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Antakya valiliğine ve belediye reisliğine türkler tayin edildi 

Yeni Antakya valisinin beyanatı 
SükOn ve asayişi bozanlar 
şiddetle cezalandırllacaklar 

Artık sükun ı.ıe asayişe kaı.ıafacağı ümid edilen Antakyadan bir görünüş 

Binici subaylarımız . 

lstanbulda büyük törenle ve halkın 
tezahürleriyle karşılandılar 

İstanbul komutanı 
memnun olduklar1nı 

Atatürkün; başar1larından 

kendilerine müjdeledi 
İstanbul, 9 a.a. - Nis, Roma ve Varşova'da muhtelif müsaba

kalar yaparak dünyanın en iyi binicileri arasında parlak zaferler 
kazanan süvarilerimiz, Polonya bandıralı Polonya vapuru ile ve 
Köstence yolu ile bugün şehrimize gelmişlerdir. 

1 

Binicilerimizi getiren Polonya va
puru merasim bayraklarile donanmış 

Peru-Ekuato·· r bir halde saat 13.30 da Boğaza girdiği 
zaman sporculardan mürekkep bir ka-
file tarafından ilk istikbal yapılmış· 

H d d h" d' 1 tır. Büyükderede şehir ve matbuat u u a ısesı mümessillerinden mürekkep ikinci 
bir kafile vapura gelmiş ve vapurda 

k ? samimi bir istikbal tezahürü olmuştur. 
apantyOr mu. Galata rıhtımında 

=Mı./lı..... . ı Kumandan Kole diyor ki: ga~!~e;i,d~~j{~~~~0·g~1:~a. -;:y~!:~~ 
haberler hakkında buradaki Peru ve 
Ekuatör elçilerinin beyanatını neş-

ı-~-nbuQ] ""adbliyıe· ~.areaym~e.:r.n!bav. _I Her eyerledeeeti~sı· ~ariyeeted~nsuru ~[~2n:~~tf !~·:~:~~;1~~:tJii:~ 

Asıl istikbal merasimi Galata rıhtı
(Sonu 8 i r.cı scıyfrtda) 

Binicilerimizden Eyüb Ôncii 

-- a o haberlerin doğru olınadığmı, hudud 
hadisesine katiyen ehemiyet vermedi-

ıından geçen htidi-, ~ir imar- ğini ve yeni topraklar ilhak etmek 
cılığı ae mim ve tarihi a.bideıer Türk-Fransız dostluğunu vikaye için fikrinde bulunmadığını söylemiştir. 
meselesinin yeniden münakaşa Ekuatör elçisi de hudud hadisesi-
edilmesine vesile olmuştur. Biz bütün İcraatı yapacağız nin diplomatik yollarla halledileceği 
bu davada eskiden beri iki ifrat, ümidini ızhar eylemiş ve hududdaki 
ve bir tek de hal çaresi görüyo- Antakya, 9 a.a. - Anadolu ajansı- dikten sonra, ekalliyet unsurlannı ek- Ekuatör garnizonlarının takviyesinin 
ruz. İfratlardan biri, imar ve ye- nın hususi muıhabiri bildiriyor: Vali seriyet unsurlarile sükun ve huzur ihtiyati bir tedbirden ibaret olduğu-

Abdurrahman, Atayolu gazetesine be- içinde emin ve müsterih olarak kar· nu ve katiyen seferberliğin mevzuu 
ni hayat ihtiyaçlarım hiç düşün- yantında, prensiplerimizden hiç bir deşlik hissile yaşamaya davet etmek- bahsedilmiyeceğini beyan etmiştir. 
meksizin, mazinin bütün hatıra- şey feda etmeksizin bunların tatbikat te ve sükun ve asayişi bozanların ce-

\ 

İspanyol sularında 

larmı muhafaza etmek merakı- sahasında tahakkukuna çalışmak mak- zalandırılacaklarını söylemektedir. 
dır; diğeri mazi hatıralarma hiç sadile valiliği kabul ettiğini, bildir- (Sonu 8 inci sayfada) 
kıymet vermeksizin, yeni imar 

· planlarını tatbik etmek arzusu
dur. Hal çaresi de şudur: Milli 
ve tarihi abideleri tasnif ve tes
bit etmek! 

Tarih, bizim toprağımızın en 
"büyük hazinesidir. Kat kat mede
~ niY.etlerin üstii'nde oturuyoruz. 
Bu hazneyi yalnız turistik istifa

~ deler değil, milli ve beynelmilel 
, araştırmalar, tetkikler, cihanşü
trıul ilim ve sanat namına müda
faa etmeğe mecburuz. 

İngiliz gemisinin nasd 
bathğı tahkik ediliYor 
İngiliz gazeteleri hükümetin çok şiddetı. 

Fakat her eskice şey, bir kıy
met midir? Bir şehrin her taraf· 
tan havasım kesen bir sur, son 
hara.be du~ar parçasına kadar 
korunmak mı lazımdır? Evet ve
Ya hayır: Bu sualin müspet men· 
fi cevabları milli ve tarihi abi
deleri ile m~şhur memleketlerde 
Çoktan verilmiştir. Bizde de bu
nu tayin etmek vazifesi Kültür 

tedbirler almasını tavsiye ediyorlar 
Londra, 9 a.a. - Royter ajansının Cebelüttarıktan bildirdiği· 

ne göre, Hardi, Hotspur, Habok Hostil ve Aktiv ingiliz harb ge
mileri Maltaya gitmek üzere C~belüttarık'tan ayrılmışlardır. Bu 
gemiler deniz kontrolüne iştirak ediyorlardı. 

Batan İngiliz gemisi hakkında 
tahkikat ba§ladı 

Paris, 9 a.a. - Alikant'tan bildiril-
8 k l d diğine göre, Ankok ismindeki ingiliz a a.ın ığına üşüyor. . ,.. ~ 

flerh · b' · "b'deler destroyerı mezkur hmana gelerek iki • angı ır eserın a ı . 
hatesine alınması için bir takım gün evvel Franko tayyarelerı tarafın-
ntiyarlar, ve bazı mesuliyetler- dan bombardıman edilen iki ingiliz 
yardır: Tesbit olunan her abide ticaret gemisinin arasında demirle
ıçin büdcede bir de masraf faslı miştir. 
a.çnıak lazımgelir. Çünkü onu Destroyer kumandanı bu bombardı
;~dece belediye imarcılarının e- man hakkında tahkikat yapacaktır. 
•nden değil, zamanın tahribin - Kumandan İspanyol makamlariyle te

den de kurtarmak gerekecektir. masa gelmiştir. Destroyer bombardıf ğer ölçü pek geniş tutulacak o- manda ölenlerle yaralanan müretteba
~rsa, pek zengin memleketlerin tın cesetlerini tngiltereve getirecek
f ıle başaramıyacakları bir kül-
et altına girmiş oluruz. tir. 
.Eğer bir abidenin gerçekten Hükümet ne gibi te'dbirler 

tnılli ve tarihi değeri varsa, imar alacak ? 
:•anının hiç bir zarureti onun fe- Londra, 9 a.a. - Hariciye nazırı 
a edilmesine sebeb teşkil et· Lord Halifaks'ın alelacele Londraya 

re.z. Mazisiz şehir ve memleket- dönmesi münasebetiyle gazeteler in
. erın, bir küçük tarih hatırası giliz gemilerinin ~e:ıide~ .~m~ardı
ıcad etmek için ne sıkıntılara uğ- man edilmemeleri ıçın hukurnetın ne 
tadıklarını bir defa tasavvur edi- gibi tedbirler alabileceği meselesiyle 
~iz. Sonra insanlar yeni zamanın meşgul olmaktadır. Hatta gazeteler
oldürücü yeknasaklığmdan sü- den bazısı yeni bir Nyon konferan
tatle yorulmakta, kendilerini ta- sının toplanması ihtimalinden bahs-

( Sonu 8 inci sayfada) (Sonu. 8. inçi sayiad;,.). 

Sivil halkm bombardımanı 

Papa da 
teessüflerini 

bildirdi ! 

' J. 
ı ? 

l.1 

Papa 11 inci Pi 
(Y11?rs1 8. inci say.fada) 

İsvicre ve 
...> 

Almanya 
Berlin, 9 a.a. - B. Hitler bugün, ye

ni İsviçre elçisi Fröhliheri kabul etmiş
tir. 

Elçi, B. Hitlere itimatnamesini tak
dim eylemiştir. B. Hitler, elçiye ver
diği cevabta Almanyanm İsviçre gibi 
iyi komşuluk münasebetlerine büyük e
hemmiyet vermekte olduğun utebarüz 
ettirmiş ve ananevi !sviçrenin bitaraf
lığının Avrupa camiası için ve dünya 
sulhu için büyük ehemiyetini bilhassa 
kaydeylemiştir. 

İmtihan suallerini ifşa 

edenler 
Ankara, 9 a.a. - Haber aldığımıza 

göre, bu yılın ikinci sınav sorularından 
bir kısmının sınavdan önce talebe tara
fından öğrenildiğinin anlaşılması üze
rine bakanlık müfettişlerine yaptırılan 
tahkikat neticelenmiş ve soruların ba
sılma ve okullara gönderilmesi işiyle a
lakadar olanlardan mesuliyetleri ta
hakkuk edenler hakkında icabeden ka
nuni muamele yapılmıştır. 
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YARIN 

16 sayfa 
ilôvemiz 

• 
Resim sergileri 

Binicilerimizden Saim Polatkan 

Dr. Aras bir gün için 
geldi ve gitti 

Dış bakanımız Dr. Aras dün sabah 
İstanbuldan şehrimize gelmiş ve ak
şam üzeri ekspresle tekrar lstanbula 
hareket etmiştir. Dr. Aras gelirken 
karşılanmış, giderken uğurlanmıştır. 

İsmet İnönü 
Bir müddettenberi rahatsız bulunan 

muhterem İsmet !nönünün nekahat 
devrine girmiş olduğunu sevinçle ha
ber aldık. Doktorlar, kendisine bir iki 
hafta kadar daha istirahat tavsiye et1-
mişlerdir. 

Fransız Akdeniz fil osundan 
bir parça Beyruta gitti 

Bir Fransız. torpidosu seyir esnasınd" 

Benıt, 9 a.a. - FranılZ Akdeniz fi- br. 
!osuna mensup 7 kruvazör, 6 torpido Bu filo, Lübnan sahillerinin ne dere. 
muhribi ve 6 deniz tayyaresi bir hafta- ce müesssir bir tarzda müdafaa edile
lık bir ziyarette bulunmak üzere bura- bileceğini tesbit ebnek üzere yapıla
ya gelmiştir. Filo franıız fevkalade ko- cak muhtelif manevralara iştirak ede
miıeri ve Lübnan hükümeti mümessil- cek ve yeni Benıt limanının kü§at res. 
leri tarafından limanda aelNnlanmıı· . minde bulunacaktır. 
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Amerikalının hayret etliği baıarı 
Şarkın ''bin bir gecıe masalla.rı" tarktan ziyade garbda töbret bw. 

mu;ttur. Birkaç asırdır, türlü Avrupa dmerine "bin bir gece masalları'', 
yahud "arab geceleri'' ismi altroda geçmiş olan bu ma&aUar, avrupalılar 
tarafından okunnıalctadır. 

İnsanların heyecana olduğu kadar, halecan ve hayrete de ihtiyaçla· 
n bulunduğunu birçok "delillerile birlikte bundan da anlayabiliriz. 

İnsan oğlu, hayret etmek ihtiyacını duyduğu kadar, hayret ettirınek 
ihtiyacından da kendini alamaz. Bu sebeble, mesela, bir hatibin, bir 
muharririn kendi dinleyici ve okuyucularını hayrete dü§Ünnek için ör -
nek olarak kuJlandığı bir takım misallere, bir takım ölçülere tesadüf 
edersiniz. Bir takan Avrupa ronıancılarınm çocukken hayretler içinde 
okudukları "arab geceleri" ni kendi romanlarında hayret verecek bir 
misal gibi göstermeleri de bu yüzdendir. 

Fakat yinninci asırdayız; masalın kıymetini kaybettiii ve realitele
rin eskisinden çok fazla değer kazandığı bu aaırda y~yan büyüğü, 

hatta çocuğu maaal yordamiyle hayrete dü§ünnek mümkün olmadığı
na, elbette siz de kanisinizdir. 

işte, bu noktayı göz önünde bu.Junduran, fakat gene dünyanın en 
hayret verici hadis.esini bütün şümulü ile okuyucularının kafasında can
landırmak istiyen bir amerikan muharririnin getirdiği misali dinleyiniz: 

Amerikada çıkan aylık National Home mecmuasında muharrir 
lgnatius Phayre ''Avrupanm yatağından kalkan hasta adamı ve inanıl
maz ba§arılar kazanan Mustafa Kemal" hakkmda yazdığı bir makale
aine, bakınız, nasıl baılıyor: 

"Şimdiye kadar Holivudda hiç bir filim kumpanyası, geri kalmış 
milletinin kültürünü değiştirmek ve onu modernleştirmek hususunda 
Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı canh it kadar inanılmaz ve hayret 
edilir bir filim çevirmemiştir.,, 

Atatürk'ün "Türkiyeyi terimin tam manaaiyle medeni bir memleket 
haline getireceğim.,, cümlesile biten bu yazı, BüyÜk Şefin önderliği al
tında gerçekleşen bir ba;tarınm Okyanuslar ötesinden gelen bir yankısı 
değil midir? . Nurıettin ART AM 

Ki iri ng vaziyetimiz 

Kliring bakiyeleri ve kredili 
mübayaalara aid taahhüdler 
Türkiye Cümhuriyet Merkez banka- 1 

sından alınan hesap hulasalarma göre J , 

4.6.~938 t~rihinde~i k.lirin~ . h.esa~~arı Gu· mrük muayene 
bakıyelerı ve kredıli ıthalat ıçın Cum-
huriyet Merkez bankasına verilmiş te
ahhiltler yekunları: 

Cetvel: 1 
Türk.iye Cümhuriyet Merkez Ba°nka

:oındaki kliring hesapları borçlu 
bakiyeleri 

Memleket Miktar T .L. 

Avusturya 679.300 
Çekoslovakya 3.806.100 
Finlandiya 643.000 
Franısa 3.174.200 
Holanda 1.036.200 
İngiltere 9.288.000 
İspanya 443.900 
İsveç 2.322.900 
İsviçre 1.023.600 
Letonya 27.000 
Macaristan 1.265.200 
Norveç 952.800 
Romanya 799.500 
s.s.c.t. 1.174.200 
Yugoslavya :i62.100 
Yunanistan 79.900 

Cetvel: 2 
Kredili ithalat için Cümhuriyet Mer

kez bankasına verilmiş olan 
teaahhütler yekunları 

Resmi Hususi 
daireler oahıslar 

Memleket T.L. 

Almanya 15.228.840 
Avuıturya 43.695 

464.262 

T.L. 

10.080.676 
201.409 

21.603 
582.118 

26.202 
4.728 

268.S37 
62.735 

585.722 

Yektln 

T.L. 

memurları kel alet 
vırmly8<8klır 

Gümrük muayene memurlarının ke
faletten istisnası hakkındaki kanun 
projesini hükümet dün Kamutaya ver
miştir. 

2489 sayılı kanunun üçüncü madde· 
sine (mütemedler) kelimesinden sonra 
şu fıkra ilbe edilmiştir: 

"Yolcu ve seyyahlar tarafından be
raberlerinde getirilenlerle aergilerdt" 
ve pazarlarda teşhir için getirilip sat ı

lan gümrük resmine tılbi eşyanın ta· 
hakkuk ettirilecek resimleri tahail il'! 
mükellef kılınan muayene memurları 
kefalet usulüne tabi tutulmıyacaklar
dır. 

Subaylarm tren ücretleri 
Devlet demiryolları ve limanları 

idaresi teşkilat ve vazifelerine dair o
lan kanunun 32 inci maddesinin tadili 
hakkındaki projeyi hükümet dün Ka
mutaya vermiştir. 

Teklif edilen şekil şudur: (Deniz 
ve kara ile jandarma zabit ve efradı 
ve emniyet teşkilatı polis amir ve me
murları nakliyatı, Nafıa, Milli Müda
faa ve Dahiliye VekUetleri arasında 
tesbit edilecek şartlar içerisinde sülüs 
ücretle icra olunacaktır. Ancak askeri 
müteahhidlere aid bütün nakliyattan 
tam ücret alınacaktır.) 

ULU~ 

Ceza evleri teşkilôtı 

Fakir mahkumların 
ailelerine yardım iıin 
bir sandık kurulacak 

Kamutay 

encümenlerinde 
MilllMiidafaaEncümeninde: 

Hava saldırmalarına karşı pasif 
korunma hakkındaki kanun projesi 
müzakere edilmiştir. 

Adliye Vekaleti, ceza evleri Umum Büdce Encümeninde : 
Müdürlüğünün vazife teşkilatı hak
kındaki kanun projesini dün Kamu
taya vermiştir. 

Projeye göre, umum müdürlüğün 
vazifeleri şudur: Ceza evleri Umum 
Müdürlüğü; ceza ve tevkif evlerinin 

2395 sayılı kazanç vergisi kanunu
nun bazı maddelerinin deği,tirilmesi
ne ve bu kanuna bazı hükümler eklen
mesine dair kanun projesi müzakere e
dilmiştir. 

inşa ve tamirlerini temin ve idare Maliye Encümeninde : 
tarzlarını tanzim ve hesab muamele-
leri vekalete aid olan ceza tevkif ev- Askeri fabrikalar tekaüd ve yardım 
leri memurlarının tayin, terfi ve tah- sandığı hakkındaki kanun projesi go
villeri hakkındaki muameleleri ifa e- rüşülmüştilr. 
deceklerdir. 

Umum mildilrlük birisi iş esasr üze
rine kurulmuş ve kurulacak olan ce
za evlerine; ikincisi diğer ceza ve 
tevkif evlerine aid i!Jlerle meşgul ol
mak üzere iki şubeye ayrılmıştır. 

Umum müdür, vekaletlerin diğer 
müdürlerinin haklarım haiz olacak
tır. 

Tahliye edilen mahkumlarla fakir 
olanların ailelerine yardımda bulun
mak üzere ceza ve tevkif evleri U
mum Müdürlüğüne bağh hükmi şah
siyeti haiz bir yardım sandığı tesis 
edilecektir. 

Bu sandığın geliri ceza evlerinin 
kazançlarından Adliye Vekaletince 
her sene ayrılacak bir kısım ile bu ka
zançlardan mahpuslar hissesine ayrı
lan paralardan ayrılacak mikdarlar
dan teşekkül edecekt ir. 

Bu sandığın şekli ve idare sureti 
bir talimatname ile tesbit olunacak
tır. 

Hakimlerimizin 
kadro vaziyeti 

İstanbul, 9 Telefonla) - Adliye ve
kaleti teşkilat ve kadrolarında yapılan 
değişiklik hakkındaki kanun bugün 
müddei umumiliğe tebliğ edildi. Bu 
kanunun tatbikinden sonra memleketi
miz adliyesinde reis, hıl.kim, aza, müd
dei umumi, müddei umumi muavini o
larak çalışanlardan maaşları 90 liraya 
kadar olan h~kimlerin sayısı 60 dan 65; 
80 lira olanların sayısı 65 den 79 a; 70 
Ura olan\•r•n 74 -.. !» . ıt~ Hra ,._ 

lanların 109 dan 268 e, 45 lira olanların 
194 den 247 ye; 40 lira olanların 350 den 
den 485 e; 35 lira olanların da 516 660 a 
adli tabibler de 10 dan 26 ya çıkarılmış
tır. 

Dün ısı 29 dereceye ~ıkh 
Dün şehrimizde hava bulutlu geç

miş, rüzgar şimal istikametinden sani
yede 15 metre hızla esmiştir. En düşük 
ısı 13, en yüksek ısı 29 derece olarak 
kaydedilmiştir. 

Yurdda Ege ve cenub Anadolusu 
bölgelerinde hava açık, diğer bölgeler
de 24 saat içinde yalnız Trakya bölge· 
sinde olan pek mevzii yağışlar olmuş
tur. Bunların karamctreye bıraktığı su 
mikdarı Prnarhisarda 2 kilogramdır. 

Yurdda en düşük ısılar Çorumda 10, 
Erzurumda 6, Kayseride 4, Karsta 3 
derecedir. 

En yüksek ısılar Edirnede 26, An
talyada 27, İzmirde ve Adanacla 31, Di
yarbakırda 33 derecedir. 

ÇAG 1 RJ 
x Dahiliye encümeni bugün aaat 10 

da toplanacaktır. 
x Maliye encümeni bugün saat 10 da 

toplanacaktır. 

Ulusal bayram ve 
genel tatil günlerinde 

Ulusal bayram ve genel tatiller hak
kındaki 2739 sayılı kanunun 2 inci mad 
desine bir fıkra ve bu kanuna bir mad
de iliveıine dair olan kanun projesi, 
Kamutay dahiliye encUmeninden ge
çerek ruznameye almmı,txr. 

Bu proje ile 19 mayıs spor ve genç
lik bayramı ulusal bayramlar arasına 
girmektedir. 

Kanunla tayin edilen genel tatil 
günlerinin ıonu cuma gününe rastla· 
dığı takdirde mUteakib cumartesi gü
nü tatil yapılacaktır. 

Gece ıallıan ıı,ner 
i~in müddet uzafJldı 
·Ankara, 9 a.a. - t, kanununun 3 ün

cü maddesi mucibince sanayiden sayı
lan işlerle ötedenberi geceleyin çalış
tırılmakta bulunan ı 7-18 yaşlarındaki 
kız ve erkek çocuklar ile her yaştaki 
kadın işçilerin bir sene müddetle eski
si gibi gece işlerinde çalıştırılmaları· 
na, 50 inci maddenin ilcin.c.i hendi 
hükmüne tevfikan umumi izin veril-
miş ve keyfiyet, Anadolu ajansı vasr
tasile 17 haziran 1937 tarihli gazeteler· 
de ''resmi tebliğ'' suretnde neşredil
mişti. 

Bu izin, ayni hükme istinaden 17 ha
ziran 1939 tarihine kadar devam etmek 
'\zere bir yıl daha uzatılmıştır. 

İşbu umumi izin, İktiaad vekaleti ta· 
·ıf ından görülecek lüzum üzerine bazx 
·~yerlerinden - bir ay evel tebliğ edi
lerek - geri alınabilir. 

ihtar: 

16 ve daha aşağı yaştaki kız ve er
kek işçilerin her ne tarzda olursa ol
sun sanayi işlerinde gece çalıştırılma
ları mutlak surette yasaktır. 

Namzed hakimlerin maaıı 
Hakimler kanununun ikinci madde

sini değiştiren kanun projesini hükü
met dün Kamutaya vermiştir. Teklif 
edilen tadil tekline göre namzed ha
kim ve müddei umumiler sınıf derece
lerine dahil olamıyacaklardır. Bunla
ra, devlet memurları maa~larınm te-v
hid ve teadülü hakkındaki 1452 sayılı 
kanunun tahsis ettiği maaş verilecek
tir. 
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Fabrikalar, işçiler için 
meslek kursları açacak 
Haftada 
devam 

olan kurslara 
konuluyor 

altı saat 
mecburiyeti 

Fabrika mesleki kursları hakkındaki kanun projesi; iktısad, 
maarif, milli müdafaa, sıhat ve adliye encümenlerinden geçerek 
Kamutay ruznameaine alınmıştır. Hükümet, muc.ib sebebi er maz
batasında türk iıçiıinin zeka ve kabiliyetine iıaret ederek, sana
yileşme hareketiyle beraber sanayii? muhtaç olduğu .işçi ele~an
larının yetiştirilmesi keyfiyetinin hır devlet meselesı oldugunu 
tebarüz ettirmektedir. 

Bugünkü Kamutay 
Kamu.tay bugün toplanacaktır. 

Ruzname şudur : · 
Birinci müzakıeresi yapılacak 

maddeler :• 
ı - Askeri hastahaneler için yetiş

tirilecek hastabakıcı hemşireler hak
kında kanun layihası ve sıhhat ve iç· 
timai muavenet, milli müdafaa ve büd
ce encümenleri mazbataları. 

2 - Fabrika mealeki ~rsları hak
kında kanun layihası ve iktisad, maa
rif, milli mUdafaa, sıhhat ve içtimai 
muavenet ve adliye encümenleri maz
bataları. 

3 - GUmrUk tarif ealnin 552/ D 
pozisyonundan Yugoelavyaya verilen 
100 ve 400 tonluk munzam kontenjan· 
lann Türkiye - Yugoslavya anlatma· 
ıına ilavesine dair kanun liyihası ve 
hariciye ve iktisad encümenleri maz
bataları. 

4 - Kati ticaret muahedeleri ak
di için müzakereye baılanmıf veya 
başlanacak devletlerle muvakkat tica· 
ri itilaflar akdi hakkındaki 2759 sayılı 
kanunlfa verilen salahiyet milddctinin 
iki sene uzatılmasına dair kanun llyi
hası ve hariciye ve iktiaad encümen
leri mazbataları . 

S - Mühen dis ve mimarlık hakkın
da kanun layihası ve nafıa ve adliye 
encümenleri mazbataları. 

Projenin birinci maddesine göre, 
bürolarında çalışan memurlar hariç 
olmak üzere bir senede kullandığı iş
çi ve müstahdemin sayıaınm günde
lik vasatisi yüzden daha fazla olan 
maden ocaklariyle sanayii teşvik ka
nununda tarif edilen sınai müessese
lerde çırak, kalfa ve ustaların mesleki 
bilgilerini arttırmak üzere kurslar a
çılacaktır. • 

Kursa gireceklerin katedeceklerı 
mesafe iki kilometreyi geçmemek ü
zere aynı aanayie menıub müessese
ler müşterek kurs açabilirler. İ§çi sa
yıu, bu maddede gösterilen. mikdar
dan atağı olsa bile yukarıkı fıkra
da yazılı mesafe dahilinde ay~ı sana
yiden birkaç müeueseye sahıb olan
lar, kura açmaya mecbur olac;aklar-
dır. . 

Bu kanunun tUmuHi aahaıına gıren 
mUe11eseler; kanunun ne9ri •.e~e:'i
ne tekaddUm eden takvim sene&ı ıçın
deki vaziyetlerine göre tayin edile
ceklerdir. İ9çi sayısı itibariyle kan~
nun tatbikinden sonra kanunun şu
mulU dıtında kalan mücaaeselerin va
ziyeti bu halin tahaddüs ettiği sene: 
den aonra gelecek ilk takvim sen~ı 
nihayetindeki iıçi sayısına göre tayın 
olunacaktır. 

Açılacak kurslarda tedrisat, çalış
ma zamanı dıtında olmak üıere haf
tada en !(Ok altı saat olacaktır. Kursa 
devam e'denler, kurslar nihayetind.e 
imtihana tabi tutulacaklardır. 1mtı
handa muvaffak olamıyanlar, o mües: 
seselerde çalışmaya devam ettiklerı 
takdirde müteakip kurslara devama 

-
r 
t 

6 - MU:ı:e ve rasadhane teşkilat ka
nunun 10 cu madde6inin ikinci fıkra
sının kaldırılması hakkında kanun la
yihası ve maarif ve büdce encümenle
ri mazbataları. 

mecbur tutulmaktadırlar. .;. l>' 
Kurs talim heyetinin vasıf ve şart· \ .' 

ları ve kuraların nevi, ders prograrr , 'i"irı. ~ 
tedrisat müddeti bu kanunun neş1 'Cak \ 
den itibaren altı ay içinde yapıl~ •trr. 

7 - Sermayesinin tamamı devlet ta
rafından verilmek suretiyle kurulan 
'kt" ,.,{; +t>a,.\rlrH11Prİ kiHlt ·ı ' ~nr'"i"W ~.&Rli\.uJ.ii:u~1n~~ .. ~ 
layihası ve maarif ve büdce encümen
leri mazbataları 

8 - T ürk - isveç ticaret ve kliring 
anlaşmalarına merbut protokolda icra 
edilecek değişiklik hakkında kanun 
layihası ve hariciye ve iktisad encü
menleri mazbataları. 

9 - Türk - Sovyet ticaret muahe
desinin 15 inci maddesinde mütedair 
sovyet hükümeti ile teati olunan nota
ların meriyete konulma.sına dair icra 
vekilleri heyetince ittihaz olunan ka· 
rarın tasdiki hakkında kanun ıayihatı 
ve hariciye ve iktisad encUrncnleri 
mazbataları 

10 - Ttitün ve inhisarı hakkında 
kanun layihası ve guı:nr~k ve inhisar~ 
lar, ziraat, iktisadı malıye ve adliye 
encümeni mazbataları 

11 - Oyun .aletlerinden beledi
yelerce ve köy ıdarelerince alınacak 
resim hakkında kanun layihası ve da
hiliye -ve büdce encümenleri mazbata
ları. 

12 - Ordu zabitan heyetine mah
sus terfi kanununun 14 üncü madde· 
siyle bu kanunun 1494 numaralı ka· 
nunla tadil edilen 10 ve 18 inci madde
lerinin deği ştirilmesine dair olan 2162 
sayılı kanunun 1 inci maddesinin ta
dili hakkında kanun layihası ,.-e milli 
müdafaa encümeni mazbatası 

............ ~ ,,,,,,,,.. ..... ~ 2ii 
Kurslara alınacak öğretmenler, ıı ' 
essesc sahibleri taraf mdan intihab • 
Kültür Direktörlüğünün mUtale2:~!I ü~ 
lındıktan sonra o ye~lın en ~y e
ınUlkiye amirinin t:a&d~kiyle tayın 
d.1 ktı"r AaJJer! fabrıkalara ve dev-
ı ece · .. . 'd · 

1 t demlryottarı atolyelerıne aı A ıı-
e nıt müdafaa ve nafıa vekalet-

ler, rn • 
lerince tanzım olunacaktır. 

ıcurslarxn tedria ve idare masraf
tan, milesseıe sahibleri tarafından 
tediye olunacaktır. Müşterek .. kurs 
tedris halinde masraf, her muesse· 
senin, itçi ve müatahdemlerinin. sayı
sı nisbetinde olmak üzere taksım e
dilecektir. 

Devam mecburiyeti 
Kurslara devam mecburidir. Maze

retsiz olarak kursa devam etmiyenler 
hakkında her gelmediği gün için İŞ 
veren veya vekili tarafından günde
liğinin yarısını geçmiyecek bir mik
darı kesilecektir. Bir ay içinde beş 

defa kursa gitmiyenlerin vazifesine 
nihayet verilecektir. Bu maddeye glS
re gündeliklerden kesilecek paralar 
iş kanununun 30 uncu maddesi hüküm· 
lerine göre sarfolunacaktır. Asker! 
fabrikalarda çalışanların gündelikle
rinden kesilecek paralar hakkında 895 
sayılı kanun hükmü tatbik olunacak
tır. 

