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HER YERDE 5 KURUŞ 

Yeni "Milletler Cemiyeti sara. 
yı'nın,, dekorasyonlarmdan ('Yal
nız sulh galebe çalacaktır,, tablo
su. Ortada tek yay, tek silah kul. 
lanan beş ırk. Sağda mağlublar, 
intikam duygularının yeniden 

doğduğunu bir kaçının kalkan 
yumrukları ifade ediyor. Solda, 

galibler, yıkık bir :...afer takının 
altından yırtık bayraklar ve yaslı 
kadınlar arasından kocanıan bir 
tabut geçiriyor!ar. 

Türkiyenin hakçı ve adaletçi 
sulh prensibinin galebesini kay
dettiğimiz bu sırada sayfamızı bu 
güzel sanat eseriyle süslüyoruz. 

Sancak Davamız Muv·affak Olmuştur 

Dün bütün gün devam eden 
çetin müzaker~lerden 
hazırlanan metınler 
üzerinde tamamen 
itilaf hasıl olmuştur 

sonra 

Grup bildiriği 
C. H. Partisi Kamutay Grupu bugün öğleden sonra Antalya 

Saylavı Doktor Cemal Tunca'nın ba§kanlığında toplandı. 
Dıt Bakanı Vekili Sa; açoğlu •Öz ulaı ak Sancak meseleain n 

son safhaları hakkında izahat verdi. Bu izahattan anlaşJtlığına 
göre elan hal olunmamış kalan ihtilal noktası, Sancağın resmi 
dili meselesidir. Türkçenin resmi dil olması bütün Sancak da
vasının temelini teşkil eden ve 921 denberi teslim. ol?,,nan ~ül
tür haklarının icabı olan bir meseledir. Sancakta.hı dıg'?' dılle
rin her türlü kolaylığa mazhar olmaıı anlaştl~r bı.r ıeydır • . F~· 
kat diier bir dilin türkçe gibi resmi mahiyetı haız olması ıhtı
mali türk halkının kültürel mevcudiyetine filen tehlike ifıa ed~
cek mahiyette görülmüştür. IY_i bir anlaşma~~ üm~~l~.n~ı~~~ b~r 
çok müsbet işaretler, meselenın eıası olan türk kulturunu ıhliil 
etmek için bir perde olması ihtimali ciddi endişe uyandırmış
tı.r. Dil hususunda bugünkü müzakerelerin ihtilafın neticesi Ü• 

zerinde kati mahiyeti haiz olduğu anlQ§ılıyor. 
. 

Sancak hakkında dün 
gelen haberler 

Paris, 26 (A.A.) - Resmi bir 
tebliğe göre İskenderun . sancağı
na aid itilaf şunları derpıf etmek
tedir : 

"ltilafname, Suriyenin sancak 
arazisi üzerindeki otoritesini ilga 
etmemektedir. Maamafih sancak, 
kati bir idari muhtariyete sahih o
lacaktır. Milletler Cemiyeti tara
fından tayin edilecek bir fransız 
ali komiseri, mezkur cemiyetin zı
manından müstefid olacak olan 
sancak arazisinde kontrol icra e
decektir. Sancağın şimdiki arazi 
statüsü, Fransa ile Türkiye tara
fından müştereken zıman altında 
bulundurulacaktır. Meskukat re
jimi, posla_. telgraf ve telefon ida
resi, ilah .. münhasıran Suriye devle
tinin salahiyeti dairesine dahil o
lacaktır. Şam parJanentosu ile San· 
cağın parlamentosu, aralarındaki 
hlünasebetleri bizzat kendileri 
tanzim edeceklerdir. Suriye devle
tinin hududları, Fransa, Türkiye 
~e Suriye arasında akdedilecek 
uç taraflı bir itilaf ile zıman altı
na alınacaktır. 

~ünaziünfih olan yegane nok
ta, lısanlar nıeselt'sidir. Milletdaş
ları sancak ahalisinin ekseriyetini 
teşkil etmekte olan Tiirkiye, ınün-

ha.sıran türkçeııin resmi lisan o
larak tanınmasını istemektedir. 
Fransız heyeti, bu meselede kendi 
noktai nazarından vaz geçmiyece
ğini sarih surette beyan etmekte. 
dir. 

Tahmin olunduğuna göre Mil· 
letler Cemiyeti Konseyinin, içtima 
devresinden sonra roütehassıslar
dan mürekkeb bir komisyon, san
cağın statüsünü ve kanunu esasi· 
sini tanzime memnr edilecektir. 

Fransız gazeteleri ve 

Sancak meselesi 

Faris, 26 (A.A.) - Anadolu Ajan
sının hususi muhabiri bildiriyor: 

Bütün gazeteler Ccnevrede elde edi· 
len prensip itilafından dolayı memnuni
yet ızhar etmektedir. 

Gazeteler, varılan bu neticeden do
layı Delbos'u tebrik ve Eden'i medhüse-
na eylemektedir. · 

"Petit Journ:ıl'' proje Ankaranın tas· 
vibine baglıdır, tadile uğrayabilir" diyor. 

Le Journal da "'Türk teklifi radikal 
bir hal tarzıdır. Yeni sistemde nazari 
Suriye Vahdeti ile fili bir inkısamın te. 
lifine çalışılıyor. Himayemiz yerine ce
miyeti akvam kontrolu geliyor. Krsaca· 

sı yeni bir danzig yaratıyoruz.'' diyor. 
U manite ve Eko dö Par is gazeteleri 

de Türkiye ile teşriki mesaiye yol açan 
itilaftan dolayı memnuniyetlerini bildir
mektedirler. 

Republik, Fransız - Suriye itilafında 
ekalliyetlerin ihmal edilmesini tenkid e· 
diyor. Cenevre müzakerelerine karşı ta· 
kındığı: kayıdsız vaziyetten dolayı Sov. 
yetler Birliğine çatıyor. 

Suriye mahfilleri 

ve Sancak 
Şam, 26 ( A.A.) - Sancak hakkında

ki türk • franıız anlafma$ma dair olan 
haber ıiyaıi mahfillerde az çok ihtiyat
la karJdanmııtrr. Bu mahfiller, Sanca· 
ğm tamamen muhtar bir hale getirilme
ıinin Suriye menfaatlerine aykın olaca· 
ğı kanaatindedirler. Bazı: üniversite ta
lebeıi bu sabah tezahüratta bulunmu§. 
tur. 

Tezahüratçılardan Türkiye konsolos· 

luğuna doğn gitmekte olan bir kolun 
poliı tarafından önü keıülmit ve teza· 
hüratçılar dağıtdnuşbr. 

Fransız bakanlar 

heyeti ve Sancak 
Paris, 29 (AA.) - Bakanlar mecl1ıi 

Türkiye ile anla§mazhğın halli için ya
pılan ve çok iyi bir surette inkitaf eL 
mekte olan Cenevre müzakerelerinden 
malUınat alınu§ftr • 

Müzakereler devam 

ediyor 
Cenevre, 26 (A. A.) - Fransız ve 

türk delegeleri, İskenderun meselesinin 
bir sureti halle raptı hakkındaki müza
kerelerine devam etmek üzere öğleden 
sonrası için randevu almışlardır, Müza
kerelere B. Sandler'in iştirakiyle devam 
edilecektir. 

Davasını kazanan Sancakta 
Asi nehri layı/arı 

Son haber 
Cenevre. 26 ( A.A.) -

llat'<l.'f bildiriyor: 

''lskenderun Sancağı me· 
selesi iizerinde fron!'ız ve 
türk murahluı..ıt lıeyeıleri a
rasııula tam bir anl~ma hu
ıule gelmifıir. Ilalledilecek 
son noktayı teşkil eden res· 
mi lisan mesele&inde muta
vas&ıı bir formül bulunmuı
ıur .,, 

Cenevre, 26 ( A.A.) -
Anadolu Ajan.nnın hususi 
muhabiri bildiriyor: 

Bugiin bütün gün devam 
eden çetin müzakere!erden 
sonra hazırlanan. metinler 
iizerinde tamamen itti/ak 
lıa.-.ıl olmuştur. Meselemiz 
konseyiıa yarmki toplantı· 

sında lwrara crzedilecektir. 
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•• ur çe e Roman 
Yazan: Mwıafa Nihat 

lst<ınbul, tariluiz. 
ıc HABIRLIRIKll 

Metinlerle muasır Türk edebiyati ta
rihi nıiıellıfi bu sefer de keneli sahasının 
en güzel eserlerinden birini daha yazdı. 
Mustafa Nihad'ı yakından tanıyanlar o
nun bu sahaya ne kadar kendini vermiş 
oldugunu bilirler. Binaenaleyh bu yeni 

eseri de uzun çalışmalann m.ahsuH ol
duğundan kitabı Ulus okuyucularına 
da tanıtmağı faydalı bulmaktayım. 

Mustafa Nihad, Yusuf Kamil paşa 
nın tCtcmaque tercümesi ile asıl eserine 
başlıyor. Bu bahsi müteakip Mustafa Ni
had eserinin yüzelli sayfalık kısmını ya
lınız Ahmet Mithata hasretmektedir. Ah. 
met Mithatın hayatını, eserlerini bu ka
dar teferrüatı ile ar.l§tıran bir esere he
nüz tesadüf etmediğimizi burada ayn-

Ankara Ha~evinde 
• 
sınema 

Kitap kısa bir önsözden sonra Avru

pada roman başlığı ile başlam:ıktadır. 
30 sayfalık olan bu bahisde müellif Av
rupadaki roman ıarihçesini yapmaktadır. 

Bundan sonra ikinci bahis Eski edebiy
atımızda hikaye baş\ıgını taşımaktadır. 
Must.af Nihad bu bahisde yalnız Ana
doludcıki hemen hemen kHisik olmuş 
Yusuf ve Züle} h , I..eyHi. ve Mecnun, 
Husrev ve Şirin. Vamık ve Arza, Gül 
ve Bulbiıl, Ethem ve Hüma, Hüsiın ve 
Aşk, Hursıt ve Ferruh t, Cemesepna!l'" 
gibi e erlerin birer hiilasalarını yap
maktadır. Bu eserlerin Anadolu halkı 
arasında ne kadar derinleşmiş ve yer 
tutmuç olduğunu geçen sene elime ge

çen K şiful-csrar ve dafi - ül - eşrar 

adlı kiuıbtaki şu malümatı kayıd ile 
göstermiş olacağım sanıyorum. Ka
dılardan birisinin huzuruna suçlu 

ca kaydetmek isterim. 
Bütün şu izahattan sonra memleketi

mizde eşine hemen hiç tesadüf etmediği
miz böyle bir değerli eserin sahibini can 
dan tebrik etmek hepimizin borcu oldu
ğu açık değil midir ? 

Ankara Halkevi sinema vasıtasiyle, 

halkı, köylüyü ve genç unsurları tenvir 
hususunda programlı bir şekı1de çalış· 

maktadır. Yazın meydan sinem.ası vası
tasiyle t.akib ettiğı yolu, kışın da salon
lardan istüade etmek suretıyle t.atbık et
mektedir. 

bir adam getirmişler. Kadı adama 
nasihat ederken suçlu da mukabele ede-
rek Köroğlunun da bu gibi ifler yaptı-
ğını anlatmış, Kadı bu söze hiddetlenip 

Köroğlu aleyhinde ııöyleyinee suçlu ka
dıya tövbe etmesini, çünkü yeri göğü 
yaratanın Köroğlu olduğunu söylemiş

dir. Fevklade tipik olan bu hikiye halk 
kahramanlarının ne derecelere kadar çı
karıldığını gbatermektedir. lıte Muata-
ta Nihadın da eserinden bahse mevzu et
tiği bu hikayeler halk arasında bugüne 
kadar yaşamıştır. Mustafa Nihadın ese
rindeki bu bahis fÜpheaiz ki çok nok

sandır. Ahmed Harami destanı, Sühey-
lü nevbahar ve saire gibi daha bahse 

Bize metinlerle muasır Türk edebiy· 
atı tarihi gibi kıymetli bir eser veren 
Mustafa Nihad bu son eserinin de birin

ci cildini çıkarını~ bulunuyor. Binaena
leyh ikinci cildi Ahmet Mithatd;m sonra 
bizdeki romandan bahsedecek demektir. 
Zaten onun asıl tetkik sabalan da bu 

çağlar olduğundan kitabın ikinci cildi
nin de her halde pek değerli olacağı şüp
hesizdir. 

Avrupada da güzel akisler yapan bu 
kıymetli eserin sahibini tekrar tekrar te
brik ederiz. 

HÜSEYİN NAMTK ORKUN. 

Sümer Bank'ta yeni 
tayinler 

lktıaad Vekaleti İstanbul Kimyevi 
Tahliller Uboratuvan Şefi kimyager 
B. Halid açık bulunan Sümer Bank 
Umum Müdür Muavinliğine tayin e· 
dilmiştir. 

Bundan başka muhtelif aebiyorı
larda 'u de~i,iklikler olmuştur: 

Muhasebe Umum Müdür Muavini 

mevzu edilmesi icap eden bir çok eser 
vardır ki bu kitapda bulamamakdayız. 
Fakat bütun bu noksanlara rağmen 
Mustafa Nihadın bu eseri bizde bu saha· 
da yazılmı' ılk ciddi eserdir diyebiliriz. 
Muellif · k ad mı atmış demektir. Binae
naleyh ikinci t hında daha başka eserler 
den b hs dil bıl ce i ~'bi başka eserler-

B. Ziya Arif İ§tirakler Servisi Şefliği
ne, bu servis ıefi B. Bülend Muhasebe 
Umum Müdür muavinliğine, mühendiı 
B. Fahri Hüsnü Feshane fabrikası bat
mühend~ı~iğine, Feshane fabrikası ba,. 
mühendısı B. Ömer Lütfi Bursa meri
nos .fabrikası müdürlüğüne, Beykoz 
fabrıkası müdür muavini B. Şakir Eti 
Bank namına Ereğli ıtirketi nezdinde
ki komiserliğe, Ankara şubesi müdürü 
B. Cavid Beykoz fabrika!ll müdür mu
avinliğine, mühendis B. Azmi istifa e
den B. Retad yerine int:ıat şubesi mü-
dilrlüğüne tayin dilmi!lerdır. • de bunu tamam edebilir. 

lZMlR FUV ARI VE ROMANYA 
DEMiR YOLLARI 

Bu loş başındanbcri elde ettiği ter
biyevi filmleri sık sık gösterme .tedir. 
Bir h ftadanberi de partimizin hususi 
surette memleket işlerine, memleket eki 
ileri hareket ve tezahürlere, ınai, zi
nıi terakkile mize aid hazırlattığı film
lerden birkaç tanesini bir araya getire
rek bir program vücuda getirmiş Anka
radaki mekteblerin he~·ne 11rasiyle gös
termeye şlamı tır. Bu filmler, Adana
nın kurtuluş bayramı tezahürü, İzmir 
civarındaki modem tuz istihsali, Anka
ra da melttebliler bayramı adında film
lerdir. 

Bu filmler, mekteblere memleketin 
birçok köşelerini esaslı surette tanıttır. 
maktadır. 

Kontrplak fabrikası 
İstanbul, 26 (Telefonla) - lstanbulda 

bir kontrplak fabrikası kurulmaktadır. 
Fabrikanın makineleri gelmiş ve güm
rükten çıkarılmıştır. 

Bir katalog 
İstanbul, 26 (Telefonla) - Ticaret 

odası, lstanbuldaki sanayi müessesele
rinin adres .,e faaliyetlerini gösteren 
bir katalog için hazırlıklar yapılıyor. 

