Büdce en
cümenleri mazbataları. 

6 - Hayvanların bulaşıcı hastalık· 

larına karşı mücadeleye dair beynelmi
lel mukavele ile hayvanların, etlerin ve 
menşei hayvani olan diğer mahsullerin 
transitine dair beynelmilel mukavelenin 
ve (et ve et müstahzarlarından, taze 
hayvani mahsulat ve sütten çıkarılan.. 
lardan başka) olan mal:ı,sullerin ihraç ve 
idhaline dair beynelmilel mukavelenin 
tasdiki hakkında kanun layihası ve Ha. 
riciye ve Ziraat encümenleri mazbata
larr. 

7 - İstanbul üniversitaııinin muva· 
zenei umumiyeye alınmasına dair olan 
2467 sayılı kanunun bazı maddelerinde 
değişiklik yapılması hakkındaki 2928 
numaralı kanunun 2 inci maddesinin de,.. 
ğiştirilmesine dair kanun layihası ve 
Büdce encümeni mazbatası. 

8 - İstiklal harbi ma!Ullerine veri· 
lecek para mükafatı hakkında kanun 
layihası ve Büdce encümeni mazbatası. 

9 - Maraş mebusu Alaaddin Tirt.. 
oğlunun, üniversite kadrosuna dahil kür· 
sülere tayin olunanların maaşlarına da· 
ir kanun teklifi ve Büdce encümeni maz 
batası. 

10 -Milli Müdafaa Vekaleti hava 
kısmında ücretle çalışan uçuş muall~ 
leri maa~ları hakkındaki 2797 sayılı ka.. 
nuna ek kanun 13.yihası ve Büdce endi. 
meni mazbatası. 

11 - Resmi davair ve müessesat ile 
devlete aid idare ve şirketlerde ve me· 
nafii umumiyeye hadim müesseselerde 
bulundurulabilecek vesaiti nakliye hak· 
kındaki kanuna ek kanun layihası ve 
Milli Müdafaa ve Büdce encümenleri 

mazbataları. 

12 - Vilayetler evinin tesisat ve mcf 
ruşatı için gelecek senelere sari taabhü· 
dat icrasına dair kanun layihası ve Büd 
ce encümeni mazabatası. 

13 Kan gütme sebebiyle işlenen ka· 
tiller hakkında kanun layih.ası ve Ad .. 
tiye encümeni mazbatası. 

14 - Türkiye Cumhuriyeti ile İtal. 
ya kırallığı arasında 29 ilk.kanun tari· 
hinde Romada imza edilen ticaret ve 
seyriseferin muahedenamesiyle ticaret 
anlaşmasının ve bunların ilişiklerinin 
tasdikine dair kanun layihası ve Hari. 
ciyc ve iktısad encümenleri mazbataları. 

15 - Anadolu demiryolu ve Hay • 
darpaşa limanı §irketleri esham, t<thvil 
ve mümessil senetlerinin Sivas • Erzu
rum veya Ergani tahvilleri ile mübade .. 
lesine ve amortisman sandığı hakkında · 

ki 2794 numaralı kanuna bazı hükümler 
ilavesine dair olan 3136 sayılı kanuna 
ek kanun layihası ve BUdce encümeni 
mazbatası. 

16 - Develt demiryollarıml'. i.hti· 
yacı olan muharrik ve müteharrik .. deva 
tın siparişi için 16,000,000 liraya kadar 
teahhüd yapılmasına dair kanun layi. 
hası ve Büdçe encümeni mazbatası. 

17 - Develt memurları maaşatının 
tevhid ve teadülü hakkındaki kanuna 
merbut cetvelde bazı tadilat yapılması .. 
na dair olan 2006 sayılı kanuna ilişik (1) 

sayılı cetvelde değişiklik yapılması hak 
kında kanun layihası ve Gümrük ve in· 
hisarlar ve Büdçe encümenleri mazbata.. 
ları. 

18 - Köy eğitmenleri hakkında 

kanun layihası ve Maarif, Ziraat, Dahi
liye ve Büdce encümenleri mazbataları. 

19 - Küçük menderes nehri ile ta.. 
bilerinin ıslahı hakkındaki 2246 sayılı 

kanuna ek kanun Iayihasr ve Büdçe en
cümeni mazbatasr. 

20 - Sümer Bank sermaY'esine 15, 
000,000 lira ilavesine dair kanun layi
hası ve İktisat, Maliye ve Büdce encü· 
menleri mazbataları. 

21 - Tahranda yapzlacak sefaret 
binalariyle tefrişatı için s?. ri t:ıahhüd 

icrasına dair kanun liiyilıasr ve Bi.idce 
encümeni mazbat2s1. 
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FlDii.ôitmzı ·ispanya kontrolu B. Noyratın r/lll/lllttın!IJ 
---------------

Açılan gediğin tamiri S f d k • o eulachland zırhlısının bombardı- Filoların emniyeti hakkında anlaşma O ya a 1 
Türk Denizciliği 

CUMHURIYET'te Yunus Nadi, Ha.. 
midiye mekteb gemimizin doet y..._ 
nistan ve Yugo.lavya limanlarau ._ 
yareti dolayısiyle yazdıfı bllf ....._ 
lede, imparatorluk deYJinde türll ~ 

manını bebane ederek Almanya ve 

ltalya Londra kanımazlık komisyonu· metni bugün Londrada hazırlanıyor T 1 
nun mesaisinden çekildikten sonra Is- e mas arı 
panya sahillerinin murakabe çemberin· Londra, 10 (A.A.) - İngiltere dıt bakanı Eden ile Fransa, Alman. 
de bir gedik açılnuıbr. İngiltere bükü- ya ve İtalya büyük elçileri yarın saat 15 de toplanarak kontrol filola-
meti, bir hafta, on gündenberi bu gedi- rrnın emniyetini kuvvetlendirmek için kararlaıbrılan anlatın& metnini 

Sofya, 10 (A.A.) - Kıral Boris bu 
sabah Fon Noyrat'ı kabul etmiş, alman 
dıJ bakaniyle alman elçisine nişan ver
miştir. Kıralın öğleyin Fon Noyrat şe· 
refine verdiği öğle %iyafetinde Baıba
kan Köseivanof da bulunmuştur. 

riyelilerinin, nasıl tatbikat Ye batti s• 
mi yÜzü bile gönneden mektebt.a 
mezun olduklarmı anlatarak dİJW IEiı iin tamiri ile meıguldür. Malümdur ki yazacaklardır 

Almanya ve İtalya, kanımazlık komis· Londranın diplomatik mahfil-
yonunun mesaisine geri dönmek için )erinin kanaatine göre bu metin 
tart olarak, murakabe vazifesini gören daha yarın Valanıiya ve Salaman
gemi.leri hakkında teminat istemiılerdir. ka hükümetlerine tebliğ olunabile-

kruvazörü tayfalarından ölen 26 kişinin 

cenazeleri yarın kruvazöre nakledile
cektir. Bu cenazeler, Abnanyaya götürü
lecektir. 

"Cumhuriyet devri milli müda&a 
ıubelerimizden ve ekonomik hayab
mızın en kuvvetli istinadg&hlarmdaı 
biri olan denizciliğe eiatemli bir fa&. 
Jiyet ve himmet sarfetmekteclir. H.r 
iki sabada temkinle ve ciddiyetle ça.. 
Jııarak her gün daha ileri hamlew 
yapmaktayız. Bu iıte nazariyatm a
meliyatla teyidi ise en kati ve • .._ 
bii çalıımanm ilk prtmı lefkil edi. 
yor. Söz sırası gelm.İfken itin ba ka.. 
darla kalmıyarak denizciliie millet 
araamda da kıymet verdirici faaliyet. 
len memnuniyetle ,ahid ol..,..aa. 
Deniz kulüblerimizin bu sahadaki t. 
nüz mahdud olan, fakat israrla ilai 
götürülen gayretlerini burada stayİf. 
le kaydetmek isteriz. Bir kaç ,.ı.. 

danberi yeni tekilde canlı bir faali. 
yetle götürülen Moda deniz kalülıö
müze taalluk eden himmetleri 1aa .... 
ten takdirle karıılarız. 

Bu teminat meselesi, murakabe vazife-
cektir. 

siyle mükellef olan bütün gemiler hak- Sovyet delege.inin bir mektubu 
A•ilere göre 

Fon Noyrat alman ve bulgar askeri 
mezarlıklariyle, meçhul asker abidesine 
törenle çelenk koymuştur. 

kında varid olduğundan İngiltere hü- Sovyet elçisi B. Maiski karı,mazlık 
Sevil, 10 (A.A.) - General Fran

ko kuvvetleri Estramadur cephesinde, 
mevzilerini mühim surette iyileştirmiş· 
lerdir. 

Fon Noyrat, öğleden sonra saat 
17 de başbakan ve dıı bakanı B. Köse· 
ivanof'u ziyaret etmiştir. İki devlet a
damı arasındaki görüşme bir saatten 
fazla sürmüıtür. 

kümeti dört murakip devlet gemileri komitesine gönderdiği bir mektupta ez• 
hakkında umumi ahkam hazırlamııbr. cümle föyle demektedir: 
Bu ahkam şu yolda hulasa edilebilir: "Deniz kontroluna i§tirak eden ge• ViIIanueva da la Serra bögesinde 

mühim bazı mevziler zebtetmişlerdir. 

Franko tayyareleri düşmanın merkezi 
cephedeki umumi karagahının bulundu
ğunu Madellini muvaffakiyetle bom. 
bardıman etmiştir. 

l - Dört devlet, • İngiltere, f ran· mileri askeri harekat dolayısiyle çıka-
Ciornale cl'ltalianın bir yazı•ı 
Roma, 10 (A.A.) - Ciornale d'İtalia 

diyor ki: 

aa, Almanya, ltalya - gemileri için her bilecek hadiselerden garanti etmek için 
iki muharib taraf emniyet rruntakalan karışmazlık komitesince alınan tedbir-
ayıracaktır. lere esas itibariyle itiraz etmiyorum. 

2 - Murakabe vazifesini gören ge- Fakat, şunu söylemeliyim ki, bu gibi 
rnilerden biri tecavüze uğradığı takdir- tedbirler hakkında cereyan edecek bü-

de dört devlet alınacak tedbir hakkın tün görüjmeler bütün mesele karışmaz· 
hk komitesinde görüşüldükten ,sonra ve 
her halde komitede temsil edilen bütün 

da istişarede bulunacaktır. 
İngiltere bu projeyi Almanya, Fran

sa ve ltalyaya teklif etmiştir. Franaanın 
teklifi kabul ettiği bildiriliyor. Alman
ya ve ltalyaya gelince; bu iki devlet 
bazı ihtirazi kayıdlar ileri sürmüşler· 
dir: tecavüze karıı kendilerini müdafaa 
hakkından mahrum etmek istemiyorlar. 
Yani Deutschfand zırhlısının bombardı· 
manı g-ibi bir tecavüz yapı!acak olursa, 
Almanya ve 1 ta!ya, bu hareketin ceza· 
smı önce kendileri verecekler, sonra da 
diğer devletlerle istişare ederek abna
cak tedbiri kararlaştıracaklardır. Halb\ı· 
ki &lınrnası düıünülen tedbirlerle hem 

Deutsch!and zırhh11nın hem de Almeria
nın bombardımanı gibi hadiselerin önü
ne geçmek maksadı istihdaf edilmekte
dir. Ancak İtalyan ve alman noktai na· 
zarlannın teklif edilen proje ile telif 
kabul ettiği bildiriliyor. Binaenaleyh 
ltalya ve A!manyanın karışmazlık ko
misyonu çalışmasına ittirakleri artık bir 
gün meselesidir. 

memleketlere bildirilmek suretile yapıl-
malıdır. 

Bu mektubumun birer suretini ka-
rıımazlık komitesinde bulunan bütün 
azaya gönderirseniz beni minnettar kı· 

larsınız.,. 

Gerek bu mektub, gerek verilen ce
vab komite azalarına tebliğ olunmuştur. 

Berlinden dönen B. Fon Ribbentrop 
B. Eden'le konuşmuştur. Bu konuşma· 
ların Almanyanın karıımazlık komite
sindeki yerini yeniden alacağını ümid 
ettirmeğe elveriJli olduğu söylenmek· 

tedir. 

Püıkürtülen an taarruzları 
Madrid, 10 (A.A.) - Asiler dün 

iki defa Madridin şimalinde Penarrubia 
ve Sierra civarında mevzilerine karfı 

şiddetli taarruzlarda bulunmuşlardır. 

Bu taarruzlar, akamete uğramıştır. 

Doyçlancl ölüleri Almanyaya 
götürülüyor 

Cebelüttarık, 10 (A.A.) - Doyçland 

f '-UÇUK DIŞ HABt;RLER l 
X Kauaas - Lord Plimut Riga'dan 

buraya gelmiıtir. 

X Londra - Lord Baldevin, dün 
lordlar kamarasındaki yerini resmen ve 
alkışlar arasında işgal etmiştir. 

X Flint (Amerika) - Elektrik san-
tralındaki grev yüzünden 165 bin nü
fuslu Flint şehri karanlıkta kalmıf, bü
tün fabrikalar durmuıtur. 

