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Bügün 7 incide 

MENGEN KÖYLERİN 

Bürhan Belgenin 
güzel bir röporta 

Bir Suriye gazetesinin verdiği haberlere göre 

Türk kıtalan Hataya girmek üzer 
Büyük Şef Atatürk Savarona yatında 

Erkanıharbiye konuşmala 
anlaşma ile nelitelendi 

Mareıal (akmak 

general Özalp 
B. Menemendoğlu 
İstanbula glHiler 

Kabinenin bugün bir 

toplantı yapması 

muhtemel görülüyor 

Hatayda asayiş 
Fransız askerleri 

müsavi mikdarda 
tarafından temin 

Türk 
edilece 

Orman 
iıletmeleri 

Kemal ÜNAL 
İlparta mebusu 

Türkiye ormanlarının, cumhuriye
te kadar ıUren hazin bir tam vardır. 
Son yarım uır içindeki halini ise fe
ci diye vaııflandırmak lazım gelir. 

Yeni rejim, orman mevzuunu mü
him bir dava olarak ele aldı. Yurd 
coğrafyasının toprak ve ıu kadar mü
him bir unauru olan ormanların ko
runması itini yıllarca tetkik ettirdi. 
Bu korunmanın prtları nelerdi. ? .•• 

Bunun münakaşuı uzun .ıürmüıt~r. 
Harabi sebebleri üzerinde ıse uli ıt
tifak edilememiştir. 

Derhal söyliyelim ki bu ittifa~ız
lık, ıebeblerin derecelerini tayınde 
baılıyordu. Ormanı köylü m~ daha 
çok harab eder, müteahhid mı?.. A
ğaçlara yangınlar mı ôaha çok zarar 
verir hayvanlar mı? ... 

Sihatli bir karar almak isteyenler 
bu münakaplan sabırla dinlediler. 
Nihayet 1937 orman kanunu, büyük 
btirabın sert ve zarurt kararını orta
ya koydu. Ve toplu bir bakı.la bütü.n 
aebeblerin zarar istikametini sert bjr 
çenberle kapadı. Orman işletmesi, bu 
kanunun bir çok prensipleri içinde 
mühim bir yer alır. Konan yeni esas 
tudur : 

"Devlet ormanları, devlet tarafın· 
dan itletilir . ., Kanun, bu iıletmenin 
ana hatlarını da, çizmiştir: Ormanlar
da ağaçlar amenajman planlarına 
göre devlet tarafından kesilir, tom· 
ruk haline getirilir, ormana yakın 
bir yere istif edilir ve aatıf, orman 
dıı·nda yapılır. 

Bu prensip, müteahhit baltasını or· 
mandan çıkarmıştır. Öyle müteahhit 
ki bir çoğunun kar ve karakter ölçüsü 
arttırma için koyduğu bir kaç kuruıluk 
teminat akçesinden ibarettir. Bu 
teminatla bakir bir ormanın sessizli
ğine aokulup bütün ihtiraaiyle e· 
!indeki baltayı savuran bir çok müte
ahhidlerin hikayelerini hep biliriz:. 
Bu tahribqilik tarzı, 1937 orman ka-

(Sonu 9. uncu :sayfada) 

Dün alrı-nlıi elı•prU. bal
lanan luumi 11agonla, Genel 
Kurmay BQfkonı Maref'Jl Feo
ai Çakmak, Milli Müdafaa V•
lıilimu Gen•ral Kaaını Oıuılp, 
Hariciye Velıcileti Umumi Ka
tibi Numan Menemencioilıı I•· 
tanbııl' a harelıet etmifler uc İa· 
ta.yoncla qurlanmıtlarclır. 

BtqvelıilimUle beraber I• 
tanbul'cla Dahiliye, Maliye, Ha
riciye, Nalıa VeltillerimU de 
bulunmaktadır. 

Antakya, 19 a.a. - 17 tari 
gazetesi Antakyadaki türk -
keri müzakerelerinde Çan 
selesinin de bahis mevzuu 
yuıyor. 

Ayni gazete, diğer bir ha 
kiyede iki bin Senegal aske 
cağa gitmiye müheyya bul 
bildirmektedir. 

18 tarihli Eko dö Siri, An 
erkim harbiye müza1'ereleri 
ma ile neticelendiğini, Sa9 
vali tarafından idare edilece v 

tin müsavi mikdarda ve bir f 
mandasında tilrk ve franıu: 
rafından temin olunacağını 

kıtaatının pazar günü (bugü 
Sancağa gireceğini yazıyor. 

V elıillerimiain büyük ı.,.,,.,_ 
nın ldanbulJa bulunmaları Jo
layuile, ltabinenin haltalılı nor
mol isfimcanı ldanbul'Ja yap
maa o. bu toplantıya dün d
,_,. /danbül'a luııHlıet •tmİf o
lan Genel KRrmay B"flıanımıa 
Marcf'll F•vai Çalımafın H 

Dq Balıanlılı Genel S.kreteri 
B. Menemencioğlu'nuı İffİrcik 
.,,... .. naıı1a1 .... wir. 

Or6•neral Atım Gümlüs'ü ~ıyan Hataylı melıtebliler (Sonu J. uncu say 

Diln _.,_,.1ıi .Jı•pr .. le Em
niyet itim Gen•l Direlttörü B. 
Şiilırü Sölırheıuüer de l•t«nha
l' a ,itmiftir. 

ltalya, dünya 

kupasını yine kazandı 
Paris, 19 .a. - Futbol dünya ku~ı 

final maçr, burfin Kolomb atadyonnıb• 
da İtalya ve Macaristan millt takımları 
irasında oynanmıftır. Bu aene daha zl. 
yade genitletilmi• bulunan muauam 
stad, ma.çın baflamammdan daha bir aa-

(Sonu 9. uncu say/adı) 

Vergilerden yapılacak tenziller ve alınacak tedbirlerle 

TEMMUZ BAŞINDAN İTİBAREN 

Sinema fialları 
yüzde 40 inetek 

Gazinolardaki yiyecek ve 
fiatlarının da ucuzhyabileceği 

içecek 
anlaşddı 

Hayat ucuzluğu üzerinde tesir yapacak ehemiyette büyük me
ıeleleri teker teker ele alan hükümetimizin, aynı zamanda içti· 
mai hayatımızı da ali.kahyan bir derdi de hallettiğini müjdele
riz: Halkımız, ıinemalara Ye eflence yerlerine daha çok az bir 
para ödiyerek girebilecekler ve bugünkü fiatlarma iöre ıene bir 

htanbulda. Maliye Vekili ile birlikte ıine- hayli az para ödiyerek crazinolarda eğlenebileceklerdir. 
ma v.e ıazıno lahiplerini toplayarak ıinema • 
ve eglence yerlerinin duhuliyeleri ve ıui-

nolarda yenilen, içilen maddelerin Halkm ve bu itle uğrqanların 
ucuzlatılmaıı tedbirlerini arıyan menfaatlerini telif etınit olan 

Dahiliye Vekilimi% ue PaTti devlet kararı, temmuz batından 
Genel Sekreteri B. Şükrü Kaya itibaren tatbik mevkiine konula-

---------------. caktır. 
latanbulda bulunan Dahiliye Veki-

iımitte Atatürk günü 
İzmit, 19 a.a. - AtatUrk'Un lzrnite 

ilk defa ayak bastıklarının on yedinci 
yıldönümü münasebetile bugün ,ehri
mizde cofkun bir bayram ve tezahürat 
yapılmııtır. 

Halkevi tarafından hükilmet konağı 
bahçesinde tertib edilen bir merasim
de Atatürk'ün İzmit'e ilk eelitine aid 
hatıralar B. Rifat Yüce tarafından an
latılmıf ve Nuri Doğan tarafından 

Büyük Şefin o gün lmıitte ıöylemif 
olduğu tarihi hitabe halka okunmuf
tur. 

Törende bulunan İzmit halkı ikram 

edilen limonta ziyafetinde bulunmUf· 

tur. 

Gündilz bayraklarla ailalenmif tehir 
gece de bol ı9rklarla donatilm.,ar. -

li ve Parti Genel Sekreteri B. Şükrü 
Kaya ve Maliye Vekili Bay Fuad 
Ağralı, dün ıinema ve gazinocuları 
tophyarak sinema ve eğlence yerle
rinin duhuliyeleri ve eaıinolarda ye
nilen içilen maddelerin ucuzlatılmaıı 
çarelerini araştırmıtlardır. 
Yapılan tedkik neticesinde vergi

lerden yapılacak tenziller ve alınacak 
bazı tedbirlerle sinema duhuliyelerin
de yüzde kırka yakın tenzilat yapı
lacağı ve gaı:inolardaki istihllk mad
delerinin hayli ucuzlatılabileceii an
latılmıftır. Bu ucuzluk çarelerinden 
batka halkımızın ve gençlerimizin ıi- Maliye Velıüimiz B. Fuatl Afralı 
nemalardan azami bir ıekilde iatifa- tır. Yeniden ve ucuz fiatlar il.zerine 
delerini temin makaadiyle cumartesi 'E,.,ıt edilen tarifeler, temmuzda tat
ve pazar günleri ucuz halk matinele- bık edilecektir. Sinema ve gazinocu
ri ve haftada bir gün mekteblilere ve lar, halkımızın sinema ve gaı:inolar
gençlere gayet ucuz olarak öğretici dan ucuzca istifadelerini temin için 
ve eğlenceli filmler gösterilmesi ka· kolaylıklar göstererek vekillerimize 
rarlaftmlmııtrr. Gazino ve bahçe ta- yardım etmitler ve vekillerimiz bun
rifeleri bu ucuzluğun temini maksa· dan çok memnun olarak kendilerine 
eliyle J.Clliden tedkike tlbi tutulacak teıck5ilr etmiflerdir. 

Bayan Gökçen Bükreş 
hararetle karşdandı 

Kahraman tayyarecimiz Bükr 
bir hava mitingine iştirôk et 

Bayan Gökçen tayyareye binmiye lttuırlanırken 
Belgrad, 19 a.a. - Anadolu Ajan

sının hususi muhabiri bildiriyor: 
Bayan Sabiha Gökçen, bu sabah sa

at 10 da Bükreı'e müteveccihen Bel
grad tayyare meydanından uçmuıtur. 
btikbalde bulunanların cümlesi, teı· 
yide de hazır bulunmuıtur. Yugoelsv 
askeri hava kuvvetleri kumandanı, 
refakatinde kırkı mütecaviz tayyare 
zabiti ile, tayyare meydanma getmit 
ve Bayan Sabiha Gökçen'i soı&mla
mııtır. Tilrk ve Yugoslav marıları 
çalındıktan ve veda merasimi ifa o
lunduktan ıonra Bayan Gökçen be
fUf bir çehre ile haı:ırunun birer bi
rer ellerini aıkmıf ve pek dinç ve 
zinde bir halde tayyaresine binerek 
havalanmıt ve üç defa tayyare karar
elhmı sellmladıktan •onra Bilkreı 
yolunu allllJftır. 

Dün akpm elçimizle refikası Ba
yan Haydar Aktay tarafından bir ak
pm yemeği verilmiı ve onu takib e
den ıuare sabahın dördüne kadar bü
yük bir neıe içinde geçmi9tir. 

(Soaa f. ancıı u ladı 

Fenerbah 
30 yaşınd 

Sarı lôcivertliler Yu 
muhtelitini 2-0 yen 

Türkiye'nin, en ıerelfi bir 
malik ve çolıı aevibnit kulüpleri 
ri olan F enerbahçe dün kunaluı 
olUZUncu dönüm yılını kutıan.ı 

Fener ıtadında, on bin seyirci · 
zurunda l'Üzel bir tören yapılnuı, 
reseni ve and içmeden sonra Fene 
çe birinci talamı, yunan muht 
bir m.ç yap1111ıtır. 

Hakim ve süzel bir oyundan 
san licivertliler 2-0 l'alip l'elmiıle 
Törenin ve maçm tafailab 6 mcı 
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Tıpkı onun gibi 
- Oku oğlum: Okuyabildiğin kadar oku. Cumhuriyetin ~ büyük 

nimetlerinden biri, bütün memleket evladlanna okuyup öğrenmek im
kanını vermiş olmasıdır. 

Bu sözü tam yarım asır önce bir' fransız babası on yaşındaki çocuğu· 
na söylemişti. O çocuk bugün Fransanm en ileri devlet adamlarından 
biri, başvekilidir. Baba, ateş karşısıiıda ter dökerek ekmek pişiren ve 
ekmeğini böyle kazanan bir fırıncı idi. Pişirip sattığı ekmekten daha 
kıymetli bir nimet olarak okumağı evladına tenbih ve telkin edişinde, 
yarım asır önceki F ransanın, çocuklarını okutmakta uğradığı güçlükler 
kolayca sezilebilir. . 

Türk cumhuriyeti de o zamanın Fransası gibi bu davanın bütün 
müşküllerini idrak etmiş, demokrasi ve bizzat cumhuriyetin halk bilgi
si ve terbiyesi üstünde durabileceğini bir prensip olarak benimsemiş ve 
onu gerçekleştirmek için canla başla çalışma yolunu tutmuştur. Fakat 
son asırda Osmanlı devleti ve bilhassa Abdülhamid, başka milletlerin 
ilk tahsil işini dört elle halle koyuldukları bir devirde aciz ve meskenet 
içerisinde uyuşmuş ve milleti uyutmuş olduğu için cumhuriyet devri o
kuma, yazma bilmiyen büyük bir yekun tevarüs etmiştir. 

Genç rejimin senelerdir çalışmasına rağmen 1935 nüfus sayımının' 
son aylarda biten umumi neticelerine göre o tarihte okuma bilenlerimi
zin yekunu bütün nüfus içinde nihayet iki buçuk milyon olabilmiştir. 
Tahsil çağında bulunan çocuklarımızın okuyabilenleri sayısını sekiz . 
yüz elli bine yükseltebilmişiz. 

Bugünün tekniğe dayanan ve memleket müdafaasını hedefliyen 
hayatına bütün milletin bilgi ve terbiye yolundan hazırlanmasındaki 
ehemiyet ve zaruret cümlece bilinmektedir. Bizi asla tatmin etmiyen 
bu günkü okuma durumuna varabilmek için bile ne kadar emek veril
diği ve masraf edildiği göz önüne getirilecek olursa her türk ana babası 
çocuğuna: 

- Aman evladım oku. aman yavrum çalış; cumhuriyetin en büyük 
nimeti okumaktır. 

Demesini bir an unutmamalıdır. 

Gümrüklerde kolaylık 

Vekôlet yeni 
emirler verdi 
Eşya sahibleri ile ~mrük idarderi 

arasında tarife tatbikatından doğan 

ihtilafların halli için gi.imrük tarifesi 
kanunu mucibince kurulan eksperle
re, eşya sahibleri tarafından ne suretle 
müracaat edileceği ve bu hususta ya
pılacak muameleler hakkında gümrük 
ve inhisarlar vekaletince gümrüklere 
bir tamim gönderilmiştir. 

Bu tamimde, gümrüklere gelen eş
yanın muayenesinde tayin edilen tari
f eyi eşya sahibleri kabul etmezlerse 
yapacakları itirazların bir zabıt vara
kasiyle tesbit edileceği tasrih olu:ı
muştur. Şayet gümrüğün tatbik ettiği 
tarife numarasını mal sahibi kabul e· 
derse sonradan ekspertiz istenmiyece-
ği ve eıya sahibinin beyannamede gös
terdiği tarife numarasının gümrük i
daresince kabulü halinde de ekspere 
gidilemiyeceği ve ancak 1723 sayılı 
kanun muciıbince eşya sahiblerinden 
aranılacak farkı resimler için eksper
tiz taleb olunabileceği gösterilmi,tir. 

Bundan baıka tamim. işin ekapre 
sevkinden evel gümrük Amirinin ve 
merkezde tarife müdürlüğünün ihti· 
lafı tetkik ederek bir karara bağhya
cağını ve bu karar da mal aahibi tara
fından kabul edilmezse o zaman tkı
perler heyetine gidileceğini eeaa tut-
·mu9tur. 