Ziraat mektepleri 
programlan 

Ziraat Vekaleti tarafından büyük 
kalkınma programında yer alacak olan 
zirai tedrisat işlerini konuşmak üzere 
merkeze çagnlan ona ziraat mcktelıle
ri müdürlerinin çalışmaları ona ermek 
üzeredır. 

• Konusyon, esaslan tesbit edilen 
ders programının müfredatını yazmak. 
tadır. 

Yenice kazasının sınırları 

Fek, ilhak ve ad 
değ· ş irme işleri 

Dahiliye Vakaleti, vilayetlere bu hususta 
büyük bir itina gösterilmesini e~e~i _ 

Danıı.ye v eA.ale .. ı, ıe.ı:t ve ı~ ve deği~tirilecek olan nahıyclenn ve koy-

ad 1.ıt:ı:;•91.umc ı~ı .. rınue ıtına eu 1ecek lerın adları, 
llW>LOl>dt o~ınua v lıd} e.1cre ru.wım B ) Halen bağlı bulundukları yer--

bır t4ll1Wll y ... .1;1.w9ur. ı:u1emm1ye ne oı- ler, 
C ) Kadın ve erkek nufus miktarn .. cıı ou taıll.ı>ü .. 1 nen y.u..ıyuı uz. 

Vu"yeucr .1U<uesı ha1ıununun bazı 

maaoe1eı1nı oe~1;turen ..ıuu sayuı ~

nunun oınncı w.ı.uu .. sı.ne t;ure ye ııu n 
~a, nan1ye ve koy u. ..ması, aza 
ve nauıye mcrk zıeuıun ae~· urıuıu:&ı 
kaza ve nanıye ve koy• rın ıeK ve ıina
kı ı§lerınoe yurd ve uıus menıa.a ınc 

daha zıyaue ısalJCtli hare.cet eculmış ol· 
masının teınını ıçın şımaıye kad"r ya
pumakta oıan teunka ıa bırlıl'"te aı;; gı· 

da y~ılı hususların ua rıazara alııuua
sı faydalı goruuncktedır. 

ları, 

1 - Vılayet ldare Heyeti ve Vila· 
yet Uı ıumi 1~1ecliı;i kararıarında : 

A ) Kurulacak kata, nahıye ve köy 
ile yapılacCik merkez degiştirme ve fek 
ve ilhak i~lerınde idarı, ıktısadi, içtL 
mai, .zıraı tluruıruarla 1<1.1r vazıyeuer 

ay ı ayrı tetkik edilip bu durwnlara da· 
yanılarak luzum ve :.:aruretler tebarüz 
ettirilecek ve müdellil esbabı mucibe 

yazılacaktır. 

B ) Yeni te§kil olunacak kaza ve 
nahiyelere bağlanacak koylerin merkez 
itth:ız edueceK yerlere veya fek ve il. 
bak işlcnnae yeni bag anacaklan yer
lere \.JOI:, araoa yolu ve patıka) uan 
lı..uıgı yol ıle ua~lı oıdukları ve yv1 uzc· 

ı 
rinde kııın geçıt veımiyecek da~lar ve 
sular olup olmadığı bildirilecek ve her 
köyün nahiyenın yeni merkeze gide

cek yolu ve yoılar üzerindeki sulanlan 
geçecek köprüleri yoksa bu noksanların 
tenni keşif1eri yapdırıhp ne suretle ve 
ne kadar zamanda yapılabilecekleri ve 
keşifnamc tutarı işaret olunacaktır 

C ) Yeni kurulacak ka.za ve nahiye

lerle köylere konulacak adların meıcut 
l•aza ve nahiye adl..rile iltibas etmeme

sine dikkat edilecektir. 

2 - Birinci maddedeki kararlardan 

D ) Halihazırda bağlı oldukları ka-
zalar ve nahiyelerle ba~lanacak olduk• 
ları kazalar ve nahiyelere ayrı ayrı me

safeleri gösterilecektir. 
3 - İkinci maddede gösterilen köy 

esami cedvellerine dörder nüsha da kro. 
ki eklenecektir. Bu krokilerde de : 

A ) Yeni teşkil olunacak kazalara 
veya nahiyelere verilmek istenen köy ve 
nahiyelerle bağlılıkları değiştirilecek 
olan nahiye ve köylerin halen bağlı bu· 
lundukları kaza ve nahiyeler üzerine 
kroki yapılıp bu kroki üstünde ku.. 
rulmak istenen kaza ve nahiye hududu 
kırmızı kalemle kalın çizgilerle göstc• 
rilecek ve merkezi de kırmızı daire ile 

tcsbit olunacaktır. 
B ) krokiler mikyaslı olacak ve 

cihetleri gösterilecektir. Altları da 
tanzim eden mühendis veya fen memu
ru ve yahut haritacı tarafından imza 
ve vilayet tarafından da tasdik olu· 

nacaktır. 

C ) krokide mühim dağlar ile 

göller, nehir ve ırmaklar ve bunların 
üzerindeki köprüler gösterilecek ve 
köprüsü olmıyan sularda ~öprü kur.u~
ması lazım gelen yerler ışaretlendın• 

lecektir. 
4 - Kaza, nahiye, köy kurulmasr 

Bu b hi den sonra klasik edebiyatı
mızın nesir hık, yeteri izah edilmektedir. 
Burada da müellif ~alınız Osmanogulla
rı"ça ı~ı gbzonunde tutmaktadır. Üçün
cu b hı h lk ar smda okunan hikayele
ri anlatmaktadır. Mustafa Nihad bu ba
hisde B. İhsan Sungunun zeng\n kü
tüphane 'nden faydalanmıı ve ıimdiye 
kadar ilim aleminin 1.ıilmediği yazma bir 
eseri tanıtmı tır. Aynı b:ıhsin sonları da 

bizde matbu olm sına rağmen henüz il· 
mi bir şekilde nr §tırılmamış bir takım 
eserleri anlatıyor. Dördüncü dahis halk 

İzmir, 26 (A.A..) _ 20 ağustosta a
çılıp 20 eylülde kap nmak üzere bir ay 
devam edecek olan 1937 İzmir enternas
yonal fuvarı için Romanya devlet de
miryolları idare inin yolcu navlunların
da yüzde SO, e§ya ruıvlunlarında yüzde 
75 tenzilat kabul cttigi fuvar komitesi ı 
başkanlığına bildirilmiştir. 

Çanakkalede yeniden teşkil edilen 
Yenice kazasının sınırları sizilmiştir. 
O mıntakada bulunan çakır nahiyesi 
lağvedilerek ayni kaza ıçinde fakat baş
ka bir yerde kurulmuş olan Kalkım na
h~ycsi ile Pazar ve Hamdi bey nahiyele
rı bu yeni kazaya bağlanmıştır. 

başka kaza ve nahiye kurulması, fek ve 
ilhak i:;lcı:inde dörder niisha köy esami 
cedvcli yapılacak ve altları vilayet 
millıür ve i :uasile tasdik olunacaktır. 

Bu cedvellerdede : 
A) Yeni kurulacak knz.a ve nahiye

- e verilmek i&tenen veya bağlılıkları 

ve lağvedilmesi veya bunların adlan· 
run ve yahut kaza ve nahiye merkezle
rinin değiştirilmni kaza ve nahiye ve 
köylerin fek ve ilhakı, köylerin l.ıirleş. 
tirilmesi ve ayrılması gibi Vilayetler 
İdaresi Kanununun bazı m:ıddelerini 
tadil eden 3001 sayılı kanunun birinci 
maddesine göre yapılacak bilcümle teş
kilat. ad ve merkez değiştirmesi işleri 
ne aid kanuni muamelelerin Umumi 
Meclislerden geçirilmeleri daha faydalı 
görülmekte olduğundan bu gibi. işlerl~ı 
encümen kararile iktifasına daır vekii• 
letten emir verilmedikce mutlak su• 
rette Umumi Meclislerden geçirilme
sinin usul ictihaz edilmesi ve vekalette 

kanuni muamelelerinin yapılmasına 
emir verilnıemiş o1an teşkitat, ad ve 
merkez değiştirme tekliflerinin de 
1940 yılında toptan yollanması llizmı· 
dır. 

Terbi)c 
arasında a ızdan a ıza naklolunan hika-
yeler başlı-mı ta •maktadır. Ma.atessüf mecburiyeti 
bu bahis çok noksan ve hemen hemen biç 
i lcnmcmi bir haldedir. Mlıellif bizdeki ihdas edilseydi .. 
halk hikayelerini hiç tetkik etmemiştir. 
Burada sır~&ı g lnıiıjken şurayı da kay
dedeyım kı Mustafa Nihad eserine bir 
inglizce eserden bazı re imler koymak
tadır. Bunun ııebebini bir türlU anlaya
madrm. E-er mutlaka eski hayatı goste
ren resimler koymak icap ederse bu ese
rden ziyade daha eski ve daha çok ente
reaan eserlerin resimleri vardır. Binaen
aleyh bana öyle geldi ki müellifin eline 
her nasılsa bu kitap geçmif, içindeki re
simler h01una gitmiş ve bunlan kitabı
na koymuştur. Yoksa .. tabla, saban, tes
ti, kaşık,, diye hemen hepiınUin bildiği 
bir resmı buraya koymakdaJd manayı 

anlamak pek güçtür. 

, Beıinci bahis fU serlevhayı tafımakta
aır: Zümrelerın kendi malı:aad ve gaye
eine uygun şekle koydukları hiUyeler. 
Müellif bu bahse ait olması llzım gelen 
hiklycleri tasnif ctmckde iac de bu tas

;:nn pek itiraz ıotiırür tarafl.an vardır. 
u tasnifin zayıflıgını gene müellifin 

her tunıf etttğı hıkiycyc birer misal 
vcrcmcnu olması da gösterebilir. 

İfte muk.add me telakki edcbıleccği
miz bu bahialerdcn sonra eserin aaı1 ö
zune gelmekteyiz. Ondokuzuncu asrın 
ikincı yarım cla;;ı ıtı'baren bizde roman 
baklanda gerek Avrupada ve gerek Tür
kiyede bu eser k dar de erli ve cıddi 
b~ kitap vücuda rtin1ır..cmişür dersek 
kıt btn kıym tı h kkında sanh bir fikir 
v rı ı o rum zannındayım. 

Fransa'da fizik terbiyenin mecbu
ri olm<ası hakkındaki kanun projesin· 
den bahseden bir muharrir: "Evet 
fizik terbiye, '1:i bir ıey. Kamına be~ 
de kayıdsız ıartsız taıvib eden· 
lerdcnim. Fakat daha önce sadece 
terbiye mecburiyeti ihdas edilseydi. 
Çünkü her sabah yolum, bir ilk mek
tebin kapısına tesadüf ediyor ve ben, 
çoculdarm terbiyesi2liklerini İ§İtme • 

mek için kulaklanmı tıkıyonmı." di
J'OI'. 

Fakat muharririn ba.baettiii ter
biye, terbiyesizlerden öğrenilen ter • 
biye değil midir! 

Amerikan hayratı: 
' 

V qiqtondaki lllDel'ikan senato ... 
ln-•nda reiı vekili mabmının iki ya

mnda ikiıer direk ve b iki direiin or
ta yerinde cüzel mavun tabtaundan iki 
kutu vardır. Senatonun ilk kunddaia 
aündenberi bunlar burada durur. 

Ba kutularda ne bulunduiunu me
nık etmipinizdir. Bunlar enfiye ile do
ludur. Anane icabı bu enliyenin paraaı. 
m hiikümet 'ftl'İr ve iki haftada bir dot
durtur. Bu, Amerika hükümetinin aca
yip bir hayratıdır. Enfiye tiryakisi olan 
aenatöder iıtecliklcri zaman bu kutulara 
uirar ~ enfiye çekerler. 

Bir Amerikan der&iıi, bu ananenin 
hala devam etmeııine takılıyor ve uzun 

bıyıkların, U2:Qn çorabların, kısa po.nta
lonlarr!l ortadan kalktığı şu zamanda 
enfiye çeknenin de modası geçmiı köh
ne bir İtiyad olduğunu söyliıyor. Bu der
giye göre amerikan ıenatosundt\ da bu
gün ancak be;, altı tane cnfi<-•e tirvakiıi 
k •- ~ -aunışbr. Bunlann &ayt soğuk ha~a-
larda ar'--•~~ · · 

'U&IQKla 1 '§• 

Siııcnıadu göz yaşı 

- Ağlayınız Mııdmazel, aiJiayrnız 
'nlutbakta soğan soyarken ağladığınız 
gibl .... 

Su cehennemi 

Bize cehennemİD 

ate§lerinden bah· 

sedilirdi •• akat biz cehennemin dün· 
yada olduğunu ve işlenmiş gÜnahla. 
nn cezası halinde, türlü ıckillerde te· 
c:elli ettiğini biliriz. "Fiillerimiz bizi 
takib edeı-" diyen filozof, bundan do
layı haklıdır. Ormanları keser ve ya• 
karaıntt; bu günahuı cezasını siz 
çekmeseniz bile çocul:larınız çeker. 
lıte Adana felaketi, itte Miaiaipi fela· 
keti l Cehennem yalnız yakan ateş 
değil, yıkan ve boğan au da olabilir. 

Keılilcrden çe lt:tiklerimiz 

Geçen gün, Aydın muhabirimiz 

300 liralık bir kedi davaanu anlatı· 
yordu. lsviçre gazeteleri de buna ben. 

zer bir hadiseyi naklediyorlar. Bir 

muıikiıinaıı kedilerin yalnız bahara 

mhibar etmiyen feryadlan yüzünden 

bulunduiu Kantondan Bal ~hrine 
kaçmış. F abt orada dn kediler adil01· 

cağızı hulrnu§lar ve musikiıinas kcdile

l'İ zehirlemekten ba§ka kurtuluş ça
resi bulamamıı. Mesele mahkemeye 

intiknl ehniş. Kedi katili ( ı) para. ce-
2a.aına mahkfım olmUf. 

Şhncli mahniim soruyor: mu%Ur 

hayvan\an öldürmnğe mcııağ yok mu
dur? 

Fakat kediler muzur mudurlar? 

lıte bir mesele! 

5 _ İdari teşkilat ve devlet, ulus 

işleri 1.ıakımından faydalı ve lUzumlu 
görülen yllkardaki maddelerde yazıl:ı: 
hususbra itina edilmesini ehemmiyetle 

rica eder~ -------
Anl~ara 

I(oro dersleri 
Halkevi Reiıliğindea: 
Evimizde geçen yıl. olduğu gibi ~ 

ro dereleri kompotör Ulvi Cemal tara
fından verilmeye başlanacaktır. Kayıt 
müddeti bir haftadır. ------

Kamutay Çağrılan 
MilH Müdafaa Encümeni 27-1-1937 

çarşamba günü Heyeti umiyeden sonra 

toplanacaktır. 
• • • 

Dahiliye Eeümeni 27-1-1937 ç.arP111" 
ba günü saat 10 da toplanacaktır. 

*** 
Arzuhal EncUmeni yarın mntın1t 

heyet iç.t=~ından sonra toplanacaktJt'• 

AL TINORDU KULOBONON 
KONGRESi 

Altıııordu kıılübü, idar< heyet~ni .. s:~ 
mek üzere önümüzdaki pazar gunu 3• 

at on dörtte kulüb binasında top1at1 

caktır. 'kte" 
Azaların gelmeleri rica edilnıe 

dir. 
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JAPON BCHRANI 

Japonyadan gelen haberler, bu uzak 
şaı-k memleketinin bir haf ladan beri bü
yük bir buhran içine atıldığım bildirmek
tedir. Hirota kabinesinin istifasına se. 
beb olan buhran, ordu ile siyasi partiler 
arasında bir müddetten beri sürüp giden 
ihtilafın had bir safhaya gil·mesinden 
çıkmıştır. Buhran parlamentonun açrl
ması ve Hiı-ota hükümeti tarafından par· 
lamentoya tevdi edilen büdce ile başlı• 
yor. 