Herhalde Almanya ve bu defa ona 
tabi olan ltalya, DeutschfRnd hiltfise~İn· 

den sonra ispanya işlerine kat·şı uysal· 

lık g'östermişlerdir. Bu, bir taraftan 
Almeria bombardımanının dünya ka.-no
yu Üzerinde ve hatta Frankoya tibi olan 
İspanya efkarında bile husule getirdiği 
menfi akislerin, diğer taraftan da Lon
dradaki taç giyme merasiminden sonra 
İngiliz • alman münasebetlerinde görü· 
len salahın neticesidir. Londrada Al· 
manyayı temsil eden Blomberg hakkın
da gösterilen samimi kabul, alman ef
karını ptk ziyade müteba11is etmiıtir. 
Bundan bia-kaç gün sonra İngiliz • al
man dostl11k cemiyetinin içtimamda İn
giliz sefiri Sir Nevi!le Henderaon tara· 
hnda~ ıöylenen nutuk da bili alman 
matbuatını meşgul etmektedir. Schac· 
hat'ın Pariı ziyaretinden sonra fransız· 
alman münasebetlerinde de bir aalilı 

X Budapefte - Naib Horti'nin 
salahiyetlerinin geniıletilmesi hakkın· 

daki kanun projesi muhalefet partileri 
tarafından Jiddetle tenkid edilmektedir. 

görülüyor. 
Büyük ölçüde bu amillerin tesiri al· 

bndadır ki Almanya, İspanya işinde ln
giltere ve Fransaya kartı dikine gitmek
ten ziyade uysal davranmaktadır. Bina· 
enaleyh eğer Londra karıımazlık ko
misyonu tekrar çalışmaya batlıyacak 
olursa, gönüllülerin geri çekilmeleri 
hakkındaki tasavvur için muvaffakıyet 
ümidleri bu defa daha parlak görünü
yor. Esasen son günler zarfmda Alman· 
yanın mukavele müddetleri bitmi,tir 
diye tank ve tayyare tamircisi bir ta• , ·ı 
lam teknisiyen!erini geri çağırdığı bı • 
dirilmektedir. 

X Kiel (Almanya) - Sekiz gün kal· 
mak üzere buraya gelen fransız Jan 
d'Ark gemisinin kaptanı, deniz abidesi
ne çelenk koymuştur. 

X Roma - Birisi Musolıni'nin oğlu 
tarafından kullanılan 9 tayyare, Nev-
york - Parla yanşırun Jağvi üzerine 
fransız hükümetince tertib olunan İstr· 
Şam - Paris yarışına gireceklerdir. 

X Berlin - B. Şalut, Berlinde bu· 
lunmakta olan Çin finans bakanı Kung 
şerefine bir gala ziyafeti vermiştir. 

X Meksiko - Petrol grevi bitmiJt 

iıçiler çalıımağa baılanuılardır. 

Düşmanın don Benitoyu boşaltmak 
ta olduğunu görmüşlerdir. 

Franko tayyareleri Bilbaoda muhte· 
lif noktaları bombardıman etmişlerdir. 

"Belgrad, Sofya ve Budapeşte ara
sında bir gQna menfaat anlaşmazlığı 

yoktur. Bu üç payıtaht arasında bir 
mukarenet husule gelmesi için komü
nizm tehlikesi tek başına kafi bir sebeb 
teşkil etmektedir.,, 

Italyan donanmasında 
iki dritnot tamir edildi, gelecek yıl 
hizmette 100 deniz altı gemisi var 

Esasen en mükemmel tekli mi1r1-
bir faaliyet haline gelme.inde ta.hak. 
kuk edecek olan denizciliiimizia ..._ 
mi vaziyetleri barb ve ticaret gemici
liğinin nazari ve imeli olarak ileri 
götürülmesinde tecelli eyleyeceii ... 
IUaıdur. Harb gemiciliiimiz inıkia " 
iktidanmızm taalluk edebildiii ......_ 
celerin en ileriainde itina ve ibtİIDa
ma mazhardır. Ham.idiye meklıeb • ._ 
mimizin bu yıl deniz liaeaindea laarlt 
smıfına geçen gençleri kucaima ala
rak dost memleketlerin aularmda en• 
lana çıkması bize bu yoldaki faaliyet
lerin en caziblerinden, en canlılann. 
dan, ve en güzellerinden biri olarak 

Roma, 10 (A.A.) - Tamamen modern hale konulmuı olan Ciulio 
Ceaare ve Konte Kavure dritnotlarınm hizmete girmesi ile yeni bir de
niz filoau ihdaa edilecektir. Bu gemilerin tonajı 26.000 e çıkarılmııtır. 
içlerinde 4 kuleye konulmı;: ~ LuçukJuk on top vardır. ..._ 
Aynı tipten Koria ve Duilio ı• ~ 

milerinde de aynı deiitiklikJer ya- · · 
pılacak ve gemiler gelecek aene 
hizmete konulacaktır. ..,.... ,....,,...,.. J 

Denizaltı lilo.,, ela büyüyor 

Paris, 10 (A.A.) - Lö jurnal İta]_ 
yanın bir sene sonra dünyanın en büyük 
denizaltı filosuna sahib olacağını yaz. 
maktadır. İtalya, faal serviste çalışan 
100 denizaltı gemisine malik olacaktır. 

Şimdiye kadar Fransa 90 gemi ile bi. 

rinci gelmekte idi. 
Lö jurnal, bundan başka İtalyan de

nizaltı gemilerinin 5 yafmdan fazla ol
madığını, halbuki fransız denizaltı ge.. 
milerinin 10 yafmı bile geçmiı oldukta· 
rını il.ive etmektedir. 

( 

Bir harb gemisi dMize intllril/rlten 
Bu gazete, netice olarak, ltalyanm 

silahlanma programını gerçeklettinnek 
hususundaki devam VoC sebatı ile ileme I 

bir numune göstermekte olduğunu yaz
maktadır. 

~mlıur reisinin Bükreş zigııretıi 

göründü.,, 

BİR MUKAYESE VE 
NETiCELERi 

TAN'da Ahmed Emin Yalman ya

zıyor : 

''İngilterede memleketimize dair 
yeni bir kitab çıkmı§tır. Muharrir, 
Bayan Linke isminde bir alman kadı
nıdır. Bu bayan ileri düfiinceli bir cle
mokrattır. Yeni Almanyada yqay .. 
mamıf, lnsiltere;ri •atan talm8fhıır. 
ŞU..di düayanm dört tarafmı ..-,_., 
d~r. •Öl'tlüw.iai msili.:e ola. 
rak makale •• kitab teklinde D8fl'tldi.. 
yor. 

Bayan Linke Türkiyenin h• lrö
feflİnİ gezmiıtir. Halk arauncla tlo
lapnıftır. Burada sörüılerinia ....._ 
sini kitabmda ,öyle anlatıyor : 

"Türlti,,.Jc bir aalıcrlilr ce...~ 

oar. Milli temel üurintl• ,,.,.,.,,,,., 

bir terbi,,. .Utcmi uar. Bir telt -~ 
lırlıa var, bütün millet taralındu 6lir 
met ue sculfİ ııörcn bir milli ,.ı llflT. 

Fakat çok garibtir iti, bütİİll ....._ 

lardan mürelıkd olan •İ•t•m '°'"' Ais 
bir protesto Jayııu•u permcJi. ,,._,,. 

kendim• fU •uali .ordum: "MaJ..,. iıı 
bunların hepW.i hoı ııörecelıtim, ... 
~ Almanycuını n• diye bıralrıp ~ 

tım.,, 

"Bu •ualin ceuabı fudur: Ba •7-

dıiım ıeylcri Türkiycde b•i•ni70"Jl'L 
Çünkü bunlar Türlıiyede, Almanyada 
olduiuntlan bambafka bir mana ifa

de ediyor IJC bü•bütün bOfka bir nıla.. 
la İf ııörüyor. Türlti,,.Jc Almanya ~ 
bi milli bir birlilr karmaya çalıp70t". 

F alıat Almanya bu mak•aJ içüa cebir 
A. Ş. ESMER X Yart0va - Enternasyonal olim

piyad komitesi 1940 kıt olimpiyadları-

Romanya veliahdı Varşovada bulunduğu sırada B. Moricki ile beraber 

Bükreş, 10 (A.A.) - Aşağıdaki teb 1 Kıral Karol Varıovaya gidiyor 
Jiğ neşredilmiştir: Varşova, 10 (A.A.) - Gazeteler, w ıiJJet ua.ıtalarına bGf vurclaia W 

Jc Türkiye yalnı~ terbiye .ut...W.. 
dayanıyor ...... Ham idi ye 

Korfuda 
Korfu, 10 (A.A.) - Hamidiye bu

.. .. hara· 
)'aya gelmhıtir. Halk kruvazoru . 

T "ttefık retle karşılamıştır. Dost ve mu . 
milletin gemicileri 'erefine resmı ka· 
buller ve gezintiler tertib olunmuştur. 

nın da Japonyada yapılmasını kararlaı· 

tırmıştır. 

X Va11er Leonburs (Avusturya)-

Burada bulunmakta olan Dille ve Dil§es 

dö Vindsor yüzlerce mektub ve telgraf 

almaktadırlar. Kıralm katibi, dük ve 

düşesin seyahate çıkmak arzuıunda ol· 

madıklannı ve fİDldilik A vuıturyada b· 

lacaklannı ıöylemiıtir. 

B. Mosicki'nin kıral Karolu ziy;ue. Romanya kıralı Karolun Lehistanda 
ti iki memleketi birbirine bağlıyan sar- dört gün kalacağını ve bunun bir günü-

ıılmaz dostluk bağlarını teyid etm:,tir. nfi Krakovi'de geçireceğini, Krok.,vide 
Vavel şatosunda büyük bir kabul r~smi 

Yapılmıf olan görüşmeler iki mem.. 
tertib edileceğini bildiriyorlar. 

leketi alikalandıran meseleler hak.kında 

görilf ayniyetini ve Lehistan ile Roman 

ya arasında politik, ekonomik, ve bil
tünlük bağlarını derinleftirmek husu-

ıundaki müfterek arzuyu bir kere daha 

tebarü ettimıittir. 

Yarı resmt iskra, Bükreş gürüşmele 
ri esnaımda kıral Karolun Varıova zi
yaretine ait programın da tesbıt ediL 
mİf olduğunu ve bu ziyaretin büyük 
bir dostluk tezahürü feklini alacağını 

bildiriyorlar. 

"Türltiycde ultcrlilr laarelrefi.,.,... 

Jır. Fakat ııayea lamamiyle tellalüMliı 

Ay yıldızın hiç bir .saman clİİflıtmtal 

bir mak.aJla türlı hucluJları haricine 

çılıarılmoyacaiına emin olabilird. Fa. 
llat Almanya illı lır•at ve imltôıuhı 

Avrupayı delik clefilr bir menni ı.. 
la.ına fellrilebilir.,, 

-

BiRASI Mevsimin 
tenıiz 

en güzel 
içkisidir 

ve 
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Yeni bir finans dergisi 
Hangi meslek göz önüne getirilirse J tevi ve istisgar edilemiyecek derecede 

getirilsin mesleki dergileri bizde ter- geniş olan neşriyatma (Maliye mecmu-

1 

Yeni eserler 

Stratejik belkemiği 
tih ve neşredebilecelr ihtisas sabibleri, ası) ru da ilave eylemeği karar/aştır. 
devlet tcşkilatmda, devlete bağlı idare. mıştır. 

lerde veya cemiyetlerde toplanmıştır. 
Bunun iç.indir ki bu gibi neşriyat ciddi 
ve devamlıdır; Bakanlıklanmrzca çıka. 
rılan Clergilerin hepsi, maden tetkik ve 
arama enstitüsünün dergisi ve benzer

Maliye Vekaleti, vermiş olduğu bu 
kararım filiyat s:ıhasına koymak üzere 
(Maliye mecmuası) nı 1937 yılı başın· 

dan itibaren neşre başlamaktadır. DaL 
ma mesleki ve teknik bir gaye ile hazır· 
lanae«k olan bu mecmuanın maliye me. 
murları ifin olduğu kada.r vatandaşlar 
için de faydalı olacağım ümit ve tah. 
min ey/emekteyiz. 

H iç şüphe yok ki, bu dünyanın 
gördüğü en büyük milletler ~a

miast. kürrenin dörtte birini kaplayan 
ve nüfusu. bütün dünya nüfusunun 
beşte birinden fazla olan İngiltece im
paratorluğudur. 

füı büyük varlığı iki amil, viicude 
getirmiştir: Bunlardan birisi ticaret, 
ötekisi harbtır. Bu itibarla bunun de
v.am edip yaşayabilmesi için tican:ti
nin devam ettirilmesi ve bir bütün ola
:ra.k her türlü hücumlara karşı korunma
sı iWm gelmektedir. 

Son yıllarda bu imparatorluğun iç 
idaresinde biiyük değifiJdikler o!dı; ve 
impcıntorluC. bir aile grupu olına.ktan 
çıkarak kendi kendini idare ecieıı ai· 
lelerden miit~kkil bir grup haline 
geldi. Böylece siasi hürriyetlerin. ge
nifletilmesine rağmen imparatorluğun 
emniyeti eski yıllardan daha az temin 
edilmektedir. 

Bu neden böyle olnı:.ı.ştur? Çünkü 
içerideki ckğ~iklerle birlikte dışa
rıdaki şartlar da devamlı bir su.rette de
ğişmektedir. Bunlar göz önnüde buluıı
durularak esaslı ve lüzumlu tedbirler 
alınmıyacak olursa bir par~arun hürri
yetini tehdid eden emniyetsizli~ bü
tün imparatorluk için bir tehlike vazi· 
yetini alacaktır. 

Evela, imparatorluğun bu asrın 
başlangıcında ne vaziyette bulunduğu
nu tetkik edelim: 

Bıı. üzerinde güneşin batmadığı bir 
impar.atorlulrtur. Bu imparatorluğun 

stratejik hududları da başka milletle
rin deni~inde bulunuyordu ve bu ce· 
nizlcr de bizim kuvvetli donanmamı
zın hakimıyeti altında idi. 