175 
4.323 

57.252 
795.843 

27.764 
1.766.124 

57.175 
26.184 

Belçika 
Çekoı. 
Estonya 
Finlandiya 
Franaa 
Holanda 
İnıiltere 
İspanya 
İsveç 
İsviçre 
İtalya 
Ltonya 
Macariıtan 
Norveç 
Lehiıtan 
Yucoılavya 
Yunaniıtan 
s.s.c.ı. 

10.802 
302.306 
236.188 
155.84{; 

Z5.309.516 
245.104 

21.603 
1.046.380 

26.202 
4.903 

272.860 
119.987 

1.381.565 
38.566 

2.068.430 
293.363 
18.2.030 

19.998 
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Kurs açmakla mükellef tutulan mü· 
esseseler, bu kanuna göre tanzim edi
lecek nizamnamenin neşrinden itiba
ren üç ay içinde bu mükellefiyeti ifa 
etmedikleri takdirde 50 liradan 500 
liraya kadar ağır para cezası verecek
lerdir. Tekrarlanması halinde bu ceza 
iki kat olarak tertib olunmakla beraber 
kurs açılıncaya kadar müessesenin ka· 
patılmasına da hükmolunabilecektir. 
Bu maddeye göre verilecek cezai hü
kümlere sulh mahkemesince karar ve· 

410.576 
6.948 

232.630 
12.776 

19.998 
116.276 
30.75& 
19.229 
5.914 

44.824 
57.816 

536852 
37.706 

251.8591 
18.690 
44.824 
57.816 

Yukarıdaki 2 numaralı cetvelde yazılı 
kredili ithalatın vadelerine göre 

vaziyetleri 

Memleket 

Almanya 
D.M. 

Memleket 

Almanya 
D.M. 

6 aya kadar vadeli 

Resmi daireler Huıusı ıahıslar 

T.L. T.L. 

1.192.274 6.065.056' 
!158.287 1.892.836 

Daha uzun veya başka vadeli 

Resmi daireler Husuıi ıahıalar 

T.L. 

14.036.566 
2.947.440 

Cetvel: 3 

T.L. 

4.015.620 
860.175 

Muhtelif memleketlerin Merkez ban
kalarında tutulan kliring hesapların

daki alacaklarımız 
Memleket Miktarı T.L. 

Almanya (A ve B hesaplan) 
Belçika 
Eıtonya 

İtalya 
Lehistan 

4.128.400 
58.200 
45.000 

2.728.200 
144.400 

Gülünç ve feci 
Gülüncün gülünç, feciin feci gös

terilm,esi ID.zım. lzmirde üç soysuz 
talebe bir mekteb müdürünü taban
ca ve bıçakla tehdid ettiler,· zabıta 
ardlarına düştü ve üçünü de yakalr
yarak adliyeye verdi. 

Türk mahkemesi, cumhuriyet ir
fanından feyiz alamıyan, mektep sı
ralarrnda kahramanlık yerine kaba
dayılık öğrenen bu. üç çürük diş 
hakkındaki kararını, erger;, verecek
tir. 

Böyle bir hadisenin olması hazin 
ve feci idi. Biz, yDzbinlerce türk ço
cuğunun arasında üç tanesinin bile 
böyle bir suçu i~lemeğe kendilerin
de uğursuz bir cüret bulmalarını is
temezdik.. Fak.at fecaat burada bit
miyor: 
Fıkraya başlarken "Gülüncün gü

lünç, feci in feci gösterilmesi lazım,, 
demiştik. Halbuki karikatürcü ve 
mizahçı arkadaşlar, hadiseden birer 
düzüne nükte, şaka mevzuu çıkardı
lar. 

Sabıkalrnrn, sarhoşun elindeki ta
bancayı görerek onu mektep talebe
sine benztten resimler yapıp altına 
o yolda lejandlar yazanlar, hangi bD.-

disclerin şakaya alınabileceğini ben
den daha iyi bilenler olmasalardı, 
ağzımı bile açmazdım. - T .l. 

Tayyare ve bomba ! 

Geçenlerde bir Çin tayyare fi
losu, Japon kasabaları Üzerinde 
uçmu§, fakat oralara bomba yeri
ne beyannameler atmı§h, hatır
larsınız. 

Ondan sonra Çjn ıehirlerini zi
yaret eden Japon tayyareleri ge
ne bomba saçmağa devam ettiler. 

Muhayyel bir muhabir, ınuhay· 
yel bir japon tayyarecisi ile ko
nuşurken ona §U suali sormu§: 

- Neden siz de Çinliler gibi 
beyanname atmadınız da bomba
lar savurdunuz? 

Muhayyel japon tayyare<;isi §U 

cevabı vennit : 
- Japonların hemen hepsi o-

kuma yazma bilir j onun için ja
pon kasabalarına beyanname at
manın bir manası vardır. Fakat 
Çinliler cahil bir ınillet oldukları 
için onlara beyanname atmakta 
hiç bir fayda bulaın"dık; bomba 
attıkl 

Kan verenler ! 

Cenubi Afrika' da acayip bir ku· 
rum varnuı: Kan verenler ku· 
rwnu! Bu kurum geçenlerde bir 
kongre de akdebniı. 

Dünyanın batka taraflarında 

"Hem kan, hem de can verenler" 
kurumları vardır ama bu zavallı
lar kongre akdedemezler; yalnız 
akdedilmiJ ve edilecek kongreler
den meded umarlar ve umdukla
rım bulamadan öteki dünyayı 

boJ.larlar. 

Mimarimizin ök&iizliiiii ! 

lstanbul gazetelerinden birin
de fıkra yazan bir muharrir ar
kadaşımız, son yazdarmdan biri
sine tu bal}lığı koymuttu: 

"Mimarimizin öksüzlüğü" 
Bu başlığı okuyan ve lstanbul

daki imar hareketlerini takib e
den bir tanıdığımız: 

- Bu öksüzlük neden İcab edi
yor? Diye aordu, acaba ''Va.ide'' 
hanı yıkıldığı için mi? 

Renhler, kokular ! 

Son zamanlarda dostumuz Nu
rullah Ataç, hangi mevzuu eline 
alsa, mutlaka, Öteki arkadaşlar 
arasında bir münaka§a çıkıyor. 

Saym münekkidinıiz evvelki 
gün yazdığı bir fıkranın üstüne fU 
başlığı koymuştu~ ''Renkler, ko
kular." 

Eğer bu yazı da bir münaka§a 
kapısı açacak olursa me§hur bir 
fransız atalar sözü iflas edecek, 
demektir. 

Malı'.'im ya, fransızlar "renk üze. 
rinde miİnakllfll olmaz" derler. 

rilecektir, 
Kanun, neşri tarihinden itibaren 

yürürlüğe girecektir. 

Balkan türkleri için 
görüşmeler 

İstanbul, 9 (Telefonla ) - Balkan 
memleketlerinde yurddaşlarımızı an3 · 
yurda getirmek için iki gündenberi a · 
lakah devlet elçilerile şehrimizde mil· 
zakerelere başlanmı9tır. Hiikümeti 
temsilen Trabzon mebusu B Hasarı 

Saka ve İskan umum müdürü B. Ce<1· 
det A tasagın bu müzakerelere iş· 
tirak etmektedirler. Murahhaslar 
bugün Perapalasta toplandılar. Yu
goslav mürahhasları gaze~ecilere, gö· 
rüşmelere henüz ba§ladıklarını, sonll' 
na kadar hiç bir zorluğa rastlanmıya· 
cağından emin olduklarını söylediler. 



l O - 6 - 1938 U L lJ ;, 
..___~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -3-
! ....................................................... , 
İ Dl~ İCMAL İ 
ı i ......................................................... 

Ekalliyetler 
Aynı asıldan gelen, aynı dili ko

tl\l~n, aynı har&İn varisi olan. aynı 
gaye etrafında toplanan, aynı ü
ıtı.İ.dle Ya.tayan, yani kısaca millet a
dı Yerilen insanların bir araya top
lanarak kendi mukadderatlarını 
kendilerinin idare etmeleri bir hak 
olarak tanındıktan sonra, dünya, o 
liine kadar kartılaştığı politik me
~lelerin en çetini ile kartıla§olDaya 
b~şladı. Fransız ihtilalinden evel, 
l oy}~. ~~ hak tanınmamıştı. İnsan • 
k~' hükumdarlann tebaalarıydı. Hü-
lltndarlarm meşru haklarına karşı 

tııilletlerin haklarını ileri süren fran. 
k':ı: ihtilali, çok revohısiyoner bir fi-
il" olduğu için ilk hamlede yürü

~edi. Fransa aleyhine tetkil edilen 
11:tilıad, Napolyonu mağlub etti. Vi
b~~ kongre&inde sulh aktedHirken 
akım olan prensip hükümdarların 

tneşru haklarıydı. Bundan sonra 
b\eşruiyet pren&ipi ile milletlerin 
ltı.ukadderatlarına hakim olmaları 
l>reJl&ipi uzun bir mücadeleye giri§
~!tir ki birincisi daima gerilemiş ve 
tkincisi kuvvetlenmiıtir. Bu prensi-
1>~.n galebesi, ltaJya ve Almanya gibi 
huyük milli devletleri, Balkanlarda 
<la bir takım daha küçük milli dev · 
letıeri meydana getirdi ve Habs
bllrg ve Osmanlı imparatorluklarını 
~Ylflattı. Hükümdarların haklarına 
ltarşı milletlerin hakları pren&ipi on 
dokuzuncu asrın ortasına kadar ar· 
;•lt tam galebesini temin etmit bu
lltıuyordu'. Bundan sonra bu prensi-

·o.o N y A H /( B E 'R LE R i 
F rankocular 

yeni bir 
şehir aldılar 

Salamanka, 9 a.a. - Franko umumi 
karargahının resmi tebliği, frankocula· 
rm Adzenatayı işgal ettiğini ve Teru
el cephesinde U zeras ve Kamerena is
tikametinde ilerlemekte olduklarını 
teyid eylemektedir. Kamerena civarın
da mühim mevziler ve dağlar ele geçi
rilmiştir. Bu muharebelerde düşman 
780 ölü vermiştir. Düşmanın 11 tayya
resi düşürülmüştür. 

Barselona, 9 a,a. - 1938 martından 
mayısına kadar 31 italyan, 13 alman ve 
2 ispanyol tayyarecinin esir edilmiş ol
dukları bildirilmektedir. 1938 ikinci 
kanundan şubatına kadar iki italyan, 
bir alman ve dört ispanyol esir edil
mişti. Düşmanın Aragondaki taarruzu, 
mart ayında başlamrştır. 

Notada şöyle deniliyor: Görülüyor 
ki bu devre esnasında ecnebi tayyare
cilerin mikdan mühim surette artmış
tır. İtalyan tayyarecilerinin mikdarı 
l 936 ve 1937 scnelerindekine faiktir. 
O senelerde esir edilmiş İtalyan tay
yarecilerin mikdarı 28 idi. Neşredilmiş 
olan rakamlara nazaran İtalyanın mü
dahalesi bilhassa 1938 senesinde his
sedilmiştir. Bu sene zarfında 36 ital· 
yan tayyarecisi esir edilmiştir. 

1938 senesinde ispanyol tayyarecile
rinin adedi eksilmiştir. Mart ila mayıs 
devresinde iki İspanyol tayyarecisi e
sir edilmiştir. Halbuki ikinci kanun ve 
şubatta dört ispanyol tayyarecisi esir 
ahnnuştır~. 

Filistinde . 
yenı hôdiseler 

Bombalar pathyor, silôhlı 
taarruzlar devam ediyor 

Develerine siper almı§ arablar ate§ açarlarken 

Kudüs, 9 a.a. - Şimali Filistin' de kain Havita kolonisinin bir 
çiftliğinde patlıyan bir bombadan bir kişi ölmüş iki kişi de ağır 
surette yaralanmıştır. 

l>in ameli politika &ahaaında tatbiki 
l'İinün en ehemiyetli meselesi halini 
&.ldı. İtalyanın A vusturyaya kar§ı 
'Çtığı muharebeler, Balkan muha· 
;ebeleri ve nihayet büyük harb bu 
h~khbüslerden doğmU§tur. Büyiik 
I <ll"b başladıktan &<>nra artık millet
k~t-in kendi mukadderatlarına ha-
lllı olınalanprensipi, Avnıpau- Japonlar Liuankovu 

lnttrni hukukunun bir umde&i halini işgal ettiler 
Tethişçiler, rekoltelere ateş vermiş

ler ve Roşpina kolonisinde bir kişiyi 
öldürmüşlerdir. Müsellab bir çete, 
Biram hudud istasyonundaki bir ka
rantina istasyonuna taarruz etmiştir. 
Diğer bir çete, Hayfa yakininde Bet
şalono kolonisine taarruz etmiş ise de 
muhafızlar tarafmdan tardedilmiştir. 

tlttııştı. Bu sebebledir ki 1815 Viya
~ kongresinde müzakerelere meş
V'iyet prensipi hakim iken, 1919 
. er$ay müzakerelerine de milletle • 

l'llt kendi mukadderatlarına hi.k.im 
ntınaları prensipi haklın olmuttu· 
t:' &.kat ne Viyana kongresinde birin
ti prensip, ne de Versay kongresin
ie ikinci prensip hüsnü niyetle tat
\k edilmedi. Her iki konferansta 

4i ga!ih devletler, daha çok lnttluun 

Japon amiralı, protestolar 
Kanton bombardımanını 
durduramıyacakt1r, diyor 

Askeri makamlar, intizam ve asa
yiş tertibatını takviye etmek maksa
diyle iki büyük askeri kamp inşasına 
teşebbüs edecektir. Bunlardan birisi 
Aka yakininde diğeri de Hayfa civa
rında olacaktır. 

Prens Pol enternasyonal 

Afyon tahdidi 
kongresinde 

Murahhasımız afyon 

zeriyatı hakkında 

izahat verdi 
Cenevre, 9 a.a. - Anadolu ajansı· 

nm husust muhabiri bildiriyor: Af
yon tahdidi ihzari komitesinde bazı 
delegler tarafından Türkiyedeki af. 
yon vaziyetinin anlatılmaaı ricası üze· 
rine milşavir delegelerimizden afyon 
inhisarı müdürü Bay Hamza Erkan 
afyon zeriyatının memleketimizdeki 
vaziyeti hakkında mufassal izahat· 
vermiştir. Büyük bir alaka ile dinle • 
nen bu izahatında B. Hamza Erkan 
Türkiyede haşhaş zeriyatmın tabi tu· 
tulduğu kayıdlar neticesinde zeriya
tın 62 vilayetten on yediye indirihniş 
olduğunu işaret ederek memleketimiz. 
de afyonculuğun hakiki vaziyetini 
daha yakından göstermek için inhi
sarlar idaresinin 1936 yılında yaptığı 
bir tedkik raporunun münderecatm· 
dan bahsetmiş ve demiştir ki: "Bütüri 
bu izahatla sabit olur ki Türkiyenin 
son yıllardaki afyon verimi sadece 
afyon istihsaline tabiaten mecbur ka
lan bir zümrenin ıztırar eseridir ve bu 
zümre daha fazla istihsal etmesi milin· 
kün iken fiatların düşükHiğü yüzün
den kendisini bu fazladan ve bunun 
temin edeceği nisb1 bir maişet kolay· 
lığından mahrum etmektedir. Bu de
rece büyük bir feragatten sonra der
piş edilen enternasyonal yeni mevzu
attan bekliyeceğimiz yardımın mahi
yet ve ölçüsü kolaylıkla anlaşıhr. 

Memleketimizin içinde bulunduğu bu 
vaziyet pek bellidir ki, dünya ham af
yon istihlakinin azalması keyfiyetin· 
den doğan bu azaltma keyfiyeti ile 
mebsuten mütenasib olan bir vaziyet 
değildir. Memleketimizde stokların 

birikmesi dünya meşru ihtiyacı karşı
sında makul ve ötedenberi kabul e
dilmiş payımızdan fazla afyon istih -
sal etmiş olmaktan değil, ancak bu 
paylarımızı korumak imkanını enter
nasyonal mesai teşriki sayesinde te· 
min edilmemiş olmasından ileri gel
miştir.,, Dünya i.stihliiki uyuşturucu 
maddeler imalatına aid kJ111ım üzerinde 
1929 yılı ile 1930 yılı arasında ancak 
yüzde 50 nisbetinde azaldığını söyli
yen murahha~umxz, vaziyetin böyle bir 
fillenk ile muva~i şartlarla 'inkişaf ede
memesi bir takım haklar karşısında 

Turizm ve devlet 
SON POSTA'da Bay Muhiddin Bir

gen bu bqhkla yazdığl bir bq yazıöa 
diyor ki : 

' 1Bizde devlet bu iıi nasıl hallede
cek ? Buna da derhal cevab verelim : 
Ameli bir usuUe, realizm ile ve emek
le. lktiu.d Vekilimiz, geçende mecliste 
bu meseleden bahıederken ıiuıdilik tu
rizm faaliyetinin iktiaad vekaleti tara
fından idare edileceğini söylüyordu. 
Bizce bu faaliyeti yalnız bu vekalet i· 
dare edemez. Aynı zamanda bir çok da
ireleri de alakadar eden kompleks biin· 
yeıinden dolayı turizm dairesi daha 
yüksek bir makama, mesela Başvekile
te bağlım~ıdır. Ondan sonra da, bü
tün memleketlerde olduğu gibi, daire 
resmi bir daire değil, hususi ve müsta
kil bir varhk sahibi, yan hususi bir mü· 
essese olarak işlemelidir. lktisad veki
limizin beyanatından dolayuıiyle çıkan 
mana da devletin bu işi bu tarzda anla· 
makta olduğunu gösterir. 

Eğer bu esaslar bu suretle konula· 
cak olursa ondan sonra, memleketin 
her sahasını alakadar eden bir ta.lam te
şebbüsleri birer birer ve ameli usuller
ler, sıkı kontrollerle hayata geçirmek 
işi gelir. Bunun için davanın muvaffa. 
kiyetle halli, iıin daha yüksek ve daha 
geni§ bir ölçü albna alınmasına bağlı 
olur. Bu daireyi, Celal Bayar'ın realist 
görüşünün doğrudan doğruya ne:.ı::aret 

ve kontrolü altına almak ve ondan son
ra mütemadi bir dikkat ve iht:imam. 
gayet ırkı bir programla uzun uzun ça
hpnak icabeder. 

ilk adım atılmıttır. Omid edebiliriz 
ki turizm davaımm halline doğru bun
dan böyle muntazam bir programamz 
olacaktır. Neticeyi ümidle bekliyebili
nz.,, 

INGILTERE ve lTALYA 
ANLAŞMASI 

TAN'da Bay Ömer Rıza Doğrul ba
giin yazdığı siyasi icmalde lngiltere ve 
1 talya araıındaki anlaşmanın Mısır Ü· 

zerindeki teıirlerini tu suretle izah et
mektedir: 

al-er•le ve kendi menfaatlerini ko
rumak ~~. h~ eı1ıtiler. 
Bunun neticesi §U olmUftur ki, bü-
YÜk harb içinde milletlerin keruli 
trıukadderatlarma hakim olaca.klan 
tııukaddes bir wnde gibi ileri sürül
~iiğü halde barbden sonra da birçok 
ltısanlar milli hudutlar içine alma
batnıtlardır. ''Ekalliyet" adı verilen 

Tokyo, 9 a.a. - Domei ajansı oildi
riyor: Hainafngda harekatta bulunan 
;..pon Jıı:•taları bu tehrin §iınalinde on 
kilometre kadar llcrliyorek Sarı neh-

mına söz söyliyen Amiral Noda, gaze
tecilere yaptığı beyanatta ecnebi dev
le1:1erin protcetoları Kantonun boaı

hardnnanınıı durduramıyacağını söy
lemiştir. 

ı 
enternasyonal mevzuatın lüzumu ka -
dar koruyucu olmamasından enter· 

panapn ziyaret etti nasyonal mesai te§rikinin eksik kal-

14 Son posta ile gelen Mıur gazeteleri 
lngiltere - ltalya anJafmaımm Mısır 
parlamentoaunda konuıulduğu sırada 
mühim münakaıalar vuku bulduğunu 
göstennektedir. Bilhuaa Veft partisi. 
ne mensup mebusll\l' anlaşmanın aley. 
hinde söz söylemişlerdir. Bunlara gö
re lngiltere ile İtalya, Süven Jr.:.m.lı 
gı"bi, Mıar hududlan ve Çana görü gibi . 
Mmn son derece alakadar eden mese
leleri tek başlarına gÖriİ§erek Mrs1ı1 
yalnız itilafnameyi imuJamaya davet 
etıniıler ve bu suretle Mısıra adeta bir 
müstemleke muamelesi yapmıılardır~ 
Mehmet Mahmut pıqa Mısırm bir mü.. 
temleke değil, fakat müstakil bir devlet 
olarak hareket ettiğini ve her §eyden 
haberdar edildiğini anlabmf ve uzun 
izahat venniıtir. 

\l insan kütlesinin mikdan elli, alt
~ş milyona baliğ olmaktadır. Gerçi 

rin cenubunda bulunan Liuankovu iş
gal etmiştir. 

Japon kuvvetleri eski Nankin - Pe
kin yolu üzerinde bir kaç noktayı işgal 
etmek suretile San nehrin üzerinde ja
pon münakalatxnı kolaylaştırmışlar

Dün de hariciye nezareti mümessili 
böyle beyanatta bulunmuştu. Öyle an
laşılıyor ki, Japonya, eğer ecnebi dev
letleri teskine muvaffak olamazsa as
keri zaruretleri diplomatik mütaleala
ra teka<ldilm ettirecektir. 

Belgrad, 9 a.a. - Naibi hükümet masından ve beşeri büyük bir maksad 
Prens Pol, beraberinde yaveri olduğu karşısında fedakarlık hislerinin he
halde dün Liyubliyanadaki enternas- nüz müessir tedbir alınmamış olma
y<ınal panayırı ziyaret etmiştir. Prens, sından ileri geldiğini kaydetmiştir. 
muvasalatında Drava valisi ve diğer B. H. Erkan demiştir ki: "Görülü
bir çok zevat tarafından istikbal edil- yor ki beynelmilel yeni bir tahdid ni-

dır. miştir. zamr ancak yukardaki hususatı ciddi-

'U, harbden evelki mikdarın anca.k 
l>arısmdan ibarettir. Büyiik harb ne
~İcesinde on dokuz milyon polonya
ı, Yedi buçuk milyon çek, iki buçuk 
~lyon slovak, yedi milyon yugoa
~"• beı milyon romanyalı. on mil
r<>ll kadar da finlandiyalı, e&tonya-

On bin çin askeri Haifeng üzerine 
mukabil taarruzda bulun.muşsa da ağır 
zayiatla püskürtülmüştür. Çinliler iki 
ölü bırakmışlardır. 

Çin'e gönderilen kuvvet 
500 bin kişidir 

Bir hırvat koro heyeti yet ve adalet hislerile nazarı itibara 
. • .. .• :U~rak teessüs edebilir. Bu şartlar 

mcmlcketlenne d-0ndu ırınde teessüs edecek ye · · 
+ nı nızam e· Fakat Mısır parlamentosundan an· 

lqmanın bir muahede değil, fakat pro
tokal olduğu için meclisin bunu ta&dik 
ehnesi istenmemit ve bu suretle aziom 
rey Yennelerine lüzum kalmamıştır. 

Japonlar Hankov' a doğru 
gidiyorlar 

ı, danimarkalı, letonyalı gibi küçük Şanghay, 9 a.a. - Çin kuvvetleri 
:illetler kurtulmutlardır. Fakat hu- Kayfenk'i tahliye ettikten sonra Şenk-
lltlar öyle çizilmiştir ki bazı ekalli- çov demiryolu iltisakının yan yoluna 

~etler kurtarılırken, bazı insanlar da kada.r ge:i . Ç~kilmişlerdir. Şenkçov 
'il. hudutlar içine alınarak yeni bir şehrındekı sıvı! halkın büyük bir kıs

~lta.ıtiyet yaratılmıştır. Çekoslovak - mı şehirden ayrılmıştır. 

Hanko, 9 a.a. - Yan resmi Çin 
membalarından bildirildiğine göre, 
mayısın on beşinden haziranın üçüne 
kadar muhtelif cebhelere gönderilen 
japon takviye kıtalarının mecmuu beş 
yüz bine varmıştır. Çin harbiye neza
retinin hususi istatistiklerine göre bu 
ana kadar Çine ihraç edilen japon as
keri mikdan bir milyon 300 bini geç
mektedir. 

Belgrad, 9 a.a. - Zora adındaki meş
hur koro heyetini teşkil eden ve Ame
rikada ikamet etmekte bulunan 90 hır
vattan mürekkeb bir grup, dün sabah 
Zağreb'e gelmiştir. 

Bosna-Hersck'te İslam cemaati 
reisi işe ba~ladı 

~~ı· kurtarılmış; fakat hudutları çi- Japon ~uvvetleri Lungai demiryolu 
l ırken, bu devlet en kalabalık e· boyunca ılerlemektedir. Japon öncü

lte.Uiyeti içine alan bir memleket ol- leri Şenkçov'un 50 kilometre cenubun
~ll§tlU'. Kurtulan Polonyanm ekal - da bulunan Pekin - Hankov demiryo
~~t nüfusu yüzde otuzdan fazla· luna yaklaşmıştır. 
~ tr. Alnıanyada polonyahlar, Polon- Motörlü japon kıtalan Hopey'den 
~da. da alınanlar vardır. Romanya- hareket ederek mezkur şehirden garba 
,
1 

tnacarlar ve almanlar, italyada ve cenubu garbiye doğru 30 kilometre-
1'\ı. ~nlar, ve yugoslavlar, _orta A'!- den fazla ilerlemişlerdir. Hopeinin ce
~:a.. karmakarı§ık bir vazıyett~~ır. nubuna Yangtse nehrine 20 japon harp 
~· rç.ı hudutları, her milleti, cliger gemisi gelmiş ve nehrin cenup sahili-
1\\!~letten ayıracak §ekiJde çizmek ne asker çıkarmıştır. Hedef Hankov
i .\ttn.kün değildi. Her milli hudut un zaptı olmak üzere burada büyük as
l;1llde daima bir ekalliyet kalacak- keri hareketlerin vukuu beklenmekte
ti. r. Meğer ki Yunanistanla araınız - dir. 

ti. "1 )"a.pıldığı gibi, ekalliyetler müba- Prot~~tolar bombardımanın 
~~ e edilsin. Bu da her yerde müın · 
,~~değildir. Fakat Versay ve diğer 
'tlt bıuahedeleriyle hudutların pek 
~t lrı çizildiği de inkar edilemez. 
~~ hu hudutlar harb içinde Heri 
ı-,lı; l~n. prensiplere daha uygun ola
&ıl\ Çızılmi§ olsaydı, bu kötü mira
~~ derdleri Avrupayı o kadar çok 

~~ttl etmezdi. 

öniine geçmiyor 
Tokyo, 9 a.a. - Japon donanması na-

Çinliler su bendlerini yıktılar 

Belgrad, 9 a .a. - Bugün saat 10 da 
Saray-Bosnada yugoslav islam cema
ati yeni şefi Reisülulema'nın vazifesi
ne başlaması merasimi yapılacak!xr. 

Şanghay, 9 a.a. - Haneodan bildi
rildiğine göre, son hafta zarfında Mlung 
hai dcmiryolu boyunca ilerliyen ja· · 
pon kuvvetlerinin ileri hareketi yeni 
bir mania ile karşılaşmıştır. •Geriye çe
kilmekte <ılan çin kuvvetleri 3 haziran
da Çengçue ve Çungvu arasındaki 
muhtelif sedleri dinamitle atmışlar ve 
bu suretle etrafı suya boğmuşlardır. 

Vm.aniıe Çine yardım etmelidir 
diyor 

Paris, 9 a.a. - ümanite gazetesi ya
zıyor: Diplomasi tariki ile yapılan 
protestolar, neticesiz ve gülünçtür. 
~oykotaj yapmak suretiyle mütecaviz 
Japonu boğazından yakalamak gerek· 
tir. Çine yardım etmek ve ona Japon· 
ya'ya karşı mücadele etmesi için lazım 
olan bütün vesaiti vermek lazımdır. 
Süratle harekete geçmek icab eder.,, 

(inliler vatanlarını müdafaaya 
azmelmiılerdir 

Şanghay, 9 a.a. - Hanko'dan bildi
rildiğine göre, Çin kuvvetleri dün ak
şam Çengçeuyu tahliye etmişler<lir. 
Mar~şal Çankayşek gazetecilerin 

suallerıne yazılı olarak verdiği cevab
da demiştir ki : 
"Sevkulceyş bakımından lüzumlu o

lan herşeyi yapacak ve harekatı icab 
ettiği tarzda idare eyliyecek vaziyette
yim. 

1937 eylulünde Selanik'te açılan 
beynelmilel panayırdaki türk pav
yonunda teşhir edilen Matbuat U
mum müdürlüğü fotoğraf servisinin 
fotoğrafileri panayır jüri heyetince 
fevkalade beğenilmi§ ve GTand 
prix • Hars Concoure mükafatı ve. 
rilmiş.tir. 

Bu mükafata aid madalya ve dip
loma umum müdürlüğe gelmi~tir, 

Bir macar posta tayyaresi! 

düştü 

Belgrad, 9 a.a. - Pravda gazetesi 
bir macar posta tayyaresinin fena hav~ 

~•l• ıl~akika A vrupanın bugün kar
~~tlnıgı en ehemiyetli İ§ bu ekalli
b~r·er rneslesidir. Sulhun akdinden 
'~daima ehemiyetli bir mesele ol'll tan çıkmamakla beraber, Al
ıJ.,'tt Yada_ Nazi r~jim_inin kuruluşun
~in· berı çok had bır safhaya gir
t~l\ ıt. Nazi felsefesinin temeli, bü
~~tnanların milli hudutlar içine 
t:))q_ sıdır. Ve Almanya'ya komşu 
lil\i'tt on iki kadar Avrupa memleke
~: hepsinde de az çok alman nü
)al"t lneYcud olduğundan Almanya 
Qil". F~'Vrupadan alacaklı vaziyette • 
bir..ı ılhakika alacaklarmm hepsini 
~en. 

~~t ıstemiyor. Bunları sıraya koy-
~. Fa.kat bütün borçlular endi-

§e içindedir. Mülki tamamlığı ve is
tiklali Avrupa hukuku umumiyesi • 
nin ananesi halini alan İsviçre bile. 
Polonya ile Almanya ara.smdaki 
münasebetler çok samimi iken, Al
manyadaki Polonya ekalliyetleri 
Almanya hükümeti tarafından hakla
rında tatbik edilen umameleden ıi -
kayet ettiler. Alman hükümeti de 
kısa fakat kati bir ifade ile Polon
yadaki alman ekalliyetinin de aynı 
muameleye tabi olduğunu kendile
rine hatırlattı. Çeko5Jovaky~d~ki. 9:_1. 
man ekalliyeti etrafmdakı lhtılaf 
izaha lüzum göstenniyecek derece -
de gürültülü bir hal almı~trr. Fakat 
gürültülü bir hal alsın, sakin bir 
manzarası olsun, ekalliyet meselesi 
bugün A vrupanın en ehemiyetli ve 
sulh bakımından da en tehlikeli me
selesidir. 