Japon orausuJıun jaP.On aevaet meka
nizması içınde hususi bir vazifeti vardır. 
Japon ordu&u otonomdur. İşlerine :.ıya
Jet adamlarını karıştırmaz. l>oğn.,dan 

doğruya imparatora bağlılık iddiasında
dır. Sonra kendi başına ıiyasi teşebbüs
lere girer. Mançuk~'nun istilası, japon 
ordusunun, japon bükümetinden müsta· 
kil olarak verdiği karar neticesidir. Ja
pon askerleri §İmali Çinde ihtilaflar çı· 
karırJar. ~in hukümetı ile muzaker.ıye 
girişirler. lhtılafları hallederler. :>on za
rnanıarda japon ordusu arasında Japon 
polıbkacdarma karşı da bir husumet be· 

lirmi_Jtir. Politikacııann meIDJeket men• 
faatından ziyade kendi menraatJerı ıçın 
çalıştıklannı iddıa ediyorlar. Hithassa 
Mançurya'daki muvaffakıyetli teşebbüs· 
ten sonra bir nevi askeri faşizm de gittik
~ kuvvetlenmektedir. Bu hareketi endiıe 
ile telakki eden japon siyaset adamları 
ve bilhassa parti adamları, Hirota kabi· 
nesi tarafmdan parlamentoya tevdi edi
len büdcenin askeri tahsisat faslına iti· 
raz etmişlerrur. Ve bu arada ordu hcJc. 
kında da ağır sözler ..öylernişlerdir. Har
biye nazırı, söylenen sözlerden orduya 
hakaret manası çıkacağını söylemiş ve 
cevab vermek istemiş isede susturulmuş
tur. 

Büdce hakkındaki teklifinin çok fe· 
na karşıiand1ğ1ru gören başbakan Diyet 
meclİ5İni iki gün tatil ettirmiş ve bu 
müddet zadında da partıler ile anlaşa
madığından istifa ebniştir. 

Bunun üzerine Jmparator yeni japon 
hükümetinin teşkili vazifesini general 
Ugaki'ye vermiştir. Ancak bu dakikaya 
kadar generalin hük.imeti teşkile muvaf

fak olduğu malüm değildir. Filhak ka 
generaıin aldıgı vazife de ko.ay değildir. 
Çünkü hem parlamento yani siyasi par
tilerin itiır.adını haiz, hem de ordunun 
kabul edeceği bir hü~<Ümet ~eşkili la
zımdır. Ordunu11 iki şart ileri sürdüğü 
bildiriliyor: 

1 - Y elti hükümece siyasi partilere 
tnensub, bakanların ah11maması. 

2 - Huk.imet te~kil edildikten son. 
ra parlamentonun feshi. 

Japonyan.n belli 1>aşlı iki siyasi par
tisinin bu buhı·anda beraber yürümekte 
olduklarc an!aşıhyor. Japon partHeri ile 

ordu arasındaki bu ihtilafta tahmin e

dildiği gibi, ordu galebe çalacak olursa, 

hu, Japonyada askeri bir diktatörlüğün 
kurulması demek olacağı gibi, uzak şark 
barışı da tehlikeye düşebilir. 

A. Ş. Esmer 

~İDDETLt llİR CENUB 

RUZGARININ YAPTIKLARI 

Elhe uelıri lienarın
daki e1ek1ı·il{ santral

lar1 islemez oldu , 
Hamburg, 26 (A.A.) - Denizin yük

selmesi ile Elbenin suları da yükseldi

ğinden elektrik fabrikaları dün öğle· 

den sonra işlemeye başlamıştn. Fakat 

bu sala.hm daha nekadaı zaman devam 

edeceği malUm degildir. Cenub rüzgarı

nın suları yeniden denize itmesi muh· 
tenıeldir. 

Hamburg, 26 (A.A.) - Menhof e· 
lektrik santralı da dün gece elektrik 

cereyanını kesmeye mecbur olmuştur. 

Sebebi şiddetli cenub doğusu rüzgarı· 
nın Elbe h . . . . k . ne rı suyunun sevıyesını pe 
.zıyade al 1 . • ça tmasıdır. Hamburg ıtfaıye 
alayının yardı . . . t f . 

mı ıstenmıştır. t aıye. 
Menfof kanal d . 

ın a suları tutacak bır ba·· 
raj tesisi için derhal . b 1 t B 

ışe aş amış ır. u 
suretle santralı çalıştırmaya kafi su-

yun toplanacağr ürnid edilmektedir 

ı DIS llAlll Ll!JRIRll 1 HATAY; SON SAFHA 

ingi terde niyabet 
meclisi meselesi 

Londra, 26 (A.A.) - B. Baldvin bu· 
gün öğleden sonra Avam Kamarasmda 
kıralın bu beyannamesinde mebuslar
dan, veliahdin 18 yaşına gelmesinden 
evvel hiikümdarın vefatı halinde ve ya
hud kırallık erazisinden hariçte bulun
mak gibi sebeblerle doğrudan doğruya 
hükum süremiyeceği takdirlerde vazife 
görecek olan bir niyabet meclisi hakkın
da lazım gelen kanun projesinin kabu
lünü istemektedir. 

Başbakan sonra Avam Kamarasına 

bu beyannameye verilecek cevab metni 
hakkında bir teklifte bulunmu"Ştur. Ta
Iebedilen tedbirlerin acele olarak alına
cağını bildiren cevab metni ittifakla 
kabul edilmiştir. 

Japon hükümet merkezi Tokyonun yeni kısmında bir bulvar Londra,26 (A.A.) - Kıralın parla
mentoya beyannamesi Lordlar Kamara
sında Lord Krommer tarafından okun· 
muştur. Japonyadaki kabine 

buhranı devam ediyor ıSovyet tedhişçilerinin 

muhak.emesine 
devam edildi G·eneral Ugal<l ordudan muhalefet görüyor 

Tokyo, 26 (A.A.) - Domei ajansı 
bildiriyor: Siyasi vaziyet ağır, fakat 
muntazam bir surette General Ugakiye 
müsaid olarak inkişaf etmektedir. 

Atinadaki resim 

ve kitap sergimiz 

Türk - Elen 
de ::tluğunun yeni 

bir tezahürü oldu 

Atinadaki sngimizi gezen Yunan 
KITalı Majeste Jorj Il 

Atina, 26 (Hususi) - S. M. Kıralm, 
Veliahdın, hemşireleri Prenses İren'in 
ve amcaları Prens Jorj'la Başvekil B. 
Metaksasm, birçok eski bakanların ve 
kordiplomatiğin huzuriyle açılan türk 
kitab ve resim sergisi her gün binlerce 
kişi tarafından gezilmektedir. 

Parmassos cemiyeti reisinin nutkiy. 
le, elçimizin kırala hitaben irad ettiği 

cevabi nutuk, hazır bulunanlar üzerin
de çok büyük bir tesir uyandırmış ve 
şiddetle alkışlanmıştır. 

Gazeteler sergimizden büyük bir tak
dirle bahsetmektedirler. Gayesi türk sa
natım dostlarımıza tanıtmak olan sergi, 
türk • elen dostluğunun yeni bir teza
hürü addolunmaktadır. 

Yugoslavya -İtalya 
münasebetleri 

Roma. 26 (A.A.) - Alman ajansı 

bildiriyor: Satalıiyetli mahfiller, İtalya 
ile Yugoslavya arasında bir karışmazlık 
paktı görüşmeleri hakkındaki haberleri 
yalanlamakta, bununla beraber, iki 
memleket arasındaki münasebetin sala
hmdan bahsedilebileceğini bildirmekte

dirler. 

Salahiyettar mahfillere göre, Gene· 
ral, askeri şeflerle müzakereye giriş

meden evet vakit kazanmaya çalışmak· 
ta ve muhalefete hakinı olmayı bekle· 
mektedir. 

Tokyo, 26 ( A.A.) - Asabi gazete
sine göre, Prens Kanin ile eski Sü ba· 
kanı General Teranşi ve askeri tallın 
ve terbiye enstitüsü Enspektörü Gene· 
ral Sujiyama neşrettikleri müşterek bir 
beyannamede 'General U gaki yeni kabi· 
neyi te~kil ettiği takdirde ordunun bir 
Sü bakanı göstermiyeceğini bildirmiş
lerdir. 

General Teranşi şahsen general U· 
gakiye, bütün askeri şahsiyetlerin ka
bine teşkilinde kendisi ile işbirliği et
memeye karar verdiklerini bildirmiştir. 

Bu clemarş üzerine General Ugaki 
ordu ile görüşmelerini keseceğini bil
dirmiştir. 

İyi malilmat alan mahfillı-r bu be
yanatın muvaffakiyctsizlik olduğu ka
naatinnedirler. 

Moskova, 26 (A.A.) - Bugün bir
çok suçlular dinlenmiştir. Sibirya Troç
kist teşkilatından Boğuklavski, sabotaj 
hadiselerini anlatmıştır. 
Akşam celsesinde Siberya teşkilatının 

şefi Muralof dinlenmiştir. Çestof 1932 
de Kuznetzk havzasında alman casusla
riyle temas etmiş olduğunu itiraf etmiş 
ve sabotaj hareketini uzun boylu i
zah etmiş, Piyatakof'tan nasıl direktif 
al13ığını anlatmıştır. 

B. Hitler 30 ikinci ka
nunda bir nutuk 

verecek 
Berlin, 26 (A.A.) - Resmi olarak 

haber verildiğine göre, nasyonal - sos

yalizmin iktidar mevkiine gelişinin 

dördüncü yıldönümü olan 30 ikinci ka

nunda, Rayiştag meclisi saat 13 de top

lanacaktır. B. Hitler hükümetin beyan
namesini okuyacaktır. Bütün alınanlar 

Kimin için olduğu biUnmiyen 
bir kruvazör inşa ediliyor 

bu nutku dinliycbilecekler ve fabrika 

ve müesseselerle bütün işc;i ve memur
lar oparlörlerin önünde toplanacak
lardır. 

Roma, 26 (A.A.) - !talyada Sov
yetler Dirliği hesabına harb malzemesi 
inşa edilmekte olduğu ve tezgaha ko
nulan 3000 tonluk bir kruvazörün de 
Tokyodan değil, Moskovadan sipariş 
edilmiş olduğu hakkında şayialar do
laşmaktadır. 

SON DAKiKA 

Sancak~ta 
türkçe 

Saat 17 de alman kabinesi toplana

cak ve saat 20 de Hitler şerefine bir 

fener alayr tertib edilecektir. 30 ikinci 
kanunda bütün alınanlar evlerini dona
tacaklardır. 

resmi lisan 
olacaktır 

Cenevre, 26 ( A.A.) - Bugün öğleden sonra İskenderun Sancağında kulla
nılacak lisanlar meselesinde bir anlaşma vuk11a gelmiştir. Resmi lisan türkçe o· 
lacak fakat konsey lüzumlu görürse arabcayı ikinci resmi lisan olarak kabul e· 
debilecektir. 

İn o-iliz 
~ 

• 
tıcaret iş birliği -

Londra, 26 (A.A.) - Avam Kamarasında, İngiliz hükümetinin Türkiyede 
İngiltere ticaretinin inkişafına müzaharet edip ebnediği ve yardım ediyorsa bu
nu nasıl yaptığına dair sorulan bir suale cevaben denizaşırı ticaret bakanı Vallas 
"evet,, demiş ve iki milyon 750 bin sterling tahmin C\hınan bir çelik fabrikası
nın kurulmasında ihracat kredi servisinin Prasscrts ile işbirliğinde bulunduğunu 
ilave etmiştir. 

Ordunun Ugal{iyemuhalefeti tavsadı 
Tokyo, 26 (A.A.) - B. Ugakinin başvekalete getirilmesini tasvib etmiyen 

ordu mensuplarının muhalefeti eski şiddetini kaybetmiştir. 
Asabi Chimboun gazetesi sabık harbiye nazırının henüz B. Ugaki aleyhinde 

beyanatta bulunmadığını kaydetmektedir. 

Ameril~a f elik etine aid rakamlar 
Nevyokr, 26 (A.A.) - Taşmalar neticesirıde ölenlerin mikdan 194 kişidir. 

Bundan başka bin kadar kayıb vardır. Melcesiz kalmış kimselerin mikdan 650000 
i bulmuştur. Suların, bilhassa Missisipi vadisinde felaketli bir surette kabarma· 
smdan korkulmaktadır. İhtiyat tedbirleri alınmıştU", 

Cunıhuriyet'te lsmaiJ l\i.ı1.Liştak, Tan
da Ahmed l::min Yalman, Son Posta'da 
Muhiddin Birgen, bir prensip an?aşma
sına varıldığına dair Cenevreden geien 
hab1::rleri -memnuniyetle fakat şi.mciilik 
ihtiyatla lı:.arşrlamak lüzumuna işaret o. 
derck fransız hükümetinin bizi artık ol
duğumuz gibi görmaye başladığını, ve 
Turkiyenin asla sulha ve sükuna aykm 
harekctleı·de bulunmıyacağırun bütün 
dünyaca aı-ılaşılması bil-çok suitefchhü n. 
leri önleyeceğini tebarüz ettiriyor ve 
henüz kati bir hal şekline varılmış olma
makla beraber neticeyi daha büyük bir 
emniyetle bekliyebilcceğ:mize işaret e
diyorlar. 

Kurun'da Asrm Us, Başvekil İsmet 
1nönü'nün on beş gün önce C. H. P. 
Kamutay grupunda, daha on beş gün 
sabredilmesi hususundaki beyanat:ını 
hatırlatarak Başvekilin millete vemıif 
olduğu mühletin artık bitmiş olduğuna 
İfal'et ediyor, ve sürüncemede kalmaya 
tahammülü olmcyan bu hcyati mes:ıle 
Üzerinde hükümetin yeniden milleti ay
dınlatmasını istiyor. 

GARBT A YENi KIMILDAMALAR 
Son Posta'da Muhiddin Birgen, in· 

giliz ticaret nazırının Atnerikaya gilın;f 
olduğunu ve onun arkasından da Fran
sanın maruf ikbsadcılarından eıki nazır 
Jorj Bone'nin Vaşingtona farnsız elçisi 
tayin edilmiş olduğunu hatırJatarak bu 
hadiseleri, garb demokrasileri arasında 

yeni bir ıulh ve iktısad nizamlanmasına 
doğru görülen ummni bir temayülün a
lametleri addederek şöyle diyor: "Bu 
vaziyet karşısında bizim gibi mernJekeL 
lerin ıürprizler karşısında kalmamalan 
içi.o dünya hareketini daha fazla takib 
ederek kendilerini her gün inkişaf eden 
yeni tartlara uydurmaları lazımdır. 

MiLLi MiSYONERLER 
Haber'de Vala Nurettin, lstanbulda 

açıbnıt olan halk sanat mekteblerinin 
gördüğü büyük hizmetJerden bahsede
rek, Anadolu kasabalarında halkın pra• 
tik görgü ve bilgilerden ne kadar mah
rum olduğunu ve rahat yaşamaya dair 
en basit mal\ımatın ne kadar meçhul kal· 
drğını anJatıyor ve pratik gördüğü bir 
teklifte bulunuyor: Bütün Halkevleıri

mizin sayısınca talebesi olacak bir Halk
evi öğreınıenleri kursu açılsın, burada 
idealist gençler her türlü sıhat veya ha 
yat bilgilerini Öğrenerek mevcud Halk
ev lerine birer yeni hayat misyoneri ola
ral< dağılsınlar. 