Için<le yaşadığımız ada, uüyük be
şeriyetin çarkı me~abesinde tdi ve bu· 
nu clonanınamız çeviriyordu. O zame;ıı 

bizim emniyetimiz tarihte görülmeım~ 
derececle kati bir halde idi; fakat bo-
zul:ııak üzere bulunuyordu. 

Denizaılt tehdidi 
B ı ... im <leni" üstünlüğümiizü ilk 
defa tehdid eden alman demı; 

ku .. vetinin a1im;::sx olmuştur. 
1801 senes1nde Napolcon Ble5t li

manında k<:lıa,aslak bir denizattı gemi
si yapmayı tasarlamıştı. Ondan ~.:mra 
bü,iın muhendıs er, bu fikri ii!emiş
leı ve b:.ı yeni siJah şişecien çılnv .ren 
arab ccinnisi gibi bizim deniz yü.ıü.,
deki hakimiyetimiL.e gö..: di~en bir teh
like olmağa başlamıştır. 

Kırk yaşından yukarı ohın berkeiı, 

büyük haı·b günler~ni, amiral Celiko'
nun telaşını, her gün bat.an gemilerin 
listcsmi, Pasş.endaie muharebesini. er
zak kıthğuu, sonıa müt.a. '!kı: ı.ı.ala

nır imzalanmaz biitün imparat --.rluğun 
geniş bir nefes ahşmt hatırlar. 

O gündenberi bizim .zırhhlarımı,: 

için bu türlü tehlikeler azalmışsa da 

ticaret filomuz da:ma denizaltı hü
cumlarına maruz kalabilir. Kaldı ki e
velce biz, dünyanın en kuvvetli deniz
altı filosuna malik iken şimdi beşınci 
sırada geliyoruz. Bundan başka hava 

'i e " ını ' o. -ı'l 

Yeni Zelanda'dan başlayıp Singapur 
Kolombo, Aden, Port-Said, Malta ve 
Cebelüttarık galiyle Londraga varan 
hattın korunması için ne lazımdır ? 
_ .. ,..~ ............... ~ .......... ~ ..... ._. . ._.,. 

ı B iz artık kıyılarımız ı 
; meseJesi:ni değil, ti- i 
i ca.ret yolwnuz meselesini i 
•• düşünüyoruz. Bunlar eski i 
i halinde değildir. Çünku i 
i harbdaıı aonra tayyareci- i 
i lik o .luular terakki etmiş- f 
i tir ki biz deniz ticaret yol- i 
i larımızm yalnız dar su· i 
i lardan geçen kısmını de · i 
t ğil, gemilerin yüklerini i 
i boşalttıkları iskeleleri de i 
i düşünmeğe mecburuz. Ti- i 
i caret gemilerimiz ve he!e i 
i limanlarımız, bombardı- i 
i manlara kartı mahfuz de- ! 
i ğildir.. ! 
~ ............ ~ ..... YAZAN : . .-..eıı .... ., ••. 

General 
j. F. C. f ULLER 
filoları da münakale yollarını ciddi 
ol.arak tebdid ebnektedir. 

Bu yeni tehlikeye soğuk kanlılığı
muı muhafaza ederek bakalım: Bu
gün. tayyaıe kuvveti ehemiyetli bir 
mCTki aldı. Yer yüzünde hiç bir kuv
vet., onu harbten önceki şişenin İ§iine 
sokmağa muktedir değildir. 

Bu yüzden, hala içinde yaşadığı-

mız ada, bundan kırk sene önce oldu

ğu gibi. bütün tehlikelere karşı cmni-

yette değildir. Bütün endüstrimizin 
can daman olan ham maddeleri dıp.
rıdan getirtmek mecburiyetinde bulun
duğumuzu bir ta.rafa bırakın.ı.z, bizim 
bir günde istihlak ettiğimiz gıdanın, 

1.250.000 ingiliz liralık bir kısmı ya
bancı memleketlerden gelmektedir. 
Biz, bununla geçiniyoruz; bu olmazsa 
ali kalırız. Şu halde y~ayabilmek i
çin bütün deniz yollarının kumandası 
elimizde bulunmalıdır. Onun için do· 
nanmamız, hala, müdafaamız için, ha
yati bir amil halindedir. 

Bombalara karşı mahfuz limanlar 
• Filonun bütün bu ehemiyetine 

rağmen meselenin burada niha
yet bulduğunu sarup kendimizi aldat
mamalıyız. Muhakak ki mesele burada 
bitmiyor, Harbten evel aınırlarımız 

başka milletlerin sularına dayandığı 
halde fimdi denizaltı gemileri yüzün
den başka milletler, bizim sularımız
da bulunatilir hale gelmişlerdir. 

Biz artık kıydarmuz meselesini de
ğil de ticaret yolınuz meselesini dü~ü
nüyoruz. Bunlar eski halinde değildir. 
Çünkü harbten sonra tayyarecilik o ka-

dar terakki etmiştir ki biz deniz tica
ret yollaamıc yalnız dar sulardan ge
~ .kısmını değil, ayni .zamanda ge
milerin yüklerini boşalttıkları iikele· 
lerin emniyetini de düştim:ncğe mec
buruz. 

Artık mesele sadece gemilerin ge
çeceği yolları düşünmekten ırıkarak 

tahliye iskelelerini düşünmek mevki
ine geçmiştir. Her ne kadar harb gemi
lerimizin bombalara karşı mahfuz ol
duğu iddia edilebilse de ticaret gemi
lerim.z ve hele limanlarımız bu halde 
değildir. 

Harbın son senesinde ticaret gemı
lerimiz, denizaltı gemilerine karşı mu
hafazalx bir vviyete konulmuştu. Bu
gün işte daha çoğalan ticaret filomuz, 
tayare1er karşı gayet büyük bir heckf 
tebkil etmektedir. 

Şu sual sorulabilir: Limanları bom
balamak varken dü~'lllan tayyaTeleri ne 
diye bu gemilere bomba harcasın? 

Bu suretle bütün müdafaamızın 
manzarası değişir. 

Yeni suıular 
Hana öyle geliyor ki, bir harb 

• takdirinde eı.aniyeti tesis edebil
mek için bizim imparatorluk strateji 
sistemimımizin baştan başa gözden ge
çirilmesi lazım gelmektedir. 

Eski sınırlarımız artık eriyip git· 
miştir. Bunların yerlerine yenileri ka
im olmuştur. Okyanoslarda, dar deniz· 
yollarında ve hatta hepsinin merkezi 
olan Londra limanında vaziyet değiş
m~ştir. Londra, 1066 senesindenberi en 
fazla tehlikeye naruz bulunuyor. 

Bu değişiklikler hatırda tutularaY. 
dünya hartasına bakılacak oluna o za
man hayret verici bir manzara görü
lür. Eski günlerdeki sahil sınırları ye
rine şimdi bir ana muvasala hattı bu
lunmaktadır ki ben, buna "imparator
luğun mihveri" diyeceğim. 

Bu, Yeni Zelandadan başhyarak Sin
gapor, Kolombo, Aden, Port Said Mal
ta ve Cebelüttarık yolu ile Londaıay.a 
gider Oradı>n da Atlaı okyaoosunun 
şimalinden geçeı·ek Kanadaya ve Varı· 

kuver adalarına geçer. 
Bu hat. yalnız bizim stratejimizin 

değil, ayni zamanda dıf siyasetimizin 
de mihveridir, diyebilirim. Çünlcü stra· 
teji ile dış siyaset bir ahenk halinde 
bulunmryacak olursa o zaman emniyet· 
te5isin im.kan bulunamaz. Bunun için 
strateji, askeri kuvvete olduğu kadar, 
siyasi kiyasete de istinad eder. 

T ehdid kimden gelebilir? 
Bu mihveri emniyet altına al· 
mak istiyorsak bunun kimler ta-

leri gibi... 
Mesleki neşriyatın bu ~ekilde oL 

masının bir çok faydaları arasında şun
ları sayabiliriz: 

- Muayyen tahsisat ile, yani hu.. 
susi bir büdceye istinad ederek çıktığı 
için baskıda zariflik ve temi.dik; 

Lüzumu kadar geniş bir neşir kad-
rosu tarafından hazırlandığından yazı,. 
larda seçkinlik ve düzgünlük; 

Devamlılık, ciddiHk. 

Bu dergilerin vasıflan bir taraftan 
ve toplu bir halde çahşan ayni meslek 
erbabına hitab etmesi diğer taraftan, 
onl.arm eb,enımiyetli bil' okuyucu küt· 
lesi. bulmasını tem.in etmektedir. 

Bu çeşid dergiler arasına, bir kaç 
günden beri, Maliye mecmuası da ka
tılmıştır. 

Maliye Vekaletince neşre başlanan 
bu mecmua, ilk saymnda maksadmı 

şöyle izah etmektedir: 

Maliye Vekil~i, mali işlerin daha 
iyi görülebilmesini temin içia .a.ldzğr 
tedbirJ.er meyanında, geuk Tü.Ikiyede, 
gerek yabarıcı memleketlerde kabul edi. 
len mal.ı mevzuatın metinlerini, malı me 
selelere dair yapılan etüdleri, yabancı 
memleket matbuatında görülen değerli 
yazıların tercümelerini ve jürisprüdansa 
müteallik ııınJU.matı top11ya11 bi.r mec. 
muanın da faydalı olacağrnı nazarı dik
kate alarak, mevzuat ve tatbikatı muh. 

rafından tehdid altında bulundurulma
sı mümkün olduğunu mütalea ebneli
yi.ı. 

Şarkta Japonya, garbte Amerika 
birleşik devletleri, merkezde Adendım 
Cebelüttarık'a kadar olan dar kısım
da ise Akdeniz devletleri. 

Şu halde, biz sulh zamanında bu 
devletlerin canını sıkmaınalıyu.. 

Onun için Japonyanın kendi emni
yetini korumak için Çinde serbest bı
rakılmas~ bu maksadla gözünü daha 
şimale dikmesinden daha iyidir. Ame
rika birleşik devletlerini bir tarafa bı

rakırsak ortada merkezdeki devletler 
kalır. Bunların arasında İtalya, hava ve 
denizaltı kuvvetleri itibariyle Akde
nizden geçen kısmı, Almanya ise esas 
merkezi, yani Londra limanını tehdid 
edebilir. Onun için biz bu devletlerle 
ihtilaf halinde bulunmamalıyız. 

Bir harb takdirinde, stratejik bir 
yol olarak elde bulunduraeağımu: bu 
mihveri, yalnız bir deniz devleti olarak 
değilı ayni zaman.da bir hava devleti 
olarak da düşünmeliyiz. 

Her dominyon kendisi için kuvvet
li bir hava filosu yarabnalı, bu suret
le bir dominyon, kısa bir müddet i
çinde, bu mihverin muhafazası için ge
rekli olan yardımı yapabilmelidir. 

Ancak bu suretle dir ki siyasi hür
.-iyet, stratejik birliği sayesinde te
min edilmiş olur. 

(Deyli Meyl'den) 

MecmWl tertib itibariyle, beş kısma 
ayrılmaktadır: 

1 - ETÜD ve TERCÜME KIS. 
MI: Maliye Velcfileti te§kilfitına dahil 
zevat tarafından mali mevzular üzerin· 
de yapılacak umumi, pratik, mukayese. 

Ji etüdlerle tercümeleri ihtiva. edecek· 
tir. Vekalet teşkilatına dahil olllliyan 
zevatın mali mevzulara dair etüd ve ter. 

cümelerindeu istifade etmek imkanları 
aramlacalc ve bu yolda vaki olacak mü

racaat ve tekliiler .memnuniyetle karşı. 
lana. ca.ktu. 

2- JÜR1SPR0DANS KISMI: Bı.ı 
lruimda mühim mali meseleler baklun· 
da İftilıat tesis edici mahiyette ıuek 
vergi temyiz komisyonları, gerek dev. 

Jet şu.rasI ve gerek divane ımıbasebat 

tarafından verilen kararlar, müddei ve 
müddeialeyh olanların nokta! na.zarları 
da bfılasa edilmek .suretiyle dercedile. 
cektir. 

J-!STATlSTlK KISMI: Bu kıs. 
ma~ vergi, masraf, hazine istatistikleri 
komılacaktır. 

4-NEVZUAT MISMI: Bu kısmı. 
da, mali kanunlar, nizamnameler, karar. 
nameler, talimatname/ez- ve umıımi teb. 
liğleria hülasaları ve mü.himleriain de 
metinleri bulunacaktır. 

S - MALI HABERLER KISMI: 
Ba Ja.szmda, gerek memleket içindeki, 
ge.ek dışındaki malt hadiseler kısaca 

toplanacaktır. 

M ecmuanrn sonunda, her nüshada 
diğer memleketlere aid. mesela vergi, 
muhasebei umumiye, maaş ve masraf 
kanunlarıadan birinin, metin halinde, 
tercümeleri de ayrıca bulunacaktır. 

Dergi bizde derin bir boşluğu dol

durmuştur. Zira finans işleriyle uğra. 
şanlarımızın baş vurmağa mecbur ol
dukları Avrupa neşriyatını takibden 
onları az ço.k kurtardıktan başka Tür
kiye maliyesinin gidişi hakkında da iyi. 
ce tenvir edecektir. 

Dergiyi çıkarmak kararını veren 
Maliye vekaletini evveli bu kararından 
ve sonra, tertib ve tabında tahakkuk etti• 

rilen muvufaJdyetten dolayı tebrik 
buim için zevkli bir vazifedir. - N. B. 

