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BUGÜN 

16 sayfa ilôvemiz 

yaz modaları 

Atatürkten Elen milletine selam! 
B. Ali Çetin kaya diyor ki: 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Havagazı, T önel, Tramvay gibi 
imliyazh na~ını taşıyan 

şirketleri . millileştirmek tazım! 
Belki iki üç ay sonra bunlar 

üzerinde müzakereye başlanacak 
lıtanbul, 17 (Telefonla) - Nafia Vekili Çetinkaya bu sabah 

Jıtanbul'a geldi. istasyonda nafia erkanı ve dostları tarafından 
kartılandı. Haydarpafadan motorla doğruca Savaron.a yatına gİ· 
derek Atatürk' e tazimlerini arzetti. 

Atatürk dün Nafıa 
Nafia Vekili Bay Ali Çet~a

ya ıaat onda elektrik idaresine 
gitti orada nafia erkanı ve elek-

ve ki 1 in İ kabul ettiler trik tirketi müdürü, tirketin ıef 
latanbul, 17 a.a. -Atatürk, 

bugün Sa varona yatında, An-. 
kara'dan gelen Nafıa Vekili 
Ali Çetinkaya'yı kabul buyu
rarak bir müddet görütmÜ§· 
)erdir. · 

Köylü 

Kemal ONAL 
İspartı mebusu 

Bi%de köylünün ormanla bir kaç 
cepheli müna.ebeti vardır. Bunun en 
mühimi ormanın kendi iç yaşayışın· 
da.ki tesiridir. Köylü; ahır yapacağı 

keresteyi, yakacağı odunu ve ha~a bir 
çok yiyeceği ormandan alır. Hayvanı
nı orada besler, avını orada bulur. 

Bir de köyliinün kasaba ile ormana
rasında yaptığı mübadele vardır. O, 
bir ç.ok ihtiyaçlarını bu yoldan gide
rir. Ormandan götürüp kasabada sat
tığı kereste ve odunla, giyecek, yiye
cek alır, vergisini öder. İhraç malları
mu: arasına giren bir çok orman mah
sulleri, köylü yaşayışını kolaylaştıran 
değerli birer mübadele unsurudur. 

Köylü ,ormanlardaki büyük keresıte 
işletmelerinden amele ve taşıyıcı ola· 
rak da faydalanır. 

B. M. Meclisinin geçen yıl kabul et
tiği orman kanunu köylüyü bu iç ve 
dıt münaaebetlerinde yeni bir nizama 
bağladı. Bunun ana hatları şunlardır: 

l - Köylü de olsa ormandan parasız 
faydalanmak yoktur. Bir müsaade al
madan, az çok bir karşılık ve~d.:~ 
kimse, ormandan istediğini dıledıg1 
kadar alıp götüremez. . 

2 - Ormanların içinde veya beş kı
l<>ırnctre yakınındaki köylüler; 

a - Kendi ihtiyaçları olan keresteyi 
ve yakacağı tarifenin dörtte birini Ö· 

diyerek, 
b • Kasabaya götürüp satacakları 

kereste ve yakacakları da devletçe ar· 
tırmaya çıkarılan ufak partileri satın 
alarak, ormandan istifade edebilirler. 

3 - Tomruk yapıldıktan sonra ka
lan ağaç enkazını köylüler, ormandan 
müıaadeyle parasız alıp götürebilir
ler. 

Köylünün ormanı müsbct bir kıy
metle ölçmesi, kullanırken satarken 
bunu duyması esastır. Ormanı, harca· 
nılmaaı isteğe bırakılmış değersiz bir 
meta olmaktan çıkarmak için - birçok 
güçlüklerine rağmen - onu köylüye 
bir bedelle vermek lazımdı. 1937 kanu· 
nu bu esası koydu. Bunun tatbikından 
doğacak zorluklar bilinmiyor değildi. 
Asırlarca alışılmış, kayıdsız ve külfet· 
siz bir istifade tarzından sıkı bir di· 
ıipline geçiş her zam.an her yerde te
sirler yapar. Maddi fedakarlık da ara
ya karışına bu tesir daha şiddetli olur. 
Kaldı ki usul bakımından da haylı 
güçlük vardı. İdare merkederindcn u· 
tak ve dağınık yaşıyan, formalitelere 

(Sonu 5. inci say/ada) 

ve memurları tarafından kartı· 
landı. Metro hanının kapısı bay
rak ve dallarla süslenmişti. 

Vekilimiz evvela şirket müdürü ile 
konuştu. Sonra tesellüm heyetinin oda· 
sına gitti ve heyetin çalışmasını ve bu-

(Sonu 5. inci sayfada) Nalia Veltili Bay Ali Çetinkaya 

Kurmaylar arasında 

Antakyada mü%akereler 
büyük bir samimilik 

içinde cereyan ediyor 
Antakya, 17 a.a. - Anadolu Ajanaıiım huıusi ·muhabiri bildi-. 

rıyor : 
Orgeneral Asmı Gündüz hatkanlığrndaki heyetimiz General 

Huntzinger'in batkanlığındaki franıız askeri heyetiyle müzake· 
relerine devam etmektedir. 

1 

Her gün öğleden evvel ve aon
,.......,_..,.._,...T ra iki toplantı yapılmakta ve mü-

1 
zakereler büyük bir vekar ve &a

Fransız Hariciye Nazırı Bone 

Bone 

" Fransa 

arasında 

diyor ki : 

ile Türkiye· 

daima daha 

dostane münasebetler 
tesisine çahşılıyor ! ,, 

Faris, 17 a. a. - Havas ajansı 

bildiriyor : . 
Mısır kapitülasyonlarımn ılgası 

hakkında 6-S-934 tari?inde :4?°:trö'de 
. alanan muahedelerın tasdıkını mu-
ırnz . . . b 
tazammın kanun pro!esının me usan 
meclisinde müzakeresı esnasında beya
natta bulunan hariciye nazın B. Bone, 
hilkümetin Fransa • Suriye ve Fransa • 
Lübnan muahedelerinin pek yakında 
parlamentoda müza~ere edilmesi arz~
sunu tebarüz ettirdıkten sonra, demış 
tir ki: 

Hükümet, Fransa ile Türkiye a· 

(Sonu 3. üncü say/ada) 

mimilik içinde cere~n eylemek
tedir. 

Heyet boş za[{lanlarmda tarihi yer-
leri ziyaret ediyor. Orgeneral Asnn 
Gündüz tarafından dün akşam Hunt
zinger şerefine verilen dine güzel ve 
samimi olmuştur. 

Orgeneral bu akşam da türk ileri 
gelenleri şerefine 80 kişilik bir zi
yafet vermiş, ziyafette diğer cema
atlardan da davetliler bulunmuştur. 

BQ§ tercüman Jozef 
Antakya. 17 a.a. - Anadolu Ajan

sının hususi muhabiri bildiriyor : 
Baş tercüman Jozef'in Hatay'dan 

alınarak Berut matbuat dairesine ta
yin edildiği haber verilmektedir. Bu 
tayin istihbarat dairelerinin lağvedi
leceği hakkında bazı şayialara yol 
açmıştır. 

Ordu ve Küseyir nahiyelerinde 
Antakya, 17 a.~. - Anadolu Ajan

sının hususi muhabiri bildiriyor : 
Ordu ve Küseyir nahiy.clerinde ka

yıt muamelesi bugün başlamıştır. 

Türk ekseriyetini 
baltalamak için r 

Antakya, 17 a.a. - Dün tahrik ve 
tehdide nihayet verilmek üzere hükti
met bazı tedbirler almış ve bu arada 
şiddetli tahrikat yapan bir muhtarı 
da tevkif etmişti. Bu tedbirler bu 
sabah türk listesi üzerinde müsait 
tesirini gösterince tahrikçiler hiç 
yoktan dükkanları kapatmağa başla
mışlar ve büro reisi esasen mürettep 
olan bu vesileden istifade ederek a
sayiş mevcud olmadığı beyaniyle 
kayıd muamelesini tatil etmiştir. 
Halbuki büronun yarın mesaisine ni
hayet vermesi kararlaştırılmış bulu
nµyordu. Bu vaziyet karşıs~nda ko
misyonun türk ekseriyetini baltala
mak için akla gelebilecek her çareye 
baş vurduğuna hükm~tmemek iınkan-
md~ • 

. Gen evre 
Tarih Cemiyetinde 

Profesör Bay an Af et 
mühim bir 

konferans verdi 
Cenevre, 1 7 a.a. - Hususi 

muhabirimiz bildiriyor: Bayan 
Afet, dün gece Cenevre Tarih 
Cemiyetinde, aon senelerde Tür-

• kiye'de yapılan arkeolojik haf
riyat hakkında mühim bir kon
ferans vermiştir. Cenevre Ta
rih Cemiyetinin aalc;>nu hınca
hmç dolu idi. Birçok mümtaz 
zevat ve bilhassa profetörler bu 
konferansı büyük bir dikkat ve 
alaka ile dinlediler ve projeksi
yonla gösterilen resimleri zevk 
ve merak ile seyretdiler. Bayan 
Afet, selia bir ifade ile, hafriyat
dan elde edilen dikkate f&Y&n 
neticeleri anlatdı ve bunlarm, 
prehistorik devirler ve hususile 
Eti çağmm aydınlanması yolun
daki ehemmiyetini tebarüz et
tirdi. Konferanstan sonra p1'0-
feasör Pitard kürsüye geldi ve 
Türkiye'deki hafriyatm bazıla
rını bilzat gördüğünü ve Bayan 
Afet'in bu itlerle nasıl yakın
dan meıgul olduğunu anlatarak 
bu günkü Avrupa medeniyeti· 
nin Orta Asya'dan geldiğini ve 
eğer Orta Aayadaıı bu meaeni 
inaaıılarm A vrupa'ya muhace
reti olmasa idi avrupaldarm 
hi.li. en iptidai vaziyetde kal-

Kahraman tayyarecimiz Bayan Gökçen'in dün ziymet ettiii 
Selanik'ten bir görünüf 

Yunan halkı Atatürkün Bayan Gökçen va-
... 

sıtasiyle ve telefonla gönderdiği selômdan 

derin surette mütehassis olmuştur 

Bayan Gökçen dün 
Sela.niğe ve ak~m 

da Sofyaya gitti 
Kahraman tayyareci Selanik ve SofyadQ 

da büyük tezahürlerle karşılandı 
Atina, 17 (T eJefonla:) - Dündenberi Atina'nm kıymetli miıa· 

· firi olan kahraman tayyarecimiz Bayan Gökçen, bugün Tatoy 
hava meydanından ıaa.t 11 i 20 geçe Selaniğe gitmek üzere uçtu. 

mf! olacak\annı izah etd.i. 
• Bayan Gökçen'i büyük elçimiz n \ 
Bayan Ruıen Eıre{ Unaydın, baı kon- "'4':'--,--...~ -~~~-~..;;..-.~..,;.,.....,;:~,~M.....;......:....:.. 

ıolosumuz ve Bayan Mümtaz: Kamil, 
elçilik ileri ıelenleri, askeri ve tlcarct 
ataıelerimiz, dost memleket başvekili 

K.anferan•tan 80!ll'& Bayan 
Pitard, Bayan Afet'in şerefinfl, 
~di evinde bir çay ziyafeti 
verdi. Konferansı diİileyen Ce
nevre Tarih Cemiyeti azaları, 
profesörler, türk kolonisi ,;e bir 
çok tanınmı§ kimseler bu ziya
fetde bulundular. Her kes Ba
yan Afet'i hararetle tebrik etdi. 

ve hariciye nazırı Ekeeli.ns Metaksas 
adına protokol memurları, aerodrom 
kumandanı ve bir çok zatlar uğurla

dılar. Uğurlama töreninde birikmiş o
lan kalabahk bir halk,· kahraman türk 
kızını heyecan ve takdirle alk1şlad1. 

(Sonu S. incı' sayfada) 

Çinliler Nankin' e doğru ilerliy~rlar~ 

Çan - Kay - Şek diyor ki: 

Harb ettikçe çinlilerin 
harb kObiliyeti artlyor 

t • ~ ' 

Çin,de motorlü kıtal.arı idare eden terbiye görmüf cukerler 

Hankov, 17 a.a. - Çin orduları haı kumandanı General Çank
Kay-Şek, Çin'in Japonya'ya kartı yapmakta olduğu müdafaa 
harbı hakkmda kendisini ziyaret eden ecnebi gazetecilere atağı
daki beyanatta bulunmuıtur : 

"Muhasemabn başladığı geçen yaz-ı
danberi Çin ordusunun harb kabili- ! 
yeti bir mislinden fazla artmıştır. v ı<ması 
Bu, hadisatın da ~sbat. ettiği her.kes- apur ~arp rJ 
çe malfim bir hakıkattır. Techızatı 

da gerek keyfiyet gerek kemn:ıiyet İstanbul, 17 (Telefonla) - Bugün 
itibariyle bidayettekile kiyas . kabul Ortaköy açıklarında demirli bulunan 
etmiyecek derecede çoğalmıştır. ,Çin Panama vandıralı Veme vapuru üzeri
ordusunun ve Çin milletinin manevi- ne Şahini Bahri adında 11 tonluk odun 
yatı o kadar yükselmiş, askcrt bilgisi yüklü bir gemi akıntı ve rüzgarın tc.. 
o kadar artmıştır. ki, Çin yüksek.ku-- siriyle dütmU. ve çarpı~a şiddetli ol
manda heyeti en yüksek strateji pren· j duğu için gemi parçalanmış ve batmış-

. (Sonu 3. üncü saf lada) · tır. Mürettebatı kurtarılmıştır. 

Sümerbank Umum Müdürü 
Bay Nurullah Sümer 

izmille temeli 
afllacak 

kimya fabrikası 
Istanbul, 17 (Telefonla) - Bat

vekilimiz B. Celal Bayar haziranın 
19 uncu pazar günü Sümerbank ta· 
rafından lzmit'te yaptırılacak olan 
kimya f abrikasmın temel atma me
rasiminae bulunacak ve temeli biz -
zat atacaktır. 

Merasime İstanbulda bulunan bü
tün Vekiller de İştirak edeceklerdir. 

Fabrika klor ve sudkostik istihs.al 
edecektir. 

Stciyadinoviç 
Kont Ciano 
mülôkatı 
Venedik, 17 a.a. - Havas Ajansı

nın muhabiri bildiriyor: Kont Ciano, 
Romayı ziyareti tatil dolayısiyle ya
pılan hususi mahiyette bir seyahat 
§eklinde gösterilen Stoyadinoviç'in 
şerefine bir ziyafet vermiştir. 

Bununla beraber Romanın siyasi 
ve diplomatik mahfilleri bu ziyarete 
hususi bir mahiyet atfetmektedirler. 

Mülakatları esnasında Ciano ile 
Stoyadinoviç, umumi dünya vaziye
tini tetkik edecekler ve mart 1937 
tarihli belgrad itilaflar:ndan doğan 

işbirliği ıiyasetini tanzim edecekler
dir. 
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İki idam 
mazbatası 

Bir sema afeti 

Alaplıda yumruk 
büyüklüğünde dolu 

yağdı 

Benzin, muhtelif tehirlerde 
kaç kuruta aablacak ? Sabiha Gökçen 

• Şarkın.da, garbın da eski efsaneleri melek adını verdikleri hayali mah· 
luklara bırer kanad takar, onlann gök yüzünden yer yüzüne uçuılannı 
tasavvur ederdi. 

. Yer yüzünde yaşıyan iki hakiki inaanm kollarına balmurnundan 
bırer k~nad yapı§tırarak onlan Girid adasından uçuran en büyük hava 
e~sanesı de o kanadlardan ikisini güneş hararetile eritir ve şu mısrala 
bıter: 

"Adriyatiğe iki kanad dü§tÜ !., 
!ürk vatanında ıark, yerini garba, hurafe, yerini realiteye ve müa

bet ılme bıraktıktan sonra, tabii idi ki, biz, ne kanadlı melekleri tasav
vur ed.e~.ek, .ne. ~e zihinlerimizde efsanelere yer verecektik. Fakat ma
dem kı uzenmızı kaplıyan sonsuz bir mavi go"'k vardı ve biz 0 80 .. Ik 1 d h. k. 1 k ' nıuz u e ere e a ım o ma için içimizde bir hız duyuyorduk· bizı' · · 
h f . d w ·1 h ' m ıçın ava ~ saneaı egı ; ava destanlan yaratmak lhrm gelirdi. 

Bız, hayali kanadlar kuruntusu ile oyalanacak millet degıw ')dı'k 
. . d' k' f ik k ve o-nun ıçın ır ı eer anadlara değil, çelik kanadlara harika} t --'- 'f · · . . ar yara • 

ı.nag vazı esını vermııızdir: 

Atatürk kızı kahraman Sabiha Gökçen, bu aatırlann yazıldıw 
d • . •w• b" "k Bal gı 11ra· 
a gı~~§tıgı. uyu kan turunun belki de yarısını tamamlamııtır; doat 

ve muttefık memleketler arasında banıın ve dostlum•n hay l"ı d w•l 
ddA b' l wo 'b' e- a eaı t ma ı ır me egı gı ı uçuyor. 
Onun bu baıansını sade benziniı:' ~htirak kudretinde, motörün piı

tonlarında, kanadlarmın ve pervanesının sağlamlığında aramıyınız 
Ona engin denizleri aşmak, yüksek dağlar üstünden ve b l ti. _ 

rasında~. uç~a~. kudretini veren, cııiz atasından aldığı ilham~r~ ar a 
Bugun buyuyen, bundan sonra doğup büyüyecek olan ink li _ 

cukla~, pek genç bir türk kızının bu baıarısını alınlan havada 'v: b~o. 
lan yuksekte hatırlıyacaklardır. f 

Atinaya bir demet taze türk çiçeği götüren Sabiha G"k •· t t w .. · h . . . o çen ın yara -
ıgı tıırı, angı ıaır tanzır edebilir) - Nurettin ART AM 

Biri Gaziantep, diğeri Kara ağır 
ceza mahkemelerince verilip, temyiz 
tarafından tasdik edilmiş olan iki 
mahkumun ölüm cezasına çarpılma
ları hakkındaki hilkümet tezkereleri 
adliye encümeninden geçerek Kamu~ 
tay ruzname.ine alınmrftır. Encümen 
Gaı:iantep'in Yahni mahallesinden 
Muharrem oğlu Şöhretli Ahmet oğlu 
Bostancı Eflatun hakkındaki mazba
tasında diyor ki : 

Dün akpm Zonguldaiın bir nahi
yesi olan Alaplıdan bir telgraf aldık. 
Feci bir tabiat hadisesini haber veren 
telgraf şudur: 
Alaplı 17 - Nahiyemiz görülmemit 

bir sema afeti ile kar,ılaştı. Saat on 
dokuzu yirmi geçe başlayan kuvvetli 
bir bora ve kasırgayı bir dolu sağana
ğı takib etti. Birer yumruk büyüklü
ğünde olan ve semadan merhametsizce 
dökülen doluların yağııı 24 dakika de
vam etti. Bu Afet bütün nahiyede ve 
civar köylerde halkı korku ve heyecan 
içinde bıraktı. Dolunun zararı büyük
tür. 

Nehir geçidlerinden 
alınacak resim 

Bakanlar heyeti, iskelelerin ne ıu· 
retle idare edileceğine dair olan ka
nun mucibince nehir geçitlerinden a
lınacak müruriye resmi hakkında E
konomi bakanlığınca hazırlanan tari
feyi kabul etmiştir. Tarifeye göre 
büyük yolculardan beş kuru' 12 yaşın· 
dan yukarı mckteb talebesinden yüz 
para alınacaktır. 

teneke 660, Ankarada çift 
litresi nihayet 18 kuruşa 

bir 
satllacak 

~zin fiatlarmın ucuzlablınaaı haldunda Kamutay'ın kabul 
etmıı oJduju k~n~~n,. b~n memleketin imlrin niıbetinde fay. 
dalanmaaını temın ıçın ıktısad vekaleti, mühim bir liıte hazırla
mıfbr .. ~u li~te, ile, benzin .idhal m~rkezlerinden Türkiyenin en 
uzak ko,elerıne kadar naklıye ve diier masraflar hesap edilerek 
maliyeti ve dolayııiyle aatıtı teıbit edilmektedir. 

Kamutay 

encümenlerinde 
Adliye encümeninde : 

Hava saldırmalarına kartı pasif ko
runma hakkındaki kanun liyihaaı mü
zakere edilmittir. 

Arzuhal. enciimeninde : 
Encümene tevdi edilen arzuballer

den husu•t af talebini havi olanlar 
tetkik ve müzakere cdilmiftir. 

CAGI RI 
x Adliye encümeni bugün saat 10 d:a 

toplanacaktır. 

1 
Vekil et; bu litte ile bqlıca 

merkezlerden idhal edilen petrol 
için hinterlandlar kabul etmif. 
olmaktadır. 

Bu liete ile tetaialcrin mahallt gaz
hane veya fehre kadar olaın nalrliye 
masrafları ile aatıcılara i•konto veya 
bayi kin da hesab edilmektedir. Pe
rakende cfya için maktu aatıı kanun 
projesinin kamutay encümenlerinde 
tedkik edilmekte olduğu bugünlerde 
lktiaad Vekaleti, bu tedbir ile, sanayi 
ve umumi hayat için büyük bir istih
lak maddesi olan benzin üzerinde al • 
dığı tedbirlerle aynı ga7eyi tanin et• 
mit bulunmaktadır. 

Bu liateye 18re tesiattan lnlıbaHt 
gazhane veya tchre kadar esn benzin 
fiatlarına ıu nakliye masrafları uım 
edilecektir. 

