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Fransa ile müzakereler yeni safhada 
............................................................................................................................................................................................................................................................... 

Şimdi iki devlet aras ında bir dostluk anlaşması müzakeresi başlad ı 

Muhtelü AVl."llpa memleketlerindebüyükmuvaffakiyet kazanarakmemleketimizedönenbinicllerimizin büyük tezahürlerle karşılandığını dün telgraf 
haberi olarak vermiftlk. Yukardald reeimlerCle binicilerlmidn k8J'!danıtlarma dair muhtelif intibalar görüyonunuz ... 

Fransa ile dostluk anlaşmasının 
yakında imzası ümid ediliyor 

Yakacak 
Jdvamız 

Fransız - Türk - Suriye muahedesinin 
ve bir kurmeylar anloımasının 

akdi istihdaf edilmektedir 
- Mahrukat kanunu liyiliasr-

-.ı:oı.:0~~._iilfl.._•mıi;ülilm••eea~ı.telllar ... ~'-~1~F ransı.z mahfilleri 
Haziran ayında lt&nt1rden. .oba

dan, kömür yakma mecburiyetinden 
bahsetmeyi vakitsiz sayacaklar buluna
bilir. Fakat kömür bizim için her mev
simde dıemiyetini muhafaza eden bir 
ekonomi mevzuudur. 

Geçen 8Cfte maywnda hazırlanıp 

Mlıakerelerln 11111 

sürmlyeceğl 
Kamutaya arzedilmit olan "mahrukat •lılusın .. ·dırlır kanunu llyihaeı" iktıead, nafıa, dahili- 111 ua 
ye ve bildcc enctimenlerince u%Ull uza
dıya tetkik olunduktan sonra lüzumlu 
görillen tadillerle kati teklini alarak 
umumi heyet ruznamcaine girmiıtir. 
Kamutayın yaz tatiline girmeden evvel 
bu llyibayı da mUzakere edeceği ilmid 
olunur. 

Paris, 10 a.a. - Havn Ajanıı teb
liğ ediyor: 

Türkiye Büyük Elçisi ile Bonne, 
arasında lakenderun sancağı hakkın
da on gilndenberi devam etmekte o-. 

( Soaa S. iaci uy/ada) 

F ranaa ile miUalrereleri idare 
eden Pari• Biiyiilı Elçimiz 

Bay Suad Daua 

Mali politikamız 
Ekonomi Bakanımız geçen aynı 27 

inci gilnil bildce münaaebetiyle verdiği 
beyanatında, kCSmür iıtibsalimize de 
ıu suretle temas etmitti: ..... Hükii
metçe kabul edilmit olan maden pro
ıramnnızm tatbikatına geçildiğini ve 
bu proıramın tatbiki neticeai olarak 

:=-=~ii~~=.:t~~::: Maliye vekilimizin beyanatı 
zurunuzda tebarilz ettirmekten zevk 
duyuım. Programın tatbikatı bir ta - H • b 
~-=~=d~i::=i::ı~~~~: arıci orçlanmızı yüzde yüz 
tır. Maden iıtihulimizin 1.700.000 ton k 
kömüre, 250.000 ton demire, 120.000 tür lirası ve .... ,rk malı ı·hracı 
ton krom cevherine, 10.000 ton atan - LU 
dard bakıra varacağını ve giimü§lıü 
kurıun, ve altunlu giimüfli.i kurıun ia- su~etı•yle öd k • A.tJ• deyJZ• 
tihaali için de teaiılerin hayli ilerlemiı & . eme myc n 
olacapnı fimdiden arzedebilirim." Pariı 10 a.a A • F.k · !ı_ F T!f~...ıı.: • • 

Kömür iıtihsalimizin artmakta ol - . .• ' .. :. --: Jana • o nomaa e inaneiye, U..Uye ael'Vl•ı 
dırektorune, T urluye Malıye V eildi Fuad Airalmın yaptıiı beya

maamı iç ve dıı piyasalarda kömürleri- natı nepetmektedir. B. F uad A~•ı muharririn muhte lif ıualle-
lnizin daha çok aranmakta olmasmm be be ••aa 
delili telikki etmeliyiz. Esaaen hakikat rine ceva n fU yanatta bulunmuttur: 
da budur: lhr.acatımız çoğalmakta ve "1938 büdcesi Türkiye cumhuriyeti
Dıemlekette kurulan yeni endüstriler nin 15 inci büdceaidir. Cumhuriyetin 
kömürlerimizin mUıtehlikleri araaına büdcelerinin bariz v•fı, Kemal Ata
ıirmektedir. Fakat her nevi tat kömil- türkün direktifleri mucibince, müte
ril, linyit ve turb gibi maden kamürle - vazin olmak ve koruyucu, kurucu ve 
riyle kok, yan kok ve briket gibi bun • verici itlere her ıene bir evelldne nis
larm itlenmiı tekillerinin, yakacak betle daha fazla hi11e ayırmaktır. 
maddeai olarak reami ve huauıt daire _ Türkiye cumhuriyetinin ilk büdceıi 
lerde ve evlerimizde odunun yerini ki 1924 dedir, 140 milyon türk liruı İ· 
tutmaıı, ilk önce ormanlarımızın tah· di. B. M. Meclisinin kabul ettiii ve 250 
rib edilmekten kurtulmasını, v~ ıonra, milyon lirayı bulan 1938 büdceıi iae 
kömür iıtihlikinin fazlalqarak muh - cumhuriyet rejiminin .c; yü:ıek b~d
telif sahalarda it hacminin geniıleme- ceeidir. Bu ıuretle bü ce emen e-
l . • · ed ğ" • • h t b" h u"zde yiiz artmıı bulunuyor de-•nı ıntac ece ı ıçın usua ır e e- men Y • • ı.. .... 1 
ıniyeti haizdir. mektir. Bu tedrıct yübelıı ":"ı~a 

Mahrukat kanunu layihası, yukarı - yavaı yav8f ekonomi ve ~nd~trının 
da bahsettiğimiz tadillerden sonra, ıu inkipf ından ve bunun ~etıCC81 olarak 
eauıarx kabul etmittir : da varidat heyeti umumıye ~datının 

Tat kömürü nüfusu iki binden ata- artmasından ileri gelmektedır. . 
iı olmıyan ve' belediye teıkilatı bu· Son seneler içinde, yeni ver.gıler 
lunan yerlerde reamt, yarı reeml ve koymamakla beraber ve batti mevcut 

(Soaıı s. iaci aylada) ( Soau S. laci aylada ) lloliye V •irili B. FIMllll Afralı 

Başvekilimiz dün 
İstanbula 

hareket ettiler 
BOJHlıil Celôl Bayar Jiin 

.aat l 9.50 trenine IHlflanan luı
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marlan. milli 6anw.r .,. ..-. 
eueNler umum midirleri oe 
dah<a birçok uoat tarafından u
im'lannuf)flrclO'. 

~ 

euııa... ·yunan 

hududunda 
bir hadise 

-
İki yunan 

askeri öldü 

Binici subaylarımız ıeref ine 

İstanbul valisi C. H. P. 
adına bir ziyafet verdi 

~ 

Binici subay/arumz lıenJilerini lıar,.Iıyanlar araanc:la 

. İstanbul,_ 10 (Telefonla) - Binici- I Polonya ordu•u kupaıı da bucla 
lık mektebınde Avrupadan dönen ıu- gümrükten çıkarılarak binicilik mlJD. 
bayl~rım~za c .. H .. Partisi tarafından tebine teslim edilmijtir. Mektepte 
tahlıe edılen bın lıra mükafat dağıtıl
l!llf ve bu milnuebetle İltanbul komu
tanı General Halla Bıyıktay bir nu
tuk aöyliyerek kendilerini tebrik ey
lemiftir. 

Musolini ve Polonya ordusu kupaJan 

için birer camek.in yapılacak ve bunJK 
mektebin ıeref aalonuna konulacaktır. 

(Sona S. iaci :sayfada) Sofya, 10 a .a. - Bulıar • Yu-

nan hududunda enelıi gün -----------------------
kanlı bir hicliae olm'lflur. Bul-
ıar • Yunan hudud karako llan 
araıtnda çarpıtma o lmut ve iki 
yunan askeri ölmüttür• 
Bulıarlara ıöre, hidiae eına

aında mezk6r iki yunan Ukeri 
bulıar topraklarında bulunuyor
du. 

İran heyeti 
Kahireye va rdı 

Kahire, 1 O a.a. - Prenses Fevzi
yenin lran veliahdine nipnlanmuı 
iberine, Şehinph Pehlevinin kıral 
Faruk'a mektub ve diler hediyelerini 
hamil batvekil batkanhiındaki lran 
heyeti aaat dörtte lıkenderyeye mu. 
vaaalat etmiı ve parlak meraıimle 

kartılanmııtır. 

Çank1rıda zelzele 
Çankırı, 10 a. a. - Son 24 

uat içinde üç hafif zelzele ol
muttur. 
,.. 

BUGÜN 

16 sayfa 
ilGvemiz 

Resim sergiler i 

Kamutay, fabrika mesleki 
kuralan pro jeaini görü§til 

İktisat vekili B. Kesebir hükümetin 
kalifiye işçi politikasını anlattı 

k 
~amutay dün Bay Hilmi Uran'ın reiıliiinde toplan~ ve ... 

en ha~tahaneler için yetiıtirilecek huta bakıcı hemıireler bak
kındaki kanun projesinin müakereaine bqlamqtır. 

Din KamutayJa labrilıa maleii 
lıarsları projesi Jolayısiyle 

izaltat .,.,..,. IlıtiMıJ VelrilinU 

Projenin iki maddeıi, Mili 
Müdafaa encümeni tarafından 
"Oi-du haıta bakıcı hemıire Olma 
luna en ataiı orta okul tahailini
ik.mal etmit ve en yukan 22 p. 
ıına ıinnif, Milli Müdafaa v .. 
killiiince yapılacak kabul pat
lanna ıöre alınır,, teklinde tan
zim Ye büdce encümeni tarafm. 
"Ordu haata bakıcı hemtire oka
luna Milll Müdafaa Vekillifinc:e 
teabit edilecek ıartlar daireaincle 
talebe kabul edilir,, teklinde ta
dil edilmitti. 

Söz alan Milli müdafaa encümeni 
marbata muharriri B. Şükri.i Koçak, 
bu mektebte okutulacak derslerin .. 
gart orta mekteb talebesi seviyesinde 
olduğuna göre projedeki mabadı te
min için Milli müdafaa encümeninin 
maddesinin müzakeresini istedi. 

-----------•ı Bıq Şolıir K ... 6ir 

Büdce encümeni mazbata muharriri 
B. Raif Karadeniz (Trabzon) böyle bir 
kaydın 1conulmu' olmaaxna rağmen e

(Soau S. ıaci say/ada) 



-2-( """"."""" ... ". """"" ... " ........... """"".""."". """."."" ... """ ... "."". ""\ 
GÜNÜN iÇiNDEN f 

........................................................................................................ _! 

Genç istidadlar 
Cumhuriyetimizin on betinci yıldönümü münaaebetile Partimizin 

birer yazı yazmağa çağırdığı ilk ve orta tahail gençlerine hitab eden bir 
yazı yazmıt ve üzerine ıu batlığı koymuttwn' "Yazın çoculdarl" 

Bu fıkrayı okuyan bir okur, btanbul'da Vaniköyij'nde oturan genç 
bir bayan, İffet Evin, bana bir;.ok heyecan, biraz da ıikayet t&fıyan bir 
mektub gönderdi. Bayan İffet, "yerim, yazın çocuklar, diye httab ettiği
niz gençler araamda olduğu için yazacaiım; fakat bir fikayetimi de 
bildjreceğim'' diyor. 

Genç okur, ıimdiye kadar türlü gazete,,. mecmualarda bir takan 
yazılar netrettiğinden bahsederken kendi iıtidaclmın takdir.izli.ide kar
ıılandığını da söylemektedir. 

Pek genç yaımda yüze yakın eserini türlü gazete ve dergilerde neıre 
ınuvaffak olan bir iıtidad için muvaffakıyetin ve takdirin büabiiıtün 
eairsenmit olduğuna kani olmamakla beraber, kalem ve kağıd araımda 
mealek ve ıöhret yapmanm bizde de, batka ülkelerde de pek o kadar 
çabuk bqarılamıyan itlerden olduiuna i§&l'et etmek i.terim. 

Bugün kalemi sayesinde zengin ve müreffeh bir hayat Y&f&Y&n al
man müverrihi Erib Maria Remark, ''altı hafta içinde yazdıiı ilk .... i
ni" - ki bu kendiıine töhretlerin ve servetlerin en büyüklerinden biri
aini getirmittir - tam altı ay cebinde tqıyıp kitabcılara ıöatennekten 
11tancbim1 söyler. 

"Garb cepbeainde bir teY yok'' romanının kıaa bir zaman içinde AY
rupaela bir aüriim ve kazanç rekoru kırmıt oldujlma bakarsanız, mu
harririn önceden yaptıiı tahminl«le aldıiı neticelerin biribirini, mutla
ka, tutması icabetmediğini görürsünüz. 

Onun gibi gene meıhur alman romancılarından F oyht V agner bir 
gazeteciye ''Hiç beğenmediği eaerlerinin )'Üz binlerce aatıldığmı; en ho
f1ma giden eaerine iae tabi bulamadığmı,, aöylemifti. 

Büyük Iran tairi Omer Hayyam kadar Avrupa ve Amerika'ela sevi
len çok az ıair vardır. Hayyam'ı da Avrupa'ya ona yakm bir tair olan 
Fiç Cerald'm kudretli tercümeleri tanıtmııtı. Buaiin, her ;rercle aranan 
Ye kapııılan bu tercümeler, her halde hatırlarımız ki, Cerald'm haya
tmda iken hiç rağbet görmemiı ve bu İngiliz piri zaruret içinde öl
müttür. 

Bu misalleri, genç bir istidadın ıevkini kırmak, ona kalemi elinden 
bıraktırmak için deiil; bilakis, yazmak ve muvaffak olmak yolundaki 
azmini arttırmak içjn gösteriyorum. 

Birer edib, birer tair olmak, hayatlannı kaleme, kağıda, mürekkebe 
bağlamak iatiyen gençler muYaffakıyet ıahikalarma birer otomobil 
aiirati ile ula§IDayı - ıüratin bir mezheb haline geldiği bir aaırda yata
makta olmamıza rağmen - düfünürlerken kendilerinden önce o bata
nya ulaıanlann hayatını incelemeyi lüzumlu aaymalıdırlar. 

Bir milleti bir zafere ulaıtıran bir aavaıın bir takım kurbanları oldu
ia gibi, bir iatidadı da muvaffakıyet ve töhrete ulaıtıracak edebi çaht
malarm ela kurban sayılacak ilk denemeleri olabilir. 

Aclau edebiyat ve aaniat tarihine geçİrmif olanlvda iaticlad n ka
biliyetin azimle elele 'Yenniı olduiunu unutmı7anlar için fft'kİD kınJ. 
..... aibi bir tehlike tasavvur bile eclilemez. 

Zam 
denizaltı 

alacak 
subaylar1 

Denbalti ımıf ı mensuplarına veri
lecek samlar ve tuminler hakkındaki 
kanun llyihaıı Mecliıe ıelmittir. 

Uyiha eaularına göre kun talebe· 
lerlnden kursu ikmal edip de diploma 
.ıan denizaltı ıubay, gedikli erbq ve 
erata hizmet seneleri itibariyle her 
ay deniz altçıhk zammı verilecektir. 

Deniz altçılık zamlarının üçüncü 
hizmet senesinden itibaren tezyidi de
niz altçıhkta ilk iki senenin hitamını 
takip eden mali senenin iptidasından 
baflıyacaktır. 

Deniz altı kursu talebelerine dalış 
talimlerine batladıkları tarihten itiba
ren diploma tarihine kadar her ay yir
mi lira tahsisat verilecektir. 

Yedek kadrosunda bulunan deniz 
altçılar da denizaltı gemilerinde bilfiil 
çalıttıkları veya her altı ayda en ziya
de onbeı saat dalış yaptıkları takdir
de bu samanlardan iıtifade edeceklerdir 

Gece dalış yapan deniz altçılara be
her gece için subaylara üçer, gedikli 
erbqlara ikitcr ve erata birer lira ay
rıca gece dalı, parası verilecektir. 

N'8"elttin ARTAM 

encümenlerinde 
Dahiliye encümeninde : 

1 - Matbualara eıya urıbn11M11 

hakkındaki kanun projeel 1örU9WmU. 
ve neticelendirilmiştir. 

2 - Donanmanın devriçark ihtiya
cı için getirilmekte olan mazot, ben
zin ve yağ gibi müıtail maddelerden 
belediyelerce alınmakta olan istihlak 
resminin 423 numaralı kanununun 
28 inci maddesiyle 692 sayılı kararın 
hükümleri içinde bulunup bulunma
dığının tefsiri hakkında Batve~let 
tezkeresi müzakere edilmittir. 

Maliye encümeninae : 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Ban

kası hakkındaki 1715 sayılı kanun ile 
2062 sayılı kanunun bur maddelerinin 
deği§tirilmesine dair olan kanun 
projesi görütülmüttür. 

ÇA~IRI 

ULUS 11 - 6 - 1938 

Pamuk lpllli 
tabrikaları 

i~in kararname 
Memlekette tesis edilecek pamuk ip

iği ve mensucat sanayii hakkındaki 
2-10-934 tarih ve 2/1356 sayılı karar
namenin kaldınlmaaiyle bunun yerine 
konulmak üzere yeniden hazırlanan ka
rarname projesi, yüksek tasdikten geç
miştir. Kararname şudur : 
1-Hususi müteşebbisler tarafından 

kurulacak pamuk ipliği fabrikaları için 
lazım olan iplik makinelerinden sabit ve 
seyyar vargellerin idhali lktısad Veka
letinin müsaadesine tabidir. 

2 - 10.000 iğden noksan ve 25.000 
iğden fazla tesisat vücude getirmiye
ceklerine ve müsaade tarihinden altı 
ay zarfında tesisata bqlayıp nihayet 
iki seneye kadar faaliyete geçecekleri
ne dair muteber teminat verenlere bu 
müsaade verilir. 

3 - Mevcud pamuk ipliği imil eden 
fabrikaların ancak 25.000 iğe kadar 
tevsiat yapmalan için lizım gelen ma
kinelerin idhaline mUsaade edilir. 

4 - Mevcud iplik imal eden fabrika
lardan eskimit olan birinci maddede 
zikredilen iplik makinelerini tecdit et· 
mek iatiyenlere eıkilerini İkt11ad ve 
Gümrük ve İnhisarlar Veklletlerinin 
mürakabeıi altında memleket dışanaı
na çıkarmak veya kullanılmıyacak hale 
getirmek ıartile bu makinelerin iğ mik
tannca yenilerinin idhaline miisaade 
olunur. 

Bergamadaki katlllerln 
yeni sucları 

İzmir, 10 (Telefonla) - Bergamada 
yakalanan katillerden Dilaver ve Hil
minin Edirnede Faik adında biriyle 
beraber bir kan kocayı öldürdükleri 
anlatılmıştır. 

Katillerin Bulgaristanda katı suçun· 
dan mevkuf oldukları ve hapiıhaneden 
kaçtıkları tesbit edilmittir. 

-
lzmirdeki güreıler 

Yeni tütün 
kanununun 
hükümleri 

Belediyelere ve kiylere Y•i gelirler 

Oyun ôletleri resmi bu iki 
müesseseye bırakıhyor 
Oywı aletlerinden belediyelerce ve köy idarelerince eJınacak 

resim hakkındeki kanun projeai, Kamutay ruznameıine, ahnmış
tır. Hükümet, mucib ıebebler layihasında §Ullları söylemektedir: 

Bugün, B. M. Meclisince tasvib edi
len tütün ve tütün inhi1an kanun l&yi
halan hakkında aldığımaz mal\ımata 
göre, İktisat, Ziraat ve GUmrük İnhi -
sarlar Vekiletlerile, İzmir, İstanbul, 
Samsun, ticaret ve ziraat odaları mu -

••33 numaralı ve 30 eylül 1936 tarihli lerde mevcud resme tabi oyun aletle
rahhaaları ve tütün ekici ve tüccarla -

kanunla ihdas ve 1340 senesi muvaze- riqin cins ve mikdarını gösterir bir 
rmdan mUtegekkil huauıi bir komis- nei umumiye kanununun 11 inci mad- beyannameyi makbuz mukabilinde be
yonca hazırlanan ve gazetelerde ilin e- desiyle tahfıil tekli tayin edilmit olan lediye tahakkuk 'ubesi teşkilatı olan 
dildikten ve bütün ziraat ve ticaret o- . yerlere bagw lı bulundukları ,ube me-oyun aletleri resmi kahve, gazına ve :r 
dalanna gönderilerek bunların mütale- emsali mahallerdeki bilardoların be- murluğuna ve bulunmayan yerlerde 
alan da alınarak tamamlanan bu Iayi· herinden beş ve tavla, dama, ııatranç belediye reislerine, köylerde köy 
hayı eski kanundan ayırdeden başlıca tahtalarının bcherinden üçer lira ola- muhtarlarına vermeye ve tahakkuk et
vaaıf, tütünü bir inhisar maddesi olarak rak alınmaktadır. Bu reımin senelik tirilecek resimleri yatırarak her oyun 
değil, milli bir mahsul ve ihraç metai hasılatı otuz bin lira tutmaktadır. ileti için alacağı levhaları oyun ileti-
olarak görmeai ve bu bakımlardan hü- Devlet büdceainde hasılatı mühim nin münasib bir yerine koymaya mec-
lrilmler koymasıdır. bir yekfin teşkil etmiyen bu reamin, bur tutulmaktadırlar. 