'A. Ş. ESMER 

Japonların Çin şehirlerine yaptrkla· 
rx bombardımanlar nihai zaferden e
min olarak sonuna kadar harbetmeye 
azmetmiş bulunan 450 milyon çinliniıı 
galz ve nefretini mucib ~lmuıtur. 

ve sis yüzünden Bielovarda mecburi 
surette karaya inmiş olduğunu bildir
mektedir. Tayyarede bulunan dört ki
şi hafif surette yaralanmışlardır. Tay
yare de mühim hasara uğramıştır. 

miniz ki Türkiyeyi feragat ve feda-
k~rlı~ta kendiliğinden çok ilerilere 
gıtmış bulacak ve bu memleket i . 
·-..3"k" d . çın 

şııuuı ın en zıyadesile tehvinka b" . . r ır 
vazıyetı memleketimize hak tanıya
caktır.,, · ihtimal ki reye müracaat edilmit ol. 

saydı, hükümet mütkül bir vwyette 
kalırdı.,, 

Kanada murahhası, B. H. Erkan'm 
bu mufassal beyantını çok fa dalı 
bulduğunu söyledikten sonra b~nun 
konferans zabıtnamelerine aynen _ 

· · · d" b geç 
MODERN ve ÜLTRAMODERN 
CUMHURIY.ET'de Bay Peyemi ,Sa. mesını ıste ı . ve u taleb aynen kabul 

olundu. ., Ea bugün yazdığı fıkrada modern aa. 
natın lehinde ve aleyhinde söylenenleri 
hülasa ederek ıu fikre varıyor: 

"Sanat tarihine baktığımu; ~ 
onu birbirine gayet sıkı tesir dalgala
rile bağlı eserlerin ve cereyanların te
valisi halinde, fasılasız akan bir nehir 
gibi görüyonız. Bu tarihin içinde, ken
dinden evvel gelmiş bir tesiri devam et
tirmiyen. soyu sopu belirsiz bir tek eser 
gösterilemez. Hele yedi ceddi birer bi
rer sayılmıyan asaletsiz bir tek şaheser 
yoktur. 

Bizim soysuzlaşmı§ sanatt~n anladı
ğımız, burnu kulağına yapışıp doğan ve 
tıb fakültesinin kavanozlarından biri i. 
çinde talebeye bir yaratılı§ garibesi 
teklinde arzolunan. şeceresi meçhul 
tereddi Örnekleri gibi çarpık, cansız 
ve aoysuz eaerler~ir. Bunlat'a modem 
diyemeyiz; nasıl diyebiliri:ı: ki, bi7.ce 
modern, maziden istikbale kurulan en 
soylu, en canlı ve en ~zgün tarih k'" 
·· .. ·· f d op. rus~?un vas ı ır. Soyıu:.ı::laşmıı ıanat e-

sen ıse, meçhul babası tarafı d bil 
. '-~- d"I . n an e 
ınlUU'y e 1 mıt ve anasının pannoklari. 
1~ bogularak 0 köprünün altıan atdmıt 
bır ca-avar yavrusundan ba"ka bir şey 
değildir.,, ~ 

Cenubi Afrikaya giden 
tayyarede bulunanlar 

boğulmuşlar 
A Lon~ra, 9 a.a. - Rodezya'dan cenu

?1 ~:rıkaya A giderken denize düşen 
ıngılız askerı tayyaresinin içinde bu
lunan altr kişiden hepsinin boğulduğu 
haber alınmıştır. 

Tayyareyi aramaya gitmiş olanlar 
hem tayyareyi, hem de altı cesedi 
b~lmuş olduklarını haber vermişler
dır, 
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'fiJI ' 
Terbiye b;ıhisleri: 

Çocuk masalları 
Te,;er T ASKIRAN 

- 85 - Yazan: M. Şevki Yazman 

rınkara : 

Oğle Neşriyatı: 12.30 Karışık pli' 
neşriyatı - 12.50 Plik: Tıirk musikisi <ı 
halk şarkıları - 13.15 Dahili ve harici bl' 
beri er. 

Akşam Neşriyatı: 
18.30 Karışık pli 

neşriyatı - 19.15 Türk musikisi ve h 
şarkıları (Hikmet Rıza ve aı kadaşları) 
Z0.00 Saat ayarı ve arapça neşriyat - 20.I 
Türk musikisi ve halk şarkıları (Handan 1( 
arkadaşları) - 21.00 Saksafon solo (Nilıl1 
Esengin) - 21.15 Studyo salon orke&trafl 
1- Emcrique: Çardaş Furştin. 2- Strauss: 
Sclıoner Mai. 3- Paul Dietrıch: d'Effeı 
ferlluam - 22.00 Ajans haberleri - ız.ı 
Yarınki program ve İstiklal marli'· 

İ!o!tanbnl : 

Oğle Neşriyatı: 12.30 Plilı:la Twf 
musikisi - 12.50 Havadis - 13.0S Pliil( 
turk musikisi - 13.30 Muhtelif pli.k n~ 
yatı - 14 Son 
Akşam Neşriyatı: d 

18.30 Plikla a 
musikisi - 19.15 Konferans: Çocuk terb!: 
yesı: Ali Kamil Akyuz -19.55 Horsa babe 
leri - 20.00 Muzaffer İlkar ve arkadaş!• 
tarafından turk musikisi ve halk şarkıları 
20.45 Hava raporu - 20.48 Ömer Rıza " 
rafından arabça söylev - 21.00 MüzeyYJ 
ve arkadaşları tarafından tiırk musikisi 
halk şarkıları (saat ayan) - 21.45 ORKE~ 
TRA: 1- Çaykovsky: Pik - Dam fantezi. 
Stravus: Grose Viyen vals. 3- Borodin: 
kuvan. 4- Betovcn: Mimiet - 22.15 Ajal
haberleri - 22.30 Plikla sololar, opera 
operet parçaları - 23.00 Son haberler ~ 
ertesi guniın programı - 23.00 Son. 

Avrup a : 

- Londrada iken onlardan bş 

dildiğini işittim. Bunlar maruf kİ 
ler değillerdir. Filezof değille 

Daha çok tatbiki ilimlerle uğraşır 
( S onu"/ 

2 

• 

.. 

b 
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Suyu görmeden ••• 
Paçaları ııvama, derlerdi. Düya· 

da her §ey deği,tiği gibi o kaide de de
ğişti. Şimdi, hele bu mevaimde, yÜz. 
rne havuzuna yahud plajlara gitme· 
den, bulundujunuz yerele yüzmeii 
Öirenmek li.znn. Bunun iç.in evde 
bir havu:aa, banyoya bile ihtiyaç 
Yok, Denize girmeden yÜzme öğre
nilmez aözü de artık manaıız bir u
kalahktll'. Odanm kuru tahtaıı üze
l'İftde bile yÜıunc hareketlerini öi· 
l'enmek mümkün ama, tahta inaanm 
etlerini kemiklerini acıtacağı için 
bir halı üzerinde oluna daha iyi. 

Bütün bu hareketleri yaparken 
insan az çok terler. Halının üzerin
de az çok bulunan tozlar da vücuda 
yapışınca ... Onun için hareketler bit
tikten .onra mayoyu çıkarıp iyice 
kurulancbktan .onra - ütümemek 
için - ılık ıu dökünmek hiç. de fena 
olmaz. 

Suyu ıörmeden bu hareketleri bir 
kaç gün tekrar ettikten aonra yÜzme 
havuzuna yahud denize girerseniz 
yanınıza kabak bailamağa yahud 
eaki zaman kabaklarmm yerini tu· 
tan içeriıi hava dolu hayvanlara 
binmeie lüzwn kalmaz. Hiç. kork
madan doirıaclan doğruya ıuya at· 
lar ve halı üzerinde öirendiğ1niz 
hareketleri tekrar ederıiniz. 

Suyu ıörmeden yÜzmeyi öiı'en· 
inek için aadece paçalan ııvamak 
Yetipnes. Suyun iç.ine ıirilec:ekmİf 
Kibi mayoyu giyerıiniz. Bayanlar 
için mayoların ıimdiki modaamı el· 
h.tte bili1orıunuz: Yalnız karnı ve 
h..caklarm pek yukarı taraflarmı 
kapayacak bir pantalonla iki göiaü 
kapayacak ve arkadan bailı bir au· 
liyen. Erkekler için de mayo aatan 
lllaiazacı onu hangi tekilde verirse. 

Yüzme hareketleri ilkin ayakta 
Öfreniliyor. Sal el odanın içinde bu· 
1\lnan eıyadan herhangi birini -
llleMli. karyolanm demirini - tuta • 
eelc. Sai ayak üzerinde durularak 
lol bacak mümkün olduju kadar 
rikaeie k&ldınlacak ve ıerilecek. 
Ondan .onra .ol el ile 10l bacak Ü· 
zerine baıılarak, kol ile bacağın kuv
"etlerini birbirile karıılaıtırarak, ya. 
ili yavaı yavaf ve bacak inmek iate-
tnİJ'Ol"IDUf ıibi indirilecek. Daha 
IOnra .ol el karyolanın demirini tu· 
t.,-ak öteki taraftaki bacakla aynı 
hareket yapılacak. Her iki taraftan 
OQar defL Bu yapma haNketin de
iliz içinde yahud yüzme havuzunda 
•uyun tazyikine mukavemet etmeie 
alıpnak için olduiunu tabii tahmin 
ediyoraunuz. 

ikinci hareket halı üzerinde yÜzÜ 
koyun, Eller çenenin altında birbiri· 
ne kaVUf&cak. Diraekler gövdeye bi· 
t.iteeek. iki dis birbirinden müımldin 
olduju kadar ayrılarak ikiei de ha· 
IJ7a clolıtmacıak, fakat ayaklarm iki· 
.ı d• biıbirine kaVUfArak ikiai bir· 
den arkaya doğru mümkün olduğu 
1a .. ..1.... ya.k.la.&tırılacak. Bu h areket 
::.:-~ aef• pkarmaja ahı· 

Üçüncü hareket pek baait: halı G· 

zerinde up uzun, bq kollarm ara

unda, eller birbirine, avuç tarafın· 

dan deiil, üıt taraflarından bitiımiı 

Ye bacaklar iki tarafa - pek de çok 
değil - aynlmıt olarak yatmak. 

Dördüncü hareket daha kolay: 
Eller aynı vaziyette kaldığı halde 
bacaklar birbirine yaklaıacak. 

Beıinci hareket de daha güç de
iil: Bacaklar vaziyetlerini değittir
llıeden kollar - tabii hep halı Üze
rinde - ıerilecek. Bu da au içinde 
~feı almaamr öğrenmek için. 
Halı üzerinde hareketleri iç.iniz 

•ılulıncaya kadar tekrar ettikten 
aonra tekrar ayağa kalliacaksınız. 

Bu altmcı ve aon harekette .ol el 
karyolanın demirini tutacak. Sağ a
)ak üzerine baıılarak aol bacağın 
dia:i bükülerek .ol ayak aağ bacağa 
dokunacak. Sonra aol ayak üzerin • 
de durularak aağ bacağın dizi ile 
•Ynı hareket yapılacak. Her iki ta· 
Pafta on beter defa. Bu da ıu içinde 
bacakları oynatmağa alıttırmak 
için ..• 

Bu hareketleri önce öğrenenler 
için ıu içinde kazaların yüzde 75 a
zaldığını temin ediyorlar. Bu da 
korkmadan ıuya girmek için insanın 
yÜreiine kuvvet verecek bir ıeydir. 

Karada yüzmeyi öğrendikten son· 
ra ıuya ıirmeaeniz bile, oynama yer· 
leriniz yumutanııf, adalelıeriniz kuv
vetlenmiı, nefesiniz ferahlamıt o· 
lur, endamınıza da daha ziyade gü
zellik aelir. 

G.A. , ........... :··· ... :· ................................ ! 
BIBLIYOCRAFYA .................................................... 
Havacllık ve spor 

Bu nefiı mecmuanın haziran nus
haıı çıkmı§tır. Kapağı, havacılık ale
mini ıon haftalarda bilhassa alakadar 
etmi§ olan prens Bibesko'nun ziyare· 
tine aid güzel bir reıim süslemekte

dir. Aynı kapakta, bu otoritenin türk 
havacılığı için bize emniyet ve gurur 
veren bir te§hiıini okuyoruz: 
"- Havacılıkta Balkanların en ile· 

ri milleti •lsalnia I" 
İç kapakta 19 Mayıs'a aid mem

leketin muhtelif yerlerinden ıelmit 
cUzel resimler vardır. 

Server Ziya Gürer'in, Hava Kuru

munun 937 -938 büdcc yılından rakam
lar ve hadiseleralarak, Prens Bibesko-
mm mecmuanın kapajmı au.liyen IÖa• 
lertne lf&l'M eedrek: .. _ BaJkanler bi-

rincisi değil, dünya birincisi diyor. 
Muvaffak olarak yürüyebileceğimiz 

muhakkaktır. Yolumuza bütün hızı. 

mızla devam edeceğiz!" 
Mecmuanın diğer sayfalarında 

prens Bibesko'nun beyanatı, Şakir 

Hazım Ergökmen'in Prens Bilbesko ile 

dört gün ba§hkh ihtisasları, Türk 
Hava Kurumu genel merkezi toplan
tısına aid haberler ve genel merkez 
heyeti raporu, Behçet Kemal Çağla
rın ıehidlerin önilnde yerden göğe 

bir sesleniş başlıklı güzel bir yazısı, 
Faik Biricik'in bir fİiri, Necib Te· 
•~l'ın savaşta uçak, barıtta u!jak adlı 
bır yazısı, havacılık haberleri, motör
sUz UÇU§, yUkıek uçug vasflı motörsüz 
tayyare modeli, yazı müsabakasına 
gelen cevablar, Türk Hava kurumuna 
yardım eden faziletli ve yurdsever 
vatanda§larımızdan bazılarının reıim· 
leri ve isimleri, Kbım Nami Duru'· 
nun gençliğe öğüdü; mecmuayı süs
lemektedir. 
Havacılık ve ıporu bütün okurları

mıza tavıiye ederiz. 

GÜNÜN POLİTİK MESELELERİ 

F ransada iki yıllık halk 
cephesi idaresi 

H alk cephesi iktidar mevkii. 
ne geçeli bugün iki sene 

oluyor. 
Hakikat §Udur ki halk cephesi 

iktidar mevkiini hemen 1936 seçim
lerinden sonra fethetmiştir. Hiç bir 
Parisli, Albcr Saro hükümeti, ma
ruf tabiri ile, ancak "cari işleri 
tedvir salahiyetini haiz bulundu
ğundan" ıokak arbedeleriyle geçen 
o mayıs ayının ve "veliahd" Bay 
Leon Blum tarafından kabine teş
kili ile hükümet proğramının tan
zim edilişinin hatıraıını hala unut
mamıştır. Bu, halk cephesi saltana
tının karışıklıklar içinde başlamak
ta olduğuna bir ipretti. Saltanat 
bugün de devam etmektedir, ve ha
fiflemi§ bile olaa karı§ıklık hiç ol
mazsa fikirlerde henliz bakidir. 

Halbuki halk kitleleri yeni dev
renin başlayacağı vadini, hiç şüp
hesiz, pek müsaid karşılamı,tı. 

Bunlar, ıeçim devresinin tamtrak
lı vaidlerini hemen tahakkuk et
miş telakki etmişlerdi. Kocaman a
fişler "ekmek, sulh, hilrriyet" ilan 
ediyor ve bir takımları da "kuvvet
li, hUr, mesud bir Fransa" dan bah
sediyordu. 

Memleket çetin bir deflasyon ni
zama tabi tutulmu~tu: Gündelik
lerde deflasyon, fiyatlarda deflas
yon .. Onu bu nizamdan kurtaran. 
lar ona birer kurtarıcı gibi görUnü
yordu. Ve filvaki, cehd ve gayret 
rejiminin yerini bir kolaylık reji
mi alacaktı. Bu bakımdan, bir eğ· 
lence müste!t&rhğının kurulmasın
da sembolik bir mana vardı. Çalı§· 
kan Franıa hakikaten bir tatil dev
resine girdi, ve tasdik edelim ki, o 
zamana kadar ıeyahata çıkmanın 
zevkini tatmamrt olan itÇilerin üc
retlerini de alarak tatile girmele
rinde yeni ve bilyilk bir 11.ana yok 
def ildi ... 

A ncak bu esnada, halk cephe· 
si içinde, içtimat terakkiyi 

ekonomik imkanlariyle uzlaştırmak 

isteyenlerle milletin ve devletin 
bllnyesl lle pek ziyade al!kalanma· 
yıp ,,alnı• yeni bir dUnyanm kilo
metre taflarmı dikmek he ... lnde 
olanlar aruında anlaJDMlzlrk da 
ba§lıyordu. 

Mahir bir sihirbaz olan Bay Le
on Blum, kitlelerin 1atrn alma ka
biliyetini artırmak suretiyle refaha 
kavuşulacağını ileri sürüyordu. Fa
kat cehd bakımından hakikat ol
makta devam eden cihet kolaylık 
bakımından bir hata olur. 

İçtimai terakkide hakikat herke· 
siq ve heyeti umumiyenin satın al· 
ma kabiliyetinin istihsal vasıta ve 
usullerinin terakkinin ıslahata 

müstenid olarak iş randımanının 

çoğalması suretiyle artmasındadır. 
Hata ise randıman çoğalmaksızın 

gündeliklerin tezayUd etmesi, vası· 
talar ıılih olunmaksızın iıtihsile 
terettüp eden yüklerin tezayüd et
mesi, vazifelerdeki ujerarşiye ve o· 
toriteye kar§ı koyan mütemadi di· 
]eklerde bulunmak ve içtimai di· 
siplinıizliğe mahal vermek zihniye· 
tidir. 

Zaten, zannedilir ki halk cephe· 
ıinin ıosyaliıt idaresi kapitaJca ta· 
hakkuk ettirilmiı olan kirların mik· 
darını çok yüksek tahmin etmi§tir; 
ve bu klrı ortadan kaldırmak, veya 

................................ Yazan : 
Piyer - Etiyen Flanden 

- LO JURNAL GAZETESiNDEN -
azaltmak suretiyle de gündelikçi
lere geni!lemit bir satın alma ka· 
biliyeti tevziine muktedir olacağını 
ıanmı!tır. Bu vechile de, halk cep
heıi, aksini iddia ettiği halde, prog
ramına sınıf mUcadelesini idhal et
miştir. 

Sınıf mücadelesinin ceremesini 
de çekecek olan, her mr lekette ol
duğu gibi, orta halli sınıflardır. 
Yalnız ıermaye ile say'in kazanç

ları arasında değil, say ile muhte· 
lif mesleklerce yapılan hizmetler 
arasındaki muvazene bozulunca mu
vazenesizlik tezayüde meyleder. 
Her ne pahasına olursa olsun, halk 
kütlelerine maddi vaziyetlerinin 
salahı vehmini vermek lazımdır. O 
zaman, ücret ve fiyat yükselişleri 
ve aynı zamanda fiyat yükselişi ile 
para devaliiasyonu arasında bir ya
rış başlar. Nihayet, ve hakiki kıy
met olarak, yani eşya ve yahud hiz
metin satın alınma kabiliyeti ola
rak işçinin ücreti daha fazla bir şey 
ifade etmez, fakat bunun aksine o
larak ve gene hakiki kıymet olarak 
iktisab edilmiş servetin geliri e
hemiyetli surette azalır. Neticede 
millet fakirleşmiştir. Maddesinden 
bir kısmını kaybetmiş, büyüyen 
güçlükler karşısında zafa düşmüş
tür. 

Bunu, fransız parasının satın al
ma kabiliyetinin azalması kadar 
hiç bir gey ifade edemez. Halk cep· 
heıinin iktidar mevkiine gelmeai
nin arifeıinde Fran•ıı:, Amerikalı 
Ue İngilize ni•betle para•ının satın 
alma kablliyetinden ancak üçte iki
sini kaybetmiıti. Ve bu münasebet
le şunu da hatırlatmak faydalıdır 
ki dolarla ingiliz lirasının deha 
sonraki sükütu hasebiyle Puankare 
.franca ni•betlc vaaiyetini de ıalih 
•tmitti. 

H alk cephesinin iki sene ikti
dar mevkiinde kalmasından 

•onra Fransa, ingilizle Amerikalı
ya nisbetle parasının satın alma ka
biliyetinden yedide altısını kay
betmişti. Nitekim, altına nisbetle 
Fransız frangı - resmi hiç bir pa· 
ritesi olmamakla beraber - takri
ben 27 miligram altuna muadildir. 
Halbuki harbden evvel Fransız 
frangı 225 miligram altuna tekabül 
ederdi. Bundan başka 1936 senesi 
nisanında Fransız banknotları Fran
sa bankaıına mevdu 4125 ton al
tunla garanti edilmekte olduğu 
halde 1938 nisanında Fransa bank
notlarının karşılığı olarak ancak 
2400 ton altun kalmıştır. 

Halk cephesinin ileri unsurları 
artık kimse tarafından münaka~ 
mevzuu olmayan mufavvakiyetsiz. 
liği, onun hükümet ve adliye faa. 
liyetindeki çekingenliğe hamlet
mektedirler. Bunlara göre şayed 
halk cephesi "zenginlere kiselerini 
açtırabilseydi" bütün güçlükler iza
le edilmiş ve vadedilen refah da 
teesaUs etmiş olacaktı. 

Milkteıep ıerveti verHet annili· 
teıinden daha iyi hiç bir ıeyle ölç· 
mek mümkUn değildir. 1913 de bu 
annUite be! milyar beı yUz milyon 
altun frankla ifade ediliyordu. 1937 
de ise ıs milyar klğıd franga in· 
mit. yani altun kıymetinin % 76 
ıını kaybetmiıti. Kredi fonsiye mU
tehaasııları tarafından yapılan tah
minlere göre gayri menkuller kıy
metinde de 1913 ile 1937 arasında 
aynı tenezzül nisbeti görUlmekte
dir. Nihayet, Paris borsasında ko
te edilen vadeli Fransız kıymetle
rinin yekunu yapılacak olursa 1913 
ile 1937 arasında altun kıymet ola· 
rak tenezzülün % 92 yi bulduğu he
yecanla müşahade edilir. 

8 ütün bunlara rağmen 1936 
nın son Uç ayı ile 1937 nin 

ilk Uç ayı ara•ında aatın alma ka
biliyeti % 10 daha diltmüı. i'ıizler 
sayııı bir eene evvelkine nisbetle 
30.000 artmııtır. 

Memurlar ve ~ütekaidler maaı· 
larının artırılm&8ı için uğra§ıp dur· 
maktadırlar. Filvaki 1935 de satın 
alma kabiliyeti 100 olan bir memu
run bugünkü kabiliyeti - maaşlar 
yUkseldikçe - 80, 70 ve hatta 60 
dır. 

Köylü iıe 1936 ile 1938 arHında 
satın alma kabiliyetinden % 50 
kaybetmiştir ; zira bugün her satın 
aldığı mala bu nisbette fazla para 
ödemek mecburiyetindedir: Halbu
ki bazı ziraat maddelerinin fiyatı 
% 10 ili 20 tezaytıd etmemittir. 

Bu rakamlara bakarak Franıanın 
harab olmuş olduğuna ve gittikçe 
bitkin bir hale geldiğine hükmet
memek mümkünmüdür? Fransız is
tihsal endeksi 1936 dan 1938 e ka
dar 102 den sg a dutmuıtur. Tica
ret billnçoeunun açığı 5.500 mil
yardan 19.50 milyyara çıkmı§tır. 
Masraf mütemadiyen artmaktadır. 
Fransamn milli geliri 220-230 mil
yar, devlet maırafları i•e 120 mil
yardır. Demek ki millet gelirinin 
yarısını devlete vermektedir. 

ltte bilanço budur. 

Cenaze töreni 
B. ~ecib Fazıl Kısaküreğin yeğeni, 

husus~ muhasebe müdür muavini Şev
ket Zıyanın kızı, deniz binba,ıların
dan Muhtar Bindahn eti Bn. Binda
h~ a~ı ölümünü dünkü sayımızda bil
dırmıttik. Genç ölUnün dün yapılan 
c~.n~~e m~r.a~iminde mebuslar, Afgan 
buyuk elçıaı ıle, kocuiyle babasının bir 
çok dostları bulunmuıtur. 

Teşekkür 
Barika Bindalın cenazeıine gelmek 

~u~e~ile ve sair yollarla ıstırabımıza 
ıştırak eden muhterem bildikJ.crimize 
teşekküril vazife biliriz. 

Kocaaı: Mümtaz Bindal 
Babası: Şevket Ziya 

1 Lord Artur, gazete elinde olduğu 1 çekmiş olduğu bütün bu iztirablara e- 1 silir kesilme .. .. . . . 
halde birden bıre kulübden dışarıya sefle_?IDiyor, Sibil de bir kadının bir mahlukları 0~ y~r yuz~~n e.n dıı.ız 
ko§tu ve kendisini durdurmak isteyen erkcge verebileceği en güzel şeyleri, kendilerine iu~ 8;~vr ı kı, on~~~~ 
kapıcının hayretleri içinde bir arabaya ıefkat~ muhabbet ve taabbudu kocası· hareket ediy yl Ş a~rıanı~~ h kotu Lord Artur Savilin 

cinayeti 
Yazan : Oıkar VAY LD ·çeviren : Nurettin ART AM 

\\~===============Tefrika: 11 ==~ 
hızan da taliin kendisine bu kadar 
haksızlık etmiyeceğine kanaat getiri· 
>'ordu. 

İki defa el bakıcısının Vest Mun 
Strit'deki adresine gitti; fakat evin zi· 
lini çalmağa cesaret edemedi. Hem işin 
hakikatini vüzuhla öğrenmeğe can atı· 
>'or, hem de bundan korkuyordu. 

ladı. Gazete bu batlık altında 9unları 
yazıyordu: 

"Dün sabah ıaat yedide mefbur el 
bakıcııı Bay Septimuı R. Pocen'in ce
ıedi Grinviç'de §ip otelinin önünde 
karaya vurmuıtur. Bu zavallı adam, 
bir kaç gUndenberi kayıptı ve el ba· 
kıcıları mahfillerinde akibetinden en-

atlayıp Park Leynri'e doğru sürdür· na verıyordu. lamaz ?orKar.k u ocers ~ atı~· 
dil Onlar için bir a k . . mısın or un!i sahtekarın bı-

• • • § macerası bır re- rısi idi Hi b' . ld 
Bir pencereden kendisini gören Si· alıte tarafından öldürülmemitti Dai- dim. h~tta ~ ~ şe~e a m§. et~~-

bil ni,anlı11nın iyi bir haber getirdi· ma genç olduklarını hissediyorl~rdı gen~ affetti nFekn ı.."..ç_ parak ı•t~1•
1 ; 

g- · · h' cd · · o kar"ı· Yıllar . . · m. a at uana af mı ı an 
ını 111 er gıbı 01Jnu9tu. nu _ ,. ca sonra ıkı güzel çocukları etmesine taba .. 1 d d" B • 

lamak üzere merdivenlerden aıagıya olmuştu, Bir gün Leydi Vindermir dil· dam beni el~ ~ ~m~ ım. ~ at 
indi ve çehresini görünce her teyin iyi kün oğluna dügün hediyesi olarak ver- ettirmi"ti~ c::. .md.ıcı 1ıgın .an ne rek 
old & nl diği ıevi ı · . . T • ııtl ı te epatıye mera 

u,.unu a adı. . .mı eve'. Alton Prıorıye bir zi· sardım. Bu daha ğl r 
Lord Artur: yaret ıçın gelmıtti. Bir gün öglcden _Leydi y· d e ~ne~ :;.k l . _ 
- Sevgili Sibil, diye haykırdı, ya· aonra Leydi Artur ile bahçede bir Ji- leyhinde buluın ermılr, e ıAcı ıgı, an 

l 
. - . . . nmama ı11nız. rtur u 

un ev eneceğız. mon agacının altında oturur ve ıkiıu de aleyhinde b 1 . d·-· 
S"b'l l ·· "l k· birer ü . . .. . u unmaıını ıateme ıgı ye· 

ı ı , yaı ı gozlerle gu ere • g neş parçası gıbı guzel hır er- gine mevzu b d K d' · · b ba· 
lllh · k ed" ·· 1 neden kek ve b · k - . . u ur. en uıının u - ı çocu , d ı, oy eyae .. . ır .ız çocugunun ıkı tarafı histe gayet ciddi oldu - unu temin ede· 

pa1taları ısmarlamadık? gul fıdanlarıyle süslü yolda oyun oy- rim. g 

dnama~arını seyrederlerken Leydi Vin· - Sibil her hal...ıe onun buna inan· 
ermır c h"b · · il · · • ""' • v sa ı csının e erını tuta- dığını söylemek istemiyorsun, öyle 

rak aordu: d · ·1 ·? egı mı 

- Mesud musun Si bil? 

-5-

Butleging, raketiring, 
Kidneping ... 

Bu ıkelimelerin dilimizde hiç bir 
zaman karfılıklarının aranmıyaca

iını ümid edelim. 
Butleging ... İçki yaaağı yürümek

te iken amerikan haydutlarını zen
gin etmiı olan bütün vasıtalara bu 
iaim verilirdi: içki kaçakçıhfı, gizli 
fuhuı, kumarhane ve benzerleri ••• 

Raketiring, endu.tri ile ticaretin 
haraca kesilmelidir. 

Kidneping'e ıelince; bu, ameri
kan haydutlarının tüyler ürpertici 
mel'anet vaartaııdır: Çocuktan da
ia kaldll'arak ailelerinden para ~ 
parmak ... 