Hasan • Ali Yücel 

Avcılar nasıl 
avlanmah 

Bolu mebusu B. !smail Hakkx Uz
may, kara avcrlxJ.ına ek olarak hazırla
dığı kanun teklıfini Kamutay reisliği
ne takdim etmiştir. 

Tek.lif projesini, avlanmayı silah ve 
av köpeklerinin yardımx ile ve icabın-
da tuzakla yapılmak suretile vasıflan· 
drrmaktadır. Kara avcılığı kanununda 
yazxlı bulunan bütün hayvanlar tüfek· 
le avlanacaktır. 

Sekiz kalibrodan 36 kali:broya kadar 
saçma ve kurşun atan düz ve yivsiz 

namluya ve namlusu 70 santimetreden 
uzun olmamak ve nişanga~lar 300 
metreden ileriye ayarlı bulunmamak 

şartile 5.6 milimetreden 11.5 milimet· 
reye kadar fişeklere mahsus düz, yiv
siz veya bir yivli çifte ve tek namlulu 
silahlarla 6 ve 9 milimetrelik floberler
de av silahı olacaklardır. 

Bu tüfeklerle kullanılacak malzeıne 
ve cebhane de av malzemesi olacaktır. 
M;emleketimize hariçten getirilecek 

kıymetli cins av köpekleri 25 sene müd 

detle ve av fişekleri ve kovanları, her 
tUrlü vergiden ve gümrük resimlerin
den muaf olacaktır. 

Barut ve saçma, askeri fabrikalara 
mal olduğu fiat üzerine nakil masraf
ları ilavesile halka satılacktır. 

Tüfek ve tuzaktan _gayri vasıtalarla 
avlanmak yasak olacak ve kuşlar için 
tuzak kullanılmıyacaktır. Bu hüküm
lerin akıine hareket edenlerden yirmi 
be~ liraya kadar ceza alınacaktır. 

Ç~G 1 RI 
X lzrnir vilayeti turistik yollan ka

nunu layihaaını müzakere etmek üze
re teşekkül eden muvakkat encümen 
bugün saat 10 da toplanacaktır. 

ULUS 

Bugünkü Kamutay r;·A·K·A·M'i'ARL'A" TÜRKiYE 
Kamutay bugün toplanacaktır. İ ............................... . VilAyetlerin gelir tahnıinleri 

Ruzname şudur : 
Haklarında müstaceliyet kararı 

verilen maddeler 
1 - İzmir vilayeti turistik yolları

nın inşası hakkında kanun layihası ve 
muvakkat encümen mazbatası 

Bir defa müzakereye tabi olan 
maddeler 

1 - Çıldmn Çamdıra köyünden 
Be<ieloğullarından Haydaroğlu 'Garib 
Demirkayaoğlunun ölüm cezasına 
çarptirılması hakkında başvekalet tez
keresi ve adliye encümeni mazbatası 

2 - Gazi antebin Yahni mahallesin
den Muharrem oğ. şöhretli Ahmetoğlu 

Bostancı Osman Eflatunun ölüm ceza
sına çarptırılmasına dair başvekalet 
tezkeresi ve adliye encümeni mazba
tası. 

ikinci müzakeresi yapılacak maddeler 
X 1 -Türkiye - Lehistan konsolos

luk mukavelesinin tadiline mütedair 
protokolün tasdiki hakkında kanun la
yihası ve hariciye encümeni mazbata
sı 

2 - Ulusal bayram ve genel tatiller 
hakkında 2739 sayılı kanunun 2 inci 
maddesine bir fıkra ve mezkur kanuna 
bir madde ilavesine dair kanun layiha
sı ve dahiliye encümeni mazbatası 

3 - Yüksek mühendis ve teknik o
kulları mezunlarının mecburi hizmet
lerine dair kanun layihası ve nafıa ve 
adliye encümenleri mazbataları 

Birinci müzakeresi yapılacak mad
deler: 

X 1 - Kazanç vergisi hakkındaki 
2395 sayılı kanunun bazI maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun layihasI 
ve iktiısad, maliye. adliye ve büdce en
cümenleri maz;bataları 

2 - İdarei umumiyei vilayat kanu
nunun muaddel 84 üncü maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun layihası 
ve dahiliye encümeni mazbatası 

3 - Meşhud suçların muhakeme u
sulüne dair 3005 saydı kanunun 1 in
ci maddesinin değiştirilmesi hakkın
da ceza muhakemeleri usulü kanunun 
bazI maddelerinin değiştirilmesi hak
kında ve meşhud suçların muhakeme 
usulü kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun layiha
ları ve adliye encümeni mazbatası 

4 - Pul ve kıymetli Uğ1d bayileri
le bunlara verilecek beyiye aidatı hak
kında kanun layihası ve maliye ve 
büdçe encümenleri mazbataları 

X 5 - Türkiye cumhuriyeti ile sov
yet soyalist cuinhuriyetleri ittihadı a
rasında hudud hadise ve ihtilaflarının 
sureti tetkik ve halline müteallik muka 
velenamenin tasdikine dair kanun ıai 
yihası Hariciye ve milli müdafaa en
cümenleri mazbataları. 

Sağhk propaganda 
afişleri 

Sağlık ve sosyal yardım bakanlı ğ ı 
halkımizı sağlığını korumaya alıştır· 

mak için muhtelif hastalıklara aid sağ
lık propaganda afişleri hazırlanmıştir. 
15 cins olan bu afişlerden onar bin ta
ne basxlarak afişler mekteblere, 
iskelelere, istasyonlara, vapurlara, 
rıhtımlara, halkevlerine ve sair umumi 
yerlere asılmIŞtir. Bu afişlerin 
mevzuları kara sinek, kara sine
ğin mikrobları ve pislikleri nasıl gı
dalara bulaşır, tahta kurusu, pire, sivri 
sinek hangi hastalıkların nakilidir, ti
fo ve kara humma nasıl bulaşır, nasrl 
korunmahdır. kuşpalazı ,kuduz, lekeli 
humma, prbon, menenjit, çiçek, barsak 
kudrları kaç türlüdür ve zararları ne
lerdir. Bir yaşına kadar çocuk ölümle
ri, neden olur. Anneler çocuklarım na
sıl korumalıdır, bir m ekteblinin 24 sa
atlik programı, bir çürtik diş ne yapar. 
Afişler halkın alakasını oelbedecek şe· 
kilde renkli resimli ve büyük yazılı· 
dır. 

Vilayetlerimiz: BİLECİK 
Rakamlarla Türkiye serimizden 

bugün Bilecik vilayetine aid rakamlan 
veriyoruz: Bilecik, gerek mesaha, ge
rek nüfus bakımından en küçük vila
yetlerimizden birisidir. Fakat coğrafi 
mevkii itibariyle huausi bir ehe.miyet 

taşır. Bilecik, Marmara bölgesini Orta 
Anadolu'ya bağlayan sahanın üzerin • 
dedir ve bir taraftan Marmara bölgesi· 
nin kendisine mahsas olan şartlarmı, 
diğer taraf tan orta yayla ikliminin hu· 
susiyetlerini taşır. Bu hususiyet, ilk ba
kışta Bileciğin kazaları arasındaki nü· 
fus farkında kendisini gösterir. 

Mesela 935 kare kilometre olan mer
kez kazada nüfus kesafeti 25 dir. Buna 
mukabil 625 kare kilometre büyüklü
ğünde olan Bozüyük kazasında 4723 
vatandaş vardır ve bir kare kilometre
ye 76 nüfus gibi, yüksek bir rakam isa
bet etmektedir. 210 kare kilometre bü
yüklüğündeki Osmaneli'nde 9190 nü
fus vardır ve bir karekilometreye 44 
nüfus düııer. Bu iki yüksek rakama mu

k~hil, 1765 kare kilometre olan Söğüd. 
de kesafet 16, 1155 kare kilometre 
olan Gölpazar'mda 15 dir. 

Bilecih aid rakamların bir hususi
yeti de şudur : Nüfusa, 4102 olan mer
kez kazanın yüz nüfusundan 47.7 si 

kadın, 52.3 Ü erkektir. Halbuki bütün 
Türkiye nüfusunda kadın nisbetinin er• 
kekten cok olduğunu biliyoruz. ikinci 
olarak merkez kazanın nüfusunun 4102 
olmasına mukabil, mesela Bozüyüğün 
nüfusu 7873 dü~. Bütün vilayet nü.fo
sa, 60130 erkek, 65291 kadın olarak 
125421 dir ve vilayet umumi mesahası· 
na göre kesafet 27 dir. 

Bileciğ"in, 375 köyü vardır ve bu 
köylerde nüfus vasatisi 285 dir, Halkın 
büyük kısmı, birçok Anadolu şehirle • 
rinde olduğu gibi topr~ mahsulleri ile 
uğraşır. Sanayi ve küçük sanatlarla uğ. 
raşan 3122 erkek, 214 kadın olmak ü-
zere 3336 dır. Buna mukabil toprak 
mahsulleriyle uğraşan nüfus, 31582 er
kek, 31327 kadın olarak 60909 dur, ki 
bütün nüfusun yüzde 50.2 sini teşkil 
eder. 

Bilecik'de bekar ve evli nüfus nis
betleri kadınlarda bir yakınlık göste
rir : 26911 kadın bekar ve 28220 ka
dın evlidir. Ha~buki 26349 evli erkeğe 
mukabil, 32639 bekar erkek vardır. 

Bir yıl büdçe yıh tahsilatı evvelki 
tutularak esas hazırlanacak 

Vilayetler idaresi kanununun 84 üncü maddesinin değiştirilme
sine dair olan kanun projesi, Dahiliye Encümeninden geçerek 
ruznameye almmış.tır. 

1 
Vilayetlerin gelir büdceleri-

1• t b ld b. . 1 nrn hesablarında esas tutulacak s an u a ır e1naye 1 hükümleri ihtiva eden madde şu 
sebeblerle hazırlanmıştır: 

"Varidat büdçelerinin tanzimin 'ie 
Bir sarhoı arkadaJIRI vurdu getirilen geçen mali yıhn tahsilat 

mikdarlanna göre hesablarma göre 
hesablanıp büdçelere korunası grup ih· 
tisas encümenlerinin de kabulüne 
mukteren esaslardan olduğu halde ba
zı vilayetler inkişaf ihtimallerini ileri 
sürmek suretiyle tahminlerde bu esa
sın haricine çıkarak büdçelerini yük
seltmekte ve mukabilinde masraf ter
tiblerini arttırmakta oldukları gibi bir 
defaya ve bir seneye mahsus olan akar 

İstanbul, 19 (Telefonla) - Dün 
akşam Kasunpaşada bir cinayet oldu. 
Havuzlarda tornacılık yapan Enver is
minde bir gençle Ali, Alaaddin, Mu
rad, Fikret. Nihad isminde beş arka· 
daş Kasımpaşada Halilin kahvesinde 
toplanmışlar, oyun oynamışlar, sonra 
bahçenin arka ksmında rakı içmeğe 
başlamı!llardır. Bir aralık Alaaddin 
tabancasını çıkarmış, havaya ateş et -
mek istemiş, arkadaşlardan her biri 
tabancayı almak istemiş, bu arada si -
lfilı patlamıştır. Çıkan kurşun Envere 
rastlamış ve dimağını parçalryarak ö
lümüne sebcb olmuştur. 

Memurlara aid tahkikat evrakı 
Memurlar muhakemat kanunu hü

kümlerine göre eksiklikleri bitirilen 
tahkikat evrakmm bir hafta içinde i
dare heyetlerince karara bağlanması 
ve vuku bulacak mezuniyet taleblerine 
15 gün içinde cevab verilmesi İç ba
kanlıkça vilayetlere bildirilmişti. Ba
kanlık, i~lerin yapılıp yapılmadığını 
devamlı olarak bilmek üzere her ay vi
Ja.yet.Jerden memurlar muhakemat işle
rine ait birer cetvel gönderilmesini is-· 
tcmiş ve cedvellerin gönderilmesi şek
lini ayrı ayrı maddeler halinde vila
yetlere bildirmittir. 

Vergi muafiyetlerinden 
faydalanan müesseseler 

Kamutay; vergi ve resimler muafi
yetinden faydalanan sınai müesse5ele
rin bu vergi ve resimlerin tahakkuk 
tarzına aid olmak üzere al!kalı bulu
nan kanunda muayyen muameleleri 
yapmadrkları takdirde yalnız ceza ve
rerek vergi ve resimler muafiyetinden 
mahrum edilemiyeceklerini, sanayii 
teşvik kanununun otuzuncu maddesi-

satış bedellerinden mütevellid gelir· 
lere dayanarak büdçelerinde senelere 
şamil daimi mahiyeti haiz hizmet ve 
masraflar ihdas etmekte bulundukla
rından, muvazeneye müesair olan bu 
halin önlenmesi ve hazan büdçelerin 
tanziminde derpi§ edilmiyen borç tak
sit ve faizlerinin ve programlr işlere 
aid muhassasatın i11vesi imkanlarının 
temini maksadiyle sunulan kanun la
yihası hazırlanmıştır." 

Yeni madde şudur: 
- fdarei umumiyei vilyet kanunu

nun muadel 84 üncü maddni aşağıda 
yazılı şekilde deği§tirilmittir: 

A) Varidatı azaltıcı ve ç.oğa1tı<:ı ae• 
bebler bulunmadıkça viUl.yet gelirleri, 

geçen mall yılın tahsil!t mikdarlarına 
göre, hesablanarak büdçeye konur. 

'Gelirlerin arttığı, tevsik ve dahiliye 
vekaletince kabul edilirse fazlası na
zarı dikkate alınır. Tevsik edilmemiş 
olan fazlalarm karşılıkları, daimi mas-
raflar ve programlı işler haricinde ka
lan tertiblerden, merkezde mütcşerol 
büdce tetkik komisyonu karariyle, 
tenzil edilmek suretiyle büdceler tev· 
zin olunur. 

! 
nin tefsiri suretile kabul etmişti. 

( E ff ,. R ff A y A J 1 Finans bakanlığı, Kamutayın bu tef-
i sirini izah eden umumi bir tebliğ ha-

-------------- zırlamıştxr. Bu tebliğe göre ,sanayii 

B) Vilayet borçlariyle kanuni his
seler ve programlı i9le~ aid masraf
lar büdçelere konmaz veya ekaiik ola· 
rak konursa tamamı yahud noksanı va
ridat tertiblerinden elde edilece.-. faz· 
lalar karşılık gÖ6terilmek yahud vila
yet hizmetleri haricinde bulunan mas
raf tertiblerinden tenzilit yapılmak 

suretiyle büd çe tetkik komisyonu 
rariyle büdçelere idhal olunur. 

C) İş programları; bu kanun hük
müne göre, büdçelerin mali kabiliyeti 
noktasından da ayrıca tedkik1: tabi tu· 

Halkevinin köy gezileri teşvik muafiyetinden faydalanan mü
esseseler, diğer mükellefler gibi ka
zanç vergisi kanunu mucibince işe baş
lama, işi bırakma hadiselerini zama
nında bildireceklerdir. Beyannameye 
tabi olanlar da defter tutacaklar, vak
tinde beyanname verecekler, def ter 
muhteviyatınx tevsik edecek vesika ve 
evrak ibraz edeceklerdir. Bu mecburi
yetleri yerine getirmiyenlerin vergile
rine misil ve yüzde zamları yapxlacak 
ve tahakkuktan sonra ruhsatname ib~ 
raz edenlerin asıl vergileri silinecek, 
misil ve yüzde zamları cezalı olarak 
tahsil olunacaktır. Bina ve erazi vergi
leri kanunlarındaki mecburiyetlere 
riayet edilmediği takdirde vergilerin 
asılları terkin olunacak, fakat yüzde 
zamları alınacaktır. Sanayii te~vik mu
afiyetini haiz 'irketlerin çıkaracakları 
hisse senedleri veya tahvillere aid 
damga resminden muafiyetleri, üç a)r. 
içinde lktısad vekaletinden vesika ge· 
tirmedikleri takdirde damga resimleri 
cezası ile birlikte tahakkuk ettirilecek 
ve ruhsatnameye dayanarak yalnız 
damga resmi silinerek cezalar tahsil 
olunacaktır. 