1 ·Tohum ifi : belediyelerle köy idareleri için az çok Belediye ve köy idarelerinin mali 
a - Tütün tohumunun ihracı memnu- faydalı bir varidat membaı olacağı ve yıllarının ikinci ayı içinde yapılacak 

iyetine iliveten yabancı tütiln tohumu belediyelerce bu neviden diğer resim- yoklamada levhuız ve ya damgasız 
ithalinin de millt mahauliln ve vasıfla- ler de alınmakta olduğu cihetle, rea- görülecek oyun aletlerinin resmi, iki 
nnı koruma bakımından mürakabeye min belediye varidatı arasında bulun- kat olarak alınacaktır. 
ve mezuniyete tibi tutmak. ması daha münasib dyüfeceği dütünü- Birinci maddede yazılı yerleri işle-

b _ Bir yere mahıus olan tiltiln to _ lerek bu resmin belediye ve köylere tenler sene içinde yeniden satın ala· 
humu veya fideainin baıka bir yere terkedilmeai muvafık görülmilftür. cakları oyun aletlerini ,aldıkları tari}ı.. 
nakli ıuretiyle tütün cinılerinin bozul_ Muvazenei umumiye kanununa bağ- ten itibaren on gün içinde bir beyan-

. ı d · lı H cetvelınin tasfiyesi dolayısiyle name ile ikinci maddede yazılı yerlere 
maaına manı o acak te bır ve müeyyi -
deler, müstakil bir kanun halinde ve tabak· bildirmeye ve ayni maddede yazılı şe-

c _ Tütiln tohumu ıılah ve istifası i- kuk ve tahsil eıuları, diler vergiler- kilde resmini vererek damgalattırma
çin enıtitiller vUcuda getirmek, fennt le ahenkli olarak tanzim edilmit ve ya ve levha muamelelerini yapmaya 

··k k ı · d k b l b l mecbur bulunmaktadırlar. ve zirai tetkik ve tecrübelerde bulun - yu se mec ısce e a u uyuru muş 
mak ve bu ıuretle elde edilecek tohum- olan 3330 numaralı ve 17.1.1938 tarihli :Belediye ve köy memurları, üçüncll 

oyun aletleri resmi hakkındaki ka- maddede yazılı aylar içinde mıntakala-
lan çiftçilere paraıız dağıtmak, nunda yazılı esaslar bu layihada aynen rında bulunan birinci maddedeki yer-

lç b Yabancı memleketlerin zevk ve muhafaza edilmit ve resmin belediye leri dolaşarak buralarda bulunan oyun 
ta e terine uygun tütün cinsleri yetiş- k" 1 k' d d 1 ' d aletlerinin resmi ödenmi' olup olma-
tinnek hususunda tedbirler almak. ve oy ere ter ın en o ayı varı at .,. 

dairelerine verilmiş olan vazifeleri dığını tetkik etmiye ve bu kontrolU ae· 
2 • Ekin : belediye ve köy idarelerince ifa ede- nenin muayyen olr;nayan zamanlarında 

a - Tiltiln ekimi ıerbest olan yerler· cek olan memurlarla itiraz ve temyiz tekrar etmeye mecbur bulunmaktadır. 
de iyi tiltiln yetiımiyecek mnzii mın- tetkikatını yapacak merciler tayini 
takaların tayin ve ilanı ve buralarda noktasından yapılması icab eden deği- Ce::sai reıimler : 
ekimin meni salihiyeti - ırma}t yatak- §İklikler yapılmak suretiyle vücuda Yoklamalarda resmi ödenmemiş o -
ları, kara ıuluklar, bataklıklar gibi • getirilmiştir." larak görülecek oyun aletleri .zabt va-

b - Tütün cinslerinin iıtifuı ve ha- Blidce encümeninin deiiıtirdiği rakaıiyle teıbit olunarak ikinci ve ü-
ricin göıtereceği arzuya göre, cinsler projenin ilk maddeıine göre, beledi· çüncü madde hükmüne göre resim ve 
elde etmek ve tütün ekiminden tacire yeler ve köylerce kendi hududları i- cezası tarh ve en çok bir hafta içinde 
arzına kadar muhtelif işlerini fenni i- çindeki kulüb, kahvehane ve gazino- mükellefe ihbarname ile tebliğ oluna· 
cablarına göre islah ve mahsulün ihraç larla umuma mahsus kır bahçelerinde caktır. Mükellef on gün içinde bele
kablllyet ve kıymetini artıracak çare- ve panayır yerlerinde bulunan her bir diye encümeni veya köy ihtiyar mec
leri aramak üzere fennt müesseseler bilardodan senede beş ve tavlaların, lisi nezdinde itiraz hakkını haizdir . 
vücuda getirmek, dama, satranç tahtalarının, domino ve Bu itiraz on beı gün içinde bir karara 

c - İyi fide ve tütün yeti,tiren, iyi tombala takımlarının her birinden se- bağlanacaktır. 
denk yapan çiftçiler arasında mUaaba- nede üç lira resim alınacaktır. Alakalı bUdce yılı içinde tarh edil· 

İzmir, 10 (Telefonla) - Pazartetıi katar tertiıb ederek kuananlara mUki- Yukarda yazılı yerleri iıletenler her miyen ve tarh edilip de katilettiği yılı 
burada Teldrdailı ile Karaall gUrefe- fatlar vermek. ıene belediye ve köy idarelerinin ma- taldb eden bef yıl içinde ta.bitil olun -
c.1des~~"""1~ ................ -.A.~Wt1111MllıBlal•~lllllr!llN~!::::!::::::;;=::::;::;;::!;::=:;:::;:::;t;::=:-:;;;;;;;;~~- ---
taşradan da birçok pehlivanlar gele· runa uğrayacaktır. 

ekilen yerleri gezip çiftçi ve çocukla- mesi, Bir mali yıl içinde resmi ödenerek 
cektir. rına ameli ve nazari bilglleri vermek, 2 - Satılmıyan tütünler için anbar levhası konulmuş olan oyun aletleri, 

BU müsabakalar muhitte büyük bir plya• talepleri hakkında kendilerini kirası alınmaması, bulun<lukları yerden bapııi bir beledi-
alika uyandırmııtır. tenvir etmek. 3 ·Kaçağa aarfedilmit sayılmayı icab ye veya köy budwt• iilndeki yerlere 

d • TUtUn hMtalıkları ile mücadele ettirecek hallerde çiftçi hakkında ta- nakledilmeei ~e orada da o ıene 

Dış Bakanhkta 
yapılan tayinler 
Sofya elçiliği başkatibi Faik Hilse· 

yin Hazar, ikinci katibi Kemal Cenani, 
Tokyo biiyük elçiliği bagkltibi Nured
din Naci Akıncı, Bilkret elçiliği katib
lerinden İzzet Tahain Boztuna merke
ze ve Sofya elçiliği kltiblerinden Rıd -
van Halid Kocaoğlu Bükreş elçiliii ki
tibliğine, merkezden Kemal Nejad Ka
vur Sofya elçiliği bqkttibliiine, llha· 
mi Şevket Müren UçUncU kitibliğine, 

Semih Baran Antakya bat konaoloılu· 
ğu kançılarlığma dereceleriyle nakil ve 

tayin edilmitlerdir. 

ıaullerinl bulup yaymak. kibat yapılmadan evel en büyük mül- için batkaca ~im alınmıyacaktır. 
3 • TidJn denlclenmal 1 kiye imirlnin releliti altında bitaraf Oyuıı .ıetlenne konacak levhalar 

bir heyete 1'i teikLk ettirmek, ----·k damgalar maliye e dahili"ye 
a - TUtUn eklct.l lle alıcıaı araıında- :r ve -- • v 

4 - Müddeti irinde tütu"nu·· anbara .--•11etlerin,. ... tayı·n olunacak .,.kı'l lci mUnuebetleri tansim eden ve tütün :1 v _. """ y-

ticaretinde ahllk ve dürüıtlUIU ve getirmiyen çiftçilerin vaziyetlerinde dairesinde darphanede hazırlanacaktır. 
ıztırar bulunup bulunmadığının takdi• Bu projenin kabulü ile 3330 numara-

lcartılıkh itimadı teala edecek zabıta- ri hususunda hakime salahiyet ver- h ve 17.1.938 tarihli kanun kaldırıla-
ları ihtiva eden 2506 ıayıh kanun hU - caktır. 
kUmlerl de tatbikattaki tecrübelerde mek, _ ... _ ift 

5 - Hususi tütün anbarlatlmlll ç e Ve pro1'e 1 haziran 938 dıa. ..tırürHL edinilen kanaate göre kürük bazı ted- ' ._, J:: • :Jr 
:r anahtar usulilnUn kaldır1Jıa991 sureti - ~ · · 1 kt birlerle liyihaya ilave edildi. · ıe &1rmı9 o aca ır. 

le tUtün tacirini m .. uııyeti altında 
4 • 'Yaprak tütünlerin ifleme serbest bırakmak, 
tar:H : 6 - a) Muayyen 111~ddet için tütün 

Tütünlerin en iyi tekilde huırlan- mıntakalarında fennı §Utları hai.z an
ması için mütehassıs bir heyete imal barlar tesis etıııck, 
tipi tesbit ettirmek, b .ruıı-rıarda .tütünün iyi latif ve 

5 • Ce.a itleri : muhafu• e~ilmesınden dolayı ln-hisar-
Husust heyetler kaldırılıp kaza iti lar ida~lnın mesuliyeti, 

7 - TUtUnün anbarlarda devlet mal-tabii mercii olan mahkemeye vcrilmit· ~b· 
ıarının t;, ı olduğu primler üzerinden 

t~ tas 
İnhiıarın i9letilmeei bakımından ılsor ı, 

8 • TütUnün evelce on saatlik mesa-

Roberl Kollejin yeni meıunı .. 
lıtanbul, 10 (Telefonla) - Bugün 

Rober Kollejin erkek laımınden mezun 
olan talebeye diplomalan verilmiftir. 
Mektebin fen kıamınden 18, mühendis 
kısmından 31 ıenç diploma almıttsr. 

Sus vıpurunun tesellümü yıplldı 
Seyahat ve manevralarda 24 saatten 

fazla herhangi bir limana demirleme
den ve ıahilden .\iç mil daha açık su
larda yapılacak gece dalışlarının be· 
her gecesi için subaylara beşer, gedik
li erba,tara üçer ve erata birer buçuk 
lira gece dalış parası verilecektir. Da
lıfların zamları subaylar için ayda 40, 
gedikli erbaılar için 30 ve erat için 
15 lirayı geçmiyecektir. 

x Adliye encümeni bugün saat 10 da saat 10 da toplanacaktır. 
çiftçi lehine yap.ılan yenilikler: feye kadar olan ambarlara naklı' rnec-

1 - Mahsulün Afetler sebebile .zarar• 
k aıunin huri iken bu defa bu mesafe en çok 30 

uğraması halinde reıen te rar t 1 il kilometre olar-'- tesbit edildi. 

1atanbul, 10 (Telefonla) - Deniz. 
bankın Almanyada yaptırmakta oldu -
ğu Suı vapurunun teaellüm muameleei 
nin bittiii haberi gelmittir. Yalova -
İltanbul araba vapuru aervi•i puar rU 
nü baJlıyaı:G::r. 

Memleket dışında okuyan 
talebelere verilecek para 
Yabancı memleketlerde hilkilmet 

hesabına okumakta olan talebeye veri
lecek aylık altın doların mikdarı hak
kındaki liste, lcra Vekilleri heyetinin 
tasdikinden geçmittir. 

Yeni kararnameye göre Almanya 
(eski Avusturya dahil) da devlet he • 
tabına okuyan talebelere 94.50; Belçi
kada 94.50, Çekoslovakyada 105, Ma
cariıtanda 105, Franaada 105, Pariste 
115.5, 1talyada JlS.5; lngilterede 147; 
tıviçrede J 26, Ruıyada 199.5; Ameri
kada 115.S ve bazı nuntablara 147 li
ra muk:ıbili altın dolar verilecektir. 

Balkanlar arası maçlar kaldı 
Ankara, 10 a.a. - Haber alındığına 

g8re, haziranda Balkan miııt futbol ta
kımları arasında Ankarada yapılacağı 
Utn edilmiş olan karşıla!malar, Tilrki
ye futbol federasyonunun ileri sUrmUf 
olduğu tarihler Uzerinde mutabakat 
huri olmaması yUzUnden sonbahara 
talik edilmiftir. 

toplanacaktır. X Maliye encümeni bugün saat on· 
X MilU Müdafaa encUmenl bugün da toplanacaktır. 

Yüzde çiçek 
Her nedense, sosyetelerde balo

ların, çayların, savıre ve ltonaerleii 
rin bittiği ıu mevaimde dolııan Ce
m.ı Nıdir'in Bıy Amcasından 61-
rendiğime 16re, bu senenin ıetirdi
ği mod.Jardaa birisi de ıudur: Bu 
sene kadınlar boyanma ve sOslen-, . . 
me Jtalletlerine, bır de, yazlerıne 
çiçek resimleri yıptırmıyı sıkar· 
mı§lar. 
Sızı arıb k6ylerinde çok yosma 

kızların yazlerini d6ime denilen 
mavi ve sabit ıeki11er1e berbıd et• 
tiltlerini, bilmem, bilir misini•/ De
mek ki yirminci uır dilberleri de o 
1c6y yosmılırını tılrlid etmek niye
tindedirler. 

Tasavvur ediniz: YO.de bir çi· 
çek. Fakat "•çılmıı çiçek" biıde sok 
iyi mana ilıde etmes. 

SonH Avrupa di11erlad• bqia 
bıfh iıimler alın ve en siyıde 70· 
se muul/at olaa bir butalıl• da biz 
çiçek adım verirlr. 

Hele yosmalırımı:ıın yQ:ıüne bu 
moda çiçekleri zemanenin f ütilrist 
ressamlarına yaptırmağa başlaya· 
cak olursak, o vakit, aalonlarımız, 

bir sürlJ çiçek borulcları ile dolmı

yacak llJldırl - T. l. 

Amerikalı profMÖrl;ttden biri
si her onbet kilometrede blr ken
diliiinden infilak ederek IÜratini 
artıran bir fiteie binerek yakm· 
da Merih yıldızma gid::.cekmif. 

Uğurlar ola un. 
Bilininis ki Merih yıldızmm 

Avrupa dillerinden bir çoğunda 
adı Marı'br ve Marı aynı zaınan
da harb tanrıııda. 

Oraya gidecek amerikan P.ro
fe.öriine ulurlar olıun, dedun. 
Vanm adamcatı- buradan kalk:p 
oraya gitsin; tek Marı buraya 
gelmeein ele. 

lwr~nn karaktP.rforl ! 
Avrupa ve Amerika ıazetıleri, 

yeni bir bahiı tutturdular: lnaa· 
nm adım ahımdan, ppkaum giyi
tinden, ıiıaraya tut undan, ayak 

yapıp mukayyet zimmetlerin c!U•• t - -

lr,abııımn ökçe.inden, kalemini yontu· 
ıundan, kullandıiı kliıdm ren
ılnclen, boyun batının bailaaıım
dan, hul._ Wnbir .. yelen karak
terbi anlamak mümkün oldutu
au .a,.ıuJ'Ol'Iar. 

E.nlki rün bir taneei de iaaan 
ısarakteritıin cebinde tq1ehlı ..,.. 
terden anlaıılacatmı yaaıyorclu. 

Fakat bu kadar kilfet. ne lii
sum var; inaanlar karakt...lerini 
belli etmekte o kadar güçlük g&
twnıiJOl'lar kl ... 

Futbol ıopu 1 

latanbulun en iflek caclclelerin· 
el• Wrlabae ual- bir Handa bir 
tek nokta yaalqı bulan bir llltan
bal .......... ,.. haldı bir titi•· 
Ukle ı 

"' Türkçenin bir noktaımı bile 
yanb9 görmeie tahemnııiil .......,_ 
J.İZ 1,, di7orcha. 

Saraydan ve S.bıalidea ba~~
clen bir tefrikada sultan Haınıdan 
oilu Burhaneddin• clerı veritini 
tanir eden bir karikatür ıördüm; 
altında ela fU yazı ı 

''Bir ıarb karikatürüı Abdül
hamid, otlu Burhaneddine derı 
Yerİ;,or.,, 

Halbuki karikatürün bir köte
ıincle .. ki barfı.rle atılmıı ''M. 
Fazlı'' imsaıı yar. 

M. Fazlı, iıtibclad zaınuunda 
Mıurda iatibclacl aı.yhdarlıtı ya
pan "Laklak" gaseteaini çdcann11ı 
meputi,etten eoara ela bu aaset. • 
nin iWf1 ine latanbulda devam et
mit bir vatandattır ki bugiinkü 
ıünde latanbulclaclır. 

Tarihi bir tefrikada, farkına •a
nlauyanlar b.hiıt.n hariç. bu 
kadar ıön ıöriilriİI' :ND!qlar ,.... 
m.k clotru mudur? 

~--- ~------~~~~~------

Dün hava rüzgarlı geçti 
DUn tehrimizde hava sabahleyin 

açık, Bğleden ıonra bulutlu geçmit· 
tir. RUzglr saniyede bet metre ka
dar hızla eamiıtir. En dU9Uk 111 12, 
en yUkıek ıar 26 derece olarak kay
dedilmiıtir. 
Eğe ve cenub Anadoluıunda hava 

açık, Karadeniz kıyılarında kapalı, 
diğer b81gelerde bulutludur. 24 saat 
içinde yurdun timal cihetlerinde olan 
mevJdi yağıtlarm kare metreye bırak
tıkları ıu miktarı, Samsun ve Tokat· 
da 4, Koeaeli ve Çorumda 3, Amasya. 
da 2, latanbulda ve Sinipta birer ki. 
logramdır. Rüzgarlar Karadeniz kı

yılarında garbten saniyede dokuz, 
diğer bölgelerde ıimalden saniyede 
en çok 6 metre kadar hızla esmittir. 

Yurdda en dütük raıl•r, Erzurum 
ve Çorumda 8, Karsta 4 derecedir .. 
En yUnelc 111lar, bmirde 28, Adana
da 30, Bodrumda 31, Dlyarbakırda 
34 derecedir. 
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Büyük gemi, ağır lop 

Büyiik harb başladığı sırada de
niz devletleri arasında iki cepheli 
bir rekabet devam ediyordu: Her 
devlet, mümkün olduğu kadar bü
yük hacimde harb gemisi ve bu ge
milerden de mümkün olduğu kadar 
çok mikdarda inşa ettirmekte idi. 
Devletler, otuz bin, otuz beş bin, 
kırk bin, kır iki bin ton gemiler 
yaptırıyorlar ve elli, hatta altmış 
bin ton gemilerden de bahsediyor
lardı. BüyÜk harbden sonra da bir 
kaç sene bu rekabet, Üç büyük de
niz devleti olan İngiltere, Amerika 
'\'e Japonya arasmda devam etti. 
Fakat deniz devletleri, 1921 sene
&inde Vaşingtonda toplanarak reka
bete her iki cebheden de nihayet 
:verdiler: 

1 - 35 bin tondan daha büyük 
gemi in"1 ettinnemeği taahhüd et
tiler. 

2 - Bu gemilerden lngiltere ve 
:Amerika beşyÜz bin, Japonya üç
)'Üz bin, ltalya ile Fransa da yÜz 
yetmiş beşer bin ton in"1 ettinneği 
kabul ettiler. 

Gemilerin hacmini ve her devle
tin sahip olacağı mecmu tonaj mik
darmı tesbit eden bu anl&fJJla, ya
kın zaınanlara kadar büyÜk deniz 
devletleri arasındaki kuvvet muva
zenesinin temelini teşkil etmiştir. 
Muvazene, Japonyanm kendi nisbe
tine razi olmamasiyle bozulmU§tur. 
Vatington deniz anlaşması, 1936 
senesinin sonuna kadar meri olacak
b. Bu müddet nihayetlenmezden 
evvel, Japonya, Amerika ve lngil
tere ile müsavat istedi. Ya lngiltere 
'\'e Amerikanın kendi seviyesine in
melerini, yahud da kendi&inin, on
ların seviyelerine çıkma.smr taleb 
etti. lngiltere ve Amerika buna ra
zi olmadıklarından Japonya, 1936 
senesinden sonra serbest kalacağını 
bildirdi. Filhakika 1936 senesinden 
aonra Japonya serbest kalmıttır. 
Fakat bu serbestisini ne yolda kul
landığı sarih olarak bilinmiyor. Ve 
hiç bir kayıdla mukayyed olmadığı 
için Japonya bu faaliyetini gizli 
tutmaktadır. 

Japonya serbest kalırken, lngil
tere, Amerika ve Frıanaa, Londrada 
iı:nzaladrklan bir itilafnaıne ile, Va
pngton muahedesinin gemi hacimle
rine aid hükümleriyle bağlı kalma
yı ve deniz intaatmdan birbirini ha
berdar etm~ği taahhüd ettiler. Bu 
tı..a.hhüıd t.hii, kendi.ini hiç bi1" ta
aıhhüd ile ba~lı b8t:ırnak --~
Japonyanm da büyük gem.i inp et-
memesine bağlı idi. Japonya 1937 
senesinin başmdanberi 35 bin ton
dan daha büyük gemi İn"1 etti mi 
etmedi mi? Bu suale kati bir cevab 
:vermek mümkün değildir. Çünkü 
Japon hükümeti bunu gizli tutuyor. 
Fakat Amerika ve lngiltere §Üphe
lenerek bir kaç ay evvel Japonya
dan bunu sordular. Japonya da pek 
tabii olarak, kendisini, bu malUınah 
vemıeğe icbar eden bir taahüd mev
cud olmadığını bildirerek red ce
vabı vermiJtir. 

Bu red cevabı Üzerine lngiltere, 
Amerika ve Fransa delegeleri Lon
drada içtima ederek vaziyeti tetkik 
ettiler. Aradan aylar geçtiği halde 
üç devlet, Japonyanın deniz intaa
tı hakkında maliimat vermekten ka
çınması karıısında nasıl bir hareket 
hattı takip edeceklerini kestiremi
yorlardı. Amerika ve bilhusa lngil
terenin otuz beş bin tondan daha 
büyük hacimde gemi in§a ettirme
ği pek arzu etmedikleri sariht~. Fa
kat Japonya daha büyük genu yap
tırıyorsa? O zaman gemi hacmi~de 
ve top çapmda geri kalan Amerıka 
ve lngilterenin halleri ne olacak? 
Diğer taraftan Japonya da bu h~
cim noktasında lngiltere ve Amerı
ka ile rekabete giri~tiğini inkar edi
yor fakat prensipine muhalif oldu
ğu için deniz İn?atmın mahiyeti 
hakkında malumat veremiyec.eğini 
bildiriyordu. işin daha garibi, Ja
ı>onya, otuz bef bin tondan daha 
büyük gemi inşa etmeğe kalkışhk
lan takdirde açılacak çığırdan do
layı lngiltere ve Amerikanın mesul 
olacaklarını iddia ediyordu. 

lngiltere ve Amerika çok uzun 
düşündüler. Ve nihayet ajans tel
graflarma göre şöyle bir karara 
varmışlardır: 

1 - lngiltere ve Amerika gemı 
hacimlerini otuz beş binden kırk 
beş bin tona çıkarıyorlar. 

2 - Bu gemileri azami on altı 
Pusluk toplarla tec.hiz etmeği taah
hüd ediyorlar. 

3 - lngiltereden başka bir A vru
Pa devleti otuz bet bin ton hacmini 
te<:avüz etmedikçe, Fransa da bu 
hudud içinde kalmayı kabul ediyor. 

Bu yeni karar ile artık 1921 Lon
dra mukavelesinin bütün hükümleri 
değişmiş oluyor. Gemi hacimlerine 
aid anlaşma, her devletin aahib ola
cağı tonaj mikdarı üzerindeki itilaf, 
her fey arkada kalmııtır. Bununla 
beraber, lngiltere, Amerika ve 
Fran&a büsbütün serbest değiller-
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İspanyada bombardımanlur 

neticesinde batan İngiliz gemileri 

İngiltere hadise karşısında 
ne gibi tedbirler alacak ? 

f ransız kabinesinin 
bir toplanflsı 

Paris, 10 a.a. - Nazırlar meclisi, bu 
sabah, Elize sarayında reisicumhur 
B. Lebrön'ün reisliğinde toplanmış
tır. 

İçtimam büyük bir kısmı, hariciye 
nazırı B. Bonne'nin dış politika hak
kındaki izahatına hasredilmiştir. 

Bundan sonra, Başvekil B. Daladi
ye, hava hücumlarına uğramış olan 
cenub mıntakasında yaptığı son seya -
hat hakkında intıbalrını anlatmştır. 