Tayyareci Lindberı'in zavallı 
yavruau ve yıllarca ıünnüt olan 
Haupman daviaı hali ·hatırlardadır. 
Buıünlerde de bütün Amerika, hay· 
dutlarca çalınan iki çocuğun feci a· 
krbetlerinin hikiyeıi ile çalkan
maktadır. 

lnzıbath bir cemiyette haydudun 
rolü zindanda, idam ııehpasmda, ve
ya elektr;ik iskemlesinde can ver
m1tkten batka ne olabilir? Ameri
kan haydutları da memleketlerinin 
adaletinden bundan batka bir f9Y 
bekleyemezler. Ancak, Amerikada 
içki ya.aiından evel aarhotluia at
fedibnit olan cinayet bolluiu bu 
memleketin lturu olduiu devirde 
belki tekil deiittirmif, fakat aynı 
tempoda devam edip gitmittir: But· 
leıer'lerle poliı kuvvetleri araamda· 
ki hadiselerin akiıleri - ıazete ve 
filimler vaartasile - bizlerin bile zi· 
hinJerimizde ve gözlerimiz önünde
dir. Filvaki lturululı, Amerika için 
aakin vatandaılarm da iater iatemez 
ittirak ettikleri cürümler aahuını 
geniıleıtıniftir. Şimdi, çoialan kid
neping vakaları karııaında fÖyJ. dü
ıünenler vardır: ''Butleging haydut
lara İf temin ediyordu. 1 . i yaaağı 
kalkınca bunlar i!aiz kalmışlardır.,, 

Bu, içinden çıkılmaz bir fasid da
iredir; kaldı ki içki yasağı zamanın· 
da da on bet çocuk kaldırma hadisesi 
olmut ve çalman on bet çocuktan on 
biri haydutlarca öldürülmüttür • 
Kriminoloji müteha&aısları ameri
kan haydutlarında kazanç arzugile 

birlikte c· nic bir sad izm de görü
yorlar. Fakat, muhakkak ki, butle· 
•iım'in, r&ketiring'in, kidneping'in 
aebebleri daha derinlerdedir: Ame

l"İka çok zengin, çok fakir, çok kala· 
balık bir memlekettir, 'Ye Ruzvelt'in 
almıt olduğu SO$yal tedbirlerin İa· 
betini teılim etmek lazımdır. 

- Netice ne olacak? 
- Netice, Amer.ikada haydutlarm 

amansız bir tenkile tabi tutul&rak 

ortadan kalkmaları olacaktır. Hangi 
Joekilde revaç bulmut olursa olaun 
haydutluğu hiç bir inzıbatlı cemi7et 
çekemez. - N. Baydar 

Bu haftanın ma~lar1 
Bölıe Futbol Ajanlıiından ı 

11 HAZİRAN CUMARTESİ 

ANKARA GÜCÜ ALANINDA 

Muhafız Gücü - Demir Spor 
B. Takrmlan 

Saat 1 S. Hakem HikmetAkgöl 

Ankara Gücü - Galatauray 

B. Takımları 

Saat 17. Hakem Orhan Atak 

- Fakat neden? 
Lord, kendisini bir hasır sandalya

ya atarak: 
- Çünkü bütün hayatımm saadeti

ni ona borçluyum da ondan, dedi. 
- Sevgili Lord Artur, ona borçlu 

olduğun nedir? 

Artur, elindeki gülleri karısına ve
rip onun menekşe renkli gözlerine ba
karak: 

- Sibil, diye cevab verdi. 

.- ~e ıaç~a şe?'• diye bağırdı. Ley
dı Vındennır, butün hayatımda saç
manın bu türlüıünü duymuş değildim. 

(BİTTl) 

O~kcr Vayld'ın yeni bir romanı 

Kentervil hortlağı ~ihayet hakikat belli oldu. Bir ak· 
kl1'l kulübün cigara ,alonunda otur
~uı,. cigara içiyor ve yorgun argın 

1 
Urbıton'un Geyeti tiyatrosunda ıöy· 

enen komik şarkı hakkında anlattıkla· 
~ını dinliyordu. Bu aralık garson, elin-
1\.e akfam gazetelerile içeri girdi. Lord 

!'tur, Sen Ccymis gazeteıini aldı ve 
~>'falarına birer birer göz gezdirirken 
ır havadiain ba•lılı görine çarptı: 

di9e ediliyordu. Kendisinin fazla ça· 
lışmak yüzünden uğradığı muvakkat 
bir cinnet ncticeainde intihar ettiği 
zonnolunmaktadır. Tahkikatı idare e· 
den müstantik heyeti de bugün öğle
den sonra bu hükme varmıştır. 

Üç hafta kadar sonra Sent Piter ki
liscainde nikih töreni yapıldığı .zaman 
orau ı:arif kıyafetli büyük bir kalaba· 
lıkla dolmu9tu. Nikih duası Çiçester 
dukaaı tarafından gayet müessir bir 
surette okunmu§ ve davetlilerin, he· 

men hepsi bu gelinle güveyden daha 
güzel bir çift görmediklerini söyle· 
mi9lerdi. 

- Aziz Leydi Vindermir, 

- Kendisine sorunuz Leydi Vin
elbette dermir, kendisi iıte burada. 

mesudum; siz değil misiniz? 

- Benim meıud olmağa vaktim yok 
Sibil. Daima, en sonra bana takdim e
dilen son fahıstan hoşlanıyorum ve 
daima, insanları tanıyınca kendilerin
den bıkıyorum. 

O aralık Lord Artur, bir sarı gül de
meti elinde ve dana ederek yürüyen 
çocukları yanında bahçeden çıkageldi. 

- Lord Artur? 

Meşhur İngiliz edibi Oskar Vay/d-
111 yazdıgı ve bizim tefrika ettiğimiz 
"Lord Artur Savil'in cinayeti" romanı 
bitti. 

ili~ EL BAKICISININ iNTiHARI 

Heyecanla tarardı ve okumala bat· 

Bay Pocen'in insan eli hakkında 
yazınıt olduğu mlihim bir risale yakın· 

da ne§redilecek ve hiç fÜphcsiz büyük 
bir alaka ile karşılanacaktır. 

Müteveffa altmıf bet yaşındı idi ve 

hiç akraba vo tullQkatı yoktu." 

Onlar, güzelliklerinden daha fazla 

meıı.1ddular. Lord Artur, Sibil isin 

- Arslanlarınız sizi tatmin etmiyor
lar mı Leydi Vindemıir? 

- Hayır iki gözüm, arslanlar ancak 
bir mevsim için iyidirler. Yeleleri ke-

- Evet, Leydi Vindermir. 
- Siz el bakıcıhfrna inanır mısı· 

nız kuzum? 
Genç adun gülerek şu cevabı verdi: 

- Şüpheıiz inanırım. 

Ayni muharririn bu romanla birlik
te bir cild içinde ne§rettiği diğer bir 
roman bunu takib ediyor. Bu roman 
"Kentervil Hortlağı"dır. ' 

Bundan önceki romanı takib etmiş 
olanların bu yeni tefrikayı da lezzetle 
okuyacaklarıaa emirıiz.) 
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YURDDAN RESiMLER 

Sivas kazalarında yap.tan yeni yollardan biri 

T arila aersmntlen 6ir lıöte 

Manisada radyo neşriyatı ve sergi 

Arı lar 
Bal almak istiyen 

Bir adamı 
öldürdüler 

Balıkesir, (Hususi) - Bir kaç 
sün evvel tehrimiz köylerinden 
b irinde büyük bir yılan, bir deli
kanlıyı zebirliyerek öldürmiif
tü. Ilıcada da buna benzer bir 
bidiae olmut, bir adam anlar 
tan.fmdan zehirlenerek öldürül
müftür. Hidiae töyle olmuttur: 

Ilıcada Muıtafa Arıcı admda bir 
adamm arı kovanları vardır. Her za

yo tesiaatmı tamamlamıt. tehrin muh- • man arı ve bal itleriyle uğraıır. Hl-
telif yerlerine bet lıoparlar ko---. Halknmde iki aerci açılmıttır, diH eıl1n« kovanlarm aahibi, gene bal 

Maniaa, (Huıuıt) - Halkevi rad- ~haberler yayılmaktadır. 

'~ :S' 0 ·Mf!lllllıRll petekleri foplarken bii-
~~:r: ::ı~ır::iter~~ ~ ~r!ıe .1'1fer ıer- etmişlerdir. Za ı 
teclir. Ayrıca konferanslar ve gunluk gısıdır. dm§ karşısında ne yapacağını şaşır-

-------------------------- mıt. eliyle yii%üne gözüne dolan arı-
ları kovalayıp ıilkmek iıtemipe de, 

Mil nl rf• J J kıaa bir zamanda bütiin arılar vücu-YO ar sa ıy e yapı an dunun çıplak kalan her tarafını bp-
lamııtır. ArılarJll bu Ani hücumu br-

kanal bar •ı d pamda Muıtafa kaçmak iıtemipe de ve &J ~ an sonra biraz ıonra olduğu yere baygın bir 
halde dil§IDÜttür. Arıların zehiriyle 

------ı hem adamm kanı zehirlendiği, Mm 

c:ukurovada Çatlak Tma de 'rilcudunun her tarafı tittiği için 
nefes alamıyacak bir bale gelmit ve -.n• ölmUt~r. 

toprak kalmıyacak •• lzmirde 
kazılar 

lzmir, (Huıuat) - Tilrk Tarih Ku
rumu lsmirde kazılar yaptıracaktır. 
Kıurum, ilk it olmak üzere Agora ka

zıları için 2000 lira tahsisat vermittir. 
Kuılar, müze müdürü B. Salihattin 
Kantarın nezaretinde devam edecek
tir. 

llilla bavaliainıde Karyalılar devri
ne aid medeniyet aerlerini meydana 
çıkarmak için yapılmakta olan kurla 
ra mevsim milnuebetile ıon verilmit
tir. Gelecek yıl devmı edilecektir. Mi
ita kazılarını kültür Bakanhğmm mtı
aaadesiyle yapan İsveç heyeti, lzmire 
gelmiftlr. Buradan laveçe dönecektir. 

Mersinde köy sallık konalır1 
karsı 11ıllyor 

Adana, (Hususi) - iki yıl IODR Ç~ yeni bir de'Yir 
hatlıyor. Bu "Su devri" dir. Çünkü iki yıl IODl'a, Tanm onamm 
bajnnda, susuzluktan çatlamıt tarlalar s6~tiz· Arbk Jai· 
mar gözlemekten bıkmıı ümidaiz sözlerini .... ,.. dilanit .. 
bekleyen çiftçi yerine, tarluiyle utrqan, alm terinin wneraini 

Kanall in Menin, (Hmuat) - Köy kanunu-
toplayan meaud ÇulmrOYab ile arın patı çok ilerlemit bu- nun 14 UncU maddesi mucibince köyler 
Jrartılapcaiız. Bütün Çukurova lunuyor • Bu inpatta d8rt binden faz- için yetittirilecek olan sağlık korucu
sibi, T araua ovasının da sulan- la mnele çalqmaktadır. BGyik bara- larma Meraind~ de bir kura açılmMma 
muı için açılmıt olan bnallarm jm iııpamdan aoma Tanue elektriii Sıhat vekaletince mileaaıde edilmit we 
infaatı büyük bir hızla devam de beyu k&nUrden iatifadelenerek villyetçe llzım ıelen tedbirler alm· 
etmektedir. iıtiWl edilecektir. mıftır'. 
Şimdiye kadar -bir kaç deiirmen it- Cumhuriyet hUkOmetinin kuracaiı Bu korucular tercihan her kaytiıı 

letmekten batka bir it görmeye~ T~- büyük elektrik aantrallarmdan biri- yerllalnden seçilecek ve merkes de 
IUIUD Ber~ Ç~yma, cumhunyetın ıinin de Berdan üzerinde kurulacağı kendilerine llzım gelen malQmat Stre-
yaratıcı elıyle bır ıem takılacak ve söylenmektedir. tildikten sonra kendi köylerinde ma-
bu ıular dudağı çatlak tarlalara, on- atla çalıpcaklardır. 
mn yakıcı gUnetinde kavrulan kiSyle- Su tnlaatmm Uıımalinden sonra Korucular köyün ııbht kalkmmuı-
re yeni bir hayat verecek, yepyeni bir Taraua po~cılılı. Hbaeclliii de na daimi ıurette nesaret ve hbmet e
devlr açacaktır. ~öz alıcı bır inkipf ıaeterecek· decekler, her banli bir baltalık zuhu-

"'Su devri" ile Tarauı en bllyilk bir tir. - Nlbad TANOVNBR runda derhal lllili makamları ve vazi. 
hamle yapacaktır. fedar1an haberdar edeceklerdir. Ko-

Tarlalara ıu verildiği yıl, timdi Siv•'ta tayinler rucular ayal samanda kayUn ıu, temiz-
2.500.000 olan pamuk iatihaalltı en u Sivu, (Hueuat) - Belediye fen he - ilk ve liair sallık itleriyle de çok ya 
altı milyonu bulacak, hububat latibaa- yeti mlidtlrltliibM mihendiı Süreyya kından allkadar olacaklar ve aldıkları 
Jatı 1.000.000.000 rakamım tutacaktır. Baydar, cumhuriyet mllddei umumi mu direktif dahilinde çalıprak köylerde 

Berdan balaninde yapılmakta olan •'rinliline Dtnlk cllmhuriyet mOddei- &deta bir gis vazifesini göreceklerdir. 
lmnallara. barajlara cumhuriyet htlkO- a-• .. !laaa 'ODlll taJ.1a eıılilndtler - Açılacak kunlar altı hafta deqm ede
~ .U,__ urfetmebedir. cıeJr. cleıWr rCllDI dıakWllr *Afııa· 

lzmir köy öğrebnen okulunun 
yıllık bayramı iyi intiba bıraktı 

Köye bilgi ve ısık götürecek olan köy öğretmenleri 
ve eğitmenleri nasıl çalısıyorlar ? 

Burıdl llaklkl 
köy muılllmi tipi 

yetlıtlrlllyor 

Köy davamızı bu 
köy çocukları 
başaracaktır 

lzmir, (Hususi) - Maarif Ve
kileti tarafmdan Kızılçulludaki 
eeki Amerikan kolejinde açdmıı 
olan köy öjretmen olmhmda, yıl
lık bir bayram yapılmq ve batta 
vali olduiu halde kumandanlar, 
alakadarlar, tehrin münevver ıi
maları ve köylü ler hazır bulun
muılardır. 

Byaramda nutuklar, konıerler, mü
samereler, ziyafetler verilmiı, köylü 
talebe arasında muhtelif miilabakalar 
yapılmıt miaaf ir gelen köylü kızları, 
davul zurnalar önünde, milli kıyafet
lerle oynamıılardır. Bayram çok iyı 
intibalarla geçmittir. 

Melrte6 nanl çalııı;yor ? 
Müessese, köy öğretmen okulu ve 

çavuılara mabıua elitmen kunu ol
mak ibere ikiye ayrılmıftır. Kunun 
müddeti bir ıenedir. Diler yerlerde 
açılmıt kuralar altı aylıktı. Vekalet, 
bir randıman mukayesesi yapabilmek 
için bmirdelri kursa bir sene müd
det ta~ etmittir. 

Köy tilretmen okulu da, köy ilk o
kullarından en zeki, en çalıtkaıı ta1e • 

TalelHler oeley6ol oyrımında, altta Myirciler, en altta lıö;, 
lnzlan 6ayram yapıyorlar 

beler içinden .eçilmit ve büyük bir de, köyde kadın itini, ev bilgiıi. di
orjinalite tqımaktadır. 200 talebesi kit. biçki, nakıt. tvukçuluk, ipekçilik, 
vardır. Burada yetiteeek muallim ti- müzik ve aaireyi öirenmektectir. Kö
pi, tamamlyle tay içindir ve kiryUl- ye, tam bir kadni .... muallim olarak 

de köy mektebine lbım olan blltiltl 
•tya Tabure, yemek muuı. yazı tah
taları, fizik ve tabilye odaları için 
dolaplar, mekteb 'bpı ve pencereleri 

, uklarmı ve 
varcıhk, marangozluk, demircilik, eh- duvarcılık, fotoğrafçılık, demircilik, ğitmenleri iş başında çalıprkeıı gör 
li hayvan yetiştirmek, arıcılık ve sa- tenekecilik, hayvan bakımı, araziyi düler. 
ire gibi itleri de köylülerle be~aber işlemek ve ekmek dersleri de göateri- Mektebin fizik v ya JabodltU· 
ve köylüye yol göstererek bqaracak- liyor. Kay öğretmen ve eğitmeninin varları, tarih, . ya saloııW't ne-
tır. Yani kay, umumi bayatmda her vaziyeti ıudur: batat 1lbo 1

• hır de ~phaneai 
aman kartılattıiı bu gibi itleri, mu- Duvar yapacak, demircilik atelye- var. ~b~a. talebeye lizım olan 
alllmiakı neuret ve irpdı ile bizs.t ıinde el menpesinden tutun da tü- d.- .... mesı ıle ufak tefek etya 
görmeie IJatbyacaktır. Bu muallime, tün karık çapaları, tahralar, tırpanlar ..-_ b~r de kooperatifi mevcuddur. 
nazar! mal~mat ile mektebin geniı imli edecektir. Tenekecilik denin4' )landolın deralerine aid aalonda 20 
çiftliğinde, fennt çiftçilik de öğretil- mangallar, borular, ıu değirme~ kadar Mandolinle çocuklar ne cüzel 
mektedir. Keza, buradaki kız muallim tennüıifon tamiri, dülıercilik ~- parçalar çalıyorlardı. 

İzmir halkevinin tertip ettiği 

spor bayİ-amı heyecanlı oldu 
İzmir, (Huıuıt) 

Halkevimizin 
tertib ettiii ıpor 
bayramı Alaancak 
aabumda kutlan
mıt ve avcılar da 
dahil olmak üzere 
muhtelif ıİ>or te· 
,ekkülleri ve mek
teb ıporcuları bay
rama ittirlk etmit
lerdir. 

Tören bir ceçid
le batlamıt ve bu· 
nu iıtiklll martı 
taldb etmittir. 

Mıllaabaka 1 a r • 
bilhuaa mJar ~f 
ımdaki mub
yarıtlar .. oyun· 
lar çok aJlblı ve 
hey8cob ıeçmit
tir. yeni rekor 
yoktUI'· Fakat re
kol'larm hepsi de 
._rareısdır. Ayrı
ca. Kemalpafa yo
lu tlzerinde de bir 
lriaiklet müaabab
ıı yapılnııt ve bi
rinciye bir bisik
let hediye edilmit
tir. Oyun ve mUaa-
bakalarm birinci- 7~itl töreni ue 
lerine de ftll ta Myİn:İler 
raf lll4tan muhteli,flM ......... _.. ..... _.._ 
hediyeler dalrtıllDlfbr. 

Bir kadın kocasını 
öldürttü 

Mersinde 
• 

geçınme 

anket i 
Menin, (Hauıt) - Birkaç mUlıilll 

,ehr~zde lktıud veklleti tarafmdall 
açılan ıeçinme anketi febtimlade de •· 
çılmıttır. Hayat pahalılılı ilo ıaUcade
le için bu anketlerden aım.n .tlceler 
üzerinde ilmi tetkikler yapılacaktır. 

Bu it i~in vuifelendirllen tkt...ı 
veklleti kontrolörleri bütün hazırlık
ları ikmal ederek vuatt geçimde iatr 
nilen vuıfları ve tartları haiz ailelet 
seçerek aile büdcesi karneleri dağrt

mıtlardır. Ailelerin dolduracakları bil 
karnelerle halkmıızm ıeçinme vazi
yetini tahlil ve bayat pahalıhiını teli" 
vire yarıyacak mal fiatları, ev kiralatfr 
tenvir ve teahin masrafları her türlt 
hizmet ücretleri huliaa bir aile büdcr 
ıini allkalandıran ve ıeçimae için ir 
tiyar edilen masraflar hesap edilecek
tir. 

Karneler toplandıktan aonra vekl
letçe üzerinde ince tetkikler yapılW 
pahalılığı önleyici tedbirler alı~ 
tır. 

Balıkesir köy ebe mektebinde 
Balıkesir, (Huıuıi) - Şehrimizde' 

ki 4 iiy ebe mektebinde talebe kaydr 
na batlanmıttır. 18-35 yat aruınd' 
olanlar ve ilk tahıilini bitirenll' 
mektebe alınmaktadır. 

dan yerllecektir. Dnıeli (Huıuıt) - Saimbeyli - De- Hanefi de ltıkıdır. Kaclm, verdiği il 
Köylerden korucu olmak iıtiyenle- veli hududu üzerinde tüyler ürpertici ifadesinde ihtiyar kocalı il. ıeçine-' 

. bir cinayet itlenmit. Lütfullah adında dilini, kayın biraderinin arkaclqı 
rin adları J.tenmittir. Menınden eon- ihtiyar bir admı &1d0rillmuttil. Hldi- Hanefi adındaki delibnlıyı sevdi • 
ra Tarsus ve Silifkede kun açılacak- Hnilı Ziilfije, ı., Haefi adındaki bu lftSlye kayın biraderinin de 
tır. Vilayet bu lfe gok tbemiyet Y«· ı auçluları yakalanm•ır.Oıen; zmfl19 dma ettiiia1 81y111Diftlr. Diler 
wJJ&tdlr. • •ıı••· ... ~ Wmıllddir JJI .. 



Yeniş<'hirde parklarda akşam üstfrrı 
çiçeklere kar:if oturup kitab okumak 

zevkine hiç doyum olur mu? 

Asfalt ankaralıya bisikle
tin de keyfini tattırdı. Ak
şam üstleri asfaltta lastik 
tekerlekler üzerinde kay-
manın zevkine doyum 

olur mu? 

o 
Kızılay bahçesinin sa
bah, öğle, akşam en 
büyük müşterisi ço
cuklardır. Çünkü bu
rada bol çiçek, daimi 
bahar kokusu, su ve 
hele bir de kum bah
çesi vardır. Mütema
diyen koğasını dol_ 
durup boşaltan küçü
cük ankaralrnın cen
neti kum bahçesi de-

ğil midir? 

o 

YENISEHIRDE 
o:::::::: ::::::xx:::::::::::::::::::::: <:cccıı:::: : : : : : : : : 

Akşam 

Yenişehirde akşam üstler. 
asfaltrn üzerine sarkan çi
çekler arasında do'!aşıp ha-
va almak ankaralrnrn en 

güzel zevklerinden biridir. 

işte Kızılay bahçesi ve Krzılay'ın ma
den suyunu içip hararetlerini 

dindiren/er 

. _.,.., --

üstleri 

Akşam üstleri Yeni§ehirde asfaltm kenarrnda açrlan ve her sene adedleri 
fazlala§an kahveler her ak§am dolup bO§almaktadrr. Buralarda hemen he
men yer bulmak bazan müşkül bile oluyor. Akşama kadar İ§inin başrnda 

, didinen, çalışan ankaralrnrn sular kararırken burada bir soğuk limonata 
j içmek veya dondurma yemek hakkı değil mi? 
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İspanyol sularında 

lngiliz gemisinin nasll 
bathğı tahkik ediliyor 
ı .... 1iliz gazeteleri hükümetin çok şiddetli 

tedbirler almasını tavsiye ediyorlar 
( Ba§ı ı. inci sayfada ) 

eylemektedir. 
Taymis gazetesi, bugünkü vaziyeti 

Nyon metodlarmı zaruri kıldığı mü
taleasındadır. 

Nyuz Kronik!, lspanyol limanları
na İngiliz harb gemileri göndererek, 
taarruzda bulunacak herhangi bir tay 
yareye atet etmelerini teklif ediyor. 

Deyli Meyi gazetesi de Frankocu
lara aid gemilerin müsaderesi bahis 
mevzuu olduğunu kaydeylemektedir. 

lngiliz gazereleri fili hareket 
iııiyorl.ar 

Londra, 9 a.a. - Bütün gazeteler, 
protestolar devrinin geçmit olduğu
nu ve lspanyol limanlarındaki İngi
liz ticaret gemileri bayrağına hürmet 
ettirmek için doğrudan doğruya ted
birler alınması muktazi olduğunu be
yan hususunda müttefiktirler. 

Sık sık ileriye sürülmekte olan tek
lif, deniz karakolunu takviye edecek 
bir bava karakolu vücuda getirmek 
9eklidir. Gazeteler, bu tayyarelerin 
ve İspanyol limanlarında demirlemiı 
olan bitaraf gemilerin mütearrızlara 

atet edebilmelerini teklif etmektedir
ler. Gazeteler, iktısadi misillemeler
de bulunulmasını, frankist gemilerin 
.zaptedilmesini ve icabında Burgos'
daki ingili.z ajanının geri çağrılması
nı da teklif olarak ileri sürmektedir
ler. 

Bu son teklif, bu Ana kadar Fran
ko'ya taraftarlık etmit olan Deyli 
Meyi gazetesi tarafından ileri sürül
müıtür. 

Deyli Ekspres gazetesi, Nyon iti
llfnamesine imzalarını koymut olan 
devletlerin vaziyeti tetkik etmek üze
re içtimaa davet edilebileceklerini 
yazmaktadır. 

Taymis gazetesi, İngiltere hüküme
tinin kabul edilecek en iyi usulleri 
İspanyadaki mümessillerinden alaca
lı raporları tetkik ettikten sonra tes
bit eyliyeceğini yazıyor. 

Franau gemisi bombalandı 

Valanliya, 9 a.a. - Denian limanın
da Bn.ban iamindeki frarwz gemisinin 
bombardnnanı neticesinde altı kiti öl
milf ve altı kiti de yaralanmııtır • 

Papa da 
teessüflerini 

bildirdi ! 
Pariı, 9 a.L - Figaro gazetesi, Ku

telıond Offo'dan alnuı olduiu bir tel
crafı ne9retmektedir. Bu telcrafta bil
huea ıöyle denilmektedir. "Papa, 
Kardinal Facelli'yi general Frankoya 
bir meaajla göndererek geçenki hava 
bombardımanları dolayısiyle teeuüf
lerini beyana memur etmittir. 

* Vatikan, 9 a.a. - Ekseriyetle iyi 
malOmato\ almakta olan mahafilden 
öğrenildiğine göre, papalık makamının 
Franko hükümetini sivil ahalinin tek
rant hava bombardımanlarına uğrama
sına mani olması için mezkilr hükü
met nezdinde müdahalede bulunacağı 
söylenmektedir. Papalık makamının, 
bir müddettenberi kendisini Franko 
ne.ıdinde temsil etmekte olan Monsen· 
yör Cikonyam'a talimat vermit olduiu 
söylenmektedir. Vatikan'ın yapacağı 
bu te9ebbllsiln hiç bir zaman protesto 
mahiyetinde olmıyacağı, fazla olarak 
nudinde bu tetebbllslln yapılacağı 
hUkUmete kartı dostluğa mugayir hiç
bir mahiyeti olmadığı iz~tan müstağ
nidir. 

Daladiye'nin verdiği bahat 

Paris, 9 a.L - Bugiln öileden sonra 
mebuaan meclisinin bafvekili B. Dala
diye, mebusların Arijedeki tayyare hl· 
diaeleri hakkındaki bazı suallerine ce
vaben af&iıdaki beyanatta bulunmuf· 
tur: 

.. _ Tuluz tersanesi mütehassısları, 
Fransa ıruisine dil,en bombaların 
banci memleket malı olduğunu tesbit 
ilı meıculdilr. Tecavüz eden tayyare· 
lerln hanci millete aid olduiu hakkın
da timdiden bir ,ey söylenemez. Fa
kat ben phaen, lıpanyol hududunda
ki fransız kıtalarına bu hududu teca· 
yüz edecek her tayyareye derhal atet 
açmaları emrini vermit bulunuyorum. 

Diler taraftan tam kadrolu bir hü
cum filosu budud civarında bulunmak· 
ta" bu filoya menaup tayyareler, mü
temadi surette karakol vazifesi gör
mektedir. 

Çekoslovakyado 

Askerliğin 
uzatılması 

Alman gazetelerinin yeni 
hümmlar1na vesile oldu 

Prag, 9 a.a. - Engersberg'de südet 
alınanları partisi memurlarının evle
rinde silah ve mühimmat depoları bu
lunduğuna dair bazı gazetelerin neı
riyatını Çekoslovak matbuat bürosu 
resmen tekzib etmektedir. 

Vç ıenelik askerlik hizmeti 
olmUf biımif .ayılıyor 

Berlin, 9 a.a. - Havas ajansı muha
birinden: Matbuat, Çekoslovakyada 
Uç senelik askert hizmet sisteminin 
teessüsünü olmut bitmit addetmekte
dir. 
Volkiıer Beobahter, diyor ki~ 
"Çekoalovakyanın, dahili sulhu nas

yonalistlerin isteklerini tatmin etmek 
suretiyle temin etmemeğe ve sadece 
kuvvete istinad etmeğe karar vermiı 
olduğu gösterilmek istenilmektedir. 
Çekoslovakya, çek olmıyan topraklar 
üzerinde Prag'ın hegemonyasını tesi
se aid temayülleri terketmeğe muadil 
olan fedakarlıkları yapmaktan ise her 
,eyi kaybetmeği tercih eder görün
mektedir. 

Çekoslovakyada üç senelik askerli
ğin tatbiki, bundan 15 gün evci ilan 
edilen seferberlik ve enternasyonal 
bakımdan vahim bir tedbir olan bu 
seferberliğin ilga edilmemesi nevin
den yeni bir tahrik eseridir. Prag hü
~ _..,ıeıı:ette a\lkQneti tctia et
mek l~eml.,or." 

Berliner Börsen Zeytung gazetesi 
de Çekoslovakyanın takib etmekte ol· 
duğu askerlik siyaseti yüzilnden Av
rupada bir karıtıklık unsuru haline 
geldiğini tebarüz ettirmektedir. 

Südeı muhtırtuına Hrilen 
cevab ve alman gasereleri 
Bertin, 9 LL - Berliner Tageblat 

gazetesi Çekoslovakya batyekili B. 
Hodza'ya südet alınanları tarafından 
verilen muhtırayı mevzuu bahsederek 
Çekoslovakya hükümetinin derhal 
memnuniyeti mucip bir cevab verdi
ğini mliphede etmektedir. 

Berliner Börsen Zeytung ıazeteei 
de sildet alınanlarının artık uzun müd 
det çeklerin vakit kazanma siyasetle
rine tahammül cdemiyeceklerini ve 
sathi bir tesviye tarziyle de iktifa ey
lemiyeceklerini yazmaktadır. 

Çeklerle polonyalıların 
kavgtuı 

O.tro, 9 LL - Supkar nahiyesin
de çeklerle polonyah halk arasında 
bir kavıa çıkmıt ve birkaç kiti yara
lanmıttır. Baflarında öğretmen olan 
bir çek grupu bir gezinti yapmakta o
tan polonyalı izcilere tecavüz etmiı

tir. 

Yeni Antakya 
valisinin beyanatı 

( Bııı ı. inci say/ıdı ) 

Valiyi va.zifeıi bafında ziyaret eden 
kumandan Kole, orada bulunan me
murlara blr nutuk aöyliyerek ezcümle 
demittir ki : 

.. Her yerde memleketi ekseriyet 
unsuru idare ediyor. Ekalliyetler bu
na tibi olurlar. Türk - fransız dostlu
ğunun her türlü halelden vikayesi 
için bütün icraatı yapacatız. Biltün 
memurların bu zihniyetle hareket et· 
melerini isterim. Aksine hareket e
denler derhal cezalandırılacaklardır. 

Belediye Mecliıi Reiıliği 
Antakya, 9 a.a. - Havas muhabiri 

bildiriyor: Suriye yük.sek komiserinin 
-Sancaktaki delegesi kumandan Kole, 
B. Müniri Antakya belediye mecli.t 
reisliğine tayin etmiftir. 