Dünkü kamutay C. H. P. nin yeni 

Dosyasında mevcud ilam ve zabıt
name mündericatına göre: Suçlunun; 
evvelce marul koparmak üzt!re: girdi
li bostan bekçisi Ahmet oğlu Vak
lı:asın mümaneatından münfeil olarak 
kendisini öldürmek iıterken müda
hale eden Hacı Arif oğlu Bostancı 
Arifi biçakla yaralamaktan ve yine 
bekçi Ahmed oğlu Vakkas sanarak 
uyumakta olan bostancı Kamberin 
hizmetçiıi Memikoğlu 16 yaşlarında 
Haaan'ı revolverle öldürmekten dola
yı sinni sebebiyle tenzilen 6 sene ağır 
hapse mahkum bulunduğu Gaziantep 
ceza evinden 1933 senesi lıa teırinin 
10 uncu gilnil belediye hizmetlerinde 
çahfmak üzere jandarma muhafazası 
altında dışarı çıkarıldığı bir sırada 
kaçarak ceza evinde istediği parayı 
kendisine göndermediklerinden do
layı Gaziantep'in Mağarabatı ma
hallesinden Hüseyin oğullarından 
Halil ve kardeıi Mehmet Aliyi çalış
makta oldukları Patabostanında bir 
anda revolvcrlc yaralıyarak öldür
müı olduğu ve hadiseyi müteakib 
cumhuriyet müddciumumiliğinin Ga
ziantep asliye hukuk mahkemesine 
vaki müracaatı üzerine suçlunun ha
kikat hale mugayir 1328 doğum ta
rihinin 1325 olarak tashihine karar 
verildiği ve suçlunun karar aleyhine 
vaki itirazı da tcmyizcn reddoluna
rak hukuk mahkemesi kararının kes
bi katiyet ettiği §U suretle bu hüküm 
ile ve suçlunun 1928 de i9lediği cerh 
ve katilden dolayı yaıı sebebiyle ten
zilcn verilen ve tcmyizen tasdik olu
nan diğer hükilm arasında hasıl olan 
milbayenct iadei mahkeme suretiyle 
ortadan kaldırılarak Gaziantep ağır 

ceza mahkemesince ölüm cezasiyle 
mahk!lmiyetine 24-VI-1936 tatih ve 
81 sayı ite karar verilmiı ve bu ka
rarın temyiz mahkemesi birinci ·ceza 
dairesinin g.VIII-1937 tarih ve 3075 
sayılı kanriyle tasdik olunmuş oldu
ğu anlaıılmııtır. 

Yüksüz hayvanlardan eıckten 5, de
veden 10, at, ester ve sair binek hay
vanlarından 7,5, öküz, mcrkeb, manda 
ve sair çift hayvanlarından 5, bilyilk 
hayval\ yavrularından 5, kilçilk hayvan 
yavrulanndm 1, küçük hayvanlardan 2 
kuru' nehir ıeçidi müruriye ücreti a
lınacaktır. 

x Pasaport kanunu layihası muvak
kat encümeni bugün (18.VI.1938) saat 
(10) da toplanacaktır. 

Adapazarı 24.14, Afyon 75.51, Aktc· 
bir 88.80, Ankara 98.16, Bilecik 45.29, 
Bolvadin 82.59, Bostiyük 43.72, Çankı
rı 65.27, Düzce 43.14, Eakifebir 49, 
Geyve 25.42, llıın 96.74, Keskin 123.ı28 
Kütahya 63.87, Polatlı 76.73, Bol• 
46.14, Gediz 66.40, Balıkesir 34.85, Ban· • 

Mesleki kurslar, 
mühendislik projeleri 

kabul edildi 

neınyatı 

D~entlerln nnllkleri 
konferınslar ne11ediliyor 

C.H.P. Genyönkurulu, halkın kültür 
ve bilgi seviyesini yükseltmek yolun
da çalışan halkcvlerine esaslı bir yar
dım olmak ve genç bilginlerimizi ken
di mevzu ve ihtieasları dahilinde yeni 
ctildler yapmaya tetyik etmek için 
doçcntlerimiai Ankara ve İltanıbul 
balkevlerinde konfcranaçalr vermeye 
davet etınitti. Halkı ve ıençliii yakın
dan ilgilendirecek mevzuları ele ala
rak bunları ilmi kıymetlerinden bir 
teY kaJbetmtclea kolayca ~llılale
cek bir ~ekilde izah eden bu kbnu9ma
lar, bu defa birer brOfÜr halinCfe baaıl
maya batlanmııtır. 

Kamutay dün B. Hilmi Uran'ın baf
kanlrğında toplanmıttır. Fabrika mes
leki kursları, mühendis ve mimarlık, 
sermayesinin tamamı devlet tarafın
dan verilme.k ıuretile kurulmu' tetck· 
küllerin idare ve kontrolu hakkındaki 
kanunlar ile, müze ve rasathane tcfki
litı kanununun 10 uncu maddesinin i
kinci f ık~mın kaldırılmuı, Yu.1os· 
lavyaya verilen 100 ve 400 tonluk mun
aam kontenjanların Türkiye • Yuıoj
lavya anlaJIDUma illveaine, türk. İl· 
ves ticaret anlapnasına baih proto
kolda yapılacak detitildikler ve Tür
kiye· $ovyet ticaret muahed9inin 15 
inci maddesile alikah teati olunan no
taların yUrilrlüie konulması için icra 
veldllerlnce alınan kararın tMdikinc 
aid kanun projesinin iıklnci ıöriltül
melerl yapılarak kabul edilm19tir. 

Gene dünkü toplantıda kaza vakıf. 
lar memurlarile tahaildarlara ve fen 
memurlarına verilecek aidat ücret ve 
yemniyelere, inpat ve tamirat mezu
niyet derecelerine aid kanun projesi 
müstaceliyet kararı ile kabul edilmiş 
ve gümrük tarif esi kanununa bir po
zisyon ilavesine ve Türkiye • Sovyet 
ticaret ve tediye anlaşmMına bağlı lis
tedeki ve 754 tarife pozisyonu karıı· 
aındaki harfler arasında değitiklik ya· 
pılmasına aid kanun projelerinin de i
kinci görüımeleri yapılmıftır. Kamu
tay pazartesi gilnü toplanacaktır. 

Matbaa ve fabrikaların 
kazanç vergisi 

Fabrika ve matbaaların asgari ka· 
zanç vergisi mUkellcfiyctlerinin 1938 
yılında da tatbiki kararlattığrnı yaz
mıttık. Fabrika ve matbaaların asgari 
mükellefiyet nisbetlcri sanayii teşvik 
kanunu ile birinci sınıf sayılan mües
ıeselerin maktu vergisi 100, mütehav· 
vil vergisi 3, nisbt vergisi yüzde 5 dir. 
İkinci ırnıf müesseselerin maktu ver
gisi 70, mütehavvil vergisi 2, nisbi ver
gisi 4 dür. Üçüncü sınıf müesaesclerin 
maktu vergisi 60, mütehavvil vergisi 
1,,, nisbi vergisi 3 dUr. Dördüncü sınıf 
sayılan müe11eaelcrle bundan atağı o
lan mücueselerin maktu vergisi 50, 
mütehavvil vergisi 0,75, niıbi vergisi 
ise yüzde ikidir. 

İstanbul valisi Alinaya giHi 
İstanbul, 17 (Telefonla) - Vali ve 

Belcdi~e reisi B. Muhiddin Üstündağ 
refakatınde Şehir meclisi reiı Vekili 
Necib Serdengeçti, daimt encümen a
~bından SelAmi izzet Sedeı, Belediye 
ıktısad müdürü Asım Süreyya olduğu 
halde bu sabah vapurla Pireye hareket 
etti. 

İlk olarak "Veruetin lMyolojisi,, ve 
"Hukukçu gözü fle miUiyetçilik ve 
halkçılık,, konupnaları inti,ar etmit· 
tir. 

"Evlenme ve botanma,, ve "Sıhat ve 
ıpor,, konferansları da buılmak üze
redir. 

Bu bro9ürler ucuz bir fiatla büyük 
kütüphanelerden tedarik olunabile
cektir. 

Dost İranlı hudut komisyonumuz 
Trabzonda toplanaçak tilrk • lrao 

hudud komisyonunda hükilmetimiz a
dına bulunacak emniyet itleri genci 
direktör muavini B. İzzettin Cağpar
ın rcislilinde heyetimis lstanbula ha
reket ctmi,tir. Heyetimiz pazar gilnü 
lstanbuldan hareket edecek ve cuma 
günü Trabzon& varmıt bulunacaktır. 

Terfi edecek poliMler 
Emniyet itleri ıenel direktörlüğü 

yeni kanuna ıöre terfi edecek olan po· 
liı menauplarının liatelerini hazırla
map batlamııtır • 

Bu bekarlık, evlenmek, çocuk sa
hibi olmak bahsinde benim, 6teden
beri, kendilerini hatırladığım bazı 
fahsiyetler vırdrr: lllH•ll sayın 
doktor Besim ômer, TtJrlriyımin 
en büyUlr jinoko/oglırından biri•i 
olduğu, ve bugüne kadar binlerce 
evlinin yeni doğan çocuğuna hayat 
ve sıhat dağıttığı halde bekardır. 

Mebus seçilmeden önce Beyoğlun
da niklb ~murıu;u yapan ve bu 
kadar çifti baş gör eden rahmetli 
Übeydullah beilrdı. 

EncUmcnlmizce yapi'fiit lftüzakere 
hetlc.nhlııle SlV. ~taftct H-.cı ~
met oğlu Osman Eflatun hakkında 
hükmolunan ölüm Cffaaının hafiflef
tiriJmesini ve deii•tirilmesini müs
telzim bir sebeb eörÜJcmediiindcn 
teıiilAtı esasiye kanununun 26 ıncı 
maddesi mucibince cezumın infazı
na karar vcrilmeıi hususunun umumi 
heyetin taıvibine arzma ittifakla ka
rar verilmittir .. " 

Diğer maabata 

Çıldırın Çamdıra köyünden Bedel
oğularından Haydar oilu Demirkaya 
oflunun alüm cezaıma çaptırılması 
hakındaki adliye encümeni mazbatası 
ıudur : 

"llam ve zabıtn~c mündericatına 
göre: Sµçlunun; asker olarak bulun
duğu Cebeci köyünden, ölen Ali oğ
lu lbrahimin karısı -Rukiye ile çama
tır yıkatnıalc suretiyle münasebet 
tesis ettiği ve Rukiyeyi tamamen ele 
geçirmek ve ondan engelsiz olarak 
istifade temin e'tmek maksadiylc koca
sını 61dilrdillü uıulen aablt olmuı ve bu 
scbcblc öJUm cezasına mahklım edil
miıtir. 

Encümenimizce yapılan milzakerc 
neticesinde Ali oilu İbrabimi taam
müden aldürdiliilnden dolayı ölilm 
cezasına nıahkQm edilen Haydar otlu 

Sarı~ın kadın r 
Haeıoıman bayın ve lpıala cina

yetlerinin ufur1Uz kahramanı Ali Ri
za ile birllkte otomobilde bulundufu 
IÖ7lenilen "aanıı;. ltir kadın" aranı
yor. 

P. T. T ı'daresı'nı'n yenı' bı·nası dırmakk 16.38, Biga 31.63, Bursa ıs, ç.. 
na ale 22.63, Gelibolu 19.18, Gemlik 

Yüklü hayvanlardan, at, ester ve sa
ir binek hayvanlarından 10, develer
d~n 15, eteklerden 8 kuru, alınacak, 
kuçük hayvanlarla çift hayvanların
dan müruriye ücreti alınmıyacaktır. 

Tek hayvanlı arabalardan yüklü o
lursa 40, yilkıüz olursa 30, çift hayvan
lı arabalardan yüklü olursa 50, yüksüz 
olursa 40, otomobillerden yüklü olur
sa 100, yüksüz olursa 75, 'kamyonlar
dan yüklü olursa 200, yüksüz olursa 
100 kuru!t 30-7 5 kiloya kadar olan eı
y alar•n. 7, 76"200 kitoya kadar eıya
nın befter eenfinden 15 mu, mikuri-

P.T.T. Umum müdürlüğil Ankarada 
dağınık bir vaziyette, müteferrik bina
larda bulunan tubelcrinden muamelit 
müdürlüğü, telef.on, telgraf rciılikle
rile hukuk müıavirliği ve yükaek fen 
heyeti ve ihtıaas ,ubeleri reisli&ini 
Evkaf apartımanına naklctpıif ve mu
amelelere batlatmıttır. 

17.63, İzmir 17, Karabiga 17.63, Kara• 
cabey 29, Karamürsel 14.63, Keıaıı 
44.18, Mudanya 17.63, M. Kemalpafa 
35, Tekirdai 22.63, Yalova 17, Şarköy 
20, Adana Sl.91, Ceyhan 80.89, Diyar
bakır 138.26, Ayancık 22.96, Bartın 
23.46, Karadenis Erejli.ai 25.46, İne
bolu 24.30, Zonguldak 29.96, Alpulhı 
39.16, Babaeski 43.90, Çatalca 28, Çer• 
keıköy 31.40, Çorhı 33, Edime SO, 
Kırklareli 43, Lüleburgaz 40, Silivri 

ye .al,ınecaktır. 

Z aşın<ian aşağı ~ocuklar, geçiri
le" ı:ılıkil '<Mrtalarınm Ahib vo fildi· 
cül"1, atkcrler, jandarmalar, ~ta 
mmıurlan, göçmenler, mevcuden sev
kolunanl,r, z1raat için g çen köy cha
lisinden, vilayetlerle posta, uker, ıai~
men, hayvan ve e,yalarından aal mU
ruri ye ücreti alınrnıyacaktır. 

Adllye terli defterleri 
Adliye bakanhfı, her yıl terfi müd

detlerini dolduran hlkim, müddei u
mumi ve hakim sınıfında~ memurların 
terfi defterlerini hazırlatmakta ve ter
filer bu ~erfi defterlerine göre yapıl
maktadır. Terfi defterlerini hazırhya
cak olan komisyon çah,malarrna baf
Jamıttır. Defterler bu ay rıonun • 
da hazırlanacak ve itirazı olanların 
müracaat etmelerini temin makaadiy
le illn olunacaktır. 

Garib Demirkayanın bu cezasının ha
fiflettirilmeıini mucib bir ıcbeb eö
rülemedijinden teşkilatı esasiye ka· 
nununun 26 ıncı maddesi mucibince 
cezaaının infazına karar verilmesi 
husuıunun umumi heyetin taıvibinc 
arzına ittifakla karar verilmittir.,, 

Yakalanan kaçakçılar 
Geçen bir hafta içinde ıümrük mu- 26, Uzunköprü 47.05, Akhil&t' 25.SS, 

hafaza tctkilit 84 kaçakçı, 500 kilo Alatehir 33.70, Kırkağaç 29.78, Kul& 
gümrük kaçağı, 2248 defter ıigara ka- 51.70, Manisa 15, Salihli 22', Soma 
iıdr, 66 altın lira, 211 türk lirası, 24 ke- 31.53, Turgudlu ıs, Utak ~.40, Mtne· 
sim hayvanı ile 19 kaçakçı hayvanı ele men 19, Kınık 31, ~.,..a 18, Ay· 
geçirmittir. . drn 29.62, Burdur 815.82, Dtnlzll 49.02, 
~!"'!""'~-'r"'!-=~~~,.,.....----ıp~ 70.67, ~·r 1§&1-Jı . 

H A 7A 
73.62, N:azjlli _3-5:11, oaemiş ~ 
Sandıklı 29.55, Sarayköy 39.55, taray· 

~
; ~~ köy 42.18, Söke 27.31, Tire 21.55, :a. 
~. yuıcbr ıs, Buldan 48, Akpy 22.621 Ay. 

vahk 26.80, Berıama 26.50, Burhaniye 
25.50, Edrcmid ve Havran 30.63, An • 
talya 37.62, Milas 33.63, Muğla 51.62, 
Urla 28, Çeıme 29, Eluıi 132A Aft. 
teb 100.62, Kanmllll 85.M, KaYHri 
97 .03, Kırpbir 140.62, Konya 106.93, 
Malatya 112.97, Marq 95.40, Meraba 
S2, NeTfChlr 100.60, Niide 74.60, Ur
fa 109.78, Yerköy 112.64, Bayburd 
86.66, Erzincan 137.66, Erzurum 105.66 
Fatsa 25.67, Gerze 23.13, Giresun 25.01, 
Ordu 28.50, Polatbane 24.01, Rlsc 
30.01, Safranbolu 36.33, Samtun 24.671 

Sinob 28.96, Sıvu 87.87, Hopa 26.0l, 
Şarli 23.17, Sürmene 24.51, Tirebolu 
23.51, Trabzon 31.66, Turhal 58.86, 
Zile 62.65, Alaca 52, Amasya 31, Baf· 
ra 27, Çarpmba 12, Çorum 43, Erbu 
45, Gümü§hacık&y 34, Havza 21, tul• 
lib 52, Udik 32, Mecid6ati 42, Mersi .. 
fon 34, Pazar 54, Tokad 51, Terme 211, 
Unyc 48, Vezirköprü SZ, Yıldızeli 56, 
Yozıad 80, Sunıurlu 42, farkıtla 72, 
Aksaray 43, Bor 39.'79, Konya Ereill· 
ıi 39.65, Slllfke 33, Tarsu• 15.sı· "" 
Mardin, BitH•, Silrd içtn Mardin 19-
tuyonunda vqonda teslim 104.58 ku· 
ruıtur. 

Diyarbakırda ısı 35 dere -
ceye çıktı 

Dlin şehrimizde hava çok bulutlu ve 
f~aıl~ ile hafif ya&ıth eeçmittir. Rüz
gar 9ımalden saniyede beş metre kadar 
bir hızla csmi,tir. Isı gece aıf ırın il•· 
tilnde 11, eündüs ise 21 derece olarak 
kaydedilmiştir. 

Yurdun Trakya, Kocaeli ve Orta A
nadolu mıntakalarile Karadeniz sa
hillerinde hava kapalı ve yaiıth, di
ğer mıntakalarda ise luamcn bulutl•J 
geçmittir. Yatıılarm karemetreye bı
raktıkl~rı su mlkdarı Zonguldakta 48, 
Kocaehnde 23, fstanbulda 18 S 

d 
, apan-

ca a 15, Yalova ve Bandırmada 9 
G.eyvede 8• 'Gemlikte 7, Buraada 6, Te: 
kırdaf, Balıkesir ve Sinopta 5, Gelibo
l~ ile Pınırhiaarında 3, Bolu ve bilc
cıkte 2• diler yerlerde 1 kiloıram ka
d~rdır. En dUtük 111 Kütahya, Eald,e
hır, Afyon ve Vanda 10, Sw•ta 9, 
Karata 7 derecedir. En yUlraelr ııı da 
~alatya, Elbıi ve Erzlncanda 30, Si
ırtte 32, Diyarbakırda 35 derecedir. 

Yahudi nıulaaclrlerl 1 

Bayi karları memleketin her tara • 
fında yüzde 10 olarak tesbit edilmit • 
tir. 

Çift büyük teneke benzinin pera
kende iıamt satıt fiatı bet phir için 
töyle teablt edilmittlr. Ankarada 860, 
latanbul, İzmir ve Sanwun'da 580, 
Meninde ise nakliye vergisi hariç ol· 
mak Uzere 575 kuruttur. D6kme litre 
benzinin Ankarada l.-nl utıt fiatı 
18, İstanbul "" lanirde 15 bu~uk ku· 
ruıtur. 

Difer yerlerde hamt aatıı f.iatları 
fıtanbul ve tamirde çift tenekenin 
depo fiatı olan 521.75 kurup nakliye 
ve mahalli resimlerle satıcı komiı}"O
nu ve bayi klrı llive edilerek tayin ve 
teıblt olunacaktır. 
Llıtede muhtelif mıntakalara attk 

edilecek benzinin o mıntakanm ben • 
zin almakta oldutu merkuler cöı iS • 
nllne alınmak ıuretlle nakliye m•· 
rafları heaab edllmittlr. 

r 
Büyük zelzelelerde 
Su baskmlannda 

Amerikalı arkeologlar 
İstanbul, 17 (Telefonla) - 7 ajus

tosta latan.bula 70 tane amcrikalı arke
olog gelecektir. 

Evvelki 8Ünkü kamutıy toplantı· 
sında da bekArlllılı mücadele edil
mesini tavsiye eden mebusumu•un 
belrlr olduğunu söylüyorlar. O bal· 
de, meseleye bal mumu yapıştır-

mak lbım. 

Hayriye, Sabriye Ye Sevim sibi 
bir düzine iıiın taf ryan ve Ali Riq 
ile ~ıü~ kallcbiı anlatılan bir kadın, 
Eıki,ehir'den lıtanhula setirilmiı ve 
tevkif olunmuıtur. Fakat bu kadın : 

- Ben Mnflll deiilim. kumralım; 

ı .. ~u l'eftÇ Wr m., yeni Wr mo

da çılranmı- Ozeri imza dolu s3mlelr 
ıiymelc moda11. Bunun ne tanlı sü· 
zel "aarif oldafunu keıtir•*'i• 

Bir ~ok memleketler, yahuclileri 
kendi hududlan içine almıyorlar. Son 
ıünlerc:le Mıaır Dahiliye Nuırının da 

hudud karakollarına yahudi muha. 
cirlerini iveri almunaJan için emir 
•-"iini öirenclik. Otelci memleket. 
lerin halcb ve yahutl halcıaz oltlufun. 
tlan Mh .. tmelc, hattı ltu11u tlU,Ga. 
mele bile bİ• tlütmes. Falrat tarihi 
hidiMleN halanlr Mıaır'r ltu icara. 
rrnda halcb bulmalı lhnndır. Çünkü 
bilirsiniz, uırlarca önce yabuclile • 
&üy&lc lralileler hall11cle Mı..r.:: 
1-clilwi v'•••ı ....... J 

Siri hastalıklarda 
Büyük yan .. nlarda 
Felakete uinyan yunl-

datlarıblızııi lmdadma Ok 
kotan Kızılay' dır. 