Nazırlar, nihayet, yeni kararnameler 
üzerinde de görüşmelerde bulunmuş -
lardır. Yeni kararnameler, yarın sabah 
saat 10.30 da başvekilin riyasetinde 
toplanacak kabine içtimaında bir kere 
daha esaslı surette tedkika tabi tutu -
lacaktır. 

Yugoslav müslümanları 
reisi işe başladı 

Belgrad, 10 a.a. - Dün Saraybos
nada Yugoslavyadaki müslümanların 
dini şefi reisülülema Spaho Fehim, 
vazifesine merasimle başlarnı§tır. Me
rasime Yugoslavyanın her tarafından 
ve bilhassa eski Bosna - Hersek ve 
cenubi Sırbistandan gelen 25 , bin kişi 
ile kıral namına general Buliç, müna
kalat nazırı Mehmet Spaho, adliye na
zırı Simonoviç, Saraybosnanm or4o
doks mctroı>oiidi Monsenyör Piyer, 
yahudi cemaatinin mümessili haham 
Levi ve diğer bir çok zevat iştirak et
mişlerdir. 

Merasime kıral namına Spaho'yu 
Yugoslavya reisülulemalığına tayin 
eden kral niyahctinin kararnameGi o -
kunmakla başlanmıştır. 

Bu münasebetle yeni reis bir nutuk 
söylemiştir. 

İngiltere Kıral ve Kıraliçesi'nin 
Fransa 'yı ziyareti 

Paris, 1 O a.a. - Mebusan meclisi, in
giliz kıral ve kıraliçesinin Fransayı zi 
yareti masrafı olarak verilen 8 milyon 
franklık krediye ilaveten yeniden 24 
milyon franklık bir krediyi ittifakla 
tasvib etmiştir. 

dir. lngilt.ere ve Amerika kll"k beş 
bin, Fransa da - ltalya ve Alman
ya in"1 etmedikçe - otuz be~ bin 
ton çerçevesi içinde kalmayı taah
hüd etmektedirler. Bu, Fransanın 
denizlerde lngiltereye yaptığı yeni 
bir konsesiyondur. Esasen Fransa, 
1904 lM!'llesindenberi lngiliz dostlu
ğunu, büyük deniz devleti olmaktan 
vaz geçmek pahasına aatm almış 
bulunuyor. 

ltalyanın l>u deniz anlaşmalarına 
karşı vaziyeti, geçenlerde Romada 
imzalanan İngiliz - ltalyan itilafiy
le tesbit edilmittir. ltalya deniz iti
lafını timdiden kabul etmiştir. Fa
kat bu itilafın meriyete girmesi için 
ispanya harbmm neticelenmesi la
zmıdır. 

Almanyaya gelince; bu devletle 
lngiltere arasında 1935 senesinde 
aktedilmiş bir deniz itilafı olduğu 
maliimdur. Almanya bu itilafname 
ile deniz kuvvetlerini, lngilterenin 
deniz kuvvetlerinin yüzde otuz beş 
nisbetinde muhafaza etmeği taah
hüd etmektedir. 

lngilterenin Sovyet Rusya ile de 
bir anlaşması vardır. Demek oluyor 
ki deniz hakimiyeti ile en yakından 
aıikadar olan l ngiltere, donanma 
yapabilecek kudrette olan her dev
leti ayn ayrı itilafnamelerle bağla
mış~ır. Bundan yalnız Japonya müs
t snadır. Almanya ilo Japonya ve 
ı: Jya arasında bir mihver olduğu 

a lumdur. Fakat Tokyo, Bertin, 
ma d' • 
R mihverinin mevcu ıyetıne 

oma I .1 w en bu üç devlet, ngı tereye 
ragm ' .. k bh 1 
karşı denizlerde mu!te~e ce e a -

d gıw·rıerdir. Yanı mıhver karada 
mış e d" .. Al 
d .. .. Denizde onmuyor. -onuyor. l .

1 
.1 bu sahada ngı tere ı e manyanm • . b .1 rekabete giritmekten çekinmesı ı -

h d "kkate layıktır. Acaba harb-assa ı . . •w• ka 
den evvel bu yolda gırıştıgı w re. . -
betin akibetinden ders aldıgı ıçm 
mi bundan kaçmıyor? yoksa bunu 
orta Avrupada ve müst~lekele.r
de konsesiyon koparmak ıçın l~g~l
tereye karşı kulanılacak son sılah 
olarak mı saklıyor? 

A. S. ESMER 

Londra, 10 a.a. - Bazı politikacılar 
hükümetin İspanyada bulunan ingiliz 
ticaret gemilerinin müdafaasında gös
terdiği ağırlıktan dolayı memnuniyet 
sizlik göstermektedirler. Lord Hali
faks şimdi Hamsphirede bulunan ve 
büyük bir ihtimalle hafta sonunda 
Londraya dönecek olan Çemberlayn i
le Avam kamarasında yapacağı beya
natı hazırlamak için temas halinde bu
lunmaktadır. 

İyi haber alan mahfillerde söylen
diğine göre Başvekil, frankistleri her
hangi bir şekilde mutazarrır edecek 0 • 

lan bir tedbir ittihaz edilmesine mua
rızdır. 

Bu mahfiller ingiliz siyasetinin İ
talya ile dostluk ve İngiliz - italyan i
tilafının tasdiki esaslarına dayandığı
nı ilave eylemektedirler. Bundan anla
şıldığına göre İngiltere İspanyada bu
lunan ecnebi gönüllülerin geri alınma
sı için uğraşacaktır. 

Henüz hiç bir tedbir 
karar/aşmadı 

Londra, 10 a.a. - İngiliz diplomatik 
mahfillerinde söylendiğine göre, İs
panyol limanlarında bulunan ecnebi 
gemilerin bombardımanına mani ol
mak için henüz hiç bir karar ittihaz e
dilmemiştir. Bununla beraber harici
ye nezaretiyle amirallik makamı ser
vislerinin müşkül olduğu itiraf edil. 
mekle beraber vaziyete çare olacak ted 
birleri tetkik etmekle meşgul oldukla
rı ilave edilmektedir. İyi haber alan 
parlamento mahfillerinden bildirildi
ğine göre, parlamento kapandığı gün 
denberi beynelmilel vaziyette hasıl o
lan deği§iklikler hakkında nazırların 
biribirlerile istişarede bulunmalarını 

tcminen kabinenin yarın fevkalade bir 
içtimaa davet edilmesi ihtimali vardır. 

Lord Halif aks sayfiyeye gitti 
Londra, 10 a.a. - Harciye ruuırı 

Lord Halifaka, Pan~kot izninin ııon 
günlerini yeniden sayfiyede geçirmek 
üzere dün ak§am Londradan ayrılmıf
tır. 

Gazetelerin bildirdiklerine göre, ka
bine, İspanyadaki hava hücumları hak
kındaki kararını, önümüzdeki haf ta i
çinde fakat her halde avam kamarası
nın yeniden içtimından evel alacaktır. 

Bombardıman devam ediyor 
Valans, 10 a.a. - Gandia bugün iki 

kere frankist tayyareleri tarafından 
bombardıman edilmiştir. Dün akşam 
da frankistler Gandia üzerine bir hava 
akını yapmışlar ve altı bomba atarak 
ingiliz antrepolarını mühim surette 
hasara uğrattıktan sonra bir ispanyol 
yük yelkenlisini batırmışlardır. Nü
fusça zayiat olmamıştır. 

Bir /ransız yük gemisi batırılıdı 
Valen.siya, 10 a.a. - Bir frankist 

tayyare, 'Gandiya limanı üzerinde uça
rak, bundan iki gün evelki hava hücu
mu esnasında vahim hasara uğrayan 

fransız Brisbam yük gemisini batır
mıştır. İnsanca zayia yoktur. 

Bir ingiliz gemisi bombar • 
dıman edildi 

Alikante, 10 a.a. - Evelki akşam bir 
Franko deniz tayyaresi, Alikante üze
rine yeniden bir takım akınlar yap
mıştır. Tayyare, limana ağır bombalar 
atmış ve evelce hasara uğrayan Thorp
laven ismindeki ingiliz gemisine de 
yeniden bir bomba isabet etmiştir. Ge
minin pupası suyun içine batmıştır. 

Bel~ika yeni istikrazlar yaph 
Brüksel, 10 a.a. - Hükümetin bir ec

nebi istikrazı akdettiği teyid olunmak
tadır. Bir Holanda konsersiyomu, hü
kümete, üç aylık vadeli hazine bonola
rı mukabilinde yüzde 4.50 faizle 35 
milyon florin vermiştir. . 
Diğer taraftan, 25 milyon İsvıçre 

franklık altı ay vadeli bir istikraz için 
de bir İsviçre konsersiyomu ile müza
kere halinde bulunmaktadır. 

Lindberg Sen - Briç'e gitti 
Sen - Briç, - Britanya- 10 a.a. -

Lindberg, zevcesi ve oğlu ile lngil
tereden gelmiştir. Mumaileyh İllice 
ismindeki küçük adadaki şatosunda 
oturacaktır. Maruf tayyarecinin ika
metgahı ciddi surette muhafaza altına 
alınmıştır. Hiçbir gazetecinin şatoya 

~irmesine müsaade edilmemektedir. 

. 
ispanya harbi 

Ceseras kasabası da düJfü 
Salamanka, 10 a.a. - Umumi karar

gah tebliğ ediyor: Frankistler Kastel
lon cebhesinde ilerlemekte devam et
mektedirler. Ceseras kasabası kuvvet
erimiz tarafından ifgal edilmiştir. 

Fro.nko kuvvetleri Kasıellona 
yaklaştılar 

Salamanka, 10 a.a. - General Aran
da kıtaları ileri yürüyüşlerine devam 
ederek Kastellona yirmi kilometre 
yaklaşmışlardır. 

H ükümett;iler FNmsaya giden 
geçidi koruyorlar 

Bal'6elon, 10 a.a. - Yukarı Pirene -
de, Sortun şimali şarkisinde cumhuri
yetçi kuvvetler, . fransız hududuna 
doğru geçidi muhafaza için dağda ya
pılan mevzilere Piedrosedoloa Fran
kistlerin arka arkaya icra ettikleri 
dört hücumu da tardeylemi§tir. 

Amerika da silah ambargosunu 
istemiyor 

Nevyork, 10 a.a. - Tıb bürosu ve 
İspanya demokrasisine yardım komi
tesi tarafından Madison Skuar'da ter
tib edilen bir nümayiş esnasında Ruz
velt'e hitaben yazılmış bir karar sure
ti kabul edilmiştir. Bunda İspanyaya 
gidecek silahlara konan ambargonun 
kaldırılması ısrarla taleb edilmekte
dir. Bu toplantıya 12.000 kişi iştirak 
etmiştir. Barselondan telefone eden 
Negrin, İspanyanın vaziyetini kısaca 
bildirmiştir. Bundan sonra birkaç ha
tib nutuk söylemiştir. 

Sanat eserleri Fransaya 
naklediliyor 

Paris, 10 a.a. - Resmi gazete, İs
panyol sanğat eserlerinin dahili harb 
tehlikelerinden korunması maksadile 
muvakkat bir zaman için Fransaya 
nakli imkanları hakkında hariciye na
zırı B. Bonne'nin bir beyanatını neşr
etmektedir. Barselon hükümeti fran
sız hükümetinin bu nakil keyfiyetine 
müsaadeye amade bulunduğundan ha
berdar edilmiştir. Fransa bükümeti, 
buna bir şart koymaktadır. O da, bu 
sanğat eserlerinin Fransada muhafaza 
edildikleri müddetçe satılmamasıdır. 

le 1 anıyor 
V&rf0"8, 10 a.a. - Parlamem:o tak

riben altı hafta süreçck olan fevkaUide 
bir içtima devresine girmek üzere bu
gün saat 11 de açılacaktır. 

bir taarruz 
hazırlıyorlar 

Muzaffer bir akın 
CUMHURIYET'te B. Yunus N.d: 

kahraman binici subaylanrnu.a baar. 
ettiği bir bat ma.blede diyor ki : 

Tokyo, 10 a.a. - Japon kuvvetkri- ''Süvariliğin ve atçıhim geçmİftc 
nin Şengşov civarında bulundukları ve gelecekte işgal ettiği ve edecei 
ve taarruza hazırlanmakta oldukları ehem.iyetli mevkii anlamak için ia
bildirilmektedir. tikli.1 harbinin nihai zaferinde biz. 

Şangşaunun cenubunda şimendü - zat Türk Başkumandanın<bn men. 
fer hattı bir kaç yerinden kesilmiştir. kul fU menkıbeyi hatırlıyoruz:: 
Çin hariciya nezareti Hankeuda "Ordular en ,tddetli hareket w 

Hankeu, 10 a.a. - Hariciye nezare- mukaveaıetler içinde kalmqlardı 
ti, bürolarmm Yaunfuya nakle<lilece- Anbean büyük büyük yeni safhalaıı 
ği hakkında yabancı memleketlerde çı- arzeden cidal, tozdan ve dumanda 
kan şayiaları yalanlamaktadır. Harici- hakikati aeçilemiyecek şekillere ci1" 

mi .... i. Bütün bu herciimerc araamd. ye nezaretinin tebliği, nezaretinin ır• 
mümkün olduğu kadar fazla müddet ben yÜzlerce kilom~ uzaklardaıı 
Hankeuda kalacağını ve icab ettiği tak düpan geriaine düşmek üzere de> 
dirde son dakikada Çungkinge nakle- 1&"1n süvarilerimizden gelecek bil 
dileceğini tasrih eylemektedir. haberi bekliyordmn. Nihayet babeı 

Japonlar Y angşe' yi ticaret ~:!:tl~~v:ı1a:ı;;.::a~~=-1: 
gemilerine a~mıyorkır hatta orasını geçmişlerdi. Bu haberi 

Şanghay, 10 a.a. - Salahiyettar bir de bize getiren gene süvari idi. B.a. 
membadan öğrenildiğine göre, Yangşe nun üzerme etraf.andakilerin 't'uıİo 
nehrinin ecnebi ticaret gemilerine a- yeti bala kavrayamıyan hayret gö. 
çılması için ingilizlerle japonlar ara- leri önünde hartayı kapattım, ve : 
sında mahallinde yapılan müzakereler "- Manevra tamamdır, harb k& • 
bir çıkmaza sapmıştır. Japonlar, neh- zanılmıştır. 
rin ecnebi gemilerine açılması teklifi- ''Diyerek ayağa kalktım.,. 
ni reddetmektedirler. Harb vasıtalarmdaki tekemmül· 

Tokyo'da, japon ticaret gemileri ler ne kadar terakki kaydetmif e> 
harp malzemesi taşımakla meşgul ol- . Iurlaraa olıunlar barbda süvariye ve 
duğu için Yangşenin açılması netice- haya.HA ata dÜ§en ezeli yazi.feoİl:ı 
sinde ecnebi gemilerinin japonları ta- ebede kadar a.ynı ehemiyeti muıba· 
mamile mahrum edecek ~ekilde bütün faza ederek devanı edeceğinde fÜpo 
ticareti ele almalarından korkulmakta- he yoktur. 
dır. Söylendiğine göre, japonlann u- Viyana seferlerinde türk akmalen 
yuşmamalarının hakiki sebebi budur. Bavyera'ya kadar at .ürmiifler& 

Mandalar komisyonu 
Filistin ve Erdün 

.işlerini konuşuyor 
Cenevre, 10 a.a. - Milletler Cemiye

ti mandalar komisyonu, Filistin ve Er
dün mandasına ait 1937 raporunu tet
kika haşlamıştır. 

İngiliz delegesi, müstemlekeler na
zır muavini Şukburg, Filistin vaziyeti
ni tafsilatiyle anlatarak, bugünkü ka -
rı§ıkhkların arablarla yahudiler arasın 
daki düşmanlıktan ileri geldiğini, ingi -
liz hükümetinin ilk vazifesi asayişi mu
hafaza olduğunu ve bu maksadla Filis
tinde süvari polis kuvvetleri teşkil olu
nacağını söylemiştir. 
İngiliz delegesi, Filistinin mali va. 

ziyetinin vahim olduğunu çünkü ihti -
yat akçaaınm süratle tükenmekte bu -
lunduğunu ilive eylemiştir. Müzakere
lere devam olunacaktır. 

Hatta bunlum içinde Felemenk eli· 
yarında fimal denizine kadar ,.... 
ranlar bulunduğunu aöyJiyenler bilt 
vardır. Bunlar türk aüvariliğiniııı 
methur akmlandD'. Fakat cumhm 
yet Türkiye&i şiivarilerinin sulh için
deki son zaferleri bütün o eski aJan. 
lardan daha yük.sek kıymetli mc> 

dem mahiyetli yepyeni bir akmdR". 
Ancak muvaffakiyetler, onları 

kazananlara daima yeni vazifeleı 
yÜkletir. Elde ettiğimiz zaferi ka~ 
betmemek iç.in fimdi daha ziyadt 
çalı"1cağı;;r;. Bu vazifenin dahi hak • 
kile ifa edileceğindea emin ole.bili-
riz.,, 

UYUTUCU KIT ABLAR 
KURUN'da Bay Aamı Us, din 

yazdığı fıkrada !U vak&yı eınhtt ..... 
gÜzel bir neticeye varıyor ı 

Çekoslovakya hôdiseleri 

''Binningam'da. Tomu K.oele, a. 
minde bir ad.mm bir kütübhe'*' 
vann1'9. Bay Koele;, bu ~ 
otantik surette can akx:ı o&an D 
ta.blal"dan te!kil eıtmİf. B.ir lııitabaı 
otantik surel!te can aklCI olrn c:nm 
tart• da can ııkıcı olmeıdığım iddıİıl 
edecek bir tek kimse bile balaama
ması imiş. Bu §ek.ıde toplanan )si. 

tablarm yeki'inu bugija on bini bal. 

Çeklerle Südet almanlarının 
müzakeresi bir netice vermiyecek mi? 

Prag, 10 a.a. - Hodza, Südet m~b
uslardan Kundt, Peters ve Soche ıle 
görüşmüştür. Zannedildiğine göre bu 
mülakat esnasında geçen çarşamba 
günü Kundt tarafından başvekile ve
rilen muhtıra hakkında görüşülmüş
tür. Salahiyetler hükümet: ve südet 
mahfilleri, cereyan etmekte olan mü
zakereler hakkında büyük bir ketu
miyet muhafaza etmektedirler. 

Çek • Sildeı mü:;akeresi bir 
netice vermiyecek 

Prag, 10 a.a. - Çek matbuatı, sü
det alman partisinin başvekil Hodza. 
ya yaptığı teklifleri katiyen menfi 
olarak karşılamaktadır. 

Narodni Novini gazetesi kati bir 
akametten bahsetmektedir. 

Çekoslovo gazetesi, Henlayn - es
badda ileri sürdüğü taleplerin asla 
tahakkuk edemiyeceğini yazmaktadır. 

Slovaklar cumhuriyetin diiş
manlariyle birle~miyecekler 
Prag, t O a.a. - Sol cenaha meyyal 

müstakil Presburger Zeitung'un bil
dirdiğine göre, Amerika Slovak he
yeti reisi Helko, cumhuriyetin düş
manları ile bir blok teşkil etmek su
retiyle Pittsburg itilafı için müca
dele edilmiyeceğini Slovak Popülist 
partisine anlatmak için Hlinka nez-
dinde teşebbüste bulunacağını Hod
zaya vadetmiştir. 

Südetler çocuklarının rek 
mekıeblerine gitmesini 

istemiyorkır 
Prağ, 10 a. a. - Südet gazeteleri, ço

cukları çek mekteblerine devam eden 
alınanların isim ve adreslerini gösteren 
uzun litseler neşretmektedirler • 

Sokol kongresi münasebetile 
şenlikler 

Prag, 10 a. a. - Onuncu sokol kon -
gresi münasebetiyle tertib edilen jim -
nastik şenliklerine iştirak etmek üzere 
50.ooo den fazla bir romen ve yu
goslav talebesi gelmiştir. Talebeler, 
toplu bir şekilde jimnastik hareketleri 
nazırlıktan talimleri yapacaklardır. 

1000 den fazla talebe, tüfekler, mit
ralyözler ve tanklarla talimler yapa
caklardır. 

Buraya gelen 400 südet alman tale
besi de bazı nümayişler yapacaklardır. 

Çekler oyalama siyaseti 
güdüyorl.armış 

Berlin, 10 a.a. - Havas ajansının 
muhabiri bildiriyor: 

... ~erli~de söylendiğine göre Prağ 
huku~.etı, kabahatleri ekalliyetlere at _ 
mak ıçın bunlara yaptığı müzakerele
ri uzatmak ve slovaklara bazı imtiyaz_ 
lar vererek bunlarla uyuşmak siyasetini 
takib etmektedir. 

Berlin'de slovaklann da südetler 
gibi ırki bir grup teşkil ettikleri ve slo
vaklara verilecek her türlü imtiyazla -
rı.1: otomatik bir şekilde çek olmayan 
d.•.ger gruplara da teşmili lazımgeleceği 
soylenmektedir. 

Çekoslovakya elçisinin 
teminatı 

V arşova, 1 O a. a. - Dün Çekoslo
vakya elçisi B. Slavikin hariciye nazın 
B. Beke yaptığı ziyaret hakkında emin 
membalardan öğrenildiğine göre, B. 
Slavik, polonyalı ekalliyetin 'Çekoslo -
vakyada diğer ekalliyetler ile aynı se -
viyede muamele göreceğini temin etmiş 
ve bu meselenin Pragın göz önüne aldı
ğı tarzda halli keyfiyetinin Prag ile 
Varşova arasındaki vaziyetteki gergin-' 
liği izaleye çok yardım edeceğini izhar 
eylemiştir. 

Çek hükiimeti Siidet muhtıra
~ini müzakere-ve esa.<J tutuyor 
Prağ, 10 (A.A.) . - Hükümet, B. 

Henlayn'ın delegeleri tarafından B. 
Hodzaya 8 haziran tarihinde verilen 
muhtrraVT südetlere müzakere esası o
larak kabule karar vermidir. MÜ7.?.h

relere önümiizrlıoki haft:tva h~~t:m:v·:ılr 
ve bu müzakerelerde bir tar:~.ftan süd•t
lerin pratik taleplerini bildiren muhtı
ra, diğer taraftan da hükümet tarafın
dan vücude getirilen mitlh•etler statü
sü bahis mevzuu olacaktır. 

Yoml\llf • 
Herhangi bir kilme ~ 

itiraz edile:miyecek derecede bir D 
tabm can ubcr olmaaı bir mezOel 
değilse de menfi bir hmuaiyet cııW.
ğunda hiç fÜphe yoktur. lh.timaJ ki 
geceleri yatağa girdikten ...-.. )m. 

layca uyuyabilmek için can .._ 
bir kitaba ihtiyacı buluoanlera fay .. 
dası da olabilir ft •dece bö,ie ..,... 
ku ilacı yerinde kullanmak için hıa8t 
arasında rağbet gören kitabMr da 
bulunabilir. Bununla beraber ~ 
yalı bir İngiliz muharriri kit.ablarm· 
dan birinin Tomu Koaley ~ 
nesine ginnİJ olduğunu haber almca 
derhal proteeto etınit Tıe bu bAdİılıe 
ingiliz eğlence gazetelemnde gülıiiaıc 
fıkralar ~ ve.ile obnuttur. 