Güzel bir teklif, fakat "milli misyo
ner" tabiri bilmeyiz, burada tam yerin
de kullanılmı§ mıdır? 

MATBUAT KANUNUNUN BİR 
MADDESİ 

Akşamda okuduğumuz bir makale, 
matbuat kanununun İntihar haberlerinin 
neşrini meneden maddesinin değiştiril

mesi lüzumunu ileri sürüyor, ve intihar 

haberlerini garib bir surette neticelenen 
kazalar şeklinde yazan gazetelerin u

nıri bir yalancılıkta bulunduklarını, ha
kikatte ise okurların artrk bu haberlerin 
asıl mah~etini öğrenmiş olduğunu an
latarak bu garib vaziyete bir nihayet ve
rilmesini istiyor. 

BiR MÜNAKAŞA 
Açık Söz'de B. Yunus Nadi'yi mev

zu ittihaz eden bir iki karikatür ve ya
zrrun İntişan dolayıaiyle evelki gün CWD 
huriyette bu gazete hakkında şiddetli 

bir yazı çıkmıştır. Dün de Açık Söz'de 
Etem İzzet ve Nizamettin N~ifin i.m
zalarıru taşıyan ve Cumhuriyet'le ba.~ 

muharririne hitab eden çok şiddetli ce
vablar okuyoruz. Hakaret çerçevesi içi
ne girdikleri için burada hulasa bile a.. 
demiyeceğimiz bu gibi neşriyatın mü~ 
terek gayeler uğnında birleşmea.i gere. 

ken gazetelerimizi birihirine düşürmesi 
herkesçe ancak esefle kar§ılandığı mu• 
hakkaktır. 

Almanyada ormanlar 
için yeni bir tedbir 
Berlin, 26 (A.A.) - Nasyonal sosya

listlerin ziraat siyasetlerini korumalı: 

için bundan böyle ziraat ve orman mah
sullerinin satış muameleleri, devlet ~ 

miserinin vereceği mezuniyete tabi oJa,ı 
caktır. 

Kanuıı, bugünk(l kanunlar ccddesin
de intig.aı: cbniftiı:. 
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AV Al Siyasi müsteşarlıklar 
I hakkındaki kanun teklifi 
hüdçe encümenine veril i 

Devlet dairelerinin vekaletlere ayrıl
ması ve siyasi müsteşarlıklar kurulması 
hakkındaki kanun teklifi üzerinde tet
kikler yapan 'J.'rabzon Mebusu B. Hasan 
Saka tetkiklerini bitirmiş ve teklil büd
ce encümenine verilmıştir. 

Siyasi müteşarların Bakanlar Heye
tine iştiraki Başvekilin daveti ile ola .. 
caktır. 

Milletler Cemiyeti sarayı 

Meteoroloji enstitüsünden aldığımız 
malCımata göre dün Ankarada sıfırın 

altında 12 dereceye kadar düşen suhu
net gündüzün gene sıfırın altında dört 
dereceye ancak çıkabilmiştir. Cenub 
şarkı ve şark! Anadolu ile Karadenız 
sahilleri Edirne, Kırşehir ve Niğdeye 
kar yağmıştır. Bu yağışlardan metre 
murabbarna düşen su en çok Orduda 
olmak üzere 18 kilogramdır. BugünkU 
vaziyette en yüksek kar Muşta 82 san
timetredir. Hava düne göre İstanbul 
ve Bursa çevrelerinde 24 derece ara
sında soğumuşsa da diğer mıntakalar
da hemen hemen dünkü vaziyeti mu
hafaza etmiştir. En düşük dereceler sı
fırın altında İstanbulda 7, Diyarbekir
de 13, Karsta 18, Kırşehirde 19, Niğ
dede 20 derecedir. Yurdda en yüksek 
sıcaklık Antalyada 9 derecedir. 

Teklifin ilk kısnu vekfiletkr; kabine; 
ikinci kısmı siyasi müsteşarlı lar, üçün
cü kısmı vazife ve mesuliyetler bölüm
lerini ihtiva etmektedir, 

Vazife veya mazeret sebebiyle bir. 
müddet için Vekalet başrndan ayrılan 
vekillere, İcra vekilleri heyetinden bi
rinin vekilliği olduğu gibi, Başvekilin 
inhası üzerine siyasi müsteşarlardan 

birinin vekalet etmesi de caiz olacak .. 
tır. 

ıVliltet er Cemiyeti Mensup oldukları hü.kümetin top• 
tan çekilmesi halinde siyasi müsteşar. 
ların da vazifeleri nihayet bulacaktır. 

Ham m ddeler me ~e-lesini t~(ll<lk için 
bir komisyon ayırdı Cezair Amerika ve 

Filistinde grev 
hareketleri 

Devlet daireleri biri Başvekalet ol
mak ve adedleri on ikiden az ve on altı.. 
dan fazla olmamak üzere vekfiletJere ay
rılmıştır. "Devlet vekili denilen vekalet
siz vekiller de bu sayıya dahildir. 

İcra Vekilleri Heyetinin kaç vekS
Iettcn terekküb edeceği, her kabine te
şekkülünde Başvekil tarafından gösteri
len ve Cumhur Reisinin tasdikine ikti
ran eden kabine azasına göre taayyün 
edecektir. 

Vazife 1Je mesuliyet: 
Siyasi müsteşarların vazife ve me

auliyetlcri umumi surette ve mesul ve

kilin direktifi daıireainde, vekaletlerin 

bütün işlerinde vekil~ yardım etmek, 
idaresi kendilerine verilen muayyen ve
kalet hizmetleri hakkında kabcden ka
rarları vermek, vekaletin Kamutaydaki 
işlerini vekiJler adına takib ve netice
lendirmek, vekillerin muhatab oldukla
rı suallere vekil adına cevab vermek
ten ibarettir. 

Danzig meselesi etrafında anlaşmıya varıldı 
Cenevre, 26 (A.A.) - Milletlerce· 

miyeti konseyi Finans komitesinin ra· 
porunu kabul ettikten sonra, iptidai 
maddeler meselesinin tetkiki için bir 
komisyon teşkil etmiştir. 

B. Delbos enternasyonal iş büro· 
sundan bir mümessilin de bu komisyon 
işlerine iştirakini taleb eylemiştir. 

B. Eden ise İngilterenin bu meseleye 
verdiği hususi ehemiyeti belirtmiştir. 

Raportör Kimarniski B. Delbos'un 
teklifini yerinde bulmuş ve bunun il· 
zerine konsey bu teklifi tasvib etmiş
tir. 

Konsey hususi içtimaında lngilte
rede kıralın taç giymesi şenlikleri do
layısiyle önümüzdeki konsey içtima
ının 10 mayıstan 24 mayısa kadur tehi
rine karar vermiştir. 

Konsey gizli içtimaında, konsey a
zaları arasından seçilmek üzere bir hu
susi komite teskil etmcğe karar ver
miştir. Bu komite Milletler cemiyeti 
nezdinde vazife görmekte olan gazete· 
cilerin st:ıtüsü meselesini tetkik ede· 
cektir. 

Cenevre, 26 (A.A.) - İngiltere, 
Polonya ve Danzig delegeleri Danzig 
meselesinin hal sureti hakkında kati 
surette bugün anlaşmrşlardır. 

Bu suretle hazrrlanan rapor ve ka
rar sureti yarın Milletler cemiyeti kon-

Fransanın Ingiltereden 
alacağı ödünç para 

meselesi 
Londra, 26 ( A.A.) - Mali mahfil

ler; gazetelerin yakında Paris ile Lon· 
dra arasında Fransanın site'den bir 
istikraz akdi için görüşmelere girişile
ceği suretinde vermiş olduğu haberleri 
elverişli bir surette karşılamıştır. 

Şimdiki görüşmelerin istikraz ame
liyesinin usulleri hakkında cereyan et· 
mekte olduğu söylenmektedir. istik
raz mikdarı kırk elli milyon ingiliz li· 
tasından ibaret ve müddeti bir sene o
lacaktxr. 

seyine takdim edilecektir. Bu projede 
Danzigin dahildeki siyasi teşkilatını 

serbest surette inkişaf ettirmek husu
sundaki arzusu nazarı dikkatte tutul
muştur. Hollandadal.i Amiral ve Graeff 
Danzige Milletler cemiyeti fevkalade 
komiseri tayin edilecektir. 

Estonya ve Avsuturyanın 
ma]i vaziyeti 

Cenevre, 26 (A.A.) - Milletler ce
miyeti konseyi, İsveç bakanrr.ın, finans 
komisyonunu alakadar eden meseleler 
hakkındaki raporunu ka'Jul etmiştir. 
Avusturyanın mali vaziyetinin artJk 
endişe uyandırmakta olduğu ve Es
tonyanın mali vaziyee:ıin çok müsınt 
olarak telakki edildiği aporda yazıl· 
mıştır. 

Konsey bundan sonra ham madd~
ler meselesinin müzakeresi için bir ko
misyon te~kili hakkında Polonya mü
messilinin teklifini kaydetmiştir. 

Cenevre, 26 (A.A.) - Milletler Ce
miyeti konseyi diin kısa bir toplantı yap. 

mış, Madrid'deki sıhat komisyonunun 

raporunu tetkik etmiştir. 

Şili delegesinin iddialarına B. Delva· 
yo cevab vermiştir. Şili delegesi, insani 
meseleler mazbata muharriri sıfatiyle, 

diğer azalarl.ı mutabık kalarak bir karar 
sureti hazırlryacaktır. Danzig raporu da 
hazırlanmıştır. 

Amerikada refah geri 
döniince beş milyon 

işsiz kalacak 
Va~ington, 26 (A.A.) - Büdce di

rektörü, yardım ve kalkınma masrafı· 

nın 1934 - 37 devresi için 12 milyar 611 
milyon dolara yükseleceğini söylemiş
tir. 

Milli kalkınma müessesi şeflerin

den biri parlamento finans tali komi
tesindeki beyanatında, işsizlerin ade
dinin 1937 de 6.5 yahud 7.5 milyon o
lacağını ve refah devresi tamamen ge
ri donünce bu adedin daimi surette beş 
milyon olacağını tahmin eylemiştir. 

Oran,26 (A.A.) - Umumi grevin 
üçüncü günü olan dün, mağazalar polis 
himayesinde açılmıştır. Tezahürcülerle 
polis çarpışmıştır. Yaralananlar çoktur. 
Yeni askeri kuvvetler gelmiştir. 40 kişi 
tevkif edilmiştir. 

Amerika'da 
Nevyork. 26 (A.A.) - 100 kadar işçi 

Broklini N evyorka bağlıyan tramvay 
hattı ile 10 hava ve yeraltı Metropoliten 
hattına cereyan veren elektrik fabrika
sını işgal etmiştir. İşçiler direktörlü&e 
verdikleri bir ültimatomda dün yol ve
rilen iki memur bugün saat 11 de geri 
alnunadığı takdirde bugün servisin tatil 
edileceğini haber vermişlerdir. 

Otomobil grevi halledilemedi 
Nevyork, 26 (A.A.) - İş nazın ba

yan Perkinsin otomobil grevini hallet
mek teşebbüsü neticelenememiştir. Grev 
General Motorsun 4500 işçi çalışan iki 
fabrikasına daha sirayet etmiştir. İşsiz 
kalan amelenin sayısı 95.000 dir. 

Kumpanyanın reisi, işçiler fabrikala
rı boşaltmadıkca görüşmelere girmeyi 
reddetmiştir. 

Filistinde 
Kudüs, 26 (A.A.) - l>ün Hayfada 

aralı ve yahudi işçi arasında kavga çık· 
mıştır. On kadar yaralı vardır. 

isVicrede bir suvare-
..:ıt 

de cıl{an arbedede 
..:ıt 

bir mebus öldü 
Şo Döfon, 26 (A.A.) - Milli genç. 

lik tarafından tertib edilen suvare mü
nasebetile, - İsviçrede komünizm niçin 
mümkün değildir • mevzuu üzerine bir 
nutuk verilirken komünistlerle gençler 
araSinda kavga çıkmış, polis ateş açımı 
ve gözyap çıkaran gaz kullanmıştır. 

Birkaç kişi yaralanmıştır. Bunlar a
rasında memleket doktoru Burken de 
vardır. Noşatel idare meclisi azasından 
bir mebus mahiyeti meçhul bir taarruza 
kurban olarak ölmüştür. Tahkikata baJ· 
lanmıştır. 

SiyCl8i müsl.e§arlıklar: 
Vekalet işlerinde, Vekillere yardım

cı bir vazife görmek üzere, siyasi müs
t~arlıklar kurulacaktır. 

Siyasi müsteşarlıklar, Kamutay aza· 
sı arasından Başvekil tarafından seçi· 
lecek, memuriyetleri Başvekilin arzı ve 
Cu:.nhur Reisinin tasdikiyle tamamla
nacaktır. 

Projeye göre siyasi müsteşaı:lar, meb
usluk tahsisatına iiave olarak ayda 200 

lira alacaklardır. Kanun neşri tarihin
den yürürlüğe girecektir. 

==---=~=================================---==-=--=======:--::=::::-~-:::-=ı 

B. Köse ivanof, Vuğos
lav - Bulgar paktının 

gayesini anlattı 
Sofya, 26 (A.A.) - Bulgar ajansı 

bildiriyor: Yugoslavya Başbakanı husu
si katibi ile Yugoslavya devlet demir
yolları direktörü başbakan Köseivanof'a 
Tzaribrod istasyonuna kadar refakat et
mişlerdir. 

Dragoman belediye reisi halk namı· 
na başbakanı selamlanuştır. 

Cevab veren başoakan halka teşek
kür etnıiş ve bulgar milletinin her iki 
millet arasında vuku bulan mesut hadi. 
seyi bu derece takdir etmesinden büyük 
bir memnuniyet duyduğunu söylemiştir. 

Sofya'da vagonda gazetecileri kabul 
eden başbakan şunları söylemiştir: 

"- Geçen gün törenle Belgradda 
imza edilen bozulmıyacak daimi dost

luk ve barış paktı son zamanlarda Bul
garistan ve Yugoslavya tarafından başa
rılan yakınlaşma siyasetini."l tetevvücü

dür. İki kardeş millet bu siyaseti coş· 
kunca tasvip etmektedir. Belgrad'da 

Bulgaristan Başbakanı lehine yapılnuş 

olan tezahürler bu tezahürlerin tarihi 

kıymetini takdir edecek olan bulgar miJ. 
Jetine hitab etmekte idi. Paktın imzası 
haberinin sulhu kalben arzu edenler ve 
onun için çalışanlar tarafından büyük 
bir memnuniyetle kabul edileceğinden 

şüphe etmiyorum. Bu pakt bulgar mil
letine sükun içinde inkişaf ve terakki 
imkanını vermektedir. 24 ikincikanun 
tarihi, harbsonrası Bulgaristan tarihi-

B . Köseivanof 

nin en dikkate değer günlerinden biri o
larak kalacaktır.'' 

Başbakan ve heyet trenden inince 
askeri mızıka milli marşı çalınış ve halk 
tarafından coşkun tezahüratla alkışlan
mışlardır. 

• 
lskrimciler akşamı 

Dün akşam saat J 5.5 de Ankara hal
kevinde tertibcdilen i&lririmciler akşa
mı dans salonunda yapılmıştır. Eglen
ce çok neşeli olmuş, monoloğlar söylen· 
mi§ ve geç vakte kadar eğlenilmiştir. 