Halkevi köycülük kolu köy gezile
rine ve köy kalkınması esaları üzerin
de köylüyü aydınlatmak vazifesine 
devam etmektedir. Dün sabah halke
vinden kalkan köycülük şubesi Uyele· 
ri Taşpmar köyüne giderek orada 
köycülüğü alakadar eden muhtelif 
mevzular üzerinde köylülerle konuş
malar yapmışlar sonra halkevinin yar
dımiyle meydana getirilen köy koru
luğuna gidilerek gezilmiştir. 
Taşpınar köyü halkı ağaç yetiştirmek 

ve büyütmekte tekmil Ankara köyleri-
ne örnek olacak bir şekil almIŞtir. Da
ha üç ay evel dikilen ağaçlara büyük 
bir itina ile bakan ve bugün büyük bir 
koruluk halin'i almağa yüz tutturan 
çok çalışkan Taşpınarlıları ne kadar 
takdir etsek azdır. Halkevliler burada 
ağaç yetiştirme mevzuu üzerinde ko -
nüşmalar yaptıktan sonra tekrar köye 
gelerek köyliilerin fikri inkişaflarmı 
temin maksadiyle beraberlerinde gö
türdükleri kitab ve mecmuaları tekmil 
köylülere parasız dağıtmı9lardir, 

tul urlar." 
Kanun, neşri tarihinden muteber o

lacaktır. 

Maliye memurlarına 
verilecek a vana 

Bu tamlltM:le eksperler heyetine gi
dilirken eıya sahibi ekaper iicreti olan 
25 lirayı ticaret odası veznesine yatır
mak ve eksperini seçerek keyfiyeti bir 
hafta içinde gümrüğe haber ve~mek 
mecburiyeti konulmuftur. Bu şe~ı~ ye
rine getirihnezse kanun ınucıbınce 
gümrük idareıi eksper tayini için sulh 
hakimine müracaat etmek hakkına ma· 
lik olacaıktır. 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Vilayet merkezlerinden tetkik ve 
tefti' için kazalara gönderilen vari
dat. tahsilat ve muhasebe kontrol me
murlarına azami bir aylık yevmiye ve 
zaruri masraflarına mukabil avans ve· 
rilmektedir. Finans bakanlığı bir ay
dan fazla tetkik ve teftişte kalan me
murların ay nihayetinde avans almak 
üzere tekrar vilayet merkezine gelme
lerine meydan vermemek üzere yeni e-
saslar kabul etmiştir. Buna göre mtil
hakatta tetkik ve teftiş işlerinde bir 
aydan fazla kalan memurlar ay sonla
rında avansların sarf yerlerini bir be
yanname ile Defterdarlığa bildirecek
lerdir. Bu beyannameler üzerine alı
nan avans mahsup edilecek ve ertesi 
ay için gene avans muamelesi yapıla· 
rak memurun bulunduğu kaza malmü· 
dürlüğilne bildirilecek, memurlar pa· 
ralarını malmüdUrlüğtinden alacaklar
dır. 

Enper heyetinin kararını bekle· 
mekaizin gümrükçe istenilen şartlar 
yerine getirilmek kaydı altında eşya

nın sahibine verilebileceği tamimde 
gösterilmiştir. 

Gümrük idaresiyle mal sahibinin ta· 
yin ettiği bir eksper arasında bir ih· 
tillf çıkarsa bu ihtilafın iktlsad ve· 
kaletince intlhab edilen Uç kişilik da
imi eksperler heyetince tetkik oluna
cağı ve bu heyetin vereceği karar:n 
kati bulunduğu, ancak kanuna ve u
sule aykırılık noktasından 60 gün i
çinde ŞQrayı devlete gidilebileceği ta
mimde ayrıca tasrih olunmuftur. 

Muamele vergisi tatbikatından do
ğan ihtilflarm da eksperler heyetine 
verilebileceği ve tarife kanunu:ıun 11> 
ıncı maddesi mudbince ikinci tahlili 
taleb edilecek eşya hakkında ekı:;pere 
gitmek hakkının mahfuz bulunduğu 
tamimde işaret edilmiştir. 

r····~;;;:;:·;~·~~·;•uu 

: Asker evlad ve kardeşleri
! mizin ve hütiin muhtaç va-

G;;~;;~~.:E~~;~:=::. .. 

Zlifı teli.f ! rek bir ''berberler kooperatifiu kur-

J. azıua ı ... arenin manasını ~it 

üst eden ve kelimelerin yanlıt di· 
zilmesinden ileri gelen bir kusur 
vardır ki adma eskiden "zi.fı te
lif" denirdi • 

Bu çetid hatalara elan bir 
0

çok 
gazetelerimizde raathyoruz. Fa
kat bu türlü yanlıılar, taYed, iri 
puntolarla ~~z.~len ~atlıklal"d;r. ya
pılırsa büsbutun goze batıyor. 

Bir latanbul gazeteainde, 48 
punto ile üç aütuna, üç M~ \!ze
rine dizilmit ve baaılmıt bır ha.ı
lığı beraber okuyalım: 

"On beı kadmı ö~düren Lan
drü'nün karısı, kocaamm m~uum 
olduğuııa kani" 

Bu on beı kadını Landrü mü 
öldürmüıtü; yokaa karm mı? 
Hadiaeyi bildiiimiz için bunun 
cevabını kolayca verebiliriz. F •
kat ibarenin diziliı tar:zma· röre 
istiyen, l>u cinayetleri kadına da 
Y"i:ikliyebilir. 

Farelerin yantıkforı ! 

Bir Istanbul arkadaşimızda o
kuduık. lzıvir'deki fareler pek ya
manmış. Limana gelen gemilerin 
dünyanm dört buc:aimdan getir-

neden beri lzmir'de çabucak üre
miıler ... Üremekle de kalmaml§
lar, tecavüzlere, yaralama hadise
leri yapmağa ba§lamı§lardır. E
ğer inanmak caizse, bir gün kız

dıkları ev sahibine hüciim etmiş
ler, adamcağızı yatırmışlar, pan
talon paçalarından girmişler, VÜ· 
cudunun muhtelif yerlerini yara
lamıılardır. Hem öyle yaralar aç
mıılar ki lzmir hastaneleri teda
viden i.ciz kalın11, mecruhun la
tanbul hastanelerine gönderilme
ıi icabetmiıl .. , 

Havadis kıtlığmda dağ doğura 
doğura fare mi doğurdu dersi
niz? ... 

Yalan makinesi 

ı em bır maKme ıcad edilmiş. Bu
nunla bir adamın yalan söyleyip 
söylemediğini, sözlerinin samimi, 
his ve düşüncelerinin bir ifadesi olup 

olmadığını anlamak kabilmi,. · 
Ezeli bir ııifadır aldanmak 1 

diyen ıair, bu haberi okusaydı kim
bilir ne kadar üııülürdül Hakikatin 

acı ve inıaf ıız sertliğini biraz yumu
ıatmak için inıanbğın kullandığı tek 
çare de arbk suya düıtü, demektir: 

Fakat hiç tela§ etmeyiniz. Bu ha· 

ber bile, ezeli yalanm daha çok za

man yaııyacaiını aösteren en birin· 
ci delildir. Yirminci asrın fenni, bir 
taraftan yalan makine'ıi icad eder
ken, diğer yandan her yeni buluıu 

ile de yalanı daha ziyade kuvvetlen• 
dinniyor mu? 

20 inci asırda makine "Drugu 
maıılahat&miz" in bile foyasını mey
dana vuruyor 1 

Berberler serf.(İsi ! . 
Istanbuldaki Berberler Cemiyeti· 

nin yeni idare heyeti faaliyete giriıe-

mut ve her sene bir "berberler sergi· 

si" açmağa karar vermiı. 

Bana öyle geliyor ki bazı muhar • 
rirlerimiz bu sergiye, teıhir edilebile· 
cek evsafta, bir takım eııerler hediye 
edebilirler. 

ilk ifriilen (loran ' 

Bir g a ze l nm y.ı;r.uığına göre 
yer yüzünde ilk defa, 1589 da 
lngilterede bir papas çorap ör

müıtür. 

Hakiki manasiyle çora.hm ilk 

defa o tarihte örüldüğüne §Üphe 
yok. Fakat mecazi manasiyle 

''çorap ören''lerin tarihi insanlık 
tarihi kadar eski olsa gerektir. 

Yeni bir sinema ! 

lstanbuldaki Şişhane'de büyiik 
bir sinema açdacakmı§. Ben, ol
sam bu sinemada sade komik film _ 
ler gösteririnı. Çünkü lstanbulun 
o semti, geçirdiği bir kaç tramvay 
kazasından sonra, artık, kafi de
recede facialara aahne olınUo§ aa.
yılabilir ! 

Kömürlerden ahnan resim 
Bakanlar heyeti maden kömürü mils 

tahsillerinin imrar edecekleri kömür
lerden alınan nisbi resimlerin emanet 
h'esabrna kaybedilen kısımlarının ia· 
desi hakkında yeni bir kararname ka· 
bul etmiştir. Kararnameye göre 193"1 
takvim senesi sonunda görülecek he· 
sap neticesinde maden kömürü müı
tah!illerine bu sene i~inde yapacakla
rı imrar mikdarının 50 bin tona kadar 
olanla yüzde yirmiden, 50 bin tondan 
yukarı olanlar yüzde yirmi be,ten a.-
ğı olmamak üzere yabancı memleket
lere imrarda bulunanların 1937 senesi 
içinde emanet hesabrna alınmış bulu
nan meblağları kendilerine tamamen i
ade olunacaktır. 

1936 takvim seneıl içinde dış piyan· 
ya satmak mecburiyetinde bulunduk
ları mikdarları 1937 senesi nisan aonu
na kadar bitirmiş bulunanların memle· 
ket dı,arısına gönderilecek mikdar 
1936 senesinde harice imrara mecbur 
olduğu mikdardan fazla ise, bu fazla 
mikdar müstahsilin 1937 takvim senesi 
içinde harice ya,ptıfı iınrardan ad.c:Jo
lunacaktır. 
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(iyano -Stoyadinovi( mülikall 

Venedik'te YuaCMlavya Batvekili 
Stoyadinoviç ile İtalya Hariciye Vekili 
Çiyano araaındaki mülakat, her taraf. 
ta a1ika uyandırdı. Mülakabn huauai 

Frankistler cephelerde ilerliyor 

Negrin, cumhuriyetçilerin 
muhakkak muzaffer 
olacaklarını söyliyor 

Al111anya - Polonya 

Ekalliyetler meselesi 
münakaıalara yol a~lı 

olduğu bildiriliyor. Ve sörütmeden aon
r-a bir tebliğ nqredibnediiine söre, iki 
devlet adamı arumclaki müzakereye 
tnevzu teıkit eden meselelerin mahiyeti 
kati olarak malUın delildir. Bununla 
beraber, iki memleketi alikadar eden 
aiyaai meaeleler malim olduiuna söre, 
ınüzakerenin mevzuu tahmin edilebilir. 
İtalya ile Yusoalavya araamda bir an
laşma, öteden beri, Şarki Avrupa'da Ye 

Balkanlarda aulhun aağlanılatmaaı için 
eıı lüzumlu bir §8J'l olarak kabul edil
nıiıti. Fakat büyük harbdan evvelki za. 
blana, Balkan muharebelerine kadar .. 
ri giden ihtiWlar böyle bir anlaımamn 
tahakkukuna enael tetkil ediyordu. Ve 
hatti. bir aralık Arnavudluk meaeleai 
Yiizünden az kaldı, iki memleket ara· 
anıda bir harb çıkıyordu. 

Salaınanka, 19 a.a. - Umumi karar
gih tebliğ ediyor: "Teruel cebhesindc 
düşmanın mukavemetine rağmen kıta
larımız ilerlemektedir. Muhtelif mın
takalarda dilflWlnın yaptığı mukabil 
taarruzlar ağır zayiatla tardedilmiştir. 

dar silah ve mühimmat istihsalatını 
arttırmak gerekli bulunduğunu söy
lemiştir ... 

Var§Ova, 19 a.a. - Volini mmtaka
sındaki alman ekalliyeti, dün Polon
ya terbiye nazırına bir muhtıra ver
miıtir. 

Bu muhtırada geçenlerde Volini'
deki bet hususi alman mektebinin ka
patılmıı olması protesto edilmekte
dir. Muhtırada bu mmtakada 1932 ta
rihinde 80 alman mektebi bulunduğu, 
bugün iıe yalnız 27 mekteb kaldığı 

bildirilmektedir. Alman istatistikleri 
Volini'de 60.000 alman mevcud oldu
ğunu kaydetmektedir. 

ltalya'nm Habefiatam iatil&ya te • 
!ebbüri neticıeıinde Orta Anupa po
litikaaınm sirdiii yeni istihale içinde· 
dir ki Yuıoalavya • İtalya mukareneti 
de baflamııttr. Sulh muahedelerinin 
İnızaaından beri, Franaaya arla surette 
bağlı kalan Yu101lavya, 1935 ·aene1i 
İkinci kanununda Laval ile Musaolini 
llraaında yapılan anlatmanın Fransa na
l'llma yugoılav doltluiunu iatilllMll' et
ineği istihdaf eden hükümlerinden do • 
layı, Franaa'ya ıücenmiıti. Bir derece
}'e kadar da bu iif>irann aevkivle Ya
~oı1avva, geçen senenin bas"'da kendi
•İne 1 tal ya tarafından uzahlan eli aldı 
\>e s•ktı. 

1937 aeneai martında iki devlet ara· 
srnda bir itilifnmnenin imzasına varan 
bu anlqma, Orta A vrupanm ve Bal
lcanıann tarihinde ehemiyetli bir dö
?iim nold,sı tetkil eder. ltil&fnamenin 
llnzaımdan 80ftJ'll Stoyaclinoviç, Roma· 
h ziyaret ederek İtalya ile bir de tica • 
~t anla.pnaaı yapmıfbr. Yuıoalavya • 
nın t talya ile ticareti sankıiyonlarm 
tatbiki sırasmda hayli aarulml§b. Sto • 
}'adinoviç, 1 talyanm ancak Roma pro
tolrolü devletlerine tahaiı ettiii İmtİ· 
J'~lı vaziyeti YuS09lavya için de temin 
ederek Yul'Ollavyanm ftalya ile tİca· 
tef münasebetlerini takviye etmefe lllU• 

"alfa&t oLnaıta. 
Her iki taraf için de lüzumlu ve 

'-J'dalı olan bu do.tluk, enternuyonal 
~ ............. . 
---ırsmda et.ha ~ lnıvvetletmlftlr. 

ltalya ile Yugoslavya, 1937 mart 

İtilafnu imzaladıldan ıırada büyük Al

-.,.yaclan küçük Avusturya ile ayni -
tlbtlar-dı. 1 tilifnamenin imzasından Um 
'-r- aene _..., Yqo.lavya ve ltalya 
'-'arzın, büyük Almanymun lmmıaau 
oluverdiler. Bu, Awıtwya iıtildilinin 
lcorunmaunı, dq politilrumın eM1h bir 
'-lrldeai aaya11 ltalya için daha hüyik 
~lir-priz olmakla beraber, Yapıla~ 
lçİn ele ıürpriz oldu. Her ilci memleke. 
tin ele bu ıürprize kartı reakıiyona, 
lta1ya ile Yuroalavya araamclalô yeni 

~ia delil olarak almabiHr. Filhakika 
'1ıtlus karşıamda ltalyanm ve Yuroa
ı,"Yanın vaziyetleri bin°birine çok ben
ıer . ._r ikiai için de anıluı sürpriz ol
"'uıtur. Fakat her ikiai de memnun kal
~, görünüyorlar. Ve her ikiai de aynı 
~iat siyaseti takı"b ederek. hüyiik 
"Qtnfulariyle eıki samimi münasebet • 
le.ini iclameye ve hatti. takviyeye çalıı· 
~tadırlar. 