18- 6 -1938 

~İCMAL 1 
Avrupa ve Amerika 

Avrupa devletleri araımclaki mii· 
ll&sebetler ,büyük h.arbdan evelki gibi, 
bir muvazeneye doğru yürümektedir. 
8ir taraftan, Avusturyayı ilhak eden 
Almanya ve onunla beraber yürür gibi 
&örünen ltalya vardır. Diğer taraftan 
da lqiltere, Franaa ve Sovyet Ruıya. 
C:..rçi bugün için ikinci kombinezon da· 
ha kuvvetlidir. Fakat Avuıturya'nm 
ilhakından sonra Almanya'nın kuvveti 
artmıftır. Orta Avrupa'da girittiği po. 
litika taarnızu muvaffak olur da Çeko .. 
lovakya ve Orta Avrupa Almanya'nın 
ııüfuzu altına ıirecek olursa, aradaki 
lcuYVet farkı azalacakbr. Bu vaziyette 
&özler, büyük harb içinde olduğu gibi, 
bir defa daha Amerika'ya dönmq bu • 
lunuyor. Filhakika Amerika'nın sempa· 
tiıi demokrat devletlerledir . Binaena· 
ieyh Avrupa itlerine kantacak olursa, 
bu müdahale ancak lnailtere ve Fran • 
sa lehİIM> olabilir. Fakat acaba Amerika 
büyük harbda yaptığı ıibi, Avrupanın 
ınüıtakbel harbına fili surette kanımak 
İatiyecek midir 7 

Amerika devlet adamlannm aözle • 
rİne bakılacak olursa, bu suale müıbet 
ee....ı. vennek İcab ediyor. Sikago'da 
Amerika cumhur reiıi Ruzvelt'in aöy· 
lediği nutuk hatırlardadır. Geçenlerde 
Hariciye vekili Hul, Atvil'de aöylediği 
lıir nutukta Amerikanın demokrat dev· 
letlere kartı sempatisini vazıh sözler • 
le anlatmıftır. Aynı gün Ruzvelt ile gÖ· 
rüttükten sonra Vatinıton'da bir nu· 
tuk irad eden hariciye müıteıan Sum
ner Welı de otoriter, devletlerin tay • 
:rare bombardımanına kartı vaziyet al. 
~ istememelerini takbih etmiıtir. 
Dün çıkan ıazeteler de N evyork Tay
ıniı ıazeteıinin bir bat makalesinden 
bahsediyorlar. Bir hulasası ajanı tara. 
fmdan verilen bu makalede Nevyork 
ıazetesinin, Avrupada bir harb çıktığı 
takdirde Amerikanın bitaraf kalmıya. 
eafmı yazdığı bildirilmektedir. 

Fakat bu sözlere rağınen, Amerİ· 
lranrn müstakbel bir Avnıpa harbına 
iıtirak etmek iıtiyeceği çok ıüphelidir. 
Amerikanın faıiıtlik aleyhine olduğu -
"" .., llaponyanın Uzak Şarkta, Alman· 
y- Orta Avrupada ve ltalyanm da 
lapanyada takib ettikleri siyaseti Ame· 
rikalılann takbih ettiklerine ıüphe 
YOl<tur. Fakat beğenmedikleri bir ıiya· 
ileti takbih etmek için söyledikleri SÖz· 
ıe..ı- A VTUpa' da çıkacak bir barba İt
tirak edecekleri ıihi bir mana çıkanna. 
malıdır. Bilikia Amerika'nın müıtak· 
bel bir Avnıpa harbma kanıma!< iıte
mıediğine delilet eden aarih vaziyetler 

ır. Ameri Üz üyiilc harb 
lflirikinden doian hayal ıukutunun 

leairlerinden kurtulmaınııbr. Ve bir 
defa daha barba aürükleum .. nek azmi, 
lllayıa 1937 tarihinde akdedilen bita· 
Paflık kanunlariyle ifade edilmiıtir. 
Amerika'run büyÜk barba ıürüklenme
ainin 'aebebleri göz önünde tutularak 
:Yapılan bu kanunlara ıöre, bir harb çı
"• çıkmaz, Amerika, muharib devlet• 
lerin Amerika piyasaaından para iıtik
ru etmelerine mani olacak. Paraaı peıin 
olarak tediye edilmedikçe h.arb levazı· 
ınmı aatmıyacak. Amerikalılar, muharib 
devletlerin ıremileri içinde seyahat et· 
miyecekler. Bu demektir ki, Amerika, 
kencliaini bir defa 1812 ıeneıinde lngil. 
tere ile, bir defa da 1917 aeneainde Al
manya ile barba aürüldiyen bitaraflık 
lıaklan üzerinde durınıyacaktır. Ame. 
rikanın Avrupaya kartı vaziyetini İzah 
eden diğer bir kanun da 1934 
aeneai ilkbaharında yapılan Conson 
kanunudur. Amerika'ya borçlu olup da 
lıorçlannı tediye eııniyen devletlere aid 
hazine bonolanrun Amerika piyaaatın· 
ela aablmaaıru meneden bu kanun harb
clan sonra Amerika ile İngiltere, Fran· 
san ltalya araaında çıkan uzun bir ala· 
cak verecek ihtilafının neticesidir. Har· 
bm aonunda Amerika lngiltereden bir 
milyar, Franaa' dan ıekiz yÜZ milyon, 
ltalyadan da dört yüz milyon İngilizli· 
raaı alacaklı çıkınııb. AJmanya'dan 
tamirat paratı olarak alacaklı olan bu 
devletler, kendi alacaklannı tahsil ede
mediklerini bahane ederek Amerikaya 
olan borçlannı da ödemediler. Conaon 
kanunu da Amerikanın lnıiltere, Fran· 
aa.., ltalyaya kartı mukabeleıiclir. 

Niaan 1934 Conaon kanunu 
ile mayıı 1937 bitaraflık kanu· 
nu, Amerika'nın Avrupaya kartı vazİ· 
yetini aarih ıekilde ifade eden iki vesi
kadır. Bu iki kanun meri oldukça, Ame· 
rika kamoyunun A vrupa'yı ikiye ayıran 
%iimrelerden demokrasiler hakkındaki 
aempatiıine rağınen, fili aurette barba 
iıtirak etmeıi yakın bir ihtimal olarak 
kabul edilemez. 

A. Ş. ESMER 

Birleşik Amerikada mebuslar 
meclisi ve ayan yenileştirilecek 

Va,ington, 17 a.a. - Her iki meclis 
290 milyon dolarlık fevkaHide bir kre
di açılmasına dair olan kanun layiha· 
aını kabul ettikten sonra, gayri muay· 
yen bir müddet devam edecek olan ta· 
til devresine girmi§tir. Yeni yapılacak 
aeçim neticesinde Mebusan meclisi ta· 
mamile ve ayan meclisi de üçte bir nis· 
betinde tecdid edilmi? olacaktır. 

DÜNYA HABERLERİ 

(ekoslovakyada 
Südellerle yapılan 
müzakere ilerliyor 
Prag, 17 a. a. - Prag hükümetile 

Südet almanları arasındaki müzakere • 
lerin son safhası gerek çekler gerke al
ınanlar tarafından yeni bir manzara ar
zetmektedir. 

Bir taraftan çckoslovak hükümeti 
müzakerelere esas olmak üzere hükü • 
metin hazırladığı proje ile birlikte Sü· 
detlerin metalibat listesini ele almayı 
kabul etmi§, diğer taraftan da Alman
ya radyoları Çekoslovakya aleyhinde -
ki neşriyatlarını durdurmu§tur. 

Bununla beraber bu niobl sükGneti 
ve itidali izam etmemek lazımdır ve 
şekilde görülen bu sükunet esasta ar • 
tık müşkülat kalmadığını tazammun 
edemez. 

Peru ile Ekuatör arasında 
ihtilaf 

Kento, ıt 1 a.a. - Peru ile Ekvatör 
Rio - Nopoda 1 haziranda cereyan e'. 
den hadise üzerine hududa gönderdik· 
leri ilıtaları ayni zamanda geri çekmek 
hususunda anlaştıklarını resmen bil· 
dirmektedirler. Ayni zamanda esirler 
mübadele edilecektir. 

Yarı resmi mahfiller diğer ci.hetten 
Rio-Nopo mıntakasının bir Peru müf· 
rezeıinin tecavüzüne uğraması üzeri· 
ne Ekvatör tarafından yapılan protes
tonun ipka edildiğini bildirmektedir· 
!er. 

(inliler Nankin' e doğru ilerliyorlar 

Çan - Kay - Sek diyor ki: 

Harb ettikçe çinlilerin 
harb kabiliyeti artıyor 

Fransız meclisinde 
bir döğüı 

Paris, 17 a.a. - Dün sağ cenaha men· 
aub bazı mebuslarla komünist mebus· 
lar arasında vukua gelen döğüşmeden 
sonra parlamento bu sabah saat 9.30 da 

gerginliği zail olan bir hava içinde ye· 
niden toplanmı,tır. B. Tiksier Vinya
kur, karıımıazlık siyaseti hakkındaki 
komünist teklifinin reddedilmesini te· 
min için reye konulmasına dair olan 
takririni geri almıştır. Çünkü koınü· 
nistlerin teklifleri bu mesele hakkın· 
da bugün öğleden sonra raporunu ver
mesine imk.in olmıyan hariciye ene.Ü· 
menine havale edilmiftir. Parlamento 
bundan sonra hükümcti işsizlere veri· 
len tahsisatı hayat pahalılığına göre 
düzeltmeye davet eden komünist Til· 
lon'un teklifini S reye karşı 553 rey ile 
kabul ettikten sonra celse saat 11 e ka· 
dar tatil edilmiştir. 

1 
(Başı!. inci sayfada) 

siplerine göre harekat plinlarını ka
rarlaştırabilmektedir. Artık taarruz 
ve rücatleri aagart zayiat ile temin 
etmek ve fırsatını bulup dü9ınana 
ağır zayiat verdirmek mümkün ola-
bilmektedir. 
Muhuematın ilk devreşinde Çin 

mühim atrateji noktalarını müdafaa 
için kahramanca fedak.trlıklarda bu· 
lunmuftur. Elde edilen tecrübeler 
Çin kıtaatına kendi kendilerine olan 
itimadlarını arttırmak ve aynı za. 
manda sebat etmek imklnlarını ver
mi§tir. Çin ordusunun Şanghayda 
ve Şantung cenubunda gösterdiği 
mukavemet ve yaptığı savaı onun mu· 
harebe kabiliyetini itiraz kabul et
mez bir tekilde isbat eylcmi§tir. As· 
keri harekat esnasında bir tehri zap
tetmek veya tahliye eylemek ve ya
hud da her hangi bir noktaya ilerle
mek veya gerilemek ehemiyeti haiz 
değildir. Asıl mühim olan cihet bir 
ordunun kendisi için elveritli ve dil§· 
man için elverişsiz mevzileri istediği 
zaman ve paniğe tutulmaksızın İ§gal 
edebilmektedir. Çin ordusu ve Çin 
milleti bu gibi tabiye ve strateji ha· 
roketlerine artık alışını§ bulunuyor. 

AVUSTURYANIN BORÇLAR! 
İleride, müdafaa hattımızın son de· 

fa geri alınmasiyle düşmana mukave
met hususunda çok daha iyi bir mev· 
zi elde etmİ§ bulunuyor. Muha
rebe devanı ettikçe Çin ordusunun 
harb kudreti de artmaktadır. Gerek 
milletimiz gerek ordumuz nihat zafe
rin bizde olacağına iman etmittir." 

Almanyanın borçları 

tanımaması Londrada 
oldukça asabiyet uyandırdı 

Bedin, 17 a.a. - Havu ajansının 
muhabiri bildiriyor: Dün, Almanya· 
nın eski Avusturya, devletinin borsla· 
rmı tanmıama&a reşmen karar verme-
; üzerine bu aabahki alman gazetele· 

ri, lngiltcr-nin. Almanya ile yapılan 

mübadelede mecburi bir klering tat
bik etıneğe mecbur kalacağına dair 
yaptığı tehdidi bir nebze endi§e ile 
kar1ılamakta ve bu kleringden İngiliz 
iktısadiyatının mutazarrr olacağını 
iabat etmeğe uğraşmaktadr. 

Frankfurter Zeitung, bir misilleme 
ile §İmdiye kadar memnuniyeti mucib 
bir §Ckilde devam eden İngiliz - alman 
ticaretinin inkiıafına mani olmaması
nı İngiltere'den taleb etmektedir. 

Almanya icbar edilmedikçe 
tediyede bulunmıyacak 

Londra, 17 a.a. - Gazeteler, Alman· 
yanın Avusturya borçlarını tanıma· 
maaı kar§ısnda kızgınlık göstermekle 
beraber B. Funk'un müzakereler ka· 
p ısını tamamile kapamamı§ olduğunu 
kabul etmektedirler. Gazeteler, bil
huaa Avusturya borçlarının harbin 
sevk ve idaresi için ve yahud tamirat 
namile aktedilmit olan borçlara kıyas 
edilmesini hayretle karşılamaktadır· 
!ar. 

Deyli Telgraf gazetesi, Avusturya 
borçlarının Avusturya'nın iktisadi i-

marına hizmet etmiş olduğunu ve Al
manyanın gasbetmiş olduğu bir mat· 
!Gb hanesi teşkil etmekte bulunduğu· 
nu tasrih etmektedir. 

Finansiyal Niyüz, yazıyor: Alman
ya, icbar edilmedikçe tediyatta bu
lunmıyacaktır. Almanyaya zecri mua· 
mele yapmaktan b3.§ka bir şey kalma. 
ınıştır. 

Taymis gazetesi ile Niyuz Kronikl, 
daha nikbin davranmakta ve Alman. 
yanın borçlarını kati surette inkar et· 
miyeceğini tahmin eylemektedir. 

Bone diyor ki: 
(Başı ı. inci sayfada) 

raaında da daima daha dostane mü
nasebetler teaiıine çalıtmaktadır. Bu 
son haftalar zarfında bu yolda mü
zakerelere devam olunmuıtur. 

Hükümetin, her tarafta Franaa'nın 
enfaatlerini müdafaa azmi ile, bu mı>

:ıelerin umumunda lazım ıelen teteb· 
büılerde bulunacağından mebuaan mec 
liıi emin olabilir. 

Hariciye erıcümeni reiairıin 
tenuul.arı 

Paris, 17 a. a. - Ba,vekil Daladiye 
ayal'\ meclisi hariciye encümeni reisi 
Beranje ile görü§müştür. 

Beranje arkadaşlarından aldığı va • 

AvÜsturya borçları hakkında 
beyanatta bulunan Alman 

lktiıad Nazırı Funk 
..-~~~~~~~~--~--~~-
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X Vaıington - Parlamento, ayan 
meclisi tarafından bundan evvel kabul 
edilmiş olan işsizlere yardım etmek ve 
iktısadiyata yeni bir hız vermek için 
3723 milyon dolar sarfedilmesini der· 
piş eden kanun layihasını kabul etmi§ • 
tir. 

X Berlin - Bu sene deniz cüzütam
lan kadrosunda ilavesi derpiş edilen 
üç denizaltı filosu vücude getirilecek • 
tir. 

X Bükreı - Yüksek askeri mahke
me, mülga demir muhafız sabık şefi 
Kodreanu'nun, on senelik ağır ceza 
hapsi hakkındaki karara yaptığı itiarzı 
reddetmiştir. 

X Hongkonı - Dolaşan bir şayia -
ya göre, Çin hükümeti bankaları yakın
da yeni bir parayı tedavüle çıkaracak • 
!ardır. 200 milyon "yeni Çin doları" pi
yasaya çıkarılmak üzere hazırlanmış -
tır. 

X Paria - Bu sabahki parlamento 
toplantısının ikinci celsesi gemicilerle 
balıkçıları alakadar eden meselelerin 
müzakeresine tahsis edilmiştir. 

Zirai meselelere dair istizahlann mü
zakeresi için öğleden sonra parlamen· 
to bir kere daha toplanacaktır. 

zifeye tevfikan, encümen arkada§ları -
nın İspanyol harbında karışmazlık si • 
yasetinin tatbik suretine aid endi§ele • 
rile Suriye, Hatay ve :t,übnan vaziyeti 
hakkındaki görüılerini bildirmiş ve bu 
meseleler etrafında başvekille görüş
müştür. 

Çinliler Nankin'e ilerliyorlar 
Hankov, 17 a.a. - Şark c~bhesinde 

Çin kıtaatı süratle Nankin üzerine İ· 
lerlemelrtedir. Çin ileri kara.kolları 
Jehrin kırlı: kilometre cenubuna kadar 
ilerlcmitlerdir. Japonlar 25 mayıs ile 
1 haziran araaında bu cebhede 25 tay• 
yare kaybetmitlerdir. 

Japonlar Şungmoıı §eh.rini 
adılar 

Hankov, 17 a.a. - Japon kuvvetleri 
es!l4Cn kısmen elde bulundurdukları 

Şungmov 'ehrine kartı bu sabah yap
tıkları bir mukabil taarruzda ıeh· 
ri tamanıiyle ele geçirmi§lerdir. 
Buradaki mahdut mikdarda olan çin 
kuvveti düşmana ağır zayiat verdirme
ğe muvaffak olmuştur .Her iki ta~~ın 
zayiatı çok ağırdır ve on bıne bdıg ol· 
maktadır. 

6 japon ıayyare8i dü§ürü1.dü 

Hangkong, 17 a.a. - 20 japon tayya· 
resi bu sabah Kanton"u bombardıman• 
teşebbüs etmitse de Çin müdafaa top· 
!arının ateti kar,ıaında bombalarını 
koyvermeye muvaffak olamamıştır. 

Dönüşte japon tayyareleri Çin avcı 
tayyarelerinin hücumuna uğramıf ve 
japon tayyarelerinden altıaı dü~müş· 
tür. 

Sovyetler cu;ık §ehirlerin bom
bardımanını protesto ettiler 

Tokyo, 17 a.a. - Sovyetler birliği, 
Tokyodaki maslahatgüzarı vasıtasile 
açık Çin fehirlerinin japon tayyarele· 
ri tarafından bombardımanını jaPon 
hükümeti nezdinde protesto etmi§tir. 

Burada ne,redilen yarı ruml bir 
tebliğde Hariciye nazırı muavininin 
bu protestoyu kabul etmediği ve Mos· 
kova hükümetinin sovyet tayyareleri 
tarafından Çine yapılan yardım üze· 
rine nazarı dikkatini celbeyliyeceği 
bildirilmektedir. 

8. Tauıreako Londra'da 
Londra, 17 a.a. - Eski Romanya 

B3fvekili Tataresko yarın buraya ge
lecek ve bir öğle ziyafeti münuebeti
le Hariciye nazırı Lord Halifakala bu· 
luııacaktır. İngilterenin Bükreş elçi
sinin de. Londııada bıdunmaaı dolayı. 
siyle iyi ma!Cimat alan mahafilde bu 
öğle yemeğine siyasi bir mahiyet ve
rilmektedir. -

İngilterede depo edilecek 
gıda maddeleri 

Londra, 17 a.a. - Avam kamaraaın
da elzem gıda maddelerinin depo edil
mesi ha.kkmda kanun projesinin müza. 
keresi esnaaında. müdafaa nazırı B. 
İnııkip, buğday, ~ke.r ve balina yafı ;. 
çin bu lna kadar yapılan &atın alma te
ahhütlerinin 7,S milyon İngiliz lirası
na yarmıt oldufunu bildirmiıtir, 

Japonya hariciye 
nazırının beyanafl 

Sovyetlerle 
Dostluk münasebetleri 
kurmak için· Japonya 

elinden geleni yapacak 
Tokyo, 17 a.a. - Hariciye nazırı Ge· 

neral Ugaki ecnebi gazetecileri kabul 
ederek umumt siyui vaziyet hakkında 
kendisine sorulan suallere ccvablar 
vermigtir. 

General U gaki bazı devletlerin al· 
mı§ oldukları vaziyete teessüf etmiş 

ve Japonya ile İngiltere arasındaki 
ananevi d06tluğu hatırlatarak demiş

tir ki: 
"- lngiltere ile eski münasebetleri· 

mizi yeniden kurmak ve onunla daha 
sıkı münasebetlere girişmek için eli· 
mizden geleni yapacağız.,, 

Muhabirlerden birisi Japonyanın 
dokuzlar muahedesini feshedip ebni· 
yeceğini sormu,tur. Ugaki buna şu ce· 
vabı vermiştir: 
"- Bu muahede bundan 16 sene e

ve! ve bugünkü ,artlara hiç uymayan 
!JUtlar altında aktedilmişti. Sonra Çin 
tarafından da bir çok defalar ihlal O· 

lunınuştur. Binaenaleyh bu muahede
yi bugünün şartlarına uydurmak zaru· 
r!dir. Ancak Japonya bunu bir taraflı 
olarak yapamaz. İcab eden tadilat U • 
zak ,arkta mühim menfaatleri bulunan 
devletlerle bilmüzakere yapılmalıdır. 

Hariciye nazırı Sovyet Rusya ile 
dostluk münasebetleri tesis ebnek için 
Japonyanın elinden geleni yapacağını 
kaydettikten sonra anti komünist 
pakttan bahsebniş ve demiştir ki: 
"- Bugünkü Çin ihtilafı da göste· 

riyor ki anti komünist paktı kuvvet· 
lendirilmelidir. Ve bu anda her za· 
mandan ziyade zaruret kesbetmiştir. 