==================================================================================================================~ 
Tefrika. No: 3 
""""~~~~~ 

Maça Kızı 
Yazan: Puşkin 

Puşkin kimdir? 
Bununla beraber, daimi bir nezaret altın

da olduğunu bilmek ona eza eriyordu. Pari
se, yahud Gürcistan'da osmanlılara kar~.& 
harbeden orduya gitmek istiyor, fakat polis 
bu arzularına mani oluyordu. O sıralarda, 
kendisine atfolunan Gavriliad adlı bir eser 
yüzünden hakkında yeniden açılan tahkikat, 
aylarca devam etti. Nihayet şairin doğrudan 
doğruya Nikola I' e yazdıaı bir mektub sa
yesinde, beklenmiyen bir

0 

anda tahkikat 
durdu. 

Otuz yaşına yaklaşınca Puşkin eskiden 
hoşlandığı, beklenmedik hadiselerle dolu, 
gürültülü, hareketli hayattan usanmağa 
~aşla~ı ve evlenip sakin bir hayat sürmek 
ıstedı ... 1826 da dostu V. - P. Zubkov'un bal
dızı c;uzel Sofi Puşkin'le evlenmek için yap· 

tığı teşebbüs akim kaldı. Bir sene sonra, çıl
gınca sevmeğe başladığı Anna Olenina•için 
yaptığı teşebbüste aynı akıbete uğradı. 1829 
nisanında on yedi yaşında giizel bir kız olan 
Natali Gonçavora'yı Kont F. -1. Tolstoy va
sıtasiyle, annesinden istetti. Talebi redle 
karşılanmadı; fakat verilecek cevab sonraya 
bırakıldı. Bu da o ailenin, Puşkin gibi "uçan" 
ve hükümetçe şüpheli görülen bir genci içi
ne almak istemediğini gösteriyordu. 

Bu yüzden umusaya uğrayan Puşkin bir
den bire ve izin almaksızın Kafkasya'ya git
ti. Karlı dağlar, ona dokuz sene önceyi ha
tırlatıyordu. Vladi Kafkas'ta durduktan son
ra yoluna devam edip Tiflis'e geldi. Kars'ta 
rus ordusunun karargahına indi ve askerler
le beraber yaşadı; onlarıµ baskınlarına, harb
larına, takiblerine iştirak etti ve 27 haziran
da, rus ordusiyle birlikte Erzurum'a girdi. 
Orada üç hafta kaldıktan sonra geldği yol -
lardan gene geçerek şimal istikametini tut
tu, kaplıcalarda dört haftalık bir kür yapıp 
20 eylUlde Moskovaya döndü. 

Gonçarov ailesinin izdivaç teklifini soğuk 
karşılaması, ona talebini yenilemek cesare
tini vermiyordu. Sayfiyede oturan ahbabhtrı 
nezdinde ve hasmın Boldini'deki çiftliğin-

de, bir müddet, bu red cevabının verdiği tesi
ri unutmağa çalıştıktan sonra, ikinci teşrin
de Moskova'ya döndü. Fakat gelir gelmez 
de, izinsiz olarak yaptığı bu uzun yolculuk 
hakkında hesab vermek mecburiyetinde kal
dı ve bir daha aynı şeyi yapmıyacağırn vad
ederek takibattan kurtuldu. 

Gonçarov ailesinin talebine red cevabı 
vermesi ve resmi makamların kendisiyle ye
niden uğraşmaya başlamaları onda vatanın
dan uzaklaşmak arzusunu uyandırmıştı. 1830 
s~nkanununda Fransaya, İtalyaya ve hatta 
Çın'e gitmek için Çar"dan istediği izin neti
cesiz kaldı. O da bir taraftan Delvig'deki 
edebi gazeteye tenkid makaleleri gönder -
mekle beraber, öte taraftan da Oniegin adlı 
eserini yazmağa devam etti. 

Martta bir dostundan, Gonçarov ailesi -
nin kendisine karşı daha müsaid davrana • 
cağını öğrenerek, gene izin almadan Mos
kova' ya gitti ve bu yüzden acı tekdirlere 
maruz kaldı. Fakat bu seyahat onda yeni 
ümidler uyandırmıştı. Bu sayede sevgilisi -
nin annesine açılmak imkanını bulmuştu. 

Madam G;:ınçarov'un, imparatorun iyi gör 
mediği bir adama kızını vermek istemediği
ni hissederek Kont Benkendorf'dan bu hu. 

susta müstakbel kayın anasını teskin etme
sini rica etti. Jandarma Şefi kendisine ver
diği cevaıbta, imparatorun şair hakkında bes
ledği iyi ·hisleri anlatıyor ve ona Boris -Go
dunov adlı eserini "kendi mesuliyeti altın
da" bastırmak müsaadesini de veriyordu. 

Bu güzel netice şairi cesaretlendirdi. 
Kendisinin ve Gonçarov ailesinin mali vazi~ 
yetini düzeltmek için çalışmağa koyuldu. 
Fakat arada hasıl olan samimiyet biraz son
ra anlaşmazlıklara yol açtı. Bir ara Puşkin 
bu halden o kadar usandı ki, münasebet ke .. 
silseydi bunu yenilemek için hiç bir hare
kette bulunmıyacaktı. Onun için, yaz sonla
rına doğru Boldino'da kaldığı müddet her 
zamankinden ziyade hoşnua gitti. Oniegin'i 
o sıralarda bitirdi ve birçok yeni eserlere 
başladı. 

İlkkanunda Moskovaya döndüğü zaman; 
eskisi kadar ateşli değildi. Evleruneyi, ge ~ 
çirdiği gürültülü hayatın tabii bir neticesi 
telakki ediyordu. 18 şubat 1831 de, ipotekler. 
sayesinde elde ettiği para ile müstakbel ka• 
nsma on bir bin rublelik bir çeyiz verdi' ten 
sonra, g~zel Natali Gonçarov'la evlendi. 

(Sonu var) 



-
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Orman kanunu; ormanlarımızı 
koruyacak ve Türkiyeyi ağacı 

bol bir memleket yapacaktlr 
Orman kanı.mu projeıi Mu

vakkat Encümeni, layihanın V
zerindeki tetkiklerini biıirmi~ 

ve proje Kamutay ruznamesine 
alınmıştır. 8ugiinkü toplantıda 
gi.iriİ§Ülecektir: 

Projeye göre, kanunun tatbikinde 
kendi kendine yetişmiş vey:ı emekle ye. 
tiştirilmiş olupta herhangi bir çe~id or
man hasılatı veren ağaç ve ağaçlıkların 
toplu halleri yerleriyle beraber orman 
sayılmaktadır. 

Bulundukları mevki ve vaziyet ve 
haiz oldukları hususiyet noktasından 

halkın, memleketin sıhat, selamet ve 
menfaatine yarıyacak olupta birinci mad
de şümulüne giremiyecek olan muay· 
yen ağaçlı sahalar Bakanlar kurulunun 
karariyle belli edilerek buralardaki ağaç 
katiyatı orman idaresinin izni ile ola
caktır. 

Proje ormanları dörde ayırmaktadır: 

1 - Devlet ormanları 

2 - Umuma mahsus ormanlar (köy, 

belediye, hususi idare gibi hükmi şahsi

yeti olan müesseselere aid ormanlar) 

3 - Vakıf ormanlar 

4 - Hususi ormanlar 
Devletten başkasına aid bütün or. 

n,anlar da bu kanunun hükümleri daire

sinde devletin kontrolu altında olup 

devlet namına bu kontrol orman idaresi 
tarafından yapılacaktır. 

Devlet onnarılanmn 
sınırlanması: 

Devlet ormanlarının ve bu ormanla
rın içinde ve bitişiğindeki otlak, yaylak, 
kışlak, sulak ve diğer ormanlar, her ne
vi arazi ile tesbit olunarak sınırlanacak
tır. Bu işi hususi komisyonlar yapacak. 
tır. Tahdidi yapılmış ve katileşmiş olan 
ormanlar tapuca hiç bir harç ve resim 
alınmaksızın hazine adına tescil edile
cektir. 

Satın alma ve mii.badele: 
Devlet ormanlarının agaçlı ve yahut 

ormanlardan açılmış çıplak yerlerindeki 
yaylak, kı~lak, otlak ve sulama gibi her 
nevi haklarla binalar ve mallar satın a
lınabilecek veya bunlar mukabilinde 
bunların sahiblerine rızalariyle değerin
ce arazi ve emlak verilebilecektir. 

Sınırlaşınış devlet ormanları içinde 
veya dışında bulunan köylerin ve dağı.. 
nık evlerin ve açılmış tarlaların orman· 
lara ziyanı dokunduğu anlaşılır veya 
halkın, memleketin sıhat, selamet ve 
menfaati icabı orman olmıyan muayyen 
bir sahada orman yeti;tirmek icab eder
se burada oturanlar bakanlar kurulunun 
karariyle başka yerlere kaldırılabilir. 

Bunların bıraktıkları gayrimenkuller or
man mefhumuna girmektedir. 

Blum nutku etrafında tefsirler 

B. Bitler; ayın otuzunda BB. Blum ve Eden'e 
cevap verecek 

Lontlıa, 26 (A.A.) - B. Blum'un nut 
ku, İngihz diplomasi mahfillerinde pek 
iy· bir suıette karşılanmıştır. 

B. Blurr.'un beyanatı, Fransa ile ln
gilterenın Avrupayla alakası büyük me
sele!ere dair olan görüşündeki vahdeti 
bir kerre daha teyid eder telakki olun
maktadır. 

Brüksel, 26 (A.A.) - B. Blum'un 
nutku, Belçikada iyi bir intiba doğur. 
muştur. 

Yarı resmi mahfillet B. Blum'un 
sulh ve Almanya ile anlaşma arzusunu 
ishar et:nesirtden dolayı fevkalade mem
nuniyet göstermektedirler. 

Ber:i-ı, 26 (A.A.) - B. Hitler, bu 
ayın otuzunda Rayıştağ'da söyleyeceği 

M adrid cebhesinde 
karsılıklı 

~ 

fq~ırruzlar oldu 
Madrid, 26 (A.A.) - Müdafaa kon

seyi saat 12 de bildiriyor: 
Topçunun kuvvetli bir hazırlığın

dan sonra asiler, Madrid şimali garbi
sinde kain el • Kardo mıntakasında 

kuvvetli bir taarruza geçmişlerdir. Çe
tin bir muharebeden sonra asi kuvvet
ler geri çekilmeğe mecbur olmuşlar· 

dır. 

Asilerin bir tebliği 
Salamanka, 26 (A.A.) - Resmi teb

liğ: Madrid cephesinde, Arajues mın
takasında düşmanın bir mukabil taar
ruzu geri püskürtülmüştür. Kızıllar 

kanlı bir hezimete uğramışlardır. 
Madrid cephesi şimdi Pintodan Es

polon de la Maranosaya kadar imtidad 
etmektedir. 

Kıtalarımız Madrid • Albakete şi· 

mendifer hattına hakim olan Cuesta de 
lala Reina tepelerini işgal etmektedir· 
ler. Madridin Endülüs ile bütün muva
aala hatları kesilmiştir. 

Malaga cephesindeki taarruzumuz 
lehimize olarak inkişaf etmektedir. Kı· 
talarımız dün Ayon, Fornez ve Jayena 
kasabalarını ellerine geçirmişler ve Al· 
hama de Granadanın on beş kilometre 
cenubuna kadar bütün civarı tathir et· 
mişlerdir. Bir komünistin üstünde ki· ı 
liselerin birinden çalınma bazı kıymet
tar eşya zuhur etmiştir. 

nutukda B. Eden ve B. Blum'un nutuk
larına cevab verecektir. 

Faris, 26 (A.A.) - B. Blum Lyon
daki beyanatının enternasyonal siyasada 
hasıl ettiği salahı memnuniyetle kaydet. 
miştir. 

Alakadar nazırlar askeri, kara, deniz 
hava inşaatı ile yeni milli müdafaa pla
nının tatbiki hakkında izahat vermişler 
dir. 

B. Kot tayyaıe fabrikalarının satın. 
alınmasr hakkında yedi kararname im
za etmiştir. 

Nazıdar meclisi, Fransa aleyhinde ça 
lışmakta elan, "şimal afrikası yıldızı,, 

cemiyetınin dağıtılması hakkındaki ka
rarnameyi de tasvib etmiştir. 

Amerikanın 
tarafsızlığı 

hakkında iki proje 
Vaşington, 26 (A.A.) - Hariciye en. 

cümeni reisi B. Mak Reynolds parla
mentoya B. Pitman'ın projesini takviye 
ve tamamlıyan bir tarafsızlık kanunu 
projesi verecektir. Bu proje cenubi A
merika cur.ıhuriyetleriyle Amerika mem
leketleri arasında çıkabilecek ihtilaflar 
için tatbik edilmiyecektir. 

Proje, kontenjana tabi tutulacak ve
ya ambargo konacak maddelerin listesi
ni tanzim hususunda Cumhur Reisine 
vasi salahiyet vermektedir. 

Gıda maddeleriyle iliiç ve elbiselere 

ambargo konmıyacaktır. Muhariblerle 

mali muamelata girişilmesi de menedi· 

lecektir. Proje, Reisicümhurun kongre 

ile mutabık kaldıktan sonra vereceği ka

rarlar hariç olmak üzere bütün muha. 

ribler hakkında kabili tatbiktir. Deniz 

altı gemileri Amerika kara sulannda do

laşmıyacaklardır. Amerikadan alınmış 

erzak ile hükümetlerine mensub harb 

gemilerini iaşe c;den muhariblere aid va

purlardan teminat akçesi alınacak veya 

vapurlar zaptedilecektir. 

Yarın projerun encümende müzake
resi sırasında zorluğa tesadüf edileceği 
zannedilmekte ise de parlamento kori
dorlarmda projenin iyi bir ıekilde k:ar
tılanacağı söylenmektedir. 

Devlet ormanlarının satılması 
ve köylerin hakları: 

Devlet ormanlarının toprağiyle bir· 
likte şahıslara veya müesseselere devir 
ve temliki bir kanun ile izin alınmasına 
ve bunları üzerinde herhangi bir şekil
de irtifak hakkı tesisi bakanlar kurulun
ca karar verilmesine bağlıd1r. 

Para:.ız intifa hakkı kaldırılmışur. 

Turi<lyı;ye yeniden gelecek ve iskan ka. 
nununa göre memleY.et içinden bir yer
den dığer bir yere nakledilecek ve lop· 
luca koy kuracak goçmenlerc, zelzele, 
yangın ve sel gıbi sebeblerle felakete 
uğramış veya bu kanun mucibince or
manlara zararı olduğu için ormanların 
içinde veya dışında oturanlardan başka 
tarafa nakledilmiş olan köylülerden ih
tiyaçları tahakkuk edenlere, yapacakları 
ev, ahır, samanlık için bir defaya mah
sus olmak üzere orman idaresinin gös
tereceği ormanlardan bakanlar kurulu. 
nun karariyle parasız olarak kerestelik 
ağaç, tomruk, kereste verilebilecektir. 

Ormanların içinde veya orman sınır
larını köy ortasında ufki hattı müstakim 
üzerinde beş kilometre uzaklığa kadar 
bulunan köylülere zati ihtiyaçları ıçın 

dikili ağaçlara aid tarife bedelinin dört
te birini ve aynca kesme ve taşıma mas
raflarım ödemek şartiyle ormanların is· 
tif edilmiş yerlerinden veya orman me
murunun göstereceği mahallerden ke
restelik tomruk ve mahrukat verilecek. 
tir. 