Orta A vrupadaki yeni alman tazyi. 
~ karpunda Y qoılaY)'Uln vui,.et:İ 
·~yanın vaziyetinden daha naziktir. 
tiinkü Yuıoalavya bu tazyilwı hedefi 
ot... Çekoslovakyanın müttefıkiclir. 
~rçi bu ittifak Çekoalovakyaya kart• 
)-.,ıJacak bir alman taarruzuna kart• 
~iil, Macariatanm muhtemel taarruzu 
l\a kartıdır. Fakat Orta Avrupacla ki· 
~ provokasyonu ile olursa olaun, bat· 
"Y•cak bir harbm mevzii olarak kal • 
......... imlrin yoktur. Şu halde Fransa 
~ lciiçük antanta karı• eski teahhüdle
t'illi, Almanya" İtalyaya kart• ,..U 
~0•tluğu ile zor telif edebilecek olan 

llgoslavya, nazik bir vaziyete cliİf8 • 
~tir. Ancak Orta Avrupada Yqos
'-"J'a kadar aarib teahbüde ıiritmit ol· 
~la beraher, ltalyanm da böyle 

lt- vaziyette ne yapacaj1 kati olarak 
'1um delildir. İtte atalı yakan •:mı 
~lemlerle karıdatan Stoyadinoviç 
. Çiyano araamdaki huaaai mliakere

"i1a en ehemiyetli mevzuu ba olsa ... 
~ittir. 

~.Ş.ESMER 

.\tnerika inhisar kanunlarında 
değişiklik 

\taıington, 19 a.a. - Altısı parla
~cnto azasından olmak üzere 12 kiti· 
~~ bir tahkik heyeti tetkili hakkında-
11 kararı, cumhur reisi Ruzvelt imza
arıııftır. 
~.~u tahkik komisyonu inhiaarları tet
ıı 11'. eyliyecek ve tröstü yasak eden ka
) llnları mühim surette tadil eyliyerek 
eni esaslar hazırlıyacaktır. 

Hatib, mukavemet sebeblerini şu su
retle saymıştır: 

Kaatellon ccbhesinde Seco nehrine 
kadar ilerledik ve Burriana civarına 
kadar geldik. 

Pennaroya mıntakasında Elkuejigo, 
Mozon Blanco, Cerro Corito, Cerro 
Pozo Porkuero, Elcusilar kasabalarile 
Cerraco ve Castuera geçitlerini işgal 
ettik. Monterrubeo yolunu kestik ve 
.Kalavar geçidine kadar ilerledik.,, 

İspanyanın istiklal vt tamamiyeti, 
için halkı demokratikleştirmek için, 
iktısadiyatın inkişafı, serbest ve mü
reffeh İspanya'nın imarı için harb e
diyoruz.,, 

General Franko'nun Portekiz 
el{;iai 

Lizbon, 19 a.a. - 'General Franko'
nun kardeJi olup, mumaileyh tarafın
dan Portekiz nezdine büyük elçi tayin 
edilen Nikola Franko hariciye nazırı 
da hazır olduğu halde dün merasimle 
itimadnamesini Reisicumhura takdim 
etmittir. 

B. Negrin za/erden emin 
Madrid, 19 a.a. - B. Negrin, dün 

akıam radyo ile neıredilen bir nutuk 
söylemiıtir. Mumaileyh, bu nutukti 
cumhuriyetçi kıtaların kahramanlığın 
dan, kuvvei maneviyelerinin fevka -
iade yüksek olduğundan bahsetmiı 
ve tekrar cumhuriyetçi orduya gir -
mit olan 43 üncü fırkanın sebat ve 
metanetine işaret eylemiıtir. 

Hatib, cumhuriyetçi ordunun zaru
ri olan bütün malzemeye sahih oldu
funu, fakat zafer elde edinciye ka-

Bu hitabe, 35 dakika devam etmiş
tir. 

Tam bitaraflık ••• 
Faris, 19 a.a. - Figaro gazetesinde 

İspanyol meselesinden bahseden B. 
Dormesson, §Öyle yazıyor: 

Bizim istemiş ve halen de istemek
te olduğumuz şey, lspanya'ya karşı 
mutlak bir bitaraflık ve iki muharib 
tarafa karşı aynı veçhile harekettir. 
Eaasen bizim vaziyetimiz İngiltere -
nin vaziyetine tamamiyle uygundur. 

Biz, ilk gündenberi lngilterenin 
İspanyaya karıı takib etmekte oldu
iu siyaseti tasvib ettik ve hüküme
timizden İngiltere gibi hareket et
mesini istedik.,, 

Barselon durmadan bom
bardıman ediliyor 

Baraclon, 19 a.a. - Franko tayyare
cileri bu 1abah iki aaat hemen hiç dur
madan Baraelon'u bombardıman etmif· 
terdir. Öğleye doğru 25 kifinin öldü
ğü, 60 kitinin yaralandığı, S evin ha
rab olduğu ve birkaç yerde yangın çık
tığı görülmüttür. 

Yangçe nehri boyunda 
Japonlar püskür·tüldü! 

Hankov, 19 a.a. - Santral Niyuz, resmi bir tebliğ neşretm.ekte
dir. Bu tebliide 50 kadar japon harb aemiıinin Ha·nkov eya etin
de Y-.çe ........_ia 8d kı>•••d 'd Çin meTZilerini ve iW ~n
beri de 30 kaclar japon tayyareeinin Mat•ns'ı hombardmıan et
mekte olduklannı bildirmektedir. 

Tebliğde Japonların Yangçe aahil- ı 
lcrine aaker çıkarmış oldukları ila
ve edilmektedir. Dört Japon harb ge
miıi yeni kıtaların karaya ihracını hi
maye etmek için Vu,a,a ve Çeyçiao
minoya 200 obüs atmışlardır. Çinliler, 
müstevlileri püıkürtmü9lcrdir. 

Bir japon tara/luı öldürüldü 1 

Sarki Prusyada 
Hitlerin ·muavini 

bir nutuk söyledi Şanghay, 19 a.a. -Ak,am, entemaı
yonal imtiyazlı mıntakada, japon kon
trolu altındaki yeni belediye dairesi
nin kadastro direktörü Jeng Jaoang, 
bir lokantada yemek yerken tabanca i
le <SldUrUlmilttilr. Direktörün refaka
tinde bulunan Çin dansözü de öldilrUl
milf, bundan başka üç kişi de yaralan
mııtır. Bu ıuykasti yapan ve silahlı 
bulunan d<Srt kişi, hemen kaçmıflar ve 
tutulamamı,ıardır. 

Kolera için afi 
Şanpy, 1g a.a. - Hindiçini umumi 

valisi.'. Hunan?~ mevcud kolera salgını 
ile ~ucadeJ_e ıçın, Çankşak srhiye ida
re~ı~e be9yilz bin doz kolera atııı ver
mııtır. 

Alman mkeri mii§avlrler 
Çinden ayrılıyorlar 

Hanlrov, 19 a.a. - Alman ••kert mü
f'lvirler Çinden 24 haziranda kati ola
rak ayrılacaklardır. 

Su altında l«ılan ıelıir 
Nan.kin, 19 a.a. - DÖmei ajansının 

bildirdiğine göre, Kiukiang febrinin 
üçte biri, Yangtse nehrinin tatmaıı ü
zerine sular altında kalmı9tır. Hankeu 
fehri de mümkün tehlike mıntakaıının 
ıa.mamile dııında değildir. 

Berlin, 19 a.a. - Königsberg'de, 
"Şark! Pruaya naayonal aoayalist" 
kongresinde, yetmit bin kişi hu~urun
da nutuk aöyliyen B. Rudolf Hes parti 
ile ordu aruındaki arkadaflıtı tebarilz 
ettirmif ve son enternasyonal hidiee
lere temu eyliyerek alklfl&r araaında 
demittir ki: \ 
"- Almanya'nın tahriklere kapıl· 

mamak hakkındaki azmi, bizim için ve 
bütün Avrupa için ıulhu temin eyle
mi.ftir. Biliyoruz ki, ayni tarihlerde 
batka bir yerde ıeferberlik emirleri 
bürolarda hazır bulunuyordu. 

B. Hes aözlerini fÖyle bitirmiıtir: 
.._ Burada, Şark! Pruıyada, ıizler, 

bolfCVizme karıı ileri karakolu tetkil 
etmektesiniz. Biliyorum ki, bu ileri 
karakol, bir kale haline gelmittir ve 
Şarki Pruıya halkı asker bir millettir.,, 

Amerikanın 
bitarafhğı 

Va9ington, 19 a.a. - Gazetecilere 
beyanatta bulunan lyan ulıından Ha· 
riciye encümeni reisi Pitman, Ameri
kanın bitaraflık politikasında tam bir 
değİflldlk vukua getirilmeai lüzumu· 
nu ileri sürmü,ıür. 

Diğer taraftan Sarı nehrin tafmMı, B. Fit.mana göre, kongre, yeni bir bl· 
Lonanın ıimalinde dunnuftur. taraflık kanunu hazırlamaya davet o-

Verdön 

22 inci 

zaferinin 

yıldönümü 

lunacaktır. Fakat daha ~vel, kongre 
denizlerin serbestiai, bit.ırafların hu· 
kuku ve harb vaııtalarının tahdidi h.lk 
kındaki kanunları tetkik ve müzakere 
eyliyecektir. 

.B •. Pitman, ıözlerine §(>yle devam et· 
mııtır: 

Verdön, 19 a.a. - Bahriye nazırı B. - Kongre, muahedelerin tatbik e· 
Kampinki bugün Verdönde Zafer lbi- dilmesi için aulhçu uıuller tatbik edil· 
desi önünde, Verdön zaferinin 22 inci mek imkanını dikkate almak mecburi· 
yıldönümü merasimine riyaıet etmit yetindedir. Birçok kimseler, bir mua
ve bunu müteakib Duomoia geçerek o- hedeyi kuvvetlendirmek için en iyi ça
rada Fransa için umumi harp eanaaın- r~nin, muahedeye hUrmet ettirmek va
da ölen franaız müttefiki ve yahudi gö- zifesinin orduya verilmc.i fikrinde· 
nilllülerin hituuına dikilen abideyi dir. Halbuki anlaf!nayı bozanlar hak· 
de, müttefik orduları tami leden ata- kında ekonomik tazyik icra etmek çok 
ıemiliterlerin huzurunda açmııtır. daha ku~etli bir vaaıtadır. 

Polonya gazetelerinin Alman
ya ya hücumu 

Varşova, 19 a.a. - Almanyadaki 
Polonyalılar birliğinin Almanya Da
hiliye Nazırı Dr. Frike, istekleri hak
kında bir muhtıra vermelerinden iti
baren nasyonalist gazetelerde Alman
yaya karşı baılayan neşriyat devam 
etmektedir. 

Gazeteler, bu arada, ıarki Prusya
da ve alman Pomeranyasındaki ,chir 
ve kasaba isimlerinin cermenleıtiril
mesi keyfiyetini protesto etmekte ve 
bu ıuretle isimleri değiştirilen yer
ler arasında 200 kadar kasaba ile 27 
köy bulunduğu kaydedilmektedir. 
Diğer taraftan gazeteler, Polonya 

da 850 alman kooperatifinin çalış
makta olduğunu hatırlatmakta ve Al
manyada halen mevcud Polonya e • 
kalliyeti kooperatiflerinin aayısının 
ise yalnız 34 olduğu ileri aürülmek
tedir. 

Hitler gizlice 
Viyanayamı 

gelmi§? 
Viyana, 19 a.a. - Salahiyetli Viya

na mahfillerinde B. Hitler'in ziyare
t i hakkında ta.ro bir ketumluk göste
rilmektedir. Buhunla beraber Fülırer· 
in timdi mütenekkiren Viyana'da bu
hınduğu nnnedilmektedir. B. Hltle
rin Viyanada bulundufu buıün res
men bildirilecektir. 

B. Göbelt Viyana'da 

Viyana, 1!) a.L - Bay Göbels ya
nında Says lnkuart, Burkel ve Dr. 
Lay olduğu halde akşam Opera'da 
Yohan Stravs'ın "Çingene Baron,. is
mindeki eserinin temsilinde hazır bu
lunmuştur. 

Göbels, temsilden sonra gilzel bir 
ıekilde aydınlatılmış olan Şönbrun 
§&tosunda artistlerin şerefine bir ka
bul reımi yapmııtır. 

Meksika Petrol 
ihra~ etmiyor 

Mekıiko, 19 a.L - Şimal petrol aa
hasını ziyaret eden Kardenaa petrol 
ameleeine hitab ederek Mekaika'nın 
ıimdiye kadar satın alınan kuyular
dan petrol ihraç etmediğini ıöyle
mittir. 

Bu beyanat, son zamanlarda yapı -
lan bütün petrol aatıı muamelelerinin 
aatm alınan petrollardan değil, iıtlh
aal edilen petrollar üzerinden yapıl
dığı hakkındaki resmi olmryan haber
leri teyid eylemektedir. 

Amerika aonanmmının 
manevra samanı 

Va,ington, 19 a.L - Hariciye Na
zırı B. Hul, Amerika Birletik Dev
letleri filoeunun bu yaz Atlantik de
nizinde manevralarda bulunacağı hak
kında hiç bir habere malik olmadığı
nı bildirmittir. 
Diğer taraftan bahriye nezareti de 

"Nevyork Taymis,, gazeteıinin verdi
ği bu yaz manevrası haberini yalan· 
lamaktadır. Bahriye nezaretinin pro
gramına göre, Amerikan filosu, Pa
nama kanalını 1939 kanunuaanisi bi
dayetinde geçecektir. 

Fransız kuvvetlerine karşı si
lahla kartı koyan ıuriyeliler 

Berut, 1 g a.a. - Fransız ili komise
ri Suriye hükümetine yaptıfı bir teb
liğde fransız krtaatına karfı müscllah 
mukavemette bulunduklarından dola
yı idama mahkOm edilen 32 Suriyeli.
nin fransız • Suriye muahedesinin ak
di üzerine harbiye nezaretince affedil
diğini bildirmittir. 

ltal;,a Hariciye Naın 
Kont Ciano 

Ciıno -Stoyadino~ giripnesi 

Yeni bir mesele 
tetkik edilmedi 

Belgrad, 19 a.a. - Baıvekil Stoyadi
noviç'in İtalya acyahati hakkında tef
sirlerde bulunan Samuprava gazetesi, 
Svetovıki imzasile neşrettiği bir ma
kalede, Yugoslavya baıvekilinin Hu se
yahatinin hususi mahiyette oldufunu 
kaydettikten sonra .İtalya ile Yugos
lavya arasında imzalanan ve Adriya
tikte vaziyeti teekin ederek iki komşu 
memleket arasında anlatmazldı tehli
kelerini ortadan kaldıran Belgrad pak
tının ebemiyetini belirtmektedir. 

Bu gazete, netice olarak ıöyle de
mektedir: 
"Yabancı tef•frcilerle sulhu ıeven

ler dün Venedikte batyc-ldl Stoyadino
viç ile Kont Ciano aruında yapılan 
dostane müllkatrn sulh için yeni bir 
garanti tetkil ettiğine ve Venedik gl.S
rüşmeıinde harbi red ve ıulhu temin 
eden Belgrad paktının tatbikinden 
batka hiç bir ,ey g<Sriltülmediğine ka
ni bulunmaktadırlar., , 

B. Ciano, görii.fme halclcmda 
B. Muaoliniye &alıat tJerdl 

Roma, ı 9 a.a. - Venedi.ke :elen 
Kont Ciano, Reca Della Caminatede 
durarak Yugoslav başvekili Stoyadi

novi~ ile yaptığı görü,me hakkında 
Kuaolini'ye U:abat vermittir. 