Sancakta örft idare hali meri bulun
makta ve ıUkQn hUkUm ıürmektedir. 

Parla Müakereleri 
Parla, 9 a.L - Hariciye nasın Bay 

Bonne, bu sabah Türkiye büyük elçisi 
Bay Suad Davan kabul etmlt ve ken
disi ile Sancak meseleli haklan la c8-
rüpnliftilr. 

Milli 
abideler 

(Başı ı. inci sayfada) 
biat ve tarihin teselli kucağına 
atmaktadırlar. imar edilmit olan, 
fakat mazisi kıymetlendirilme
mit olan İstanbul ve Küçükaıya, 
bir gün, dünyanın en cazib seya
hat hedefi olabilir. Türkiyede iyi 
bir plan, tehircilik, tabiat ve ta
rih zaruret ve icablarını telif e
den plan demektir. 

Eski eserlerden henüz yqa
makta olanlannı devam ettirmek 
için - bunu bilhaua kendimiz i
çin Miyliyoruz, çünkü hem hu
dudsuz masraf yapamayız, hem 
de yqamakta olan eski eserle
ri en çok olan memleketlerde
niz - bina'yı vazifelendirmek la
zımdır. Kültür Bakanlığı eski la
tanbul medreselerinden bir kıı
mını üniversitenin muhtelif ihti
yaçlarına göre tamir ve yeni va
zifelere tahsis etmit olmakla, 
hakikaten pek hayırlı bir hare
kette bulundu. İstanbul dıtında 
bugüne kadar harab olup gide
ceğinde 'üphe olmıya·n bazı bi
nalar dahi, böyle vazifelendiril
mek sureti ile kurtarılmıılardır. 
Eğer dediğimiz tasnif ve tes

bit iti süratle bitirilirse, her yeni 
mesele ile bir daha tekrarlanan 
münakaıalar ortadan kalkar ve 
mazıya, bizim imar davamıza 
mütkülit çıkaran bir ölüler ta
hakkümü değil, memleketin en 
yüksek kazanç kaynaklarından 
birini teıkil eden bir işletme 
mevzuu olarak görmeğe batla-
rız. 

F. R. ATAY 

Binici subaylarımız 
törenle 

karşılandılar 
(Başı ı. inci sayfada ) 

mında, çok parlak bir tekilde yapıl· 
mı9tır. Binlerce kitiden mürekkep 
bir kalabalık rıhtımı ve rıhtıma mü
C&Yir cadde ve sokakları doldurmug 
~ısı:ııQ. wancı. vali ve beledi
ye retaı 
kumandanı korgeneral Halis Bıyık-
tay, Akademiler kumandam general 
Ali Fuad, merkez kumandanı general 
lhsan llgaz, •Üvari müf etti ti general 
Şemai Tahir, eski süvari müfettiıi ve 
lzmit komutanı korgeneral Mürsel 
Bakil, ordu sıhiye mütehassısı gene -
ral Subhi Yakar, tümen kumandanı 
general Osman Tufan, general Cemil 
Cahid, muhafız kıtaatı kumandanı al
bay lsmail Hakkı, bazı mebuslar, te· 
hir meclisi &zaları, matbuat ve ajans 
mümessilleri, spor tetkili.tı murah
hasları, izciler, mektebliler ve tehrin 
ileri gelenlerinden mürekkep muaz
zam bir kalabalık vardı. 

Süvarilerimize fevkalade mutena 
çelenk ve buketler gönderilmiıti. 
Kahramanlarımızı bimil bulunan va
pur, daha bir hayli uzakta idi ki genç 
subaylarımızın üst gövertede bulun
dukları farkedildi. Vapur yanagtıkça 
heyecan artıyordu. Bir aralık Romada 
kazanılan Musolini altın kupası da 
ıörülünce binlerce kişinin kopardığı 
alkıg tufanı son haddini buldu. 

Saat on altıyı on beıte Polonya va
puru rıhtıma yanagmıg bulunuyordu. 
Genç subaylarımız, ayak basmak için 
iskelenin tamamen atılmasını bile 
beklemediler. Ve iskele hareket ha· 
linde iken inmeğe batladılar. 

Binicilerimizin rıhtımda halkla ku
caklqması ve kaynaJlll&sı çok samimi 
ve canlı oldu. llk sözü vali Muhiddin 
Üstündağ söyledi. Ve tehir namına, 
genç arkadqlarını karıılamaktan ifti
har duyduğunu anlattı. 

Onu takiben Atatürk namına ıilva
rllerimizi kartılaınaaı emir buyurulan 
latanbul komutanı Halis Bıyıktay, 
genç subayların birer birer ellerini 
sıktı ve dedi ki : : 

"- ArlradQflar, 
Büyiilı R.uicumlaunımu•un 6a,a

rılannıadan memnun olduklarım 
adlere müjtlelemelıl• balatiyanm. 
Eminim lıi 6u yüce teıuilı oe iltilat, 
aiJllere yarınki baıarılonnıJı için lli
..,,. selen ~ ve kudreti verecelt -
tir. Ne mutlu a?alere.'' 
Şehir meclisi namına da Avni, kı.a 

bir nutukla hoıgeldiniz dedi ve bun
lara yüzbqı Cevad Gürkan uzun bir 
hitabe ile cevab vererek, ezcümle de
di kl 

H- Cedlerimiz bundan daha büyük 
muvaffakıyetler kazanmıttır. Kuan
dığmm muvaffalayette en büyük im.il 
budur • ., 

SUvarilerimiz balkın ve arkadaıla
rının omuzları üzerinde otomobillere 
kadar ıötUrUldWcr. Otomobiller ha
reket ederken, caddeleri dolduran 
fevkaltde kesif bir kalabalık kendile· 
rini heyeCIJlla alkıılıyocdu. 

ULUS 

Moskovada 

Amerika büyük 

el~isi ıerefine bir . 
ziyatet verildi 

Moskova, 9 a.a. - Hariciye komise
ri B. Litvinof, Sovyetler birliğinden 
ayrılmakta olan Amerika büyük elçisi 
B. Davis ile efinin 'erefine bir .ziyafet 
vermiftir. 

Ziyafette Hariciye komiser muavin
leri Putemkin ile B. Stomoniyakof, 
Belçika elçisi ve e,i, Amerika elçiliği 
erkanı ve Hariciye komiserliğinuin 
yüksek memurları hazır bulunmuıtur. 
B. Litvinof ile B. Davis birer kısa nu
tuk teati etmiglerdir. 

Litvinof söylediği nutukta, yeni bir 
devletin inkişaf ve tekamülüne, yeni 
bir sosyal ve ekonomik rejime ve mil
letlerin yeni hayatına alaka gösteren 
herhangi bir ecnebi mümessilin Sov
yetler birliğinde mü,ahede kabiliyeti
ne vasi bir saha bulabileceğini lcaydet
mif ve demiştir ki; 
"- Davis, işte böyle bir diplomat ve 

müşahit olmuştur. Sovyetler birliğinin 
tetkikine pek çok zaman ve büyük bir 
enerji hasretmigtir. Eğer Davis vatan
daşlarına müşahedelerini, tetkiklerini 
ve objektif hükümlerini bildirecek o· 
)ursa Amerika ile Sovyetler birligi a
rasındaki dostluk münasebetlerinin 
takviyesine diğer her hangi tabii dip
lomatik faaliyetlerin üstünde hizmet 
etmiş olacaktır. 

Sovyetler Birliği ile Amerika ara
sındaki münasebetler siyasi vesikalar
la tesbit edilmediği gibi bir takım te
zahürata da mevzu tefkil etmemiştir. 
Bununla beraber fUna kaniim ki iki 
millet arasında mil,terek sulh emelin
den başkaca karşılıklı muhabbet ve 
takdir hisleri mevcuttur.,, 

Amerika büyük elçisi, verdiği ce
vapta, Sovyetler birliğinde gördüğü 

kabulden dolayı teşekküı etmi,, B. 
Litvinof'un yüksek meziyetlerini say
mıg ve söylediği sözlere tamamiyle iş
tirak ettiğini bildirmiıtir. 

B. Davis, rus ve amerikan milletleri 
arasında bir çok m'üşterek bağlar bu
lunduğunu, Sovyet hilkilmetinin ma
rifetli ge1\4iler yetiştirmek ve sağlam 
bir ekonomi kurmak hususunda takib 
ettiği siyaseti takdir eylemekte oldu
ğunu ve Sovyetler birliğince elde edi-

muazzam gayretle nden doğan b t eser 
olduğunu söylemiştir. 

Amerika büyük elçi.si gerek kendisi
nin gerek efinin Amerikadan bir sov
yet doetu olarak geldiklerini ve timdi 
de d08tluğun üstünde bir hisle ayrıl
makta oldufunu kaydeylemiıtir. 

Amerikada 50 ton al1rhğında 
bir tanare 

Vqington, 9 a.a. - Bahriye nezare
ti hava ıubea.l 41 tonluk Atlantic 
Clippers siateminde büyük bir deniz 
tayyaresi daha yapmak fikrinde oldu
ğunu bildirmektedir. Bu yeni tayyare 
50 ton ağırlığında olacak ve hiç yere 
inmeksizin San Fransisko•dan Havai
ye gidip gelebilecektir. Tayyare en 
son sistem silahlarla mücehhez olacak 
ve mürettebatı 14 kitiden ibaret ola
caktır. Eğer uçuı tecrübeleri iyi neti
celer verirse önümüzdeki seneler için
de bu tipten 15 tayyarelik bir filo vü
cuda getirilecektir. 

Denizlide zelzele 
Denizli, 9 a.a. - Dün . alqam 

saat 20 yi 20 ıeçe kuvvetlı ve de
vamlı zelzele oJmuttUI'· Hasar 
yoktur. 

KISA İSTAllBUL HABERLERİ 
x Anadoluhls&nnda ilci buçuk ya

ıında Fatma adında b~~ kız, bir su ya
lağından su içerken muvazenesini kay
betmlt. yalağa dUfUp boğulmuştur. Yi
ne bugün Bqiktqta, bir beygir Necati 
adında bir çocuğun kolunu ısırmıg ve 
büyükçe bir et parçası koparmıgtır. 

XYalovada Kirazlıda bir cinayet it
liyen Mehmet adında biri btanbulda 
yakalandı, Cinayetin sebebi on lira a
lacak meselesidir. 

X İlk mekteb muallimlerinin kıdem 
zamları kırk, mesken bedelleri 90 binli
radır. Kırk bin liranın kargılığı bulun
muı, bunlann verilmesine bqlanmıgtır. 

Xlstanbul vilayetinin muhtelli köy
lerinde yeniden 30 mekteb yapılacak
tır. Bu ip tanslm için bir komisyon ku
rulmuıtur. Bu mekteblerde dershane
lerden bafka birer muallim evi yapıla
caktır. Aynca bu yıl 1stanbulda 6 ilk 
okul açılacaktır. 

X Befiktq n Beyoğlunda yapılan 

intihap fitlerinln tatbikine 1'4atilı kaza
sında da batlanacaktır. 

Ankara Borsası 
9 - 6- 1938 

ÇEKLER 
"cılıı Kntıanı• 

Londra 
Nevyork 
Paria 
Milano 
Cenevre 
Amaterdam 
Berlin 
Brüksel 
Ati na 
Sofya 
Praı 
Madrid 
Varıova 
Budapeıte 
Bükreı 
Belırad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

6.23 
125.8125 

3.4450 
6.6225 

28.66 
69.5375 
50.5475 
21.Z750 

1.14 
1.5375 
4.3725 
7.5975 

23.51 
24.87 

0.9375 
2.86 

36.2925 
32.1225 
23.76 

6.23 
125.8125 

3.4450 
6.6225 

28.66 
69.5375 
50.5475 
21.2750 

1.14 
1.5375 
4.3725 
7.5975 

23.51 
24.87 
0.9375 
2.86 

36.2925 
32.1225 
23.76 

ESHAM VE TAHViLAT 
1932 % 5 hazine 

bonosu 16.- 16.-

Haydudların ka~ırdığı 

~ocuğun cesedi 
bulundu 

Nevyork, 9 a.a. - Haydudlar tara
fından çalınan beş yaıında James is
mindeki çocuğun Miami'de ölü ola
rak bulunduğunu zabıta haber ver
miştir. Yapılan tetkiklerde çocuğun 
çalınır çalınmaz öldürüldüğü ve bi· 
naenaleyh takiler necat fidyesi aldık

ları vakit socuğun ölmüt olduğu anla
tılmaktadır. 

Çocuğun cesedi re/ eııüh 
halinde idi 

Miami, 9 a.a. - Küçilk Skigi Kaı'
ın cesedi bulunduğu zaman oldukça 
ilerlemig tefe11üh halinde idi. Dok
tor, ölümün sebebini tayin etmenin 
imkansız olduğunu söylemittir. An
cak hiç bir cebir ve tiddet eseri gö
rülmemiıtir. 

Çocuğu ıoJör ve karuı 
kaçırmııl.ar 

Miami, 9 a.a. - Çiftçiler tarafın
dan kamyon toförü olarak istihdam 

dam tev e m tt r. , 
sının da iştirakiyle Skigi Kaş'ı kaçır

mış olmakla itham edilmektedir. Ka
rı koca, iki sene müddetle çocuğun 
babası olan Ceymia Xq'm hizmetin
de bulunmutlardır. 

Sof ör para aldığını idra/ 
ediyor 

Miami, 9 a.a. - Küçük Jimmi Kat
ın cesedi Prenceton'dan bir kUooa•t
re mesafede çalılar arasında bUl\m
muıtur. Halbuki bundan bir hafta e~
vel buraları büyük bir itloa ile pohı 
tarafından taranmıttır. 

Tahkikat bürosu tefi Hover cese
din nasıl bulundutun8 dair izahat ver
mek istememiıtlr. 

Kamyon tc>förü, necat fidyesi iıte
yen mektUbU kendisinin yazdığını ve 
bunun için de on bin dolar aldığını 
itiraf etınitse de çocutun kaçırılma
sına .e 6ldUrülmeıinı ittirlk etmedl
linl söylemiştir. 

Verilen necat fidyesinin tamamı 
Prenceton Emeyve bahçesindeki yer
de olduğu gibi bulunmuttur. 

Ankara Belediyesi 

Kirahk lokanta 
Ankara Belediyesinden ı 

1 - Otobüs garajında bulunan lo
kanta on beı giln müddetle açık ar
tırmaya konulmuıtur. 

2 - Senelik icar bedeli eo liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 4,5 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istlyen· 

lerin her gün yazı itleri kalemine ve 
isteklilerin de 17 haziran 1938 cuma 
günü saat on buçukda belediye encü
menine müracaatları. (1681) 3358 

Kirahk dükkanlar 
Ankara Beledi1esindea ı 

Halde 27, 47, 65, Samanpazarında 
26/ 1, 24/ 2., 22/3 Atpazarmda 24/23, 
196/ 116 numaralı düktnlar 17 temmuz 
938 cuma gününe kadar pazarlıkla 
icara verilecetlnden her cuma ve salı 
günleri saat on buçukta belediye en
cümenine müracaatları. (1G45) 

3282 
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Ankara Valiliği 

Okul binası tamir 
ettirilecek 

Ankara Valiliiinden : 
Ayaı kazasının Yelli köyü okulu

nun tamiri 328 lira 70 kuruş olarak 
açık eksiltmeye konulmuştur. Şartna
mesini görmek isteyenlerin her gün 
Kültür Direktörlüğüne ve eksiltmeye 
gireceklerin 15-6-938 çartamba günü 
aaat 15 de Ayag kaymakamlığına mu
vakkat teminatlariyle müracaatları. 

(1784) 3592 

Şose yaptırılacak 
Ankara Valiliğinden : 
Kegif bedeli (66190) liradan ibaret 

bulunan Ankara - Kızılcahamam yo
lunun 33+ 34 ile 43 + 000 inci kilomet
releri arasında blokajh şose inpatı 

kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul 
mugtur. 

Eksiltme 27-6-938 pazartesi günü 
saat on begde Ankara vilayeti daimi 
encümeninde yapılacaktır. 

İstekliler teklif mektupları Tiacret 
odası vesikası ve (4964) lira (25) ku
ruşluk muvakkat teminat mektubu 
veya makbuzları ve Nafıa vekaletin
den 1938 takvim yılına ı:r.ahsus ola
rak aldıkları müteahhitlik vesikala
riyle birlikte sözü geçen günde saat 
on dörde kadar encümen reisliğine 

vermeleri. 
latekliler ketif ve ıartnameyi Na

fıa müdilrlüğünde her gün görebilir-
ler. (1775) 3584 

Mahkemelerden 
llğaz Asliye Hukuk Mahkemesinden: 

Ilgazın yeni mahallesinde mukim 
Kızılsin köyünden Aıbdurrahman ve
rceesinden kızlan Güllüzar ve Emine 
tarafından müddei aleyh ayni mahal
leden hacı Mahmud oğlu namı diğeri 
hacı Hasan oğlu Mahmud ve Rasimin 
veresesinden hacı Hasan oğlu İsmai
lin karısı Güçcük çocukları Mahmut 
Celilettin ve Abdulkadirin velileri ve 
halen çerkef nüfus memuru Celil ka
r•ı Çerkette mukim Münevver ve Ra
sim karısı Bahriye ve çocukları Naci
ye ve Muzaffer aleyhlerine Ilgaz as
liye hukuk mahkemeein: açılan hane 
teacili ve meni müdahale davasının a
çık yapılan durupnasında: 

Dava olunanlardan Bahriye ve Na-
at. • - ... ı..n1 

ka ı ın en er ne ilanen dave-
tiyenin tebliğ edilm i e mahkeaıecc 
karar verilmekle ber muc!bi Udc da
va olunan Bahriye ve ~ ve Mu
zafferin du~ .-'lf~- c.>lan 27.6.938 
pazartesi ,ene saat 9 da mahkemeye 
gelmeleri yeya bir vekil göndermeleri 
ltlsUID" aksi takdirde haklarında gıyab 
Jıııararı verileceii iltn olunur. 3573 

Kayıeri Asliye Hukuk Hakimliği~ 
den: 

Kayserinin Kıranardı köyünden A
laybey otlu Mehmedin Kiçikapuda 
keresteci kurdoğlu Muatafa aleyhine 
açtığı alacak davisının muhakemesi 
sırasında ; Mustafa tarafından açılan 
mütekabil davida kereste bedelinden 
945, çimento bedelinden 291 ayrıca 
zimmetine geçirdiii 110 ve mukave
lenin feshine sebebiyet verdiği için 
500 lira da tartı ceza ki ceman 1846 
liranın tahsilini taleb etmit ve bat· 
kaca da delaili subutiyeai olmadığın
dan iatcdiği kereste ve çimento be
delinden mikdarı ıösterilen meblağın 
zimmetinde bulunmadılına dair ye
min teklif etmiı ve dav&cı Mehmedin 
yeri belll olmamasından tebliğatın 
illnen icrasına karar verilerek mu- t 
hakeme 5-7-938 salı &'llnll saat ona bı- it atı 
rakılmıt olmakla o cUnde gelmediği I e, 
takdirde yeminden kaçınnııt addedi- ~ ~ 
lerek davlya sabit nazariyle bakıla- R~e
catı tebliğ makamına kaim olmak il- "crı 
zere i1'n olunur. 3605 

Memur ahnacak 
Emlik ve Eytam Bankeımdan ı 
Bankamızın Ankara merkezi ve lz· 

mir tubesi fen servislerinde çahgtı
rılmak üzere memur alınacaktır. 

Müracaat edeceklerin mühendis ve
ya mimar olması ve yahut inpat ig· 
terinde çatıımıt olmak prtiyle Na· 
fıa ve kadastro mektepleri meuzunla- ~·· 
rından bulunması 11.zımdır. l steklile- · 
rln icap eden vesikalariyle berabet te~ 
ya doğrudan doğruya veya mektupla t• 

Ankarada Umum Müdürlük zat it leri ~ 
servisine müracaat etmeleri. (1789) 

3594 

3 memur ahnacak 
dtı 

Ankara Vilayeti Defterdarhiından : 'c 
Muhakemat müdürlüğünde 50 lir• dı 

ücretli iki takip memuru ve aynı üc· itte 
retle bir kltip alınacaktır. Memuriıı 

~11111111111111111111111111111111111111~ kanunundaki evsafı haiz kimseleriıı te, 
:E SEVlŞT101MlZ ZAMANLAR 5 15-6-938 çarpmba cUnü saat 10 dl tl 
: M. Sulllvan : defterdarlıktaki imtihan komisyonu- lı:ı - = na evraklariyle birlikte müracaatları. ' 
.,11111111111111111111111111111111111111.- (1777) 3 
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Nöbetçi Eczaneler 

Pazar 
Pazartesi 
Sah 
Çarşamba 
Perşembe 
Cuma 
Cumartesi 

: Yeni ve Cebeci eczaneleri 
: Halk ve Sakarya 
: Ege ve Çankaya ., 
: Sebat ve Yenişehir ,, 
: İatanbul eczanesi 
: Merkez 
: Ankara 

HALK ve YEN 1 
SlNEMALAR 

Seans saatleri l3u anda, bilmediği kuvvetli bir duy
gu, Mili Evaneta bir alaka uyandırdı; 
~~ bu alaka, bir çekirdek ıken, birden
ıre bir fidan, arkasından bir ağaç vl

dı.ı 'Ve çiçek açmağa başladı. 

- Saat on buçuktan evel gelmezler, 
dedi. 

Genç, tekrar yere oturarak bir dire
ğe dayandı. Zaman zaman onun yüzü 
hafifçe titriyordu. Gözlerini kapadı; 
yanaklarından göz yaşı sızıyordu. 

YENİ 

14.45 
16.45 
18.45 

Her gün 
HALK 

14.30 
16.30 
18.30 

İspanya harbi için 

t 
e 

- Nasıl, bıraz ıyıleştıniz mi? 
b· Genç, derin derin nefes aldı; başı 
ır yandan öbür yana düştü. 
- 'Geçmiş olsun, geçmış olsun; diye 

teselli etmeye başlayan l\'ıili ,onun sa
fı saçlarım okşadı. Kalbi o kadar çıı
&ınca atıyordu ki, zor nefes alıyordu. 
'b~ene kendi kendine "Ne oluyorsun 
"'tl}i Evans; aklını başına al !,. dedi. 
<lenç, birdenbire kalkar gibi oldu. 

}4ili, 
-Ha şöyle! 
l:>iye haykırdı. 
Genç hiç söz söylemeden onun yü,,u

lle baktı. Baygın adamın gözlerinde o 
!tadar büyük bir ıstırap ve korku oku
~~Yordu ki, Mili, hüngür hüngür a~
~ak için kendini güç zaptettı . 
~ltkaç dakika sükuttan sonra, genç a
danı, uykuda konuşan bir çocuJ: gibı, 

- Acıktım 1 dedi. 
lı.iili kalktı ve ona yukarıdan baka

taıc, 

. - Gelin eve gidelim, size yiyecek, 
1SCtek vereyim · yürüyebilecek misi-
iliz? ' 

liafif bir sesle, 
- Evet, yürüyebileceğim; cevabını 

\>eten genç, yavaş yavaş yürüyerek 
\ı~tandaya kadar gelebildi. Merdive
~n ilk basamağında durarak tekrar 
''liJiye baktı ve, 
h - İçeri girmem, d~~i. ?nd~.n sonra, 
asanıağa oturdu. Mılı hır muddet o

llu tetkik etti. 
h - Son defa ne vakit karnınızı do
.ıl!tdunuz? 

O, yalnız başını sallamakla iktifa 
tti. 

l\tili mutfağa girdi; bir parça soğuk 
ttıe tereyağlı bir dilim ekmek aldı. 
Crandaya tekrar döndüğü zaman, 
Cnci etrafına bakınırken gördü. Genç 
- Ne vakit gelecek? diye sordu. 
~u anda Mili her şeyi anladı ve do
kaldı. Bu genç Harison'du. Vilyam
'u öldüren çocuk. 

ili, hafif bir sesl e, 
-....;; Ben sizin kim olduğunuzu bili

orıun.. Beyhude yere yalan söylenıe-
1e çalışmayınız. Sizi görUr görmez 

• tt:ınu tahmin edemeyişime şimdi ben 
le hayret ediyorum. Fakat o anda göz
trim bunu farketmek kudretini kay

e ıetmişti. 
. Genç, "Artık olan oldu,. demek ister 
ltbi elini salladı ve, 
ı.. - Ne vakit geri dönecek? diye tek
ııtt sordu. 

1 .. ~.ili, "Nerede ise gelirler,. derneği 
llşundü, ama, onun dehşet bürümi.iş 

Depozito ve emanet 
sandığı kuruluyor 

bepozito ve emanet sandığı tesısı 
ş- ~ltltındaki kanun projesini hükümet 
n· rı. l(arnutaya vermiştir. 
e- 'leriJen projenin esaslarına göre 
ın !l.tit ve menkul kıymet, hazine bo
e- ~."Ye tahvilleri, esham ve tahvilat, 
in ~ti~ssis hisse senedleri halindeki de
ın l~1tolarla emanetleri kabul hakkını 
u- 1~ olmak ve küçük tasarruf erbabı 
ı• ~ ~ilesseselerin tevdiatını almak ü
ği ~te, devletin kefaleti altında hük· 
i· ~ ~ahsiyete sahib bir depozito ve e· 
a• ~et sandığı tesis edilecektir. 
u- t andığın teşkilatı aşağıdaki kısım

il ayrılmaktadır: 
~ - Yüksek murakabe heyeti, 
l ' Umum müdürlük, müdürler en
l'fı1!ni 
~ . .' Taşra teşkilatı. 

1.iksek murakabe heyeti, Kamutay 

z· li:ye, Adliye, Divanı Muhasebat 
tı- 1 biidce encümenlerince kendi azası 
e• ~1ndan her teşrii devre için seçile
iş· ~1 tlört mebus, iki Devlet Şurası a
a· ı '• l:>ivanı Muhasebat tarafından se

la· .trı. bir daire reisi, Merkez Bankası 
le· t·lvt:İidür ve Muavini, Maliye Veka
er hı ~akid işleri Umum Müdüründen 

pla ~t~keb olmak üzere teşekkül ede
. tır 

erı 2 · 
g) ~ a?\dığm yüksek murakabe heye-

11te tetkik olunan üç aylık hesab 
~ 3.saıarı resmi gazetede neşroluna
ttır 
~a~dığxn mall yıl itibariyle Umum 

. ~dlirltikçe tanzim edilecek büdcesi, 
~ · ~il.ek m~rakabe heyetinin mütaleası 
ırs ~,dıktan sonra lcra Vekilleri He··c, ı 

u·rı ~ '11.te tasdik olunacaktır. 
r~rı t~tı.dık merkez teşkitatı, sandık taş
r~a. J t~'kilatı, umum müdürlük, sandığa 

h1t1Inıasr lazrmgelen para ve men
u· 'k:ıymetler, mevcudun işletilmesi, 

5~s ~~dık besabları hususi hükümle
bı olmaktadır. 

Bu genç, henüz bir çocuktu. 
Mili, 

YENİ 
Cumartesi günleri 

HALK tavassut mümkün .. ' mu. 
- Bir lokma et yiyiniz, diye onu 

yemegc teşvik ettikten sonra, yemeli
siniz ki dermanmız gelsin; dedi. İçin
de et olan tabağı kucağına alarak, onun 
yanına oturdu. 

13 
14.45 
16.45 
18.45 

YENİ 
Pazar günleri 

13 
14.30 
16.30 
18.30 

HALK 

Figaro gazetesinde 

Veladmir Omerson 
- Bir defa tecrübe ediniz, dedikten 

sonra, ekmeği küçük lokmacıklara a
yırdı ve içinden "eğer mani olabilir
sem, onu yakalayamıyacaklardır; er
kekler, vahşi mahlfıkları andırırlar. 
Bu gencin suçlu olup olmadığı bana 
aid bir mesele değildir. Milı Evans, 
onu sen kurtar; o, zavallı ve hasta bir 
çocuktan başka bir şey değil,, dedi. 

Mili, yatağında yatmış, gözlerini a
damakıllı açarak dışarıya kuloık veri
yordu. Yanı başında Vili Kok;; ile aı
kadaşının soyunduklarını, esvaplarını 
yerlere attıklarını ve Vili'nin, köpeği
ne "Hadi bakayım, yerine, Gumbol, 
yerine diyorum,, dediğini işitiyordu. 

Köpek birdenbire bir çılgın gibi o
danın kapısxna atılarak havlamağa, 

yerleri tırmalamağa başladı. 
Sid, 
- Ne var, bir şey mi oldu? diye sor

duktan sonra, yataktan fırladı. 
Mili, 
- Bir şey yok ayol, Gumbolu bilmez 

misin? Her vakitki huyu 1 diyerek, 
Sidin elini tuttu, fakat Sid kendini 
silkerek geri çekildi. 

- Kim ne derse desin ,evde mutla
ka bir şeyler cereyan ediyor l 

Vili Koks avlu kapısını açtı. Gum
bol bir ok gibi dışarı fırladı. 

İkinci erkek, 
- Sid, bahçede biri var! diye hay

kırdı. 
Sid, verandaya koştu. 
- Çabuk ışık getir Mili; galiba bey

girleri çalıyorlar. 
Uç erkek ortadan kayboldular. Bu 

anda Mili, gündüzkü gencin Sid'
in beygirine binerek karanlıklar i
çinde kaybolduğunu gördü. 

- Mili, lirnbayı getirsene, nerede 
kaldın? 

Mili yalın ayak avluya koştu; üç er
kek atlara atlayarak avludan çıktılar. 

Mili, Harisonun epiy uzakla~ış ol
duğuna kanaat getirinçe ,yüreğinde 
bir sevinç fırtınası koptu. İçinden ka
tıla katıla gülüyordu. Ondan &0nra iiç 
erkeğin arkalarından, 

- Yakalayın herifi, vurun, öldürün 
keratayı 1 diye bağırıyordu .. Ama .. 
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Soldan sala ve yukandan aşağıya: 
1- Güz mevsimi. 
2· Kural - Üçüncü şahıs 
3- Yayla atılır - Elektrikte mukavemet 

ölüçüsl.i. 
4- İsim - Üçüncü şahııı - fa:;rla. 
5. Biranın ilk hecesi - hayret nidası - sa-

6- ~~ah su ıle 5_evrilmi1 kara - hayret 
nidası - üst degıl. . 

1
A 

7- Heyecanın ilk hecesı - E.anın kaba o-
kunuşu. • 

8- Rusyada bir dag. 
g. Romanti~me mensub. 

Valide Kıraliçe Miloçer 
şatosunda 

B 1 d 9 a a _ Valide kıraliçe 
e gra , · · . 