Ormanl.arın kadastrosu: 
Devlet ormanlarının kadastrosu or· 

man idaresi tarafından yapılacaktır. 

Kadastro işleri, biri sahanın tavsifleri
ni gösteren yazı işlerinden, diğeri de 
haritadan ibaret olmak üzere iki grupa 
aynlmaktadır. 

Orman kadastrosuna esas teşkil e
decek olan haritalann alınması işine bu 
kanunun meriyet tarihinde başlanarak 

on sene içinde bitirilecektir. 

Ormanların korunması: 

Ormanlardan kaim kuru ağaç, kuru 
kök kesmek veya çıkarmak, kuru ağaç· 
lardan kabuk ve çıra almak, saleb, yer 
mantarı, kitre, soğan, kocayemiş, alıç-

otu gibi toprak mahsulcltı ile meyvaları, 
kuru yaprakları, toplayıp götürmek ve 

her çeşid artık ve saire gibi ağaçla ala
kalı maddeleri almak, avlanmak, orman 

idaresinden izin almaya ve bu idarenin 
tayin edeceği şart ve müddetlere bağlı. 
dır. Taş ocağı işletmek, maden araştır
mak da Ziraat Vekaletinin müsaadesiy-

le olacaktır. Ormanlarda tarla açılması, 
bina yapılması, ağıl yapılması yasaktır. 

Ormandan dört kilometreye kadar uzak
lıkta olan yerlerde fabrikalar Ziraat Ve
kaletinin müsaadesiyle olacaktır. 

Devlet ormanlarının işletilmesi 
ve amanejman•: 

Devlet ormanları devlet tarafından 

işletilecektir. Orman işleri ve her türlü 
işletmeler Ziraat Vekaletine bağlı hük
mi şahsiyeti haiz ve mülhak büdce ile 
idare olunan orman umum müdürlüğü 

tarafından yapılacaktır. Bu hususta ka
nuna birçok fenni kesme 'usulleri ko. 
nulmuştur. Büyük mikyasta ve chemi
yetıi tesisatı gerektirecek olan orman
lar bakanlar kurulu tarafından karar ve
rilmek şartiyle orman idaresiyle milli 
sermayeli türk şirketleri veya milli ban
kalar tarafından beraberce işletilebile

cektir. 

Projenin bu kısmı bundan sonraki 
maddelerinde otlak ve mera işleri nL 
zamlandmlmakta ve muhafaza orman
ları kurulmaktadır. Ormansızlık yüzün
den arazi kayma ve yağmurlarla yıkılma 
tehlikesine maruz olan yerlerdeki or· 
manları meskun mahallerin havasını, de
miryollannı, şoseleri, ziraat edilen ma
halleri çığ, sel gibi zararlardan koruyan 
ve buraları toz fırtınalarına karşı muha
faza eden nehir dolmalarının önüne ge
çen, memleket müdafaası için muhafa. 
zası zaruri olan ormanlar; bakanlar ku· 
rulunun karariyle "muhafaza ormanı'' 
olarak ayrılabilecektir. 

(Projenin geri kalan hükümlerini ya· 
rmki aaymmzda oeıredeceiiz). 

1927 tuğyanrnda suların Jıücumuyla parçalanmış olan Misuri demiryolu köprüsiJ 

a aki tu 
..., 
yan 

1600 k.ilometrelil{ bir saha su altında 

Yediyüzbin kişi meskensizdir 
Cincinatti, 26 (A.A.) - Belediye mec

lisi, tuğyandan müteessir olanlara en 
geniş mıkyaı.ta yardımda bulunmak üze
re b,r komiser tayinine karar vermiştir. 

Dün öğleden sonra Ohio nehri nor
mal seviyesinden sekiz metre yüksek o
larak 27 metreye yükselmişti. Bazı ev. 
lerde sular on metre yüksekliği kapla
maktadır. Birçok teşkilatlar tuğyan böl
gelerinde yiyecek ve içecek, ilaç temini 
için hararetli bir surette çalışmaktadır
lar. Şimdi Ohio'nun suları Misisipi'ye 
doğru ilerlemektedir. Misisipi vadisin
de mühim hasarlar vu.kuundan korkul
makta ve 1927 deki büyük felaketten 
sonra yapılar. bendlerin tahkimine çalı
şılmaktadır. Kentuki valisi Luiz~vll için 
örfl idare ilan etmiş ve B. Ruzvelt'ten 
kıtaat gönderilmesini istemiştir. 

Cincinatti, 26 (A.A.) - Tuğyandan 

ölenlerin adedi şimdi 150 ye yüksel· 
mektedir. 700.000 kişi meskensizdir. Hü· 
kümet Kentukideki 94 bin nüfuslu Fa
dükab şehri ile İllinuadaki 13 bin nü
fuslu Kairo şehrinin ve diğer bazı şe· 
hirlerin boşaltılmasını emretmiştir. 

Nevyork, 26 (A.A.) - Misisipi, Ohi· 
yo nehirleriyle bunlara akan sular Pen
silvanuadaki Pittsburg ile İllinuada

ki Kaire arasında 1600 kilometrelik bir 
mesafe üzerinde yükselmekte herde· 
vamdır. 

Birçok şehirler içecek su, gaz ve 
elektrikten mahrum kalmak tehlikesine 
maaruzdur. 

Yüzlerce kişi küçük tepelere ve ev· 
terinin çatılarına iltica etmişlerdir. 

Yağmur durmuştur. 

Almanya ve İtalyanın l{arışmasını 
önlemel{ için 

teşkil ederek koValansiyanın bir anayasa 
münist olmıyacağını ilan edeceği söyleniyor 

Londra, 26 (A.A.) - Ortada dola-
şan bir şayiaya göre Valansiya hükü
meti, yakında yeni bir anayasa neşre
decektir. Bu anayasa, hükümet şekli

nin komünist olmıyacağını ilan ed~
cektir. Bu hal, B. Musolini ile B. Hit
ler'i Frankoyu müdafaa etmek için kul
landıkları başlıca delillerden mahrum 
edecektir. 

İspanyol, eyaletlerine geniş bir muh
tariyet verilecektir. İspanya, bir nevi 
federal cumhuriyet halinde tensik olu· 
nacaktır. 

Alman C('vabrnm alman gazete. 
lerimltı tahlili 

Berlin, 26 (A.A.) - Almanyanın 

gönüllü meselesi hakkındaki cevabı al
man matbuatında birçok tefsirlere se • 
beb olmuştur. Fölkişer Beobahter, "Pa· 
ris daha açık bir politika takib etse 
gönüllü meselesinin halli daha kolay 
olacaktır,, diyor. 

lngiltered'' akisler 
Londra, 26 (A.A.) - İngiliz gaze

teleri alman ve italyan cevablarını mü
said karşılamışlardır. Deyli Telgraf, 

Almanya ve İtalya kontrol yolunu aç
mışlardır, diyor. 

Pariı;tcki aki!~ler 

Paris, 26 (A.A.) - Paris gazeteleri 
İspanyada gönüllüler meselesi baklan
daki alman - italyan cevabını müsaid 
surette karşılamışlardır. 

Eko dö Pari İtalya ve Almanyanın 
kontrol muvafakatlerinin şarta bağlı ol. 
duklarını yazıyor. Ekselsiyor "bu ce· 
vah umulduğundan daha müspettir" de

mektedir. 

Valansiyada mesken ve yiyecek 
buhranı 

Salamanka, 26 (A.A.) - Milliyctpcr· 
verlerin radyo postalan, Akdeniz liman
larının devamlı bombardımanı yüzünden 
Barsclon • Valansiya demiryolu müna· 
kalesinin kesildiğini, deniz yollan mü
nakalesinin de azaldığını ve bu aebeb~~ 

hükümetçilerin ellerindeki Akdeniz vi. 
!ayetlerinin iaşesi zorlaştığını ve Mad
ridden hicret eden l?dlkın hücumu yü
zünden bilhassa Valansiyada mesken ve 
yiyecek zorluğunun pek fazla olduğunu 
bildiriyorlar. 

İspanyanın dt•nizclt•n kontrolu 
Dlt.'.Jdcsi 

Londra, 26 (A.A.) - Öğrenildiğine 

göre karışmazlık tali komitesinin onü
müzdeki celsesinde yapılacak görüşme• 
]erin başlıca mevzuu 1berik yarım adası• 
nın denizden kontrölü meselesi olacak· 
tır. 

Dış bakanlığı İtalyan ve alman ce· 
vabı notalarını Lord Plimut'a vermiş· 
tir. Lord, bunları tetkik etmek üzere• 
dir. 

Öğrenildiğine göre İngilizlerin de

nizden kontrol planı, İberik sahillerinin 

hali hazırda İspanyol sularında harb ge

mileri bulunan devletler tarafından kon• 

trol edilmesini derpiş etmektedir. J".iva· 

yete göre, İtalyan gemileri, Akdeniz sa· 

hillerinin büyük bir kısmını ve bilhassa 
Katalonya ve Valansiya sularını, aLınan 
gemileri Murcie ve Grenade eyaletleri 
sahillerini, fransızlar Baleares adaları• 

nı ve İspanya Fas sahillerini, ingiliz 
donanması Cebelüttarıkı ve Atlas Ok• 
yanos sahillerini de bir fransız - ingi· 
liz muhtelit donarunası da Asturies ve 
Bask sahillerini kontrol edecektir. 

Tabiiyet me!'4e1esi hakkında 
ümidler 

Roma, 26 (A.A.) - Messagcrio ga• 

zetesi yazıyor : 
Londranın siyasi mahfilleri ttalya 

hükümetinin verdiği notada Valan&İ• 
yanın "Tabiyet rezaleti" nden bahset· 

mcsini memnuniyetle karşılamışlardır. 
. pıtaıı İtalya ıle Almanya tarafından ya 

ithamların mahalline yani Londrada· 

ki karışmazlık komitesine bildirileceği 
L.>ndrada Umid edilmektedir. 
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ANKARA İCRA DAİRESİ GAYRİ MENKUL SATIŞ ME

MURLUGUNDAN : Ziraat V el~filetiııden: 
1 

Ankara Vilayeti 

Ziraat l\ılüdiir-İmar 

Müd iirliiğünden: 

Emlak ve Eytam Banl:asına ipotek olup satılmasına karar veri
len kadastronun ada 9 pafta 48 parsel 9 da mukayyet Ankaranın 
lsmetpaşa mahallesinde Çankırı sokabında kain fırın, dukkan ve 
hane aşagıdaki ~.artlar da.resinde artırınaya çıkarılmıştır. 

EY SAF VE !J:ÜSTEMİLATI: 
Yapılamkta olan Anka..-a '"eh

ti mezarlığmda inşa ediiecek 
olan 7580 lira 60 hırııs bedeli ke
şifli muvakkat ölü yıkama ma
halli ile bekci mahalli ~095 ira 
11 kuru., beıif'li kesifli pis ve te
miz su m<'rr"larr ve ke:ı:a 6400 li· 
ra ke<ıifli ölii defn edilecek yer 
yolları ve tesviyei turabiyesi 
12. sub;ıt. 1937 'arihine müsadif 
cuma günii saat 17 de Ankara 

İşbu gyrimenkul kargir iki kattan ibarettir ve 4313 metre mu
rabba arsadan bir kısmı uzerine inşa edilmiştir. Üst katta bir sofa 
fu.c:unde 7 oua iıd muıbak bir kilar, iki hela, bir hamam ve bir ka
pah taraçası, alt katta iki ekmekci fırını ve bir börekçi fırını ve iki 
de dükkan vardır. lşl.ıu evin arkasında bir oda mevcuttur. Binanın 
sağ tarafında küçük bir avlu içinde dört küçük meyva fidanı, bina
nın sol tarafında hariçten bir merdi·veni vardır. Binanm heyeti u
mumiyesınde elektrik mevcuttur. İşbu binaya 19.800 ondokuz bin 
sekizyuz Hra kıymet takdir edilmişcir. 

ı - Satış pe~in para iıe olmak iızere l-ma~t-9~7 tar~ine müsadif 
pazartesi günü saat 14 - 16 ya kadar icra daıresı gayrı menkul satış 
memurlugunda yapılacaktır. Şehri İmar Miiniirli.ii>ünde Hu

susi komisyonu tarafından iha-
le edilmek üzere açık ~ksiltme 
usuliyle ayrı ayrı eksiltme":e 
konmu.,tur. Sartnıı.me ve saır 
evrııkı fennivec:foi görmek isti· 
venlerin her gi.in ve talip olan
lann eko:;;ıtme günii Ankara seh
ri İ!"'ltır Mi".tiirır ··:",. müraca • 
atları ilan ohmur. (190) 

1-387 

An icara 

Valili~inden: 
1 - İlk ve yatr oku1Iariyle, 

Ulus okullarına ve ilk tedrisat 
müfettislerine 80 ila 120 ton sö
mi kok kömiirü alınacaktır. 

2 - Bu kömürlerin beher to
nu 30 ar lira bedel tahmin edil· 
miştir. 

3 - Şartnameyi görmek is
tiyenler hergün Ankara Kültür 
Direktörlüğüne müracaat etme
lidirler. 

4 - İhale açık eksiltme ile 
yapılacakttr. İsteklilerin mu
vakkat teminat akçelerini Mu· 
hasebei hususiyeye tevdi ederek 
alacakları makbuzla ihale günü 
olan 8.2.937 pazartesi günü saat 
15 de vilayet daimi encümenine 
müracaatlan. (138) 1-308 

Ankara Vilaye t in· 
den: 

1 - Kapalr zarf usuliyle iki 
tane motorlu ve arabalı pülveri· 
zatör satın almacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 1200 
lira teminat 90 liradır. 

3 ·- Eksiltme 8 mart 937 pa
zartesi günü saat 15 de Necati· 
bey mahaJle~indc Saylavlar so
kai?;ında Ferah clpartımanında 
ziraat mücadele nıü f ettişliği da· 
iresinde yapıiaca~tır. 

4 - Sartname /\nkarada adı 
geçen miifettişli! ... cn parasız ve· 
rilir. 

5 - İsteklilerin teklif mek
tuplarını teminatlariyle birlikte 
muayven günde 2490 sayılı ka
nunun 2, 3 üncü maddelerinde 
zikredilen vesikalarla eksiltme 
saatinden bir saat önceye kadar 
komisyona vermeleri. (152) 

1-325 

Vehbi l(ot 
Ticaret EvinCJen: 

lŞubat 1937 tarihinden iti
baren mağazamızın ve büroları· 
mızın öğle yemek tatili olmak 
üzere hergün saat on iki otu:r
dan on üç otuza kadar kapalı bu
lunacağını sayın müşterilerimi-
ze bildiriri:ı:. 1-341 

Satılık Arsa 
Yenişehir Seliinik caddesi ma

liye tahsil şubesi karşısında 1538 
telefon 

2 - Talipler takdir edilmiş olan yukardaki muhammen kıyme
tin % 7,5 gu nisbetinde pey akçası veya milli bir bankanm teminat 
mektubu ile kanuneP teminat olarak kab:.ıl edilen h<ızine tahvillleri 
ge tirece 'derdir. 

3 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin % 75 ini 
bulduktan ve i!ç defa nida ettirildikten sonra mezkur günün 16 mcı 
saatinde en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

4 - Işbu tarihteki artırmada teklif edilen bedel muhammen kıy
metin % 75 ini bulmadığı takdirde 16 mart 937 tarihıne müsnclif sa
lı günü saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci arttırma?a en çok artıran 
taiibine ihale olunacaktır. (Kez muhammen kıymctm yüzde 75 ini 
bulmak şartiyle en çok artıran talibine ihale olunacak ve bu nisbet
ti bulma~dığı takdirde ise 2280 numaralı kanun ahkamına tevfikan 
borç beş sene müudetle tecile tabi tutulacaktır.) 