Dövizlerin 
vasati 
fiatları 
Finans bakanlığı boruda kote olan 

dövizlerin vasati fiatlarını tcebit et· 

mittir. Bu fiatlar 1 temmuz 1938 den 31 

temmuz 1938 tarihine kadar muteber o
lacaktır. Vuatt fiatlan yuryoruz: bir 
türk lirası mukabili olarak franaız 

frangı 28.1025, dolar 0.79.1190, liret 
15.0388, lıviçre f raJliıı, 3.4632, florin 
1.4291, Raypnark, 1.97, belga 4.6988, 
drahmi 87.0232, leva 63.8730, çekoalo
vak kuronu 22.7538, pczeta 12.9486 zlo
ti 4.1986, pengü 3.9918, ley 106.2616 di
nar 34.6908, yen 2.7332, İsviçre.kuronu 
3.0891, bir .terlin 628 kurut ve bir ru~ 
le 23.8325 kuruJtur. 

Manisada atletizm 

müsabakaları 
Manisa, (Huıuıi) - Bu yıl Türki

ye atletizm mi.iqbakaları Maniıa 
stadyomunda yapılacağından ıtadyom 

yom ve aahaıının noksanlarının dil· 
zeltilmeai ve mUaabaka &ilnüne ka· 
dar hazırla.nmaaının temini için hum· 
malı bir faaliyet devam etmektedir. 

Su iıleri ~in Ziraat llankısa 
tlhvil cıkaracak 

Muhtelif ıu itleri için 3132 sayılı 
kanu?la aarfına mezuniyet verilen 
31 mılyon liradan ıimdiye ka&. sar· 
fedilmiyen kısmının 938 mali yılı ba· 
tından itibaren Türkiye cumhuriyeti 
Ziraat Bankaaı tarafından açılacak 
kredi ile temin cdilmeai hakkındaki 
kanun projeai Kamutay rusnameaine 
alınmııtır. Projeye eöre, 31 milyon 
liradan 9imdiye kadar aarfedilmiyen 
kısma tekablll edecek mikdarda ban· 
ka tarafından çıkarılacak tahvillerin 
itfasına ve kuponlarmm tediyesine 
kefalet etmeye Maliye Vekili mezun 
olacaktır. Ancak Bankanın bir sene 
içinde çıkaracağı tahviller 7 milyonu 
geçmiyecektir. 
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Mlleller c.iyeli•a 
,ekikneliyiı ! 

SON POSTA'da Muhiddin Birpa, 
bu batlık albndaki yaaıamda Hat.ayda
ki aon hadiseleri söz geliıi ederek, Mil· 
lerler Cemiyetinin dünya itleri kartı· 
aınclllki rOlinü enJMmakta, 1"a cemiye
tin hakiki bir Milletler Cemiyeti olma
dığını, birkaç ~b milletin cemiyeti 
olduiunu, batta aon zamanlarda İqil· 
terenin de bu cemiyete verdiii layme • 
tin pek yüksek olmadıpu pteren ali-. 
metlerin çoialdığmı, bu cemieytin yal
nız Fnmaanm cemiyeti olduiuna teha
rüz ettirmektedir, muharrir bundan 
ıonra diyor j.i : 

" Milletler Cemiyeti biç bir ..... 
leyi balledip bitirmit bir miiea... .._ 
iildir. Yirmi senelik bayab içinde, 1"a 
müeuesenia oyaadıjı ;rolü, ancak Na· 
polyonun methur komiayonlarmm rolü 
ile iafde ..W.iliria. Methw lııumandm 
ve İmparator, hangi meseleyi halledip 
bitirmek istemezse onu bir lrcmiayona 
havale ederdi. Avrupanm da Milletler 
Cemiyetine havale eclilmiı biç bir me • 
aeleai yoktur ki orada balledilmit ba· 
l'Y'a1111. Bu hakikati timdi Hatay veaİ· 
leaile pek güzel hatrrbyoruz.. Şimdi da • 
ba iyi aörüyoruz ki Hatay meHa.i 
Milletler Cemiyetinin elile halledilmek 
icab ettiii müddetçe _... ..... 11a1cta 
kalan bir mesele olaaıktır. Bilbaı-. 

Milletler Cemiyeti bucünkü vaziyetin
de bulundukça bu c:emiyetin cliier mil· 
letler için en mük.nme1 ve en faydalı 
t"ÔIÜ, ancak "söls• ~,, rolünden 
ibaret kalmaya malıkiımclur. Bu nokt. 
yı da açıkça aöyliyelim ve unubmp 
hml 

Hat.ay meaeleaini halletmek iıti7• 
muyuz? Hakitk• Milletler~
elen çekilmemiz limndır. Dünya Mil
letlet' Cemiyetinden ibaret deiildir; • 
nun haricinde de bir milletler ilemi 
vardır ve bu alemle bizim aıwmsda hiç 
bir Hatay davuı yoktarl 

İtin bir batka göriiniif tarafı dMa 
Yarda": 

Hatay'daki lcomi.ycm türk _..,. • 
darlıfr yap.,.-; ba art*~
Cennre'de hueket ve faaliyet ala • 
metleri Tar. Bütün bu itlw, ya Fna
aanm parmafile oluyor, ya.had da 
Cenevre'nin huya ve~. iktiaaa
dır. Bu ta.kdird~ bizim iç.in ya hmı 
Franıa, hem de Milletler Cemiyeti 

clollJuiuna .. ~··· deAt öbür tarafa reçmek, ya.had da, aaclecıe bu 
manUuı cemiyetin ualıimdtıa ÇI· 
lap Frama ile ..n...ıtçe ..... ·k 
farz olmut demektir. 

Hülba, hansi taraftaa ~ 
bakalnn, ha.günkü Taziyette Türiü • 
ye'nin artık kati kararlar vermeei aa· 
manı gelmittir. Türki,..,-i Milletler 
Cemiyeti yaratmadı; Türki,9 haJa • 
bnı n ekmeiiai Cenevre mie11•eai
ne borçlu delildir. Türkqe ffataJ: 
da'VUIDI da balleaneie mecburcl•. 
Bunu halletmek için Türkiye lı« ne
vi mücadeleyi aö:se almabclır .. al • 
mqtır. Şu halde milletler c..Uye
tinden çekilmek, bu meeeleyi bu 
tanc:la anladıiamaı dünya7& iliA et· 
menin en tantaaelr, en mükemnael, 
en auahlnlc:u ve ea anlatJCı bir aekli 
olar l 

HARB, KOLERA .,.. TUCYAN 

TAN'da, 0mer Rı:sa Dotral 1Ma 
baılak akmdaki yazıımcla Çln'cle ÇI· 

kan çeıidli afetleri •yd*tan. -
tuiyan faciaamı tebarüz ettirdikten 
80DI'& yazıaaıa töy1- devam etmek
tedir : 

F eliket ieter bu, ister fU Mıbehden 
dol.-.yı vuku balaun, muhakkak olan 
bir teY varsa Çin balkmm harb yiİ· 
zünden en acı .efaletlere Ye en miid· 
bit .. tırablara ufradıklandır Bu • • 
tırablann kolay kolay aonu plmiye
ceii de ınuhakkaktD'. Belki de hu 
ıatırab senelerce devam edecektir. 

Fakat Çin milliyetçilerinin mane
virab bütün bu ııtırablar kutıam • 
da aanılmamıt ve Çin lideri mare
pl Çana- - Kay - Şek son zaferclea 
emin oldufunu aöylemittir 

Çin maneviyatının her ,eye rai· 
men kınlmamaıı Uzak Şark harbi
ıain tebarib ettircliii yükMk INr kah
ramanlık levhasıdır. 

Y anola Malatyada 
bulundu 

İstanbul, 19 (Telefonla) - Hacı
osman bayırında ve lpsala'da iJlener. 
çifte cinayetin bir qk ve kıskançlık 
yüzünden itlendiği anlıtılmııtı. Bu 
cinayetlerde sık sık adı ıeçen ve ka· 
ttl Ali Rızanın eski karııı olan Ya· 
nola günlerdenberi zabıta tarafından 
aranmakta idi, Yanola'nın Malatyada 
bulunduğu anlaııtmıı ve tevkif edi
lerek tehrimize ıetirllmesi için te
şebbüslere giritilmittir. Vanolanm ve
receği ifadeler, cinayetin halledilmi
yen dilğllm noktalarmı da ç6.ıecektlr. 
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f ngifiz baJtomutanhlında 
endiıe baılıyor 
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Ya.zan: M. Şevki Yazman 
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~ DÜNYADA NELER OLUYOR? E . : . . 
"'················································································" 
Yol nızf ık hisseden kadın - Evlenme pazar. -

Hapse giren oşk-Kofçoforr beğenifmiyen tablo 
ler de çokmuı. Mamafih, gençlerin 
bir araya toplandıkları bu pazar ye
rinde sonsuz bir neşe hüküm &ürüyor
sa da, genç kızlar eski adetlerden ve 
ahlak kaidelerinden uzaklatmıyorlar. 
Kızların biricik emelleri ömürlerinin 
sonuna kadar bekir kalmamaktır. On
lar, arzularını açıktan açığa ifade et
mektedirler. 
Pazarın kurulduğu gün Ekosine 

gelinince, sokaklara battan başa ge
rilmit olan dövizlerde genç kızların 
arzuları okunmaktadır. Öğleye doğ
ru, başlarında bir muzika olduğu hal
de kızların alayı kasabanın sokakla
rında dolafmaktadırlar. Kızlar, o gün 
Belçikanın meşhur dantelalarından 

yapılmış tuvalatlerle gezip eğlenmek
tedirler. 
Öğleden sonra yapılan toplantıda, 

bekar kızların reisleri olan bayan, 
kısa bir nutuk söyliyerek ananevi pa
zarın mana ve ehemiyetini izah ve te
barüz etttirmektedir. 
Danı ve oyunlar arasında saatlerin 

nasıl geçtiği hissedilmemektedir. Pa
zar büyük bir ziyafetle ıona eriyor; 
çiçeklerle süslenen bahçelerde kah
veler içilmekte pastalar yenmektedir. 
Tabii, bu arada birbirlerine yakınlık 
hisseden ruhlar, tanıtmakta, anlat
makta gecikmiyorlar. 

Bazı büyük davalar vardır ki, halk 
bunları çok basit bir tekilde hallet
mektedir 1. 

Hap ise 
1 

g1ren 

20 - 6- 1938 

Ankara: 

Öğle Nqriyatı: 
12.30 Kantık pllk 

nqriyatı - 12.50 Pllk: Türk muıikisi ve 
halk prkıları - 13.15 Dahili ve harici ha· 
berler. 

Akpm Ncıriyatı: 
1 30 

K k 
1 
.. k 

8. arııı p • 
nqriyatı - 18.50 İnrilizce den (Azime f. 
pek) - 19.15 Türk muıikiıi ve halk p.rkıla· 
n (Servet Adnan ve arkadaıları) - 20.00 
uat ayarı ve arapça neıriyat - 20.15 Türıı: 
muıikiıi ve halk prkıları (Semahat: İltan· 
bul radyoıu okuyucularından) - 21.00 Mu· 
ıiki konuıması (Halil Bedi) - 21.15 Stüd
yo salon orkestrası: 1- Mendel11ohn: Ro· 
manı aanı paroles No. 20. 2- Beethoven: 
Adaıio aoıtenuto. 3- Humpries: Serenat• 
lamentoı. 4· Heinı Link: Pfannkuchenı Ge· 
burtıtar. 5· Lehar: Cloclo - 22.00 Ajanı 
haberleri - 22.15 Yarınki pro&ram ve İl• 
tiklll martı. 
İstanbul : 

Oğlc Ncıriyatı: 
12.30 Pllkla türk 

muıikiıi - 12.50 Havadiı - 13.05 Pllkla 
türk muıikiıi - 13.30 Muhtelif plilt neıri· 
yatı - 14.00 Son. 
Akıam Neıriyatı: 

11.30 Pllkla danı 
muıikiıi - 19.15 Çocuklara maaal: Bayan 
Nine. - 19.55 Boraa haberleri - 20.00 Saat 
ayarı: Grenviç rauthaneainden naklen -
2Cı.02 Rifat ve arkada,ları tarafından türk 
muıikiıi ve halk prkıları. - 20.45 Hava ra• 
poru - 20.48 Ömer Rıza Doirul tarafından 
arapça ıöylev - 21.00 Fasıl aaz heyeti: İb
rahim ve arkadaılan Urafrndan - 21.4S 
ORKESTRA: 1· Ponçiyelli: Danza Deli. o
re. - 2- Çaykovıky: Romanı. 3- Baslı:: Roı· 
Muı. 4- Berje: Kovvboy libe. - 22.15 A· 
janı haberleri - 22.30 Plllı:la sololar. opera 
ve operet parçaları - 22.50 Son haberler ve 
erteıi ıünün prorramı - 23.00 Son. 
Avrnna : 

V.t"!ı..t<A VE OPERETLER: 20.00 Ber
lin - 20.15 Paria - 20.30 Liyon. 
SENFONİ VE ORKESTRA KONSER· 

LERİ: 17.00 Berlin - 19.05 Bertin - 19.55 
Bermünıter - 20.15 Praı - 20.20 Presbur• 
- 20.30 Lil, Stokholm - 21.15 Praı - 21.30 • 
Roma - 21.50 Budapeıte - 22.10 Brükıel 
- 22.15 Kopenhaı. 

ODA MÜZİÔİ: 15.2'5 Hamburı - 16.00 
Münib - 19.10 Pariı - 21.15 Doyçlandzen· 
der - 22.30 Doyçlandzender. 

SOLO KONSERLERİ: - 13.00 Stok· 
holm - ıs.ıs Doyçlandzender - 15.30 Vi• 
Yana - 16.15 Praı - 17.15 Milano - 111.00 
Hamburı - 11.10 Poıt Pariziyen - ıa.20 
Laypziı, Droytviç - 18.25 Breılav - 19.00 
Brtibel - 19.10 Könipberı - 20.50 OılO 
- 21.30 Kopenhaı - 23.00 Keza. 
NEFESLİ SAZLAR: 5 Breılav - tS 

B~eslav - 19.10 Hamburc, Sarbrük - 19.SS 
Hılveraum - 21 Londra Rejiyonal. 
HAFİF MOZlK: 6.10 Hamburı - 6.30 

Breslav, Frankfurt ve birçok alman iıtat' 
yonları - S.30 Brealav - S.30 Frankfurt ..., 
9.30 Bertin - 10.30 Hamburc - 10.30 Vi• 
yana - 12 Laypsiı - 14 Laypaiı, ŞtutıatC 
- 14.10 Frankfurt, Viyana - 14.15 Berlill 
- 15.30 Bertin - 16 Danıiı, Franlı:furt •• 
birçok alman iıtaıyonlan - 17.10 Münib""' 
ıs Berlin - 19.10 Doyçlandzerıder - 19,ıf 
$tutıart - 20 Kolonya, Sarbrük - 21 Hant' 
burı - 22.30 Kolonya, Viyana - 22.40 K& 
niııberı - 24 Kolonya. 

H.A:LK Jı(,0Ztôt: 11.30 Ştutprt - 1 
Bertin - 11.45 Helıinıfora - 20.40 Hilvel" 
ıum - %4 Ştut'8!rt. 

DANS MUZIGl: l!UO Münib.: 

Bu tetqlr adam ihtiyarı ıUriirkl 
mekte devam ederek bağırıyordu: 

- Kaçtı, köpek oğlu kaçtı 1 Pa 
parça edilmeli hak etti ... Kilisenin 
tındaki gizli yoldan kaçarak y&n.m' 
tan kurtuldu ... Sonra, mel\\n, beni 
Andriufka'yı da yakmak iıtiyordu. 

-7-
Moskova'da, çoktanberi, böyle 

ıeıleri i9itilmemi9ti. Deniliyordu 
hiç bir husuıta çarın sözünden çı 
mıyan patrik Adrian, bu neticeye 
rabilmek için zangoçlara bin ruble j 
elli fıçı bira dağıtmııu. Çancılar, pi 

tahtın bütün çan kulelerinde tepifl 
duruyorlardı. Moıkova, atlarla di 
hayvanlardan intişar eden dumana 
buhara eömülmüftü. Donmuı karl 
kızaklar gıcırdatıyordu. Ağaçlar kı 
ğı yükü altında bükülüyordu. Mey 
neler gece eündiiz açıktı. Güneş 1C 
kırmızı, acaib yilkuliyor, meydanl• 
da ateı yakımı nöbetçi askerlerin 1' 
ğılarmda akisler yapıyordu. Çan s 
leri aruında tüfek atı9ları ititili}' 
bütUn Moıkovada top iniltileri du) 
luyordu. Ağızlarına kadar, 
kara kılıklı, iıler içinde, kürkleri 
tera giymit ıarhotlarla dolu onla 

(Sona rH/11') 
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J HAYAT ve SIHAT 
\... ...................................................................................................... .. 