Açık Hava Konseri 
Bugün Kamutay bahçesinde Şef İh

ıan Künçcr'in idaresinde Cumhur Ri· 
yaseti bandosunun vereceği açık bava 
konserinin programı Şudur: 

1 - Sellenıck "Marş,, İndiyen, 2 --
A. Ketelbey, O Jarden dün Paget Şin-

uvaz, 3 - M. Bernay, Poen Senfoni, 
Yeriko, 4 - J. Sıbelius, Finlandiya, 
5 - A. Dvorak, Salviş Dans No. 6. 

Shylock, tekrar parayı almağa davran
dı; fakat Portia onu da önledi: 

istediği intikamı alamamış, üstelik servetin
den de olmuştu: Dedi ki: 

Biraz sonra Bassanio, Portia'ya dedi ki: 

Yazanlar: 
Çeviren: 

Mary ve Charles La •••• 
Nurettin ARTAAt 

- Biraz dur yahudi, dedi, başka bir şey 
var, vatandaşlarından birisinin hayatına 
kasdettiğin için Vene<lik kanunları mı:d
bince senin bütün servetin müsadere edile
cektir. Şimdi hayatın Dük'li!ı merhametine 
kalmıştır. Onun için diz çök ve seni a~ etme
si için yalvar! 

- Ben hastalandım. Bırakın evime gi
deyim; senedi de arkadan gönderin de ser
vcti rrıin yarısını kızıma bırakayım. 

Dük: 

- Değerli Bay, ben ve arkadaşım, An
tonio si.zin dirayetiniz sayesinde büyük ce
zalardan ve istirablardan kurtulduk. Sizden 
bu yahudiye borcumuz olan üç bin duka'yı 
kabul etmenizi rica ederim. 

Venedikli tacir 
- İşte paralar! 
Fakat Portia önüne geçti: 
- Yavaş yavaş! aceleye lüzum yok. Ya

hudi hiç bir şey alamıyacak; yalnız ceza a
lacak. Shylock, şimdi eti kesmeğe hazır ol; 
fakat dikkat et, yere bir damla kan bile dam· 
latmıyacaksın. Keseceğin parça ne bir ok· 
kadarı fazla, ne de eksik olacak. Eğer tera
zinin bir kefesinde bu parça, bir okkadan kıl 
kadar fazla ve yahud eksik tutarsa o zaman 
Venedik kanunları mucibince ölüme mah
kfun olacaksın. 

Shylock: 
- Benim paramı verin de kalkıp gıde

yim! deid. 
Bassanio: 
- Hazırladı ... , dedi, ışte paralar. 

Dük, Shylock'a dedi ki: 
- Bak, bizim hıristiyan ruhumuzun se

ninkinden oian farkını gör. Sen daha rica 
etmeden senin hayatım bağışlıyorum. Ser
vetinin yansı Antonio'nun, yarısı da devle
tin olacaktır. 

Ci vanmerd Antonio, eğr Shylock, ölü
münden sonra kızı ile <lamadına bırakacağı
na dair bir teahhüdname imzalayacak ohu-
sa kendine düşen bu servetten vaz geçeceği
ni söyledi. Çünkü yahudinin bir tek kızı bu· 
lunduğunu ve bunun, babasının arzusu ve rı
zası dışında Lorenzo isminde kendi arka
daşlarından bir hıristiyanla evlendiği için 
Shylock tarafından mirastan mahrum edil
diğini Antonio biliyordu. 

Yahudi, buna razı oldu. Böylece alnak 

- Peki, git, sonra da senedi imzalarsın, 
dedi, eğer yaptığın bu hainliklerden neda
met getirir de hıristiyanlığı kabul edecek 
olursan devlet, yarı servetine koyduğu mü
sauere cezasını ela belki kaldırır. 

Dük, bunun üzerine, Antonio'yu serbest 
brraktı ve malı kemeyi dağıttı. Daha sonra 
genç hukukçunun zeka ve dirayetini takdir 
ederek kendisini sarayda yemeğe çağırdı. 
Fakat kocasından daha önce Bolmant' a dön
mek isti yen Portia özür diledi: 

- Büyük iltifatınıza teşekkür ederim; 
fa~at affmızı dilerim; çünkü bir an ev el ha~ 
rekete mecburum. 

Dük, kalıp da kendisiyle yemek yiyecek 
vakti olmadığı için pek ziyade eseflendiğini 
bildirdi ve Antonio'ya dönüp dedi ki: 

- Bu zatı mükafatlanüırmız; çünkü 
kennisine bir çok şeyler borçlusunuz. 

Dük ve senato azaları oradan ayrıldılar. 

Antonio: 
- Gösterdiğiniz alaka ve gördüğünüz 

hizmetten dolayı size ebedi.yen borçlu kala· 
cağız. 

Portia'ya bu parayı kabul etmesi için 
fazla israr edilemezdi. Fakat Bassanio, mu• 
hakkak bir hediye kabul edilmesi hususun
da gösterdiği israr üzerine: 

- Peki, dedi, eldivenlerinizi bana veri• 
niz; hatırınız i.çin onları kullanırım. 

Bassanio eldivenlerini çıkarınca Portia'4 
nın kendisine verdiği yüzük meydana çık• 
mıştı. Portia, bu yüzüğü kendisinden al· 
mak ve tekrar buluştukları zaman onunla 
şaka etmek istiyordu. Dedi ki: 

- Hatırınız için bu yüzüğü de sizden a• 
layım. 

Bassanio, 
diği cevabta 

büyük bir teessür içinde ver· 
bundan ayrılmasının imkanı 

Devamı var 
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Tenis teşvik 
Turnuvası 

Ankara bölgesi tenis ajanlığından: 
Tenis federasyonu tenis teşvik tur

nuvası 12 haziran 1937 cumartesi günü 
saat 14 de Kavaklıdere kortlarında baş
lıyacaktır. Müsabaka saati ve müsabık· 
lar tam vaktinde bulunmalıdırlar. 

Cumartesi 12 haziran: 
Kort: A. 

Saat 14. Der-Pesseler, 14.45 llharni. 
A. Tandoğan, 15.30 Cemil - Talha, 16.15 
Ridel • Ridel, Ştrisel - D. 

Kort: B. 
Ridel - Niyazi, H. Sermet • Ahmet, 

Şinasi - Ekrem, E. Apaydın - F. Apay· 
dm, Der· D. 

Pazar 13 haziran : 
Kort: A. 

A(•tısturyanın profesyıı>nel Rapid takımı ve Ankara Gücü oyuncuları bir arada Saat 9. A. Ferit - Cihat, 9.45 İlhami
Tandoğan galibi Cemil • Talha galibile, 
10,30 E. Apaydın - Kerim, 11.15 İsmet, 
Ekrem - Cemil, D. Pı,of esyonel Rapid ta ımı 

An~aragücünü 7 -2 yendi 
Kort: B. 

Vecdi - Ştriıel, Der • Pesseler galibi 
H. Sermet - Ahmet galibile, A. Ferit, 
Ridel - Ştrisel, D. 

ıstanbuıda 60 kilometrelik 
bir bisiklet müsabakası Avusturyalı profesyonell~r dün çok güzel 

ve teknik bir oyun gösterdiler 
Bisiklet federasyonu 20 haziranda 

İstanbulda 60 kilometrelik büyük bir 
müsabaka tertib etmiştir. Bu müsabaka
ya Ankara, Bursa, İstanbul, Kocaeli 
mıntakalarınm bisikletçileri dörder ki· 
şiJik takımlarla iştirak edeceklerdir. 

Dün Rapid takuru şehir ıtadmda 

ilk maçını Ankara Gücü ile yaptı ve gü· 
zel ve teknik bir oyundan sonra maçı 

i • 2 kazandı. 
Tatil günü olmadığı halde tribün

lerde altı bine yakın seyirci vardı. Hava 
hafif rüzgarlı olmasına rağmen futbol 
için çok ır.üsaiddi. 

T:ık;mlar tam 17.10 da alana çıktılar. 
Ortadaki daire üzerine sıralanarak hal
kı selamladılar. Viyanalı futbolcular 
yeşil forma, siyah pantalon giymişler. 
di. Ekserisi iri yarı atlet vücudlu oyun. 
culardı. 

Hakem B. Kemal Halimdi. Mutad 
törenden sonra maç başladığı zaman 
takımları şu Şekilrle sıralanmış gördük: 
RAPID : 

Krovsen, Wagner - l.:.uef, Probst • 
Smistik • Skoumal, Havliceh - Flegel -
Bınder .. Habec • Pesser. 
Ankara Gücü : 
Ateş, Ali Rıza - Enver, Nusret - Semih 
- Nazmi, Şükrü - Abdül - Yaşar -
f-ahri • Hamdi. 

Rapidin birinc,i golü 
Maç 17.15 de viyanalıl.arın vuruşu i

le başladı. Soldan ilerliyen bu ilk akını 
güç müdafaası kolaylıkla durdurdu. Şük
rü sağ<lan güzel bir iniş yaptı. Abdül 
al<lrğı pash ilk dakikada bize bir gol 
ümidi verdi. 

Maç ilk bakışta insana mütevazin ge
çiyor gibi geliyordu. Fakat bu vaziyet 
kısa sürdü. Profesyonel takım deneme· 
sini bitirmiş olmalı ki derhal hücuma 
geçtiler. Topu sol açık sürdü ve ortaladı. 
Biııder kaptı. Derin bir pas:a topu sağ 
iç Flegele geçirdi. Yerden çekilen şilt
le top beşinci dakikada Ankara Gücü 
kalesine girdi. 

ikinci gol 
Top ortaya geldi. Ankara güçlüler 

güzel bir paslaşma ile tekrar oyuna baş
lad lar. Viyan;ılılar kendilerini hiç yor
mıyorlardı. Buna karşı ankaragüçlüle. 
rin büyük bir gayret sarfettikleri görü. 
lüyordu. Bu çalışmalar bazı dakikalar, 
iyi neticeler verecek gibi oluyordu. 10 
uncu dakika da Fahri iyi bir pas yaka
ladığı halde biraz tereddüd ettiği için 
fırsatı kaçırdı. 

Buna mukabil Ankara Gücü kalesi 
mütemadiyen sıkışıyordu. Binder he
men hemen otuz metreye yakın mesafe· 
den şilt çekiyordu. Bunları ya Ateş ya· 
kalıyor, yahud top dışarı kaçıyordu. 

Fakat on beşinci dakikada böyle olmadı. 
Uzaktan çekilen bir şiltle Binder ikinci 
gol:i attı. 

Üçüncü gol 
Top tekrar ortaya geldi. Güçlüler 

gol sayısını artırmamağa çalışıyorlardı. 
Bu arada çok güzel akınlar da yapıyor• 
lardı. Bilhassa Abdül iyi sıyrılışlarla 

kaleye kadar iniyor, lakin Rapid müda
fileri şilt çekmeğe meydan vermiyorlar
dı. 

20 inci dakikada Hamdi Rapid kale
cisi Klovsen ile karşı karşıya kaldığı 

halde şütü onun ellerine gönderdi. Mu. 
kabil akma geçen viyanalıların sol açı· 

ğı Pesser kaleye yaklaştı ceza çizgisi. 
ne girince yerden bir şüt çekti. Kale
ci yere yattı. Fakat top içeri girmişti. 

Dördüncü gol 
Bu zamana kadar hemen hemen bü

tün akınlarını soldan yapan viyanaldar 
hücumlarını sağa geçirdiler. Hovliah 
Nazmiyi kolayca atlatarak güç kalesi
ne tehlikeler yaratmağa başladı. Bu 
maçta çok fedakar oynıyan Enver bir 
kaç m:ıhakkak gole mani oldu. 28 inci 
dakikada sağ açık topu korner çizgisi
ne yakın mesafeden ortaladı. Sağ iç 
Flegel başla dördüncü golü yaptı. 

Beşinci gol 
Maç gerçi Rapid takımının tam ha

kimiyeti altında geçiyordu. Fakat futbo 
la hakkiyle vakıf olan bu takımın oyu· 
nunun seyretmek maça büyük bir zevk 
ve heyecan veriyordu. Sonra çocukları. 
mızın gayret ve faaliyetleri de takdir 
edilecek derecede idi. Koşuyorlar, atı
lıyorlar, gol çxkarmak için çalışıyorlar
dı. Lakin bilgi' ve tekniği kuvvetli o
lan profesyoneller adeta kalelerinin 
gol getirecek her gediğini kapamış gi
bi idiler. Buna mukabil kendileri sık 
sxk Ankaragücü kalesini ziyaret ediyor. 
lardı. Bir defasında Nazmi bir akını 

kornerle kesti. Bereket vesin top avuta 
kaçtı. 

39 uncu dakikada Rapid aleyhine bir 
serbest vuruş verilmişti. Vuruş çok fe
na idi. top doğrudan avuta gitti. Kale 
atışından sonra topu yakalayan orta 
haf Smistik topu havadan Binder'e ge. 
çirdi. Orta akıncı seyircileri hayrette 
bırakan bir sıyrılış ve süratle kaleye 
kadar indi ve Ateşin sol kolu altından 
beşinci gollerini yaptı. Altı dakika son
ra devre 5-0 bitti. 

İKİNCİ DEVRE 

İkinci devrede oyuna güçlüler baş
ladılar. Rüzgar hafifçe aleyhlerine e
siyordu. Takım bir iki değişiklikle şu
şekli almıştı : 
Osman, Rıza - Enver, Nusret_ Semih -
Abdül, Şükrü - Yaşa§r - Orhan_ Fah
ri - Hamdi. 