5 - Birinci ve ikinci artırmalarda ihale bedeli ihaleyi müteakıb 
verilmedigi taküirde üzerine ihale edilenin talebi üzerine ihale tari
hinden itibaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eylemesi ıçin 
yedi gün kadar mehü verilecektir. lşbu müddet zarfında ihale bede
li yat.cıimadıgı takdirdt ihale bozulacak ve bu tarihten eve! en yı.ik
sek teklifte bulunan talibe teklifi veçhile almaga razı olup olmadıgı 
ı.orulduktan sonra teklifi veçhi1e almağa razı ise ihale farkı birınci 
talihten tahsil edilmek üzere bu talibe ihale edilecektir. Teklifi veç
bile almaga razı olmazı;a gayri menkul yeniden 15 günlük ikinci ar~ 
urmaya çıkarılacak en çoK artıran t~ibine ihal~ ~dıle_cektir. 

6 - Her iki artırmada da gayrımenkul talıbıne ıhale edildikte 
tapu harcı mütşe7i?'e veihale tar~hi_ne kadar olan müterakim vergı 
ve dellciliye rcsmı ıse borçluya aıttır. 

7 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alakadarların bu gayrimenkul 
üzerindeki haklarmı ve hususiyle faiz ve masrafa dair olan id<lıa
iarmı evrakı müsbitleriyle 20 gün içinde dairemize bildinneieri 
lbımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicilile sabit olmadıkça satış 
bedelinin paylaştırılmasından hariç tutulacaklarcur. 

8 _ Artırmaya iştirak edecekler 10-2-937 tarihinde 935-131 
numara ile dairemizdeki yerinde herkese açık bulundurulan şart-
namemizi okuyabilirler. 1-371 

Ziraat Vekaletinden: 
Sivil ve askeri san'at mekteblerinin makine ve demircilik kısım

lnndan mezun veyahut ta çiftliklerde ve ziraat müessesekrinde 
traktör ve ziraat makinelerini kullanmağı hakkiyle öğrenmiş olupta 
yeni açılacak ziraaat işlerinde istibdm olunmab'a talib bulunanlar
dan san'at mektebi mezunlarının şahadetname suretlerini, diğerle. 
rinin ehliyet vesikalarını ve her iki kxsım talibin şimdiye kadar bu
lundukları işlerden aJmış oldukları hüsnü hizmet vesikaları ile üçer 
kıt'a fotograflarını bir istidaya bağlayarak tezelden vekaletimize 
göndermeleri ve muvazzah adreslerini bildirmeleri ilan olunur. 

(32) 1-148 

Askeri Fabrikalar 
Umum Müdürlüğünden: 
Askerliğini yapmış olan ticaret lisesi me.zun~ b.i.r memur alına

caktır. Ticaret tahsili ile beraber banka ve tıcarı .muesseselerde ça· 
lışmış ve buralardan bonservis alını§ olanlar teıcıh olunac~k ve. el· 
1erındeki vesikalara ve yapılacak imtihanda göstereceklerı ehlıyete 
göre yüz sekiz liraya kadar ücret verilecekti.r. . . 

İsteklilerin istidalarma bağhyacaklan dıploma, askerlık vesika
sı ve niıfus cüzdanları ile birlikte en geç 10 - şubat • 937 akşamına 
kadar Umum Müdürlüğe müracaatları. (171) 1-383 

ANKARA ICRA DA1RESİ 'GAYRİ MENKUL SATIŞ ME
MURLUGUNDAN : 

ı - Mahcuz olup satılmasına karar verilen tapunun ağusto~ ~~G 
tarih ve cilt 36 sahife 2 numarasına akyıtlı ve Ankaranm Kuçuk 
Esat mevkiinde vaki bağ aşağıdaki şartlar dairesinde açık arttırma· 
ya konmuştur: 

2 - Bağ üzümlüğü tamamiyle harap 2757 metre murabbaı bir 
yerden ibaret olup yarı kurumuş bir armut ağacı vardır. Beher met
re murabbaına 20 kuruştan heyeti umumiyesine 551 lira kıymet 

konmuştur: 

Yükseıı: ve orta ziraat ve ziraat makinist mektebi mezunlarından 
olup da vekaletimiz teşkilatı haricinde çalışmakta bulunan ve yenı 
açııacak ziraat işlerinde vazife almak istiyen meslek müntesibleri
nin üçer kıta fotoğrafları ile mezun bulundul:larr mektebi, mezu
niyet ta.rıhlerini, şimdiye kad:u üzerinde fahştıkları resmi ve hu
susi: vazife ve işleri ve bu va?.ıfe ve işlerden ayrılma sebeblerini ve 
ışe başlama ve ayrılma tarihlerini gösteren bir beyannameyi bir lS-

tidaya baglıyarak tezeldı.:n vekalctimize göndermeleri ve muvazzah 
adreslerini bildirmeleri ilan olunur. (31) 1-147 

1 ANKARA LEY AZIM AMlRLlGl SATIN ALMA 1 
KOMiSYONU İLANLARI 

İLAN 
1 - Harb ve baytar okulu için 800 metre kabardin 30.1.1937 cu

martesi ~ünü saat 11 de açık eksiltme ile alınacaktır. 
2 - Eksiltme levazım amirlıği satın alma komisyonunda ya

pılacaktır 

3 - Kumac:ların tutan 4800 lira olup muvakkat teminatı 360 lira
dır. Şartnamesi komisyonda parasız görülür. 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 maddesindeki vesika ve teminat 
makbuzlariyle belli gün ve saatte kot_ syona gelmeleri. (7 5) 1-206 

!LAN 
Ordu hastaneleri için 4500 metre erat ve 900 metre subay hasta 

abalrğı kı.maş l. şubat. 937 pazarte i günü saat 16 da Istanbulda 
Topham·de Sa. Al. Ko. da kapalı zarfla eksiltmesi yap lacaktır. 
Hepsi:ıin talımin b.edeli 18000 liradır. İlk teminatı 1350 liradır. Şart
name çe niimunesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin 2490 .ı.yılr 
kanunun 2 ve 3 maddelcrinJc yazılı vesikalarla beraber teklif mek
tuparım i!1ale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. 

(39) 1-163 

İLAN 
Ordu hsatahaneleri için 350 adet subay ve 1000 aded erat batta

niyesi ı şubat 937 pazartesi günü saat 15 ~e İst~nbulda Tophanede 
satın alma komisyonunda kapalı zarfla ek .. ıltmesı yapılacaktır. Hep
sinin tahmin bedeli 24 "00 liı"a ve ilk teminatı 1822 lira 10 kuruştur. 
Şartname ve nümuneleri komisyonda görülebilir. İsteklilerin 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3. maddelerinde yazılı vesikalarla beraber tek
lif mektuplarını ihale saatinden bir saat evel komisyona vermele-
ri. (40) 1-164 

İLAN 

1 - Ankara garnizonu bir
likleri için 340 ton kok kömü
rü kapah zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 8.2.937 pazar
tesi günü saat 15 de levazım a
mirliği satın alma komisyonun
da yapılacaktır. 

3 - Kömürün tutarı 9860 lira 
olup muvakkat teminatr 379,50 
kuruştur. Şartnamesi komisyon
da parasız görülür. 

4 - İsteklilerin kanunun 2. 
3. üncü maddelerindeki vesika 
ve teklif mektuplarını havi zarf· 
!arım belli gün ve saatten bir 
saat eveline kadar komisyona 
vermeleri. (166) 1-338 

izmir ili dai1ı1i encümeninden: 
Kapalı eksiltmeye konulan iş: Çatal - Bayındır yolunun o+ooo-

4+300 kilometreleri arasında kaldırım yapısı 
Kesif b!deli (13372) Jira 80 kuruş 
Bu' işe aid şartnameler ve evrak aşağıda gösterilmi~tirı 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
E - Bayındırlık işleri ~enci şartnamesi 
D - Fenni şartname 
C - Keşif ve proje grafik 
İstekıiler bu şartname ve evrakı İzmir - Ankara • İstanbul B -

yındırlık Direktorlükleri:ıde görüp ~nce~.iyebilirlet:. 
Eksiltmenin yapılacagı yer tacih gun ve saatı. 15 Şubat 937 

pazartesi saat 11 de İzmir İli Da.mi Encümeninde 
Muvakkat teminat: (1003) Lira 
Eksiltmeye girebilmek için gereken belgeler: Bayındırlık Ba

kanlığından 937 ydr için alınmış müteahhitlik belgesile ticaret oda
sı belgesi. 

Teklifnameler 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat evveline 
kadar İzmir İli Daimi Encümeni Başkanlığına Makbuz mukabilin-
de verecektir. (171/ 145) 1-330 

Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlanı : 

, lüğiinderu 
1 - Vilayet çiftçilerine da

ğıtılmak üzere 50 adet zıkzak 
tırmık açık eksiltme ile satın a. 
lmacaktrr. 

2 - Eksiltme 10-2-937 çarşdl'Qo 
ba ~·inü saat 15 de vilayet zira
at müdürlüğünde yaprlacaktrr. 

3 - Tınmklarm muhammen 
bedeli 850 liradır. 

4 - Şartnamesi İstanbul ve 
Ankara 7.iraat müdürlüklerinde 
göriilebilir. 

5 - İsteklilerin pazarlık için 
tayin edilen gün ve saatte %7,5 
tutan olan banka mektubu veya 
muhasebe müdürlüğü veznesine 
nakten yatırılan mal·buz ile bir
likte müracaat etmeleri. (157) 

1-359 

MiLLi MÜDAFAA 
VEKALETi SA TIN 
ALMA KOMiSYONU 

İLANLARI 

BİLİT 
Aşağıda tesbit edilen ililc ve 

malzemeler ayrı ayrı pazarlrl:la 
satın alınacaktır. Pazarlığı 28·1 
~37 perşembe günü saat 10 da
dır. İstekliler be~Ii gün ve saa
tmda M.M.V. satınalma komis
yonuna gelmeleri. 

(174) 
C"ns ve miktarı 
400 Kilo kaporit 

3 Kelem Sıhhl malzeme. 
S Kalem kulak laboratuvarı '

çin alat. 
1 Süppozitvar makinesi 18 

kahbile. 
1-355 

BİLİT 
On baş beygir satılacaktrr. 

Satış günü 1-2.937 pazartesi gü. 

nü saat 10 dadır f stekliJer haY"" 
vanları görmek için Harbiye o
kulu Daire müdüriyetine müra
caat ve almak istiven belli ~iin 
ve saatinde M. M. V. Sa. Al. Ko. 
nuna gelmeleri. (187) 1-384 

BİLİT 
20.000 tane kovan çarpma 

l~sttği pazarlıkla satın alına • 
cahtrr. Hepsinin tutarı 900 lira
drr. Şartnamesi ve nümunesi ko
misyonumuzda görülecektir. İha
lesi: 1-11-937 pazartesi günii sa· 
at on birdedir. İlk teminatı: 67 
lira 50 kuruştur. 

Piızarhğa gireceklerin ilgili 
bulunanlar 2490 sayılı kammun 
2, 3 maddelerinde istenen bel· 
gelerle birlikte M. M. V. Satın 
alma komisyonuna gelsinler. 

(189) 1-386 

BİLİT 

12 kalem araba tamiri ıçın 
malzeme alınacaktır. Pazarlığı 
28.1.937 perşembe günü saat 10 

dadır. İstekiiJer belli gün ve sa
atında M. M. V. satın alma ko
misyonuna gelmeleri. (188) 

1-385 Sümer Bank Umumi 
Müdürlüğünden: 

1 - Nazi11i basma fabrikası müştemilatından 3 adet evli memur 
apartunanı ile bir adet bek!lr memur apartrmanı ve iki adet amele 
pavyonu temel inşaatı vahidi fiat esasiyle ve esas bina inşaatı ise 
foptan götürü olarak eksiltmeye çıkarılmıştır. Bu işlerin tahmin 
edilen bedeli 175.023,21 liradır. 

Miizil{ öğretmen 
Okulu Diretörlii 

ifüııclen: 
2 - Bu işe ait evrak şunlardır: 

a) Eksiltme şartnamesi 
b) Mukavele projesi 
c) Umumi ş-.rtname 
d) Fenni şartname 
e) Metraj ve keşif hülıl.sası DOKTOR 

l(adri Yetltlıı ~ 
Birinci sınıf 

3 - Satış peşin para ile olmak üzere 1 - 3 • 37 tarihine müsadif 
pazarte::;i günü saat 14-16 ya kadar icra dairesi gayri menkul sa:ış 
memurluğunda yapılacaktır. Talipler bu gayri menkule takdir edıl· 
miş kıymetın % 7 buçuğu nisbctinde pey akçesi veya mil.~i ~ir ban
kanın teminat mektubunu ve yahud temınat olar<ık kabulu lazımge
len hazine tahvili vereceklerdir. Tapu ve delleı.lıye harçları m:.iştc• 
riye aittir. Tayin edien güııde yapılacak artırmada gayri menk~le 
teklif edilen bedel takdir edilen kıymetin % 75 ini bulduğu takdı:· 
de üç defa nida ettirildikten sonra en çok artıran üzerine ihale 7dı
leceklir. Bulmadığ: takdirde birinci artırmadaki en yüksek teklıfte 
bulunan müşterinin teklifi baki kalmak şartiyle 15 gün sonra 
16 • 3 • 937 tarihine müsadif sah günü saat 14 - 16 ya kadar yapı: 
lacak ikinci bir artırma sonu~da gene .t«:klif edilen b~delin .. gayrı 
menkule takdir edilen kıymetın % 75 şını bulmak şartıyle ve ':1ç. de: 
fa nidadan sonra en çok artırana ihalesi icra krI.macaktır .. ~u ıkıncı 
a t rmada teklif edilen bedel mukadder kıymetın % 75 şını bulma
d~ğıı takdirde borç 2280 No .. 1

1
u tabka~un ~kamma tevfikan ödenmek 

· f) Projeler. 
İstiyenler bu evrakı 8,75 lira mukabilinde Sümer Banlt Mua

melat Müdürlüğünden alabilirler. 

ML.izik Öğretmen okulu o
kurları icin nümunesine göre 
bit takmı erkek elbisesinin ku
maşı ile malzemesi ve dikme 
ücreti muhammen bedeli 2350 
kuruş ve kızlar için kumaşı ile 
malzeme ve dikme ücreti mu
hammen bedeli 2000 kuruştur. 

Erkekler için 65-90 kızlar i· 
çin 55-70 asgari 120 azami 160 
takımdır. Teminatı 263 lira 62 
kuruştur. Nümune ve şartname
sini görmek istiyenler Okul di
rektörllığüne her ün müracaat 
edebilirler. 

DahiU hastalıklar müte
hassısı Yenişehir - Uçar &o• ~ 
kak No. 11 

Telefon: 3174 
Hergün saat 15 ten sonra fı 

~~ 

Apartman 
Yenil}ehirde Çankaya cadde

sinde güvenlik anıtı kar§xsmda 
15 No. lu apartıman. Büyük be;ı 
oda hava gazr ve elektrik 1303 
telefona müracaat. 1-382 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkr AT~ y 

Umumt Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Na<>uhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civar1nda 
Ulus Basım . 

evındP. bas1Jmışt1r. 

üz beş sene müddetle tecı e ı tutu ur. 
e~e satış geri bırakılır. Bu takd~rde artıranl~r teah~üdleri.~den. 

kurtulmuş olur. Her iki artı.~da ıhale yapıldıg~. takdır~e mu§terı 
bedeli ihaleyi tamamen teslınu vezne etmekle mukelleftır. 