Ancak bu Wi.e aJDS z.anwecı ıla 
şu hakikatin anlafılm•sme da biı. 
met etmittir ki Tomu Koeley Di
tübhanesinc:leki on binlerce kitab
lardan hiç biri otantik Mll"ette CUl 

sıkıcı değildir. Zira herhangi bir ki
tabın can sıkıcı olduğunda bütiİQ 
dünya müttefik olsa bile gene oma 
muharriri bu sıfatı kabul edeme
mektedir.,, 

İslanbulda yeni orta mektepler 
İstanbul, 10 (Telefonla) - Maarif 

V ekıileti önümüzdeki ders senesi ba
şenda Kartal, Kadıköy, Beylerbeyi, 
Sarıyer, Kasımpaşa Karagü.mrük ve 
Şişlide birer orta mekteb açılması hak
kındaki teklifi kabul ettiğini buraya a
lakalılara bildirmiştir. 

(in murahhassı 
Milletler Cemiyetine 

b 'r nota verdi 
Cenevre, 10 a.a. - Daimi Çin mu

rahhası Hoo. Milletler cemiyeti umu
mi katibi A venol'a bir nota vermiştir. 
Notada japon seferberlik kanununun 
cemiyet mukavelenamesinin hilafına 
olaran manda altında bulunan Marşal 
ve Karolina adalarn,-Ja da tatbik edil
diği bildirilmektedir. 
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Ortalık aydmlandığı zaman (ııaal. 
6.00 evvel) Kannengiıaer ve tümeni de 
aumetJi Conkbayırm.m ya.nlarma u.. 
la.§lmftı. Dik birer sed halinde Koca
çimene doğru uzayan Conkun yama
cına tırmanmak için atlarmıdan indi
ler, çalı ve fundalıklara tutunarak 
yukarı tırmanmaya b&§ladılar. Biraz 
daha yükaeldiJderıi zam.an gözleııi

bİ.ıı önünde alabildiğine açrlan Ada
lardenizinin kıyıamda Eaad PB§allln 

henüz hedefleri maliim olmadığını aöy
lediği yeni ihraç kuvvetini gördüler. 

Sovla koyu genıilerle dolu idi. 9 
uncu tümenin karargi.hı ilk ağızda-
10 nakliy~ 6 harb gemiıi, 7 has
ı.hane gemisi &a)'mlftı. Sahile yığıl
IWf krtalar bir karmca yuva.amı an
du-ryordu. Gözlen kamaıtıracak de
:rooede parlayan kuru tuz gölünün 
üzerinden bir İngiliz bataryaaı cenu
ba doğru yürüyordu. Lalababa tepe
ainde İngilizler, hayli timalde geri 
çekilmiıt bizim Anafartalar müfre
zesinin ufak kıtacıkları dürbünle 
fark olunabiliyordu. Mamafih bu &a• 

atte hiç bir yerde muharebe f aaliye-

Yazan: M. Şevki Yazman 

Siperlerimizde askerlerimiz.in vatan ıevgisine dair muhabbetleri 
ti görülınüyordu. rinc.i taburu geliyor, o da mevzi alı-, harb ederek yaralanan bu alınan 

Kannengiaaer yaklatmakta olan yor. Ve Conkbayırı üzerinde ilk mev- subaymm hatırasına hürınet ederiz. 
alaylarını yerlqtirmek için arazi z.ii teşkil ediyor. Fakat bizzat kendi Merinde de bu 
keıfine baılıyor. Abdurrahman ba- İngilizler yavaş hareketlerinin ce· işi ancak bu şekilde anlatan ve da
yırmdan başlayıp Kocaçimen-Conk· zumı çekeceklerdir. Daha aaat 2.30 ha geriden gelen tilin.enini dahi ta· 
bayırına kadar devam eden yüksek evvelde Conkbayınna ancak 1300 mamen mevzie sokmamış bulundu
eilaileyi gözden geçiriyor. Diipnan yarda mesafede bulunan İngiliz tu· ğu bir zamanda yaralanıp götürülen 
bu ail&ileye doğru gelen derelerden gay komutanı bu boı sahaya üç ta· bu zata "Conkbayırı" didişm-eleri
hep bir anda yürüne benim iki alay burla yiinimek cesaretini gfu.tıerse nin kahraınanhk şerefini izafe ede
bu dağların üıtünde kaybolur diyor. ve dördüncü taburunu beklemese bilmek için ancak Stegeman gibi 
Önlerinde o kadar çok dere, au yata- idi buralar çoktan İngilizlerin eline ''uydurucu" olmak laznndır ki biz 
iı, sırt ve bayD' var ki işin içinden geçmiş ve bizim geriden parça par- bunu yapamayız. 
çıkmak kabil deiil. O halde ilk it ça yetİ§en kuvvetlerin burayı istir- Kannengİsser kendi tabiri veçhi· 
bir kilid mevkii olarak Conkbayırmı dat etmeleri gayri mümkün vaziye- le "daha ~vvel türk kaniyle meıbu 
tutmaya karar veriyor. lhtiyatlarımı te girmiı bulunurdu. Şimdi ise az hale gelmiş" bir sediyeye yatırılıp 
da bu aırtın hem.en gerisine koyarım kuvvetlerle de olsa yÜksek sırt mü· geri götürüldükten sonra bu mınta-
diyor. dafaa olunabiliyordu. kada kumandayı tümen kurmay 

Bunlar bu iıle meıgul iken karar- Çok yorgun görünen İngilizler bi- batkanı Hulusi bey ele alıyor. 
gahtan ileriyi gözetleyen tercüman ziın bu bir tabur ve iki bölüktıen * 
Ziya bey ko .... rak geliyor ve ancak ibaret kuvvet kıartısmda mevzi alıp Ce ub ....... d 'k' l 1 • 

,,,_ duruyorlar. Fakat Şahiıuırta yer- n .,..-pun an ı ı a aya şı· 

500 metre ötede dütman avcılarmm l~tirdiği bir makineli tüfekle Conk· mal grupu eınrine geldiğini evvelce 
kendilerine doğru gelmekte olduğunu bayırını ta.re.maya batlıyor. lıte gördüğümüz dördüncü fırka ku
haber veriyor. (Bu ıelenler Anburnu tam bu esnada ve da.ha kendi tü- mandam Cemil bey 7 ağustoı saba
aağ yanını kuıatan kollardı ve biz menini yayıp mevzie sokmadan hı alaylarını yeni yerlerine götür
bunlarm hareki.tını Conıkbayırnım K.annengiıllft" göiaünden bir yara 

~: .. :ı.) l l Bü .. bu ınek, cebheye y>ana.ş.trrmakla me4-
biraz ötesine kadar ıakib ~.;._ a ıyor ve yuvar anıyor. ~ guldü. Bu a.laylar .-at 8 e aogru 

Vaziyet fena. Dokuzuncu tüme· sahnede cereyan edecek çetin bo- . • • 
nin alayları henüz bu tahneye gel· ğupalardaki alman aevk ve idare· cebhe yakmındaki yerlenne gelDl.1§· 
me:m.if. Oradaki tek bir batarya ile si de, Limanm menfi tesiri müstes- tiler ki bir taraftan da ileriye sürül
bu bataryanın 20 ki~lik muhafızı bu ba, burulan ibarettir. Fa1kıat bu aah- meleri batladı. Fr.rka kwnandam 
aıelenlere bir kaç dakika dahi muka· nede Kannengiuere alman yazıla· hemen de tamamen krtasız bir va
vemet edemez. Bu fena vaziyette rmm yaptırdığı hayali kahraınan- ziyette kalmıştı. Saat lO.lO da 11 
Kannengisaer kıvranıp dururken hiç lıklar bitip tükenir şeylerden değil-
beklemediği bir teY oluyor. Birden· dir.Bunlarla bizzat Kannengiaser bi. inci alayın Düztepeye ve 19 uncu 
bire bu sahnede on dokuzuncu tü- le kendi kitabınaa alay ediyor. "Ge- fırka emrine gönderilmesi gruptan 
menin (Atatürk'ün tümeni) gönderdiği libolu" adlı eserinin 173 üncü say- bildirildi. Diğer alay da grup ihtiya
iki bölük beliriyor. Vaziyeti çok ev· fasında diyor ki ''Stegeman (bir al· tmı tetkil ediyordu. Biraz sonra 
velden beri fena gören ve her gün man muharriri) kendi eserinde bu Seddülbahirde terkettiği 12 inci a
bunu admı adnn takib eden Mustafa Conkbayırı &ahnesini pek dramatik laymm da şimal grupuna geleceği 
Kemal bey bu gece gendi mevzileri- tasvir eder. Bana kılıç çektirir, tü- haber ve..,ildi ama bunun gelmesi 
ne taarruz yapılacağını bildiği hal- menimin batma geçirir ve Conkba- her halde hayli uzun sürecekti. 
de Mğ yanın düteeeii mütkül vazİ· yırmı tubnU§ olan düıman üzerine Bunla.rı diiJündüğü esnada yani &a

yeti hisaetmiı ve 72 inci alaydan ayı· saldırtarak burayı zaptettirİT. Ha.ki· at 11.30 da ıu emri aldı. 

(Sonu var) 

Güzel Sombrey ne oldu? f . RAD YO .. .. ..J .......... . . v .. 

En lüks hayattan sonra 
hapisaneye, darülacezeye 

sürüklenen güzel kad1n 

Ankara: 

Oğle Neşriyatı: 
13.30 Karış:k plak 

neı;;riyatı - 13.50 Plak: Türk musikisi ve 
halk şarkıları - 14.15 Dahili ve harici ha
berler. 
Akşam Neşriyatı: 1 ç uk'--8.30 oc -.a 

karagöz (Küçük Ali) - 19.15 Türk musiki· 
si ve halk şarkıları (Servet Adnan ve arka
daşları) - 2'0.00 Saat ayarı ve arapça neıri· 
yat - 20.15 Türk musikisi ve halk şarkıları 
(Hikmet Rıza ve arkadaşları) - 21.00 An
kara İlkbahar at yarışlarının beşinci hafta
sında koşuya iştirak edecek atlar ve kaza
sında koşuya iştirak edecek atlar ve kazan
ma ihtimalleri hakkında konuşma (Abdur
rahman Atçı) - 21.15 Stüdyo salon orkes
trası: 1- Kattnigg: Der Prinz Von Thule. 
2- Reiny Roland: Verlungene Tage. 3-
Hans George Schütz : Pommersche Polka. 
4- Noack: Flitter Wochen - 22.00 Ajana 
haberleri - Z2.1S Yarınki program ve İstik
lal marşı. 

"Önünüzde diz çökerek y alvanyorum, üç seneden heri 

çekmekte olduğum hu korkunç hayattan heni kurtarınız" 

Mütarekeyi takip eden çılgınlık 
yıllarında Pariste, Kan'da, Dovil'de, 
hatta gazetelerde ondan bahsedilir
ken sadece "gilzel Sombrey" denilir
di. Onu sahnede bir an görmek için 
çok uzaklardan gelenler olurdu. Mü
zikholün o zamanki en şöhretli yıl
dızı, muhakkak ki, o idi. Onun göz 
kamaştırıcı güzelliğini çerçeveleye· 
bilecek dekorları keşif için Müzikhol 
direktörleri baş başa verir, muhayyi· 
lelerini tüketirlerdi: "Güzel Somb· 
rey için bu sefer nasıl bir sahne ha
zır lamalı ?" 

Bakarada en zengin bankerlerle, en 
tanınmış endüstricilerle, paralarının 
hesabını bilmeyen mihracelerle çar
pışmaktan çekinmezdi. 1922 senesi a
ğustosunun bir akşamı pırlanta için· 
de bir elbise ile göründü. Zamana ta· 
kaddüm edilerek güzel Sombrey için 
bugünün otomobilleri inşa edildi. 

lyi bir artist idi de. Varyete ve 
jimnaz tiyatrolarında çalışmak üzere 
Müzikholden ayrıldı. Muvaffak ol
du. Henüz çok gençti. Büyük bir ar
tist olabilirdi. Daha o zamanlar heye
canlı bir kalabalrğın sevgilisi idi. 

En amansız aşk : 
Birdenbire ortadan kayboldu. Ne 

sahnede, ne de gazinolarda onu bir 
daha gören olmadı. Güzel Sombrey'i 
tanıyanlar, bıraktığı boşluk karşı

sında şöyle düşündüler: "Zavallı kız, 

büyük bir aşkın esiri olmuş olmak 
lazımdır!" 

Sonra yıllar geçti. Ve güzel Somb
rey de, herkes gibi, unutuldu. 

1928 ... Bir gazete şu inanılmaz ha
beri verdi: "Bir vakitler dünyayı 

kendisine meftun etmiş olan Somb
rey, bir kütüphaneden kitab çaldığı 
için yarın mahkeme huzuruna çıka
caktır." Mahkeme hıncahınç dolu idi. 
Maznun mevkiinde zayıf, renksiz, 
gamlı bakışlı, dört senede yirmi yıl 
ihtiyarlayarak değişmi§, büsbütün 
b~~ bir kadın vardı .• 

· uiızel ~ömı:>rey, mesleğının zırve-

sine eriştiği sırada en amansız sevda
ya tutulmuş, morfine alışmıştr. O da 
bu müthiş zehirle zehirlenenlerin 
içinden bir türlü çıkamadıkları ce
hennemi dairenin içinde idi: İnsana 
dostlarını kaybettiren sinirlilik, ser
veti kaybettiren tembellik, tatmin 
vasıtaları azaldıkça kendini daha çok 
hissettiren ihtiyaç ... 

En istidatlı insan, bir sabah, tek 
gram eroini satın alabilmesi için la
zım olan beş liranın yokluğu ile kıv
ranarak uyanır... Güzel Sombrey de 
bu beş lirayı tedarik etmek için hır
sızlık ederken yakalanmıştı ... 

Na•ıl kurtulmalı? 
1928 de, uyuşturucu maddelerle ze· 

hirlenmeğe alışmıg olanları bundan 

kurtarmanın çaresi henüz keşfedil

memişti. Hastanın aldığı mikdar ya
vaş yavaş azaltılmak bir usuldü. Fa
kat uzviyetin buna olan ihtiyacı dai
ma canlı idi. Mütehassıslar: "On has
tadan ikisini kurtarıyoruz. İkisi ha
yatlarına kıyıyor. Altısı da tekrar 
eroine dönüyor" diyorlardı. 

]ermen Sombrey de kendini tekrar 
zehire verdi. Gene unutuldu. Zavallı 
kadınm ömrü eroin satılan Monmartr 
barları ile hastalara şifa vermeğe uğ
raşan hastahaneler ve bu iki yer ara
sında mekik dokurken uğranılmama
sı imkansız olan hapishanelerde geçi
yordu. 1934 de bir daha mahkeme hu
zuruna çıktı, ve dört ay hapse mah
kQm oldu. 

Darülaceze yalunda 
Hapishaneden Çıkan Sombrey bir 

manastıra girmek istedi. Kendisini 
tanıyanlar onu böyle bir manastırda 
beyhude ömrünü tamamlamakta sa
nırken o gene o korkunç illetin pen
çesinde idi. Ve şunu söyliyeyim ki 
morfinomanlar hazan öyle ıztırab çe
kerler ki tırnaklarını etlerine daldır
mamaları için kollarını arkaya bağla
mak lazım gelir. 

Adliye vekiline, bu yazının başına 
bir iki cümlesini aldığımız mektubla 
müracaat eden Sombrey de bugün 
böyle ıztırablar arasında kıvranmak
tadır. 

Sombrey bir manastıra kapatılacak
tır. 

Bu kadar güzel, bu kadar istidatlı 
ve bu kadar muvaffak iken-. Zavallı 
kadın! 

Felaketzedelere 
yardım devam ediyor 

Türkiye Kızılay Cemiyeti 
umumı ırıer~ezınaen: 

İstanbul : 

Öğle Neşriyatı: 12.30 Plakla Türk 
musikisi - 12,5 Havadis - 13,S Plakla 
türk musikisi - 13.30 Muhtelif plll.k ne~ri
yatı - 14 Son 
Akşam Ne!ıriyatı: 

18.30 Plakla dans 
musikisi - 19.15 Konferans: Üniversite 
namına, Doçent Münir Sarpyener (Çocuk
larda kemik ve oynak yerlerinin tüberkü
lozu) - 19.55 Borsa haberleri - 20.00 Nec
mettin Rıza ve arkadaşları tarafından tlirk 
musikisi ve halk ıarkıları - 20.45 Hava ra
poru - 20.48 Ömer Rıza tarafından arabça 
söylev - 21.00 Belma ve arkadaştan tara
fından türk musikisi ve halk cıarkıları (Saat 
ayarı) - 2'1.45 ORKESTRA: 1- Balfe: La 
Bohemiyen. 2- Bize: Karmen fantez!. 3-
Translatör: Valzer toromeray. 4. Severek: 
Buvat a müzik. - 22.15 Ajanı haberleri -
22.30 Plakla sololar, opera ve operet parça
ları - 22.50 Son haberler ve ertesi günün 
programı - 23.00 jg,n. 

Avt·npa : 

0.t'~ı<A VE OPERETLER: 20.00 Viya
na - 10.10 Hamburg - 21.00 Milano, Roma 
- 21.20 Beromunster. 

12.00 Viyana ve birçok alman istasyon
larr - 16.00 Varşova - 20.10 Kopenhaıı -
20.20 Oslo - 20.30 Monte Seneri, Pariı -
22.05 Paris - 23.00 Kolonya. 

SOLO KONSERLERİ: 18.00 Stokholm 
- 18.10 Munih - 18.15 Brüksel - 18.30 
Hamburg. 

10.30 Hamburg - 12.00 Hamburg, Ştut
gart - 18.10 SarbrUk - 19.10 Frankfurt -
19.10 Kolonya - 20.00 Breıılav. 

ORG KONSERLERİ: 15.30 Stokholm -
17.25 Hilversum - 18.00 Viyana - 20.45 
Rennes - 21.00 Beromünater. 

6.30 Kolonya - 7 .1 O Kolonya - 8.30 Bre1-
lav, Dansig, Frankfurt - 12.00 Königıberıı, 
Münib - 12.55 Prag - 14.00 Laypsig, Ştut~ 
gart - 14.10 Frankfurt, Kolonya - 14.15 
Berlin - 14.25 Münih - 15.00 Sarbrük -
15.15 Doyçlandzender - 15.ZO Hambur~ -
16.00 Frankfurt, Kolonya, Ştutgart, Kbnigw
berg - 18.00 Beı:lin - 18.15 L&.}llzig -
18.30 Frankfurt - 19.10 Doyçlandzender, 
Sarbrük - 20.00 Dansig, Doyçlandzender, J 
Kolonya, Königııberg - 20.10 Münib -
21.30 Budapeııte - 2'2.30 Stuti'art - 24.00 
Breslav. Frankfurt. 
...liAl-K..M.tlZlG. : 11.30 Stutort -JUO 

DANS MüZ1G1 : 19.15 Ştutıart - 2Z.30 
Breslav ve birçok alman istasyonları -
22.30 Münih. 

Yer sarsıntısından felakete uğrayan va
tandaşlarımıza yardım yapılmak üzere aşa
ğıda isim ve adresleri yazıh zevat ve mues
sesat tarafından hizalarında yazıh paralar 
veznemize yatırılmıştır. Bu hayırsever ze- V ckalct emrine alman 
vata ve mUesaeaata gerek cemiyetimiz ve ormancılar 
gerek felaketzedeler namına teşekkürleri-
mizi sunarız. Ziraat Vekaletince yapılan tetkik -

Lira Kr. · · de I 1 d 
32 oo Bergama Kızılay şubesinden ler netıcesın y<> suz ukları mey ana 
68 oo ,, c;ıkanlarak vekalet emrine alınan or-

l05 00 Anamur " man mühendis ve muavinleri şunlar--
280 00 Midyat ,, ,, d 
454 68 Kızıltepe ,, ,. ır : 
255 4-0 Alanya C.H.P. Ba,kanl!&ından Akseki orman mühendis muavini 

19 75 Antalya lisesi talebeleı:ınd~nk.. BB. Remzı", Çanakkale orman t...~ .. mü-
24 70 Malatya - Ortaköy nahıyesı oy- • ~ 

leri halkından ~- hendisi Fuad Evren, Lapseki orman 
4 45 Uzunköprü P.T.T. me ı mühendis muavini Memduh Tuna, 

murlarından . 
30 oo Hizan beicdiyeıunde!1 Zingal orman mühendisi Baha Karo-

108 42 Hafik Kızılay şubesınden d ay. 
112 64 .. 
168 36 " " .. . 
146 85 Ordu Kızılay merkezınden 

1100 00 !ımir " " 

rabildiği iki bölük piyadeyi bu sırt kati ben &Öyliyeyim ki İ§ maalesef 
Ü•tündeki bataryaya muhafız ola- uzaktan göründüğü kıa.d3r cazip de
rak göndermitti. lıte ellerini kolla· ğildi ve bereket versin ki ingilizler 
rmı salJayarak Conkba.yırma doğru Conkbayırını tutamamııtı. Bilakis .J 11111111111IJI1111111111111111111111111111111111111111111111 lll l lll lll il l lll l lll ı L 
gelen İngilizlere ilk ateş açan gene ben yukarıda idim ve onlar bana : N -

2000 00 Erzurum " " 
6 oo Hayfa'da Bay Cenıal Karantina

cı'dan 1 Filistin lirası mukabili 
500 00 Uşak Kızılay şubesinden 

Türkiye tiftik umumi me*8z 
foplanhsı 

bu iki bölük ve dolayısiyle her tehli- doğru geliyordu. Akr.i olsaydı bil- : Yazan: Alexis T olstoi 0 : 116 : 
keli noktaya yeti~en 19 uncu tümen mem ne yapardım." 
oluyor. Biraz ıonra Kocaçimen dağı Burada ve bizimkilerle 
.iatikametinden de 19 uncu alaym bi- velev kıaa bir zaman için 

-- 37 31 Akçakoca Kızılay şubesinden 

$453 46 
235647 95 Evvelki listelerden 

Türkiye Tiftik Cemiyeti bugün ... 
at 15 de Bendderesindeki merkez umu
mi binasmda senelik umumi kongr• 
ni akdedecektir. 
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Kamutay, fabrika mesleki 
kurılan projesini görüştü 

İktisat vekili 8. Kesebir hükümetin 
kalifiye işçi politikasını anlattı 
(Başı ı. inci sayfada) 

br orta mekteb mezunu talebe bulun
mazsa, mektebin birçok masraflar ya
pılarak açılmıf olmasına rağmen hiç
bir fayda temin edemiyeceği cevabını 
vererek hükilmetin bu meselede ser
best bırakıldığını, 

Hasta bakıcı, orta mekteb mezunla
rından yetiştirilirse kültürü daha kuv
'letli olarak mektebe gireceğinden üç 
sene tahsilden sonra kendisinin, ara
nan bütün vasıfları haiz olacağını söy
liyen B. Kazım Nami Duru (Manisa) 
Milli müdafaa encümeninin maddesi
nin kabulünü istedi. Neticede büdce 
encümeninin maddesi kabul edildi. 