Altıncı gol 
Güçlüler bu devrede daha canlı ve 

ve güzel oynıyorlardı. İlk anda sağdan 
yaptıkları akını sol bekleri Luef zor kes 
ti. Arkasından Orhanm bir şütü direği 

sıyırdı. avuta kaçtı. Üçüncü bir akında 
Fahrinin plase bir şütü de kalecinin eL 

leri arasında kaldı. Kaleci topu eli.yle 
orta hafa attı. O da santra forverde ver
di. Binder yine büyük bir süratle An.. 

karagücü kalesine kadar yaklaştı. soğuk 
kanlılıkla kalenin sağ köşesinden ve 
yerden altıncı gollerini ağlara taktı. 

Ankara güciinün golü 
Bu golden sonra ankara güçlüler 

çok açrldılar. Bilhassa forver<i hattı ga
yet iyi işlemeğe başladı. Üst üste akın. 
lar yapıyorlardı. Müdafaada artık gol 
yaptırmamağa ahdetmiş gibi idi. Viya. 
nalılar ise galibiyeti garanti ettikleri i-

çin fazla çalışmıyorlardı. ;Fakat bu az 
gayrete rağmen üstünlük gene onlarda 
idi. 

Yedinci daıkikada Şükrünün ortala. 
dığı top Hamdiye kadar geldi. Acelesi 
yüzünden gol atamadı. Vagner yetişti. 
Topu uzaklaştırdı. 

On beşinci dakikada Rapid kalesi
nin önü karıştı. Hatta aleyhlerine bir 
de korner oldu. Fakat uzun boylu a· 
vusturyalılar havadan gelen topu kolay
lıkla kaptılar ve tehlike kalmadı. 

Viyanal.lar da güzel akınlar yapı
yorlardı. Sağ açıkları iki defa gol ka
çırdı. Santraforlarınrn ve sol içlerinin 
bir kaç şütünü Osman kurtardı. 

Oyun bu hava içinde 27 inci dakika. 
ya kadar geldi. Soldan çekilen bir kor. 
nerden sonra Enver topu tuttu ve Se
mihe attı. O da bir az sürdükten sonra 
ileri de bulunan Orhana pas verdi. Top 
oıdan Fahriye geçti. Güzel bir şilt An
kara Gücünün birinci golünü ağlara 

taktı. 

Rapidin yedinci golü 
Güzel ve teknik bir oyuna hasret 

bulunan ankaralılar futbol zevklerini 
tatmine fırsat bulmuşlardı. Maç heyecan. 
11 bir safha almıştı. İki tarafta güzel oy
nuyorlardı. Yalnız bir tarafın bilgisi 
tekniği kuvvet ve enerjiye karşı koyu
yordu. Hatta hazan üstüne de geliyordu. 
Nitekim 42 inci dakikada avusturyalı 

profesyoneller sol içleri Habecin aya
ğiyle yedinci sayılarını yaptılar. 

Gücün ikinci golü 
Bir dakika sonra, güçlülerin Rapid 

kalesini sıkıştırdıkları görüldü. Üst üste 
iki şütten biri direğe çarptı. İkincisini 

Luef taca doğru attı. Şükrü yakaladığı 
topu ortaya gönderdi. Bu sırada kale ö
nü biraz karıştı ve Luef kaleciye pas 
vereyim derken topu kendi kalelerine 
soku verdi. Bu suretle Ankara Gücü 
ikinci golünü kazanmış oldu. 

Netice 
Dün de yazdığımız gibi, Avusturya 

!ikinde iyi bir vaziyeti olan ve içinde 
enternasyonal oyuncular bulunan Rapi. 

di yenmek aklımıza gelmiyordu. Böyle 
birinci sınıf bir takımdan ancak fayda. 

lı şeyler öğrenilebileceğini kaydetmiştik. 
Dünkü maçın bunu temin ettiğini zan
nediyoruz. 

Yalnız, Ankara Gücü bidayette L 

kinci devredeki takxmiyle oynamış ol· 

saydı, netice böyle geniş farkla kapan
mıyacaktı. 

Ateş dün evvelki maçlarındaki mu

vaffakiyetlerini gösteremedi. Osman, 

önce kendisi hakkında yazdıklarımızı 

bize %50 geri aldırdı. Dünkü maçta 

Müsabakanın Mecidiye köyü - Bü
yükdere arasında yapılması kararlaştırıl
mıştır. Bu münasebetle 4 mıntakada ya
pılmakta olan 100 kilometrelik seri ya
rışların sonuncusu 27 hazirana bırakıl
mıştır. 

27 haziranda Ankarada yapılacak ya
rışa Konya mıntakasmdan da 4 bisiklet
çi iştirak edecektir. 

Kopenhagdaki dünya bisiklet 
yarışlarında 

Türk Spor Kurumu 22 • 29 ağustos 
tarihinde Kopenhag'da yapılacak dünya 
bisiklet yarışlarına türk bisiklet takı

mının da iştirakini kararlaştırmıştır. 

Bunun için bu ay sonunda bir kamp 
kurulması düşünülmektedir. 

Antrenörlük için 
bir kurs açılıyor 

Türk Spor Kurumu yurd içinde da· 
ha esaslı bir surette ve teknik şartlar 

içinde sporu ilerletmek ve memlekete 
yaymak maksadiyle yerli antrenörler 
yetiştirmeğe karar vermiştir. 

Bunun için bu yıl ağustosun birinci 
gününden itibaren bir kurs açılacaktır. 
Üç ay sürecek kursa en az orta tahsili 
bulunan, 35 yaşından yukarı yaşta ol
mıyan, saghk durumu çok iyi ve bilfiil 
sporla meşgul olarak bu yolda bilinmiş 
olanlar kabul edileceklerdir. 

Kursu muvaffakıyetle bitirenler mrn· 
takalara 60 - 80 lira ücretle antrenör ve 
monitör olarak tayin olunacaklar; kur
su çok iyi bitirenlerle yiiksek mekteb 
mezunlarına daha çok ücret verilecek
tir, 

İstatistik direktörlüğünde 
hazır lan an yeni 

istatistikler 
İstatistik genel direktörlüğü türlü 

istatistiklerimiz üzerindeki çalışmaları
na devam etmektedir. Genel direktörlü. 
ğün bu sene 935 • 936 yıllarına aid se
kizinci cild istatistik yıllığı ile, sanayi 
istatistiğini ve mali istatistikleri çıka
racaktır. Belediyt ve hususi muhasebe
ler istatistikleri hazırlanmaktadır. Bun. 
dan başka genel direktörlük umumi nü· 
"fus sayımının bütün vilayetler aid ne. 
ticelerini havi umumt cildi üzerinde 
çalışmalarına devam etmektedir. Cild 
938 yılı mayıs sonuna kadar yetiştirL 
lecektir. Tasnif işlerine davam edil
mektedir. Genel direktörlük ayrıca 935 
sayım neticelerini gösterir diyagram ve 
kartorgramlardan mürekkeb bir albüm.. 
de neşredecektir. 

Enver, çok iyi ve Abdül de fevkalade : • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •. 

idi. Hamdi, Orhan, Yaşar, Fahri de : Kzılaya Üye olmak : 
vazifelerini hakkiyle yapmıslardır. : • 

• yurdumuz için bir : 
ikinci maç 1 : : 

Rapid, ikinci maçını yarın saat 17.15 : b 0 f Ç t U f : 
de Gençler Birliği ile yapacaktır. •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 

11 - 6 - 1937 

SPOR KURUMUNDA 

Yeni mıntaka 
Reisleri seçildi 

Türk spor kurumunun son umumt 
merkez toplantısında aşağıda isimleri 
yazdı zatlar mmtaka birinci ve ikincl 
reisliklerine seçilmişlerdir~ 

Birinci reisler 
·ı'rabzon: Vilayet jandarma Jiuman~ · 

danı, T.ahir Baykal. 
Balıkesir: Halkevi başkani, Feyzi 

Müzener. 
Kayseri: Vali ve C. H .P. başkam 

Adll Bayman. 
Diyarbekir: Müfettişlik sıhhat mü.

şavi.ri, Sadrettin Hattuza. 
Konya: İş bankası müdürü, Ali Sa

dık Alpman. 

Kocaeli: Cezaevi direktörü Necati 
Acar. 

Çukurova: Türksözü gazetesi direk· 
törü, Coşkun Güven. 

Denizli: Memleket hastahanesi ecza.. 
cısı, Kadri Özbak. 

Tokat: Beden eğitim öğretmeni, Is. 
mail Boysal. 

Muğla: Belediye baytarı, Selim Ya· 
tağan. 

Aydın: Çiftçi, Ethem Menderes. 

Bursa: İpekçilik enstitüsü müdürli, 
Doktor Tahir Yetmen. 

Samsun: Tütün fabrikası muhasf>be 

müdürü, İbrahim Köstan. 

Manisa (Gediz): Vilayet bakteriyo
loğu, Doktor Şevket Kırbaş. 

Bilecik: Mektubçu, Kadri Nihad 
Tarumtay. 

Eskişehir: Devlet demiryolları cer 
anbar müdürü, Ali Şevket Akyazı. 

İkinci reisler 

Trabzon: Avukat, Cemal Karahan. 
Çukurova: Öğretmen, Rağıb Mağ· 

den. 
Kocaeli: Ziraat fen memuru, Yunus 

Anat. 
Kastamonu: İnhisarlar müdürü, Mu· 

\ıarrem Hadi Şener. 
Zanguldak: Ereğli şirketinde me~ 

mur, Hamit Oken. 
Antalya: Osmanlı bankası memuru, 

Hikmet Üçok. 
İstanbul: Ticaret odası istatistik şe

fi, Necmi Ataman. 
Çankırı: Riyaziye öğretmeni, Neca-

ti Bayrak. 
Kayseri: Baytar, Cevat Şensöz. 
İçel: Tecimen, Hayri Tunçbilek. 
Afyon: Ziraat bankasında, Hüseyin 

Sözer. 
Diyarbekir: Öğretmen, Zeki Aktan. 
Konya: Lise baş muavini, Ferid Ku· 

ran. 
Aydın: Sıtma mücadele reisi, Dok· 

tor Abdurrahim Baylav. 
Kocaeli: Bez fabrikası sahibi, Ra

tıb Sipahi. 
Denizli: Baytar müdürü, Ahmet Ri· 

fat Hazinedar. 
Bursa: Konserve fabrikatörü, İh· 

san Celal. 
Samsun: Tütün teciımeni, Nail Tü· 

mer. 
Manisa: Öğretmen, Enver Toktan ur, 
Bilecik: Sorgu hakimi, İbrahim Şen• 

bark. 
Eskişehir: Kültür direktörü, Hamdi 

Akman. 
Muğla: Seferberlik bürosu şefi, Sad

ri Ayata. 
Balıkesir: Osmanlı bankası memu

ru, Faik Ocaklı. 
Tokat: Maarif katibi, Rıza Aykut. 

r-··R···A··o··v··a······i 
: . ............................................ 

ANKARA: Öğle neşriyatı: - 12.30 

- 12.50 Muhtelif plak neşriyatı. 12.50 -
13.15 Plak: Türk musikisi ve halk şar-

kıları. 13.15 Dahili ve harici haberler 
Akşam neşriyatı: 18.30 - 18.40 Plak 

ne~riyatı. 18.40 • 19.00 İngilizce ders 

(Azime İpek). 19.00 - 19.30 Türk musi· 
kisi ve halk şarkıları (Hikmet Rıza ve 
arkadaşları). 19.30 • 19.45 Saat ayarı ve 
arabça neşriyat. 19.45 - 20.15 Türk mu
sikisi ve halk şarkıları (Ferid Tan ve 
arkadaşları). 20.15 - 20.30 Parazitoloğ 

Nevzad. 20.30 - 21.00 Saksofon solo Nı
had Esingin (Piyanist Marsel Bei re
fakatiyle). 21.00 - 21.15 Ajans haber
leri. 21.15 • 21.55 Stüdyo salon orkest
rası. 21.55 - 22.00 Yarınki program ve 
İstiklal marşı. 



1 
Ue\' lct DemiryoJJarı ve Limanları Uwum 

l\liiıliirliii!ii Saımalma Komi~youu İJlinJan 
( Ankara Belediye Reis.liği llfmlan J ._________________ -----------------· 1 

Ankara Levazım Amirliği Sahualma , 
Komisyonu llanlan ------.! İLAN İLAN --------------- _____________ __, 

t L A N 
llk eksiltmesi fesh r dilen 300.000 adet telgraf bandı 16-7·1937 

cuma günü saat 15.30 da kapalı zarf usuliyle Ankarada idare bina.. 
sında satın alınacaktır. 

Muhammen bcdeJi 30.000 liradır. 

1 - Yenişehirde 1068 inci 
adada 2 parselde 97 metre mu. 
rabbaı arsa on beş gün müddet· 
le açık artırmaya konulmuttur. 

2 - Muhammen bedeli (291) 
liradır. 

ı - Yenişehirde 1094 üncü 
adada 7 ve 8 parselde 92 metre 
murabbaı belediye malı arsa 15 
gün müddetle açık arttırmaya 
konulmuştur. 

tLAN 
UiJeburgu tilmen merkez birlikleri ıçin 193 ton ııfır eti ka· 

palı zarfla 14.6.937 saat 15 de alınacak'tır. Muhammen bedeli 
52.110 lira ilk teminatı 3856 liradır. Şartn mesi 261 kuruş mukabi· 
!inde alınabilir. Teklif mektubları saat 14 e kadar kabul olunur. 
İsteklilerin Ftnameyi gönnek ı.izere her güa ve eksiltmeye iş· 
tirak için ihale saatinden bir saat eveline kadar teklif mektuplan 
ve kanunun 2, 3 cü mddelerindeki vesika1ariyle birlikte Liılebur. 