Paktı kuvvetlendirmek için de en iyi 
çare bunu harfiyen tatbik eylemektir.,, 

Çinle bir sulh akdi meselesine dair 
sorulan suale japon hariciye nazırı şu 
cevabta bulunmuştur: 

"-Vaziyette ciddi deği?iklikler ha· 
ad oluna, milll Çin hükümetile her 
türlü münuebatın katı hakkındaki 16 
klnunusani 1938 tarihli deklarasyonda 
çizilen hattı hareket yeni bir tetkike 
t.ibi tutulabilir. Bu takdirde de Çan· 
kayıek'in iktidardan çekilmeei her ci
hetten ,ayanı arzu olur.,, 

Frankocular yeni bir 
taarruza ğe~liler 

Salamanak, 17 a.a. - N etredilen res
mi bir tebliğde, 43 üncü fırkaya kar§ı 
yapılan harekat neticesinde Bielsa, 
Parza, Javierre ve Ezkuarda kasabala· 
rının i§gal edildiği bildirilmektedir. 
Bu gün yaplıa.cak resmi bir tören eı
nasında frankist bayrağı fransız hudu
dundaki gümrük binasına çekilecektir. 
Hükümetçilerin, Cinca vadisinde bu· 
lunan bütün köyleri ta.hrib ettiklerı..., 
yaktıkları tebliğde ilave edilmektedir. 

Kastellon cebheıinde frankiatler i· 
lerlcmeğe devam etmektedirler. Dü~
man sahada 400 ü mütecaviz ölü bırak· 
mıştır. 

Cordone cebh~sinde Penarroya mın
takasında frankıstler Bulajanoria dağ· 
larile Va! Sekillo ve Lagra kasabaları· 
nı işgal ebnişlerdir .Frankiet hatları 
dahilinde 105 ceset kalmıt ve 208 ki'i 
esir edilmiştir. 

Bir taarruz hareketine 
ba§ladılar 

Madrid, 17 a.a. - Estramadure ceb· 
hesinde Cordone eyaletinde Franko 
kıtaları bir taarruz hareketine başla
":'ışlardır. Bu kuvvetler Blaskuez'i ge
nde bırallarak 8 ililometre iladar iler
lemi§lerdir. 

J' alansiya' ya 100 bomba ! 

Valansiya, 17 a.a. - Asi tayyareleri 
bugün saat 16 da şehir üzerinde uçarak 
ıehrin §ark kısmına ve Grao civarına 
100 bomba atmışlardır. İnsanca ne ka
dar zayiat olduğu henüz belli değildir. 

Fransa'ya ütilca edenler 

Arro • Fransa - 17 a.a. - Hüküm<:t· 
çi İspanyol 43 üncü fırkuının fransız 
topraklarına ilticası hareketi hemen 
hemen bitmiştir. Yalnız Fabian'da bin 
kadar milis kalmı§tır ki bunların da 
bugün içinde nakli kuvvetle muhte· 
meldir. Fransaya iltica etmi§ olan 8 
bin askerden dört yüzü Handey"c git
mek arzusunu iz:har etmiştir. 

Hükümetçilerde buhran çık
tığı. haberi doğru değü 

~rimizdeki İspanya sefareti, hU· 

t: TÜRKiYE BASINIJ 

Sabiha Gökçen 
KURUN"da A.amı Ua, dünkü bat· 

yazıamda kahraman tayyarecimiz 
Gökçen'in 9e}'&ha.tinden balıaetmek· 
tedir. Kendioinin ekaelana Metak· 
au tarafından vaki ziyareti Ata
türit'ten aldığı müsaade ile kabul e

den Gökçen'in, Balkan turne&İne te
mas eden muharrir diyor ki: 

itte Sabiha Gökçen bugünkü BaJ. 
kan turneai ile o zamanki vadini ye
rine getinnit oluyor; ayni zamanda 
doat ve müttefik Balkan memleket
lerine Atatürk'ün seli.mmı ıöt:ürü
yor. 

Atatilı<k kahraman kızı Sahiha'ya 
(Gökçen) aoyaclını verirken onun 
istikbalini de tayin et:mittir. Hatta 
diyebiliriz ki Sabihanm bu §Ckilcle 
iatikbalini tayin ederken türk ka
dınlığının havacılık aa.haımda da 
erkeklerden ayrı olmadığını ıöster
miıtir; daha sonra hayatta tayya
recilik mesleğini intihab eden Gök -
çen'in askerliğe girme.ine müoaacle 
etmekle de bu ite zevk ve heves hu· 
dudundan ileri bir mevki vermek 
li.zon geldiğine if'U""t eUnittir. 

Sabiha Gökçen'in bu arfa.tları gÖz 
önüne getirilirse Bal!un paytahtlan
nı ziyareti daha ziyade man.i.lı bir 
mahiyet alır. 

Zira Sabiha Gök.çal yalnız aake -
ri tayyareci aınıfma kaydedilmekle 
kalm&dı; geçen aene Twu:eli'de u
keri hareketler ya.pm.ıı.ğa za.ruret 
ha.aıl olduğu zaman o da bu hare· 
kellere ittirak etti. Orada asileri 
tayya...,ile tenkil etmek yolunda 
kahramanlıklar gösterdi; bu auret
le f&h&i heaa.bma ukerlik vazife· 
sinde büyük muva.ffakiyetler gö.
terdikten baıka türk kadınlığının 
tan ve terefini de yÜlueltmeğe mu· 
vaffak oldu. 

Sabiha Gökçen'in bu defa.ki Ba.1-
kanla1' turneoine gelince, bu, milli 

fa.aliye! hududunu geçerek beyne! • 
milel bir hayata aclon &bnaktır. 
Tayya.recilik tarihinde ilk defa uke

ri tayyareci kaclm olmak terefiııi 
ıürk milletine kazandıran bu kahra
man Atatürk kızmm kara yolu ile 
bile fİmdİye kadar ıritmediii mean • 
leketlere tek batma tayya.reai ile ri
difi, on aekiz milyocı nüfuslu Türki -
ye'nin beynelmilel haya.ttak.i kuvı>et 
ve kıymetini ona. göre he ... b etmek 
l&zmı geldiğini bütün cihana anl&ta
caktır.,, 

YENi BiR MANEVRA 
Hatay'daki milletler cemiyeti 'lııo

miayonunun muhtelif f....ı.;,..ti üze
rinde duran Muhiddin Birpn, Soa 
Posıta'da diyor ki : 

Biz yalnız fUDU eöyfemelı: iateriz. 
Ve evel ve ahir hep te bunu aöile
dik: Franaa ile aamimi aurette an
lqmak 'kabil değildir. Eğer günün 
birinde böyle bir anla§IDA tahakkuk 
edecek oluna bundan pı..,.n ı..
teveccüh edecek mahcubiyeti büyük 

bir memnuniyetle kabul etıneğe ha -
zırım; fakat, mahcub dii.,,,U.eceP. 
mi zannetmekte aabitim. 

Ga.yet sakin bir kana.atle ve tam 

bir huzur ile bir daha aöyliyonm>: 
Türkiye bu H..tay dava.amı bir gİİın 
mutlaka emri vaki ile hallatmei~ 

mecbur olacaktır. O günün - za
man gelmit olacağını takdir etmek 
Türkiye hükümetinin itidir; türk 
vatandaıı 11fatile hepimizin vazif~ 
bükümetimizi kararlarmda aerbeot 
bırakmaktır. O, her ...,.; bizden da
ha iyi bilecek vaziyettedir. F ak&t, 
gene türk va.tandatı arfatile bilmeli
yiz ki eenub hududlarımızd& iti rü· 
CÜ bir manevradan diğerine geç
mekten ibaret olan Franaa Türkiye 
ile aamimi bir anlafll'& yapacak de.. 

ğil, belki de Türkiye'nin cenuıb hu· 
dU<!larında Türkiye'nin istikbali ba
kanından daima dikkat ve hatta ala
ka ile takib etmeğe mecbur olduğ ... 
muz bir takım itlerle uğr&f&caktır. 

Ha.tay meaeleai bunun birinciei
dir; bunun arkaaında Elcezire meee• 
lesi saklanıyor! 

Biz bunlan iyi bilelim ve her tere 
ona ıöre hazırlanalım.,. 

Naib Kıra) Horti'nin 70 inci 
yıldönümü 

Buda peşte, 17 a. a. - Naip Horti ya
rın doğumunun 70 inci yıldönümünü 
kutlıyacaktır. Bu münasebetle büyük 
merasim yapılacaktır. 

kümetçiler tarafında bir buhran çıktı
ğına dair olan şayiaların tekzib edil
mesini gazetemizden rica etmiştir. Gc· 
ne ispanya sefaretinden bugün aldığı
mız haberlere göre cebhelerde cumhu
riyetçi kıtalarm mukavemeti iluvvetle 
devam etmektedir. 
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Köylü 
ve orman 

(Başı 1. inci sayfada) 

bigane ytizbinlerce insanı, bir çok mu· 
amelelerin çevresinde toplamak kolay 
olmıyacaktı. 

Orman kanununun ilk aylarında bu 
tesirlerin akislerini fazlasiyle duy· 
duk. Hükümet, ormanların kurtarıl
ması bahasına yurddaşların katlana
cağı .zorluktan hafifletici tedbirler al
dı. Köylünün iç yaşayışı ile kasabala
rın ihtiyaçlarını sıkmıyacak çareleri 
ihmal etmedi. Bu bir yıllık tecrübe
den sonra, ana prensiplere dokunul
mamak şartiyle alınmış kararlar var
dır. Büyük Millet Meclisinin geçen 
hafta kabul ettiği tadil layihasının 
köylü bakımından faydalarını kısaca 
tebarüz ettirelim: 

Köylünün kendi ihtiyaçları bakı
mından tadiller: 

1 - Ormana olan uzaklık ölçilsü, 
Geçen yıl be' kilometre mesafe i

çindeki köyler, ormandan yukarıdaki 
şartlar içinde faydalanırdı. Yeni tadil
de bu mesafe on kilometreye çıkarıl· 
mıştır. Bu kararla binlerce köy daha 
ormandan istifade edecektir. Bunun ra
kamla ifadesi bugün için güçtür. Köy
lerimizin ormanlara yakın tavazuunu 
düşünür ve bir çoklarının bir taç yıl 
önce ormanın kenarında olduğunu 
hatırlarsak yeni mesafenin i~.n~ aldı· 
ğı köy adedini tahmin edebılırı.z. 

2 - Fiat ölçüsü. 
1937 'ubatında köylü için fiat, tari· 

fenin dörtte biri idi. 
Köylil kerestesini, tomruğunu ve o· 

dununu devletçe mıntakalara ıöre tea· 
bit edilen satış tarifesinin dörtte biri
ni ödiyerek alabilecekti. Yeni tadilde 
köylünün vereceği mikdar onda bire 
indirilmi~tir. 

3 - Ormandan toplanacak kurular, 
Köylü, ormanda kereste yapmak için 

tomruk haline getirilmiş ağaçların en· 
kazını izinle parasız alabilirdi. Yeni 
tadile göre köylü "ormanlardaki kuru 
dal, kuru çalı ve çırpılar"ı da izinle 
parasız alabilecektir. Birinci fıkra 
hükmüne giren enkaz ancak işletme 
yerlerinde bulunur. İkinci fıkrada bu 
gibi şeyleri köylU, her ormanda her 
zaman bulabilir. Ve bunlar köylünün 
yakacak ihtiyacını kar§ılıyacak mik· 
dardadır. Böylece köylU, "ormanı tah· 
rib etmiyecek tarzda"ki çalışmasiyle 
masrafsızca yakacağını bulacak de
mektir. 

K öylünün ~ra ihtiyacı bakımından 
'QdJllcı • 

ı - Arttırma yerine tarife 

Köylülerin pazarlarda satmak için 
nıuhtaç oldukları kereste, tomruk ve 
yakacak geçen yılki hükümlere göre 
ufak partiler halinde arttırmaya konu
lacak ve her parti köylülerden en yilk
sek fiati teklif edene verilecekti. 

Tadilde bu arttırma kalkmıştır. 

Bunlar köylülere tarifedeki fiatlar U-' 
zerinden verilecektir. Ancak kimlere, 
ne mikdar nasıl verilmelidir. Bunlar 
bir talimatla tayin edilecektir. Ancak 
Ziraat Vekaleti bu iznini şu şartlara 
bağlıyabilecektir: 

"- Köylüler; onların refah ve kal
kınmalarını istihdaf eder tarzda ha
zırlanacak planlara" uymalıdırlar, A
ralarında bir veya müteaddid birlikler 
kurmahdırlar, i§letme yerlerini ve ça
lışma tarzlarını vekaletin göstereceği 
şekillerde ıslah etmelidirler. 

2 _ Orman hasılatı fiatları 

Ormandan çı,kan hasıla~ı~. ~ve~ ta· 
rif eleri orman umum mudurluğtince 
tayin edilirdi. Tadilde bunların mın
takalar itibariyle ve piyasa i~ablarına 
göre tanzimi Ziraat Vekalet~ne geç
miştir. Böylece muatahsil lehıne daha 
geniş bir itina beklenir. 

Köylü için yapılan bu kolaylıklar, 
köy hayatında t~ir yapmakla kalmr
yacaktır, yapacağı ucuzluk ve bolluk· 
la memleketin umumi yaşayı,ında ve 
mi111 istihsalin artışında bUyük fayda
sı olacağı öa şilphesizdir. 

Bu bir yıllık tecrübeyi muvaffaki· 
yetle başaran hüktimetin yeni tadiller· 
le kavuştuğu salahiyeti yurd menfa· 
atine iyi bir tarzda kullanacağı filphe
sizdir. İdare, bu tadillerin unsurlarını 
büyük Millet Meclisine vermekle de 
buna olan itimadı şimdiden takviye et· 
miş bulunuyor. 

Kemal ONAt 

Erzurumda kurulacak iplik 
fabrikası 

Erzurum, 17 a.a. - Erzurumda açı
lacak iplik fabrikası ve elektrik işıni 
tesbit için su, elektrik ve maden mü· 
hendislerinden mürekkep bir fen beye• 
ti gelmiş ve etüdlerine başlamıştır. Mü
_hendisler mevcud maden kömürii kay
naklarını, şehir civarındaki akar sula
rı tetkik etmişlerdir. Büyük şelale ile 
Olti kömür ocaklarmı görmek için 
mühendisler şehrimizden ayrılmışlar
dır. 

B. Ali Çetinkaya diyor ki : 
Belki iki üç ay sonra bunlar 

üzerinde müzakereye başlanacak 
(Başı ı. inci sayfada) 

gilne kadar yaptığı i'leri tetkik etti. 
Sonra Tramvay tirketi mildUrünü ka -
bul etti. Ve tekrar Savarona yatına 

döndü. 

B. Ali Çetinkaya'nın beyanatı 
B. Çetinkaya yata gitmeden önce 

gazetecileri kabul ederek kendilerine 
şu beyanatta bulunmu,tur. 

'' - Elektrik şirketinin satın alın • 
ması meselesi ana prensiplerimizin 
icablarına uygun bir iş ve netice ola • 
rak husule gelmiştir. Türkiyenin yük -
sek siyasi mevkiini ve bugünkü benli
ğini gören, bilen ve takdir eden her va
tandaııın bu neticeyi milli olduğu ka
dar 9ahsan da benimsiycceği ve haz du· 
yacağı ııüphesizdir. 

Millt varlığımızın ve halkın refah ve 
saadetine mtintehi olacak olan bu neti
ceyi her ferd §Üphesiz kendi şuuru ve 
benliği kadar duyacaktır. 

Metro hanına olan ziyaretim ve ora
da bana gösterilen tezahürat bu duy. 
gunun bir ifadesi olarak kabul edilme
lidir. 

M üeHeseyi teslim aldıkt.an 
sonra 

Müesseseyi bu ziyaretimde şöylece 
görmüş oldum. Ay başına müesseseyi 
tamamen teslim aldıktan sonra daha 
yakından görüp tetkik edeceğim. Her 
halde müessese medcnt bir varlık ola
rak ıslah edilecek ve İstanbul halkının 
hayrına, menfaat ve emniyetine biz· 
met edecek daha iyi bir şekle konul· 
mağa çalıııılacaktxr. 

Sureti umumiyede ııirketin bize ter· 
kedeceği teşkilatı muhafaza edeceğiz. 

Şirket zamanında olduğu gibi mü
dürü umuminin başkanlığı altında da • 
ire reislerinden mürekkeb bir encü
menle umumi hidematı ve vazifeleri 
tedviretmek usulünü takib edeceğiz. 

Elektrik idareainin kadrotJu 
Elektrik idaresinin kadrosu esas i

tibarile hazırlanmıştır. Müdürü umu
miliğe vekalet münakalat reisi Kadri
nin vekaleten tayini mukarrerdir. U
mu.mi mildilr muavinJiğini de Nafıa 
tirketler bapnüfettigi Süruri Devri
mer idare edecektir. Fen heyeti mü
dilrlüğüne İ•tanbul telefon müdür ve
kili Emin tayin olunmu§tur. 

Tarif eler hususi mukaveleler ve is· 
_ _,, • .,_iJ., dair-inin idar-i ınaliye ve 
muhasebe daireaile idart aerviain r e is
likleri ay başında tamamen tayin ve 
tcabit edilmiı olacaktır. Sllahdarağa 
fabrikasının müdürlüğü halen fabri
kanın müdür muavini olan Muıtafa 

Necibe tevdi olunnıuıtur. Bundan ba•· 
ka bir mu,avere heyeti teŞıkil oluna· 
cak, umumi kontrol reisliği de bugün 
tesellil.m heyetinin başında bulunan 
Nafıa teftiş heyeti reisi Şefik tarafın
dan idare olunacaktır. 

Bay Şefik icabında burada ve An
karada bulunmak üzere bu vazifeyi ya
pacaktır. Elektrik fiyat ve tarifelerini 
tenzil etmek şimdilik mevzuu bahis de
ğildir. Vuiyeti tamamen elimize alıp 
l~e hlkim olduktan sonra diğer şirket
lerden aldığımız itlerde olduğu gibi ö
nUmiizde yapılması zarud olan ıslaha· 
b da nazarı dikkate alarak tarife işleri· 
ni de esaslı surette tetkik edeceğiz. Hiç 
şüphe yok ki şirket zamanında mevcut 
olan elektrik istihsali, hat tesisi gibi bir 
takım mlişkilatx bertaraf edeceğiz.'' 

Elektrik wntralları, tramvay 
ve tünel ıirketleri 

B. Çetinkaya yeni kurulacak elek
trik aantrallarx ile tramvay ve tünel 
şirketlerinin vaziyetleri halclunda da 
şunları söylemi~tir: 

Santrallar İktısad Vekaletine bağlt 
olan elektrifikasyon bürosu tarafından 
tetkik olunmaktadır. Kütahya ve Zon
guldak'ta linyit ve kömürle ça
lışacak iki büyük santral ile 
E g e havalisinde Nafıa V ekale -
tinin kurmakta olduğu büyük Mende -
res suyu üzerinde ve Salihli civarında 
su ile işliyecek birer santral tesisi için 
çalıııılmakta olduğunu biliyorum. 

- Yukarıda •Öylediğint veçhile 
ana prenaipin bir zarureti olarak 
havaga:zı, tünel, tramvay gibi imti -
yazlı namını fafıyan tirketleri milli.
leftirmek lô:zundır. Ve belki ;ki ,üç 
ay aonra bunlar üzerintle de müııa
kuelere bQflanacaktır. 

Suriye ile telefon 
İki üç gün sonra Suriye hattı ile te· 

lef on muhaberesi başlıyacaktır. Irak ve 
İran'a doğru olan telefon tesisatına da 
devam edilmektedir. İzmir hinterlan
dındaki vilayetleri de bu sene içinde aa
trn aldığımız İzmir telefonuna bağlıya. 
cağız. Telefon elektrik, tramvay ve ıa
ire gibi aari işler terakki ve inkişaf yo
lunu tutmuş olan memleketin zaruri o
larak yapacağ[ ve halkın huzur ve re
fahı bakımından müsmir kılmağa çalı • 
şacağı işlerden olduğu için Nafıa Ve· 
kaleti bu gibi işleri esas ve mübrern bir 
vazife telakki ederek çalışmaktadır ve 
çalışacaktır. Bu arada İzmir vilayetin
deki elektrik tramvay ve su işleri için 
de y~kında satın alma müzakerelerine 
başlamak üzere alakadar şirketlerden 
cevab aldı&ımızı da ilave etmek iste· 
rim. 

Demiryoll.an 
Demiryollarınuza gelince : Iraktan 

Erzuruma doğru olan demiryolunun 
Divriği'den Erzincana kadarki kısmı 

bu sene cumhuriyet bayramında açıla -
caktır. 

Gelecek sene de Erzuruma kadar 
olan kısmın ikmali Ue açılmau için 
tam faaliyetle çah§dmaktadrr. Diyar
bakırdan itibaren ba§lamıı olan hat
larımızm inşasına devam edilmekte
dir. Bu sene Siirt civarında bir nok
taya kadar olan kISim da ihale edil
miş olacaktır. J!a noktadan itibaren 
Van ve M uaul iıdkametinde demir
yolu inıaatına devam olunacaktrT. 

Devlet hava yollan 
Devlet hava yollarına gelince: İz

mire ve Adanaya kadar olan hatlar 
yakında işlemeğe açılacaktır. Diyar
bakıra kadar olan kısım için dahi icabe· 
den tayyarelerin satm alınması için 
muktazi tahsisat bu seneki büdcemize 
konmuştur. 

Radyolar 
lki ay sonra Ankarada radyo is

tasyonunu ve radyo divizyon merke
zini açacağız. lıtanbulda da ayrıca 
bir radyo santralı vücude getirilme
si musammemdir. Şimdi lstanbulda 
mevcud bulunan tesisatı şimdilik kul 
!anmakta devam edeceğiz. 

İstanbul - Edirne asfaltının Lüle
burgazdan sonraki kısmı için bir 
milyon lira tahsisat alındı. Bu sene 
bu tahsisat ile İ§e devam edeceğiz. 
Gelecek sene alınacak tahsisat ile 
bu yol tamamlanmış olacaktır. 