Projenin 7 inci maddesi görütülilr
ken Milli müdafaa encümeni raportö
rü B. Şükrü Koçak, mecburi hlmıetle
rini bitirmeden evel ordudan ayrılan 
hasta bakıcı hemtirelerin yapılan maa
raflar alındıktan baıka ruhaatnamele
rinin de ıeri aJınması hükmilnil koyan 
Mim müdafaa encilmeninin 7 inci 
maddesinin müzakereye esaa olmasını 
istedi. 

Büdce encümeninin ayni maddesin
de yalnız yapılan masrafların kendi
•inden alınmasının ıebeplerini izah e
den bUdce encümeni raportörü B. Ra
if Karadeniz (Trabzon) şu cevabı ver-
di: 

işçi çalıştıran bir sanğat müessesesinin 
böyle bir kura açmak mükellefiyetine 
tabi olması yanıbaşında 100 den aşağı 
çalıştıranların bu mükellefiyetten ha
riç tutulmaları bir adaletsizlik tesiri 
yapar gibi bir mütaleada bulundular. 
100 itçi çahftıran büyük bir sanayi 
mücaesesine, bu kanunla tahmil edilen, 
ancak bir kaç kursta hocalık yapacak 
bir kaç kişinin ücretini vermekten iba
rettir. Bir kurs yeri tayin etmek, kurs 
yerinde pek zaruri olan küçük masraf
ları temin etmek ve bir iki hocanın üc
retini temin edebilmektir ki bunun se
nelik tutarı olan birkaç bin liradan 
fazlasını zaten düşünmüyoruz. Bu hiz
meti büyük müesseselerimiz kanunen 
mecbur olmadıkları halde zaten bugün 
ifa etmektedirler. Ancak bu kanunla 
müesseselerden, kendiliklerinden bu
nu yapmamış olanları yapmağa sevket
meyi temin etmek, diğer taraftan da 
kuralara devamı mecburi kılmak sure
tile işçiyi yetiştirmeğe doğru hareket
lendirmek istiyoruz. Bir kurstan, bir 
aanğat müessesesinden yetişmiş bir 
işçinin orayı terkcderek başka bir ye
re gitmesi mümkündür. Elbette bu ha
reket kurs açmış ve işçiyi yetiştirmiş 
olan müeasesenin aleyhine, fakat mem
leektin lehinedir. Kazanılmış olan bir 
itçi herhangi bir yerde olursa olsun 
kendi bilgisinden ve sanğat kabiliye
tinden istifade edilecektir. Bu itibarla 
memleket noktasından bunda bir zarar 
dü,ünmüyoruz. Kuralarda daha ziyade 
kendilerine verilmiş olan işin hususi
yetine göre vazifelerini, işlerini daha 
anlayı'lı olarak, bilerek yapmayı öğ
renmiş olacaklardır. Bir işçimizin ye
tipesi noktasından yalnız bir meka
nik terbiye değil, daha ziyade kültü
rel bir terbiyeye müncer olacaktır. Bu 
kanun bir İKİYİ "kalifiye işçi., diye a
yırdığımız sınıfın içerisine koyacak o
lan \>e küçük bazı müeyyidelere bağ
lanmıt olan bir kanundur, bu da bir ih
tiyaçtır. Bu kanun bunu temin edecek
tir. Diler büyük i:hti)'atlar için ayrıca 
tedbirler bulundukça BüyWı:: Meellae 
ar•edilecektılr ... 

.. _ Serbeat bir kadın mevcud bir 
nıukavelenameye mU.teniden bir mek
tebe girmit ve 3 sene okumuştur. Çık
tıktan sonra bir müddet hizmet gör
nıilt eonra hayatın bin bir icabı karşı
ımda ıizden ayrılmak mecburiyetinde 
kalm1' iıe kendlılne yapılan maıraf
ları almakla beraber bundan sonra ne 
1en ne de cemiyet elindeki ruhaatnamc
den istifade edemez demeğe kimaenin 
hakkı yoktur. (Doğru sesleri). Ruh
IMtname ancak muayyen ahvalde ceza
en alınabilir. Bir mUhendla meccanen 
•kur, bir doktor meccanen okur, fakat 
bunlar bilihtiyar ayrıldıkları zaman 
ancak masrafları iade ederler. Ve hiç 
bir icrayı aaniattan menedilemes. Bü
tün vatandqlar için kabul edllmit o
lan bu hukuktan ayrı olarak yalnu bu 
kadmlar ve hemtireler için blSy~e ~e.c- Diğer projeler 
rt bir kaydı, gayri &diline buldugu ıçın 
l;)Udc:• cncümeniniz çıkarmıştır. Yal- İktısad vekilimizin izahından sonra 
~ı ljUet edeceii.m. Taba- reye konan projenin maddeleri kabul 

i:ll?tlif1iiiiiiii:.' -m'8" -nanu~f.ı-" ..... ~ .. _.lh • . -Jile~ 
bu hemtlreter de U o1ft*lt......, • lini yaptıiı vefa~.!!.;=;; 
f etsizlik veya bet' hangi bir ıuç ltler-
lerae zaten elinden ruhsatnamelerinin arasında kati ticaret muahedeleri ak-
ahnmaaını kanun amirdir. (Bravo ses- di için müzakereye başlanmış veya 
leri, alkıtlar). ba'lanacak devletlerle muvakkat tica-

Neticede B. Şükrü Koçak (Erzu- rl anlaşmalar akdi hakkındaki 2759 sa
rum) un Milli müdafaa encümeni mad- yılı kanunla verilen salahiyet müdde
desinin müzakereei takriri reddedi- tinin iki sene uzatılmasına dair proje; 
lerek, bUdce encümeninin maddesi ka- mühendis ve mimarlık hakkındaki ka
bul edildi. nun projeei, müze ve rasathane teşki-

lit kanununun 10 uncu maddesinin i
F abrika "6 meıleki kur dar kinci fıkrasının kaldırılması hakkın-

hakkındaki proje daki kanun liyihaaı, ıermayeainin ta-
mamen devlet tarafından verilmek suProJ· enin müstaceliyetle müzakeresi 
retile kurulan iktıaadi teşekküllerin 

kabul edilmiş olduğundan IDIMidelerln 
kabulünden sonra f ihraka ve mesleki tetkilat ile idare ve mürakabeleri hak-
kurslar hakkındaki kanun projcalnin kmdaki kanun projesi, türk • İsveç ti-

caret ve kliring anla11malarıf\a merbut 
nıüzakereaine ba•landı. T 

Hükümetln muclb sebepler proje- protokolda yapılacak değişiklik hak-
d :ıı. • i kmdaki kanun projeei; türk - sovyet 

ıinde "sanayiin muhtaç ol u&u ıtç e-
f . · · ticaret muahedesinin 15 inci maddesi-

lemanlarını yetiftimıek key ıyetının 
bir &inlet me8eelsi haline ıeldiği,, le alakalı Sovyet hükümeti ile teati o-

u U K ' t lunan notaların yürürlüg~ e konulması-
cUmlnlne i,.ret eden B. H ın ı ap-

1 lin na dair Bakanlar heeytince alınan ka-
tı (Jlulla) bu İfin mUe11eee er. e e 
bırakılmaktansa bizzat devlet ehne a- rarın tasdikine dair kanun projesi, tü-

l tiln ve inhisarı hakkındaki kanun pro-
lınmnınm daha muvafık olup 0 mıya-

jesi, oyun aletlerinden belediyelerce 
catını sordu. • · ve köy idarelerince alınacak resim 

Bu Pro1· ede kurs a'"""ıı mecbu. rıyetı- h kk d ~·-- a ın aki kanun layihası, ordu zabi-
nin günde 100 işçi kullanan müessese- tan heyetine mahsus terfi kanununun 
tere hasredilmcainin bu müe11cae .a- 14 ·· ·· 1 uncu maddeaile 2162 sayılı kanunun 
hlplerlni, böyle bir kayıddan kurtu • birinci maddesinin tadili hakkındaki 
mak için meeela 90 itçi çalışmaya.sev· kanun layihası, gümrük tarifesinin 
kedecetini ıöyliyen B. Hüsnü Kıtap- 552/B pozisyonundan Yugoslavyaya 
Çı ıanayii tefvik kanunundan faydala- verilen 100 ve 400 tonluk.munzam kon
nanların bu hükümle mükellef kılına- tenjanların Türkiye • Yugoslavya an
rak bir devlet l§i halinde ele alınması laımaeına ilivesine dair kanun projesi 
nıUtaleaaında bulundu. vardır. 

lkı...ad J' ekilimizin izahlan Kamutay, pazartesi gilnii toplana-
B. HUınü Kitapçıdan 1<>nra kürsüye caktır. 

gelen İktıaad vekilimiz B. Şakir Ke- --------------· 
•ebir fU izahatı verdi: K u- ( u .. K D 1 ( H A B E R l E R 

.. _ Yüksek Meclisinize arzolunan l 
kanun layihası sanğat bilgisini, işçile
rimizin yetiştirilmeıini istihdaf et
nıek esasına müstenid olmakla beraber 
yüksek bir bilgi tahsil ve terbiyMi 
vemıeği dUtünmemittir. Halen i9 ba
Yatında çalı9makta olan iKilerimise 
yapmakta oldukları iJlerin daha iyi na
•ıl yapılabilecetini ~tretm~k.tir. ~K~
Yi tamamile ehliyetlı ve kabılıyetlı bır 
ıale koymağı derpiı etmittir. Arkada
}ımızm if&ret ettikleri, hakikaten ye-
inde bir ihtiyaçtır. Fakat bu kanun 
lyihası o ihtiyaca temas etmi9 olmu: 
ıor. Devlet humeti olarak, sanayı 
11ektebleri ve yeni maarif itlerimiz a
'aıında büyük mikyasta yer almasını 
lütündüğümüz yüksek aaniat ve tek
:tik bilgilere aid müeu•clerle, bu 
noksanı tellfi etmek yolunda ayrıca 

salııılacaktır. Arkadqım, pnde 100 

x Viyana - Alman istihbarat büro
su tarafından iktibas edilen Viner Zey
tung'un resmi bir haberine göre, Avus
turyalı katolik talebe cemiyetleri liğ-
vedilmiıtir. 

x Riıa - Baltık devletleri konfe • 
ranaı, bugün saat 17 de Letonya bari -
ciye nazırı B. Munstersin riyasetinde 
toplanmııtır. Konferans mesaisini pa
zar ,ünü bitirecektir · 

X BueDCM - Airea - Paraguay, Şa
ko ihtilafını Lahey adalet divanına ha
vale etmekten vazgeçmiştir. 

X Sofya - Hararetli müzakereler
den sonra, parlimento, komünist me -
bua Georgicfin mebualuktan ihracına 
karar vermiıtir· 

XVar'fOftt - Reisicumhur, Po-
loııyanın An~a büyük elçiıi Sokol-

Fransız mahfilleri 

Mlzakerelerln ımn 
sürmlyeceğl 

mltaleasındadırlar 
(Başı ı. inci sayfada ) 

lan müzakereler bugün yeni bir saf. 
haya girmiştir.Filhakika bu müzake
reler son kayıd muameleleri eanasın
da mezkur topraklarda zuhur eden 
hadiselerden ayrılarak iki memleket 
arasındaki münasebetleri tanzim et
meğe matuf umumi müzakereler çer
çevesi içine tekrar avdet etmiştir. 

Daha geçen senedenberi derpif e
dildiği ve gerek Ankara gerek Paris 
tarafından temenni olunduğu üzere, 
bu müzakereler bir fransız - türk 
dostluk muahedesinin üçlü bir fran
sız - türk - Suriye muahedesinin ve 
bir de kurmaylar anlaşmasının akdi
ni istihdaf eylemektedir. 
Sancağa aid hususi mesele, tekrar 

ele alınmış addolunabilecek bu umu-
mi müzakereler aıraıında tarzı halli
ni bulacaktır. 

Salahiyettar fransız mahfilleri türk 
• fransız konuşmalarının uzun sürmi
yeceği mütaleasındadır. Esasen An-. 
kara hükümeti mezkur umumi müza
kereleri kabul etmek ve bu suretle de 
Sanc~k meselesinin uzlaıma yoliyla 
halledilmesi arzusunu göstermekle 
bu mütaleaya iştirak etmiş bulunu
yor. 

Bugün, - ki türk kabinesi bu yola 
girmiştir - Paris'de hakiki bir detant 
tezahür ettiği ve bunun, temenni edi· 
len anlaşmalara süratle eritebileceği 
zannediliyor. 

Fransız gazetelerinin 
düf iinceleri 

Paris, 10 a.a. - Bu sabahki fransız 
gazetelerinden bir çoğu, Hatay mese
lesi hakkında Fransa ile Türkiye ara
sında girişilen müzakerelerin aldığı 
iyi gidişi ehemmiyetle tebarüz ettir
mektedir. 

Jurnal gazetesi, gerginliğin her an 
daha bariz bir şekilde azaldığını kay
deylemektedir. 

Pöti Parizyen töyle yazıyor : 

"Hatayda vaziyet, franaur hWdlme
tinin aldığı ıiddetH tedbirler sayeeinde 
yeniden normal bir ıekle girmigtir. Zi
mamdarlannuzın Türkiyeye kal'§I al
dıkları dostane vaziyet Ankarada çok 
iyi tesirler yapmıştır. Şimdi geniş bir 
franau - tUrk milzuereıii tiiıJ•mrt l>u
ı~ . .,.. ..... ...__ Jd ita....., 
sakereler Uç anlatmaya mOncer ola· 
caktır. Eğer Tilrkiyenin, Avrupanm 
cenubunda işgal ettiği kilid mesabe
sindeki mevkii düşünülürse, bu an. 
!aşmaların ehemmiyeti derhal göze 
çarpar. Bu suretle fransız - türk mü
nasebatı Fransa halkının uzun za
mandanberi temenni edegeldiği bir i
timad ve faaliyet safhasına girmit 
olacaktır. lki memleket arasında ta
bii ve ananevi olan dostluk icabında 
sulhun muhafazası emrinde büyük 
bir müzahir olabilir. 

Popüler gazetesi de diyor ki : 

"Türk - fransız dostluk muahedesi 
yakında imza edilecektir. Fransız • 
türk - Suriye üçüzlü muahede de ke· 
za imza olunacaktır. Türkiyenin ha
rici siyaseti 9imdiye kadar Avrupa 
sulhunun ve kollektlf emniyetin esas
lı amillerinden biri olmuıtur ve 1920 
den beri Franaanın ıiyasetiyle de 
uygun dütmüttür. imzalanacağı haber 
verilen dostluk muahedesi bu zihni
yet ve gaye birliğini iki memleketin 
ve Avrupanın nefine olarak takviye 
edecektir.,, 

Hava bombardımanı ve 
Fransız gazeteleri 

Pariı, 10 a.a. - ispanya ve Çin'de 
yapılan hava bombardımanlarının 1<>n 
safhalrı bütün ıazetelerde gittikçe 
artan bir infial husule ıetinncktedir. 

Pötit Jurnal diyor ki : 

"Çinde ve İspanyada açık tehirlerin 
bombardımanı neticesinde vukua ge -
len hasarat yalnız fransız ve ingiliz 
efkarı umumiyelerini mütecasir et
mekle kalmamııtır. Amerikalılar da 
bitaraflık siyaıetlni terketmenin za· 
manı aelip ıelmediğini düıünmeğe 
baflamıflardır. Amerika .iyuetlnde 
vukua gelen ağır ve kati detiflldlği 
memnuniyetle kaydetmek lizmıdır.,, 

Ordre gazetesi şöyle yazıyor: 
"Bu tarzda hareketlerle dehşet sal

mak suretiyle harbe nihayet verilme· 
si istihdaf edildiğini iddia etm.ek kor• 
kunç bir ıeydir. Bu faciaların önilnil 
almak için %aman kaybetmemeli ve 
lazım gelen tedbirleri almaJctan çe
kinmemelidir. Taarruza uirayan mc • 
deni yettir.,, 

niki'yi kabul etmittir. 
X Loadra - lnpıterenin Meksika 

sefiri buraya gelmiıtir. 

u~u~ 

Mali politikamız 
Maliye vekilimizin beyanatı 

Harici borçlarımızı yüzde yüz 

türk lirası ve türk malı ihracı 
suretiyle ödemek niyetindeyiz 

( Ba§ı ı. inci sayfada ) 
vergilerin haddini artırmamış olma
mıza rağmen, devlet varidatı yalnız e
velki ıenelere nisbetle değil, hatta 
büdce muhammenatına nisbetle de faz
lalık göstermekten hali kalmamııtır. 
Varidatın bu suretle artışı bir taraftan 
vergilerde tenzilat yapmak, diğer ta
raftan da büdceler tutarını bugünkü 
ihtiyaçlarımızın seviyesine çıkarmak 
imkanını vermiştir. 

Mütevazin büdce 
Cumhuriyet büdcelerinin tanzimin

de takip olunan yollardan biri, müte
vazin büdce kadrosu içinde kalmakla 
beraber memleketin ihtiyaçlarını kar
şılamak ve verici olmayan masraflarda 
azami tasarruf yapmaktır. Cumhuriyet 
rejimi kurulalıdanberi, verici işler 
müstesna olmak üzere istikraz usulü
ne müracaat olunmu,tur. 

Büdcelerimiz, açık verilmeksizin 
tatbik edilmiştir. Bilhaua, son beşse
neden beri büdce oldukça hasılat 
fazlasile kapanmı,tır. Bu netice, büd
ce tahminlerimizin tanziminde göste
rilen titizlik ve samimiyeti açıkça is
bat eder. 

1938 büdcesinin geçen seneye nis
betle olan fazlalığı ''2ll milyona mu
kabil 250 milyon,, - evelki büdcelerde 
de olduğu gibi - evvela milli müdafaa 
ve ıonra ekonomi ve nafia işlerine, 

kültür ve zireate tahsiıı edilmiş bulu • 
nuyor. 

57 milyon liralık tahsisaı 
Şunu da kaydetmek lbmdır ki, 

parlamento, alelade büdce haricinde 
fevkalade menabi ile karıılanan 57 
milyon lıirahk fevkalide tahaiaatı da 
kabul etmittir. Bu tahsiut bilh .... 
milli müdafaa, nafıa, ekonomi, ldiltilr 
ve •iraat masrafları i9İ1ldir. 

§efimb Kemal Atatilrk'iln vergiler 
hususunda çizdiği direktiflere ittiba 
ederek, milli istihsal faaliyetini ve bil
hassa vergilerin bizzat kendi matrah
ları ü zerindeki tesirlerini göz önünde 
bllluaclunqıonas. V•P.Jeria ualtd• 
mar keyflyetlıtd• ele pıe aynr dtlftln· 
ce ile hareket ederek biU.- milli • 

tihsalden alınan vergileri hafifletme
ğe çalıııyoruz. İstihllk r•imlerine 
gelince, bunları seviyeleri itibarile 
hayat pahalılığmı arttırmalarının ö· 
nüne geçecek bir tarzda tatbik ediyor 
ve o suretle tanzim eyliyoruz. 

Jl ergileri indiriyorus 
Cümhuriyet, mevcudiyetinin daha 

ilk senesinde aprı kaldırdı. Bu vergi 
ziraat mahsulatı üzerinden alınan ver
gilerin en mühimmi idi. tık bildcemi
zin 138 milyon liralık mütevazi yeku
nunun 30 milyon 900 bin liruını bu a
şir vergisi teşkil ediyordu. Köylüye 
yüklenen sayım vergisi de 1933 den
beri tedricen azaltılagelmittir. Bu ke
re de gene çok mahs(is bir tenzile daha 
uğramıttır. 

Bizde endüstriye tahmil olunan ver
gi yoktur. Bu sahada vergiye tabi olan 
istihlaktır. 

Bizim mali senemizin hatladığı 1 
hazirandan itibaren, vergilerde yeni 
bir takım tenzilat daha yapılmıttır. Bu 
tenzilat kazanç vergieile maaşlılardan 
alınan vergiler ve keza pul resmine 
aittir. 

Netice olarak tunu söyliyeyim ki, 
size hulasa ettiğim metodların tatbiki 
sayesinde mali vaziyetimiz tamamile 
müemmendir. 

Harici borçlanmuıı ıürk 
malı ile ödeyeceğiz 

Harici olsun, dahili olsun, borçları
mızın ödenmelerine aid tahsisat tama
mile büdceye konulmuttur. 

Fakat münakale mü§klilatı, harici 
borçlarımızı döviz olarak tediye etme
mize imkAn bırakmıyor. Binaenaleyh 
bu tediyatı yüzde yüz tilrk lirası ile ve 
tilrk malı ihracı suretlle yapmak niye
tindeyiz. 

Bu milnakallt mUtkillltı, TUrlriye
nin meıul olmadığı sebeplerden ileri 
geldi ğinden - sili.hlanma yarışı - Mec
liste de söylediğim gibi öyle zannedi
yorum ki düyunu umumiye hamillerile 
IPrifilen mu.alrent bir anlayıf haY89ı 
itinde cereyan edeoek " mamıualye
ti mucib blr neticeye yaracaktır.,. 

Binici subaylar1mız ıerellne 

İstanbul valisi C. H. P. 
adına bir ziyafet verdi 

(Başı ı. inci sayfada ) 

C.H.P. namına verilen 
siya/eıte 

Vali ve Belediye reisi Muhiddin Ue
tündağ, Milletler arası binicilik yarıf• 
larında en yüksek galibiyetleri kaza
narak memlekete büyük zaferlerle dö
nen değerli suvarilerimiz şerefine C. 
H. P. namına akpm, Serkldoryanda 
bir ziyafet vermiştir. 

Samimi ve neşeli bir hava içinde ge
çen bu ziyafette Muhiddin Üstündağ 
a§&ğıdaki nutku söylemiştir: 
"- Sizin yüksek huzurunuzda, bizi 

buraya sürükliyen sonsuz sevincin se
beplerini nasıl izah edeceğim. Milletçe 
duyduğumuz takdir ve ıükran hisleri· 
mizi hangi kelimelerle ifade edeteğimi 
tayinde hakikaten mütehayyirim. Çok 
yüksek değerli genç suvarilerimizin 
yarattıklan hakikatin güzelliği ve ih
tipmı karşısında benim söylediklerim 
ne kadar sönük ve ne kadar ehemiyet
siz kalır. Fakat ne de olsa gene söyle· 
meliyim. Cumhuriyet Halk Partisi bü
tün İstanbul halkı ve lstanbuldaki bü
tün milli tefekküller benden bu şeref
li vazifeyi istiyorlar. 

Kahraman türk ordusunun kahra
man subayları, sizi Nis'ten itibaren he
yecanlı bir alaka ile takib eden koca 
İstanbul Romadanberi sizin için tek 
bir kalp halinde fahir ve gururla çır
pınıyordu. Dün bu kalp iki kat oldu ve 
sizi sevinç gözya91arı içinde bağrına 
basarak iftihar ve ıaadet tezahürleriy
le takdir ve §Ükranını ifade etti. Bunu 
gözlerinizle gördünüz, kulaklarınızla 
duydunuz. Haiz olduğum aal&hiycte 
bakarak yalnız 1.atanbuldan bahsediyo
rum. Fakat bir tilrk çocuiu ııfatiyle 
sözlerim bütün milletin duygularına 
sadık bir tercüman olduğunu göğsümü 
gere gere iddia edebilirim, varolunuz. 