Bu işe girmek istiyenlcrin (22SO) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi guetenin l·S-1936 gün ve 

2 - Muhammen bedeli 644 li
radır. 

3297 numara,lı nüshasında intipr etmiş olan talimatname dairesinde 
alınmış şvesıka ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komis· 
yon reisliğine vermeleri lazımdır. 

3 - Muvakkat teminatı (22) 
liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 48.3 
liradır. gaz Tümen satın alma komisyonuna vermeleri. (l3SS) 1-2313 

İLAN 

Şartnameler (150) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
satılmaktadır. (1377) 2-2383 

11..AN 
Muhammen bedeli (13425) lira olan kazma, kürek ve saire 7.7. 

193i çarşamba günü saat IS.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada 
idare binasında satın alınacaktır. 

4 - Şartnamesini görmek is· 
tiyenler hcrgün yazı işleri kale· 
mine ve isteklilerin de JS hazi· 
ran 1937 sah günü saat 10,S da 
belediye encümenine müracaat· 

4 - Şartnamesini görmek 
istiyenler her gün yazı işleri 

kalemine ve isteklierin de 15.6. 

937 sah günü saat on bu~ukta 
belediye encümenine müraca&t· 

1 - Ankara harp okulu ihtiyacı için 1680 ton yerli kok Jrömil • 
rünün I6. 6. 937 çarşamba günü saat ıs de kapalı zarfla eksiltmesi 
yapılacaktır. 

2 - Kok kömürünün tutarı 45360 lira olup muvakkat teminatı 
3402 liradır. Şartnamesi 227 kuruş mukabilinde komisyondan ve. 
rilir. 

lar. (1439) 2-2449 !arı. (1437) 2-2447 

İLAN 
1 - İsmetpaşa mahallesinde İLAN . Bu işe girmek istiycnlerin ( 1006,88) liralık muvakkat teminat 

ıle kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7.~.1936 gün ve 
3Z91 numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde 
al~n~~~ vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon 
reıslıgıne vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Hay
darpa9ada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (1446) 

2-2508 

Uzunyolda 764 üncü adada 19 ı - Yenişehirde 1067 inci 
numaralı parselde 100.30 metre adada S numaralı par 11 e 1 de 
murabbaı belediye malı arsa 15 192.50 metre murabbaı arsa IS 
gün müddetle açık arttırmaya gün miiddetetle açık arttırmaya 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 üncü maddesindeki vesika ve te· 
~inat makbuzlarını havi teklif mektuplarını yazılı ihale aaatınden 
bır saat evveline kadar levazım amirliği utşn alma komüyonuna 
vermeleri. (1366) Z-2348 

İLAN 
Muhammen bedeli Miktarı Cinsi 

Lira Kurut Kilo 
konulmuştur. konulmuttur. 

2 - Muhammen bedeli 301.14 2 - Muhammen bedeli S90 li- 225 00 1800 Ayşe kadın fasulya 
87 50 700 Barbunya fasulya 

lira~~ ra~~ 
İLAN 

Muhammen bedelı 9520 lira olan yüz ıcırıc :adet mahruti çadır 
24-6-937 perşembe günü saat lS,30 da kapalı zarf usulü ile Ankara· 
da idare binasında satın alınacaktır. 

3 - Muvakkat teminatı 22.58 3 - Muvakkat teminatı 44.25 
70 00 700 Çalı fasulya 

700 00 SSOO Patlıcan 
liradır. liradır. 

4 - Şartnamesini görmek is- 4 - Şartnamesini görmek is-
100 00 500 Dolmalık biber 
200 00 2000 Kırmızı domatiı 

Bu işe girmek iıtiyenlerin 714 liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-1936 g. 3297 no: lı 
nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vcai
ka ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine 
vermeleri Uznndır. 

tiyenlcr her gün yazı itleri ka- tiyenler her gün yazı itleri ka· 
lemine ve isteklilerin de 15.6.937 lemine ve isteklilerin de lS.6.937 
salı günü aut on buçukta bele- ulı günü saat on buçukta bele· 
diye encümenine müracaatları diye encümenine müracaatları. 

70 00 700 Kabak 
30 00 300 Taze bakla 
60 00 600 Iapanak 

(1438) 2-2448 (1440) 2-2450 
!LAN 

100 00 1000 Patatis 
187 SO 2SOO Kuru soğan 

Şartnameler paraaız olarak Ankarada malzeme dairesinden, 
Haydarpaşada tesellüm ve ıevk ş.efJiğinden dağıtılmaktadır. 

(1469) 2-2S5S 

1 - :enişehirde 1083 üncü adada 6 parselde 79,17 parselde 88 
metre murabbaı arsa on beş gün müddetle açık arttırmayı konul· 

2 - Muhammen bedeli 540,5 liradır. 

90 00 300 Taze bamya 

1920 00 
Kırıkkale akeri sanat melrteblcri ihtiyacr olan on iki kalem 

yaş sebze 28. haziran. 937 pazartesi günü saat 15 : 16 ya kadar açık 
eksiltme suretiyle aatın alınacakttr. İltek:Jilcrin ilk teminatı olan 
144 lirayı Kırıkkale askeri fabrikalar muhaaebcciliğine makbuz 
mukabilinde yatırılarak belli gün ve nattcı mekteb aatm alma ka. 

M. M. V. DENİZ LEVAZIM M0D0RL0ô0NEN: 
Gölcükte deniz fabrikalarına 98 lira ücretle bir hekim alınacak

tır. Talib olanların feraiti öğrenmek üzere Ankarada deniz leva-

3 --;- Muvakat teminatı (40.S3) liradır. 
. 4 - ~art"8!11e.sini görmek istiyenlerin her gün yazı itleri kale

mıne ve ısteklıerm de 2S haziran 937 cuma günü saat on buçukta 
belediye encümenine müracaatları. (1535) 2-2615 

zım sube ine miiracaııt etmeleri. (1528) 2-2608 ----- İLAN 

Kırklareli Belediye Reisliğinden: 
K rklareli fChrinin nafia veldletinden muuddak elektrik pro. 

jesi mucibince mevcud elektrik sarıtıralına il1vc edilecek 30025 lira 
bedeli kc§ifli 160 • 200 • 240 efektif beygir kuvvetinde bir buhar 
makinesi 12-S-937 den itibaren 45 gün müddetle kapalı zarf usuliy• 
le münakasaya konulmuştur. 

1 - Saka~a maha!lesinde 449 uncu adada 8 parselde 28 metre 
murabaı bedelıye malı araa on bet gün müddetle açık arttırmaya 
konulmuştur. 

misyonuna gelmeleri. (1527) 2-2607 
İLAN 

1 - Her birine tahmin edilen fiatı 1000 kuruı olan matraı b· 
palı zarfla alınacaktır. 

İhale 25-6-937 günü saat ıs de belediye encümeni huzurunda 
yapılacaktır. İsteklilerin bu saatten bir saat önce teklif mektubla. 
rını encümen riya::etine vermeleri ve %1.5 teminat akçesi olan 2252 
lirayı belediye veznesin yatınna1arı ve §artnamcleri almak istiyen. 
Jerin 60 kuruşluk pulla .ıs kuruf göndermeleri ilan olunur. 

(2952) 2-2390 -----
İstanbul C. Müddeiumwnilfğinden · 

İstanbu l ceza ve tevkif evleri için 31.5.938 akşamına kadar satın 
alınacak 41 8720 kilo ikinci nevi ekmek kapalı zarf usuliyte eksilt· 
meye konulmuştur. Muhammen bedeli 41872 liradır. Muvakkat te· 
rnin" t 3140 lira 40 kuruştur. İstekliler fartnameyi tatil günlerinden 
mada hergün Sirkeci Aşir efendi ıokak 31 No. da latanblıl müd· 
C!eı umumiliği levazım dairesinde görebilirler. Ekailtme 22.6.937 
salı günü saat 15 de yeni postahane binasında İstanbul C. müddei· 
umumiliği odasmda yapılacaktı!. Eksiltmrye girecekle~ zar.narını 
eksiltme saatinden bir saat evelme kadar İstanbul C. müddeı umu· 
milig· i odasında toplanacak. satın alma ko.miıyonu reisliğine nu. ma
ralı makbuz mukabilinde bızzat vermelerı veyahut drf zarfı mühür · 
mumu ile kapatılmış ve ismiyle açık adreain!n ve. hangi .~t~ aid ol
duğunun yazılması şartiy!e aynı saate kadar ıadelı teahhut!ii olmak 
üzere mektupla göndermeleri ilin olunur. (3167) 2-2511 

Askeri •·ahrikaJar Uıuuıu Müdürlüğü Salulalma -ı 
~ .. ,.,; .. vnnn flanl:1n --------------

200 TON Ş1Lt K'OHERÇ1LESİ 
Tahmin edilen bedeli 14.000 lira olan yukarıda mi.lı:darı ve cinıı 

yazılı malzeme askeri fabrikalar umum mildilrlüğU utın alma ko
misyonunca 28. 7.937 çarşamba günü ıaat ıs. de kapalı ~~ ile ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarfP:k komııy~ndan. Ycrıhr. Talib. 
lerin muvakkat teminat olan 1050 Jırayı havı tekhf mcktublarını 
mezkOr günde saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve kendileri· 
nin de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatte komisyonamüracaatlan. (1509) 2-2599 

100 TON MUTAHHAR AVRUPA PAMUGU 

2 - Muhammen bedeli (56) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (4.10) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün yazı işleri ka

lemine ve isteklilerin de 29 haziran 937 ıalı ıünü aaat 10.5 da bele-
diye encümenine müracaatları. (1534) 2-2614 

İLAN 
1 - Yenişehirde 1049 uncu adada 2 parselde ıos metre murabbaı 

belediye malı arsa on beş gün müddetle açık arttırmaya konulmuş
tur. 

2 - Muhammen bedeli (420) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (32) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiycnlcrin her gün yazı işleri kale

mine ve isteklilerin de 29 hazircın 937 salı günü saat on buçukta be-
lediye encümenine müracaatları. (1S33) 2-2613 

fLAN 
1 - Sıhhat i~erine aid 12 adet boş kirezil varil ile bir adet 

çinko kazan arttırma ile satılacaktır. 
Z - Muhammen bedeli (ZO) liradır. 
3 - İhale 18.6.937 cuma günü saat tam onda itfaiye arkasında 

belediye levaznn anbarında yapılacaktır. (1531) 2-2611 

İLAN 
11 haziran 1937 den itibaren rakende kila.&ma 13, ikinci unun 

francalaya 14, birinci ekmeğe 10, perakende kilosuna 11, üçüncü 
ekstra ekstra unun perakende ki· unun perakende kiloıuna 6 lru
loaıma 17, birinci nevi wıun pe- rut fiat koaulmuftur. 2-2621 

Milli Müdafaa VekiJed SatınaJma 
Komiıyonu hıinlan .._______________ __ ____________ _. 

İLAN 
ı - Her bir kiloauna tahmin edilen bedeli 645 kuruf olan 

1350 kilo 60 ve 500 kilo 50 numaradan olmak ve mütcahhid nam lı'C 
bcubına alınacak olan keten iplikleri açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Şartnamesini paraaıa almak ve örneklerini ıörmek iati
yenlerin her gün öğleden aonra komisyona gelmeleri. 

3 - tık teminat mikdarı 894 lira 94 kuruttur. 
4 - İhalesi 12.7.1937 paıarteı.i günü aaat 11 dedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı Jı:anun. 2 ve 3 lincO 

maddelerinde ya.zıh ycsikaları ilk teminatları ile birlikte tam ihale 
aaatında .M. M. V. aatın alma komisyonuna vermeleri (1358) 

1-2314 

BİLlT 
ı - Eakitehirde birinci armf iki hangar yaptmlacaktır. Keşif 

bedeli 361 bin 850 lira 84 kuruttur. Bu intaatın kapalı zarfla eksilt
mesi 18-6-937 cuma günü aut 15 de .M. M. V. satın alma Ko. da 
yapılacaktır. 

2 - Şartname keşif ve pUnlar 1810 kuruşa M.M. ve Satın alma 
Ko. dan alınır. Muhabere ile prtname gönderilmez. 

2 - Şartnamesini parasız almak ve örneğini görmek iıtiytnle· 
rin her gün komisyona gelmeleri. 

3 - Jlk teminat mikdan 787 lira 50 kuru,tur. 
4 - İhalesi 25.6.937 cuma günü saat 15 dedir. 
S - Münakasaya gireceklerin kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 

yazılı vcsikalari ve ilk teminatlariy!e teklif melctublarını ihale sa
atinden en az bir saat eveJ harb okulu satın alma komisyonun;, 
vermeleri. (1526) 2-2606 

tLAN 
Kırıkkale askcr1 sanat mekteblcri ihtiyacı olan 6000 kilo koyun 

eti 29.6.937 salı günü saat 14 : 16 ya kadar açık eksiltme suretiyle 
satrn alınacaktır. Muhammen bedeli 2100 lira olup muvakkat te· 
minatı 157 lira 50 kuruştur. İsteklilerin teminatlannı Kırıkkale as. 
kcri fabrikalar muhasebeciliği veznesine makbuz mukabilinde yatı· 
rarak belli gün ve saatte mekteb satın alma komisyonuna gelmele· 
ri. (1525) 2-260S 

11..AN 
İdareleri fıtanbul levazım Amirlifine ballı Jcıtaat hayvanatı ı. 