Mari ile kız kardeşi Prenses Elızabet, 
. · k u'"zere llit ya-Mıloçer şatosuna gıtme 

kınında kain Divulje'ye muvasalat et-

mişlerdir. Kendilerini istasyonda sahil 

eyaleti valisi B. Yahlanoviç ile mahal
li mülki ve askeri memurlar karşıla-
mışlardır. 

11 
13 
14.45 
16.45 
18 45 

11 
13 

14.30 
16.30 
18.30 

Geceleri saat 21 de 

Lüzunılu Telefon 
Numaraları 

Yangın ihbarı: ( 1521). - TelefoJ?. müra
caat şehir: (1023-1024). - Şehırlerara
sı: (2341-2342). - Elektrik ve Havagazı 
Arıza Memurluğu: ( 11:146). - M esaJerı 
Şehir Anbarı: (3705): -: . Ta k. s i. Te· 
lefon numaraları: Zıncırh camı cıvarı: 
(2645, ıoso. 1196). - Samanpazarı civa
rı: (2806, 3259). - Yenişehir, Havuzba
şı, Bizim taksi: (2323) - Havuzbaşı: 
Güven taksi: (3848); Birlik taksi: (2333) 
- Çankırı caddesi, Ulus taksi: (1291 ) • 
Otobüslerin ilk v.- aoo 

Seferleri 

Sabah Akşam 
İlk Son 

sefer 

Ulus M. dan K. derc?ye 6.4!> 23.00 
K. dere'den Ulus M. na 7.15 23.20 

Ulus M. dan Çankaya'ya 7.25 23.00 
Çankaya'dan Ulus M. na 7.10 23.20 

Ulus M. dan Dikmen'e 6.30 20.00 
Dikmen'den Ulus M. na 7.00 20.30 

Ulus M. dan Keçiören'e 6.00 21.00 
Keçiören'dcn Ulus M. na 6.30 21.30 

Ulus M. dan Etlik'e 6.30 21.00 
Etlik'ten Ulus M. na 7.00 21.30 
Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebeci'dcnUlus M. na 7.00 23.00 

Cebeci'den As. fabl. ra 7.00 
As. fabl. dan Cebeci'ye -.- 17.00 

Ycnişchir'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Ulus M. dan Yeniliehir'c 7.10 23.00 

S. pazarı'ndan Akköprü'ye 6.15 7.00 
Akköprii'den S. pazan'na 7.30 9.45 

~ U. Meydanı ile !stasyon arasında her 
bcs dakikada bir sefer olup tren za
manlan •cfcrler daha .. ktır. 

li U. Meydanı ile Yenişehir, Bakanlıklar, 
Cebeci, Samanpazan arasında saat 8 
den 20 ye kadar vasati her beı dakika
da; saat 20 den 21 e kadar her on da
kikada; saat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferi,.:- vardır. 

Ş Akşamları Ulus Meydanından saat 23 
deki son seferlerle bunların Ulua Mey
danına dönütleri sinemaların dağılıı 
saatlerine tabidirler. 

Poıta Saatleri 
Teahhütlü 18 e kadardır. 
Posta saat 19 a kadar İstanbul cihetine 
mektub kabul eder. 

Tren Saatleri 
Haydarpaşa'ya 

Samsun hattına 

Diyarbakır hattı 

Her sabah 8.20. Her 
akşam 19.15 ve 19.50 
de (Pazartesi, per
şembe, cumartesi 
Toros sürat.) 

: Hcq~ün 9,35 (Kayse
ri, Sıvas, Amasya bu 
hat üzerindedir.) 

: Hergiin 

Zonguldak hattı 

Kırıkkale'ye rayotobüs ., 

9.35 

15.00 
16.05 

GONDE:LIK 

Hicri - 1357 
Rebiül'ihir: 11 

S. D. 
Güneş: 4 27 

Rumi - 1354 
Mayıs: 28 

S. D. 
Akşam: 19 40 

lngilterenin İspanyada harb eden i
ki taraf arasında bir tavassutta bulun
ması, ve bu projenin de muvaffak ola
bilmesi ihtimali ciddi surette tetkik e
dilebilir mi? 

Samimi söylemek lazımgelirse biz 
buna inanmıyoruz. 
İngiHz devlet adamlarmm bu noktai 

nazarı göz önünde bulundurmuş olma
ları ve şimdiye kadar çok kurban ve
ren bu müthiş ihtilafın önüne geçmek 
için çalrşmak istemeleri çek mümkün
dür. Zaten böyle bir hal suretini kim 
İstemez ki .... Fakat, bugün Valansiya
Barselon hükümetini idare edt:nlerle, 
milliyetciler arasında heı h::ıngi bir 
yakınlaşmaya varılması tahakkuk ede
bilir bir şey değildir. Hatta bu yakxn
laşmanın tevlid edeceği, P"lit\k for
mül daha fena görülmektedir. Korka
rız ki, bütün bunlar siyasi rea1 iteler
den daha ziyade havaya atıimrş fikir
lerdir. 

Acaba bundan iki ay evel vaziyet da
ha müsaid değil miydi. Bu esnada hü
kümetçi İspanya M. lndalacio Pricto 
tarafından idare olunuyordu. Ve bu 
zatın siyasi hisleri daha kuvvetli idi 
ve iktiham edilmesi müşkil olmayan 
bazı şartlar altında silahları bırakmayı 

kabul edebilirdi. Hatta Pricto, hükü
metçi İspanyada halkı mutedil tebliğ
lerle, biraz alıştırmıştz. Hatta muka
vemetin azatabilmesine yardım etmiş
ti. Bu esnada belki ihtiUlfa mani ol
mak için şanslar bulunabilirdi. 

Fakat Pricto ve c>nun fikirlerini ya
yanlar, müfrit unsurlar tarafından u
zakla§tırıldı. Bunlar mücadeleyi. uzat
mak ve her n e bahasına clursa olsun 
devam etmek fikrini müdaf- ~ttiler. 
Bunlar, dahili harbın bir Avrupa har
bına müncer olacağını bile düşünmUı
lerdi. Bunun üzerine M. Pricto'ya isti-

Zirai asayiş projesi 

ruznameye ahndı 
Çiftçi mallarının korunması ve zi

rai asayi!Jin temini hakkındaki kanun 
projesini hükümet Kamutaya vermiş
tir. 

Projenin esaslarına göre, zirai sa
halarda çiftçi mallarının korunması, 

bu kanunun hükümlerine göre kuru
lan teşkilata mevdu olacaktır. Her 
köy ve belediye sınırı içinde bulunan 

zirai saha bir daire addolunacaktır. 
Çiftçi mallarile bunların sahih ve 
müstecirlerinin kaydına mahsus kü
tükler hazıtlanacaktır. 

Nüfusu beş yüze kadar olan yerler· 
de çiftçi meclisine iki, beş yüzden iki 
bine kadar olan yerlerde dört, bundan 
fazla nüfusu olan yerlerde beş aza ve 
bir o kadar da yedek aza seçilecektir. 

Bu heyet ayda bir toplanacaktır. 
Çiftçi meclisinin vazife ve salahiyet -
leri hususi hükümlere tabi tutulmak· 
tadır. 

Murakabe meclislerinin vazife ve 

Askeri ceza kanununda salahiyetleri §Unlardır : 
Vilayet hududu içindeki bütün zi-

değİşİklik rai daireler üzerinde murakabe ve tcf-

Askeri ceza kanununun 39 uncu tiş salahiyetini haiz bulunacaktır. 
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki Murakabe meclisi, çiftçi meclisinin 
kanun projesi dün Kamutaya gelmiş. İtiraz ettiği kararları tedkik edecek; 
tir. bunları tasdik, tadil veya refedecek-

Bu değişiklik şu şekilde olmakta- tir. İhtiyaca göre talimatnameler ha· 
dır : zırlaycaktır. 

1 - Subaylarla askeri memurlar Projede yeni teşkilat, bekçilerin va· 

hakkın<laki tard ve ihracı mucib ol- zifeleri, hususi bekçiler, bekçilerin 

mıyan ceza hükümleri, askeri okurla· 

rm mekteblerinden kayıdlarının silin

mesini icabettiren ceza hükümleri, 
eratın askere girdikten sonra işledik· 
leri suçlarından dolayı 6 ay veya daha 
az ceza hükümleri . 

' 2 - Resmi kıyafet taşıyan rütbeli 
veya rütbesi% asked şahıslar hakkın· 
da herhangi bir makam veya mahke
nıe tarafından verilen tevkif ı:nilz~kke
releri aaked tevkifbanelerde infaz o
lunacaktır. 

tayin şekli, inzıbati cezalar, zirai sicil, 

para mükafatı, zirai suçların tahkik 

usulli hakkında hükümler vardır. Pro
je 58 maddeden ibarettir. 

balyadaki eski sanatlar sergisi 
Roma, 9 a.a. - !talyadaki eski san

ğatlar müzelerini gezmek istiyen ec. 
nebiler için beş il.a on beş gUnlük ten· 
zilatlı aboneman karneleri çıkarılmış
tır. 

Bulgar tayyarecileri 
memleketlerine döndüler 

Belgrad, 9 a.a. - Bulgar tayyarecile
ri heyeti, Yugoslavya'da kısa bir za
man kaldıktan sonra, Sofyaya dönmek 
üzere dün akşam tayyare ile Belgrad
dan ayrılmışlardır. 

Askert şahıslar hakkındaki cezalar 
umumi ceza evlerinde çektirilirken ü· 
zerlerinden askerlik alfunetleri kaldı· 
rılacaktır. Cezaları biten erat geri 
kalan askerlik.. hizmetleri tamamlan
mak ilzere askeri makamlara teslim o
lunacaklardır. 

Seyyahlar için müşterek ve yarı fi. 
ath biletler verilir. Talebe ve profe
sörler için ise müzelere girmek mec· 
canidir. Ancak bu gibi taleblerin a
l!kadarların veya İtalyanın elçilik ve· 
ya konsolosluktan taırafından yapıl
ması lazımdır. 

fa ettirildi. 
Bugünkü vaziyette İspanya ır.üfrit

lerin elinde bulunmaktadır. Bunlarla 
frankocular arasında bir ara bulmayı 
düşünmek ya hayaldir, yahud saflık· 
tır. 

Bununla beraber sivil harbın sonu
nu yaklaştırmak istemek doğru bir fi
kirdir. Bizim bu fikrimize göre buna 
vasıl olabilmek için yegane yol, ihti
laf x sallece askeri ve ispanyol mutala
rı üzerinde bırakmaktır. Her iki taraf
da bulunan müşahidler bize ekseriya, 
buralarda siyasi kinin çok vahşi oldu
ğunu fakat hiç olmazsa bunun asker
ler arasında bu derece olmadığını söy
lediler. Buralarda ispanyol muharib
ler, mütekabil olarak kendi kaliraman
lıklarına kıymet vermektedir. Belki 
politika adamları arasında bir tavassut 
hayali telakki edilirse de, generaller 
arasında bir mütareke akdi o kadar ol
masa gerektir. 

Fakat bu noktaya vasıl olmak için -
gene tekrar edelim - eo t·irinci sart i · 
ki tarafa da yabancı devletin askerce, 
harb levazımı bakımından •'!lildahalesi
ni kesmek ve ispanyollarr kendi halle
rine bırakmak olacaktır. 

Bu vaziyeti elde etmek ve yahud hiç 
olmazsa buna yakınlaşmak ıçin JJer şe
yi yapmak lazımdır. İşte akla gelen ~n 
mantıki tarz budur. Bu da zaten ispan
yol milli şerefi ile telif edilebiJir bir 
şeydir. 

İşte bundan dolayıdır ki Londra ko
mitesinden lazınıgelen teşebhüsleri 

süratle yapmasını istirham etmekten 
ger i kalmıyoruz. Ve bunım içindir ki 
fransız ve ingiliz hilkümetlerini mü
cerret tavassut fikirleri ileri sürerek 
vakıt kaybedecek yerde, ka- 11azlık 

komitesi tarafından ittlfaJ.-la •• .ı.bul e
dilen planı tatbika davcı ediyoruz. 

Nafia kadrosunda 
değişiklik 

Nafıa vekaletinin teşkilat ve vazife
lerine dair olan kanuna ek projeyi hü
kümet dün Kamutaya vermiştir. 

Kanuna merbut cedvelde 4 ünc:ü de
rec~den bir adet 90 liradan sular umum 
müdürü, bir adet 90 liradan nafıa şir
ket ve müesseseleri umum müdürü, bir 
adet 90 liradan yapı işleri umum müdü
rü ve altıncı dereceden bir adet 70 lira
lık zat işleri sicil müdürü kadroları 
kaldırılarak yerine bu projeye bağlı 
bir numaralı cedvel konulmuştur. 

Bu bir numaralı cedvelde birinci u
mum müfettişlik kadrosunda yazılı 70 
lira maaşlı iki adet nafıa müsavir mua
vini mimarlık kadroları kaldı~ılarak e
rine bu k<ınuna bağlı iki numaralı c~d
vel konulmuştur. 

Vilôyet gelirleri nasıl 

hesaplanacak? 
Vilayetler idaresi kanununun 84 

üncü maddesinin tadili hakkındaki 
kanun ·projesi Kamutaya gelmiştir. 
Y~pAılması t~klif edilen tadil şudur: 
Vılayet gehrleri geçen mali yılın 

tahsilat mikdarma göre hesa.blanarak 
b~dcelere .konacaktır. Geçen mali yıl 
içındc gelırler artmııaa bunlar dikka
te alınacaktır. Kabul edilmiyen fazla· 
ların karşılıkları daimi masraflar ve 
programlt işler haricinde kalan ter
tiblerden merkezde kurulmuş olan 
b~dce. tedkiki komisyonu kararile ten· 
zıl edılmek suretile büdceler tevzin 
olunacaktır.,, 

Hatay karpuzlar1 İstanbulda 
İstanbul, 9 (Telefonla) - Hataydan 

ilk 200 karpuz lskenderunden hale 
geldi. Toptan 60-80 kuruta muamele 
gördü. 

NiŞAN MERASİMİ 
Adana valisi Tevfik Hftdi Beysal'ın 

kızr H!diye Baysal ile genç mühen
dislerimizden konyalı Suavi Atasago
nun nıtan törenleri Adanada vilayet 
konağında icra kılındığı işitilmi§tlr. 

Her iki tarafa Nedet dilem. 

-!.l 

Romanya 
Türk· Romen ticaret 

münasebetleri 
İki memleket beyninde mevcud ik:ti.

sadi münasebatın inkişafına kuvvetli 
bir amil olacağı şüphesiz bulunan türk 
- romen ticaret odasının geçenlerde 
Bükreşte yapılan açılma merasimi do
layısiy le 29 mayıs tarihli Universul 
gazetesi "İki dost memleket arasında" 
başlıklı bir makale neşretmiştir. Gaze
te bu makalesinde ezcümle şöyle de
mektedir: 

"Hiçbir kayda ve şarta tabi olmayan 
bir dostlukla yekdiğerine bağlı bulu
nan iki dost memleket beyninde yeni 
bir bağlantı yaprldı. Bu bağlantı, iki 
memleketi yekdiğerine daha ziyade 
yaklaştıracak ve beyinlerindeki sami
mi münasebetleri de takviye edecektir. 
Bu iki memleket Türkiye ile Roman
yadır. Yeni bağlantı ise, geçenlerde 
açılma merasimi yapılan türk - romen 
ticaret odasıdır. Bu müessesede teşri
ki mesaide bulunacak olan yüksek ze
vat, odanın inkişafı için kuvvetli bir 
zamandır~ Pek tabiidir ki, bir ticaret o
dası iktısadi karakteri haiz bir mües
sesedir. Böyle bir müessesenin mü
meyyiz hassası, bunu meydana getiren 
devletler arasındaki ticari münasebet
lerin daha ziyade inkişafını temindir. 

Bu devletler, ithalat ve ihracat im
kanları noktai nazarından yekdiğerini 
mütekabilen tamamlıyacak ve rekabet 
yapmıyacak olur~arsa, ticaret odası 
canlı bir teşkilat ve kuvvetli ve faal 
bir vasıta olur. Aksi takdirde zaman 
geçtikçe onu tesis edenlerin bile ara
sıra hatırlıyacaklan ölüme mahkılm 
bir müessese olur. 

Türkiye ile Romanya arasındaki ik
tısadi münasebetlere gelince; bu iki 
devlet yekdiğerinin ihtiyaçlarım ta
mamlayan ve biribirine rekabet etmi
yen devletler sınıfına mensupturlar. 
Bunu katiyetle iddia edebiliriz. 

Türkiye, enerjik ve yaratıcı yüksek 
bir şahsiyet olan büyük Atatürkün i
daresi altına geçtiği gündenberi ,iktı
sadi sahada ve bilhassa sanayileşme sa
hasında pek büyük bir terakki eseri 
göstermittir. Ezcümle bundan yirmi 
sene evetine kadar Tilrkiyede, basit bir 
sanayileşme başlangıcı bile yoktu. 
Türkiyede bugün, bütün manasiyle i
lerlemekte ve açılmakta olan bir sana
yileşme hareketi mevcuttur. Maden ve 
mensucat sanayii, az bir zaman zarfın
da dahili ihtiyacı tamamiyle karşılıya· 
cak surette büyük bir inkişaf göster
miştir. Rumenler bu ilerlemeyi, bir is
tirkab veya endişe hissiyle deği.l, sa
mimi dostluk hisleri ile karşılıyacak
lardır. 

Atatürkün rejimi altında Türkiye, 
bütün sahalarda terakki eserleri gös
terdiği gibi Türk milleti de medeniyet 
ve terakki yolunda pek yüksek ve ya
ratıcı kabiliyetlerini isbat etmiftir. 
Eski Türkiyeye "hasta adam,, derler
di. Sabık hasta adam bugün, birçokla
rının grpta edecekleri derecede tam bir 
sıhate malik bulunmaktadır. 

Türkiye ile Romanya beynindeki ik
tısadi münasebata gelince; Türkler ta
rafından sanayileşme sahasında elde e
dilen muvaffakiyetler bu iki memleket 
arasındaki iktısad1 münasebatın inki
şafına asla mani değildir. İki memle
ket beyninde yapılacak iktısadi miiba
bedelcler, fabrikaların mahsulatına in
hisar ctmiyecektir. Belki pek mebzul 
olan toprak mahsullerine münhasır ka-
lacaktır. 

Ezcümle, Romanyamn petrolü, za

hiresi, unu, inşaata mahsus kerestesi 

türk piyasalarında müsait şerait daire
sinde alıcı bulabileceği gibi, Türkiye
nin meyva, pamuk ve tütün gibi mah
sulleri de rumen piyasalarında iyi 
müşteri bulabilecektir. Lakin, münhası
ran iktısadi menfaatler noktc.i nazarın
dan muhakeme edilen vaziyet ne ka· 
dar düzgün olursa olsun buna, siyasi 
şerait müsait olmazsa matlup netice 
elde edilemez. Şunu memnuniyetle 
kaydedebiliriz ki, Türkiye ile Roman
ya arasındaki bu siyasi şerait kafi de
recede mevcuttur. Bu vaziyet, muahe
delerden veya umumi hissiyattan doğ
muı değildir. Belki her iki memleke
tin efkarı umumiyesinde hasıl olan bir 
kanaatten doğmu~tur. Siyasi ' sahada 
her iki memleketin menfaatleri tam 
bir ahenk içerisindedir. Yukarıda da 
söylediğimiz veçhile, Türkiyede ya
pılan her terakkiyi rumcnler, samimi 
bir sempati hisleri ile karşılamakta ve 
bunu sulhun temini için bir vasıta te
lakki etmektedirler. Türkler de Ro
manyaya kar§.ı aynı hissiyatı besle
mektedirler . ., 
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RESMİ İLANLAR Sı~at bakanhğı 

~' ·'"' ' 

5 parça dolap oJanacak 

iktisat bakanlığı 

1939 Nevyork sergisi 
dekorasyon müsabakası· 
lktisad Vekaletinden : 

1. - 1939 Ncw York dünya sergisin
de inşa cdilmi§ olan Türkiye paviyonu 
dahili dekorasyonu için bir müsabaka 
açılmıştır. 

2. - Müsabakaya girecek resimler 
iktisad vekaletinin tayin edeceği bir 
jüri heyetince tetkik edilecektir. 

3. - Müsabakaya girecek resimlerin 
nihayet 15.7.938 tarihine kadar Anka
ra'da iktisad vekaletinde New York 
dünya sergisi Türkiye komiserliğine 
makbuz mukabilinde tevdi edilmiş ol· 
ması şarttır. 

4 - Müsabakayi kazanan sanğatka
ra 1000 lira mükafat verilecektir. 

5. - Müsabakaya girip de kazanma· 
yan sanğatkarlara aid eserlerden isti
fade edilen kısımlar için verilecek be
del jüri heyetince ayrıca takdir edile
cektir. 

6. - Müsabakaya gönderilecek re
simlerin evsafı, mevzuu ve saire hak
kındaki şartname, türk paviyonu pla
niyle maktaları ve bu hususta lazım 
gelen izahat Ankara'da iktisad vekale
ti dahilinde sergi komiserliğinden a-
lınabilir. ( 1920) 3486 

Bayındırlık Bakanhğı 

Lama demiri alınacak 
Nafıa Vekaletinden : 

16 temmuz 938 cumartesi günü saat 
11 de Ankarada Nafıa vekaleti bina
sında malzeme eksiltme komisyonu 
odasında ccman 3375 lira muhammen 
bedelli Haydarpaşada sif teslim şartı· 
le 25 ton lama demirinin açık eksilt
mesi yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 253,13 liradır. 
Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 

Ankarada nafıa vekaleti malzeme mü. 
dürlüğünden parasız olarak alınabilir. 

kanlıklar civarında asgari sekiz oda
lı bir daire 31 mayıs 939 tarihine ka
dar icar edilecektir. 

Elektrik ve su tesisatı mevcud ol-
ması §arttır. Kalorifer tesisatı olan-
lar tercih olunur. Bu evsafı haiz bi
nası olanlar vekalet levazım ve daire 
müdürlüğüne müracaat etsinler. 

{1791) 3597 

M. M. bakanhğı 

Komulanhk binası yapflrlla<ak 
M. M . Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 

1 - Eskişehir tayyare alayında 
yaptırılacak komutanlık binası kapa 
1ı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (66450 lira 05 ku
ruştur.) Keşif proje ve şartname:eri 
333 kuruşa M. M. V. satın alma Ko. 
dan alınır. llk teminatı 4572 lira 51 
kuruştur. 

3 - Eksiltme 23 haziran 938 per
şembe günü saat 15 de Ankarada M. 
M. V. satın alma Ko. da yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 v~ 3 
cü maddelerindeki belgelerle mü
teahhit vesikaları ile birlikte tek_ 
lif mektublarını eksiltme saatından 

behemehal bir saat evveline kadar 
Ankarada M. M. V. satın alma Ko. 
reisliğine vermeleri. (1699) 3443 

2 hangar yaptınlacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

1 - Eakişehir hava okulunda ya
pılacak iki adet ah,ap çatılı hangar 
inpatı kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmu,tur. 

2 - Ke§if bedeli (40.134.64) kırk bin 
yüz otuz dört lira altmış dört kuruş

tur. 
3 - Eksiltme 17 - haziran - 938 cu

ma gilnü saat 11 de Ankarada M.M.V. 
satın alma komisyonunda yapılacak

tır. 

6 - Eksiltme 17-haziran-938 cuma 
günü saat 15 de Ankarada M. M. V. 
satın alma komisyonunda yapılacak

tır. 

(1604) 3297 

4 kalem muhabere malzemesi 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko-

misyonundan : : 

50 adet arka tezkeresi 
50 ,. çevirecek kolu 

4UO ,, kablo dolabı 
50 çift talik tertibatı 
Yukarda cins ve mikdarları yazılı 

dört kalem muhabere malzemesi mü
teahhit nam ve hesabına açık eksilt
meye konmuştur. Hepsinin tutarı 
9185 lira olarak tahmin edilmiştir. 
tık teminat 988 lira 88 kuruştur. Şart 
name M. M. V. satın alma Ko. da gö
rülür. Eksiltmesi 16-6-938 perşembe 
günü saat 11 dedir. Eksiltmeye gire
ceklerin ilk teminat ve 2490 sayılı 
kanunun 2,3. maddelerde yazılı bel
gelerle birlikte muayyen gün ve va. 
kitte M. M. V. satın alma komisyo-
nunda .bulunmaları. (1653) 3320 

El kon:ervcsi ahnarak 

Sihat ve içtimai Muavenet V eületi 
Hudud ve Sahiller Sihat Umum Mü
dürlüğünden : 

Umum müdürlük kütüphanesi için 
1771 lira keşifli beş parça dolap açrk 
eksiltmeye konulmuştur. Muvakkat 
teminatı 132 lira 83 kuruştur. ihale 
Ankarada Umum Müdürlük Komis
yonunda 27 haziran 1938 pazartesi gü
nü saat 10.30 da yapılacaktır. 

Istiyenlcr ke§if ve planlarını (25) 
kuruşa Ayniyat muhasibi mesullü-
ğünden alabilirler. {1788) 3593 

Baş bakanlık 
Kapah zarf ·usuliyle 

eksiltme 
Batvekalet istatistik Genel Di 

rektörlüğü Eksiltme ve ihale Komis
yonundan : 

1 - Kapalı zarfla eksiltmeye çıka
rılan iş mayıs 1938 den itibaren mart 
1939 sonuna kadar 11 aylık harici ti· 
caret istatistiğidir. 

2 - Bu eserlerin baskı adedi kanu
nuevvel ayı hariç olmak üzere 250-300 
dür. Yalnız k~nunucvvcl aylığı 400 · 
450 olacaktır. 

M. M. Vekaleti Satın Alma 
misyonundan : 

3 - Her ay bastırılacak olan cildl~
Ko- rin tahmin olunan formaları 17-38 ki 

Ceman 11 aylık forma yekunu 343 o
lacaktır. 

1 - Beher tanesine tahmin edilen 
fiatı (40) kırk kuruş olan (25.000) 
yirmi beş bin tane Porsiyon et kon
servesi pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 13 haziran 938 pazar
tesi günü saat 11 dedir. 

3 - tık teminatı (750) yedi yüz el
li liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 
olarak her gün öğleden sonra M. M. 
V. satın alma komisyonundan alınır. 

5 - Pazarlığa gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikla ve temi
natiyle birlikte belli gün ve saatrnda 
M. M. V. satın alma komisyonuna gel-
meleri. (1730) 3521 

Hangar inşası 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 

4 - 16 sayfalık beher forması için 
tahmin olunan tabı bedeli 27 lira olup 
11 aylık mecmuanın ceman tutarı o. 
lan 9261 lira üzerinden %7.5 hesabı

lc muvakkat teminat olarak 695 lira
lık makbuz, mektub veya tahvil veril
mesi lazımdır. 

5 - Bu eserler Ankarada basılacak
tır. Eksiltme haziran 1938 ayının 20 in 
ci pazartesi günü saat 15 de umum mü 
dürlük binasında toplanacak olan ·~ll· 

misyonda açılacaktır. Eksiltmenin a
çılmasından bir saat evvel zarfların 

komisyon reisliğine verilmesi lazım
dır. Bu babtaki prtname komisyon ka 
tibliğinden istenilebilir. 

(1590) 3293 

uaulü ile Ankarada idare binasında 

satın alınacaktır. 

Bu ite ginnek iateyenlerin 3029 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve nafıa müte
ahhidlik vesikası ve tekliflerini ayni 
gün saat 14.30 a kadar k<>mi9yon reis
liğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 202 kurup Ankara ve 

Haydarpap veznelerinde satılmakta-
dır. (1664) 3403 

Çam kereste alınacak 
D. D. Yollan Sabn Alma Komiıyo

nundan: 
Metre mikabı muhammen bedeli 45 

lira olan takriben 6316,478 metre mi
kabı çam kereste 27.6.938 pazartesi gü
nü saat 15,30 da kapalı zarf usuliyle 
Ankarada idare binasın :la satın alına
caktır. 

Bu i'e girmek isteyenlerin 15.119,66 
linJrk muvakkat teminat ile kanunun 
tay in ettiği vesikaları ve nafıa müte
al.hidlik vesikas. ve tekliflerini ayni 
gün saat 14.30 a kadar komisyon reis
liğine vermeleri !azımdır. 
Şartnameler 1421 kuruşa Ankara, 

Eskişehir, İzmir ve Haydarpaşa vez
nelerinde satılmaktadır. (1738) 3570 

Do!dunna ve bo1c11tma 
münakasası 

Devlet Demiryollan Unu.ani ldare
ıinden: 

Ankara deposuna 31-5-939 sonuna 
kadar gelecek takribi 30.000 ton ma
den kömürünün boşaltılması ve ma
kinelere yükletilmesi ve depo civarı
nın temizliği işlerinin ihalesi 23 ha
ziran 938 tarihine müsadif perşembe 
günü saat 15 de yapılmak üzere ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. 

M~hammen bedeli 7.800 liradır. Bu 
işe girmek istiyenler 585 liralık mu
vakkat teminatını yatırarak 1-7-937 
tarih ve 3645 sayılı resmi gazetede 
neırolunan talimatname hükümleri 
dahilinde müteahhidlik vesika ve be
yannameleriyle beraber aynı gün sa
at 14 e kadar Ankarada ikinci işlet
me komisyonuna müracaatları lazım
dır. Şartname ve mukavele projeleri 
komisyonca parasız olarak verilmek-
tedir. {l 792) 2598 

Harita Umum Md. 

Satıhk hurda eşya 

10 - 6 - 1'936 

Toz şeker ahnacak 
A-... Levazım Amirliii S.bn 

ma Komiayonuadan : 
1 - Ankara garnizon birlik ve 

eueseleri için 40.000 kilo toz şeke 
kapalı zarfla eksiltmesi 13. 6. 938 
at 15 de Ankara Levazım amirliği 
tın alma komisyonunda yapılacakt 

2 - Muhammen bedeli 11.000 · 
ilk teminatı 825 liradır. Kanuni 
sikalarda bulunan teklif mektub 
saat 14 de kadar kabul olunur. Şa 
namesi komisyonda görülür. Belli 
kitte komisyonda bulunulması. 

(1581) 3191 

Yoğurt ahnacOI< 
Ankara Levaznn Amirliği 

alma kom.iıyonundan : 
1 - İdareleri İstanbul Lv. amir 

ğine bağlı müesacsat için al 
olan 113316 kilo yoğurt 20 hazi 
938 paazrtesi günü saat 15.30 da t<> 
hanede İstanbul Lv. amirliği sa 
alma komisyonunda kapalı za 
eksiltmesi yapılacaktrr. Yoğurd 
tahmin bedeli beher kilosu 17.5 
ruş ilk teminatı 1847 lira 27 kurıJ 

tur. Anadolu ciheti sur harici • 
dahili olmak üzere üç grupa da a 
rdabilir. Şartnamesi komisyonda 
rülebilir. 