Türk ve at: uçsuz ve bucaksız ta
rihin biliner.- ve bilinmiyen devirleri 
içinde biribirine en yakın &§İni ola
rak koydufu ve tanıdığı iki varlıktır. 
Türk, atı chlilcıtirmiı, cenkte, akın-

da, zaferde, çekilmede, yenmede, dü
ğünde, etlencede, geçmiıte velhasıl 
hayatın acı ve tatlı bütün yerlerinde 
ona güvenmit. onu kullanmış onu 
aevmiı, beıeriyete koca bir t.;ih ve
rirken onu itine ve teşebbüsüne or· 
tak etmittir. At ırkı da hayatını şe
reflendiren tarihini ve hayvanlar a
rasında kendisine temin edilen adle
ti anlamı§ ve unutmamıt olacak ki 
uzun ihmal yıllarından sonra bile bu 
defa özengisine ayak koyan ve diz-· 
ginlerinl ellerinde tutanların ilk e
fendilerinin değerli ahfadı ve' hayırlı 
evlidı olduğunu anlayınca onların 
~ütün idarelerine ram olmuş ve ka
lıte ve değer bakımından rakiblerinin 
kendilerinden yüksek olan farkını e
fendilerinin liyakatli ve cesur sü
r~ılerine uyarak telifi etmeği bilmiş
tir. l~te siz delikanlılar bu muvaffa. 
kıyetinizde ılz delikanlılar taşıdığı. 
nız ecdat kanında mündemiç bu aııl 
sportif kabiliyeti bUtiln dünya muva
c~hesinde ve bütün dünyaya karp ye
mden ve §erefle tebarüz ettirerek 
tahıılarınızda hayırlı olan mazhari
yetine erdiniz. Sizi C.H.P. namına 
candan tebrik ederim. 

Türk Milletinin kahramanlığını, 
satvetini ve ihti§&mını temail eden 
büyük ordusu aynı zamanda türk 
yurdunda modem maarifin de ilk 
mümessili olmak ıerefini taşımakta
dır. Bu itibarla yalnız meslelinde de
ğil, insan bilgisinin bütün kollarında 
cömert bir varlıkla memlekete dur
madan hizmet etmek, adam yetiştir
mek fırsatlarını bulmut ve bu fırsat
lardan en yüksek derecede istifade 
ederek bu yolda da çok bUyük hiz
metler ifa etmi9tir. Ordumusun mu-
zaffer genç subaylarınm bu aon ga
libiyeti, bugün bütün dünyada en 
modem bir kıymeti olan spor saha
ımda da, türk gençliiine bir örnek 
vcrmiıtir. Bu itibarla da ılzl hayran. 
hkla alkıılarım. 

Dün arkadatları nllBJD& karıılayı
cılarına ıüael bir hitabede bulunan 
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Yakacak 
davamız 

( Başı 1. inci sayfada ) 

umumi mahallerde mecburen kullanı
lır. 

Madenlerimizi işletmek vazifesile 
kurulmu§ olan Etibanka bu kanunla 
ıu mükellefiyetler tahmil edilmiştir: 

A) Mahrukat ihtiyaçlarını ve bu ih
tiyaçların hangi nevi mahrukatla ve 
ne wretle kar§ılanabileceğini tedkik 
ve mahrukat fiatlarını mahrukatm 
nevine ve ıckline göre tesbit ederek 
neticelerini İktısad Vekaletine bil· 
dirmck, 

B) Birinci madde ile yakılması 
mecburiyet altına konan mahrukatı 
yakacak ucuz ve kullanışlı metal ve 
topraktan mamul fenni ve iktısadi so
ba ve aair teshin vasıtalariyle bunla· 
rın kurulma ve itletilmelerine llu~ 
lu malzemenin vasıf ve tiplerini ted
kik ve fiatlarını teabit ederek lktıead 
Veklletine bildirmek; 

C) Bu mahrukat ile teshin vasıtala
rının istihsal ve tevzi itlerini tanzim 
için lüzumlu görülecek tedkiklerl ya· 
parak bu kanunun tatbik edileceği 
yerlerde mahrukat, soba va sair teahin 
vasıtalarını ve tutuıturucu maddeleri 
ihtiyaca kifayet edecek derecede ha
zırlamak ve inhisar mahiyetinde ol
mamak prtile satmak veya sattırmak 
ve lüzumunda diğer tedbirleri almak, 

D) Bu kanunun tatbik edilebileceği 
yerleri ilan zamanından önce Vokile
te bildirmek, 

Kömür yakma mecburiyeti haaebile 
Etibankın yeni vazifesini yerine geti
receği yerler İktısad Vekaletinin tek
lifi ve İcra Vekillerinin karariyle tee• 
bit ve ikinci kanun ayı içinde ilin olu
nacaktır. Kanunun tatbikı mecburiye
ti ise ilin tarihinden altı ay aonra 
b&§layacaktır. Yakacak maddelerile 
ısınma vasıta ve malzemesinin nakil, 
tahmil ve tahliyesinde bütün tarife
lerde yüzde elliye kadar tenzilat yapı
lacaktır. Kanunun neırinden itibaren 
altı ay içinde tatbikına dair bir nizam
name yapılacaktır. 

Görülüyor ki liyiıha tadilleri, kanu
nun tatbikine ki.fi elistikiyet veril
mek fikriyle yapılmıı ve filen tatbi
kata ıeçilmek için de ali.kalı idarele
re hemen bir senelik bfr tedkik ve ih
zar müddeti bıralulmıftır. Bütün 
memlekete §Smil bir ekonomik tedbi
rin iyi neticeler vermesi için bu müh· 
\et zaruri idi. 

Geçen sen e açılan kömür sergisinin 
bUe yakından tamttıiı kömür mev
zuu, milH mahruk mceeleainden ene
rimizin daha ra&yonel §C'kilde ıaınma
sma kadar, memleketimiz için, yavat 
yavaı, en büyük mevzulardan biri ma
hiyetini iktisab edecektir: 

yilzba§ı Cevad Gürkan muvaff akiyet -
lerinin sırlarını izah ederken disip
linli çalıpanın yaratıcı kıymeti üse
rinde ısrarla durmuş ve cumhuriyet 
rejiminin ve "Atatürk,, önderliğinin 

memleketten böyle bir çalıtma si&temi 
istediğini izah etmiftir. Büyük bir 
hakikat ifade eden bu aözlerin türk 
sporcularının kulağına küpe oıma.1111 
buradan bir kere daha dilerim. 

Ve nihayet bu sıcak hayranlık w 
bahtiyarlık havası içinde aizi de, oc
duyu da, hepimizi yetiıtiren tilrk mil• 
letini de birbirine layık olduğundan 
dolayı tebrik eder ve kadehimi bize bu 
lf\Uel günleri ıetiren ve göateren 
"Atatürk'ümüzün,, tcrefine kaldıra
rak hepinizi onun cihan değen i.fiycıt 
ve sıhatine içmeğe davet ederim. 

Cevad Gürkan'ın cevabı 

Vali Muhiddin Ustündağm nutku· 
na yilzbatı Cevad Gürkan qağıdaki 
nutukla mukabele etmiıtir: 

Sayın ve aziz büyüklerimiz, 
Bizlere gösterilen çok candan sev· 

ginize arkadaşlarım namına şükranla
rımızı tamamiyle arzetmeğe heyeca
nım mani oluyor. Biz Atatürk çocuk· 
ları, sayın büyüklerimizin her zaman 
gÖ&terdiği alaka ve hiç eksilmiyen 
şefkatlerinize güvenerek, her sahada 
ve her suretle muvaffak olacağımıza 
eminiz. 
Aranızda bulunmakla duyduğumuz 

sevinç çok üstündür. Bu geceyi hiç 
unutmıyacağız. Sağolun, Yabancı il
lerde, yabancı milletler büyükleri ö
nünde onları temsil eden tanınmı§ au· 
baylariyle karşılaştık, ve onların elin
den alarak getirdiğimiz kupalarla bu 
küçük ödevi yapabildiysek ne mutlu 
bize. 

Bizler Ata'mızın çocukları olduğu
muzu iabata çalışıyoruz. Her türlU 
vazifemizi yaparken Ata'mızı ve onun 
yarattığı milletimizi dütilnüyor, ve 
her muvaffakıyetimizi onun varlığın
da buluyoruz. 

Bize kuvvetli rl'kiblerimizi yenmek 
kudretini o verdi. Bu sevinci ona 
medyunuz. 

Yatasın ~tatUrk, yapsın büyUk 
türk milleti. • 
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Mühendis ve mimarlar İçin 
yeni İş hükümleri konuluyor 

Mühendis, mimarlar tahsil derecesine 
göre isimler kullanabilecekler 

Mühendis ve mimarlık hakkmdaki 
kanun projesi, Kamutay encümenle
rinden geçerek ruznameye alınmıştır. 
Proje üzerinde en son tetkikler yapan 
adliye encümeni, mucib sebepler maz· 
batasında şunları söylemektedir: 
"- İmar işleri hergün inkişaf et

mekte olan memleketimizde mühen
dislik ve mimarlık mesleklerine karşı, 
büyük ehemiyet verilmesi lüzumu, i
zahtan müstağni bir hakikat olmakla 
bu meslek mensuplarının ilmi kudret 
ve ehliyetlerinin, yapacakları işleri ba
şarmaya kifayetini temin edecek esas
lara dayanması ve bunun müeyyidele
re bağlanması zaruridir. Mevcud ka
nunların bu maksadı tamarnile temin 
etmediği göz önüne alınarak mühen
dis ve mimarları tahsil derecesine gö
re sınıflara ayıran bu unvanları taşı
mak, ona göre sanatlarını icra etmek 
için diploma ve ruhsatnameyi haiz bu
lunmak, yabancı mekteplerde tahsil et
miş olanların da vukuf ve ehliyet dere
celerini tetkik ederek ona göre diplo
ma ve ruhsatname verilmek hükümle
rini ihtiva eden bu layiha encümence 
esas itibarile kabul edilmiştir. 

Projenin esasları: 
Projenin birinci mad·desine göre, 

Türkiye cumhuriyeti hududları için
de mühendislik ve mimarlık unvan ve 
salahiyetleri ile sanat icra etmek isti
yenlerin aşağıda yazılı vesikalardan 
birini haiz olmcrları şarttır: 

a • Mühendislik veya mimarlık tah
silini gösteren türk yüksek mühendis 
veya mimar mekteblerinden verilen 
diplomalar; 

b - Programlarının yüksek mühen
dis veya mimar mektepleri programl~ 
rına muadil olduğu kabul edilen bir 
ecnebi yüksek mühendis veya yüksek 
mimar mektebinden diploma almış o
lanlara usulüne tevfikan verilecek 
ruhsatnameler; 

C •Türk teknik okulu, mühendis 
kısmı ile programlarının l:luna muadil 
olduğu kabul edilen memleketler dahi
lindeki diğer mühendis veya mimar 
mekteplerinden verilen diplomalar; 

d • Programlarının ve türk teknik o
kulu mühendis kısmı programlarına 

muadil olduğu kabul olunan bir ecne
bi mühendis veya mimar mektebinden 
diploma almış olanlara usulüne göre 
verilecek ruhsatnameler: 

Yukarıki maddenin b ve d fıkrala
rındaki ecnebi mekteplerinden mezun 
olanlara ruhsatname verilebilmek için 
çıktıkları mektebin asıl talebesi ola
rak tahsil dereceleri geçirmiş ve mek
tebin bütün tedrisatını muntazaman ve 
filen takib etmiş ve mektebde cad u
sullere göre geçirilmesi lazım gelen 
bütün imtihanları bitirmiş bulunmala
rı şarttır. 

Birinci maddenin A ve B fıkraların
da yazılı vesikaları haiz olanlara yük
sek mühendis; veya yüksek mimar; C 
ve D fıkralarında yazılı vesikaları ha
iz bulunanlara da (mühendis) veya 
(mimar) unvanı verilir. Bu unvanlar, 
diploma veya ruhsatnameye dere olu· 
nacaktır. 

Türk veya ecnebi, yüksek mühendis 
veya mimar mekteblerinde cari usul· 
lere göre doktora imtihan• vererek bu
na mahsus diplomayı almış olanlar, 
doktor mühendis adını taşıyacaklar

dır. 

Programlara türk yüksek mühendis 
veya yüksek mimar mektebi program
larından aşağı ve teknik okul prog
ramlarından yüksek olan ve fakat bu
lunduğu memleketçe yüksek mekteb
lerden sayılan bir mühendis veya mi
mar mektebinden diploma almış 
olanlara mühendis ve mimar şehadet
namesi verilecektir. 

Bu kanunda yazılı ruhsatnamenin 
verilmesi ve mektep programlan mu
adillerinin tetkiki ve bu işlerle uğra
şacak heyetin teşkili usulleri ve ruh· 
satnameden alınacak harç mikdarları 

al~kalı vekaletlerin miitalealar ıahna
rak Nafıa vekilletince hazırlanacak bir 
nizamname ile tesbit olunacaktır. 

mühendis, yüksek mimar, mühendis, 
mimar ve fen memurları çalışma saat
leri dışında bile olsa ücretli veya üc
retsiz husus! surette sanğatlarını icra 
edemiyeceklerdir. Ancak serbest mes
lek erbabı bulunmayan ve mahallin be
lediye ve nafıa dairelerine 'müracaat 
ve en büyük mülkiye amirinin muvafa
katiyle zaruret bulunduğu tahakkuk 
eden yerlerde tasdik ve mürakabesi 
kendilerine veya mensup oldukları 

mahalli idarelere aid olmayan memle
ketin umranı ile alakalı hususi mesle· 
ki işleri devamlı olmamak ve hariçte 
bir yazihane açmamak ve asll vazifele
rinin çahşma saatleri dışında yapmak 
şartiyle birinci fıkrada yazılı memur
lar, iş kabul edebileceklerdir. 

Profesörlük, öğretmenlik ve doçent
lik yukanki fıkrada yazılı memnuiyet 
hükmünden müstesna tutulmuştur. 

Bu proje ile, 1033 ve 3077 sayılı ka
nunlar kaldırılmıştır. 

3077 sayılı kanunun neşrinden evel, 
1033 sayılı kanuna göre mühendis ve
ya mimar unvanı ile verilmiş olan dip· 
tornalarla ruhsatnameler, yüksek mü
hendis veya mimarlık unvanı ile veri
lecek ruhsatnameler hükmünden olup 
bu kanunun neşrinden itibaren en çok 
altı ay içinde bu mühendis ve mimar· 
lar diploma ve ruhsatnamelerini yeni 
unvanlarına göre değiştirmek mecbu· 
riyetindedirler. 

Proje kanunlaşarak neşredildiği ta· 
rihten itibaren yürürlüğe girecektir. 

Dünya kupasında 

İsviçre Almanyayı, Küba 
Romanyayı yendiler 

Paris, 10 a.a. - Dünya futbol şampi
yonluğu: İsviçre Almanyaya 4-2 ga
lip gelmiştir. İsviçre ekibi pazar günü 
Lille'de macar milli takımı ile karşıla
şacaktır. Tuguz'da Küba Romanyayı 
bire kar§I 2 golle mağlfıb etmiştir.Kü
ba pazar günü Antib'dc İsveç ekibiyle 
bir maç yapacaktır. 

Budapeştede amele - nazi 
kavgası 

Budapeşte, 10 a.a. - Dün akşam Bu
dapeşte meydanında takriben 30 nazi 
ile 30 amele kavga etmişlerdir. Polis 
müdahale ederek kavga edenleri sopa
larla dağıtmıştır. lkisi ağır olmak üze
re beş kişi yaralanmıştır. 

Eden bugün bir nutuk 
söyliyecek 

Londra, 10 a.a. - Anthony Eden, 
yarın Leamingtonda bir nutuk söyli
yecektir. 

Bir daktilo alınacak 
Türkkuıu Genel Direktörlüğünden : 
Ayda 60 lira maaş ve 15 lira mes

ken bedeli verilmek üzere Türkkuşu 
Genel Direktörlüğü için bir daktilo 
alınacaktır. 

İmtihan 16 haziran 1938 perşembe 
günü saat 14 de Türk Hava Kurumu 
merkez binası içinde bulunan Türk
kuşu Genel Direktörlüğünde yapıla
caktır. 

İsteklilerin, evvelce başka bir yer· 
de çalışmışlarsa bonservisleri ile bir-
likte müracaatları. 3595 

Kapalı zarf eksiltmesi temdidi 
Türkku~u Genel Direktörlüğün

den : 
26.5.1938 tarihinde eksiltm~si yapı· 

lacağı ilan edilen 48.370 lira 30 kuruş 
muhammen bedelli muhte1if planör 
malzemesinin eksiltmesi 15.6.1938 ta· 
rihine kadar uzatılmıştır. 

Birinci ilan veı;hil ~ t ''il~rin ical 
eden vesikalarile birlikte 15.6. \938 de 
müracaatları. 3003 

Yukarıda ismi geçen diploma ve 
ruhsatnamelerden birini haiz olamı
yanlar Türkiyede mühendis veya mi
mar unvaniyle kullanılamıyacaklar ve E 
bu isimle iş göremiyecekler, imza ko- : 

.Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

Dr. Bôsıt Ürek ----
yamıyacaklardır. Bu hükümlere aykırı : -
harekette bulunanlar 50 Jiradan 500 li- = Cebeci Merkez Hastanesi : 

: lç Hastalıkları miitehassısı 
E Her gün hastalarını Y enişe· : 
: bir Meırutiyet caddesi Üret,: 
E apartmanında saat 13 den: 
- sonra kabul eder Tel: 1694 5 
; ı 11111111111111111111111111ıı11n1111 ır 

(HA VA SEFERLERİ) 
Ankara • İstanbul ara11nda 

pazardan maada her gün : 
Yeşilköyden hareket 9.30 
Ankaradan hareket 15.30 
Ankaradan 

cumartesi günleri 14.30 

Nöbetçi Eczaneler 
Pazar : Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Pazartesi : Halk ve Sakarya 
Salı : Ege ve Çankaya 
Çarşamba : Sebat ve Yenişehir ., 
Perşembe : İstanbul eczanesi 
Cuma : Merkez 
Cumartesi : Ankara 

HALK ve YEN l 
SİNEMALAR 

Seans ıaatleri 

YENİ 
Her ~n 

HALK 

14.45 14.30 
16.45 16.30 
18.45 18.30 

Cumartesi iünled 
YEN! HALK 

13 13 
14.45 14.30 
16.45 16.30 
18.45 18.30 

Pazar giinlerı 
YENl HALK 

11 11 
13 ıs 
14.45 14.30 
16.45 16.30 
18 45 18.30 

Gecelerı saat 21 de 

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

Yangrn ihbarı: (1521). - Telefon. müra· 
caat şehir: (1023-1024 ). - Sehirlerara
sı: (2341-2342). - Elektrik ve Havagazı 
Arıza Memurluğu: (1846}. - MesaJerı 
Şehir Anbarı: (3705). - Taksi Te· 
lef on numaralan: Zincirli cami civarı : 
(2645, 1050. 1196). - Samanpazarı civa· 
rı: (2806. 3259). - Yenişehir, Havuzba· 
şı, Bizim taksi: (2323) - Ha'VUZbaşı: 
Güven taksi: (3848); Birlik taksi: (2333) 
- Çankırı caddesi. Ulus taksi: (1291). 
Otobüslerin ilk v~ so1' 

Seferleri 

Ulus M. dan K. derc:'ye 
K. dere'den Ulus M. na 

Ulus M. dan Çankaya'ya 
Çankaya'dan Ulus M. na 

Ulus M. dan Dikmen'e 
Dikmen'den Ulus M. na 

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

Ulus M. dan Etlik'e 
Etlik'ten Ulus M. na 
Ulus M. dan Cebeci'ye 
Cebeci'den Ulus M. na 

Cebeci'den As. fabl. ra 
As. fabl. dan Cebecl'ye 

Yenişehir'den Ulus M. na 
UJus M. dan Yenişehir'e 

Sabah 
t 1 k 
"efer 

6.45 
7.15 

7.25 
7.10 

6.30 
7.00 

6.00 
6.30 

6.SO 
7.00 
7.00 
7.00 

7.00 -.-
7.00 
7.10 

Ak~m 
S OD 
sefer 

23.00 
23.20 

23.00 
23.20 

20.00 
20.SO 

21.00 
21.SO 

21.00 
21.SO 
23.00 
23.00 

-.-
17.00 

23.00 
23.00 

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

~ U. Meydanı ile İstasyon arasında her 
beş dakikada bir ıefer olup tren za
manları ıeferler daha sıktır. 

ıl U. Meydanı ile Yenişehir, Bakanlıklar 
Cebeci, Samanpazarı arasında saat ıİ 
den 20 ye kadar vasati her beş dakika· 
da; ıaa t 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 seferlr. vardır. 

~ Akşamları Ulus Meydanından saat 23 
deki son seferlerle bunların Ulus Mey
danına dönüşlerı sinemaların datılış 
saatlerine tabidirler. 

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

Tren Saatleri 
Haydarpaşa'ya Her sabah 8.20. Her 

akşam 19.lS ve 19.50 
de (Pazartesi. per· 
şembe. cumartesi 
Toros sürat.) 

Samsun hattına : Hergün 9.35 (Kayse· 
ri, Sıvas, Amasya bu 
hat üzerindedir.) 

Diyarbakır hattı : Heriün 9.35 

15.00 
16.05 

Zonguldak hattı : 
Kırıkkale'ye rayotobüs " 
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ESHAM VE TAHVİLAT 

raya kadar ağır para cezası ve tekrar· 
lanmasr halinde para cezasiyle beraber 
ayrıca bir aydan üç aya ka<lar hapis ce

zası ile cezalandırılacaklardır. Birin
ci maddede yazılı diploma ve ruhsat
nameyi haiz olmayanları, bu vesikala
rı haiz olanlara mahsus unvan ve sala
hiyetle işlerinde kullanan kimselerle, 
hükmi şahsiyetlerin mümCGSiıteri de 
ayni suretle cezaya malıkl.ım edilecek
lerdir. 

.Jl lll 1111111111111111111111111111111111 ~ 1933 türk borcu 1 19.- 19.-
(Pe!iin) 

Devlet daire ve müesseselerile bele· 
diye hizmetlerinde bulunan yüksek 

: TİBET ESRARI - 1933 ikramiyeli - - . - Büyük serial film - Erganı 95.- 95.-- \ -' , 11111111111111111111111111111111111111 r l ------------

_· Vilôyetler KÜÇÜK İLANLAR 
Ekmek münakasası 
E•kiıehir C. Müddeiwnumiliğin- Satılık : ı .................................................... ı 

1 Dö~:~.~~ .. ::~'"~:nt~o rı 1 
den: 

Eskişehir Ceza evindeki mevkuf ve 
roahkOmlara 1 haziran 1938 tarihin
den mail sene sonu olan 31.5.939 gü
nüne kadar beheri 960 gram itibariyle 
verilecek ekmek günde asgari (150) 
azami (200) aded olmak üzere kapalı 
zarf uauliyle 1.6.1938 gününden itiba
ren eksiltmeye konulmuştur. !hale 16. 
6.1938 saat on altıda Eskişehir C. 
müddei umumiliğinde müteşekkil bir 
komisyonda yapılacaktır. 