çin 773 ton kuru ot 28.6.937 puartesi günü saat I5 de Tophanede 
satın alma komiıyonunda kapalı u.rfla ebiJtmcai yapılacaktır, 
Tahmin bedeli 20098 lira ilk teminatı 1507 lira 35 kuruıtur. Şart• 
namesi komisyonda &örülebilir. İsteklilerin 2490 sayılı bnunun 2, 
3 üncil maddelerindeki beJeelerJe beraber teltlif mektublarını ihale 
ıaatından bir aaat evci komisyona vermeleri (1524) 2-2604 

lı.AN 
1 - Her bir taneaiııe tahmin edilen fiyatı 9 lira olan 1050 taae 

portatif karyola ile her birine tahmin ediltn fiatı 8 lira oWı 1050 
tane manevra sandığı pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Şartnamelerini paraaıa almak ve örneklerini &örmek iıtf· 
yenlerin her gün komisyona gelmeleri. 

3 - Karyolaoın ilk teminat mikdarı 709 Ye mannra aandıfınm 
ilk teminatı 630 liradır. 

4 - KaryoWwı ihaleli 14.6.937 puartcai &ilnll aut 14 de •• 
ıandıiın ihalesi ayni ıünün aaat 14.35 indedir. 

5 - Puarlıia &ireceklerin kanunun 2 ve 3 üncil maddelerinde 
yazılı veaikaları ilk teminatlariyle birlikte tam ihale aaatında haıb 
okulu aatın aJmao komiayoouna gelmelcrL (1522) 2 2603 

ti.AN 
Kapalı zarftan pazarlığa bırakılan ve ikinci puarhğınnm 1.6331 

günü yapılacağı ilan edilen 20129 lira 91 kuruş bedeli ketif!i Kil· 
tabya prnizon ve civarmdaki 2649 metrelik yol itine gene &atckll 
çıkmadığından son pazarlığı lS.6.937 aah günil saat 14 de yapıla· 
caktır. Muvakkat teminatı 1509 lira 74 kuruftur. Ktşif ve tartları 
Eskişchirde ukeri satın alma komisyonunda görulebitı:. t~teklilc
rin kanunun tayin ettiği vesaik ile ihı.le gUnUnde Eskışehırde il• 
kcrl satın a1ma komisyonuna gelmeleri. (1505) 2--:1600 

Besni Belediye Reisliğinden 

Tahmin edilen bedeli 55.000 lira olan ve prtnamesinde değişık
lik yapılan 100 ton mutahhar Avrupa pamuğu askeri fabrikalar u
mum müdürlüğü satın alma komisyon~nca 2 .ağustos 937 pa~rtcı;i 
gü •· saat ıs de kapalı zarfla ihale edılecektir. Şartname 2 lıra 75 
ku nu mukabilinde komisyondan verilir. Talihlerin muvakkat te· 
mi~~~ olan 4000 lırayı havi teklif mcktu1?8rı~ı. mezkur günde saat 
14 de kadar komisyona vermeleri ve.kcndilerının ~~ 2490 sayılı ka
nunun 2. ve 3. maddelerindeki vcsaıklc mezkur gun ve saatte ko· 
m isyona müracaatları. (1485) 2-2597 

Ankara Nümune Hastanesi 
Baştabihliğinden : 

3 - İlk teminat 18225 liradır. 
4 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 aayılı kanu· 

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle Bayındırlık vesika· 
ıı ve müdafaadan ahnmıt vesika, Bayındırlık genel ve fenni prt· 
nameleriyle hava iDfUt tubeıi fenni prtnamesi ile birlikte teklif 
mektuplarını ihale uatından en u bir aut evvel M. M. V. aatm al. 

Malatya viJayetinin Beaııi. ~~aaınm. >:eni tthirc yapı~cak o. 
lan belediye binası 26.5.937 tamhınden ıtıbaren 21 &un muddetlc 
eksiltmeye çıkarılmıştır. İhale 16.6.937 çarpmba ıunü aaat 14 de 
Besni belediyesinde icra edilecektir. 

ı - Muhammen bedeli 8135 liradır. 

ma Ko. na vermelerL (1368) 1-2349 
!LAN 

2 - Muvakkat teminat 610 lira 12 kuruftur. 
3 - Talihlerin muvakkat teminat ve nafıa müdürlüğünden a. 

Ankara Nümune hastahanesinin 2 haziran 937. t~rihinde ihalesi 
~ da cins mikdar ve muhammen fıatı ve muvakkat 

mukarrer aşagı ' • •· de muhtelif sebeblerlc ihaleıi 

1 - Her bir tancaine biçilen ederi 90 kurut olan 50.000 tane kar 
gözlüğü miin•kaaasına iatokli ~ıkmadı~ından pazarlıkla almac.ak· 

Jınacak TCSikayı ibraz etmeleri lizımdır. (1456) 2-2488 

Askeri Fabrikalar Ticaret Kaleminden : 
teminatı yazıJı levazımın aynı gun d 'L· b 

b tar n bu kerre pazarlıkla tc arı&ı rar altma 
yapılamamış ve un ı _ 

alın;ı;::~~k 14 haziran 937 pazartesi giinü saat fO da Ankara Nil· 

h 
· d teşekkül eden hususi komısyonda yapılacak:· 

munc basta .ancsın .. e uva.kkat teminatlariyle beraber 
tır. Taliblcrın o gun ve saatte m 
h h · · racaatları Jbımdır. 
asta ancyc mu . __ ı..: ı·nde deYletçe teminat olarak b-
Temimt nakid ve nakıd mouuye ı . kab 1 d .l . 

h ·ıı lursa bunlar komısyonca u e ı mıyece-
bul edilecek ta vı er .0 kal ti veznesine yatırılması ve makbu
ğindcn daha evci ınalıye ve e 
zunun ibrazı icabcder. Muvakkat teminat 

Cinsi 

Birinci nevi 
Francala 
Koy un eti 
Kuzu eti 
Süt 

bas ekmek 

Lira K. Kilosu Muhammen fiatı 
Lira K. 

6662 50 
712 50 

13300 

500 
S4 

997 50 
52 so 

495 

6SOOO 
sooo 

38000 
2000 

44000 
(1471) 

700 
6600 

2-2526 

tır. _ 
2 - Şartnamesini 225 k:uru,a almak Ye örneğini rörmck iıti• 

yenlerin her gün komisyona ıelmcleri. 
3 - İlk teminat mikdan 3375 liradır. 
4 - İhalesi 28.6.937 pazartesi günü aaat 11 dedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 saydı kanun. 2 ve 3 çU mad· 

dclcrinde yazılı vesikaları jlk teminatları ile birlikte pazarlık günü 
tam ihale aaatrnda milli müdafaa vekileti aatm alma lromisyonuna 
vermeleri. (1515) 2-2602 

Sıhhat ve 
vekaletinden: 

İctimai Muavenet ... 

Kara İsalı kuasındald maktalardan Jicsilccek altı bin ytız metre 
mikab gayrı mamUI kereste pazarlık ıuretiyle ihale olunacagından 
taliblerin haziranın 14 üncü pazarteıi günü saat 14 te Mersinde 
ııhhiyo müdüriyetinde toplanacak komiayon.a müracaatları (1536) 

2-2616 ' 

13125 kilo keçi kılı 
3750 metre Şerit kolan 

Yukarıda mikdar ve cinsi yazılı ikı ıtaıcm maızemc 18 haziran 
937 cuma giınU aaat 15 de pazarlıkla satın alınacaktır. lstcklile· 
rin aynı gün ve saatte gelmeleri. 

Bu malzemeye aid nümuneler hcrgün ticaret kaleminde aörülc· 
bilir. (1513) 2- 2601 _ 

İstanbul Belediyesinden : 
BeJediycye bağlı haıtahanelerle diğer müeuestltre ]Uzumu O• 

lan 446.320 kilo ekmek kapalı zarfJa eksiltmeye .konulmuftur • 
Bir kilo ekmeğe azami narh fiyatı konulmuttur. Listesiyle 

prtnamcıi levazım müdurlüğünde görülebilır. 
Eksiltme 14.6.937 pa.zartcsi günu saat 15 de c!Aimt cnc.iinvndct 

yapılacaktır. İstekliler 2490 N.lı kanunda ya.zıh vesika ve 3682 lira 
14 lrurufluk ilk teminat makbuz veya mcktublariyle beraber teklif 
mektublarmı havi kapalı zarflarmı yukarıda yazılı gundc saat 14 
de kadar daimi encümene vermelidirler. (3056) 2- 2609 

--
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6 Ay taksitle 

Rapid 
Cumartesi 17,15 de 

Rapid G. Birliği 
Pazar 14,30 da 

RAPID -ANKARA 
Muhtel iti 

Birinci mevki yerler numaralıdır yerlerinizi evelden alınız. 

AT YARIŞLARI 
bu haf ta paz.ar günü 16,30 da 

l{ültür Bakanlığından: 
1 - Orta okullarda türkçe, tarih • coğrafya, riyaziye, tabiiye, 

frarnsızca almanca ve ingilizce öğretmeni olmak istiyenler için 
bu yıl sınav yapılacaktır. 

2 - Sınavlar 1 eylül çarşamba günü İstanbul üniversitesinde 
başlıyacaktıı. 

3 - - Sınava girmek istiyenlerin: 
A) T4rk olmaları, 
H) 20 den aşağ ı ve 45 den yukarı yaşta olmamaları. 
C) Hüsnühal erbabından oldukları, cinayet ve cünha nevinden 

mahkumiyetleri olmadığı hakkında mahalli vilayet veya kaza idare 
hevetinden bir mazbata ibraz etmeleri (halen memur ve öğretmen 
ol~nlar bu kayıddan müstesna olup mensub oldukları daire amiri
nin vereceği vesika kafidir.) 

D) Her türlü hastalıktan ve öğretmenlik etmeye mani vücud 
arızalarından salim olduklarınr isbat eder tasdikli hekim raporu ib
raz etmeleri, 

E) En az lise ve 4, 5, 6 sınıflı öğretmen okulu mezunu veya 
bunların muadili tahsil görmüş olmaları, 

Öğretmen okullarından mezun olanlarm en az iki ders senesi 
öğretmenlik etmiş bulunmaları gerektir. 

4 - Gerek sözlü ve gerek yazılı sınav soruları üniversite ve 
yüksek öğretmen okulu talebesinin takib ettiği ders müfrredatın
dan seçilecektir. Bundan başka sınava gireceklere pedagojik soru· 
Jar da sorulacaktır. 

5 - Namzedler sınavda kazandıkları takdirde 1702 numaralı 
kanunun 1 inci maddesinde gösterilen dereceler dahilinde her han
gi bir orta öğretmen okulu yaröğretmenliğine atanacaklardır. 

6 - Yukarıdaki şartları haiz olan namzedler pir istida ile ba
kanlıt:a ır: .. r r aat eck cclderdi'r. Bu isti d e: ya şu vesikalar bağlanacak
tır. 

A) Nüfus tezkerelerinin asıl veya tasdikli sureti, 
B) Tahsil derecelrine aid şehadetname veya vesikalrmm asıl 

veyahud suretleri, 
C) Hüsnühal mazbatası, 
D) Mahalli kültür idaresinden nümunesine tevfikan tasdikli 

sıhhat raporu, 
E) Mahalli kültür idaresinden tasdikli ve fotoğraflı fiıJ, 
F) Altı adet 4x6.5 büyüklüğünde kartonsuz fotoğrafları. 
Bu vesikaların en son 1.8.937 tarihine kadar bakanlığa gönde

rilmiş olması lazımdır. Bu tarihten sonra bakanlığa gelmiş olan 
veya evrakı müsbitesi noksan gönderilmiş bulunan istidalar hak-
kmda muamele yapılmıyacaktır. (1455) 2-2487 

iktisat Vekaletinden 
150 - 200 lira aylıkla Kontrolör alınacaktır. 

1705 ve 3018 numaralı kanunlara müstenit nizamname ve ka
rarname hükümleri dahilinde ihracatı mürakabe teşkilatı için me
mur alınacaktır. 

Talihlerin haiz olmaları lazım gelen vasıflar şunlardır: 
1 - En az lise veya buderecedeki ticaret mektebi mezunu ol-

mak, 
2 - Askeruğini yapmış bulunmak, 
3 - 35 yaşından yukarı olmamak, 
't - Memleketin her mıntakasında vazife görmesine sıhhatca 

manii bulunmamak, 
Yüksek iktisad ve ticaret, yüksek ziraat veya mülkiye mek-

tebi veya hukuk fakültesi me7 olmak, yabancı dillerden bir 
veya bir kaçını bilmek tercih seı.. ~rindendir. 

Yukarıdaki vasıf ve şartları haiz olan talihler müracaat istida
larma 

1 - Doğum tarihleriyle bulundukları işleri ve son vazifelerini 
ve haklarında kimlerden malümat alınabileciğini de göstermek ü
zere kısa bir tercümeihal varakası, 

2 - Tahsil dereceleriyle askerliklerine aid vesikaların suret
lerini, 

3 - Nihayet 1937, de çekilmiş iki adet kartpostal büyliklüğün· 
de boy fotoğraflarını eklemelidirler. 

Talihler arasından istenen vasıf ve şartları en çok haiz olanlar 
vekaletçe ihtisas kursuna devam etmek iizere seçilecek ve bunlara 
kurs müddetince 100 lira aylık ücret verilecektir. 

_Ku~ 1. te:ı1muz 1937 de başlayacak ve iki ay kadar sürecektir. 
Talıblerın ıhtısas kursuna iştirak için hiç bir manilerinin ve serde
dilecek her hangi bir mazeretlerinn bulunmaması şarttır. 