Yudum 
T ernizlik bilen gazinolarda, limonata 

,ıibi içilecek ıeylerle birlikte sunulan, 
.ıasır çöpünden ıalümalar meydana ye
ni çıktığı vakit hekimlerden bazıları, 
gazinocuların pek hasis olabi • 
leceklerini diitiinerek, bunlarm 
hastalıklı bir ağızda kullanıldıktan 
sonra temiz ağızlı bafka birine ve
rilebileceğinden korkmutlardı. Bir 
haaır çöpünün yalnız bir kitinin 
itini görmesi zaten pek §Üpheli ol
duğundan, ikinci defa getirilmesi 
pek güç hatn-a gelmekle beraber, 
§Aliimaları hazırlıyanlar onları in
ce bir temiz kağıd içine koymağı a
kıl ettiklerinden, §İmdi böyle te
miı kağıdlar içinde hasır çöpleri 
pek iyi bir icad sayılmalıdır. 

Yaz gelince, bunların değeri da
ha ziyade artar. Çünkü aoğuk ıey
leri yudum yudum içmeği en iyi te
min eden onlardır. 

lnaan oğlu, iki ayak üstüne kal
kıp da ellerini kullanmağa baıladı
ğmdanberi su içmek itinde - söyle
meai biraz güç ama - hayvanlar
dan geri kalmıttır. Hayvanların en 
çoiu suyu dilleriyle yalar gibi ya
Vaf yavaı içtiklerinden su içmekten 
karınları ağırmaz. Yalnız atlar 

yudum ... 
Üzere mideye kan hücum etmesi 
ve bundan dol•YJ beyinde kan aza
larak o korkunç neticeye yol a~
ması mümkündür. 

Soğuk içki, birdenbire içilince 
vücudün her tarafından mideye kan 
hücum etmesi üzerine cild kansız 
kalır ve Ü§Ür, ter durur, nefes güç
leı1r, göğü&te zaten biraz zayıflık 
varsa bir zatülcenb, yahud bir za
türrie meydana çıkar. Bunlar insanı 
mutlaka götürmese de ... 

Bu sıcak mevsimde soğuk suyu, 
aoğuk limonatayı ve §erbetleri, hat
ta soğuk birayı hiç İçmeyiniz dest?m 
ıüphesiz bana gillerainiz. Onları bu 
mevsimde içmeyip de ne vakit =ç
meli? Hele buz dolapları bu k'.\dar 
çoğaldığından beri soğuk içmeyinız 
demek kimsenin dinliyemiyeceii bir 
söz olur. 

Sıcak içmezseniz, soğuk açınız, 

fakat yudum yudum içiniz. içeceği
niz ıey mideye gitmeden ağzınızda 
ısmll", mideye kan hüc\llD ebnck 
tehlikesi azalır. 

G. A. 

BİBLİYOGRAFYA 
- galiba insanın medenile§lllesiııden 1 
aonra çıktıkları için - buldukları 
yahud önlerine getirilen suyu hörpür -
terek içtikleri için, hayvanlar arasın- -------------
da onların kannlan sık sık ağnr .. 

insanların sık sık karınları ain· 
muı da su maırapalarının, au bar
daklarmm icadından sonra olsa ge
rektir. Hem kocaman, litrelik bira 
bardaklarının icadmdanberj içmek 
işinin büsbütün çığrından çıkmıt ol
duğuna hiç ıüphe yoktur. 

Su bardaklarının • ıncecik kris
talden bir &Üzel sanğat eseri gibi gÜ· 
zel de olsalar • zararı içindeki ıe· 
yin birden ve acele içilmesine aebeb 
olmalarıdır. Yalnız, taraP içmeğe 
alıfkm olanlar onun yudum yudum 
içildiği va.kit keyfin daha büy\ik 
olduğunu bildiklerinden tarap bü
yük bardakta bile bulunsa yavaş i
çerler. Bira ve bizim gibi en çok 
su içenler de bardağı eline alınca 

'• lrtrllenbire ağıza bc>faltmağa adeta 
tabii bir temayÜl vardır. Bizim ay
ranımız da tarap gibı yudum yÜduın 
içiline UlM. ke><~ C>Wui i.ucl~ 
• saya birden içmefe ahıtıtmuz ı-

çin • onu da birden hörpürdetmek 
zerafet sayılmıftır. Bir meıhur ıai
rimizin on bet bira bardağı dolusu 
ayranı biribiri arkasından hörpür
detmİf olmakla da ikinci bir töh· 
ret aldıimı elbette bilirsiniz. 

Halbuki au ve her t-:irlü İ~kİ, so
ğuk olmasa bile, birden bire ıçilin
ce, yemek arkasmdan haz.."Ui gÜç· 
lettirir, aç karnına mideyi doldurur. 
Bir çoklarına karın ağrısı getirir. 

içilen teY aoiuk oluraa, birden bi· 
re içince zararı pek çok art,... s~
ğuk bir limonatayı veya ıed>et: bir
denbire dikince kamındnn ıiddetl! 
ağrılar gelenler pek çoktur. Al"ada, 
sırada aoğuk bir ıerbet üze -
rine bi;den bire gidenin de oldu 
ğunclan eaki hekimler bunun sebe
bini beyin donmasına atfederler
di. Soiuk içkiden beynin do~ı~ 
yacaiı fÜpheaizclir. O aofuk ıçkı 
mideye birdenbire inince ~nu ba
ğınaldara kadar inmeden ısıtmak 

Kentervil 
Yazan : Oıkar VAYLD 

üzerine bunların bulunduklarını bildi· 
ği Blakholo'yc doğru en büyük oğlu 
ve iki çiftlik upğı ile birlikte seğirt· 
tı. Genç Çeşayr dükü de fazla merak· 
lanmıştı: O da b eraber gelmek için is· 
rar ediyorO.u. Fakat bay Otis, belki dt• 
bir çarpı~rna iıl~n olul' diye buna mü
saade etmedi. Tam oraya vardıkları 
zaman, çingenelerin oradan kalkıp git
nıiş olduğunu gördüler. Her halde, 
bunlar birden bire kalkıp gitmiş olma
lılardı; çünkü yerde, henüz, ateş yanı
yor ve bir takım boş tabaklar duruyor
du. Bay Otis, Vaşington ile ıki adamı 
etrafı araştırmağa memur ettikten son 
ra kendisi eve döndü ve civardaki bü
tün poliı müfettiılerine telgraflar 
Yağdırarak çingeneler tarafından ka
~ırılmış olan küçük kızının araştırıl
ınasını istedi. Sonra atını hazırlattı ve 
karısiyle Uç oğluna yemeğe oturma
ları için israr ederek kendisi, yanında 
seyisi ile beraber Askot Rod'a doğru 
Yola ç ıktı. Bir iki mil kadar yol almış· 
tı ki arkasından dört nala birisinin at 
sürdüğünü duydu. Bu, genç Çeşayr 

dükü idi. Yüzü kıp kırmızı olmuştu. 

. 
insan anatomi 

modeli ve terimleri 
Kanaat kitabevinin be§ sene evvel 

Almanyada tabettirip latince · fran-

sızca ve arapca antonomi terimlerinin 
öz türkçeleri Or. Prof. Dr. Kemal 
Cenap tarafından tesbit edilen İnsan 
Antonomi modeli ve terimleri ikinci 
defa olarak basılmı§tır. 

Modelin antonomi terimleri ae bu 
defa İstanbul üniversitesinde Or. 
Prof. Dr. Nurettin Berkol'un reisliği 
altında te§ekkül eden komisyonun 
kararlarına istinaden mezkilr komis
yon azasından Tıp Fakültesi Antono
mi Doçenti Dr. Zeki Zeren tarafın

dan" yeh:lden t eSbit edilerek i kinci de-

fa o~k .ı...hmJtıJ'. 
Orta ve yilıksek biltiln mektep tale-

besi ve bilhassa tıbbiye öğretmenleri 

için çok önemli ve lüzumlu bulduğu
muz bu Antonomi modeli ve terimle-
rini tavsiye ederiz. 

Esrarh adô 
Jül Vern'in bütün dünyaca tanınmış 

ve bütün dillere tercüme edilmit olan 
ölmez eserlerinden "L'ile myaterxie
use" adlı seyahat ve macera romanı 

güzide gençlerimizden Fehmi Baldaş 

tarafından dilimize çevrilmiş ve bu e· 
serin birinci cildini teşkil eden Hava 
kahramanları Kanaat kitabevi tara

fından netredilmekte olan Ankara kü
tüphanesi acrisinin befinci kitabı ola· 
rak basılmıştır. Tabına da bu seriyi 

tetkil eden diğer kitaıblar gibi son de
rece itina edilen bu eseri bilhassa genç 
mekteblilere tavsiye edıcriz. 

Hortlağı 
Çeviren : Nurettin ART AM 

Tefrika: 8 {) 

Ve başında fapka yoktu. Çocuk bay O
tis'e yaklaşınca: 

- Af edersiniz bay Otia, dedi, fa
i~at Vircinya bulunmadıkça benim bo
ğazımdan yemek &eçnıiyor. Lütfen ba
r.a kızmayınız. Eğer geçen sene nitan
lanmamıza müsaade etseydiniz, bu fe
laket başa gelmezdi. Beni geri çevir
miyeceksiniz değil mi? Ben, geri gide
mem. ben dönemem 1 

Elçi, çocuğun bu sözlerine e{ilmek
ten kendini alamadı ve Vircinya'ya 
karşı duyduğu bu kadar al~kadan mü
tehassıs da olarak atından eğilip genç 
dükün sırtını okşadı ve dedi ki: 

_ Peki Sesil, dedi, mademki geri 
dönmiyeceksin, o halde benimle bera
ber geleceksin, demektir. O halde gi
dip Askot'ta sana bir şapka alalım. 

Genç dük gülerek: 
- Şimdi benim şapkam için üzül

meyin, ben Vircinya'yı istiyorum, de
di ve şimendifer rayları üzerine atla
rını sürdüler. Orade bay Otis, iıtaa
yon müdilründen, Vircinya eşkalinde 
bir kızın istaayonda görülüp görillme· 
diğini sordu. Fakat bir çcvab .alamadı. 
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GÜNÜN POLİTİK . 

1 Ll MES'ELELERI ............ ...... 
B ismark, bir defa demişti ki: 

"Bohemyaya ısahib, olan Av
rupaya sahih olur." Bu telakkiden 
dolayıdır ki bugünkü Çekoslovakya 
meselesi ehemiyetli ve Avrupa için 
tehlikeli bir hal almıştır. 
Bismark'ın bu fikrinden haberdar 

olan Fransa hükümeti, Çekoslovak
ya'yı her hangi bir tecavüze karşı 
garantı altına almış ve Lchistanda
ki alman azlıklarına temas etmiyen, 
İtalyadaki alman azhklarını ise büs 
bütün sükut ile geçiştiren alman ga
zeteleri, son günlerde bütün kuvvet
leriyle Prag hükümetine karşı hü
cuma girişmişlerdir. 

Çekoslovakya'daki alman azlıkla
rı, bugün korkudan ve önceden ve· 
rilmiş hükümlerden bulutlara bü
rünmüştür. Bir tarafdan alman his
siyatı son raddesine kadar coşmuş, 

çek ordusu da kısmen seferber edil· 
miş olduğundan, mesele, enternas
yonal ehemiyet ve nezaketini muha
fazada devam etmektedir. 

Südet alınanları Çekoslovakya'
dan memnun değildirler. Bu ho§
nudsuzluk, esası anayasadan ileri 
gelmiyor. Çünkü bu yasa, alınanlara 
da çeklerle müsavi haklar vermekte, 
sivil memurlarla subayların yüzde 
22 sini alınanlardan seçmekte ve 
kendi resmi muamelelerinin alman 
dili ile yapılmasına müsaade etmek
tedir. Lakin, bu azlık alınanları, her 
ne kadar Avrupa'daki öteki azhklar
dan daha iyi bir durumda buh~nmak
ta, kendilerine fena muamele edil
meme-kte iseler de kanunun kendile
rine temin ettiği haklardan tama· 
miyle istifadelerine imkan verilme
mektedir. 

Büyük harbm sonunda çeklerle 
südet alınanları arasında 'mUhitn bir 
gerginlik baş göstermişti. Bohem
yadaki ,Çekler, 300 sene müadetle 
Viyanadaki ltabsburg'ların hakimi
yeti altında yapmıglardı. O zaman 
bunlara madun bir ırk muamclC6i 
yapılm~, talim ve terbiye hakları 
tanınmamış, kendilerine resmi me
mur olmak hak ve mesuliyeti veril
memişti. Büyük harb patlak verin
ce bu çeklerden yüzlercesi, binler
cesi müttefikler tarafına kaçmış, 

rus, italyan ve fransız ordusunda 
harbetmişlerdi. 

1918 senesinde, bu sebeıble çekler 
galib gelen tarafda, südetler ise 
mağlup olan tarafda bulunuyorlar
dı. Bu galib ve mağlub unsurların 
bir hükümet idaresi altında birlc11-
meleri, haddizatında güç bir işti. 
Eekiden mahkUın bir rrık vaziyetin· 
de bulunan slavlar, fimdi hakim va
ziyete gelmiıler ye ta eskiden kendi 
yurdları olan Bohemya'yı da elleri
ne geçirmişlerdi. Fakat memleke· 
tin, bu parçasının sakinleri ekseri
yetle siidet almanları idi. Bu vaziyet 
almanların ağırına gitmiş, Habs
burgların sahneden çekilmeleri bu 

Fakat istasyon müdürü sağa aola tel· 
graf çekerek her tarafta arattırmalar 
yapacağını vadetti ve bay Otia, ke
penklerini kapatmak üzere olan bir ma 
ğazadan genç düke bir şapka aldıktan 
sonra, atfnı çingenelerin toplantı yeri 
olduiunu bildiği Beksley'e doğru sür
dü. Orada köy polisine baş vurdular: 
Fakat kendisinden işe yarıyacak bir 
malumat alamadılar. Sonra dört mil 
süren bütün o nahiyeyi dolaştıktan 
sonra gene elleri boş, kendi koruları
na döndükleri zaman saat on bir ol
muştu. Çok yorgun, müteessir ve peri
fan bir halde idiler. Meydanlık pek 
karanlık olduğu için Vaşington ile i
kizleri ellerinde fenerler olduğu hal
de orada bekler buldular. Vircinya'nın 
ufacık bir izi bile bulunmamıştı. 

Çinieneler, Brokley'de yakalanmış
lar, fakat kızcağız yanlarında buluna
~ıttı. Bunlar, çabucak hareketleri· 
nın sebebini şöyle izah ettiler: Çorton 
panayırına geç kalmışlardı biraz daha 
gecikselerdi, büsbiltiln yetigemiye

ceklerdi. Vircinya'nın kaybolmasın • 
dan dolayı da pek mllteeuirdiler. Çün
kü parkta konaklamaları için kendisi
ne müsaade eden bay Otis'e minnet
dardılar. İçlerinden dört kişi do ku:ca
ğızı aramağa çıktı. Korunun her köte· 
ai, her bucafı sıkıdan sıkıya arandı, ta
randı; fakat hiç bir netice haaı1 olama· 
dı. Artık bu gece, Vircinya'nın kay· 
bolduğuna ,adam akıllı, hükmetmişler
di. Bay Otis, çocuklar, atlar ve arka
lan1ıda ~;yiı he.P.ıi mahzun mibılıUl e-

ate§i körüklemiş, inadcı bir ırk o
lan çekler de müşkilatı ortadan kal
dırmaya pek yanaşmamışlardı. 