Muvakkat teminat mikdarı (486) 
liradır. Talip olanların teklif mek
tuplarını yukarda gösterilen saatten 
bir saat evveline kadar komisyona ve
rilmesi lazımdır. 

Nakid kabul edilmez nakdin mal 
-sandığına yatırılması ve makbuzun 
ve yahut b~ka mektubunun ayrı bir 
zarfa konarak teklif mektubunu havi 
olan zarfla birlikte diğer bir zarfa ko
nularak komisyona saat on beşe kadar 
verilmesi lazımdır. 
Şartnameyi görmek istiyenlerin ce

za evine müracaatları ilan olunur. 
3393 

Elektrik şebeke tesisatı 
Akhisar Belediyesinden : 
l. · 37 .813 lira 63 kuruş keşif bede ili 

Akhisar elektrik şebeke tesisatı kapa· 
lı zarf usulil. eksiltmesinde teklif edi
len fiyat haddi layik görülmediğinden 
26.5.1938 gününden itibaren bir ay 
müddet içinde çıkacak ve layık had fi. 
at teklif edecek istekliye pazarlık su
retiyle verilecektir. 

2. - Bu işe aid şartname, plan, keşit 
ve saire evrak Akhisar belediyesinden 
istenebilir. 

3. - Eksilt~ pazarlık suretile yapı· 
lacaktır. 

4. • İsteklilerin 938 yılına aid tica
ret odası vesikaları ile 20.000 lira de· 
ğerinden elektrik tesisatı yapmış ol
duklarına dair Naha vekfildi vesika· 
sını ~braz etmeleri şarttır. 

5. • Pazarlık için tatil günlerinden 
maada bir ay mUddet içinde hergün 
Akhisar belediyesine müracaat oluna· 

·bilir. 3265 

Gö~men evleri yapflnlacak 
Kayseri Valiliğinden : 

1 - Kayseri merkez kazasma bağlı 
Felahiye nahiyesinde muhammen be
deli 894 lira 69 kuruştan ibaret 6, 
Bünyan kazasında keıif bedeli 864 li
-ıa 'ı.ru "" "'-! vıau '10, rmcnucıır ıtctz:"-

srnda dört mıntakaya ayrılan 926 lira 
90 kurut muhammen bedelli 352 ve 
Develi kazasında 917 lira beş kuruş 
muhammen bedelli 184 göçmen evi 
in§aıı açık ekıiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 16-6-938 perşembe 
günü saat 14 de vilayet konağında top 
!anacak komisyonda yapılacaktır. 

3 - Vilayet dahilinde yaptırılacak 
olan 600 evin toptan inşasına istekli 
zuhur etmediği takdirde kaza veya 
köy üzerine de talibine ihale edilecek
tir. 

4 - Bu işe aid plan, şartname ve 
diğer evrak vilayet iskan müdürlü· 
~ünde görülebilir. 

5 - İsteklilerin sözü geçen günde 
malsandığına yatıracakları % 7 ,5 mu
vakkat teminat makbuzlariyle lskan 
komisyonuna müracaatları ilan olu-
nur. (1684) 3364 

Operatör 
Dr. Necdet Albay 

Cebeci Hastahanesi ağız. çene 
yüz hastalıkları mütehassısı 
Hastalarını pazardan ma~da 

her gün 15 den itibaren Ataturk 
Bulvarı Foto Cemal apartım::ını 

'fo: 6 da kabul eder. 3171 

Bir ortak aranıyor 
Çok kirlı bir iş için büyük ser

may~li bir .~rtak ~ranıyor. Kuvvetli 
teminat verılece.~tır. Ortağın bilfiil 
çalıtma•ı mUm~un olduğu gibi çalış· 
maması da kab1l olabilir. Taliplerin 
koyacakları sermaye mikdarı ile sa. 
rih adreslerini Ankara posta kutusu 
496 numaraya bildirmeleri. 3490 

Zayiler · 
zayi - Ankara Belediyesinden aldı

ğını 851 numarah bisiklet plakasınt 
kaybettim. Kaydını sildireceğimden 
hükmü olmadığı ilan olunur. Fazıl Bü-
yük kantarcdar. 3628 

Zayi - Zonguldak belediyesinden 

aldığım 135 numaralı şoförlük ehliyet 

cüzdanımla ayru vilayet nüfus idaresin

den aldığım nüfus kağıdımı zayi ettim. 

Yenilerini alacağımdan hükümleri ol -
madığı ilan olunur. Ankara M. M. Ve
kaletinde Şoför Mehmet Ali oğlu Feh-
mi Alkan. 3608 

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 ahşap ucuz 
evler ve apartrmanlar Neşet Şeren Tel. 
2406 3037 

Satılık - Ankaranm her tarafında 
imar dahil ve haricinde parça parça :ia· 

tılabilecek toptn arazi, bağ ve bahçeler 
.~eşet Şer~n Tel: 2406 3038 

Sabhk arsalar - Yeni şehir Cebeci 
ve Maltepenin en nazır yerlerin.de ufak 
çapta parsellenmit- Tl. 2487 Vahdi 
Doğruer. 3311 

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

Acele ve ucuz satılık - Fiz armonik 
ayaklı ve körüklü. Ankara Çocuk sara
yı Cad. No. 60 müzik ve saat evine mü-
racaat. Fırsattır. 3351 

Satdık Apartman, Ev - Ankaranın 

her semtinde irat getirir beton, kargir. 
ahşap apartmanlar evler Tel: 1538 

3383 

Sabhk Arsalar - Ankaranm her 
semtinde imarca parsellenmiş küçük 
çapta inşaata elverişli arsalar Tel : 
1538 3384 

Acele satılık Arsa - Maltepenin en 
hakim yerinde münferid inşaata mü
said ehven fiatla: 1538 3385 

Acele ı.atılrk ev - Y enişehirde Dev
let ŞOrası yanında Elgün S. No. 5. 
2 kat 7 oda konforlu 745 M. bahçeli. 
Ti: 2406 Neşet Şeren. 3418 
Elveriıli acele satılık arsa - Türk 

Maarif Cemiyeti kolleji yanında cephe 
21, derinlik 19, Yenişehir Yiğitkoşun 

S. No. 26 ya müracaat. 3447 

Satılık - Maktuan 2500 liraya yuka
rı Ayrancıda 20 dönüm bağlı 2 katlı ev. 
Mukaddem caddesi No. 43 bakkal Kay-
serili Mustafa'ya müracaat. 2502 

Azimet hasebiyle satılık arıa - Ye
n.işehir Karanfil cadde. 15 No. 550 M. 
cephe 18 M. en müsait fiatla. Müracaat 
Selanik Cad. No. 16 Tl. 2323 3530 

Kelepir arsa - Mal tepenin en hakim 

A'l'i~7tğr8W.·r~8et ucuz vy~fiek_H~ 

Acele satılık arsa - Yenişehir Oku
la sokak 348 M. blok başı: uygun fiat· 
la H. Alıcı oğlu Ti. 1538 3533 

Sablık ev - Ankara Demirli bahçe 
Güzeltepe sokağında 11 No. da 4 oda 
müştemilat 300 M. bahçesiyle satılık -
tır. Koyunpazarx 78 No, lu dükkanda 
lastik~i Tevfiğe müracaat edilmesi. 

3549 

Sablık - Koyunpazarmda, uıuca~
larda ve zahire pazarında iyi icar getı
rir kahvehane ve dük.kan: Ticaret oda
sında Bahattin Pekel'e müracaat. 3552 

Bir defa için 30 Kuruş ı 

İki defa için 50 Kuruş 1 Uç defa için 70 Kuruş 
Dört defa için 80 Kurus 
Devamlı küçük ilanların her defası için 
10 kuruş alınır. Mesela 10 defa neşredi
lecek bir ilin için 140 kuruş alınacaktır. 
Bir kolaylık olmak üzere. her satır, ke-i 

i
lime aralarındaki boşluklar müstesnaıi 
30 harf itibar edilmiştir. Bir küçük ilan 
120 harften ibaret olmalıdır.. i 
Dört satırdan fazla her satır için ayrıcai 

·1·~·~:~ .. ~~~~:;: ................................ i 
Kiralık: 

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 oda - Her tarafa yakm kon
for, Karaoğlan Çiftlik mağazası yaru 
Merkez Ap. 1 inci kat apartıman önün• 
deki gazeteciden sorulması 3541 

lstanbul'da - Möble ve konforlu 3 
odalı bir dairede 3 yahut 2 oda kiralık· 
tır. Taksimde Abdülhak Hamit Cad. 21 
Füruzan Palas No. 1 3548 

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

Kiralık - Atatürk bulvarında beş o
dalı apartman mobilyalı veya mobilya
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 ayrı banyo. Işık
lar Banka yüksel apartman kapıcıya 

müracaat. 3580 

Bir Bay için - Moble ve konforlu 
oda Yenişehir Tuna caddesi Yiğit ko
şun sokak No: 15 3599 

Kiralık kat - 4 oda, 1 hol, banyo 
bütün konforu haiz, bahçeli~Havuzba
şı Çelikkale sokak No. 6 Mahmut KUŞ! 
adalı Tl. 1976 3607 ı, 

Kiralık - Kavaklıdere civarında gü· 

trik ve terkosu olan geniş hol üzerinde 

3 oda ve sair müştemilatı havi bağlı ~ 
kiralıktır. Dahiliye Vekaleti muteınedi 
Ahmet Hamdi'ye ve yahut 1230 te-

lefona müracaat. 3630 

Kur81ar: ---Daktilo Kursu - 48 inci devresine 
temmuz 938 ilk haftasında ba§lıyor. 2 
ayda diploma verilir. Yeni hal arkası 
Ycniharnam apartmanı Tel: 3714 3601 

Acele satılık - Etlik, eski ilk mekteb l 1 
ş veren er: 

yanında 21 hane, yeni, 5 odaı banyo, 
mut bak elektrik, su, 15 dönüm bağ 

' ·yıe· ı'rı'ndek'I Aranıyor - Tecrübe ve tercüme ic:-meyva ağaçları , :s ı ere müra - ~ 
caat. 3564 lerinde çalışmak üzere bir almanca bi· 

len lazımdır. Ankara Posta K. 184 de 
Spor Otomobil - Renault marka müracaat. 3606 

kullanılmış bir spor otomobili ehven 
fiyatla acele satılıktır. 3005 numaraya 
telefon edilmesi. 357G 

Satılık Apartman - Maltepe asfal 
tında 855. M. arsa üzerinde bahçeli 4 
kat 2 daireli bahçesinde ayrıca iki oda 
konforu tam grajlı Ti: 2406 Neşet 

3579 

Beypazarı hukuk Hakimliğinden 

Beypazarının İstiklal mahallesin

de mukim iken 14.2-938 tarihinde ve-
Kelepir acele satılık Çiftlik - Göl- fat eden (Abbas zade) namile maruf 

başı civarında 15 hektarlık çayırlı sulu Mustafa oğlu Abdullahın mirası, vc
c:iftlik ehven fiyatla verilecek. Tl: 2487 reseleri tarafından reddedilmesi ha-
Vahdi Doğruer. 3582 

Acele Satılık Otomobil - Gayet iyi 
ve yalnız Avrupada kullanılnuş 1935 
modeli 2 yedek lastikli, lastikleri 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 ----------- -- ·-----
lş arayanlar: 

Çabuk ve kuvvetli besab öğrenmek 
;in- Yeni bir metod sayesinde en az 

nesab bilenlere dahi en çok 45 günde 
mükemmel hesap öğretilir. - Taşrada 
bulunanlara muhabere ile ders veril
mektedir. - Ulus'ta hesap rumuzuna 
mektupla müracaat. 3551 

Macar in§aat mühendiai - 20 senelik 
betonarme ve her türlü stetik hesabına 
vakıf tecrübeli almanca fransızca bilir. 
iş arıyor. Ulus'da beton anne rumuzu
na mektubla müracaat. 3566 

Yabancı bir bayan - Fransızca ve 
almanca bilir. Çocuklu aile yanında mü
rebbiyelik aramaktadır. Ulus'ta L. B. 
rumuzuna rmktupla müracaat. 3627 

sebile terekenin iflas kaidesine göre 

tasfiyesine karar verilmiş ve acele 

tedbirler alınmakta bulunmuş oldu
ğundan müteveffadan alacağı olanlar· 

la istihkak iddia edenlerin alacak ve 
istihkaklarını tarihi ilandan bir ay 
içinde mahkememize kaydettirmele· 
ri ve vesaikın asıl veya tasdikli suret· 

lerini tevdi eylemeleri ve yine mez
kur müddet zarfında müteveffaya 
borçlu olanların vazıh adresleriyle 
kendilerini ve borçlarını bildirmele· 

ri hilafına hareketin cezai mesuliye· 
ti mucib olacağı ve her ne suretle o
lursa olsun ölünün mallarına vaziül

yet bulunanların - o mallar üzerinde· 
ki hakları mahfuz kalmak üzere - em-

vali mahkememiz emrine tevdi etme
leri aksi halde makbul mazeretleri bu
lunmadıkça cezai mesuliyete uğraya
cakları ve rüchan hakkından mahrurrı 
kalacakları ve bu ilan tarihinden itiba 
ren on gün içinde toplanmak üzere 
(alacaklı) larm ilk içtimaa gelmeleri 
ve müteveffa ile müşterek borçlu o· 
!anların ve kefillerinin ve borcu te· 
keffül etmiş sair kimselerin de top· 
lanmada hazır bulunabilecekleri ilaı 
olunur. 3469 
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RESMİ İLANLAR 
dilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Talihlerin mu
vakkat teminat olan (450) lirayı havi 
teklif mektublarmı mezkfir günde sa
at 10 na kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatte komisyona mLi-

Maliye bakanhğı 

Hesab mütehassıslar1 ahnacak 
Maliye Vekaletinden : 

Ankara, İzmir ve Bursa vilayetle
ride istihdam edilmek üzere imtihan. 
la yedi hesap mütehassısı alınacaktır. 
lnıtihan 1 ve 2 temmuz 1938 tarihle
riMe İstanbul ve Ankarada yapıla. 
Caktır. 

İmtihanı kazananlar muvaffakiyet 
derecelerine göre 150 ve 200 lira üc
retle tayin olunacaktır. 

1 - İmtihana gireceklerin memu. 
rin kanununun beşinci maddesinde 
Yazılı şartları haiz olduktan maada 
devlet ve müessesatı muhasebelerin
de, bankalarda ve mümasili mühim 
firket ve mali müessesat muhasebele. 
rinde liiakal şef veya şef muavini de
recesinde en az beş yıl muvaffakiyet. 
le çalışmış ve yüksek tahsilini ikmal 
etmiş olmaları lizımdır. 

Ahlak ve seciyeleri hakkında yapı
lacak tahkikat neticesine göre talip
lerin imtihana kabul edilip edilmiye
ceği kati olarak vekaletçe tayin edilir. 

2 - İmtihan programı : : 
-(A) Kazanç, muamele ve istih. 

lak vergilerinin tarh ve tahakkuk ve 
tahsiline mütealik kalnuni hükümler. 

-(B) Ticaret kanunu hükümleri. 
-(C) Ticari usul defteri. 
-(D) Hesap. 
İmtihana girmek istiyenlerin 20 

haziran 1938 tarihine kadar evrakı 
znüsbitelerine raptedecekleri bir isti
da ile Ankarada maliye vekaleti vari. 
dat umum müdürlüğüne ve lstanbul
da defterdarlığa müracaat etmeleri. 

3484 

G~mrok ve inhisarlar B. 

İımirde inhisarlar paviyonu 
yapflnlacak 

lnhiaarlar Umum Müdürlüiün· 
lten : 

ı - 1938 bmlr fuarında prtname 
ve projesi mucibince yaptırılacak in
hi .. rlar pavyonu inpatı kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

ll - Keşlf bedeli 1~!5~ lira. 50 ku· 
... d .. -..ımat teminatı 1018 lira

rr. 
III - Eksiltme lt).Vl-938 tarihine 

rastlayan perşembe günil aaat 11 de 
Kabaştada Levazım ve mübayaat şu
besindeki alım komisyonunda yapıla
caktır. 

IV - Şartname ve projeler 68 ku
ruş bedel mukabilinde inhisarlar le
vazım ve mübayaat tubcsiyle hmir 
•e Ankara Bamüdürlüklerinden alı

nabilir. 
V - Eksiltmeye ittirAk etmek isti

}'enlerin fenni evrak ve vesaikini iha. 
le gününden 3 gUn evveline kadar in
hisarlar umum müdürlüğü ingaat şu
besine ibraz ederek ayrıca münaka
aaya ittirik vesikası almaları lazım
dır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu 
kanuni vesaik ile 5 inci maddede ya
aıh ekıiltmeye ittirik vesikasını ve 
% 7,5 güvenme parası veya mektubu
nu ihtiva edecek kapalı zarfların ek
•iltme günü en geç saat 10 a kadar 
yukarda adı geçen alım komisyonu 
başkanlığına makbuz mukabilinde ve-
rilmesi lazımdır. (3200/1660) 3331 

Sıhat bakanlıoı · 

Bir daktilo aranıyor 
Ankara Merkez Hıfzı111hha Müea

leseai Direktörlüğünden : 
Ankara merkez hıfzıBBıhha mücsse

lesindc (80) lira ücretli bir daktilo
luk münhaldir. Almanca, yahud fr,m
ıızcayı iyi bilmesi şarttır. Müsabaka 
imtihanı 25 haziran, cumartesi saat 10 
da milesaesede icra edileceğinden ta
lih olanların vesikalariyle birlikte s:
hat vekaleti sicil müdürlüğüne müra· 
~at etmeleri ilin olunur. (1757) 3514 

Renkli afiJ bashnlacak 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekile

tinden: 
1 - Sağlık propagandası için nümu

tıeleri vekalette mevcud (15) cins 
renkli afişin bastırılması kapalı zarf 
Uıuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhale sıhhat ve içtimai muave
tıet vekaletinde teşekkül eden huıuıl 
lconıisyon marifetiyle ve 27.6.938 pa· 
zartesi günü saat (15) de yapılacak
tır. 

3 - Teminatı muvakkate mikdarı 
(975) liradır. Teminatı muvakkate 
nakten komisyonca ahnamıyacağından 
bunun daha evci vezneye yatırılmrt ol
lrıası ve makbuzunun zarfı içine konul
lhaaı lhımdır. 

4 - Zarfların 27.6.938 günü saat 

(14) de kadar komisyona verilmiş ve 
zarf kapaklarının müıhür mumu ile 
mühürlenmif olmaeı şarttır. 
Şartnameler Ankarada sıhhat ve iç· 

timai muavenet vekaleti sağlık propa
gandası ve tıbbi istatistik umum mü
dürlüğünde, İstanbulda sıhhat ve içti
mai muavenet mUdürlliğünde görüle
bilir. 

6 - NUmuneler sıhhat vekaletinde-
dir. (1758) 3615 

Adliye bakanhğ,ı 
Kirahk bina aranıyor 
Adliye Vekaletinden : 
Vekalet ceza ve tevkif evleri u

mum müdürlüğü için Yenişehirde ba
kanlıklar civarında asgari sekiz oda
lı bir daire 31 mayıs 939 tarihine ka
dar icar edilecektir. 

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

(1791) 3597 

Kôtip alınacak 
Ankara C.M.U.liğinden : : 
14 lira asli maa,ıı bir katiplik açık

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

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

ilan olunur. 3553 

Sömi kok kömürü 
ah nacak 

Baş bakanhk 
2 milyon fit alınacak 
Başvekalet lstatiıtrk Genel Di

rektörlüğü Eksiltme ve İhale Ko
misyonundan : 

1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmesi 
yapılacak olan iş yarım milyonu renkli 
olmak üzere delme ve ayırma makine
lerinde kullanılmak için satın alına

cak 2 milyon fiştir. 
2 - Beher milyon f İf için tahmin 

olunan bedel 3750 liradır. İki milyon 
fiş bedeli üzerinden % 7.5 muvakkat 
teminat verilmesi lazımdır. 

3 - Eksiltme 1938 haziranının 27. 
inci pazartesi günü saat 1f5 da uınum 
müdürlük binasında toplanacak olan 
komisyonda açılacaktır. İştirak ede
ceklerin bir saat evel teklif melctubla
riyle teminat vesikalarını komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. Nü:nu
ne dairede mevcud povenı makine fiş
lerinin ayni olacaktır. Bu babtaki şart
name bedelsiz olarak komisyon katib-
liğniden istenebilir. (1764) 3619 

Maarif yılhğı bashnlacak 
Başvekalet lstatiıtik Genel Direk

törlüiü Arttırma, Ekailtme ve İhale 
Komisyonundan : 

1 - 26 forma kadar tahmin olunan 
936 - 937 senesi maarif yıllığının 1500 
adet baskısı kapalı zarf usuliyle eksilt
meye çıkarılmıştır. 

2 - 16 sayfalk beher forması için 50 
lira üzerinden 1300 lira bedel tahmin 
edilmiştir. Yüzde yedi buçuk hesabi
le 98 liralık muvakkat teminat vesika
sı verilmek lazımdır. 

3 - Eksiltme 1938 haziranının 2i 
inci pazartesi günü saat 15.30 da u
mum müdürlilk binasında toplan3cak 
olan komisyonda açılacaktır. İştirak 
edeceklerin bir saat evel teklif mek
tublariyle teminat .zarflarını komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. Nilrnu
ne dairede ıörillccektir. Şartname be-

Aclliye Vekiletinden ı delsiz olarak komiıyon k&tibliiindcn 
ı - Temyiz mahkemffl kalorlfe· iıtencbilir. (17155) 3620 

ri için alınacak 250 ton sömikok kö- --------------
mUril kapalı .zarf uaulile ekadltmeye 
konulmuştur. 

2 - Eksiltme 30 haı:iran 938 per
icmbe günü saat onda Ankarada tem· 
yiz binaıında Vekllet levazım ve dai
r• •UdUrltiU oduında toplanan ek· 
siltme komliayona -...fuadan y..,aJa• 
caktır. 

3 - İstekliler bu hususa aid şartna
meyi Vekalet levazım ve daire müdür
lüğünden her .zaman alabilirler. 

4 - Beher ton için tahmin edilen 
bedel (26) liradır. 