Çinde sel felaketleri 

Bir çok kimseler boğuldu 
500.000 den fazla insan 

meskensiz kaldı 
Pekin, 117 a.a. - Sarı nehrin suları Şengso ile Taifenr arum

da açılan 400 metrelik bir gedikten akmakta ve Kaif eng'in 80 ki
lometre cenu~na kadar yayılmaktadır. Şimdi 500.000 den fa~la 
insan meskenaız kalmıttır. Bir çok kimıeler boğulmutlardrr. Bın
lerce ev ve çiftlik ıular altında kalmı!tlr. Takriben 16 kilometre 
genişliğinde bir. ıu kitlesi Honan ovasından y angtze istikametin· 
de ilerlenıektedır. 
Japon ordusunun şefleri bu gedi

ğin 11 haziranda Çin kıtaları tara
fından açılmış olduğunu japon is· 
tihkam kıtalarına ateş edildiğini ve 
bu sebeble tahribatı tamir etmeğe 
ğraşan bu kıtaların geri çekildikle

uini beyan etmektedirler. 
r Santral Niyuz ajansının bildirdiği
ne göre Sarı nehrin taşması vaham~
ti karşı~ında milli Çin hükümeti, 
nehir yolları idaresine .h~r.a~ ola_n 
sedlerin bir an evvel tamırı ıçın emır 

vermiştir. 

Pekin, 17 a. a. - Sular şimdi japon 
kıtalannın işgali altında bulunan Kai· 

feng şehrine altı kilometreden az bir 
mesafeye kadar gelmişlerdir. Bu mm
takada muharebeye nihayet verilmiş • 
tir. Japon askeri seferi japon kıtaları -
n[ suların bastığı mıntakalardan çek • 
meğe uğraşmaktadırlar. Satınehir aza
mt seviyesini bulmadığı için tuğyanın 
daha bilytik bir şiddetle devam edeceği 
tahmin edilmektedir. 

Sedlerin tahribini takbih 
Pekin, 17 a. a. -Yeni Pekin hükü

meti .edlerin tahribini takbih eden ve 
ihtilafa nihayet verilmesi lüzumunu i
leri aürcn bit beY,anname ncı_rctoıiıtir. 

(ille cinayet 

Gittikçe 
esrarlı bir 
hal alıyor 

letanbul, 17 (Telefonla) - Aradan 
iki giln daha geçmiş olmasına rağmen 
Hacıosman b~ırında ba.şlıyan, İpea· 
lada nihayetlenen çifte cinayetin es
rar perdesi yırtılamadı. Bilakis, gece· 
li gündüzlü tahkikat, elde edilen her 
yeni vesika hadisenin esrarını, ipha
mmı, bir kat daha arttırdı ve bir arab 
saçı haline getirdi. Şimdi meçhul1eri 
sıralıyorum: 

1. - Katil Ali Rıza Btiyükdere yolun
da şoförü ve !psalada meteoroloji me
muru Muhiddini neden öldürdü? Şa
för ömer Lütfiyi tanımauığı, otomobi
li elde etmek için bu cinayeti y~tığı 
ta..hmin ediliyordu. Fakat Ali Rızanın 
cebinde 12 lirası vardı. lpsalaya başka 
vasıta ile de gidebilirdi. 

2 .• İpsalada Muhiddinin ölüm sebe
bi anla§ılıyor. Muhiddin bir şeyler bi
liyordu, mühim bir sır biliyordu. Bu
nu tam ifşa edeceği sırada yediği kur
§Unlarla derhal öldü. Sırrın sahibi öl
müştür. Bu cinayetlerde düğüm nok
tasını te§kil e<kn bu mühim sır ne i
di? 

3. Eskişehirden getirilen ve sarışın 
kadın adı verilen Sevim, mühim bir 
şey söylemedi. Fakat bazı şeyler giz
ledi. İstanbuldan Eskişehire ani ola
raık gidişini, Ali Rızayı tanıyış ve ay
rılışını mantıki bir şekilde anlatama-
dı. Acaba bu kadın hala bir şeyler bili
yor mu? 

4. Adı geçen başka bir sa:ışın kadm 
daha mı var? Bu da henüz belli değil. 

S. Ali Rızanın eski bulgar karısı, 

Yanola nerededir? Yoksa bu da Ali Rı· 
za tarafından öldürülmüş müdür? Ve 
bütün bu son cinayetlerin ilk halkası· 
ıu bu cinayet mi teşkil ediyor? Ali Rı

Okuyucu mektupları 

(Turistik) yollar 
Turietik yollar kanunu llyihaaının, 

Kamutay umumi heyetince, yollardan 
geçecek arabaların vergiye tlbi olaca
ğı bahanesile encümene geri gönderil· 
diğini gazetenizde okudum. Ortada 
bir anlaşmazlık olu gerekdr. Bir defa 
turi9tik yol tabiri yerine iyi yol tabiri 
daha yakıtık alırdı. Çünkü hakikatte 
İzmir vilayetinde inta edilecek yollar, 
turistler için olduğu kadar ve belki de 
daha ziyade alellde seyrüsefer için 
kullanılacaktır. 

lyi yolun lüzumu ve ehemiyeti artık 
münaka~ kaldırmıyacak derecede afi· 
kardır. Fakat bu yollar nuıl yapılma· 
lı? lşte Avrupa memleketleri gibi bizi 
de alakadar eden ehemiyetli bir mese
le .. Kanaatimce İzmir villyetinin tek
lifi aykırı bir teklif değildi .Hatta de
nilebilir ki yol intasının yeni tekniği
ne muvafık bir teklifti. Çünkü yapılan 
asfalt yollardan bir mikdar vergi alın
ması, yeni bir vergi tarhı gibi görünü
yorsa da hakikatte vu~yet öyle değil
dir. Asfalt yol, emniyet, rahatlık ve 
sürat temin ettikten bafka benzin, 
lastik ve otomobili yıpratma masrafın
dan da taurruf temin eder. Ve bu ta
sarruf, verilecek olan verginin bir lcaç 
misline baliğ olur. Binaenaleyh bir ta· 
raftan rahatlık, emniyet ye sürat te· 
min edildiği gibi, diğer taraftan da 
maddi istifade vardır. İyi yol, rahat, 
emin ve seri yol olduğu kadar da ucuz 
yoldur. O derece ucuz ki bunu temin 
etmek için verilecek cilzt bir vergi, 
masraf değil tasarruftur. 

Okuyucularınızdan Ali 

Srvaf!'ta köy okullan 
Sıv~. (Hueuıi) - Erzincan köy e· 

ğitmenleri kurauna ilimizden 32 eğit
men namzedi ile 3 öğretmen gönderil· 
miftir. Eylül sonunda lı:ure bitecek, öğ
retmenlerle eğitmenlerimiz ilimize dö
neceklerdir. Bu suretle ilimizin muh
telif yerlerinde yeniden köy okulları 
a~ılacaktır. za son dakikasına kadar parmağında 

Yanolanın yüzüğünü, cüzdanında res· 
mini taşıyordu. Eski karısınr hala se
viyor muydu? Yoksa t.unlar vicdan a- ' 
zabını teskin için taşınan birer hatıra 
mıydı? 

1 

Ankara Borsası 
6. - Katili parmağında dört ay son

rayı 13.10.1938 tarihini taşıyan bir yil· 
zük vardı. Ayni tarih, cebinden çıkan 
bir resimde de varoı. Bu, istikıbale aid 
bir nişan yüzüğü müdür, bir parola 
mıdır? 

7. • Cinayet in işlendiği otomobil i· 
çindc bulunan bir mektupta şöyle 
deniliyordu: · 

"Arzum hilafına hareket etmiyecek· 
ain. Yoku Aktbetini dilfün,., Bununla 
kim tehdid ediliyordu? 

8 .• ÖldürUlen Muhid<linin Ali Rıza· 
ya borcu mu vardı? Muhiddin Ali Rı
zanın eski karısı Yan<>layı mı seviyor
du? İfte bir aüril sual ve meçhul, bu i' üzerinde çalı§anların kafalarını ka
rıncalayıp duruyor. Bu meçhulü bol, 
mal\lmu noksan muadelenin bir iki gü
ne kadar halledileceği umulmaktadır. 
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Londn 
Nevyork 
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0.!1425 
2.875 

36.545 
32.2775 
23.715 

ESHAM VE T AllYtt.A T 
1933 türk borca I 19.- 19.

. (Vadeli) 

Cinayetin en esrarlı tarafı, katilin 
son kurbanı olan Muhiddin ile olan 
münasebetleridir. İpsala meteoroloji 
istasyon memuru olan Muhiddin, ka
tilin çok eski bir dostudur. Eski§ehir· 
de tayyare baş çavuşu olan Muhiddin, 99.zs 

Ali Rıza ile orada tanışmıştır. Adana- "-'--------------·J..J 
Sıva1 • Erzurum 

hattı III 

Sorsalar mağdurunu ..• 
Galata nhbmı üzerinde, tenha bir 

:umanda idi. Onüm arra giden on, on 
lki yqlannda iki çocuk birdenbire kav
ıaya tutuıtul.ar. Tokab yiyen ınukabe
leye hazırlanırken asıl mütecam ba· 
iırmıya bqladı: 

Kartıdan bir poliı memuru görün· 
müıtü. 

On iki Y&Jlarında bir çocuktan bu 
kumazbğı niçin beklememeli? Haya
hn gidiıi daha küçükleriJM: bile haksız· 
ken. haklı görünmeyi öğı-etiyor : 

Sorsalar maidurunu, ıaddir kendin 
ıösterir. 

Bunu bilmez değildim. Fakat bu çe.. 
ıid bh· açık gözlülük milletleı de de te• 
celil edebilinnit ! Dünkü Ulus'un bir 
köıeıine sıkıımıı olan ıu haberi faf&• 
hyarak okuduğumu itiraf ederim : 

Tokyo, 16 - Prens Konoye, Sarı· 
nehrin aeJlerini yıhmtf olan Çin kı • 
falarının bu "il ay r i in• ani'' 
hareketine karıı cihan elltarı umu
mİye•İne müracaat edecektir.,, 

Hadiseyi biliyoruz: Japon ileri ha
reketini durdunnak iıtiyen çinliler 
Sannehrin ıedlerini yıkmıtlar ve bil
mem ne kadar japonun sularda boğul
m.sma ıebeb olmu9Jardır. 

Bile bile, iıtiye iıtiye binlerce kİJİ· 
yİ suda boğmak, muhakkak ki, çok 
korkunç bir ıeydir. Fakat japonlvm 
Sannehir civarında itleri nedir? Japon 
adalan ile bu nehir arasında koca de. 
nizler, ve kilometrelerce kara parçala· 
n vardır. Bu denizleri qıp bu kara 
parçalarını geçerek Sannehir kıyıları
na kadar geldikleri zaman yı~ sed. 
lerden coıan ıularda boğulan ja.ponlar 
ifitilmemit büyüklükte bir turiıt kafi • 
leıi mi teıkil ediyorlardı? 

Fakat davi o kadar acıklıdır ki an• 
fane tecahüle bile tahammül edemez. 
Çünkü açık tehirleri havadan bomba· 
byan japonların, kadın ve çocuk veya 
ıiYil erkek, &'Ünde kaç çinliyi öldürdük· 
&erini biliyoruz. Müdafaaırz insanları 
bombardıman etmek inaani midir? Hiç 
inıani olmaıa gerek ki cihan kamoyu, 
Sarınehrin yıkılan sedleriyle değil ani 
bu bombardımanlarla meıguldür. 

Gazetelerde ve reımi ağızlarda do
lllflln ıualler bunlardır: 

- Açık ıehirJer daha ne vakte kadar 
bombalanacak? 

- B.ynehnilel ahliıkm ıene millet
ler .... 11nda hüküm sürdüğünü gömıek 
bizlere naıib olacak m1? 

- Bitiı> tükenmek bihniyen hu te.. 
cavüzlenn önüne g~ebilmek için ne 
yııpalım? 

Eier Tokyo'dan gelen haber baki· 
kateıı Tokyo'dlllll gelmekte ise, ve bu 
"sayrİ İntani'' hareketten dolayı cihan 
kamoyuna müracaat karan bir iıtihza 
değilse, Japonya,mn Çin'e tecavüzünü 
haldı gördüğüne İnanmak 18.zımdır. 

O zaman, işi umdu~umuzdan fazla 
ciddi görmek li.znn gelir. 

Fakat, Galata nhtnrundaki hadiseoo 
de oldu~u gibi, ya uzaktan polisin ha • 
yalı Winni,se? ... - N. Baydar 

Yeni Trabzon lisesi 
Trabzon, 17 a.a. - Yeni Trabzon li

sesinin temel atma merasimi bugün 
binlerce halkın iştirakiyle yapılmış ve 
umumt müfettiş Tahsin Uzer temele 
ilk malayı vurmuştur. ya rasat istasyonu memuru olan Mu-

hiddin, orada vaziyeti idare etmek için 
kamyon işletmekle geçinir görünmek~ 
tedir. Fakat hakikatte şu işi yapmak· 
tadır: Kaçakçılık .. Geniş mikyasta i
pekli kaçakçılığı yapan Ali Rızaya 
Muhiddin elinden gelen yardımı yap
mıştır. 

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

Muhiddinin katilden 500 lira kadar 
alacağı vardır ve gene Muhiddinin 
bankada 3000 lira parası çıkn11~tır. Kil· 
çük bir memurun meşru bir şekilde bi
riktiremiyeceği bu parantn kaynakları 
araştırılmaktadır. 

En büyii.k sır 
Muriddin, katilin hayatrnda sakla

mıya çok itina ettiği bir srrrr bilmek
tedir. Muhiddin, katili İpsalada görür 
görmez yanında olan jandarma çavu
şuna yaklaşmış: 

"- Sana bir sır vereceğim 1,. demit
tir. Fakat sözünü bitirmiye vakit kal
madan katilin kurşunu ile yere seril
miştir. 

İstanbul adliyesi otomobilin ve ora
daki tahkikat dosyasının Ali Rıza ile 
Muhiddinin ölümlerinden sonra üzer· 
lerinde çıkan kağıd ve e~yaların İstan· 
bula gönderilmesini istemiştir. 
Diğer taraftan, bütün araştırmalara 

rağmen, ıarı~ın kadının bulunmaması, 
bu kadın meselesinin katil tarafından 
hakikati saklamak için bir hayal oldu
ğu tahminini de ortaya çıkarmıştır. 
Çilnkü gerek vakadan evci Büyükde
rede, gerek oradan !psalaya kadar ge
çen yolculuk sırasında otomobilde 
böyle bir kadının olmadığı muhakkak~ 
tır. 

Yanolanın nerede olduğu hakkında
ki tahkikatın birkaç gün içinde neti
celenmecsi beklenmektedir. Bir kördü
ğüme benziyen hadisenin anahtarı bu 
kadının vcrcceii ma1Um9tt~dır. 

Bayan Gökçen dün 
SelAniğe ve akıam 

da Sofyaya gitti 
(Ba~ı 1. inci sayfada) 

DotJt yunan gazetelerinin 
yazdıkları 

Atina, 17 a.. a. - Atina ajansı bildi -
riyor : Gazeteler, tayyareci Sabiha 
Gökçen'e uzun sütunlıtr tahsis etmek 
te ve "Balkanların en ce.ur kadın 
tayyaredsi" ni hararet ve heyecanla 
selamlamaktadır. Elen efktrıumumiye· 
si Reisicumhur Atatilrk'Un telefonla ve 
Bayan Sabiha Gökçen vasrtasi1e Elen 
milletine yolladığı sellmdan derin su• 
rette mütehassis olmuştur. Gueteler, 
genç tayyareciye, sağlam olduğu kadar 
zarif bir rabıta tesis ederek Balkan bü· 
kürnet merkezlerine yapaeafı hava se
ferinde muvaffakiyet temennilerinde 
bulunmakta ve aynı umanda Bayan 
Gökçen'in verdiği beyanat ile hayatı 
hakkmda yazılar neıreylemektedir. 

Çökçen Selônik'te 
Selanik, 17 (Telefonla) - Bugün 

saat ı 1 i 20 geçe Atina'dan kalkan Ata· 

türk kızı Bayan Sabiha Gökçen aut 

12 yi 43 geçe Selinik meydanı ilı:erine 
gelmit ve 13 de hava meydanına inmit
tir. Bayan Gökçen'e Sellnilı:'te Atina
dalri kadar parlak bir karıılama töreni 
yapılmıttır. Kahraman t.yyareci, sut 

ı 5.23 de gene törenle uğurlanmış ft 

Sof ya 'ya hareket etmiştir. 

Kahraman tayyarecimiz 
SoJyatda 

Sofya, 17 a. a. - Anadolu Ajansının 
hususi muhabiri bildiriyor : 

Bayan Gökçen, Selanikten saat 
17,15 de Sofya'ya muvasalat etmiştir. 
Muvasalatlarmda Bulgar hükümeti na 
mına protokol umum müdürü ve şehir 
namına da belediye reis muavini, tay -
yare zabitleri, türk elçisi Şevki Berker 
ve elçilik memurları tarafından istikbal 
edilmişlerdir. 

Tayyare meydanından şehre gel
diklerinde saraya giderek defteri mah
susa yazılmışlar ve ondan sonra elçiliği 
teşrif etmişlerdir. Elçilikte şereflerine 
tertib c<lilen çay ziyafetinde nazırlar. 
saray nazın, bir çok mebuslar, ecneb' 
sefirler ve ataşemiliterleri, erkanı har
biye reisi , kumandanlar, tayyare zabit
leri, matbuat mümessilleri ve memleket 
ricali bulunmuşlardır. Davetliler ken . 
dileriyle konuşmuşlar ve haklarında 
büyük bir takdir ve hayranlık hisleri 
izhar etmişlerdir. Ziyafet pek ne~eli 
ve samimt geçmiştir. Sayın Bayan 
Gökçen bu geceyi elçiliğimizde geçire
cekler ve yann sabah Bele:rad'a hare • 
ket edeceklerdir. 



RESMi İLANLAR 
Baş bakanhk 

Maarif yılhğı basfln1acak 
Batvekalet istatistik Genel Direk· 

törlüğü Arttırma, Eluiltme ye ihale 
Komisyonundan : 

1 - 26 forma kadar tahmin olunan 
936 - 937 senesi maarif yıllığının ı 500 
adet baskısı kapalı zarf usuliyle eksilt
meye çıkarılmıştır. 

2 - 16 sayfalk beher forması için 50 
lira üzerinden 1300 lira bedel tahmin 
edilmi§tir. 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 müdürlük binasında toplan:ırak 
olan komisyonda açılacaktır. İştirak 
edeceklerin bir saat evel teklif mek
tublariyle teminat zarflarını komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. Nümu· 
ne dairede görülecektir. Şartname be
delsiz olarak komisyon katibliğindcn 
istenebilir. (1765) 3620 

2 milyon fit alınacak 
Batvekalet İstatistik Genel Di

rektörlüiü Eksiltme ve ihale Ko· 
misyonundan : 

1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmesi 
yapılacak olan iş yarım milyonu renkli 
olmak üzere delme ve ayırma makine
lerinde kuJlanılmak için satın alına
cak 2 milyon fiştir. 

2 - Beher milyon fi' 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 16 da u .• : m 
müdürlük binasında toplanacak olan 
komisyonda açılacaktır. İştirak ed~· 
ceklerin bir saat evcl teklif mektu - a
riyle teminat vesikalarını komi!yon 
reisliğine vermeleri lazımdır. Nümu· 
ne dairede mevcud povers makine fi§· 
lerinin ayni olacaktır. Bu babtaki ,art· 
name bedelsiz olarak komisyon kitib-
liğniden istenebilir. (17&4) 3619 

iktisat bakanlığı 

Benzin ah nacak 
Jktiaad Vekaletinden : 

1 - Makam otomobilinin 1938 se
nesi ihtiyacı için (8,000) hizmet oto· 
mobil ve motosikletleri için de 7 ,000 
litre ki ceman (15,000) litre benzin 
aatın alınacaktır. 

2 - Tahmin.edilen bedel (2760) li
ra ve muvakkat teminatları (207) li
radır. 

3 - İhale 29· 6-938 tarihine rastla
yan çar§lmba günü saat (10) da Le
vazım Müdürlüğünde toplanacak ko· 
misyonda yapılacaktır. 

4 - !ısteklilerin şartnameyi görmek 
ve % (7,5) muvakkat teminat parala
rını yatırmak üzere Levazım Müdür
lüğüne müracaatları ilan olunur. 

(1848) 3691 

G mrOk ve inhisarlar B. 

Kitap ciltlettirilecek 
Gümrük ve inhisarlar Vekaletin

den : 
l - 300 kitab ciltlendirilecektir. 
2 - Bu işin muhammen kıymeti 300 

lira olup muvakkat teminatı 22 lira 50 
kuruftur. 

3 - İhale 24.6.938 cuma gilnü saat 
15 de vekalet levazım müdürlüğünde 
yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin muvakkat teminat· 
larını vekalet veznesine yatırarak ala
cakları makbuzlarla belli gün ve saat· 
te sözü edilen yerde hazır bulunmala
rı lazımdır. 

5 - Bu işe aid şartname levazım 
müdürlüğünden her gün görülebilir. 

1 

(1866) 3722 

M. M. bakanhğı 

Askeri mekteplere 
maaşll ögretmen 

aranıyor 

1 - Kırıkkale askeri sanat liıesine 
riyaziye, Erzincan askeri orta okulu
na riyaziye, tabii ilimler, Konya aske· 
ri orta okulu ile Ankara gedikli erbaı 
hazırlama orta okuluna birer riyaziye 
öğretmeni alınacaktır. 

2 - 1steklilerden: Kültür öğretme· 
ni olanların veya öğretmenlife kanu
ni ehliyeti bulunan devlet memurla
rının müktesep hakları göz önüne a
lınmak şartiyle 30 : 40 lira asli maaı. 

Yüksek okul mezunlarından olup 

yeniden ilk memuriyete geçeceklere 
de barem 12. dereceden m.aat verile
cektir. 