Almanlar, gördükleri haksız mua
melere karşı şiddetli protestolarda 
bulunmuşlardı. Bunlar, çek müteah
hidlerinin alman işçilere iş verme
diklerinden, devlet hizmetine gir
mek için geçirilmes lazım gelen çek 
dli imtihanlarının pek güç yapıldı
ğından, südetlerin kendi mekteble
rirıde istedikleri gibi tedrisat yapa
madığından, çek idlinden başka li
aan biJmiyen posta müvezzileri, de
miryolu memurları ve polis tarafın
dan fena muamelelere maruz kal
dıklarından şikayet ediyorlardı. 

B lı şikayetler haksız değ:Jdi. 

Bununla beraber, hakikati 
söylemek lbımgelirse, Çekoslovak
ya cumhuriyeti parlamentosunda sü
det alınanlarının temsil edilmeltri
ne, kendi belediye reislerh:ıi, şehir 
meclisi azalarını, mahalli polisi ken
di aralarından seçmelerine de mC:a
ade olunmakta idi. Bundan başka §i
kiyetlerini bütün dünyaya duyur
malarına, Prag'da bir propaganda 
merkezi bulundurmalarına, sivasi 
partiler teşkil etmelerine cevaz ve
riliyordu. 

Almanya, Rayh dahilindeki azlık
lara bu türlü imtiyaz ve müsaadeler 
tanımaz. Eğer südetler, bay Hitler'· 
in idaresi altında bir çek a~lığı olsa
lardı, ne partiler kurabilir, ne ga
zete çıkarıp propaganda yapabilir, 
ne de mahalli belediye teşkilatı ya
pabilirlerdi. 

Her ne kader Henlayn'in nasyo
nal sosyalist partisi, Hitlerin ikti
dar mevkiine-- gelmesinden seneler
ce önce kurulmuş idiyse de 1935 se
nesine gelinceye kadar büyük bir 
varlık ve faaliyet göstermemişti. 
Ondan önce birisi "'hıristiyan ııos
yalist" birisi de "alman çiftçi,. par
'tiai olmak Uaere iki kuvvetli aüdet 
partisi vardı. Bu partilerin çek hil
lrilmetinden .imtiyazlar koparmağa 

muvaffak olamamau, itibarlarının 

düşmesine sebeb olmu§tu. Bu yüz-
en bu partiye mensup olan südet· 

le.elen bir 1ofu, Nazi tesiri altında 
bulunan ve Berlinden idare edilen 
Henlayn partisine geçtiler. Bunlar, 
1935 de mevcud reylerin yüzde 60 ı
nı kazandılar; 90n seçimde ise bu 
mikdar yüzde 90 nı bulmuftur. 

Henlayn partisinin en büyük ka
zancı, Avusturyanın Almanya ta
rafından ilhakı olmuştur. Bunun ü
zerine bütün memleektte büyük bir 
milliyetperverlik dalgası kaynaı
mağa başladı. Ondan sonra sade 
H~nlaynciler değil, memleket dahi
lindeki leh ve macar azlıkları da 
muhtariyet istemeğe kalkıştıkların
dan hükümetin bünyesi sarsılı:ruığa 
başladı. Hatta, başvekil Hodza, ken
disi bir slovak olduğu halde slovak 
rübhan partisi bile mahalli bir hü
kümet talebini gösterdi. 

Almanyanın vaz.iyeti kuvvetlen
dikten sonra, Henlayn, bir yıl önce 
yarıaı ile tatmin edileceğ i haklar ve 
imtiyazlar istemeğe başladı. EAcf e
dilecir kbkotaneHen- .ü- nkü"On
dilecek bir nokta varsa o da südet 

ve döndüler. 
Evin koridorlarında bütün hizmet· 

çiler perişan bir halde idiler. Teessür
den kendisini kaybetmiş olan bayan 
Otis bir kanapeye uzanmıştı. Hizmet
çiler kadıncağızın başını kolonya su
yu ile uğuyorlardı. Bay Otis, karısının 
mutlaka bir fey yemesi ve herkese ye
mek getirilmesi hususunda israr etti. 
. Bu yemek pek melankolili bir ye

mek olmuştu. Kimaenin çenesini bıçak 
açmıyor; hatta kız kardeşlerini çok se
ven ikizler bile süklüm püklüm duru
yorlardı. Yemekten sonra küçük dü
kün ısrularına rağmen B. Otis, hepsi
nin yataklarına çekilmelerini emretti. 
Bu gece için bundan !azla bir f.CY ya
pılamazdı. Ertesi aabah kendisi Skot-
land ·Yard'a (İngiltere gizli polia tef· 
kilatı) bir telgraf çekerek birkaç polis 
hafiyesi gönderi~ini iatiyecekti. 
Tam onlar, yemek salonundan çıkar· 
]arken kuledeki saat gece yarısını çal
dı ve onunla beraber bir çatırdı, bir 
feryad duydular: korkunç bir gök gü
rültüsü evi sarstı; yer yüzüne aid ol
mıyan bir muaiki havayı doldurdu. 
Tam bu sırada merdiven batındaki bü
yük reıimlerden birisi yere dü,tü ve 
arkasından elinde bir çekmece, yüzü 
bembeyaz keailmif Vircinya çıkıverdi. 
Bir an içinde hepai, ona doğru koıtu
lar. Bayan Otiı, kızını hemen kolları
na aldı; Dük, yanaklarına kuvvetli ö
pücükler kondurdu; ikizler de bu gru
pun etrafında çılgınu bora tepmeğe 
JJaıladılar. 

sini başından sonuna ka- susi mahfillerde turizme dair ufak 

dar tahlil edt•n hu maka- fek münakqalar bqlamııbr. Her h 

leden mu""him l gi bir mevzu üzerinde fikirlerin kar 
parça an laımau, asıl dava ortada kaybolac 

alıyoruz : gibi tereddiye uiramadıkça, muhakk 
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alınanlarının dileklerinin, mesele bu 
kader nezikleftneden önce yerine 
getirilmemiş olmasıdır. Fakat bun-· 
lara hayflanmaktan bir fayda haaıl 
olmıyaacğı için, şimdi tehlikeyi ön· 
]emek gerekmektedir. 

Böylece Çekoslovakya, Avrupa'
nın barut deposu haline geldi. Ba· 
rutu ise devamlı surette ıslatmak li· 
zımgelmektedir. Enternasyonal hi· 
diselerin çıkmaza girmesi, bir anlat· 
maya varılmasına mani olmaktadır. 

Çek hükümeti, §İmdi, antlus'a 

kalkacaklarından korkarak südet al
manlarmdan silahlı polis kuvvetle
ri teşkilinden çekinmektedir. Bu
nunla beraber, Anılus'un lehinde 
veya aleyhinde netice verebilecek 
bir plebisit yapılması da dütünül
mektedir. 

Eveke Bohemya kırallarının a
razisi olan bu dağlık ve fimdi tah
kim edilmiş olan mıntakanın Ahnan
ya tarafından ele geçirilmesi bu 
devletin cenub ıarki Avrupaaın
daki nüfuzunun fevkalade artma
sına sebcb olacaktır. Bu suretle Av
rupada yeni bir: he-gemonya vücud 
bulacaktır. Tarih gösterir ki bu tür
lü hegemonyaların kurulmasına ma
ni olmak, bütün Avrupanın, bilhas
sa büyük Britanyanm menfaatine
dir. 

Fransa, Çekoslovakya hududla
rında bir değişiklik yapılrmsına ra
zı olamaz. Fransa, büyük bir devlet 
olarak emniyet ve selimeıtinin mer
kezi Avrupa ile olan alikalarına 
bağlı olduğuna kanidir: lngiltere
nin Akdenizle olan alikaluına ol
duğu gibi. 

Rusyanın da Çeko.lovakx!Y.!Yar
dıtn etmek hususundaki taahhüdü
nü .g~r'i ~atağına inanmak .;ı.kılltca 
bjr ,bıa~~t olaınaz. Eğer A-yao 
üç buçuk milyon almanın .udeti ile 
alakadar iae, Ru.ya da evleviyetle 
dokuz buçuk milyon alavın saadeti 
ile alikadardır. Bundan batka. Çe
koslovakya hükümeti de kendisine 
düşman olan bir devlet karşısında 
tedafüi ittifaklarını bırakamaz. · 

Meselenin halli, Çekoslovakyanın 
Henlayn dileklerine yanafm18ma ve 
onların çoktan beri istedikleri ma
halli muhtariyeti vermcaine bağlı· 
dır. Çekler, bunun bir antlus mu
kaddimesi olacağından şüpheleni
yorlar. Bununla beraber Henlayn, 
bir anşlus plebisiti istememi9tir. 
Bu adam, bir kaç vesile ile anşluı'
un da, toprak muhtariyetinin de 
kendi programına dahil olmadığını 
söylemiştir. 

Karlabad'da nisan ayında söyledi
ği bir nutukta Henlayn, südetlerin 
daha çok ıeyler iatemeğe hakları ol
duğu halde 'imdi kendisinin daha 
fazla dilekler ileri sürmeye niyeti 
olmadığını, bunu da Avrupa sulhu-

Kızının kendilerine oyun etmek i
çin bir tarafta gizlenmiş olduğuna 
hükmeden B. Otiı, oldukça öfkeli: 

- İlahi çocuk, nerelerde idin? dedi, 
Sesil ile ben, at üstünde seni bütün 
memlekette aradık; annen meraktan 
az kalam, ölüyordu. Bundan ıonra bö; 
le pkalar istemem ı 

İkizler haykırdılar: 

- ~alnız hortlağa yapılacak oyun
lar müstesna 1 Yalnız hortlağa yapıla
cak oyunlar müstesna ı 

Tiril tiril titreyen yavruıunu ISpen 
v~ onun karıfmıı altın saçlarını eliyle 
duzelten annesi diyordu ki: • 

- Allaha filkUr ki seni bulduk sev
gili yavrum; fakat bir daha benim di
zimin dibinden ayrılmamahaınl 

Vircinyı, aUkilnetle: 

- Baba, dedi, ben hortlakta beraber
dim. Artık o &dil; gelip kendisini ıö· 
riln. Gerçekten, kendiai çok kötü bir 
adamdı; fakat blitün yaptıklarıma mü
teessir olmu,ıu. Ölmeden önce bu ku
tunun içinde bulunan biltUn mUcev
herle~ini bana hediye etti. 

BUtUn aile kendisine merak ve hay
ret içinde bakıyorlardı. Fakat o, ciddi 
ve aakindi. Bunları söyledikten 801\ra 
geri döndü ve onları bir paravananın 
arkaaında bulunan (izli bir kıoridora 
doiru ğötUrdü. Ku: önden yUrUyor, 
V8fineton elinde maaanın üzerinden 
kaptrfı pmdanla arkuından gidiyor
du. 

layı, turizmden kazanç ummayacak 
dar itin yabancııı olanlar bile mütal 
beyanına kalkıısalar omuz ıilkme 
iktifa etmiyerek, bilha11a onlara, 
nıınız realitelerinin mahiyetlerini 
latmaia çalııırken mesele daha iyi t 
Yir edilmiı olur. Bu sibi yeni iıler 
aaıl tehlikesi, müabet veya menfi, 
bir alaka uyandmnamaamdadır. 
sükut en kulak brmalayıcı gürültüd 
de korkunçtur. Ve madem ki bizde t 

rizm itinin müsbet sahaya girdiğini g 
renler arasında lehte ve aleyhte mü 
zara batlamııbr, ıu halde büro im 
nın zamanı iyi intihab edihnit oldu 
na hükmedebiliriz. · 

Hiç unutmam, on iki sene ka 
evvel, bütün müstakbel turizm bölıe 
mizi teıkil edeceğini tahmin ettiğ" 

vilayetlerden birinde, en büyük mem 
üzerinde de manevi mürakabeyi h • 
bulunan bir zat, oldukça kalabalık bi 
toplantıda, turizm.i ahlaka mugayir a 
dettiğini söylemekten çekinmemİf 

On iki senede bu gibiler bile zehabl 
nı tuhih ehnitlerdir. 

imdi, bugün turizmi ~dece kaza 
kaynaldanm geniıleten bir vaııta aay 
mamak da 18.zımdır. Turizmden iıtih 
edilecek manevi kazançlar çok ebemi 
yetli olabilir. Hatırlardadır ki gel 

umumi mevzuu da "yanılki dünyanı 

intuı" dır. Bu sergiye iıtirik için ıi 
diden bütün dünyada hazırlıklara 

lanmııtır. Nevyork sergisinde büyü 
bir pavyon açmak üzere tedbirlerini al

mıı olan milletlerden birinin sergi ~ 
miaeri ıöyle diyordu:"Sergide milli me

talanmızı teıhir edeceğiz. Bu metalar
dan "harikulicle" vasfı ile bahıedeceiim 
biri vardır ki bunu Amerika'ya tanıt

mak için elimizden geleni yapmalıyız: 

Turizm, gütnriik resmi ödemiyen hari
kulade metaımızdır. orada memleke. 

timizin,, manzaralarmı, bayabrmzm de
korunu, vilayetlerimizin ruhunu da 
tethir edeceğiz. Ne olduğumuzu cihana 

öğretmek için ne kabilse yapacafız. 

Y qadıiunızı, var oldujumuzu, yeryÜ· 
zünde dikkate layık bir mevki itgal et· 
tiğimizi herkese anlatacağız." 

Y anıllri dünyanın inıası bahse ko • 
nulurken turizmi memleket inıaaı di
vaıının bir faslı telakki etmek hakika
tin bizzat kendiıi ile iıtiial etmek de-
mektir. N. Baydar 

nü diltilnürek böyle yaptığını bil· 
dinnişti. 

Südet alınanları, tam bir muhtari
yet elde etmedikçe tatmin olunmı-

yacaklardır. Böyle bir anlapna, iki 
sene önce, hatta altı ay önu, bütün 
bir memnuniyetle karşılanırdt. Hat
ta bugün bile geç kalınmış değildir. 

Nihayet, üzerindeki çiviler paalan
mıı meşe tahtasından yapılmıt bir ka
pının önilne geldiler. Vircinya bu n
pıya dokununca kanadları açılıverdi. 

Şimdi parmaklıklı mini mini bir pen
ceresi bulunan ufak bir ocjanın içinde 
idiler. Dıvarda bir halka vardı ve buna 
takılı bir zincire bağlı bir iakelet, oda-

nın taş zeminine boylu boyunca uzana 
mııtı. Etsiz parmakları, orada duran 
eski biçiın bir sofra ile bir ibriğe doi

ru uzanmıf, fakat yetişememifti. İçini 
yefil bir yosun kapladığına göre, her
halde, buradaki su kabı bir defa au ile 

doldurulmuştu . Sofranın üzerinde bir 
yığın tozdan başka hiç bir şey yoktu. 

Vircinya, iı.keletin yanına diz çöktü 

ve küçük ellerini kavuşturarak sessiz
ce dua etmiye batladı. Ötekiler, timdi 
bütün esrarını anlamağa batladıkları 
faciaya ka11ı hayretle bakışıyorlardı. 

Bu odanın, evin hangi tarafına düş
tüğünü anhyabilmek için pencereden 
dışarıya bakan ikizlerden birisi: 

- Hey, diye bağırdı, kurumuş ba
dem af acı çiçek açmıı ; ay ııığında çi
çeklerini adam akıllı eörebiliyorum. 

V~karla ayağa kalkan ve yüzünü gU- . 
zel bir ışı:Jc aydınlatan Vircinya: 

- Allah onu af etti, dedi. 
Genç dük, 

- Sen ne e{izel bir mele bin 1 dedi 
ve boynuna sarılarak kızcaf ızı öptU. 