Talep vukun da 7 gün mehil verilir: bu müddet zarfında veril
mediği takdirde mal yeniden 15 gün müddetle arttırmaya çıkarılır. 
Ve en çok artırana ihale edilir. Evvelki artırma ile yeniden yapılan 
artırma arasındaki farkı ihale ve masraf ve saire hükme hacet kal
maksızın birinci müşteriden tahsil edilir. 

4 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların gayri men • 
kul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddia· 
Jarmı evrakı müsbitelerıyle 20 gün içinde icra dairesine bildirme • 
leri aksi halde hakları tapu sicilleriyle sabit olmadıkça satış bedcH
nin paylaşmasından hariç kalacaklardır. 

5 _ Artırmaya iştirak edenler gününden evel artırma şartna
mesini ve gayrimenkulün tapu ve imar vaziyetleri~i ve bilhas:ıa. sa
tış şartlarını görmüş okumuş n bunları kabul etmış ad ve ıtıbar 

olunurlar. l 
Satışa ait şartname. _35 - 192 r:ıo. ite herkesin görm:si ıçin 

15 - 2 • 937 tarihinden ıtıbaren daırede açık bulunduruldugu ilan 
olunur. 1-370 

3 - Eksiltme 8-2-937 pazartesi günü saat 15,30 d Ankarada Zi· 
raat Bankası binasında Sümer Bank merkezindeki komisyonda ya
pılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek ıçin 

a) İsteklilerin 10001 lira 16 kuruş muvakkat teminat verm İ 'ri 
lazımd:r. 

b) İhale gününden 3 gün evveline kadar ih eye mevzu olan 
işe mu nasil iş yaptığına dair vesaiki bankaya ibraz ederek bu ek· 
siltmeye girebilmek için bir ehliyet vesikası alacaklardır. Banka 
elde vesaik olmasına rağmen bu vesikayı vermeyebilir. 

6 - Teklif mektupları yukarda yazılı gün ve saatten bir saat 
evveline kadar münakasa komisyonuna verilmiş bulunmalıdır. 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet ihale saatinden bir 
ıaaat evveline kadar gelmiş ve zarfın kanuni §ekilde kapatılmı~ ol-
ması lazımdır. 1-339 

Edremit Belediye 
Reisli irin de 

~ 

• • 
Belediyemizin açık olan 165 lira ücretli mühendisligıne istekli 

olanların müra:::j;ım uaı:ı oi.unur. Taliplerin müh ndis diplonrısını 
hamil ve musat!dak şehir planını tatbika kadir bulunmaları şa •• tır. 

Makine, elektrik, au işlerinden anlıyanlar tercih olu r. Müra -
caata evraki: ŞDÜsbitertin eklenmesi lazımdır. (2254) 1-34 

İhale açık eksiltme suretiy. 
le 8.2.937 pazartesi günü &aat ıs 
de Okullar sayışmanlığında ya
pılacaktır. Teminat saat 14 de 
kadar Okullar Sayışmanlığı vez .. 
nesine yatırılmış bulunacaktır. 

(134) 1-301 -
Ankara Birinci mm
taka kad~stro mü· 
dürlüğünden : 

Demirli bah~ede ve Kalaba
da bazı mülklerin fenni ve hu
l.uki tesbit şekillerinin tetkiki· 
ne ba<>lanılacağı Ankara b ledi
ye i an taı,~·srna asılan 75 No • 
lu ilan varakasında müfredatiy
lc g?lsterilmiştir. Tetkikat ~.2. 
937 'ııii bitecektir. Miılk sa • 
hiplerinin ve aHikası ol n arın 
komi .. yona ınüracaatlaı ı ılu!l o-
lunur. (134) 1-327 

• 
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PHILCO radyolarını bizden arayın 

Cumhuriyet Merkez Bankasının Pasif J 
23 İkinci kanun 1937 Vaziyeti ' --~ URA LlRA LİRA _ LiRA -1 

Ak.tif 

Kasa: 
Altın safi ki' 
Banknot 
Ufak1 •1• 

Dahildeki muh.,.birrer: 
Türk lirasr 

Harlcteki muhabirler: 

.. l.lo,Hi 

Altın safi lc:lr ...,..- 5.054,474 
A Hrna tahvili kabil serbest 
döviz1e:-
Diğer cF)vizler ve borçlu 
klirin ı? baki veleri 

H =-;'7ne tahviıteri. 
Deruhte eıHl"" ,.,,.rakı naktiye 
karşılığ ı 
Kanunun 6 ve 8 inci madde
lerine tevfi kan ha .. ine tara
fınd;ın v?ki t ediyat 

°'"'nedat cii,.danı: 
Ha7.İııe hnrı"l::ırı 

Ticari seneıiat 

E!'ham ve tahvilat cüzdanı: 

A ., aktivc~in kıırşılrğı es-l 
Deruhte edilen evrakı 

ham vr tılhviHit fitibari 
kıvrnetle) 

27 .721.056,57 
11.788.786,-

765.517,89 

449.071,24 ----
7 .109.521 ,60 

26.168,90 

38.372.256.92 

158. 7 48. 563,-

12.401.056,-

23.986. 732. 70 

40.27 5.360.46 

449.071,24 

45.507 .94 7,42 

146.344.507,-

23.986.732,70 

B Serbest esham ve tahvilat _ 

3 7 .043.820,23 
3.962.945,52 41.006.765,75 

Av-n:ı;lar: 

Altın ve döviz üzerine 
Tahvil at üzerine 

Hissed:-'°lar: 
Muhtelif: 

2.164.374,93 
8.445.474.40 10.609.849,33 

4.500.000,-
8.609.503, 72 

Yekun _ 321.289.737,62 .. 

Sermaye: 
İhtiyat akçesi : 

Tedavüldeki banknotlar: 
Deruhte edilen evrakr naktiye 
Kanunun 6 ve 8 inci madde
lerine tevfikan hazine tara
fından vaki tediyat 
Deruhte edilen evrakr naktiye 
bakiyesi 
Karşrlığr tamamen altın ola
rak ilaveten tedavüle 
vazedilen 
Reeskont mukabili itaveten 
ted. vazed. 

Türk lirası mevduatı: 

Döviz teahhüdatı: 
Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı 
kliring bakiyeleri 

Muhtelif: 

158. 748.563,-

12.404.056,-

146.344.507,-

19.000.000,-

20.000.000,-

2.370,93 

24.680.487 ,47 

Yekun 

15.000.000,- 1 

' 1.551.182,53 

185.344.507 ,-

13. 770.031,19 

24.682.858,40 
80.941.158,50 

321.289. 7_37,62 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: İskonto ha ddi % 5 172 altın iizerine avans 
- - - -

Devlet DemiryollarI ve Limanları Umum Müdürlüğü 
Satın Alma I~omisyonu İlanları: 

İLAN 
Derince limanına bir sene zarfında vürud edecek maden ve kok kömürleri lle muhtelif eşya ve 

malzemenin 12 ameliyeden ibaret tahmil ve tahliye işi bir sene mucldetle aşağıda takribi tonaj mik· 
dan ile her ameliyenin hizalarında yazılr tahmin bedelleri üzerind en 11.2.1937 perşembe günü saat 
15 de Haydarpaşada Gar binası dahilindeki birinci işletme komisyonu tarafından kapalı zarfla ek
siltmeye konmuştur. 

Aşağ ıda her ameliyenin nizasında yazılı tonaj mikdarı takribidi r. Bu mikdar ihaleyi müteakip a
kid ve imza edilecek mukaveleye esas teşkil etmiyecek ve müteahhit bir sene zarfında Derince li
manına vii rnd edecek maden ve kok kömürleriyle muhtelif eşya ve malzemenin tahmil ve tahliye• 
sini te·', hüd edecektir. 

Bu i<:e girmek istiyenlerin 1718 lira 27 kuruşluk muvakkat teminat ile 2490 sayılı kanunun tayin 
ettiğ i vesaik ve resmi gazetenin 7.5.1936 tarih, 3257 No. lu nüshasında intişar etmiş olan talimatna
me dairesinde alrnmıc; vesika ve tekliflerini aynı gün saat on dörde kadar Haydarpaşada Gar binası 
dahilindeki birinci İşletme komisyonu riyasetine vermeleri lazımdır. 

Teklif mektuplarında aşağrdaki listede gösterilen ameliyelerin vahidi kıyasi fiatlarının her biri
ne % yüzde nisbetinde yapılan tenzilat gösterilecektir. Bu şekilde verilmemiş mektuplar kabul e
dilmiyerek ret ve iade edilecektir. Bu işe aid şartnameler ve mukavele projeleri parasız olarak ko
misyondan dağıtılmaktadır. ( 195) 

Ameliyenin cinsi 

1 - Vapur dahilinde vinçle 
supaian yapmak, bu ameliyede 
rıhtım veya silo iskelesine ve· 
ya vapur · güvertesine vermek 
bırakmak da dahildir. 

2 - Supalandan açık vagona 
tahmil ve mütekabilen vagon
dan supalan vapmak ve idare 
vinci ile vagondan denize ver• 
mek veya mütekabi'en denizden 
almak. 

3 - Vinç iştiraki olmakıı· 
zın rıhtım veya silo iskelesine 
veya güverteden vagona tahmil 
etmek veya mütekabilen 

4 -Supalandan alınıp açık 
eraziye nakil ve istif etmek mü
tekabilen 

5 - Silo iskelesine yanaşmış 
vapur güvertesinden veya silo 
isl<elesinden nakil ve yerlestir· 
mek 

6 - Vinç iştiraki olmaksı· 
zm vagondan tahliye ve açık e· 
raziye mağazalara nakil ve istif 
ve mütekabilen 

7 - Vagondan idare vinci i
le açık araziye nakil ve istif ve 
mütekabil en 
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5 Kr. 

13 Kr. 

İLAN 
Muhammen bedeli (24000) li· 

ra olan 780 ton Hematet 180 ton 
dökümhane piki 9.3.1937 salı gü

nü saat 15.30 da kapalı zarf u· 
suliyle Ankarada İdare binasın· 
da satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiycnlerin 
(1800) liralık muvakkat teminat 
ile kanunu"n tayin ettiği vesika· 
larr, resmi gazetenin 7.5.1936 
gün ve 3297 numaralı nüshasın
da iutişar etmiş olan talimatna
me clairesinde alınmış vesika ve 
tekliflerini aynı gün saat 14.30 
a kadar komisyon reisliğine ver
meleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak 
Ankarada Malzeme dairesinden, 
Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk 
şefliğinden dağıtılmaktadır. 

(139) 1-309 

ULUS'un iLAN ŞARTLARI 
Beher Beher 

Santimi Santimi 
Sayfa Kuruş Sayfa Kuruş 

2 
4 
6 

300 
150 

80 

3 
s 

7 ve 8 

200 
100 J. 
30 

1 - Hayır işlerine ve yeni 
çıkan kit;ıplara aid ilanlardan 
% 15 tenzilat yapılır. 

2 - Zayi ilan bedelleri i 
maktu 130 kuruştur. 

3 - Tebrik, teşekkür, ev
lenme, vefat ve kati aliika 
ilanlarından maktuan beş lira 
alınır. 

YENi 

Halil Naci Anafartalar Caddesi 
No: 111 Telefon. 1230 

KREM BALSAMi N 

Ankara Sehri İm ar 
Müdürlüğünden: 

1350 lira bedeli muhammenli müteharrik lambalt Favs caınl• 
mütemadi kopye kudretini haiz maa teferruat DUOPHİL kopya 
makinesi 12. şubat 937 cuma günü saat 15 de ihale edilmek üzere 
açık eksiltme suretiyle münakasaya konmuştur. Taliplerin şartna• 
meyi görmek için hergün ve teklifte bulunmak üzere yevmi meı• 
kurda müdüriyete müracaatları ilan olunur. (144) 1-314 

Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlanı · 

Nafia Vek.aletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Trabzon • İran Transit yolunun 

Trabzon vilayeti içinde- seytap tahribatına karşı yapılacak dıvar, 
anroşman, Mahmuz ve sair inşaattır. 

Keşif bedeli (12:> 855) liradır: 
2 - Eksiltme 4.2.937 tarihinde perşembe günü saat (16) da Na• 

fıa Vekaletinde Şose ve Köprüler Reisliği eksiltme Komisyonu 
odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - Eksiltme sartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (629) 
kuruş beJd mukab-ilinde Şose ve Köprüler Reisliğinden alınabilir• 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin (7543) liralık ınu• 
vakkat teminat vermesi ve resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasında 
çıkan talimatnameye tevfikan müteahhitlik vesikası ibraz etmesi 
lazımti:r. 

İstf:klilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saattaıı 
bir saat evveline bdar komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde 
vermeleri muktazidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(79) 2--243 
~--------------------~~----~ -~----------

'I' 

y • • Kllr.lLf 

ZAYi 
Ankara memurlar koopera

tif inden aldığım 745 numaralı 
hisse senedimi kaybettim. Yeni
sini alacağımdan eskisinin hük
mü yoktur. 

Hasan Fehmi Tarım 
1-392 

ZAYi 
İstanbul askeri sanat oku· 

lundan aldığım tasdiknamemi 
kaybettim. Yenisini alacağrm· 
dan eskisinin hükmü yoktur. 

Nuri oğlu Hasan 
1-393 

StNEMALi\R 

Kiralık Ev 
Yenişehirde otobüse g~Y1 

yakın bahçe içinde müstakıl, 
hol, 4 oda, 1 hizmetçi oda.sı. 
banyo, mutfak ve garajı hav~ 

T. 2835 l-~ 

Ankara 3 iincü Sullı 
Hukuk Hakim1iğinclcn: 

Ankara Börekçiler mahall~ 
sinde 2 numaralı hanede t~ 
Fuat kızı Haticeye kardeşi # 
5.7.935 günün;:le mahkemece r 
si tayin edilmiş olduğunda~ 
Hikadaranca mal nm olmak 1 
re ilan olunur. ı-39 

HALK 8 - Vinçsiz merakibi hah· 
riyedcn küfelerle veya arkalık 
veya el ile çıkarılarak vagona 
tahmil açık araziye mağazalara 
nakil ve istif ve mütekabilen 

J - Vagondan olukla :tahli
ye 

3 Kr s Kr. 9 Kr. 

BUGÜN BU GECE 

COŞKUNLAR BARI 

BU GECE . 
AL TIN KELEBEK (Almanca sözlü)) 

BUGÜN GÜNDÜZ 
KÜÇÜK PRENSES 

HALK MATİNESİ 

31.871.352 

10 - Saatle müteahhitten a lrnacak amele 

11 - Yevmiye ile alınacak amele 

12 - Vagonda mağazada ve ya vapurda d&1ane 
ahire ve sa irenin çuvallama ve çuvalların dikilnı 

5911 .280 

Saat 
46 

Gün 
36 

Beher ton 
için v. K. 

228.277 .040 

V. K. bedeli 
13 Kr. 

110 Kr. 

• K.r. 

Ba§ Rolde: HENRY GARA T 

Girift hadiselerle dolu çok eğlen· 
celi bir mel).zu tCl§ıyan bu film se· 

yircilerini .ziyadesiyle memnun 
eJ ecektir. • 

A7rıa: J>aıwnunt dü.nya haberleri ve 

MIKl MAVS 

(Saat 12 de yalnız bir matine) 

MASKELi KADIN 
Dikkat: 14 de gösterilen halk matin~ 

Jeri kaldırılmı~tır. Normal seanslar 
2,30 da başlar 