İsteklilerin kanuni ve11ikala.ri1 
beraber teklif mektublarını ihale 
atından bir saat evet komisyona v 
mcleri. (1651) 3341 

Odun ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 
Komiıyonundan : 

Odun tık tutarı tık temi 
Ton 

Bursa 740 12210 00 906 
Mudanya 143 2359 50 177 
Bandırma 115 1897 50 143 

İsteklilerin muvakkat teminat •• 
prtnamesinde yazılı •esikalarla bir· 

likte aynı gün saat 11 de komisyonda 
hazır bulunmaları lazımdır. 

4 - İlk teminat 3010,10 üç bin on 
Ura oa. kunıpur. lt .. H proje •• tut. 
nameler 207 kunJf& koml•yondan ah-

ı - 1smlr tayare ala mda ya tırı
lacak (1') ttpt bn'~~~"'11'111tsnr-,.n-llft'I+ 

Yukarda yazılı garnizonların hi 
larrnda gösterilen odun mikdarı 
palı zarf yolile Bursa askeri satın 
ma komisyonunda 27 haziran 938 
zartesi günü saat 16/5 da kapalı 
yolile eksiltmeye konacaktır. Şart 
meleri her gün Bursa askeri satın 
ma komisyon ile İstanbul An 
levazım amirliği satın alma komi• 
nunda parasız görülebilir. Eksil 
ye gireceklerin 2490 sayılı kanull 
2, 3 üncü maddelerinde istenilen 
sikalarla birlikte teminat mektU 
riyle teklif mektuplarının aynr 
de saat 15,5 kadar Bursa askeri ıc 

alma komisyonuna verilmesi veya 
nuni tarifat dahilinde gönderilme 

~!!!!!!'-t~~~Jdıfl~~l:ii~JfMiı\MfliRfi~laıiıiH-~~~.~--4u7~Q\ 

(1611) 3298 

Gümrük ve lnhisorlor B. 

Benzin ahnacak 
Gümrük ve inhisarlar Vekaletin

den: 
1 - Vekalet binek ve hizmet oto

mobilleri ile motosikletin 1938 mali 
senesi sarfiyatı için tahminen (15555) 
litre miktarında benzin açık eksiltme 
ile satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 20-6-938 pazartesi gü
nü saat onbe§te vekalet binasında top 
lanan alım satım komisyonunda ya
pılacaktır. 

3 - Benzinin beher litresi için tah
min edilen bedel 18 kuruştur. Muvak
kat teminat 210 liradır. 

4 - İstekliler prtnameyi parasız 

olarak vekalet levazım müdürlüğün
den alabilirler. 

5 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu
nun 2-3 üncü maddelerindeki şeraiti 
haiz bulunmaları ve bu maddelere gö
re istenilen vesikaları göstermeleri 
prttır. 

6 - Açık eksiltmeye iştirak ede
ceklerin muvakkat teminatlarını ev
velden vekalet muhasebe veznesine 
yatırarak alacakları makbuzlar ile be
raber yukarda yazılı gün ve saatte 
komisyona müracaatları lazımdır. 
Muayyen saatte makbuzları ile bir
likte gelmiyenler eksiltmeye İ!ftirak 
edemezler. (1713) 3458 

Adliye bakonhO,ı 

Kôtip ahnacak 
Ankara C.M.U.liğinden : : 
14 lira asli maaşlı bir katiplik açık

tır. Memurin kanununun 4 üncü mad
desindeki evsafı haiz kimse bulun -
madrğı takdirde imtihanla mezkur 
memuriyete ehli tayin edilecektir. 

Talibin çok seri ve yanlışsız dakti
lografile yazı yazması şarttır. Talip· 
lerin Ankara Cumhuriyet Müddeiu
mumiliğine müracaa\larile bu ayın 
13 üncü pazartesi günü saat 10 da 
imtihan edilmek üzere Müddeiumu
milik dairesinde hazır bulunmaları 

ilan olunur. 3553 

Kirahk bina aranıyor 
Adliye Vekaletinden : 

Vekalet ceza ve tevkifhaneleri u
mum müdürlüğü için YenifChirde ba-

nır. 

5 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
cü maddelerinde yazılı belgelerle 
müteahhidlik vesikaları ile birlikte 
eklif mcktublarını eksiltme saatinden 
behemahal bir saat evveline kadar An 
karada M.M.V. satın alma lromiayo
nuna vermeleri. 

(1603) 3296 

Komutanhk binası yaphrllacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 

1 - Kütahya tayyare alayında yap
tırılacak komutanlık binası inJ&atı 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş

tur. 

2 - Kefif bedeli (66432,C5) altmı§ 
altı bin dört yüz otuz iki lira beş ku
ruş olup ilk teminat 4571 lira 61 ku
ru§tur. Keşif proje ve şartnameler 

333 kuruşa M. M. V. satın alma Ko. 
dan alınır. 

3 - Eksiltme 23 Haziran 938 par
şembe günü saat 11 de Ankarada M. 
M. V. satın alma komisyonunda va
pılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
cü maddelerinde yazılı belgelerle mü
teahhidlik vesikaları ile birlikte tek. 
lif mektublarını eksiltme saatından 

behemehal bir saat evveline kajar 
Ankarada M. M. V. sat•n alma Ko. 
reisliğine vermeleri (1701) 3445 

5 hangar yaptınlacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

1 - lzmirde Gaziemirde yaptırrla· 
cak beş adet ahfap çatılı hangar inşa· 
atı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş 
tur. 

2 - Hepsinin keşif bedeli 100.329,10 
yüz bin üçyüz yirmi dokuz lira on ku

ruştur. 

3 - İlk teminat (6266,46) altı bin i
ki yüz altmış altı lira 46 kuruştur. 

4 - Kefif, proje ve !Jartnameler 
(520) kuruşa M. M. V. Satın ;ılı · '<o· 
misyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
cü maddelerinde yazılı belgelerle mü
teahhidlik vesikaları ile birlikte tek
lif mektublarını eksiltme saatinden 
behemehal bir saat evveline kadar 
Ankarada M. M. V. satın alına komis
yonu reialiiine vermeleri. 

kapalr zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Keşif bedeli (252.901,25) iki 

yüz elli iki bin dokuz yüz bir lira 
yirmi beş kuru§tur. Keşif proje ve 
prtnameler 1265 kurup M. M. V. sa
tın alma Ko. dan alınır. tık teminat 
13866 lira beş kuru,tur. 

3 - Eksiltme 22 haziran 938 çar
J&mba günü saat 15 de M. M. V. satın 
alma Ko. da yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
cü maddelerinde yazılı belgelerle mü
teahhidlik vesikaları ile birlikte tek_ 
lif mcktublarını eksiltme saatından 

behemehal bir saat evveline kadar 
Ankarada M. M. V. satın alma Ko. 
reisliğine vermeleri. (1700} 3444 

Yalak kıhfhğı bez ahna<ak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher metresine tahmin edilen 

fiatı (30) otuz kuruş olan (300000) üç 
yüz bin metre yatak kılıflık bez kapa
lı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - İhalesi 13 haziran 938 pazartesi 
günü saat 15 dedir. 

3 - İlk teminatı (5750) beş bin yedi 
yüz elli liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (450) dört ' 
yüz elli kuruş mukabilinde M. M. V. 
satın alma komisyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektublariyle birlikte ihale 
saatrndan en az bir saat evci komisyo
na vermeleri. (1550) 3139 

Nal mıhı ahnacak 
M. M. Vekaleti Sabn Alma K.o.clan : 

1 - 5.000.000 beş milyon tane muh· 
telif cbad ve numarada nal mıhı mü· 
nakasa gününde heyeti umumiyesinr
teklif edilen (11599) on bir bin beş 
yüz doksan dokuz lira 80 kuruş fiat 
vekaletçe gali görüldüğünden tekrar 
kapalı zarf usuliyle münakasaya ko
nulmuştur. 

2 - !halesi 28-6-938 salı günü saat 
15 dedir. 

3 - llk teminatı 870 liradır. 
Evsaf ve şartnamesi bedelsiz olarak 

her gün öğleden sonra M. M. V. satın 
alma komisyonundan alınır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ı490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikla teminat 
ve teklif mektuplariyle birlikte ihale 
saatından en az bir saat evvel komis-
yona vermeleri. (1429) 2861 

D. D. Yollan Umum Müclürlü
iünden: 

Devlet demiryolları işletmelerinde 
ve muhtelif yerlerde açık bulunan 
hekimliklere tayin edilmek üzere 8 
hekim ile Eskişehirde bulunan idare 
hastahanesi için bir rontgen mütchas
sıa. alınacaktır. Talihlerin doğum ve 
mektebden çıkış tarihlerini ve şimdi
ye kadar çalı§tıkları yerleri bildirir 
bir tercümei hal varakası .ve bir fo
toğrafı istidalarına bağlı olarak An
karada Zat i§leri müdürlüğüne müra-
caat etmeleri. (1722) 3508 

Muhtelif memurlar ahna<ak 
D. D. Yolları U. Müdürlüğünden: 
Devlet demir yolları yol, cer, tiea· 

caret ve hasılat; hareket, muhasebe• 
malzeme servisleri için Ankarada ve 
işletmelerde çalışmak üzere miisaba. 
ka ile memur alınacaktır. 

Alınacak memurlar yüksek, lise, 
orta mektcb mezunu olabilir. Yüksek 
mektcb mezunlarına 113 lira ve bun
lardan lisan bilenlere 130 lira. Lise 
mekteb mezunlarına 74 lira ve bunlar 
dan lisan bilenlere 83 lira, Orta mek. 
teb mezunlarına 61 lira ve bunlardan 
lisan bilenlere 67 lira ücret verılecek-
tir. 

Ankarada istihdam edileceklere ay. 
rıca 15 lira mesken tahsisatı verilir. 

Taliplerin 35 raşını geçmemiş ol
maları ve memurın talimatnamemizde 
ki memurluk evsafını haiz olmaları 
şarttır. Her tahsil derecesine göre, 
ayrı ayrı, imtihan açılacaktır. Sorula. 
cak sualler, umumi malumat, riyaziye, 
ve muhasebeden ibaret olup ayrıca ih
tiyari her hangi bir lisandan da yazı 
yazdırılacaktrr. İmtihanlar Ankara, 
Haydarpaşa ve İzmir, Adanada işlet. 

me müdürlüklerinde yapılacaktır. 
İmtihan 20-Haziran-938 pazartesi 

günü saat 13 de başlıyacaktır. 
Talip olanların ellerindeki vesaikle 

işletmelere müracaat etmeleri ve ta
lepnamelerinde hangi servisi intihap 
ettiklerini ilave etmeleri, imtihandan 
evci idare doktoruna muayene olma
ları lüzumu ilan olunur. ( 1717) 3485 

Muhtelif kriko saire ahnacak 
D. D. Yollan Sabn Alma Komisyo

nundan: 
Muhammen bedeli 40387 lira olan 18 

kalem muhtelif kriko ve verenler 19.7. 
1938 aah ıünü saat 15.30 da kapalı .zarf 

Depoda ve Kıt'ada birikmiş 60 kalem 
kadar köhne ve hurda eşya açık artır
ma ve pazarlıkla satılacaktır. 

2 - isteklilerin 14-6-938 sah günü 
saat dokuz buçukta Cebecide Harta 
Sa. Al. Komisyonuna gelmeleri. 

(1745) 3537 

A. Levazım AmirfüJi 

Sade yağ ahnacak 
Ankara Leva:sall Amirliği Satm 

Alma Komisyooundan : 
1 _ Kırklareli tümen birliklerinin 

938 mali yılı ihtiyacı için 50,000 kilo 
sade yai kapalı zarf usulile eksiltme
ye konnıuıtur. Kilosunun muhammen 
fiatı ııs kuruş olup ilk teminatı 4125 
liradır. İhalesi 17 haziran 938 cuma 
,unu saat 16 dadır. İsteklilerin şart 
namesini 300 kuruş mukabilinde sı
tın alma komisyonundan satın alabı 
lirler. Taliplerin kanunun 2, 3 üncıi 
maddelerindeki vesaik ile teminat 
mektuplarını havi zarflarını belli gün 
ve saatten en az bir saat eveline kadar 
tümen satın alma komisyonuna ver-
meleri. (1641) 3279 

Kaşar peyniri ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn Al· 

ma Komiıyonunclan : 
1 - Harb okulu için 7200 kilo ka

şar peynirinin açık eksiltmesi 14.6.938 
saat 15 de Ankara Levazım amirliği 
satın alma komisyonunda yapılacak
tır. 

2 - Muhammen bedeli 4680 lira 
ilk teminatı 351 liradır. Şartnamesi 
komisyonda görülür. Kanuni vesika 
ve teminatla belli vakitte komisyon-
da bulunulması (1582) 3192 

Sığır eti ahnacak 
Ankara Levazon Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
Eskişehirdcki birliklerin ihtiyacı 

için 150.000 kilo sığır eti kapalı zarf
la eksiltmeye konulmuştur. 

İhalesi 20 haziran 938 pazartesi gü
nü saat 16 da Eskişehir Lw. amirliğin
de satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

Muhammen bedeli 43,500 liradır. 
Muvakkat teminatı 3262 lira 50 ku
ruştur. Şartname Eskişehir, Ankara 
ve İstanbul levazım amirlikleri satın 
alma komisyonlarında görülebiliı. İs
tekliler ticaret odasına kayıdh olduk· 
larına dair vesikalariyle birlikte tek
lif mektublarmı ihale aaatrndan bir 
saat evveline kadar komisyona verme-
lcrt (1705) 3446 

Pavyon İnjası 
Ankara Levazon ~irliği 

Alma Komisyo....-Cfan : 
1 - Çalanak hastahanesinde 

den yapılacak güney pavyonu ile 
ridoru kapalı zarfla eksiltmeye 
nulmuştur. Ke§if bedeli 28651 lir' 
kuruştur. İlk teminatı 2148 lira 
kuruştur. Eksiltmesi 23 haziran 
perşembe günü saat 11 de Erzur 
askeri satın alma komisyonunda 
pılacaktır. Şartname keşif ve re 
leri her gün komisyonda görülebİ 
Teklif mektubları belli günde 
saatten bir saat evvel komisyon 
kanbğına verilmi' veya posta ile 
dcrilmi§ bulunacaktır. Taliblerirı 
gibi inpat işlerinde ehliyetleri ol 
ğuna dair vesika ibraz etmeleri 
zımdır. {1698) 34' 

FabrikQlor 
ı 

Sallhk boı tenekeler 
Askeri Fabrikalar Umum M" 

lüğü Satın Alma Komisyonund.., 
197 aded boş yağ tenekesi 
96 ,, ,, Peynir " 

350 ,, ,, Zeytinyağı tenelc 
643 Yekun 
Tahmin edilen bedeli {23) lira ( 

kuruş olan yukarıda cins ve mils 
yazılı 643 adcd bo§ teneke A• 
Fabrikalar umum müdürlüğü An 
satın alma komisyonunca 27. 6· 
pazartesi günü saat 10 da açık 
ma ile ihale edilecektir. Şartnaıne 
rasız olarak komisyondan verilir· 
liblerin muvakat teminat olan (1) 
ra (79) kuruş ve 2490 numaralı 
nun 2 ve 3 üncü maddelerindeki 
ikle mezkur gün ve saatte komill 
müracaatları. 1724) 3 

50 ton yerli Linters 

pamuğu ahnacak 
Aıkeri Fabrikalar Umum M" 

ğü Satın Ahna Komiıyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (15.0CO) 

olan 50 ton yerli linters pamuğu 
ri fabrikalar umum müdürlüğü 

~ 

ra satın alma komisyonunca 28 
ran 1938 salı günü saat 11 de 1" 
zarfla ihale edilecektir. Şartnar11' 
raaız olarak komisyondan verili! 
liblerin muvakkat teminat olan (1 
lirayı havi teklif mektuolarını 

kür günde saat 10 na kadar komi• 
vermeleri ve kendilerinin de 24917 
maralı kanunun 2 ve 3. maddeleri 
veaaiklc mezkQr gün ve saatte 
tona müracaatları. (1759) 
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10- 6. 1938 

.~ ~ Vilayetl~r 
Göçmen evi yaptırılacak 

Yozgat İskan Müdürlüğünden : 
Akdağmadeni kazasının Kara Ya· 

kup köyünde kerestesi iskandan ve
rilmek suretile 8 çift, S tek ahşap göç 
ınen evleri inşaatı aleni münakasa u
aulile 15 gün müddetle aşağıdaki şart 
lar dairesinde eksiltmeye konulmuş
tur. 

1 - Bu evlerin keşif bedeli kereste 
ile kapı, pençere işçiliğinden maada 
bilumum malzeme ve işçilik mütcah · 
hide aid olmak üzere tek evlerin adedi 
340 lira ve cift evlerin beheri 566 lira 
88 kuruş oimak üzere (6235) lira 4 
kuruştur. 

2 - Talip olanların % 7.5 teminat
Jarile bu gibi inşaatları yaptıklarına 
dair sertifika, ticaret odası vesikaları· 
nı hamilen ihale günü olan 11. 6. 938 
cumartesi günü saat onda iskan mü • 
dürlüğünde teşekkül edecek komisyo
na müracaat etmeleri ve proje ve ~rt· 
name gibi evrakı görmek istiyenlerin 
de her gün iskan mlidilrlüğüne müra
caatlarr ilan olunur. (3225/1666) 

3329 

Bir mühendis aranıyor 
Zonguldak Urbayhğından : 
275 lira ayhk ücretli bir mühendis 

veya mimar mühendis alınacaktır. ls 
teklilerin vesaikile Urbaylığa müra-
taatlarr. 3072 

Kopala zarf usu 1 iyle 

eksiltme ilônı 
Gümüthane Nafıa Müdürlüğün

den: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Gü

müşhane vilayetinin Pirahmet • Kel
kit, Pöske - Erzincan yolunun muhte
lif kilometrelerinde yaptırılacak 38 
aded betonarme menfez inşaatı olup 
bedeli keşfi 17697 lira 23 kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak 
§unlardır: 

A • Eksiltme şartnamesi 
B • Mukavele projesi 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 

4 - İhale birinci maddede yazılı 
gün ve saatte Balıkesir hükümet dai
resinde vilayet daimi encümeni tara
fından yapılacaktır. 

5 - İsteklilerin Nafıa Vekaletin
den 938 yılr i~in alınmış ve bu işe gir
meye salahiyet veren müteahhitlik 
vesikasını ve muvakkat teminatını 
mal sandığına yatırdığına dair mak
buz veya şayanı kabul banka mektup
larını 2490 No. lı kanunun 32 inci 
maddesi ahkamına tevfikan zarflıya
rak ihale saatinden bir saat evvel vi
layet daimi encümeni reisliğine mak
buz mukabilinde vermesi lazımdır. 

6 - Postada vaki gecikmeler ka-
bul edilmez. (3384-1782) 3590 

Parti halkevi binası 
• 
ınşaıı 

Akhisar C. H. P. Baıkanlığından : 
Akhisar Parti ve Halkevi binası in

şaatına aid bundan evvel münakasa
ya konulmuş olan plan ve proejler de
ğiştirilmiş ve yeniden yaptmlan pro
je üzerine keşif tutarı (54494) lira o
lan yeni inşaat vahit fiat üzerinden 
ve bir ay müddetle kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye çıkarrlmıştır. İhale 
1 temmuz 1938 cuma günü saat 16 da 
Parti binasında yapılacaktır. İstekli
ler plan, şartname ve keşifnameyi (5) 
lira mukabilinde parti başkanlığın-
dan alabilirler. (1778) 3586 

Kirahk sinema 
Niğde Belediye Reiıliğinden : 
Bir senelik muhammen icar bede

li 500 lira olan Bulvar üzerinde kain 
belediyeye aid Zafer sinemasının üç 
senelik icarı 5-6-938 tarihinden itiba
ren 15 glin miiddetle açık artırmaya 
çıkarrlmıştır. Arttırmaya 20-6-938 ta
rihine müsadif pazartesi günü saat 
14 de belediye encümeninde başlana
cağından taliplerin o gün Niğde be
lediye encümenine müracaatları. 
Artırma şartnamesini görmek iste

yenlerin Niğde, İstanbul ve Ankara 
belediyelerine müracaatları ilan olu-
nur. (1779) 3587 

Mazot ahnacak 
D • Tesviyei turabiye ve kargir in- Samıun Şarbayhğından : 

§aatına aid fenni prtname Elektrik ve su aantrallarınm bir iıe-
E • Hususi şartname, ke§if cetveli, nelik ihtiyacı olan 470 ton mazotun 

metraj cetveli mlibayaası ataiıdaki eaaalar daireain-
İateyenler bunları GümU,ıı.ne Na- de kapalı sarf usuliyle eksiltmeye 

fıa Müdürlüğünden alabilirler. konulmuştur. 
s - Eksiltme 16 haziran 938 per- ı - Satın almacak mazotun mu-

JCıDbe günü saat lS de. hammen bedeli 31725 liradır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 2 - Muvakkat t eminat akçesi 2379 
apılacaktır. 1ira 40 kuruştur. 

te:ıi;°1n ~~~ir.' !ı~~!!k~ t~U:.,1;t- 3 - !hale 23-6-938 perıembe aünil 
... _ •• ... t 15 de belediye daimi enciilnenf 

vernlffi bundan başka ticaret odası huzuriyle yapılacaktır. 
vesikası ve nafıa yüksek bakanlığının 4 _ Teklif mektuplarının muay
müteahhitlik vesikasını göstermesi yen olan zamandan bir saat evvel be
şarttır. lediye riyasetine tevdi edilmiş olma-

6 -Teklif mektupları üçüncü mad- sı lazımdır. 
dede yazılı saatten bir saat evveline 5 - Umumi ve fenni şartname ile 
kadar Gümüşhane nafıa müdürlüğün- mukavelename suretleri Samsun be
de teşekkül edecek komisyona mak- tediyesi elektrik su işletme müdür
buz mukabilinde verilmiş olacaktır. Jüğüyle İstanbul ve Ankara belediye· 
Poatada vuku bulacak gecikmeler ka- leri fen işleri müdürlüklerine müra-
bul edilmez. (3243/1686) 3386 caatJa görülebilir. 

Kôrgir ev yaptırılacak 
Yozgat lakin Müdürlüğünden : 

6 - İhale 2490 No. 1ı kanun hilk-
mUne göre icra edilecektir. 

(1780) 3588 

20 ton asfalt ahnacak 

uı.;us 

4 - Bu ihale 27-6-938 pazartesi gü
nil saat on beşde ~masya C. M. U. 
lik dairesinde toplanan komisyonun 
huzurunda yapılacaktır. 

S - Fazla izahat almak isteyenler 
Amasya C. Müddeiumuliğine veya o 
yer Ceza evi Direktörlüğüne ihaleden 
evvel müracaatları ilan olunur. 

(1781) 3589 

Kozalar 
Köy konağı yaptırılacak 

Mumcular Muhtarlıimdan : 
Bodrum kazasına bağlı Mumcular 

köyünde yaprlacak 2032 lira 23 kurut 
bedeli kıeşifli köy konağı inşaatı ek
siltmeye çıkarrlmıştır. 

Eksiltme 15-6-938 günlemecine rast 
Iryan çarşamba günü saat 13 de Mum
cular köyü odasında ihtiyar heyeti 
tarafından yaprlacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için %7.5 
teminat akçesi olan 152 lira 41 kuruş
luk banka mektubu veya makbuzu ib· 
raz edilecektir. 

İsteklilerin bu gibi i,leri yaptıkla
rına dair nafia direktörlüğünden alın
mış ehliyetname göstermeleri lazım
dır. 
Keşif evrakı ve projeler Bodrum ka

zası köy bürosundan veya köyümüz 
muhtarlığına müracaatla görülebilir. 

(1587) 3291 

Elektrik motoru 
Kilia Belediye Reisliğinden : 

1 - Kiliıste belediyeye aid elektirik 
aantralrnda konacak ikinci motörün 
mübayaası ve montajı kapalr zarf usu
liyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Mübayaa, montaj ve teferruatı
nın bedeli yirmi sekiz bin üç yüz otuz 
altı liradır. 

3 - Muvakkat teminat iki bi'll yüz 
yirmi altı liradır. 

4 - Motör ve terruıtına aid plan, ke· 
tif ve şartnameler beş lira mukabilin· 
de belediyece istiyenlerin adresine 
gönderilir. 

5 - Eksiltme ve ihale 20 haziran 
938 pazartesi günü saat 16 da beledi
ye binasında belediye encümeni hu
.surunda yapılacaktır. 

1198) 3295 

Kızı merkezinin hallhlıtr 

haritası ah~ık 
Bulancak Belediyesinden : 

l - 15-6-938 tarihine rastlayan sax
tamba &ilnil saat 3 de Bulancak bele
diyeelıichJ llaal-1 "J'llpılmak llsere tah· 
minen 50 hektar meakQn 55 hektar 
gayri meakQndan ibaret olan Bulan
cak kaza merliezinin ı.ıooo ı.soo 
1.2000 mikyasında hali hazrr haritası
nrn alınması açık eksiltmeye konul
muştur. 

2 - MeskQn kısmının beher hek
tarı 24 gayri mesklın kısmının hek
tarı 10 liradır. 

3 - M uhaınmen bedeli 17 50 lira mu 
vakkat teminatı 132 lira 2S kuruştur. 

4 - Buna aid şartanme ve diğer 
evraklar Bulancak belediyesinde gö
rülebilir. 

Köy konağı yaptlrılacak 
Pınarlıbelen Köyü Muhtarlığın

dan : 
Bodrum kazasına bağlı Pınarlı be

len ki>ylinde yaprlacak 2032 lira 23 ku 
ruf bedelli keşifli köy konağı eksilt· 
meye çıkarılmıştır. Eksiltme 15-6.938 
günlerine rastlıyan çarşamba günü öğ
leden sonra Pınarlı belen köyü ihtiyar 
he~ti tarafından yapılacaktır. Ek· 
siltmeye girebilmek için teminat akçe 
si olarak yüzde yedi buçuktan 152 li
ra krrk iki kuruşluk banka mektubu 
veya makbuzu ibraz edeceklerdir. L.
teklilerin bu gibi işleri yaptıkları...a 

ve yapacaklarına dair nafia müdürJü
ğünden alınmış ehliyetname göster
meleri lazrmdır. 
Keşif evrakı ve projeler ~odrum 

köy bürosundan veya aid olduğu köy
den temin edilir. 

(1588) 3292 

Köy konağı yaptırılacak 
Müagebi Muhtarlığından : 

Bodrum ilçesine bağlr Müsgebi kô· 
yünde yapılacak köy konağı 2032 lira 
23 kuruş keşif bedelli eksiltmeye çı
karılmıştır. 

Eksiltme 15-6-938 tarihinde müsadif 
çarşamba günü öğleden sonra köy ih
tiyar heyeti tarafından yaprlacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için yüzde 
yedi buçuk teminat akçesi olarak 152 
lira 42 kuruşluk banka makbuzu veya 
mektubu ibraz edeceklerdir. İsteklile
rin bu gibi işi yaptıklarına ve yapacak 
!arına dair nafia müdürlüğünden a
lınmıı ehliyet göstermeleri lazımdır. 
Keşif ve projeler. Bodrum köy bü· 

rosundan veya aid olduğu köyden te
min edilir. 

(1586) 3290 

Elektrik tesisatı 
Bitliı Belediyesinden : 

1 - Nafıa vekaletinin tasdikına arz 
edilmiş olan proje mucibince kasaba -
da yapılacak elektrik tesisatından 
(23200) lira keşif bedelli alternatör, 
tevzi tablosu, işler bir halde teçhizatı 
ile muhavvele, şehir şebekesi malze
me ve montajile beraber (1) haziran
dan itibaren 45 gUn müddetle kapalı 
zarfla münakasaya konulmuştur. 

2 - İhale tarihine teudüf eden 15 
tıemmus 938 günü saat 15 te Bitliate 
belediye encümeninde yapılacaktır. 

3 - Projeler Bitlis belediyesinden 
ve yahut İstanbul Asükrasyun gene -
rali hanında mühendis Hasan Halet
ten alınabilir. 

4 - Talipler illada aöaterilen tıeai
utın heyeti umumiye.ı.ne talip olabi
lecekleri gibi parsa parça da teklif ya
pabilirler. 

5 - Talipler ihaleden evet % 7,5 
ihaleyi müteakib % 15 nisbetindc te -
minat vereceklerdir. 

6 - Talipler bu güne kadar bu işle
ri yaptıklarına dair Nafıa Vekaletin
den musaddak miiteahhidlik eh}iyet
namesini ibraz edeceklerdir. 

7 - Taliplerin 2490 sayılı kanun 
mucibince icabeden vesikalarile bir
likte ıs temmuz 1938 günü saat ıs te 
belediye encümenine müracaatlarr. 

Postada vaki gecikmeler nazarı iti -
bara alınmaz. (1628) 3302 

Elektrik yaptırdacak 

KÜÇÜK 
Satılık : 

FIRSAT 
Acele aablık mobilye : 1 oda takımı, 

1 kontrplake masa ve 6 sandalye, per • 
deler ve saire. 

Adres: Urunç sokak Bay Ragrp a
partımanı. Mükerrer 5 numara. Yenişe-
hir - Demirtepe. 3437 

Acele Satılık Otomobil - Gayet iyi 
ve yalnız Avrupada kullanılıruş 1935 
modeli 2 yedek lastikli, liatikleri yeni 
Buik markalı 8 silindirli gayet az ben
zin yakar fevkalade motörlü sessiz işli
yen yeni bir otomobil satılıktır. Yeni· 
şehirde Meşrutiyet caddesinde Rize a
partmanında 3 numaralı daireye mü
racaat. 3600 

Satılık - Ankaranın her tarafında 
imarca parsellenmiş küçük çapta inşa· 
ata elverişli arsalar Neşet Şeren Tel. 
2406 3036 

Satılık - Ankaranın her tarafında 
irat getirir beton, kargir ve ahgap ucuz 
evler ve apartımanlar Neget Şeren Tel. 
2406 3037 

Satılık - Ankaranın her tarafında 
imar dahil ve harıcinde parça parça :sa· 
tılabilccek toptn arazi, bağ ve bahçeler 

. .,..ren Tel: 2406 3038 

Satılık arsa - Keçiören Tepebaşı 
otobiıs duragında 81,000 M arsa top
tan ve perakende. Atatürk b. ı 41/3 
No. lu dükkanda Ekre!ıe muracaat. 
Tl. 3~16. 3183 

Satılık araaJar - Yenişehir Cebeci 
ve Maltepenin en nazır yerlerinde ufak 
çapta parsellenmiş. Tl. 2487 Vahdi 
Doğruer. 3311 . 