3 - Öğretmenlik için batlıca ,art
lar ıunlardır: 

a) Öğretmenlik kanuni vaeıf ve eh
liyetini haiz olmak. Yani: (Liıe için, 
üniverıite riyaziye tubesinden, yük
sek mühendiı mektebinden veya yük
sek öğretmen okulu riyaziye ıubesin
den mezun olmak.} 

Orta mektebler için: Yukarıda yazı
lı üç yüksek okuldan veya orta öğret· 
men okulundan mezun bulunmak ya
hud üniversitede imtihan vererek eh
liyetname almıt olmak.) 

b) Yatı 45 den yukarı olmamalı: ve 
emekli bulunmamak. 

c) 'Askeri okullarda en az üç sene 
hizmeti f&rtsız olarak kabul etmit ol
mak. 

4 - Yukarıda yazılı tartları tama· 
men tapyanlardan istekli olanlar di
lekçeleriyle birlikte hal tercümesi, 
hüsnühal varakası, nüfus teskeresi su
reti ve ~oterlikçe musaddak diploma 
veya ehlıyetname suretlerini Ankara. 
da askeri liseler müfettifliğine gönde
receklerdir. 

5 -: Üçüncü maddede yazılı evrak 
ve saık ve genel §artlara nazaran öğ
retmenliği uyğun görülenlerden lü· 
zumlu diğer evrak sonradan istene· 
cektir. (1551) 3140 

Pamuk (orap ipliGi ahnacak 
M. M. V. Sabn Alma Komiıyonun· 

dan: 

1 - Beher kil09una tahmin edilen 
fiyat (152) yüz elli iki kuruı (45) kırk 
bef santim olan {32000) c.tuz iki bin 
kilo pamuk çorap ipliği kapalı zarf u· 
sulü ile eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - İhalesi 6 temmuz 938 çarıamba 
günü saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (3658) lira 80 ku
ruttur. 

4 - Şartname&i (245) kurut bedel 
mukabilinde M. M. V. satın alma ko· 
misyonundan her gün öğleden sonra 
alınabilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
aayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddele
rinde göaterilen veaaikle teminat ve 
teklif mektublariy~ birlikte ihale sa
atinden en az bir saat evel M. M. V. 
satın alma komiıyonuna müracaatları 
ilin olunur. (1877) 3787 

Münakasa tehiri 
M. M. V. Saba Alma Komisyonun· 

dan: 

1 temmuz 938 cuma &"ilnfi saat ıs de 
eksiltmni yapılıcatı illn edilen tz. 
mir tayyare alayında yaptırılacak ko
mutanhlt binası ile altı adet erat pav
yonunun ebiltmesinden timdilik vaz· 
geçilmiıtir. (1890) 3788 

Diı budak kalas ahnacık 
M. M. Vekaleti 5atm Alma Ko

misyonundan : 

1) Müteahhit nam hesabına 20 met· 
re mikibı dit budak kalas açık eksilt· 
meye konmuıtur. 

2) Tahmin edilen bedeli 7905 lira o
up ilk teminat parası 593 liradır. 

3 - !halesi 5 temmuz 1933 çartamba 
günü aaat 11 dedir. 

4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgelerile ihale gün ve saa· 
tinde M.M.V. aatın alma komisyonun-
da hazır bulunmaları (1515) 3045 

Bayındırlık Bakanlığı 1 

Yapı illeri ilinı 
Nafıa Vekaletinden : 

ı. Eksiltmeye konulan i': Polatlıdiıi 
yapılacak iki adet jandarma teçhizat 
ambarı in'"tıdır. 

Ke,if bedeli 67.945 lira 22 kuruıtur. 
2. Ekıiltme 28.6.938 salı &ünü saat 

11 de nafıa veklleti yapı itleri eksilt· 
ne komiıyonu odasında kapalı zarf u· 
;1uliyle yapılacaktır. 

3. Eksiltme tartnamesi ve buna mil 
teferri evrak 340 kuruı bedel mukabi· 
!inde yapı ifleri umum müdürlüğüıı 
den alınabilir. 

4. Eksiltmeye girebilmek için istek· 
lilerin 4648 liralık muvakkat teminat 
vermeleri ve nafıa vekiletinden 1938 
senesinde ahnmıı yapı müteahhidliği 
vesikııı ibraz etmeıi ve yaptığı en bü
yük itin 40.000 liradan a,ağı olmaması 
lazımdır. 

5. İstekliler teklif mektublarını i · 
kinci maddede yazılı saatten bir ıaat 
eveline kadar yapı eksiltme komiıyo . 
nu reisliğine makbuz mukabilinde nr· 
meleri lizımdır. 
Postada olacak gecikmeler kabul edil · 
mez. (1766) 3639 

Fabrikalar _ 
1 S ton sud kostik ahna<lk 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüiü Satın Alma Komi6yonun
dan: 

Tahmin edilen bedr.li (3000) lira o
lan 15 ton sud kostik askeri fabrikalar 
umum müdürlüğü Ankara satın alma 
komisyonunca 6.8.93lS tarihinde per· 
fembe günü saat 10 da aç ·k elrsiltme i
le ihale edilecektir. Şartr-ame parasız 
olarak komisyondan verilir. Talihlerin 
muvakkat teminat olan (225) lira ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 madde· 
!erindeki vesaikle merkl-r gün ve sa
atte komisyona müracaat lor .. ( 1803) 

3645 

1 fon kalay varakı ahnacak 
Aakeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüiü Satm Alma Komisyonun
dan: 

Tahmin edilen bedeli {3 ;oo) lira o· 
lan 1 ton kalay varakı a~~er: fabrika· 
lar umum müdürlüğü Anıcarcı satın al· 
ma komisyonunca 30.7.938 cumartesi 
günü saat 10 da açık eksiltm~ ile iha· 
le edilecektir. Şartnam: ;.ıarasız olarak 
komisyondan verilir. Ti.1liblerin mu· 
vakkat teminat olan 262 lira (50) ku
ruş ve 2490 numaralı :onunun 2 ve 3 
maddelerindeki vesailrle mezkfir gün 
ve saatte komisyona mllucaatları. 

(1804) 3646 

45 fon mükelles soda ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüiü Satın Alma Komisyonun
dan : 

Tahmin edilen bedeli (8100) lira o· 
lan 45 ton mükelles ıoda askeri fabri
kalar umum müdürlüğü Ankara satın 
alma komisyonunca ~9. oı; 938 tarihinde 
çartamba günü saat 11 le ~apalı zarf 
ile ihale edilecektir. Şartname para
sız; olarak komisyon ian ver.lir. Talih
lerin muvakkat temi!\at olan (607) lira 
(50) kurufu havi teklif nıektublarını 
mezkQr günde saat 10 na kadar komis· 
yona vermeleri ve kendilerinin de 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerin
deki veıaikle mezkQr "1n ve saatte ko· 
miıyona müracaatları. (1808) 3&49 

2000 kllo kibriti 
antimon ıhnacık 

Aıkeri F abrik&Iv Umum Mü
dürlüiü Satm Alma Komi6yoaun
dan: 

Tahmin edilen bedeli (1500) lira o· 
lan 2000 kilo kibriti antimon askeri fa~ 
rikalar umum müdürlüğü Ankara aa -
tın alma komisyonunca 3.8.938 çarfam· 
ba günü saat 10 da 1çı'K eksiltme ile i
hale edilecektir. Şartrıame parasız ola· 
r~k komisyondan verilır. Talihlerin 
muvakkat teminat ol.ın (112) lira (50) 
kuru' ve 2490 numaralr kanunun 2 ve 3 
maddelerindeki vesaikle mczkQr gün 
ve saatte komisyona rr.ün:;aatları. 

(1807) 3648 

20 ton aleminyum ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü· 

tü Satın Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (22.000) lira 
olan 20 ton aleminyum Askeri Fabri
kalar Umum Müdürlüğü Ankara sa
tın alma komisyonunca 9. 8. 938 salı 
"1nü saat 11 de kapalı zarfla · ihale 
edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyon

dan verilir. Taliplerin muvakkat te
minat olan (1650) lirayı havi teklif 
mektuplarını mezkur günde aaat 10 
a kadar komisyona vermeleri ve ken
dilerinin de 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mez
kur gün ve saatte komisyona müra· 
caatları. (1799) 3682 

2 ton kloral döpolas ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Satın Alma Komiıyoaun· 
dan: 

Tahmin edilen bedl'Ji (2000) lira o
lan 2 ton klorat Döpotu Askeri fabri
kalar umum müdürlüğü Ankara aatın 
alma komisyonunca 1.8.93E> tarihinde 
pazartesi günü saat 10 da açık eksilt· 
me ile ihale edilecektir. CŞartname pa· 
r~11z ~larak komisyondan verilir. Ta
l~bleran muvakkat teminat olan (150) 
lıra ve 2490 numaralı ka- ınun 2 ve 3 
maddelerinde~i veaaikle me:rkQr gün 
ve saatte komıayona müracaatları. 

(1806) 3647 

15 ton bo~ahk Si( ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüiü Satm Alma Komisyonun· 
dan : 

Tahmin edilen bedeli (3000) lira o 

lan 15 ton bohçalık saç askeri fabrika· 
lar umum müdürlüğü Ankara satın al· 
ma komisyonunca 4.8.938 perfembe gü· 
nü saat 10 da açık eksiltme ile ihale e· 
dilecektir. 
Şartname paruız olarak komisyon· 

dan Yerilir. Talihlerin muvakkat te
minat olan (225) lira n 2490 numaralı 
kanunun 2 Te 3 maddelerindeki vesa· 
ilde mezldir gün Te saatte komisyona 
müracaatları. (1786) 3&41 

A. Levazım Amirliği 

Süt alınacak 
Ankara LeTazım Amirliii Satın 

Alma Komiayonundan : 
1 - Ankara garnizon müesseseleri 

için 7 5000 kilo ıütün kapalı zarfla ek
siltmesi 20 haziran 938 saat 15 te An
kara levazım amirliği satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 12375 lira 
ilk teminatı 928 lira ı 2 kuru§tur. Şart 
namesi komisyonda görülür. Kanuni 
vesikalarda bulunan teklif mektupla· 
rının saat 14 e kadar komisyona veril-
mesi. {1697) 3423 

Yogurt allnacak 
Ankara LeTazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : ' 

1 - Ankar garnizon müesseseleri i
çin 50000 kilo yoğurdun kaplı zarfla 
eksiltmesi 21 haziran 938 saat 15 te 
Ankara levazım amirliği satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 10500 lira 
ilk teminatı 787 lira 50 kuruttur. Şart· 
namesi komisyonda görülür. Kanuni 
vesikalarda bulunan teklif mektupla
rının sata on dörde kadar komisyona 
verilmesi. (1696) 3422 

Patatis alınacak 
Ankara Levazım Amirliii Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizon müesseseleri 

için 40,000 kilo patatesin açık eksilt
mesi 22 haziran 938 saat 15 te Ankara 
levazım amirliği satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 2600 lira ilk 
teminatı 195 liradır. Şartnamesi ko· 
misyonda iÖrülUr. Kanuni vesika ve 
teminatla belli nkitte komisyonda bu 
lunulmaıı. (1695) 3421 

Toz şeker alınacak 
Ankara l..evazllll Amir1iii Satıa 

Alına Kamİ•~ancian: 
1 - Ankara ıarnizon birlik sııllee.c.

ıeleri !htiyacı olan ~0000 kilo to.z şe· 
kerin kapalı .zarfla ebiltmesine talih 
~ıkmadığından 21 huiran 938 ..- 14 
de puarlrkla ebilune.i Ankua leva
zım lmirliği ıatın alına komisyonun· 
da yapdaca~tır. 

2 - Muhammen bedeli 11000 lira ilk 
teminatı 825 liradır. Şartnamesi her 
gün komisyonda. görülür. Kanunt vesi
ka ve teminatla belli gün komisyonda 
bulunulması. (1861) 3718 

Sadeyağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn Al· 

ma Komisyonundan : 

Sığır, koyon veya 
keçi eti alınacak 

Ankara LeTazmı Amiriiji S..tm 
Alma Komisyonundan : : 

Kor. merkez birlikleri için kapalı 
zarfla eksiltmeye konmut olan 90 ton 
sığır veya koyun veya keçi etine tek
lif edilen fiat pahalı görüldüğünden 
ihalesi pazarlıkla 25 haziran 1938 sa
at 10 da Balıkesir kor satınalrna ko
misyonunda yapılacaktır. Hangisi u
cuz oluna o cins et ihale edilecek
tir. Muvakkat teminatı 1688 sığır için 
2700 koyun için 2025 lira keçi içindir. 
Şartname komisyonda görülebilir. 

Taliplerin muayyen gün ve saatte 
Balıkesir kor satınalma komisyonun-
da bulunmaları. (1748) 3559 

Sadeyağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliii S..tın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Tümen birliklerinin senelik ih

tiyacı için 33350 kilo sade yağı kapalı 
zarfla münakasaya konmu§tur. İhale· 
si 6 temmuz 938 çarşamba günü saat 
11,45 te yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 31682 lira 50 
kuruş ilk teminatı 2376 lira 19 kuru§· 
tur. İsteklilerin bildirilen ihale gün 
ve saatinden bir saat evcl teklif ve te· 
minat mektuplarının makbuz kar§ılığı 
İzmir Burnovada askeri satın alma ko-
misyonuna vermeleri. (1899) 3802 

Kuru ot ahnacak 
Ankara Levu.ım Amirliği Satın 

Alma Komiıyonundan : 
1 - Maniıada tümen merkez ktaat 

hayvanatının ihtiyacı bulunna 414,000 
kilo kuru ot kapalı zarf usulile müna
kasaya konulmuıtur. 

2 - Eksiltmesi 5. 7. 938 salı ıünü sa
at 17 dedir. 

3 - Tahmin bedeli 15525 lira mu
vakkat teminatı 11&4 lira 37 kuruıtur. 

4 - Şartnamesi her gün Mani~da 
tümen satın alma komiıyonunda gö· 
rülebilir. 

5 - htekliler kanunun 2. 3 madde
lerinde yazılı vesaiki hai.z olması li· 
zımdır. 

6 - Eksiltmeye girecekler teklif 
mektuplarını kanunun tarifatı daire
sinde hazırlıyarak ihale saatinden bir 
saat evel Maniaada tümen aatın alma 
komiıyonuna vermeleri. (1900) 

3803 

Bankolar 
1 ki daktilo ah nacak 
Sümw Denk Umumi MaclürUiiün

den ı 
Karabük bUromusda çal.,trnlımü 

ilzet"e iki daktilo alınacaktır. 
Bu daktilolar imtihanla .eçilecek 

ve kendilerine 100 lira aylık ticret Te· 

rilecektir. Talihlerin bir hafta içinde 
Ankara umumi müdürlükte penonal 
Jubcsine müracaat etmeleri. (1897) 

Ankara Valiliği 

150 adet pulluk ah111<1k 
Ankara Vilayetieclen ı 

1 - Demirköy civarında bulunan 1 _ Villyet çiftçilerine dağıtılmak 
kıtaatın ihtiyacını temin etmek üze- üzere satın alınacak olan (150) adet 
re 15000 kilo ıade yağı kapalı zarfla yerli mamulitı tek tekerlekli pullu~un 
eksiltmeye konulmuıtur. ·· il •-

2 - Eksiltmesi Vizede askeri sa- 27.6.938 pazartesi gun saat 15 de açık 
eksiltmesi yapılacaktır. 

tınalma komisyonunda yapılacaktır. 2 _ Pullukların muhaınmen bedeli 
Şartnamesini görmek isteyenler her 1575 liradır. 
gün komisyona müracaat edebilirler. ş 3 - artnamesi Ankara ziraat mil· 

3 - Eksiltmesi 6. 7. 938 tarihine dürlüğünde meccanen verilir. 
müsadif pertembe günü saat 11 de t 
yapılacaktır muhammen fiyatı 15000 4 - stekliler pullukların % 7,5 tu· 
lira muvakkat teminatı ı 125 liradır. tarı olan meblağa aid banka mektubu 

4 - Münakasaya iıtirak edecekle· veya h~auıi muhasebe direktörlüğü 
rin bildirilen günde ve tayin edilen vezne~ıne yatmlmıı makbuz ile birlLlc· 
eksiltme saatından bir saat evvel te- te eksıl~.me günü gösterilen saatte vili· 
minat ve teklif mektuplariyle icap 

1 

yet encumenine gelmeleri ilan olunur. 
eden aair vesaikin komisyonuna tev· (1787) 3642 

dii ilan olunur. (1864) 3784 -------

Koyun eti ahnacak 
Ankara Leva2:"'" Arnirliii Satın Alma Komisyonundan : 

Muhammen B. llk teminat 
Cin~i Mikdarı kilo Lira K. Lira K. 

Koyun etı 7500 2625 00 196 87 

1 - Km~kale askeri sanat mektepleri talebesinin ihtiyacı olan 7500 ki· 
lo koyun etı 28 mayıs 938 günü yapılan açık eksiltmesinde talibi tarafın· 
dan beh~r kilosuna teklif olunan fiyat gali görüldüğünden 20 haziran 938 
pazartesı günü saat 14 de açık eksiltme ile alınacaktır. leteklilerin 196 Ji. 
ra 87 kuruttan ibaret ilk teminatlarını Kırıkkale askeri fabrikalar muhase
beciliği veznesine makbuz mukabilinde yatırarak belli ıün ve saatte mek. 
tep satın alma komisyonuna gelmeleri. (1845) 3782 

Sığır eti ah nacak 
Ankara Levaznn Arnirliii Sabn Alma Komisyonundan : 

Muhaınrnen B. İlk teminat 
Cinai Mikdarı kilo Lira K. Lira Jt 

Sığır eti 4600 1150 00 86 25 
1 - Kırıkkale askeri sanat mektepleri erlerinin ihtiyacı olan 46()() kil 

11ğır eti 28 mayıs 938 günü yapılan açık eksiltmesinde talibi taraf ınd 
0 

beher kilosuna teklif olunan fiyat gali görilldüğilnden 20 haziran g38 an 
zartesi günü uat 15 de açık ekıiltrne ile alınacaktır. İıteklilerin 86 ta· 
25 kuruıtan ibaret ilk teminatlarını Kırıkkale askeri fabrikalar muh ıra 
becilifi veznesine makbuz mukabilinde yatırarak belli gün ve ıaattc as1e· 

1 
. m~ c 

teP. aatuı alma komisyonuna seımc on. (lS46) 3783 

18. 8 -1938 

Hava kurumu 

Şose yaphrllacak 
Türkkutu Genel Direktörlü 

den: 
1. - Ankara - İstanbul yolum.: 

14+ 500 ncü kilometresinden itibar 
ayrılan TürkkufU Motörlü Tayy 
Hangarı iltisak yolunun eksik kah 
700 metrelik kısmı eksiklerinin ik 
lile mütebaki varyant yapılan 1 
metre tulündeki kıımın yeniden O,J 
metre yükseklikte ve 7 metre gen · 
tikte imli üzerine şose inşası kap 
zarf usulile eksiltmeye konulmu§tU 

2. - İhalesi 27 haziran 1938 tari 
ne rastlayan pazartesi günü saat 
de Türkku~u Genel Direktörlünde 
pılacaktır. 

3. - Nafıa Vekaletinin silıilei fi 
cetvellerine ıöre bu itin ketif bed 
10.561 lira 99 kurut. ilk teminatı 7 
lira 15 kuruştur. 

4. - Bu iıe ait fenni ve idart f& 
name, ke,ifname, silsilei fiat cetve 
leri, mukavele projeıi her gün Tür 
kuşu Genel Direktörlüiünde görül 
bilir. 

5. - İsteklilerin, bu işi yapabilec 
ehliyette olduklarını Nafıa Bakan 
ğından alacakları bir vesika ile iabe 
etmeleri tarttır. 

6. - Eksiltme kapalı zarf usuliy 
yapılacağından, teklifler 2490 sayı 
Artırma, Eksiltme ve lhale kanun 
nun kapalı zarf usulüne temas ed 
hükümlerine uygun bir ıekilde yapı 
malıdır. 

7. - İstekliler, usul\! dairesin 
kapatılmıı zarflannı ihale saatinde 
bir saat evetine kadar makbuz muk 
bilinde Türkkuşu Genel Direktörı · 

ğü Levazım Müdürlüğüne vermi! b 
lunmalıdırlar. 369 

25 kalem erzak ah naca 
TürkkQf41 Genel Direktörlüjün

dee: 
Miktar Cins 

1000 kilo Pirinç (pilavlık) 
25 ,, Yıldız ıehriye 
25 " Tel ıehriye 
25 ,, Arpa tebriye 

500 " Kuru faaulye 
100 H Kuru nohut 
100 ,, Mercimek (çorbalık) 
100 " Hotaflık üzüm 
so .. x.pr peyniri 

200 .. Beyaz peynir 
200 H Zeytin tanesi 
500 .. Reçel (viıne, çilek, poAI 

kal, a,..,a. k.a,aı) 
200 ,. Un 

"° " P.irlns ...._ 
5 • Ararot 

500 • lC.emne teker 
.500 .. Tas teUr 

10 • Çay 
150 .. trmik 
150 " Makam& (çubuk) 
150 

" Mabrna (yaprak) 
100 .. Çamqır IOduı 

5 .. Kırmızı biber 
300 " 

Tuı 

2ıO .. Nita•ta 

25 lı:aleaı erzaktır. 
İnönü yüksek yelken uçuı kamp 

için yukarda yazılı er.zak açık ekli! 
me ıuretile ıatın alınacaktır. 

İhalesi 23 ha.ziran 1938 perıemb 
günü ıaat 15 te Türkkutu ıenel direk 
törlüğünde yaplacaktır. 