5 - Eksiltmeye i§tirak edecek olan 
isteklilerin bedeli muhammenin % 
7,5 ğu olan 487,5 lira nakid ve yahud 
devletçe nakid mukabilinde kabul e
dilen tahvilatı mahallt mal sandığına 
teslim etmiı olduklarına dair olan 
sandık makbu.zlarile teklif mektupla -
rını havi mühürlü .zarfların eksiltme 
saatinden bir ıaat eveline kadar ko
misyon riyasetine vermeleri. 
Taşradan teklif mektubu göndere· 

cek olanların da aynı saatte yetiınıe 
aini teminen daha evelden ~tayı 
tevdi etmit olmaları ve dıt zarfları 
mühür mumu ile ayrıca mühürlenmiş 
olması lizımdır. (1811) 3631 

Ankara Belediy.esi 

Satıhk kamyon 
Ankara Bel9Cliyeainden : 

Eski Opel marka bir kamyon 1 tem
muz 938 cuma günUne kadar bir ay 
içinde pazarlıkla satılacağından talip 
olanların her cuma ve sah günleri sa
at on buçukta belediye encümenine 
müracaatları. (Hi69) 3326 

Dizel motoru ve pompa ahnıcak 
Ankara Belediyeainden : 

Çankaya motör dairesi için kapa
lı zarfla ekıiltmeye konulan Dizel 
motörü ile Pompa için istekli çık
madığı cihetle 1 temmuz 938 cuma 
gilnüne kadar bir ay içinde pazarlık
la alınacağından isteklilerin her cu
ma ve sah günleri saat on buçukta 
belediye encümenine müracaatları. 

(1671) 3328 

Demiryolları . · 
Kaıma ve kürek sapı ahnatak 
D.D.Y.U-...._~~ 

nuncluı ı 

Muhammen bedeli 5075 lira olan 4 
kalem muhtelif kazma ve kürek sapı 
27.6.938 pazartesi günü saat 15 de ka
palı zarf uslü ile Ankarada idare bi· 
nasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 380.63 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği veıikaları ve nafıa müte
ahhidlik vesikuı ve tekliflerini ayni 
gün saat 14 de kadar komisyon reisli· 
ğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler paruız olarak Ankara

da malzeme dairesinden, Haydarpaşa· 
da tesellüm ve acvk ıefliğinden dağı-
tılacaktır. (1737) 3613 

. Fabrikalar 
50 ton yonga s~fllıcık 

Aakeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Satın Alma Komiayonundan. : 

Tahmin edilen bedeli (375) lira o
lan 50 ton yonga asker! fabrikalar u
mum müdürlüğü Ankara ıatın alma 
komisyonunca 27 haziran 1938 puar
tesi ıünü saat 10 da açık artırma ile 
ıatılacaktır. Şartn~e paraıız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan (28) lira (13) 
kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki veıaikle mezkQr 
gün ev saatte komisyona müracaatla-
rı. (1760) 3563 

150 ton 
koku 

döküm 
ah nacak 

Aıkeri Fabrikalar Umum Müdürlü· 
iü Satın Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (6000) lira o
lan 150 ton döküm koku aakert fabd
kalar umum müdj.irlüğü Ankara 1&tın 
alma komisyonunca 28.7.938 perıembe 
günü saat 11 de kapalı zarf ile ihale e-

Satılık enkaz 
Ankara Belediye Riya.etinden 

Ada Parsel Mahallesi Cinıi 
Muhammen bedeli 

Lira K. 

racaatları. (1761) 3616 

ton döküm 
ah nacak 

198 
koku 

Aıkeri Fabrikalar Umum Müdürlü
ğü Satın Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (9702) lira o
lan 198 ton döküm koku askeri fabri
kalar umum müdürlüğü Ankara satın 
alma komisyonunca 28.7.938 perşembe 
günü saat 11.30 da kapalı zarf ile ihale 
edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyon

dan verilir. Talihlerin muvakkat temi
nat olan (727) lira (65) kuruşu htıvi 
teklif mektublarını mezkur günde sa
at 10.30 za kadar komisyona verme1-:ti 
ve kendilerinin de 2490 numaralı !rn
nunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatte ko~isyona rr.ü-
racaatları. (1762) 3617 

ton döküm 
ah nacak 

100 
koku 

Askeri Fabtikalar Umum Müdürlü
ğü Satın Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli ( 4900) lira o
lan 100 ton döküm koku askeri falJri
kalar umum müdürlüğü Ankara satın 
alma komisyonunca 28.7.938 perş.:mbe 
günü saat 10 da açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Talihlerin mu
vakkat teminat olan (367) lira (50) ku
ruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 
maddelerindeki vesaikle mezkur gün 
ve saatte komisyona müracaatları. 

(1763) 3618 

M. M. bakanhğı '.. 

Pamuk ~orab ipliği ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Bir kilosuna tahmin edilen fi. 

yat (153) yüz elli Uç kuruş 75 santim 
olan (18900) on aekiz bin dokuz yüz 
kilo pamuk çorap ipliği kapalı zarf U· 

aulü ile ntın alınacaktır. 
2 - Şartnamesi yüz kırk beş kurut 

bedel mukabilinde M. M. V. satın al· 
ma komisyonundan alınabilir. 

3 - İlk teminatı (2180) iki bin yü2 
Mbetı liniclın 

4 - İhaleal U hufran 931 puarteal 
gUnU aaat on befte yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girecelclerin 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddele
rinde yazılı vesikaları ilk teminatla
riyle birlikte teklif mektublarını iha
le saatından en a.z bir saat evet M. M. 
vekileti ıatın alma komisyonuna ver-
meleri lbımdır. (1591) 3218 

Polis tr 

Kaput satan alınacak 
Emniyet Umum Müdürlüğün -

den: 
1 - Dairede mevcud nümunesi ve 

ıırtnamesinde ya.zıh vasıfları dahUin
.e zabıta memurları için azı 2500 ço
ğu 3000 adet kaput 23.6.938 pertern1Je 
günü saat 15 de kapalı .zarf uıuhyle 
satın alınacaktır. 

2 - Beherine 18 lira fiyat tahmin 
edilen bu kaputlara aid şartnameyi al
mak ve nümunesini görmek iıteyenlr.
rin umum müdürlük satın alma komis
yonuna müracaatları. 

3 - Eksiltmeye girmek isteyenler 
4050 liralık teminat makbuz veya ban· 
ka mektubunu muhtevi teklif mektub
lariyle 2490 sayılı kanunun 2-3 cü mad
delerinde yazılı belgelerle birlikte 
milnakasa günü saat 14 de kadar ko-
misyona vermeleri. (1689) 3414 

Defterdarlık • '. 

3 memur alınacak 
Ankara Vilayeti Defterdarlığından : 
Muhakemat müdilrlilğünde 50 lira 

ücretli iki takip memuru ve aynı üc
retle bir katip alınacaktır. Memurin 
kanunundaki evsafı haiz kimıelerin 
15-6-938 çarşamba günü aaat 10 da 
defterdarlıktaki imtihan komisyonu
na evraklariyle birlikte müracaatları. 

(1777) 3585 

A. Levazım AmirliQi 

Münakasa tehiri 
51 54 H. Bayram 2 ahpp hane ~ Ankara Levazım Amirliii Satın AJ. 

522 40 Cebeci Kirgir bina 270 ma Komisyonundan : 
Yukarda mevkileri yazılı hanelerin hedim ve teaviyet masrafları ala- ~rzurum Çakmak hastahanesine 

cak phaa aid olmalc üzere hizalarında gösterilen muhammen bedelle enka- 1,yen.ıden yaptırılacak bir pavyon ile 
zı açık müzayedeye konmu,tur. İhale 23-6-938 perpmbe ..ıınü saat g da korııdorun in§aatmdan şimdilik sarfı 
. .... nazar edilmiştir. Alikadarların malU
ımar müdUrlUIU blnaıında yapılacaktır. Taliplerin % 7,5 teminat akGele· ma olmak ttzere UAn olunur. (l 796) 
riyle komiıyonu mahsusuna müracaatları ilan olunur. (1744) 3536 3629 
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3 kalem erzak ahnacall 
Ankara Levazan AmiTliii Satm Alma Komiayonundan : 

Cinai ?.ıiktarı Muhammen B. llk teminatı 

Sade yağ 
Zeytin yağ 
Sabun 

Kilo 
3000 
1800 
2000 

Lira K. Lira K. 
3150 

990 
800 

4940 370 50 
Kırıkkale askeri sanat lisesi ihtiyacı olan yukarıda yazılı üç kalem erzak 

13 - ha.ziran • 938 ıaat 15 de açık eksiltme ile satın alınacaktır. İsteklilerin 
370 lira 50 kuruıtan ibaret ilk teminatlarını Kırıkkale askeri fabrikalar 
muhasebeciliği veznesine makbuz mukabilinde yatırarak belli gün ve sa
atte mekteb satın alma komisyonuna gelmeleri. (162)) 3235 

Muhtelif yiyecek ahnacak 
Ankara Levazım 

Makarna 
Pirinç 

Cinai 

Tel ıehriye 
Arpa ıehriye 
Kuru fasulya 
Nohut 
Yeşil mercimek 
Toz şeker 
Zeytin tanesi 

Amirliği Satm alma Ko. 
Mikdarı Muhammen B. 

Kilo Lira K. 
2000 600 
5000 1250 

200 60 
200 60 

2500 300 
1700 255 
1500 225 
5000 1350 
1200 420 

İlk teminatı 
Lira K. 

4520 339 
Kırıkkale askeri sanğat lisesi ihtiyacı olan yukarıda yazılı dokuz kalem 

yiyecek 13 haziran 938 saat 13 de açık eksiltme ile satın alınacaktır. İstek
lilerin 339 liradan ibaret ilk teminatlarını Kırkkale askeri fabrikalar mu
hasebeciliği veznesine makbuz mukabilinde yatırarak belli gün ve saatte 

mekteb aatmalma komisyonuna gelmeleri. (1625) 3237 

4 kalem yiyecek ahnacak 
Ankara Levazım Amirliii Satın Alma Komiayonundan : 
Cinıi Miktarı Muhammen B. llk teminatı 

Kilo 
1100 

Lira K. Lira .K. 
Beyaz peynir 
Çay 
Kuru üzüm 
Bulgur 

35 
700 

2000 

495 
122 50 
210 
200 

1027 50 77 06 
Kırıkkale askeri sanat lisesi ihtiyacı olan yukarıda yazılı dört kalem yi

yecek 13 • haziran - 938 saat 14 de açık eksiltme ile satın alınacaktır. h
teklilerin 77 lira 06 kuruştan ibaret ilk teminatlarını Kırıkkale aıkeri fab
rikalar muhasebeciliği veznesine makbuz mukabilinde yatırarak belli gün 
ve saatte mekteb ıatın alma komisyonuna gelmeleri. (1622) 3234 

9 kalem yazhk sebze alınacak 
Ankara Levazım Amirliii Sabn Alma Komiıyonundan : 

Cinai 
Çalı fasulya 
Ayıckadın fasuJya 
Barbunya 
Patlıcan 

Kabak 
Domates 
Kuru sovan 
Patates 
T&%e bamya 

Mikdarı kilo 
300 
650 
650 

1000 
600 
600 
800 
800 
350 

Muhammen B. 
Lira K. 

45 00 
97 50 

113 75 
175 00 

60 00 
90 00 
80 00 

100 00 
140 00 

tık teminat 
Lira K. 

901 25 76 59 
Kırkkale askeri aanat mcktebleri muhafız erlerinin ihtiyacı olan dokuz 

kalem ya.ılık. ıebzenin 2. haziran 938 günü yapılan eksiltmesinde beher ki· 
lolarına teklıf olunan fıyat gali gör"ld" ~ .. d . . 
nü saat 15 de a ık . . u ugun en 17 hazıran 938 cuma ıü-
'b t 'Ik t .ç 1ekııltme ıle alınacaktır. İsteklilerin 76 lira 59 kuruştan 
ı a~~ 1 :~~~~td arını Kırıkkale askeri fabrikalar muhasebeciliğine 
m~ uz mu a 1 ın ~ yatırarak belli gün ve saatte mekteb satın alma ko· 
mısyonuna gelmelerı. (1769) 3621 

. 12 kalem yazhk sebze ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Cinsi 
Çalı faaulya 
Ay,ekadın fasulya 
Barbunya 
Patlıcan 

Dolmalık biber 
Kabak 
Kırmızı domates 
Kuru sovan 
Patates 
Taze bamya 
Ispanak 
Taze bakla 

Alma Komiıayonundan : 

Mikdarı kilo 
400 

1500 
750 

3000 
500 
500 

2000 
1800 
1000 
600 
500 
300 

Muhammen B. 
Lira K. 

60 00 
225 00 
131 25 
525 00 
75 00 
50 00 

300 00 
180 00 
125 00 
240 00 

12 50 
ıs oo 

İlk teminat 
Lira K. 

Krıkkal • 1938 75 145 50 
hk s b ~ askerı sanat lisesi talebesinin ihtiyacı olan on iki kalem yu-
h :.

1 
z;nın 2 haziran 938 perşembe günü yapılan açık eksiltmesinde be· 

~.r .. 1 0 arma teklif olunan fiyat gali görüldüğünden 17 haziran 938 cuma 
gunul saat 14 de açık eksiltme ile alınacaktır. İsteklilerin 145 lira 40 kuruı-
tan baret ilk t 1 • em natlarını Kırıkkale askert fabrıkalar muheaebeciliğine 
m~kbuz mukabilinde yatırarak belli gün ve saaatte mekteb satın alma ko-
mııyonuna gelmeleri. (1770) 36U 

Ekmek ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn Alma Komisyonundan : 

Muhammen B. llk teminat 
Cinıi Mikdarı kilo Lira K. Lira K. 

Ekmek 17300 1730 00 129 75 
. Krıkkale askeri sanat mektebleri muhafız erlerinin ihtiyacı olan 17300 

k~lo ekmeğin 27 mayıs 938 cuma günü yapılan açık eksiltmesinde beher 
kılosuna teklif olunan dokuz kuruf doksan santim fiyat gali görüldü&ün
den 16 hazairan 938 perşembe günü saat 15 de açık eksiltme ile alınacak
tır. İsteklilerin 129 lira 75 kuruftan ibaret teminatlarını Kırıkkale askeri 
fabrikalar muhaaebeciUğine yatırarak betıi gün ve saatte mekteb satın alına 
okmisyonuna gelmeleri. (1771) 3623 

Ekmek münakasası 
Ankara Levazım Amirliii Sabn Alma Komisyonundan : 

Muhammen B. tık teminat 
Cinai Mikdarı kilo Lira K. Lira K. 

Ekmek 24000 2400 00 180 00 
-·Kırıkkale askeri sanat ~i~~si talebesinin ihtiyacı olan 24000 kilo ekme
gın 27 mayıa 938 cuına glinu yapılan açık eksiltmeıinde teklif oluna d _ 
kuz kurut dokun santim fiyat gali görüldüğünden 16 ha.ziran 938 n bo 

·· - d k k ·ı . perşem e 
gunu saat 14 c açı e aı tme ıle alınacaktır. İsteklilerin 180 l" d lba 'Ik ıra an _ 
ret ı teminatlarını Kırıkkale askeri fabrikalar muhaseb c·1· • · e ı ıgı vezneılne 
~kbua mubblllnd~ yatırarak belli gUn ve aaatte mekteb ıatın atma k 
mııyonuna gelmelerı. (1772) o-

3624 
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Diıleriniıi sabah, öğle ve akJam her yemekten sonra 

RADYOLIN 
Diı macunu ile fırçalayınız 3611 

Cildinizin tahrit edilmemesini 
iıteraeniz ? 

Dünyanın her tarafmda ıeve 
seve kullanılan, ve cildi br&f

tan sonra pamuk ıibi 
ymmqatan 

POKER 
llraı bicaklır111 kulllııııı. 
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H. M. GHAZANF AR 
TiCARETHANESi 

TESlS TARlHl 1860 
Post Box No. 831, Tel Adreai: GHAZANFAR 

BOMBAY 

HINDISTANDA 
Türk mallarınm en büyük alıcm ve her nevi Hind malı ihracatçısı 
Referansları: Bombaydaki her hangi bir Banka ve Tiirkofis 862 

3 kalem kundura malzemesi ahnacak 
latanbul Jandarma Satm Alma Komisyonundan : 

Mikdarı Tahmin bedeli llk teminat 
Kilo Cinsi Lira Ku. Lira Ku. 

17121 
8311 
4000 

Kösele 
Sarı Vaketa 
Siyah Vaketa 

29105.70 
19115.30 

8400.00 

Her üç kalemin birden teminatı ve 56621.00 
tahmin bedeli 

2182.93 
1433.65 
630.00 

4081.05 

1 - Cinsi, mikdarı, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarda yazılı 3 ka· 
lem kundura malzemesi 18 haziran 1938 cumartesi günü saat 11 de İstan. 

bul Gadikpapdaki Jandarma satınalma komisyonunca kapalı zarf ebilt
mesiyle satın alınacaktır. 

2 _ Şartname her gün komisyonda görülebilir. Veya 283 kuruf muka
bilinde komisyondan aldırılabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun hükümlerine göre tanzim edecek· 
leri teklif mektuplarını eksiltme günü saat 10 ona kadar komisyona verme· 
lerl (3181/1659) 3342 
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ULUS 

COLOMBIA'aın 
YENi BiR 

MUVAFFA1CIYETI 
Şimdiye kadar hiç bir artistin nail olamadığı kutsal bir terefe 
eriten sesinin gürlüğü ve güzelliği, kendisine mahaue okuyuf 
tavrı ile mazhar olduğu bu yüce iltifatın fi'H delili olarak 
Ankara'daki konserleri ve Ankara Radyosundaki seanslariyle 

halka kendini tanıtmıı ve aevdirmit olan 

MELEK TOKGÖZ 
Memleketin tanınmış Bestekarı SADEDDİN KA YNAÖIN 

sureti hususiyede bestelediği 

17 455 Gördüm ıeni bir gün yeni açmq güle döndün. 
• Gecemiz kapkara sakı sun elin nur olsun. 

ile BESTEKAR T ANBURI FAİZE ve NEFİSE'nin 

17 456 Badeyi vuslat içilıin kaseyi f agfurdan .. 
• Severim her güzeli senden Merdir diyerek. 

............ 

prkılarını muhtevi plaklar satıta çıkarılmıttır. 
Bu ,arkılara Bestekar T ANBURI SALAHADDİN ve 

NUBAR TEKY AY refakat etmitlerdir. 3610 

SDY!51Z 
JinPk/Pri 

FLiT 
iLE 

İilDURUNUz 

Cebeci hastanesi 

GÖZ 
Haslahklar1 miitehlssısı 

Dr. MUZAFFER Sander 
A vrupaclaki tetkiklerin· 

den avdet etmittir. Muaye
nehanesi Adliye Sarayında 
Gençaia apartımanından bi· 
titiiindeki Sarraf Hakkı a· 
partımanma nakletmittir. 
Hutalannı 14 hazirandan 
itibaren, saat 15-19 arası ka· 

H. 6. 193B 

Haslallk, ölill we pisik gellren fareler 

FAR HASAN 
FARE 

ZEHIRl 

ile öldürünüz 

Macun ve buğday teklinde olup büyük ve küçük h•r nevi fa· 
releri, sıçanları derhal öldürür. Teıiri kat'idir. Fareler kokmaz. 

Buğday nevilerini ıerpmelidir. Macun olanlarmı yağlı bir ek· 
meğe ve herhangi bir gıdaya ıürerek farelerin bulunduğu yerlere 
koymalıdır. Kutuıu 10, büyük 25, ikiıi bir arada 30 kuruıtur. 3453 

Sark Kromları T. A. S. den: 

İki Revizör aranıyor 
Erganimaden civarında bulunan Gulemandaki iıletme

mizin havai hattı için iki revizöre ihtiyaç vardır. Bunla
nn demircilik ve tesviyecilikden anlayan aanat mektebi 
mezunlarmdan veya havai hat itlerinde çalıflllıt bulunan 
tecrübeli uıta batılardan olma11 lazımdır. Kendilerine o
da, tenvir, teshin tirkete aid 80 .• liraya kadar ücret veri
lecektir. Taliplerin muhtaaar tercümei halleri, bonaerviı 
ıuretleri ve bir Eotofraflariyle (Şark Kromlan T. it. Ş. • 
Maden) adresine müracaatlan 3503 

Konya vilôyeti 
Keşifleri yaptlrdacak muhtelif sular 

1 - Konya vilayeti dahilinde 8"11i kazaıında 50 kim. 
uzunluğunda A 1 a n a r k 

2 - Karaman kazaamda IO kim. Uzunluiunda l b r a 1 e 
deresi. 

3 - Alqebir ar.oda 30 kim. uzunluiunda Eiri göl • 
Koçaıaulan •• 

4 - Konyada M e r !1. m deresi yataklannm nlilu ile 
muntaDm pnallar dahılincle alınabilmesi için ketifleri 

ptını.caJdır· 
ya Bu ~ yapabilecek serbest mühendiılerin daha mu
f..-1 ınal6mat almak üzere Konya vililiiine 
etıaeleri. 

bule bqlayacaktır. 
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Sıhidir 

ve dudaklarm cazibeıini arttınr 
3626 

Jandarma 
Bir telsiz maklıisli allnacak 
Jandarma Genel Komutanbiı Daire 

Micliirliijiinden : 

Bir telsiz makinistine ihtiyaç var · 
dır. Aylık ücreti (108) liradır. İstek· 
liler jandarma genel komutanlığı da· 
ire müdüriyetine müracaat etmeleri. 

~7") 36~ 

OLU 8 - 19. ııncu yıl. - No.: 6057 

imtiyaz Sahibi 
Narettin Kimil SUNER 

Umumi Neıriyatı İdare Eden 
Yazı İtleri MUdUrii 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Basımevi : ANKARA 

Ankara Birinci Sulh Hukuk Hl· 
kimliiinclea : 

Gazi Orman Çiftliiinde Semihe. 

Ziraat bankası vekili avukat Tev
fik Çiper tarafmdan aleyhinize açılan 
30 lira alacak davismm Y.a~ı~makta o
lan durupnaamda adresınızın meç-
hul 0ımasına "binaen usulün 141 inci 
maddesi mucibince ilanan davetiye 
gönderilmit ve bu defa da gene ilanen 
ve 20 gün müddetle gıyap kararı gön
derilmesine mahkemece karar verilmit 
ve duru,aıada 6.7.1938 çar,amba günü 
saat 9.5 a bırakılmıt olduğundan mah· 
keme günü bizzat hazır bulunmadığı
nız veya bir vekil göndermediğiniz 
takdirde mahkemenize gıyaben bakı
lacağı tebliğ makamına kaim olmak il· 
zere ilan olunur. (1812) 3632 

YENİ 
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SİNE~~ALAR HALK 
BU GON BU GECE 

4'11111L. BU GON BU GECE 
Tarihi ve muaszam bir afk bilr,iyesini 

tasvir eden framuzca södl ve 
tamamen tabii renlrli bayalc fllbeHr 

NAPOLEON'UN METRESİ 

BOf Rolde: MIRIAM HOPKINS 
Gece progra11Una illveten: 19 Mayıs 
938 Ankara spor ,enlilcleri talsilitlı 

intibaları 
Seanı uatleri 

1 • 2.45 • 4.45 6.45 Gece 21 de 
Bugin uat 1 de talebe matinesi 
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Casusluk - Aık • Heyecan ve 
macera filmi 

SON SEYAHAT 

Btlf Rolde: CONRA T VEIT 
Gece pro6ramına ilfveten: 19 Mayıs 
931 Aalcara spor tenlilrleri talsilitlı 

iatibaları 

Seanslar 
1 • 2.30 • 4.30 • 6,30 Gece 21 ide 
Bugan aut ı de talebe matinesi 

... 
~ ... 