Satılık - Ankara'nın her tarafında 
irat getirir, beton kargir ve ahşap ucuz 
evler ve apartımanlar. Tl. 2487 Vahdi 
Doğruer. 3312 

Satılık araa - Harbiye mektebi kar
şısında ve yeni yapılacak meclis binası 
yakınında ıstiyenlerin Duatepe Ilıca 
sokak No. 3 e müracaatlan. 3343 

Acele ve ucu aatıhk - Fi& armonik 
ayaklı ve körüklü. Ankara Çocuk sara
yı Cad. No. 60 müzik ve saat evine mü-
racaat. Fırsattır. 3351 

Sablık Apartman, Ev - Ankaranın 
her semtinde irat getirir bet on, kargh, 
ahşap apartmanlar evler T el : 1538 

3383 
Sabhlc A....a.r - Anlcaranm her 

semtinde imarca parsellenmit kilçilk 
çapta inşaata elverişli arsalar Tel : 
1538 • 3384 

Acele aablık Araa - Maltepenin en 
hakim yerinde münferid inşaata mü
said ehven fiatla: 1538 3385 

Acele .. atılık ev - Yenişehirde Dev
let Şurası yanında Elgün S. No. 5. 
2 kat 7 oda konforlu 745 M. bahçeli. 
Ti: 2406 Neşet .Şeren. 3418 

Elveritli acele satılık arsa - Türk 
Maarif. c:miyeti kol.leji _yanında cephe 
21, derınlık 19, Yenışehır Yiğitkoşun 
S. No. 26 ya müracaat. 3447 
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İLANLAR 
:-................................................. "I 
1 Küçük ilôn şartları İ 
i Dört satırlık küçük ilanlardan : ı 
! Bir defa için 30 Kuruş ı 
i İki defa için 50 Kuruş f Oç defa için 70 Kurus 
i Dört defa için 80 Kurus . J 
i Devamlı kıiçuk ilanların her defası ıçını 
: 10 kuruş alınır. Mesela 10 defa neşredi-ı 
itecek bir ilan için 140 kurus alınacakur.İ 

İ
Bir kolaylık olm:ık üzere. her sa.~ır. ke-: 
lime aralarındaki boıluklar mustesna: 

1
30 harf itibar edilmiştir. Bir küçuk ilanı• 
120 harften ibaret olmalıdır .. 
Dört satırdan fazla her satır için aynca 
10 kuruş alınır. ı 

: .................................................... ! 
Kiralık : 

Kiralık - Bakanlıklara gayet yakın, 
zemin kat 2 oda banyo, kiler mutbak ve 
kömürlük. Demirtepe Akbay sokağı 
No. 9 3268 

Kiralık daire - Maltepe Uludağ so
kak No. 14, 5 oda, mutbak, banyo, 
kömürlük fevkalade manzara. İçinde-
kilere müracaat. 3275 

Kiralık müstakil ev - Yenişehir Tu
na cad. Bayındır S. No. 6, 5 odalı bah· 
çeli ev 5 ay müddetle devren kiralıktır. 
Temdit ettirilebilir. Tl. 1737 ve 2767 

3413 

Kiralık - Aşağı Ayrancıda Bakan
lıklara çok yakın. Altı oda, banyo ve 
teferruatı. Elektrik ve su vardır. Fiatı 
40 lira. Tel. 2901 3478 

Kiralık oda - Her tarafa yakın kon
for, Karaoğlan Ciftlik mağazası yanı 
Merkez Ap. 1 inci kat apartıman önün
deki gazeteciden sorulması 3544 

Kiralrk oda - Mobilyalı veya mobil
yasız banyolu güzel bir oda. Itıklar 

caddesi Necatibey okulu yanında No. 2 
birinci kata müracaat. 3547 

Iıtanbul'da - Möble ve kooforlu 3 
odalı bir dairede 3 yahut 2 oda kiralık
tır. Taksimde Abd-.lhak Hamit Cad. 21 
Fı.iruzan Palas N o. l 3 548 

Kiralık 1 oda - Taşhan Müdafaai 
Hukuk Cad. Sakarya eczanesi üstünde
ki apartı:nan 3 üncü kat 5 inci daireye 
müracaat. 3555 

Acele satılık - Etlik, eski ilk mektcb 
yanında 21 hane, yeni, 5 odaı banyo, 
mutbak, elektrik, su, 15 dönüm bağ 

meyva ağaçlariyle; içindekilere müra • 
caat. 3564 

Kiralık - Atatiirk bulvarında beş <>o 
dalı apartman mobilyalı veya mobil~ 
sız 3 aylık veya senelik. Telefon : 3648 

3556 

Kiralık - Yenişehir Tuna caddesi 
pazar yanında 19 No:lu hane iki oda 
banyo odunluk müşterek mutbak. 30 li
ra. Aynı eve müracaat. 3574 

Kiralık - 2 Oda ve ayn banyo. Işık
lar Banka yüksel apartman kapıcıya 
müracaat. 3580 

Bir Bay için - Moble ve konforlu 
oda Yenişehir Tuna caddesi Yiı'Pt ko
şun sokak No: 15 3599 Yozgat vilayeti merkezine kerestesi 

İskandan verilmek suretiyle 10 çift, 
33 tek ki ceman 43 kargir göçmen ev
leri inşaatı kapalı zarf usuliyle ıs gün 
lllilddetle aşağıdaki şartlar dairesinde 
eksiltmeye konulmuştur. 

Adana Belediye Riyasetinden : 
1 - Asfalt yollar için gerekli yir

mi ton aafalt açık eksiltme suretiyle 
satın alınacaktır. 

5 - Eksiltmeye girmek iıtiyenle
rin bu iti yapabileceklerine dair na
fıa vekaletinden alınmıı ehliyetna
me ve diğer delege ve 3 cU maddede 
yazılı muvakkat teminatiyle birlikte 
Bulancak belediyesine müracaattan 

Nar Belediye Reiıliğinden : 
Nevtehire bağlı Nar köyü belediye

sinin, Nevşehir elektrik fabrikasın
dan cereyan almak suretiyle Nar kö
yünden elektrik şebekesi tesisatı ya
pılacağından kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 
4961 lira olup muvakkat teminat mik
darr 372 liradır. 

SatıJık mobilya - Hareket dolayısi-
le bir salon ve yemek odası takımı sa • iş arayanlar: 
tılıktır. Yenişehir Erdoğan sokak No. 
A - 31 re müracaat. 3450 Ç&buk ve kuvvetli heaab öğrenmek 

1 - Bu evlerin keşif bedeli keres
te ile kapı, pencere işçiliğinden ma
ada bilumum malzeme ve itçiliği mü
teahhide aid olmak üzere tek evle. 
tin adedi S65 lira 82 kurut ve çift ev· 
lerin adedi 964 lira 52 kuruş olmak 
Uıere 28317 lira 26 kuruıtur. 

2 - Talip olanların % 7,S teminat, 
teklif mektupları ve bu gibi inşaatla· 
rı yaptıklarına dair sertifika ve tica
ret odası vesikalarını usulü dairesin· 
de kapalr zarfla ihale günli olan 
11 • 6 • 1938 cumartesi günü sa
~t 10 da İlkan mildürlüğünde tetek
ltu1 edecek komisyona tevdi etmele· 
ti ve bunlara aid proje ve ıartname
ltri görmek istiyenlerin de her gün 
\>oıgat İskan Müdürlüğüne müraca
atıarr ilan olunur. (3224/1667) 3324 

Yol tamir eHirile<ek 
Balıkesir Vilayeti Daimi Encüme. 

"İnden : 
S l - Eksiltmeye konulan iş : Balı-

ltC1ıir - Edremit yolunun 86 + 700 -
~~ +400 üncü kilometreleri arasında

~ ı kısmın tamiratı esasiyesi olup 27 
lıaıtran 938 tarihine rastlayan pazar
~.tai günü saat 10 da ihalesi yapılmak 
~ere lS gün müddetle ve kapalı zarf-
11•uliyle eksiltmeye konulmuıtur. 

1
. 2 - Bu tamiratın keşif bedeli 25534 
1ta 38 kuru' ve muvakkat teminatı 
lgıs lira 18 kuruştur. 

3 - Bu işe aid evrak tunlardır. 
A - Keşif hulisa, fiat bordrosu, 

~I etraj cetvelleri ve malzeme grafik
tri 

:S - Hususi ve fenni şartnaİ:nelerle 
ltaiitme şartnamesi 
C - Mukavelename örneği 
lıteyenler bu evrakı her giln vilJ.

~. daimi encümen kaleminde veya 
~ daireainde görebilirler. 

2 - Keşif bedeli 2600 liradır. 
3 - Muva}ckat teminatı 19S liradır. 
4 - İhalesi haziranın 27 inci pa-

zartesi günü saat on beıde belediye 
encümeninde yapılacaktır. 

5 - Fennf şartnamesi belediye fen 
işleri müdürlüğündedir. İsteyenler 
oradan parasız alabilirler. 

6 - Taliplerin ihale günü muvak
kat teminat makbuzlarile birlikte be
lediye encümenine müracaatlarr ilan 
olunur. 3604 

Ekmek ahnacak 
Amasya C. Müddei Umumiliiinclen: 
ı - Amasya Ceza evinin mali yılı 

1 haziran 1938 gününden 31 mayıı 
939 günü sonuna kadar heberi dört 
yüz seksen gramdan ve çifti dokuz 
yüz altmış gr~m. itibariyl~ bir sene~ik 
yüz yirmi ikı bın altı yüz kırk kılo 
Amasya belediyesinin ~~bul ~.tti~i 
ikinci nevi buğday ekmegı bugunkil 
belediye rayicine göre on b~n dört 
yüz yirmi dört lira kırk san~ı~ mu
hammen bedel ile 1-6-938 gUnUnden 
itibaren yirmi yedi gün müddet~ 
le ve kapah zarf usuliyle eksiltmeye 

konulmuştur. . 
2 - İsteklilerin muhammen bedelı-

nin yilır:de yedi buçuk olan y~di :>:üz 
seksen bir lira seksen kuruş nısbetın
de para veya tahvilat veya banka mek 
tuplarını mahsu& kanundaki sarahati 
veçhile teklifnameye ekliyerek ihale 
gUnü olan 27-6.938 pazartesi günü ~a
at on dörde kadar Amasya C. Müd
deiumumiliğinde toplanan komisyo-
na verilmeleri, lazımdır. . .. 

3 _ İhale giinü pıüddeıumumılık 
dairesinde toplanan komisyona . ~at 
on dörtten sonra verilecek teklrf ıle 
teminat mektupları kabul edilmiyc
cektir. 

ilin olunur. 3304 

Köy konağı yaptırılacak 
Y alrkavak Muhtarlığından : 

Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak 

köyünde yapılacak köy konağı 2032 
lira 23 kuruş keşif bedelli eksiltmeye 
15-6-938 tarihine müsadif çarşamba 
günü öğleden eonra köy ihtiyar heye
ti tarafından yapılacaktır. Eksiltme
ye girebilmek için yüzde yedi buçuk 
teminat akçesi olarak 152 lira 42 ku· 
rutluk banka mektubu veya makbuzu
nu ibraz edeceklerdir. İsteklilerin bu 
gibi işi yaptıklarına ve yapacaklarına 
dair nafia müdürlüğünden ahrunıf eh· 
liyet göstermeleri l!zımdır. 
Keşif ve projeler Bodrum köy bü

roaundan veya aid olduğu köyden te
min edilir. 

(1584) 3288 

Köy konağı yaptırılacak 
Akçaalan Muhtarhimdan : 

Bodrum ilçesine bağlı Akçaalan kö
yünde yapılacak köy konağı 2032 lira 
23 kuruş kesif bedelli eksiltmeye 15 • 
6 - 938 tarihine müaadif çarşamba gU· 
nü öğleden sonra köy ihtiyar heyeti 
tarafından yapılacak eksiltmeye gire· 
bilmek için yüzde yedi buçuk temi
nat akçcai olarak 152 lira 42 kuru,ıuk 
banka makbuzu veya mektubunu ibraz 
edeceklerdir. lateklilerin bu gibi işi 
yaptıklarına ve yapacaldarına dair na· 
fia müdürlüğünden alınmış ehliyet 
göstermeleri lazımdır. 

Keşif ve projeler Bodrum köy bü
rosundan veya aid olduğu köyden te· 
min edilir. 

. (1585) 32• 

Müteahhit isterse beheri beş lira 
kıymetli ağaç direk işbu tesisattan 
hariç tutulacak ve bedeli tenzil edi
lecektir. 

İhale 15 temmuz 1938 cuma günü 
saat lS de Nar belediyesinde yapıla
caktır. 

Bu baptaki evrakı lazimeyi görmek 
isteyenler Nevşehir ve Nar belediye· 
lerine müracaatla okuyabileceklerdir. 
Keyfiyet ilan olunur. 3602 

Şehir haritası yapllnlacak 
Karaman Belediyesinden : 
Belediyemiz yapı ve yollar kanu

nu mucibince takriben 200 hektar mes 
kun ve 150 kadar gayri meskun olmak 
üzere kasabanın halihazır haritasını 
yaptıracağından istekli olanlar şera
it ve teklif mektuplarım tarihi ilan
dan itibaren on gün içinde Karaman 
Belediyesine bildirmeleri ilan olu-
nur. (337-1783) 3591 

Belediye binası yaphrllacak 
Dörtyol Belediyeıinden : 
1 - Şartname ve projesi mucibin

ce dö~tyclda yaptırılacak belediye bi
nası ın.-atı açık eksiltmeye konul
muştur. 

2 - (Keşif bedeli) 6819.64 kuruş
tur. İlk teminat (511) lira 42 kuruş
tur. 

3 - Eksiltme 20 6 938 pazartesi 
saat lS de belediye encümeninde ya
pılacaktır. 

4 - Şartname ve projeyi görmek 
iltcJ.OAler ,81l'llıll 2larak twkcliJJC 

S 1 k M için- Yeni bir metod sayesinde en az atı ı - aktuan 2500 liraya yuka-
n Ayrancıda 20 dönüm bag~ lı 2 kati hesab bilenlere dahi en çok 45 günde 

. r ev. mükemmel hesap öğretilir. - Taşrada 
Adlıye sarayı karşısında saatçı Ömer'e bulunanlara muhabere ile ders veıil-
milracaat. 3502 mektedir . • Ulus'ta hesap rumuzuna 

Azimet hasebiyle •alılık arsa - Ye- mektupla müracaat. 3551 
nişehir Karanfil cadde. ıs No. 5SO M. 
cephe l 8 M. en müsait fiatla. M .. t Macar inıaat mühendiıi- 20 senelik 
S r 'k C d uracaa tü l" ' k h b e anı a . No. 16 Tl. 2323 3530 betonarme ve ~er r u steti esa ına 

K ı · vakıf tecrübeli almanca fransızca bilir. 
•cri:d;~~';;- Maltepenin .en hakim it arıyor. Ulus'da beton armc rumuzu-
~! ~1 Tl ·gayet ucuz verılecek. H. 1 ·na mektubla müracaat. 3566 

ICI ~ U • 1538 3532 

Acele ıatıhlc araa _ y enişehir Oku
la sokak 348 M. blok batı uygun fiat-
la H. Alıcı oğlu Tl. 1538 3533 

.~atılılc ev - Ankara Demirli bahçe 
Guzeltepe sokağında 11 No. da 4 oda 
müştemilat 300 M. bahçeliyle satılık • 
tır. Koyunpazarı 78 No lu dükkanda 
lastikçi Tevfiğe müraca~t edilmesi. 

3S49 
Satılık - Koyunpazarında, Ulucan

l~rd~. ve zahire pazarında iyi icar geti
nr dukkinlar~ Ticaret odasında Bahat-
tin Pekel'e müracaat. 3552 

Spor Otomobil- Renault marka 
kullanılmış bir spor otomobili ehven 
fiyatla acele aafılıktır. 3005 numaraya 
telefon edilmesi. 3576 

Satılık Apartman - Maltepe aafal
tında 856. M. araa üzerinde bahçeli 4 
kat 2 daireli bahçesinde aynca iki oda 
konforu tam grajh Tl: 2406 Ne9Ct 

3579 
Kelepir acele aablık Çiftlik - Göl

başı civannda 15 hektarlık çayırlı sulu 
çiftlik ehven fiyatla verilecek. Ti: 2487 
Vahdi Doğruer. 3582 

hasebesindcı görebilirler. 
5 - Taliplerin kanunda yazılı ve

•iklerile birlikte müracaatları . 
3603 

Aranıyor: 

Şiveater aranıyor - Küçük bir çocu
ğa bakmak üzere bir şivester aranıyor. 
Telefonla 3843 numaraya müracaat • 
dilmesi. 3436 

Kurslar: 

Daktilo Kursu - 48 inci devresine 
temmuz 938 ilk haftasında başlıyor. 2 
ayda diploma verilir. Yeni hal arkası 
Yenihamam apartmanı Tel: 3714 3601 
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HASAN RUJ 
ve A L L 1 K LA R 1 

Kadmlarm güzelliiini ve cuibelerini ziyadeleıtirir, Pari9 ruj Ye allık
ları ayarmda oldufunu bütüa güzeller tasdik ediyor. 

Mandarin. oranj, tler mov&Jen ve zencin çefitleri 30, lUlra 50 kuruttur. 
Allıklar mandarin, briln, blondinet ne'Yileri phnerdir. 35 ku?UftW. 

HASAN TIRNAI CiLASI 
Tilrkiyenin en mllkemmel clWarıdır. Sedef ve renkleri birer pbe1erdir 

1, 2, 3, 4, 5, renkte ve mandarin nev'i fırçuile tiıeai 

Klçlk 1 O kuruş, blylk 20 kuruştur. 
3569 

tfEtf S 10-1-11198' 

LIGi Bira Parkı açllmıştlr. 
Karadeniz PIGjı açdmıştlr. 

NEVROZiN 
lllr di1r •ıle, grip, F011111111111 " biiliil ••llrııııı derhal 

keser, kllHnda aWe ile k1$1 abnlltlllr. 3567 

Satıhk vasi arazi Vakıflar Umum Md. 
Polatlıda Uç ağıllı ve bet bin davara 

Wi sulu, münbit Kızıllı namile ma
ruf arazi aatıhktır. Polatlı ve Beylik Kapah zarf usuliyle 
köprü iıtaayonlarma yediter kilomet-
redir. Yanmdaki Sakarya nehri kena- yapı ilônı 
rmda Yauı Höyük namile maruf me- Vakıflar Umum Müdürlüiün-
ra ve tarlalar da bu satıp dahildir. el 
Sivrihiaara tlbi·Ifdır namile maruf •1n: Ankara'da BanL-1 dd · . . . • - - ar ca eıın-
ağıll~, sulu ve oflakıyeli ~lerın nı- de Osmanlı Bankası ittiaalindeki va-

DANS MOZIK CAZ 

Etki Oemanb lmparatorluiunun Taksime Uiram1t Düyunu 
Umumiye Mecliai 

Paril 3 Haziran 1938 

Osmanh Düyunu Umumiyesi 
Maverayi Erden mümessil senedatı 

29 temmU% 1936 tarihinde Maverayı Erden Hükilmetile aktedilmif olan 
itil&fname mucibince tediyesi meırut mebaliiin befinci yarı yıllık taksiti, 
vade tarihi olan 31 mayıs 1938 de muntazaman ödendiğini. eski Osmanlı 

İmparatorluğunun tabime uğramıı Düyunu Umumiye Meclisi alikadarla
ra ilin eder. 

Binaenaleyh apğıda göeterilen mebaliğ 20 haziran 1938 tarihinden iti· 
haren Maverayı Erden mümeuil senedatının 5 numaralı kuponuna muka
bil tediye edilecektir. 

1 İsterling liralık aened için l O : 1 : O 
2 1/ı > > > > l o : 2 : 6 
5 > > > > l 0:5:0 

lıbu mebaliğ Türkiyede, senedin ibraz edildiği günün rayici üzerinden 
Türk liruı olarak ve iı'arı ahire değin qağıdaki müesseseler tarafından 
tediye edilecektir. 

Ankarada : Tüt-kiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 
Oımanlı Bankalı 

f atanbulda : Tilrkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
Osmanlı Bankası, Deutache Bank. 

2578 

~ıf hıueleri satılıktır. Tafııllt almak kıf ana üzerine yaptırılacak Borsa. 
ıatiyenler Anbrada Anafartalar cad- Vakıf paralar mildilrlilfll part. 
desinde Mühendis hanmda Celil yazı- man binuı inpatı mu .::,~il~t 
cılara, Beypuarmda Fatma Ozanla- toptan götürü olarak '-pal f • --------------------------Sar k.. i da k • - 1 zar u na ve 1 oy ıtaayonun . omıı- suliyle eksiltmeye konulmuıtur. 
yoncu lbrahime müracaat edılmeıi. 2. - Bu inpatın maa mlittemilit 

3531 keıif bedeli (196432) lira (33) kurut-
------------ tur. 

ZaJİ - Emniyet itleri umum müdür- 3. - Bu ite aid proje, f ennl ve hu-

..---REÇETELERİNİZİ--~ 
(Sakarya eczane) sinden yaptmnıs. Her i•edi· 

iinb yerli n Avrupa illçlan bulunur. Resmi huauat mtıe9-

uaata asam! kolaylık pterillr. Balık yatı kilosu 85 kuruıtur. 
Ulus. Halk ıinemuı ıırumda. Telefon 2018 1-613 

liliUnden a1mq olduğum 6.9.1937 ta- ıual prtname ile eksiltme prtname
rih ve 38 No.lu uzman ikamet tezkere- si ve mııkavele projeıi 9 lira 82 ku
aini zayi ettim. Yenisini alacağımdan rut mukabilinde Ankarada Vakıflar 
eskisinin hUkGmailzlUğtlnU UAn ede· Umum MUdürlillil lnpat Müdürlü
rim. Si1mer Bank inpat memunı AYUI- filnden, tstanbulda Vakıflar Bapil- ------------------------
turya tebaumdan Frits Bucb 357 5 dilrlilfll Baphnlrlıfmdan, lzmirde 

vakıflar müdilrlUfllnden alınabilir • 
.1111111111111111111111111111111111111111. 4. - Eksiltme 21 buiran 1938 ta-

--- Satdık ev, arsa ve aparhman ---
Anbra'nm her semtinde irat getirir apartımanlar ve evler küçük = 

1 
'5 rihine nıatlayan pazartesi IÜJ1 uat = K R E c = 15 de Anbrada ikinci vakıf apartı-

------------------------- 5 : manda Vakıflar Umum MildUrlüp 
5 En eyi cins damarm halla mer-5 lnpat Mtldilrlilfllnde toplanacak ko- --------------..:....---------

çapta analar Ti: 2487 Vahdi Dotruer 3581 Her yerde Hasan ilmini ve markasını isteyiniz 

Denizbank Akay lıletmesi Müdürlüğünden : 

ISTAHBUL-
Arasında araba vapuru seferleri 

1 t • Huinn • 1938 tarihinden Atmt- • 938 
niha79line bel... 

O akü dardan 
Kabataftan 
Yalovaya 

Yalo•dan 
Kabataft•n 
Olldidara 

Yahm Cumarteei " P...m.i sinisi 
Camarteei sOnleri PuaıtMi pnleri 

S. D. 
--

K. 12 00 

" 
12 30 

v. ıs 30 

K. ıı 00 
,, 19 30 

v. 2000 

S. D. 
--
130 
7 08 
ıeoo 

ıı 00 
14 30 
11 00 

En eJi w Ucuz 
Motoaiklet ft 

biaikletleri (Yıldıs) dan 
ı.bitle alabiliramiz. 

Ulus meydanı No: 6 
Ti: 1847 

Lokanta ve Gazinocular1n 
nazan dikkatine ! 

FM•ınn BAŞKURT •'-iı 

yerll mmllat11111n gönnıllel: ÇA

TAL, KAŞIK ve BIÇAK...._ 
ı ... ın •ınıL 

Bütün maUarams han kalite itiharile 
~vnıpanmlrinden daha ,;ikaek " hem 
ele fiatça ,osde OTUZ daha 11CUSdar0 

Ankara .. merkezi: Sümer Bank Yerli Mallar Puan 

: merden yapıhmf Karaköy çalı ki-5 miıyonda yapılacaktır. 
5 reçlerini 2791, 2861, 1446 ve 33005 S. - Muvakkat teminat (11071) H- Benzin ahnacak : telefoalardan araynm. 2093 : ra (62) kuruıtur. 

';llllllllHlllllllllllllllllllHtllllllr ~ - Bu elrailtmeye sirecek olan
------------ 1ar 1938 aenaine aid ticaret odur ve-

F.mai79l Müclirliiiadea ı 
Jlikdan Beher Htreei lçin 

ılbaı " 1939 yılma dd olarak Nafıa 
r----.......... ~ ~~ ............ ~ ..... ·f· t----..a'r.r ... 

JOLİ FAN 
Losyonları ve Parfümleri 

kokuculuk aanayiinde birer 
pheaerdir 3390 

3568 

l1LU8-19. anca~ -11o:: 6056 

lmtiyu s.bibi 
Narettin Kimil SUNER 

u....ı Nefri,a• ldlle. Eden 
Yus itleri llUdUril 

il• !•• Faik FENiK 
ULUS B • -t ı AICKARA 

mrş ve muvaffak olmuş bulunduğunu Benzin 25000 30000 18 SO 
bildiren yapı müteahhidliği vesikası İHALE GÜNÜ: 27-6-938 pazartesi günü saat 14 de 
ptermeai ve bizzat yüksek mimar Yukarda mikdarı yazılı Bensin eksiltmeye konulmutıtuE""""'9•\ 

417 

nya lnpat mfihenCtisl olmuı veya muayyen IÜJ1 ye uatte kanuni belgelerile mildilriye 
banlardan biri ile milftereken teklif )'ODA plmelerL (1790) 
yapıp mameleyi birlikte imza etme- pt 
lerl llnmcbr. ~1 

7. - Teklif mektuplan 'l'1 hulran El k . k .... e . , ... 
1938 pazartesi genu uat 14 de kadar e tr1 ep 1 anı 

hı-Belıdi1eaindla ı 
Vakıflar Umum MildUrlUIU tnpat 
Mildilrlilğünde miltewekkil komisyon 
relaHfine makbuz mukabilinde veri
lecektir. 

8. - Kapalı sarflarm ihzarmda, 
teklif mektubunun yuılıflllda, bu 
zarflarm tndiinde Ye posta ile gan
derilmeainde taliplerin 2490 ayılı 
kanunun 32, 33 ve 34 Unctı maddele
rine harfiyen riayet etmeleri lilzumu 

1 - Berpma beledi,.t1ıiiifm~ YaptırJlacak olan tehir elektrik san• 
tralma aid mubaımq1'1\_!-' apğıdakı yazılı fiyatlariyle sekiz allt ve edevat 
grupları ayn am.~ye konulmuttur- • 
Grup No. ı _ s,cıtJrobiller ve teferruatı 19360 Lira 

ı - Tdllsformatör ve jeneratörler 6250 .. 
: : 1 .-. Alçak tevettür ve tevzi pbekesi 5498.50 .. 
• • 4 - Tahtelarz yübelL tnettilr kabloeu 2810 .. 

ilin olunur. (1714) 3459 .. • 5 - Tevzi tabloları 2950 " 
,. • 6 - İzolatCSr aiperi saika •iaorta " L 4125.50 .. 
• .. 7 - Katı&lar 1422 .. 

" " 8 - Ataç direkler 1750 .. 
2 - Bu ite girmek isteyenler gruplara aid tarifname n fenni ,.nname

leri Belediyeden müracaatla paruıs olarak alır ve ıarebillrler. 
Meanll ......... 3 - Eksiltme 23-6-938 peqembe cünB uat ıs den ib'baren baıtıyacak· 

. MGdürliiiüncl tır. Gurupların ihalesi ara ile Ye her ıurubun ihal.d ve muamelesi bittik· 
Matbuat U.- "d"d en: ten sonra diier gruplarm ihalesine geçilmek suretiyle -pılacaktır. 11atbtJat umum mu u J" w.. ~-
1 - oıcıutu ••Ayı t 'h. u~ 4 - Elrailtme 2490 •yılı kanunun 31 inci maddesi ikinci fıkrası deli· 

~e==nn 18 nUıhaı~ı a~ı~ :k: letiyel 41 inci maclde C f ıkruı 5000 liraya kadar olanlar açık ebiltme ve 
lllttmeye koymuıtur. 5000 liradan yukarı olanlar ise kapalı zarf uıuliyle yapılacaktır. 
ı - Bu mecmuaların her biri bin 5 - Eksiltmeye sirmek ist~yenler her bir grupun m11h•mmen tutarı· 

ytıser tane basılacaktır. nm O/o 7,5 niabetinde muvakkat teminatlarmı makbuz mukabilinde veme--
3 -Her mecmuanın tahmini bedeli ye yatırmaları lhımdır. 

660 lira ve muvakkat teminat 892 lira- 6 - tateklileria bu ıU>i eksiltmeye cirecekler munffak olduklarına 
dır. . dair vesaik ibru eylemeleri tercihe Yeailedir. 

4 - Şartname, AJakarada matbuat 7 _ Kapalı zarf uauHle elrailtmeye konulan iç gurup için minabla,a 
umum müdürltl~ paruız olarak ıtreceklerin teklif mektuplarmı ihale gUn6 23-6-1938 pertembe ıUnn .-t 
verilir. on dörde kadar belediye riyasetine tevdi eylemeleri lbımdır. Poetada _. 

5 - Açık eksiltme 18. 6. 938 gUnU ki •---L :1.- 1 nazarı ltibare al-·-·· da Anbrada Dah ·u V o...,_ gecuuue er & ......... 

aut lOb,30i -d-L· matb 1 ye eli- Talip olanların ifbu tekil ve terait dahilinde ynmi mesldka kadar mil· 
klleti Jdl9.- a&ı uat umum m • . 
dilrl&pnde yapılacaktır. (1711) racaatları ve yahut encilmende hazır bulunmaları ılln olunur. 

3430 3361-1752) 3571 

YENf Si NEMALAR HALK 
BU GECE 

Muhtepm bir dekor çerçevesi dahi· 
linde temail edilen tarihi ve muunm 

bir pheaer 
NAPOLEONUN METRESi 

Tımıımetı renkli ve franaızca .azHl 
Bq rolde: MtRIAM HOPJtlNS 

Gece programına illveten: Ankara 
19 mayıa 938 spor tenlikleri tafsilltı 
intiMlan 
Ghdils 2,45 - 4,45 - 6,45 aeanılumda: 

s u z y 

.ıllllla., - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -"'11111r 

BUGUN BU GECE 
Şimdiye kadar çevrilen cuusluk fibn
lerinin en peli ve en heyecanhlı 

SON SEYAHAT 
Bq rolde: Emsalsiz artist: 

CONRAT VAlT 
Seuslar: 2,30 • 4,30 - 6,30 gece 21 de 
Gece proıramma iliveten: Ankara 
19 mayıa 938 apor tenlikleri tafıilltı 
intibaları 
Sut 2,30. da tendllt: Pitatlar: 40-30-20 

Halk matineei • 
ıtı,15 de: FBDORA 

.. 
~ -