Kursa ~ı:nesi ka~ul olunanlardan vek~letçe tayin edilecekleri 
mahallere ıtırazsız gıtmeği önceden kabul eylediklerine dair teah
hüdname istenecektir. İhtisas kursundan ehliyetname alanlar kad
rodaki ücreti 200 lira olan kontrolör memurluklarına başlangıçta 
150 lira ücretle alınacaklar ve memleketin muhtelif ihraç merkez 
ve limanlarında istihdam edileceklerdir. 

17 haziran 1937 tarihine kadar kabul edilecek olan müracaatla
rın iktisad vekaleti iç ticaret umum müdürlüğüne yapılması lü-
zumu ilan o1unur. (1442) 2-2467 

ULUS 11 - 6 - 1937 

bisiklet satışına başlanmıştır. Yıldız mağazası 
Ulus meydanı No 6 Telefon 1847 

Adliye Vekaletinden 
Hukuk işleri U. müdürlüğünde münhal bulunan katibliğe sü

ratle daktilo yazmasını bilen bir memur alınacaktır. 
Memurin kanununun 4 üncü maddesinde yazılı evsaf ve şartları 

haiz olanların 12 haziran 937 cumartesi günü saat ıo da yapılacak 
imtihana iştirak için evrakı müsbiteleriyle birlikte müracaatları i-
lan olunur. (1465) 2-2496 

Belediye Reisliğinden 
Otobüs idaresi muhasebesine şehri (80) lira ücretli bir memur 

imtihanla alınacaktır. 
İmtihan, güzel yazı ve daktilo, ticaret hesabından umumi mu

hasebeden olmak üzere otobüs idaresinde haziranın 25 inci cuma 
günü saat 17.30 da yapılacaktır. 

İstekli ticaret ve lise mezunlarının imtihan gününden evel 2 
foto ile nüfus ve tahsil vesikalarını istida ile belediye reisliğine 
vermeleri ilan olunur. (1532) 2-2612 

ETİ BANKTAN: 
Seri yazı yazan ve tercihen lisan bilen daktilo aranıyor. İş hanın-

da Banka merkezine müracaat olunması. (1547) 2-2622 

IGralık apartman 
Her tarafa hakim manzara, 

dört geniş oda ve müştemilat, 
mükemmel konfor, asfalta ya
kın. 

Yenişehir, SeJanik caddesi, 
Kızılırmak sokak. 4 2-2568 

Satılık ev yeri 
Aşağı Ayrancıda yeni yapı

lacak Meclis binasına yakın Har
biye mektebinin karşısında ha
vadar satılık arsalarımız vardır. 
Taliplerin Bankalar caddesinde 
Şehzadebaşı şekercisi dükkanın
da Nazıma müracaatları, 

Tel: 3277 2-2548 

KİRALIK ODA 
Ayle ya.unda, banyolu ve 

möble. Şerait ehven, Yenişehir, 
Tuna asfaltı bıtişiğinde Yiğit· 
koşun sokağı: 15 2-2553 

Satılık 
Mecidiye mevkiinC:- ~lyevm 

Ziraat _.ıst1.üsün~ işgal:.1de 
bulunan bağ, bahçe hanesile 
satılıktır. Kınacı ha.... ·- 6 nu
maraya müracaat. 2-2523 

l{asiyer ve 
tezgahtar 

Bayan Aranıyor 
Satrş mağazalarımızda çalış

tırılmak üzere kasiyer ve tezgah
tar bayanlara ihtiyaç vardır. Ta· 
liplerin şartlarımızı öğrenmek Ü. 
zere her gün Orman çiftliğinde 
direktörlüğe bizzat müracaat et· 
mel eri. 1-2281 

Kiralık Köşkler 
Dikmende şosa yolu üzerin

de Kırşehir saylavı Hazım Bö
rekçiye aid mücedded 3 köşk 
mevsimlik ve senelik kiraya ve
rilecektir. Köşkleri görmek için 
Dikmende marangoz Bay Ah
met veya bekci Aliye pazarlık 
etmek için de diyanet işleri re
isliği mutemedi B. Necibe mü-
racaatları 2--2617 

l{asiyer 
Bayan aranıyor 
1055 No. lu telefona müracaat. 

2-2559 

Daktilo Aranıyor 
Çabuk ve iyi yazan bir dak. 

tilo alınacaktır. Ulus ilan me-
murluğun:ı müraca..ıt. 1-2282 

Ucuz Satılık Ev 

Satılık Arsa ve 
Bağ yeri 

Itfaiye meydanında asfalt ü
zerinde iki tane ufak parsel 
müsait şeraitle satılıktır. Kcci
ören civarında şose üstünde 300 
dönüm bağ yeri ve köşk satılık
tır. 

Kınacı han No. 7 telefon: 3714 
2-2535 

Satılık Hane 
Yenişehirde İnkılab sokağın

da beş odalı 13 No. hane satılık
tır. İstiyenler içindekilere mü
racaat ~c" bilirler. 

Telefon: No. 3231 
2-2417 

-----------------
Kiralık müstakil ev 

Yenişehirde Kazınıözalp cad
desinde, bahçe içinde, iki katlı, 
konforlu, beş oda, bir salonlu ev. 
Telefon: 2737 

2-2572 

İşçi Çocuk Aranıyor 
Çiftlik mağazalarından mal 

alıp şehir dahiline tevzi edecek 
açık ı;öz satıcı çocuklara ihtiyaç 
vardır. Talib olanlar Orman çift-
liğine müracaat etsin. 1.2347 

Möbleli Oda 
Yenişehirde alman ailesi ya

nında kiralık oda: almanca bi· 
!enler tercih olunur. Ankara post 
restant R. G. 2-2596 

Satılık Hane 
Atd bey mahallesinde 291 

saydı iki kat ahşab tapıh hane 
satılıktır. Talib olanlar Anafar
talar merkezinde polis Naile 
müracaat. 

2-2610 

Kiralık Daire 
Yenişehirde Necatibey cad. 

4. No.lı (Kızılay parkına biti
şik) evin üst katı 1.7.937 den i
tibaren kiralıktır. Telefon 1890. 

2-2595 

Kiralıl~ Ev 
Kavaklıdere Güven yapı ko

operatifi 29 numaralı evin iki 
oda bir hol, mutbak ve çama
şırhğı bulunan müstakil bir da
iresi ehven fiatla kiralıktır. 

Telefon 3773. 2-2618 

KİRALIK EV 
Üç oda, bir hol. 
Yenişehir - Demirtepe. Akbay 

sokak No. 3 - A 2-2551 

SÜMER BANK 
Umumi Mü1dürlüğünden: 

Ereğli Bez Fabrikası İvriz İdroelektrik 
Santralı İnşaat münakasası : 

1 - Bankamızın Konya Ereğlisinde İvriz mevki
inde yaptıracağı muhammen keşif bedeli (205.498,21 
iki yüz beş bin dört yüz doksan sekiz lira ve 21 kuruş) 
olan idı:ıoelektrik santralı inşaatı vahidi fiatla ve ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Münakasa evrakı 20 lira mukabilinde Ankara
da Sümer Bank İnşaat servisinden alınabilir. 

3-Eksiltme 1. temmuz. 1937 perşembe günü saat 
14.30 da Ankarada Sümer Bank Umumi Müdürlüğün
de yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 11.525 on bir bin beş yüz 
yirmi beş liradır. 

5 - İsteklilerin ihale gününden en az bir hafta 
evel Sümer Bank İnşaat servisine gelerek bu kabil bir 
inşaatı yapabilecek fenni ehliyetlerini isbat ve icab 
eden vesikaları ibraz ile eksiltmeye gireceklerine dair 
birer vesika almaları şarttır. 

6 - Teklif mektuplarını havi ıkapalı zarflar, ihale 
günü saat 12 ye kadar makbuz mukabilinde Ankarada 
Sümer Bank Muhaberat Servisi Müdürlüğüne teslim 
edilmiş olmalıdır. 

7 - Bu inşaatı Banka dilediği müteahhide vermek 
hakkını muhafaza eder. 2-2620 

ANKARA İCRA DAİRESİ GAYRİ MENKÜL SATIŞ 
MEMURLUGUNDAN: 

1 - İpotek olup satılmasına karar verilen tapunun 18.7.933 ta
rih ve 43 - 94 numarasında kayrdlı ve Ankaranın Cebeci mevkiinde 
vaki 646 metre murabbaı arsa üzerindeki iki ev ve dükkan aşağıda
ki şartlar dairesinde açık arttırmaya çıkarılmıştır: 

2 - Arsa üzerinde iki ev vardır ve 36 numaralı kapıdan giril
dikte dar bir antre, bir mutfak, antre sonunda bir ocak vardır. 34 
numaralı kapıdan girildikte bir oda bir mutfak bir haladan ibaret 
olup elektriği vardır. Arka kapısı dışarıya açılır bir odası vardır ki 
boştur. Dıvarları kısmen tuğla kısmen kerpiçtir. 38 numaralı ev na
tamamdır. İki oda bir mutfak bir hala ve bir sofadan ibarettir. Cep
hesinde iki dükkan vardır. Altında bodrum vardır. Üzerinde çatısı 
yoktur. Betondur ve natamamdrr. Heyeti umumiyesine 9090 lira 
kıymet konmuş.tur. 

3 - Satış peşin para ile olmak üzere 12 7 937 tarihine müsa• 
dif pazartesi günü saat 14 - 16 ya kadar icra dairesi gayri menkftl 
satış memurluğunda yapılacaktır. Talihler takdir edilen kıymetin 
% 7 .5 ğu nisbetinde pey akçası veya milli bir bankanın teminat 
mektubunu vereceklerdir. Tapu harcı ve ihaleden sonra tahliye 
masrafları müşteriye aiddir. Dellaliye satış bedelinden ödenir. 

4 - Tayin edilen günde teklif edilen bedeli gayri menkfile tak
dir edilen kıymetin % 7 5 ini bulduğu takdirde üç defa nida ettiril
dikten sonra en çok arttırana ihale edilecektir. Bulmadığı takdirde 
en çok arttıran müşterinin teklifi baki kalmak şartiyle 27.7.937 ta
rihine müsadif sah günü saat 14 - 16 ya kadar yapılan ikinci bir 
arttırmada üç defa nidadan sonra en çok atrtıran müşteri üzerine 
ihalesi yapılır. Her iki ihalede ihale bedeli peşinen ve yahud taleb 
üzerine verilecek yedi gün mehlin hitamında defaten teslimi vezne 
edilmediği takdirde ihale bozulur ve mal yeniden 15 gün müddetle 
yapılacak arttırma sonunda en çok arttırana ihale edilir ve arttır
ma aralarındaki fark ve mahrum kalman faiz ve sair masrafı evci.ki 
müşteriden tahsil olunur. 

5 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların gayrimerıldil 
üzerindeki haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddia. 
tarını evrakı müsbiteleriyle yirmi gün içinde bildirmeleri aksi tak
dirde hakları tapu sicilli ile sabit olmayanlar satış bedelinin pay· 
laşmasmdan hariç kalacaklardır. 

6 - Arttırın şartnamesi 1.7.937 tarihinden itibaren 936/82 dos
ya numarasiyle herkesin görebilmesi için açık bulundurulacaktır. 
Talihler satıştan evel gayri menklUn tapu imar vaziyetlerini ve 
satış şartlarını görmüş anlamış ve bunları kabul etmi!ı addolunw·· 
lar. İlanı keyfiyet olunur. 2-2619 

Emniyeti Umumiye Müdürlüğünden : 
1 - 15.9.937 tarihinde 51 inci tahsil devresi ba.şlıya.cak olan İs· 

tanbul polis mektebine 150 stajyer talebe alınacaktır. 
2 - İstekliler: 
A - Türk olmak, 
B - Fill askerlik hizmetini yapmış bulunmak, 
C - Otuz yaşından yukarı olmamak. 
D - Boyu 1.64 santimetreden aşağı bulunma.mali. 
Bunlarla birlikte diğer evsafı haiz olanlar açık adreslerini ta· 

ş1yan bir istida ile bulundukları yere en yakın vilayete müracaat e
deceklerdir. Bu istidaya şu vesikalar bağlanacaktır. 

A - Tahsil derecelerini gösterir vesika. 
B - Nüfus, askerlik terhis vesikalarının asıl veya fotoğraflı 

birer örnekleri. 
C - Aşı şahadetnamesi. 
Bu müracaatların en son 1.7.937 tarihine kadar yapılmış ol· 

ınalarL (1499) 2-2598 

Cebeci semtinde üç katlı be
lediye otobüsleri idaresi mu
hasebe şefi Enver İren'e müra-

Y ENi SiNEMAl .. AR HALK 
caat. 2-2537 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

~ Başmuharrir Muavini Na· 
suhi BAYDAR 

Umuınl neşriyatı idare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENİK. 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

BUGÜN BU GECE 
Sinema mevsiminin yakla~ması 

münasebetiyle müstesna program 
HAY AL ve HAKİKAT 

Baş rolde: sinema Meminin en yüksek 
sanatk§rı 

EMİL J ANNİGS 
Aşki ce hiss1 kuvvetlı' bir mevzu 

~erçevesi içinde yaratılmış güzel bir eseı 
ilave: HATAY zaferi münasebetiyle 

ULU ÔNDERIMlZE lstanbulda 
yapılan candan tezahürat 

BUGÜN BU GECE 
Gözleri kamaştıran bir lüks ve ihtişam 
içinde mevsimin en muazzam revüsü 

Dans devam ediyor 
Baş Rolde : 

ZARAH LEANDER 

İlave olarak : 
EOLENCELİ MİKİ MA VS 

Halk matinesi: 12.15 de: 
KIRIK KANATLAR 