Teslim müddeti: 3 temmuz 1938 diı; 
Teslim yeri: İnönü kampıdır. 
Muhammen kıymeti 1170.49 lira, il 

teminatı 87.79 liradır. 
Şartnamesi her gün Türkkuıu gene 

direktörlüğünde görülebilir. ltıteklile~ 
rin belli ıUn ve satte vesaik ve temi .. 
natlarile hazır bulunmaları. 3800 

Bir tayyare ve bir telsiz 
mühendisi aranıyor 

_Devlet Hava Yollan Umum Mü
diırlüiünden : 

İdaremiz için 80 lira asli maaılı bir 
tayyare mühendisi ile 70 lira asli ma • 
işlı bir telsiz mühendisi alınacaktır. 
Cabında bu maaıların emaali hasılı· 

nı.? bir misli fazlasına yani tayyare 
ntuhendisine 512, telsiz mühendiıine 
420 liraya kadar ücret verilebilir. 

Talihlerin evrakı müsbitelerile bir· 
likte devlet hava yolları umum mü
dürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

(1908) 3804 

Kazalar 
Otomobil listiii ahnagk 

Zile Şarbaylıfmcl&n ı 

603 modeli itfaiye kamyon araz~zU 

için 895/ 135 eb'adında 4 adet dıt ve 4 
adet eğri ıübaplı iç lastik alınmuı 

münakasaya konulmuttur. Taliblerin 
yevmi ihale olan 30. 6. 938 tarihine 
kadar belediyeye mürac·at etmeleri 
ilin olunur. (3590/ 1914) 3807 
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. . Vilayetler ... 
Gö~men evleri yaptırılacak 
İzmir lıkan Müdürlüğünden: 
1 - Menemen kazasının Maltepe 

köyünde müddeti zarfında müteahhi
di tarafından ikmal edilemiyen 91 tek 
köy tipi göçmen evi pazarlıkla yaptı
rılacaktır. 

2 - Mevcud keşif mucibince inşa
atın mecmu bedeli 21264 lira 30 kuruş
tur. 

3 - Pazarlığa gireceklerin 1594 li
ra 83 kuruş muvakkat teminat bede
linin maliye veznesine yatırıldığına 
dair makbuz ibraz etmeleri. 

4 - Pazarlık 1.7.938 tarihinde ve sa
at 11 de iskan müdürlüğünde müte
şekkil komisyonda yapılacaktır. Ta
lihlerin ve fazla izahat almak isteyen
lerin her gün iskan müdürlüğüne mü-
racaatları. (2087 /1893) 3789 

J oprak tesviyesi ve 
şose yapısı 

İzmir lli Daimi Encümeninden: 
Eksiltmeye konulan iş: Bağarası • 

Yenifoça yolunun 1 + 500 - 5+ 039 ki
lometreleri arasındaki toprak tesvi. 
yesi, sınat imalat ve blokajlı şose ya
pısı. 

Açın tutarı: (25025) lira (50) ku. 
ruştur. 

Bu i!fe aid evrak aşağıda gösteril-
ıniştir: 

A - Kapalı eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
E - Bayındırlık işleri genel şart-

namesi 
D - Fenni ve hususi şartname 
C - Proje, grafik 
Yukarda yazılı evrakları lzmir, An 

kara, İstanbul bayındırlık direktör
lüklerinde görüp inceliyebilirler. 

Eksiltmenin yapılacağı yer Tarih 
gün ve saati: 30 Haziran 1938 perşem
be günü saat 11 de İzmir İli daimi en
cümeninde kapalı zarf usulü ile ya
pılacaktrr. 

Eksiltmeye girebilmek için gere
ken belgeler: Bayındır Irk Bakanh
ğmdan alınını§ müteahhitlik ve 1938 
Yılma mahsus ticaret odaıu belgeleri. 

Muvakkat teminat: (1870) lira. 
Teklif mektupları 2490 sayılı yasa

nın 31 inci maddesi gereğince tanzim 
olunup 4 üncü maddede yazdı saatten 

ı 
bir saat evvel lzmir tli Daimt Encü
ıneni Başkanlığma makbuz mukabi
linde verilecektir. (i987-1798) 3644 ... 

Halkc.YI bfnesı · yaphr;ıa,ai ·~· 
Cumhuriyet Haİ~ İ'arli$İ Koca~İi 

Bll,fkanhğmdan : · 
1 - tzmitte yapılacak Halkevi bi

na inşaatına ait 65 bin liralık bedeli 
keşiften t:ıO bin liralık kısmı kapalı 
.zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır: 
A - Eksiltme ıartnamesi ve muka

\relename, fenni 9artname, . bayındır
lık işleri genel şartnamesi. 

B - Vahit fiyat listesi, tarifname-
si, projesidir. · 

3 - !hale 1-7-1938 cuma günü Ko
caeli parti başkanlığında saat on altı
da komisyon tarafından yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin bu işe ait dosya 
muhteviyatını Kocaeli nafra müdürlü
ğünde tetkik edebilirler. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 4500 lira muvakkat teminat 
vermesi lazımdır. ı 

6 - Ticaret odası vesikası ve 1938 
seı:esi için muteber yetmiş beş bin li
ralrk nafıa vekaletinden almmış ya
pı işlerine ait müteahhitlik vesikasını 
hamil olması. 

7 - İsteklilerin 2490 sayılı kanun 
mucibince ihzar edecekleri teklif 
mektuplarını eksiltme glinü olan 1 
temmuz cuma günü saat onbeşe ka
dar parti başkanlrğma makbuz muka
bilinde vermeleri ilan olunur. 

ULUS 
.. 

Elektrik eksil tme ilônı 
Bergama Belediyesinden : 
1 - Bergama belediyesi tarafından yaptırılacak olan §ehir elektrik san

tralına aid muhammen ve aJağıdaki yazdı fiyatlariyle aekiz alat ve edevat 
grupları ayrı ayrı ek•iltmeye konulmuştur. 
Grup No. 1 - Lokomobiller ve teferruatı 19360 Lira 

,. ,. 2 - Transformatör ve jeneratörler 6250 ., 
., ,, 3 - Alçak tevettür ve tevzi §ebekesi 5498.50 ,, 
,. ., 4 - Tahtelarz yüksek tevettür kablosu 2810 . .., 
•• ,, 5 - Tevzi tabloları 2950 ., 
,, ,, 6 - İzolatör siperi saika sigorta ve 11• 4125.50 ., 
,. ., 7 - Katıalar 1422 ., 
.. ,, 8 - Ağaç direkler 1750 ., 
2 - Bu işe girmek isteyenler gruplara aid tarifname ve fenni şartname

leri Belediyeden müracaatla parasız olarak alır ve görebilirler. 
3 - Eksiltme 23-6-938 perşembe günü saat 15 den itibaren başhyacak

tır. Gurupların ihalesi sıra ile ve her gurubun ihalesi ve muamelesi bittik· 
ten sonra diğer grupların ihalesine geçilmek suretiyle yapılacaktır. 

4 - Eksiltme 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi ikinci fıkrası dela
letiyel 41 inci madde C fıkrası 5000 liraya kadar olanlar açık eksiltme ve 
5000 liradan yukarı olanlar ise kapalı zarf usuliyle yaprlacaktır. 

5 - Eksiltmeye girmek isteyenler her bir grupun muhammen tutan
nın o/o 1 ,5 nisbetinde muvakkat teminatlarını makbuz mukabilinde vezne-
ye yatırmaları lazımdır. . 

6 - İsteklilerin bu gibi eksiltmeye girecekler muvaffak olduklarına 
dair vesaik ibraz eylemeleri tercihe vesiledir. 

7 - Kapalı zarf usulile eksiltmeye konulan ü~ gurup için münakasaya 
gireceklerin teklif mektuplarını ihale günü 23-6·1938 perşembe ~ünü saat 
on dörde kadar belediye riyasetine tevdi eylemeleri ltzımdır. Postada _va
ki olacak gecikmeler nazarı itibare alınamaz. 

Talip olanların işbu şekil ve şerait dahilinde yevmi mezkCira kadar mü
racaatları ve yahut encümende hazır bulunmaları illn olunur. 

3361-1752) 3571 

icra 
Ankara icra Daires.i Gayri Menk 

ul Satış Memurluğundan : 
Fevzi Paşa mahallesi Çankırı cad

desinde kadastronun 78 adanın 13 
parsel numarası· ile imarca şuyulan
dırılan kadastronun 77 ada 13 parsel 
numarasından iki buçulC metre mu
rabbaı mahal ki imardan 716 ada 39 
parsel numarasını teşkil etmektedir. 
Sulh hukuk mahkemesi karariyle açık 
artrrma ile satıfa çıkarılmıştır. 

Evsaf ve mtiştemilatr: 78 ada 13 
parsel üzerindeki kargir binanın fab
rikalar sokağındaki bir numaralı ka
pısından girildikte tabanı tahta tav.a
nı bez üzerinde' yağlı boyalıdır., 'bü
yük bir holün solunda iki oda ve o
danın birisinden girilir. Bir hela ve 
bu odalarında üstünde bir oda ve 
Çankırı caddesine açıhr bir kapı ve 
ufak iki baca vardır. Holün ıol tara-. 
fında iki oda ve üstünde iç içe ufak 
iki oda vardır. Alt ve üst kattaki o
dalar ve ba~ar yalın Jcat tahta. böl-
m.ı...-a ..... yap•İ~•9t:rr. Heyeti u'rnumi-

yesine on bin be§ yii'z seksen beş lira 
kymet takdir edilmiştir. 

1 LAN 
lnhiaar Idareeinin . (inhisar) Y•Zl

lı bo§ rakı fİ§elerin.i ~itdaki fiatla 
aatm alıyorum. 

1 - 15 ve 25 santilitrelikleri . 1 ku
ruş 10 paradan ve 50 santilitrelikleri 2 
kuruş 10 paradan, 

2 - Elinizde bulunan bu kabil şi
şeleri. müeseseme teslim edip bedelini 
derhal alabilirsiniz. ' 

3 - Müessesemde herhangi bir su -
rette müşkülatla karşılaştığınız tak
dirde inhisar idaresinin Atpazarında 
eski osmanlı bankası binalarrndaki 
imalathaneıinc teslim ederek ayni fi:. · 
atla bedelini ala.bilinıiniz. 

Day~bey rakı fabrikası sahibi 
· Fuad Arı 

3790 

lstanbul Deniz Lv. A. 

Kazan borusu ahnooak 
M. M. v. Deniz Miftiez·satm'l(AIS 

Koiniiyonundaii f ·~ i rı ı.: . · ,. · -
1 - Tahmln edlfcn bcdell 6200 lira· 

ol~n s2a adet kazan borusunuitth.paU 
zarfla milnakuası 3.8.938 tarH\ineı. mü· 
sa<iif S{lrşcamba gilıriü ıiat tS"de \r'ekl-· 
let btna:uidaki komiıyoı\iımu.tda icra 
edilecektir. ' "' 

2 - Patıuı ,artınamesinl almak i&~ 
!eyenlerin .. her ' ilin komiıyonumuza 
müracaatları. · 

3 - MünakaAya girmek ieıteyert.le~ 
rin 465 liralık ilk teminatla'r'l ve ka
nuni bel&elerini havi zarflarını kapa
tılmış olarak mezkur Jilndeki )nUna
kasa saatinden bir saat eveline kadar 
komisyonumuza' vermeleri ve pcistacla 
vaki ol;ıcak gecikmelerin -rıazar1°dlk
kate alınmıyacafı. (1873) • ~3786 

Ankara Belediyesi 

Muhtelif yiyetek·. aimacak 
Ankıara Bdediyesind~n : 

1 - Belediye hastahanesinin ihtiya· 
cı olan pirinç, kuru fasulye, nohut, 
çay, sadeyağı, sabun, zeytinyağı ve 
kuru sebze on beş gün . müddetle açık 
ekıiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (2210,10) li
radır. 

Koyun et i ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Belediye hastahanesinin birse
nelik ihtiyacı olan 1850 - 2500 kilo 
koyun eti on beş gün :müddetle a~ık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (1250) bin 
iki yüz elli liradır . 

3 - Muvakkat teminatr (93,5). dok
san üç buçuk liradır. 

4 - Şartnamesini görmek isteyen. 
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 1 temmuz 938 cuma gü
nü saat on buçukta belediye encümeni-
ne müracaatları (1919) 3811 

Ekmek ve hrancala alınacak 
Ankıara Belediyesinden : 

1 - Belediye hastahanesinin bir se
nelik ihtiyacı olan 4500 kilo ekmek 
ile 150 kilo francala on beş gün müd
detle açık eksiltmeye konulmuştıır. 

2 - Muhammen bedeli (471) lira -
dır. . 

3 - Muvakkat teminatı (35,5) otuz 
beş buçuk liradrr. 

4 ~ Şartnamesini görmek isteyenle 
rin her gün yazı işleri kr 1 '::nın'! ve is
teklilerin de 1 temmuz 938 cuma günü 
saat on buçukta belediye encümenine 
nıüracaatlarr. (1923) 3815 

Odun ahnacak 
Ankara Belediyesinden 

1 - Belediye hastahanesinin ihti
yacı olan 13000 • 16000 kilo odun on 
beş gün müddetle açık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (352) lira-
dır. . . 

3 - Muvakkat teminatı (29,40) lira
dır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyenle
rin her gün yazı işleri kalemine ve is
teklilerin de 1 temmuz 938 cuma günü 
ııaat on buçukta belediye encümenine 
müracaatları. (1922) 3814 

Yaş sebze ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Beledi ye hastahanesinin bir se
nelik yaş ıeb~ ihtiyacı on beş gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuş
tur, 

2 - Muhammen bedeli (231) lira
dır. 

3. - Muvakkat teminatı (17,5) on 
yedi buçuk liradır. 

4 - Şartname ve listesini görmek i-s 
tiycnlcrin her gUn yazı i§leri kalemi
ne isteklilerin de ı temmuz 938 cuma 
günü saat on:.;J:iu'u~ l>eledfye eneti-
m.enine müracaatları. (1920) 3812 

Buı fabf.ikasi kiraya verileçek 
Ankara Belediyeainden : . 

1 - İtfaiye meydanrndaki buz fab
rikasının üç sene mUddetle icara ve· 
rilmesi on be~ gtin müddetle açık art
trrmaya konulmuştur. 

.,. 2 - Muhammen bedeli icarı üç se
netil! üç bin liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 225 liradır. 
4 - Şartnamesini gormek iatiyenle· 

rin her gün yazı işleri kalemine ve is
teklilerin de 1 temmuz 938 cuma gü
nü saat on buçukta belediye encüme -
nine .müracutları. (1921) 3813 

Parke döıettirilecek 
,Ankara Belediyesinden : 

\' 

1 - Gad muallim mektebi yanında· 
ki yola parke dö,enmesi iti on beş gün · 
müddetle açık eksiltmeye konulmu§ • 
tur. 

2 - Ke9if bedeli (899,44) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (75) liradır. 

· 4 - Keşifname ve gartnamesini gör· 
mek isteyenlerin her gün yazı işleri · 
kalemine ve isteklilerin de 24 haziran 
938 cuma günü saat onbuçukda beledi· 
ye encUmenine müracaatları. (1829) 

3656 

KÜÇÜK 
Satılık : 

Sabhk - Ankaranın her tarafında 
imarca parsellenmi§ küçük çapta inşa
ata elverişli arsalar Neşet Şeren Tel. 
2406 3036 

Sablık -Ankaranın her tarafında 
irat getirir beton, kargir ve ahpp ucuz 
evler ve apartımanlar Neşet Şeren Tel. 
2406 3037 

Sablık - Ankararun her tarafında 
imar dahil ve haricinde parça parça sa· 
tılabilecek toptn arazi, bağ ve bahçeler 
.~ eşct Şertn Tel: 2406 3038 

AceJe &abhk ev - Yeni şehirde Dev
let Şurası yarımda Elgiln S. No. s. 
2 kat 7 oda konforlu 745 M. bahçeli. 
Tl: 2406 Neşet Şeren. 3418 

Satılık - Koyunpazarmda, Ulucan
larda ve zahire pazarında iyi icar geti
rir kahvehane ve dükkan: Ticaret oda
sında Bahattin Pekel'e müracaat. 3552 

Satılık Apartman - Maltepe asfal. 
tında 856. M. arsa üzerinde bahçeli 4 
kat 2 daireli bahçesinde ayrıca iki oda 
konforu tam grajh Tl: 2406 Neşet 

3579 

Kelepir acele satılık çiftlik - Gölba
şı civarında 150 hektarhk çayırlr sulu 
çiftlik ehven fiatla verilecek. Tl. 248 7. 
Vahdi Değruer. 3582 

Devren satılık ..:._ Ani ~z;eret ·dola
yısi yle abonesi ile ve teferruatı ile dev
redilecek a§ evi. Tediyatta her türlü 
kolaylr~. Cebeci aşevi. :r1: 3199 3689 

Satılık kalorifer - Az kullanılmış 3 
kazan radiyatör ve boruları ile satılık -
tır. Telefon. No. 2988 3713 

Maktuan 1800 liraya - Ulucanlar
da Kaylan sokağmda 8 No. lu ev satı • 
lrktrr. Gezmek için Ulucanlarda 72 No. 
lu dükkanda sebzeci Ahmede, alma)t 
için Tl. 3366 ya müracaat. · 3748 

Satılık Kaptı Ka~b - Motörü sağlam 
Fort markalı kaptı kaçtı.Görmek ve 
görüşmek için tel: 1257 de Tahir Erişe 
müracaat. 3770 

Acele satılık ev - Y enişehirde 5 o
dalı ehven fiyatla verilecektir'. Tl. 2487 
Vahdi Doğruer. 3796 

Sablık araa - İataıyou arkasında 
imarca parsellenı:niş küçük çapta arsa: 
lar Tl. 2487 Vahdi Doğrucr. 3795 

S~tlltk :_ Ankararun., hei ta(af ıMa 
irat getirir beton kArgir ahıap ev ve 
apartrmiinlar, küçük çapta atular Tl. 
2487 Vahdi Doğruer. 3794 

Acele ıablrk bahçeli evler koopera
tif hineti - Mahiye '52 lira taksitli bir 
ev hissesi Tl. 2487 Vahdi Doğruer. 

3797 

Aranıyor : 

Möbleli oda aranıyor _ y enişehir
de aile nezdinde pansiyon veya müsta
kil konf~rlu oda aranıyor. Çankm Cad. 
Tan oteh 10 No. ya mektupla müracaat. 

3731 
. 

İş verenler : 

Muhasebeden anlar, Almanca bilir 

bir BaY.atı Kasyere, ve satıcrlxk yapacak 

bir erkek memur aranıyor. Anafartalar 

cad. Haraççx Kardeşler Mobilye Tica-
ret Evi. 3779 

Kadın terzi yanında . çalrşacak . bir 
b~yan kalfaya ihtiyaç vardır. Yenişe
hır Lozan meydanı Düzenli sokak 20 
No. ya müracaat. 3780 

Kurslar: 

-7-

İLANLAR 

1 Küçük illin şartları 
i Dört satırlık küçük ilinlardan : 1 
f Bir defa için 30 Kuruş 
itki defa icin 50 Kuruş 
l ti ç defa için 70 Kuruş 

'

Dört defa için 80 Kuruş i 
Devamlı küçük ilanlann her defası içini 
10 kuruş alınır. Meseli 10 defa neşredi
lecek bir ilin için 140 kuruş alınacaktır. 
Bir kolaylık olmak üzere. her satır, kef lime aralarmdaki bo3luklar müstesna• 

1
30 harf itibar edilmiıtir. Bir küçük ilanı 
120 harften ibaret olmalıdır .. 
Dört satırdan fazla her satır için aynca 

ı 10 kuruş alınır. 
: .................................................... i 

Kiralık: 

Kiralık Müıtakil Ev - Yenişehirde 
ilç odah bütün konforu haiz müstakil 
bir ev ucuz fiyatla kiralıktır. Müracaat: 
Yenişehir Sclanik caddesi No: 47 

3775 

Kiralık - Kavaklıdere civarında gü
-ien evleri otobüs durağına yakın elek
trik ve terkosu olan geniş hol üzerinde 
3 oda ve sair mü~temilatı havi bağlı ev 
kiralrktrr. Dahiliye Vekaleti mutemedi 
Ahmet Hamdi'ye ve yahut 1230 te· 
lefona müracaat. 3630 

Kiralık - Bahçe içinde müstakil bir 
evin üst katı devren kiralıktır. 4 oda, 
2 ufak oda, ıu, elektrik, hava gazı. Ye
nişehir Erdoğan sokak No. Su 8/31 
müracaat. 3688 

Kirlık daire - 4 oda, 1 hol, banyo, 
bütün konforu haiz, Halkevi yakınında, 
Denizciler caddesi, Hamamcı apartı
manr, daire 4. - Dört ayhk veya sene-
lik. İçindekilere müracaat. 3724 

Kiralık oc! • '}tklar N ecatibey ma-
hallesi Güzeller sokak 1 O cı yıl apartt -
man 2. ci kata müracaat. 3739 

Kiralık - Ankarada Anafartalar 
caddesinde birinci noter dairesi üzerin

deki aekiz odalı apartıman kiralıktır. 

Telefon 1152 numaraya müracaat. 
3745 

Kiralık - Atatürk bulvarında bet o

dalı apartıman mobilyalı veya mobilya
sız 3 aylık veya senelik. Telefon: 3648 

3750 

Kiralık - Kızılay bahçesine 2 daki

ka Demirtepe Urunç S. No: 9. 5 oda 

konf~rlu Ap. 6Ô lira. Yalnfa 2' ay~çin 
eşyalı eıyasız '45 lira. 3764 . 

Kiralık Bağ - Çankayada Mekteb 

arkasmda asfalt üzerinde dört odalı ve 
akar sulu mamür ve meyvah bağ kira

lıktır. Görmek istiyenler alt katta otu

ranlara ve pazarlık i~in adliye sarayı 

civarında Halıcı Ekmelc nıüracaatlarr. 

3767 

İş arayan) ar: 

lt aranıyor - İnşaat iı bap kalfuı 
betonar~e+köprü fabrika baca inşaatın
da çok tecrübeli almanca bilir taşraya 
gider Ulus'ta Kalfa rumuzuna mektup-
la müracaat. 3738 

Mürebbiye - TecrUbeli bir al~ 
mürebbiye aile nezdinde iş arıyor. Re
ferans verebilir Ulua'da mürebbiye tü
muzuna müracaat. 37 51 

Diplomalı bir alman hemıirc - Ev· 
lerde hastalara bakar, kolay usulle al -
manca dersler verir Ulus'ta A. D. ru -
muzuna milracat. 3791 

Tercüme - Almancadan türk!'eyc ve 
türkçeden almancaya her türlü, bilhu
sa teknik tercümeler yapılır. Posta ku-
tusu 2090 3798 3695 

Bir aşçı aranıyo.r 

Satış ~rtları: 1 - Satış peşin para 
ile 20-7-938 çarşamba günü saat 14-16 
ya kadar dairemizde yapılacaktır, 
Talipler gayri menkulün ıatılacak 
hisselerinin %de yedi buçuk nisbe
tinde pey akçesi veya milU bir banka 
mektubu veya teminat olarak kabulü 
lazım gelen tahvil vereceklerdir. Del
laliye ve vergiler satı§ bedelinden ö
denecektir. Tapu harcı tahliye mas
rafı müşteriye aittir. 2 - Satış günü 
arttrrma bedeli takdir olunan kıyme
tinden mezkCtr hiaaeye isabet eden 
mikdarın %75 §ini bulduğu takdirde 
üç defa arttırıldıktan sonra en çok 
artrrana ihale olunacaktır. İşbu art
tırma %75 şini bulmadığı takdirde 
4-8-938 perşembe günü· saat 14-16 da 
yapılacak ikinci arttırmada en çok 
arttırana ihale edilecektir. 3 - !hale 
bedeli hemen verilmediği takdirde 
müşterinin talebi üzerine yedi güne 
kadar mehil verilecektir. İşbu müd
det içinde ihale bedeli yatırılmadığı 
takdirde ihale bozulacak bundan ev
vel teklifte bulunan talibe ihale edi
lecek ve almağa razı olmazsa 13 gün. 
lük ikinci bir arttırma ile çok arttı
rana ihale edilecektir. Alakadarlar bu 
gayri menkul üzerindeki hak ve iddi
aların yirmi gün içinde dairemize bil
dirmeleri ve aksi halde hakları tapu 
sicilleriyle sabit olm;;ldıkça talebleri 
dinlenmiyecektir. 4 --. Arttırma şart
namesi 1·7-938 den itibaren dairemi· 
zin 938-40 dosyasrnda herkese açık 
bulundurulacaktır. Talipler daha ev
vel gayri menkulün imar vaziyetini 
ve saireyi ve şartname ve satı§ şart
larını görmüş ve kabul etmiş addolu
nacağı ilan olunur. 3799 

3 - Muvakkat teminatı 16S liradır. 
4 - Şartnamesini gfümek istlyen· 

!erin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklUerin de 1 temmuz 938 cuma gü
nü saat on buçukta belediye encilme - 15 saat sandığı yaphnlacak ' Daktilo Kursu - 48 inci devresine 1---------.-------

temdmdu'z 938 ilk haftasında başlıyor. 2 ..llllllllllllllllllllllllllllllllllllllh .. 
ay ~ ıploma verilir. Yenl hal arkaaı = : Y oğgad Memleket Hutahaneııi 

Ba§hekimliiinden : 
40 lira aylık ücretli hastahanemiz 

aşçılrğı münhaldir. İkinci a§çı, bula
şıkçı mevcuddur. İsteklilerin bonser
vielerile müracaatları ilan olunur. 

(3591/1915) 3808 

Bir baytar aranıyor 
Kütahya Belediyeainden : 

90 lira ayhk ücretli mezbaha bay
tarlığı münhaldir. İltiyenlerin bulun
dukları vazifelere aid evrakı müsbite 
suretleri ve bir kıta fotoğraflarile be· 
ledlyemize müracaatları. Şimdiye ka
dar bu işte çalışanlar tercihan almxr -
laL (3575/ 1911) 3805 

Zayilet 
Zayi - Su şehri nüfus idaresinden 

aldığım nüfus tezkeremi kaybettim. 
yenisini alacağımdan hUkmü olmadığı 
ilan olunur. Halen Ankarada Cebeci 
askeri hastahanesinde Su şehrin Sis 
köyünden İbrahim oilu Musa Öztaş 

3793 
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• Şirketler . 
İki yüksek mühendis 

veya mimar ile bir fen · 
memuru aranıyor 

Uınumi Mağazalar Türk Anonim 

Şirketinden : 
Biri Mersindeki inşaatımıza nezaret 

diğeri de beton arme hesabatını kont
rol etmek üzere iki yüksek mUheoditii' 
veya mimar ile bir de fen memuruna 
ihtiyaç vardır. v~ika ve referanslari
le nihayet en son 30 haziran 1938 ta
rihine kadar Ankarada, Ulus meyda -
nmda umumi mağazalar türk anonim 
~irketine tahriren veya bizzat müraca
atları. Posta kutusu 14. (1851) 3708 

nine müracaatları. (l!H8) 3810 

Süt ve yoğurt ahnacak 
Ankara Belediyesinden : . 

1 - Belediye hastahanesinin bir se
nelik ihtiyacı olan (2500 - 3000) kilo 
süt ve 200 - 2500 kilo yoiurt on beş 
gün müddetle açık eksiltmeye kon·u1-
muştur. 

2 - Muhammen bedeli süt 510; yo
ğurt 500 liradır. 

3 - Muvakkat teminatı (38,25), 
(37,S) liradır. 

4 - Şartnameıini görmek istiyenle
rin her &iin ya.zı işleri kalemine ve . is. 
teklilerin de ı temmuz 938 cuıma günü 
ıaat on buçukta belediye oncümenine 
müracaatları. (1917) 3809 

Sahhk eski otomobil lastikleri 
Ankara &lediyesinden : · 

OtobUs idaresinde bulunan 256 drg 
200 iç etki lastiğe istekli çıkmadıım
dan 15 temmuz 938 cuma gününe ka • 
dar bir ay içinde pazarlıkla satılaca
ğından isteklilerin her gün, cuma ve 
salı günl~ri saat on bucukta beledi ye 
enciimenine mUracaatla~r • .(1924) . 
3346 

Ankara Belediyesinden : 
1 - Su idareaine yaptmlacak 75 ta

ne saat sandığı on bet giln müddetle a· 
çık ekıiltmeyc konulmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli (340) lira· 
dır. 

3 - Muvakkat teminatı 24 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek isteyenle

rin her gün yaıı işleri kalemine ve is· 
teklilerin de 21 haziran 938 salı günü 
aaat on buçukta belediye encümenine 
müricaatlarr. (1832) 3659 

Krezil ve solfaf döfer ahnacak 
Ankara Belediyeıinden : 

1 - Sıhhat işleri. için 3000 kilo kre
zil ile 3000 kilo aolfat döfer on be' gün 
müddetle aç1k ekıiltıneyo konulmuş
tur. 

2 - Muhammen bedeli 2010 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (150,75) li

radır. 

4- Şartnamesini görIIH:lt iıteyenle
rin her gün yazı işleri kalemine ve is· 
teklilerin de 24 haziran 938 cuma günü 
saat on buçukta belediye encümenine 
müracaatları .. (1831) 3658 

YenıhamamapartmanrTe1:3714 3601 § K j R E Ç ~ 
~- -1 _ En eyi cins damarsız halis mer-: 

-
:! I llllll lll l lll l il il lllll l lll llllll lllL -_ : merden yapılmış Karaköy çalr ki-= 
= THIBET ESRARI = = reçlerini 2791, 2861, 1446 ve 3300: 
: : : telefonlardan arayınız. 2093 E 
'"11111111111111111111111111111 11 111 1 1 1 1ıs:' ':iıııııııııııııııııııııııııııııııııı•ıııi=' 

Kirahk dükkôn ve mağazalar 
Ankara Bel&diyeainden : 

Kapı No: Aylık icarı Senelik muvakat Te. 

89 Tuhafiyeci dükkanı 80 
91 lnşaat malzemesi ,, 105 
93 Hırdavatçı dilkkanr 70 
2 Orman çiftliği mağazası 160 
4 ,. ,. şarabhanesi 140 
7 Otel altındaki depo 15 

5 ,, " " 10 

72 
94,50 
63 

147 
126 
13,50 

9 
1 - Yukardaki nüınero ve isimleri yazrlı dükkan ve mağazalar on beş 

gün m~ddetlc açık artırmaya konulmuştur. 
2 - Muhammen bedelleri yukarda yazılmııtır. 
3 - §artnarnesini görmek isteyenlerin her gün yazı i§leri kalemine ft 

isteklilerin 24 haziran 1938 cuma günü saat on buçukta Belediye Enc~-
nine mUracaatlarr. (1830) 3657 
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H A s A N 
Yarını yağlı gece ve deniz kremile 

menekşe ve acıbadem 

Yôğsız Ka.r Kremi 

ACIBADEM Y AGI 
KREMİ 

Çilleri, sivilceleri, ergenlikleri izale eder. 
İhtiyarları gençleştirir, gençleri güzelleştirir 

HASAN ismine ve markasına dikkat. 3472 

Cildinizin tahriş edilmemesini 
isterseniz ? 

Dünyanın her tarafında seve 
seve kullanılan, ve cildi tıraş· 

tan sonra pamuk gibi 
yumuşatan 

2880 hraş bicaklar1nı kullamnıı. 

Muhtelif binalar yıkhrılacak ve enkazı laııttırilacak 
:Ankara Defterdarlğmdan : 

Ada Parseller 

322 19, 20, 21, 22 
322 16, 17, 18 
322 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15 
322 1, 27, 28, 3, 4, 23, 24, 25, 26 
331 1, 14, 15 
331 7, 8, 9 
331 4, 5 
331 10, 11, 12 
331 13 
326 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 25 
326 8, 9, 10, 11 
326 12, 13, 14, ıs. 28, ı8 
326 19, 20, 21, 22, 23, 24 
1696 Erkek lisesi hududu haricinde 

327 
327 
327 
327 
325 
325 
325 

bil'umum mebani ada 
tinde bulunanlar. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 25 
7, 8, 9, 26, 22, 23, 24 
10, 11, 12, 32, 34 
17, 18, 19, 20, 21 
1, 2, 20, 21, 4, 5, 6, 1 
21, 29, ıs. ı6. 11, 18 
8, 23, 10, ıı. 31 

323 1, 2, 21, 3, 4, 25 

dahi-

323 6, 19, 18, 22, 23, 17, 16, 24, 25, 14 
323 8, 9, 10, 11, 12, 13 
321 13, 14, ıs. 16, 17 
321 1, 28, 27, 3, 4, 5, 6 
321 ıı. 12, 21, 22, 23, 24, 18, 19, 20 
321 7, 8, 26, 30, 9, 10, 29 
340 Ada dahilindeki bil'umum me

bani. 

Muhammen Keşif 
Bedeli 
Lira K. 

--
1855 

903 
1232 
1781 
1862 
1141 
1036 
1610 
1001 
1641 
1582 
1596 
1477 
2030 

1344 
1414 
1106 
1197 
1841 
1617 
1540 
1799 
1631 
1155 
1890 
1106 
1631 
1302 
1910 

Dipozito 
Lira K. 

--
139 12 
67 73 
92 40 

133 62 
139 65 
85 58 
77 70 

120 75 
75 8 

123 12 
118 65 
119 70 
110 78 
152 25 

100 80 
106 5 
82 95 
89 78 

138 8 
121 28 
115 50 
134 93 
122 33 
86 63 

141 75 
82 95 

122 33 
97 65 

143 25 

1 - Tıp Fakültesi inşa edilmek üzere Sıhhat Vekaletince istimlak olu· 
nan Nümune hastanesi civarında kain ve yukarda ada parsel ve muham· 
men keşif bedeli ile dipozitoları yazılı bil'umum ev, dükkan, baraka ve 
bahçe duvarlarının hedmi ve enkazlarının belediyece gösterilecek mahal· 
le nakli ve yerinin mevcud yollar seviyesine kadar inşaata müsait bir şekil· 
de tesviyesi işi 24-6-1938 tarihine müsadif cuma günü saat 15 de Defter
darlıkta müteşekkil komisyonda kapalı zarf usuliyle artırması yapılacaktır. 

Artırmaya girebileceklerin Nafıa . Müdürlüğünden alacakları fenni eh· 
liyet vesikaları ve dipozito makbuzları ile birlikte sözü geçen günde mu
ayyen saatten bir saat evvel teklif mektuplarının Komisyona verilmesi. 

2 - Talipler fenni şartname ve keşif raporlarını ve haritasını görmek 
üzere Milli Emlak Müdürlüğüne ve Nafıa Müdürlüğüne müracaat edebi-
lirler. (1749) 3560 

\ 

H. M. GH ANFAR 
TICARETHANESI 

TESiS T ARlHl 1860 
Post Box No. 831, Tel Adresi: GHAZANFAR 

BOMBAY 

HİNDİSTANDA 
Türk mallarının en büyük alıcısı ve her nevi Hind malı ihracatçısı 
Referansları: Bombaydaki her hangi bir Banka ve Türkofis 862 

ULUS 
.................................................................................... ._ . . . . 
~ Devlet demiryolları ~ . . 
"'lııiİ111111111ııuı11111111111111ııu111ıınııııu111111111n111111111111111111111r 

Tıbbi ecza v:e malzeme ahnacak 
D. D. Yollan Salın Alma Komiıyo nundan : 
Muhammen bedel ve muvakkat teminat mikdarr aşağıda ayrı ayrı göste

rilmiş olan yedi liste muhteviyatı tıbbi ecza ve malzeme 5. 7. 1938 salı gü
nü saat 15 den itibaren sıra ile kapalı zarf usulü ile Ankarada idare bina
sında satın alınacaktır. 

. Bu işe girmek isteyenlerin muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği 
vesikaları ve beş bin liradan yüksek listeler için Nafıa müteahhidlik ve-

. sikası ve tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine ver
meleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Haydarpa-

şada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (1867) 3785 
Muhammen bedel Muvakkat teminat 

Lira Lira 
1 No.lu liste muhteviyatı 12113,53 908,51 
2 .. .. ,, 13477,38 1010,80 
3 .. .. ,, 1873,19 140,49 
4 ,, ,, ,, 4753,67 356,53 
5 " 

,, 
" 

3762,86 282,21 
6 ,, ,, ,, 19815,11 1486,13 

7 ,, .. ,, 6800,10 510,01 

2 grup tesisat münakasası 
Devlet Demiryolları Satın Alma Komisyonundan : 
Muhammen bedel ve muvakkat teminat ve mikdarları aşağıda yazılı 2 grup 

tesisatı ayn ayrı ihale edilmek şartiyle 1.8.938 pazartesi günü saat 15 den 
itibaren sıra ile Ankara idare binasında kapalı zarfla satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin aşağıda gösterilen muvakkat teminatlariyle 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve nafıa müteahhidlik vesikası ve teklifleri· 
ni aynı gün saat 14 de kadar her grup için ayrı zarf halinde komisyon reisli· 
ğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 235 kuruş mukabilinde Haydarpaşa ve Ankara veznelerinde 
satılmaktadır. 

Grup 
1 
2 

Muhammen bedel Muvakkat teminat 
1S1M 

Muzayyak hava tesisatı · 

Tav ocakları ve l:iavagazı tesisatı. 

Lira 
47.500,-

110.000,-
(1756) .• 

Lira 
3.562,50 
6.750,-

3732 

Kiralık arsa 
Vakıflar Umum Müdürlüğünden: · 

Muhammen Muvakkat · 
kıymeti teminatı Vakıf 1 

Lira Lira No. Nevi Mevkii 
50 4 ·82 Arsa Çankırrkapı 

Yukarıda evsafı yazdı vakıf arsa teslim gününden 31 mayıs 939 günü
ne kadar olan kiraın on gün müddetle artırmaya konulmuştur. İhale 22.6.938 
çarşamba günü saat 16 da vakıflar umum müdürlüğü varidat müdürlüğünde 
yapılacaktır. Tutmak ve şartlarmr görmek isteyenlerin adı geçen müdürlü· 
ğe müracaatları. (1852) 3709 

Sığır eti ahnacak 
Marmara U&&übahri K. Satm Alma Komisyonu Batkanlığmdan ~ 

Cinsi Kilosu Tahmini Fiatı Tutarı tık teminatı 
KurUIJ S. Lira Lira Kuruş 

Sığır eti 70.000 27 50 19250 1443 75 
1 - Komutanlık kara erlerinin senelik ihtiyaçlarından yukarıda mikda

rı yazılı sığır eti kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltmesi 2 - temmuz - 938 cumartesi günü saat 12 de İzmitte tersa

ne kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. Bu işe aid şartnameıi 
Ankarada deniz müsteşarlığı levazım müdürlüğünden İstanhulda Kasım
paşada deniz levazım satın alma komisyonundan ve komisyonumuzdan be· 

delsiz olarak alınabilir. 
3 - Eksiltmeye iştirak edec;ek isteklilerin 2490 sayrh kanunda yazılı ve

sikalarla birlikte bulundukları mahallin emniyet müdürlüklerinden alacak
ları ikişer kıta fotoğraflı hüsnühal vesikaları ve yukarıda gösterilen ilk 
teminatlariyle teklif mektublarmı muayyen gün ve saatten bir saat evveli
ne kadar komisyon başkanlığına vermeleri. (3576-1912) 3806 

Perçinci ve perçİ""--
ısıtıcı aranıyor 

Kırıkkalede çalıştırılmak üzere 
bu işlerde ihtisası olan birer iş
çiye acele ihtiyaç vardır. Yüksek 
ücret verilecektir. Yenişehir A
tatürk Bulvarı Güven apartımanı 
7 numaraya bizzat müracaat edil-
mesı. 3768 

18. 6- 1938 

5 dakıl(<ı fv..,~I ... 

Bir Gripin almadan evvel 

Istırabın ve ağrının en şid
detlisini en kolay, en çabuk ve 
en ucuz geçirmenin çaresi bir 
kaşe GRlPlN almaktır. Mide
yi bozmaz, böbrekleri ve kalbi 
yormaz. Aldıktan beş dakika sonra 

Ucuz- tesirli. zararsız 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. ismine dikkat. 
Taklitlerinden sakınınız 3781 

FLiT ıtaıma ÖLOIJRUR 
, 
• > Umumi dıpoıu ı . ... ,,,,., 1•llnbul, Gılııı, Vty•odı Hu ı 

• ........... •••••• .............................................. ,,,. tı ....................... , ... .. 
• 

iLHAN TARUS' un 
Küçük hikayeleri 

DOKTOR MONRO'NUN MEKTUBU yakında çıkıyor 
3696 

.. tttltt•u lltttltlhUttteHllUUtltttttlttttlltl llllttlttl r 1 fltUUlltftl11tUUMtllattttttttttttt 

5 çeşit eşya ahnacok 

Sıhidir 

ve dudakların cazibesini arttırır 
3626 

l~J 
ULUS - 19. uncu yıl. - No.: 6064 

İmtiyaz Sahibi 

Nurettin Kamil SUNER 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 

Yazı İşleri M üdiirü 
Mümtaz Faik FENlK 

ULUS Basnnevi : ANKARA 

Jandarma Genel Komuta?lığı Ankara satın alına komisyonundan: .. 
1 - Aşağıda mikdarı, tahmın ve ilk teminat bedeli yazılı çeşid eşya hizalarında gosterilen gün ve saatte sa-

tın alınacaktır. 

2 _ Bunlara aid şartname parasız olarak komisyondan alınabilir. 
3 - Eksiltme ve pazarlıklarına girmek isteyenlerin vaktinde şartnaırıed~ !azılı belge ve teminatı muhtevi 

teklif mektublarını komisyona vermeleri ve açık eksiltme ve pa~arhk ıçın de komisyona ibraz etmeleri. 
Tahmin bedeli tık teminat 

Ahın usulü Eksiltme vakti Eşya cins ve mikdarı 
ı - 2000 liralık kundura yağı 
2 - 600 ip kolan 

Kuruş Lira Ku. 
Açık eksiltme 20.6.938 pazartesi Sa. g 
Pazarlık 20.6.938 pazartesi Saat 11 
Kapalı zarf 21.6.938 salı Saat 10 
Kapalı zarf 22.6.938 çarşamba Saat 10 

65 Kilosu 150 
iı 
10.12 

660 
3 - 3000 arka çantası 
4 - 800 hayvan velensesi 
5 - 32 askı tertibatlı arka tezkeresi 

240 kablo bobini 

48 Tanesi 
450 ., 

1100 ,, 

4000 Tamamı 300 
Açık eksiltme 23.6.938 perşembe Sa.10 
(1658) 3372 

• 

YENi SİNEMALAR HALK 
BU GON BU GECE 

NAZAR BONCUGU 
Baş Rollerde 

Shirley Temple • Victor Mc. ~len 
Rudyard Kipling'in eserinden 

nakledilen bu film. binlerce figüran 
refakatinde tamamen Hincliıtan'da 

çevrilmiştir 
Seanslar 

2.45 - 4.45 - 6.45 
Gece 21 de 

..1lllllL. - -- ---- -- -- - • - -- -- -- -- -- ---- -- -- -- -- -- -- -- ----,ımır 

BU GON BU GECE 
France1 F . ltt'mer • Ray Mılland Nolan 
. tarafından temsil edilen mevsimin en 

güzel Tabii Renkli filmlerinden 

MEŞ'UM GEMi 
Aşk heyecan ve macera film1 

Seanslar .... 
1 

2.30 - 4.30 - 6.30 Gece 21 de ti> 
~ 

Saat 2.30 da tezilatlı 40 - 30 • 20 -
•1===================================111 