.(Sonu var) 
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8priac BoUd 54, x.om•ur sı. Zllftda 
.... ,.. 49 kilo ile kopctklartk 
8ıart ftlildiii .-ı Zavada çdnnedı 
,. kop diler atlar aramda ~ 
etti. Kopyu Bay Aaml • ~ırpa m 
Dtncly ve Tomru illDhıdeki iki atm
da biriDia banmMı en Ja&Tvetli ih • 
tJiMW, Tomna .. ~kadar n
ftklcriDia idacle aiıti. Pek yüm .... 
... •• keaditiDi taldb eden Sprisll 
Jloud dk ,oıa döner c:tanmu hücOm 
edeıek Tomna'yu ıesti. Jtotwıun bun· 
dan IODl'UI Dandy ile Sprbıı Board 
arMmda kunetli bir mücadele halin· 
s alltL loDanda bir boyun ara ile 
JJ1DttJ b&rincüili kuandı. Spriq Bo
..S ~ Baylall ISilDd oldu. 

lladJ'JUD jokeyi Bayqm bu kop .. 
4a W.. rakibini ltaiila1 etmif olUyclı 
lqu bir drpride bitebilWI. Zemfn 
1.56 delrilaıchr. 
...... ... .. ,. 115,,.... 

urıq .. 111 ve 265 kanat ftr4i. 
ı1c;iiiadi .. 

D6rt ve dalla JÜUI ,... ve ._.. 
.rfmdaki kaaAçlan 250 Ura11 aes
mı,_ ytrlmlam..., .. baltUm at 
.. ~ ...... !Jae•',.U: 
ı90 Hıa ....Utll aooo..-. idi. B1a 
liMill9a UDll. ./JC8J-K--,~ 

1!1.i.iZ'J;";.'i· ---•111111; ~ ...... v,uı; 
111ı11-...nu at ~ etti., 
~-...... ftrillr~rilmea ille ... .., 

f':Mlla'f:fu Bablr'mı kiwt ieminMki1 

Od'Ua aı.m4a çok ..... bir 
blriDCUili ....... Son 

i hilc6W'M ........ tak!-
.,..... .. olwJ.llD Ua-1 

20-1-18 

Fener'in otuzuncu yıldönümü 

10.000 seyirci önünde 
Sarı - LGcivertliler Yunan 
muhtelitini 2 - O yendiler 

19 Mayıs Stodyomunda 

Tenis maçlarına dün 
de devam edildi 



Mengen'e gitmek gölünün hemen • • 
ıçın Reşadiye 

yanından Çağboğazı'na doğru sapıyorsunuz. Eski-

çağ bu boğazın ağzındadır. Bu köyü geçtikten 

sonra boğaz daralıyor ve nebatat adetô çıldırı-

yor. Ağaçlar arasındaki yer, hava ve güneş 

kavgasını burada görür gibi oluyorsunuz. 

köylerinde 

,, 
( 

-. Gerede'de iken köy kıyafetlerini resme almak istediğimi
zi belediye reisine ve jandarma kumandanına söyle

dik. Mengen'e telefon edildi. Güzel kıyafet, güzel eliıleri gör
mek istediğimizi söyledikçe, hep, BOLU RÖPORTAJLARI 

- Mengen' de bulacaksınız, diyorlardı. 

Ertesi aabah erkenden Mengen'e doğru yola çıktık. Yolun 
ıüzelliğini anlatmakta hiç bir fayda .yoktur. Fotoğraf makine
ı .. ..Wiz dahi bu mevzuda aciz kalmıtlır. 

Bolu ve civ•rının güzellikleri 
"bcdayii lafziye" ile anlatılacak 
cinsten değildir. Mesela Mengen'e 
gitmek için Retadiye gölünün he
men yanından Çağboğazı'na doğru 
oapıyorsunuz. Eskiçağ bu boğazın 
ağzındadır. Bu köyü geçtikten son
ra, boğaz daralıyor. Ve nebatat adeta 
çıldırıyor. Ağaçlar arasındaki yer, 
bava ve güneş kavgasını burada gö
rür gibi oluyorsunuz. Ağaçların 
gövdeleri birbirine bititik, dalları, 
birbirine dolatıktır. Zengin bir çi
çek dünyası içinde kalıyorsunuz. 

Yol kenarlarında bir çiçek müte
madiyen tekerrür ediyor. Nedir di
ye inip koparıyorsunuz; arabaya 
koyunca her tarafı nane kokuları 
kaplryor; 

- Yaban nanesi olacak .. diyorsu-
nuz. 

Mengen'e yaklaştıkça, manzara 
değişiyor. Geniş ovalar açılıyor. 
Dağlar arkanızda ve ufukta kalıyor. 
Köyler bunların aırtından aalkım 
salkım ıallanıyor. Bir müddet son· 
ra. bir oyun daha, manzara bir kere 
daha değişiyor. Hava ılıklaşıyor, 
renkler keskinleşiyor, otlar bir tab
lo yeşili halini alıyor. Ve köyler, 
köylerin tahtadan yapılmış incecik 
ve renkli minareleri görülüyor. Ti
rol ve Alpler'de de böyledir, 

Mengen'in "Bcıler'' ve "Türk .. 
beyli" köylerine varmış bulunuyo
ruz. Gösteritli ve hareketli köyler. 
lçimizde bir k?rku. v.ar: Acaba kı
yafetleri ve elışlerını bulabilecek 
miyiz? . 

Köye giriyoruz. v~ bı~ kalabalık 
görüyoruz. Gözlcrımıze ınanamıyo
ruz · erkeklerin arasında güzel gi
yin~iş, başlarına elişli Örtülerini 
çatmış köy kadınları da var. Ara
mızdan birisi haykrrıyor: Eve ba
kın eve 1 Evin içi alaca kıyafetli 
köy kadınları ile dolu. Bütün bu el 
ve ev itlerinin az: sonra ortasında 
bulunuyoruz. . .. .. 

- Bravo Mengen nahıye mudu
rünc ve muhtarına, diyoruz .. Mu~
tarın eti, arkadaşı bayanlar~ ıstedı
ğimiz pozları vermekte bız~ yar: 
dnn ediyor. Makinelerin . fılmlerı 
(32 lik Leica filmleri) b.ırer çey· 
rekte bitiyor. Renkli resım alıyo
ruz; siyah beyaz resim alıyoruz. 
Bir yandan konuşuyor, malQmat 
soruyor ve bir yandan köyün canlı 
•e cansız bütün unsu~larının re
ıimlerini alıyoruz. 

N e güzel köy bu Türkbeyli. 
Ortasından bir su akıyor. 

Uzerinde bir tahta köprü. Köprü· 

nün iki başında oturulacak yerler 
var. Gene bu meydanda bir ihtiyar 
~avak, bu ~ze~ dünyanın "doyen" 
ı. Yaıını hıç kımse bilmiyor. Her 
şey, bize tanıdık geliyor. Hiç kim-

Menaen köyüne bir ~ 

Yazan: 

Burhan Belge 

se bizi yadırgamıyor. Köyün bak
kalından şeker alıp çocuklara da
ğıtıyoruz. Elitleri aratıyoruz. Ya
nnnızdaki köy bayanlarının ber bi
rinin çatması yahud namaz bezi 

ötekinden güzel. Anlıyoruz ki, bu
ralarda, turizm için, büyük bir ya· 
rın vardır4 

Türkbeyli'den ayrılmazdan ön· 
ce birer ayran içiyor ve lokma yi
yoruz. İ§te o metlıur ahçılar hep 
bu Mengen köylerinden yetifiyor, 
dügünüyorum: Kim bilir bu kadar 
güzel köyleri ve dünyaları olan o 
ahçıbaşılar, bulundukları evlerin 
böbürlcniglerini ne büyük bir is
tihfaf ile karşılıyorlar. Hiç bir ko
nağın çünkü bulunduğu yer Men· 
gen köyleri kadar güzel olamaz. Ve 
Mengen'de yüksek bir kültür oldu
ğu ıundan belli ki, bizi kabul ve 
misafir eden bu insanlar, başından 
sonuna kadar, bizlere, nezaket der
ıi vermekten usanmadılar. 

"Betler" köyil de en güzel kılık

lı kadmlamu delikanlılarmı ve ço
cuklarını "Türkbeyli'ye yoUamııtı. 
Onlarla da tanıttık ve suhbet ettik. 
Uç dört saat geçmi§ti. Bizi Yeni
çağ'da yemeğe bekliyorlardı. Çağ

boğazı'nı gerisin geriye geçecek ve 
buraya saptığımız noktanın ancak 
iki kilometre ötesinde olan nahiye 
merkezine varacaktık. 

Çatlıtdarı ve kıya/etleri biribirinden güzel olan Mengen ktıdınlo
nnclan biri pınar btqında. . .olda köy kızları yün büküyorlar 

• yayla köyünde ır 

foloğraf ~ı, avını nasll ka~ırır ve 
nasıl tekrar ele ge~irir ! 

Gerede;ye doiru yol alırlıen hep ;yayla lıöylerinin yalıınından ~yor. 
Julr. Gö.Wm birdenbire renlıli bir cume ilifti. On ilıi )'tlflaruıda bir lıÖJl-
lü lıı.aı bize doira baluyordu. · 

- A.man ıuna balıını.a, diye ht()'lıırdım. 
A.rabatlalıilerin hep.inin ai.aından bir çıilılı lıoptu ııe fO/Öre emirler 

yaimaia bQfladı: 
- Dur/ A.man dur/ Mehmet/ elendi dur/ 
Falıat lıı.a, ııeçen arabanın durmaia çallflıiını "" içeridelrihrin k

diftne bir talıun iftlretler ;yaptıiını gördü. Görme•iyle bir lıelıliiin yo. 
maçtan lıallımtuı gibi köye doğru lıaçmaia bQfladı. 

Bi.a "lıu dur/" diye bczirqıyordulı. O, hiç arlıtuına balımadan N 

ııenç bir ha:yuan tauliğiyle rü.aırar ııibi uçu)'Ordu. Bu hal yayla lıö)'ii 
hallıını harelıete ıretirdi. Ku: bir lıaç erlıeiin yanından 11eç.relı onlara 
bir ıeyler anlattı. Bi;ı; bunu u;ı;alıtan ııörüyordulı. 

Orlıelı köylü lııı:rnın arlıaaından adam çılıardılı. Bi.;ı; illı lıöylü erlrelt-
1ere meHleyi anlatıncaya iratlar lıöyün bütün lıalabalıiı ortaya fllımtf
tı. A..a .sonra lıu:ı ve onunla beraber daha bir çolı lıı.a ıı>e erleele çoculıl• 
rını ıretirdiler. Orlıelılilıten eıer lıalmadı. 

Billuusa lru: poculılarının renlıli "" güul e•bapları uardı. Bir ~ 
reıiınler aldılı. 

Orkek köy_ kızları ıi.rndi ne kadar cana yakuı bak~orl~ 
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Bayınd1rhk Bakanh§ı 

Nafıa Veklletiıaden ı 
1. Eblltmeye konulan • it: Ankara 

htaayon civarmda Gençlik parkı bl· 
rlnci kmım intutıdır. 

Kefif bedeli "300.000" liradır. 

llhhidliık veaikuı ibra. etmeei. !etekli
lerin teklif mektublarmı lr.laci mad
dede yesılı autten blır aaat neline ka
dar ıular umum ldlrlllBne ımldnız 
mllıkaWlbule nrmeleri lkımdır. 

Pomtada oJa pcikmeler bbul edil-
mu. (1875) 3844 . 

Traktör, kar küreme 
cihazı alınacak 

2. Eksiltme 27.CS.938 pasarteai atını 
aut 11 de nafıa yeJı:lleti yapı lflerl ek
ıiltme komisyonu odamda ka_pah sarf 
uuliyle J&pılacalı:tır. 1 atuatol • puartell cBnB aaat 11 

3. lttekliler ebiltme prtUmeel " de~ ftlsllet blnumda malseme 
buna mllteferri nralı:ı ıs Ura bedel mlldtırllllti odaiında toplanaıı malse-

• mukabilinde yapı itleri umum midir· me eblltme lı:omilyonunda 44000 Ura 
ltlltlnden alabilirler. muhammen beclelli cllrt adet traktlr, 

4. lateklilerln "'15.750'9 liralık mu- dört adet kar kereme cihazı, iki adet 
nkkat teminat ._.ıeri " nafıa ye. tat kırma malı:tn•i ile bir buçuk toa
lı:lletlnden ı'mm• mtlteahhidlik n- luk kamyonlara takılmak tlsere d8rt a
allı:uı ibran n .._ beDnr yaptıtı en det kar küreme makineainln kapelı 
bcıytlk tnpatm 1MMlltll en u •150.000" sarf usullyle elr:alltmeti yapılacalı:tıİ'. 
liralık olamı w lltekHyıla bbat dip- Eksiltme prtnameai Ye teferruatı 
lomıb yUbek mlhendlll nya mimar '20 kurut mukabilinde Anlrarada Te

o•ı "11 bu: prtları hala oJan bun· kllet malzeme mtlclitrltlftıncfen alma· 
ıanllm blrlalyı. ~ tekili bilir. 
,.,..., ft ........,. birlikte Jma llUftklı:at teminatı 3300 liradır. 
em.! JlmDdır. . latelı:lllerln teklif mtktublanm .. 

S. latüJU. teW mektublannı 1· llmatnlmtei• sere nldletten alın
klacl ..... JUllı ...... bir ... llUf -1 ...... mleeahbidUll veaibtı 
ft9llae lradar JllPI üaQtme lmadaJO- Ue birlikte •JDl slD mt 10 na kadar 
- nlallllae _Mlu _lreMJlade tel- ....,_ nlllllline ftrmeleri lba-
llm edeoelrlerdlr. dır. (1119) 3707 

Pn•da o1wk pcDnneler ...... • 
dllmeL (17a1) l6tO 

s.y,. ...... • V-:Jkıflar Umum M:l 

A. Levazım Amirliği' 

32.IOQ kilo sadeyalı ah11acak 
Ankara Levazım Amirliii Satm Al

- Komisyonundan : 
1 - Kapalı zarfla 10 haziran 938 de 

ekailtmeye konulan tümen birlikleri
nin 32800 kilo aade yağma talih çıkma
dığından eksiltmesi kapalı zarfla 1 
temmuz 938 cuma günü eaat 16 da yapı
lacaktır. Muhammen bedeli 29520 li
ra, muvakkat teminatı 2214 liradır. 

Münakasaya i'tirak edeceklerin bildi
rilen gün ve tayin edilen ekailtme sa
atinden bir saat evel teminat teklif 
mektubları, ve 938 senesine aid ticaret 
odası vesikasiyle Lüleburgaz tüm. sa
tm aJmlİ komisyonuna vermeleri. 

(1869) 3737 

Kuru ot ahnacak 

ULUS 

Gümrük ve lnilisariar B. 

30 formahk genel 
buyruklar bastlrtlacak 
Gümriik ve .lnbi.arlar V•iletia

den: 
ı - 938 mali senesinde ne,redilecek 

tahminen 30 formalık renel buyrukla
rın bastırılması açık ebiltmcye kon
muştur. 

2 - Bu i'e 150 lira bedel tahmin e
dilmi' olup muvakkat teminatı 56 lira 
25 K. 

3 - İhale 30.6.938 pertembe güııü 
saat 15 de yapılacaktır. 

4 - lstekliJcrin evelden teminat,.... 
ralarım vekalet veznesine yatırarak 
alacakları makbuzlarla belli gün 'le il• 
atte alım Eıatım komisyonuna müraca
atları. 

konuhnuttur. 
2) Ketif bedeli (57.540) (elli yedi 

bin bet yilz kırk) lira (9'/) (doaaa 1e
di kurut)tur. 

3) İlk teminat (4.127,05) (dört bin 
yüz yirmi yedi Jinl bet kanıt) tur. 

4) Ketif evrakiyle projen prtna
meler (288) kurut mukabilinde Anka
ra tilrk hava kurumundan verilecek
tir. 

5) Ekailtme 4.7.938 pazartetıi günü, 
Mat ıs de, Ankara tUrk han kurumu 
'-•kanlığı binasında satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

6) Elanltmeye girecekler kanuni te
minat ve (2490) sayılı kanunun (2 ve3) 
ünc:ü m..ddelerinde yasılı belıelerle 
ve miiteahbldlik naika!ariyle birlikte 
teklif melctublannı eksiltme saatinden 
bir saat eyeline kadar Anbra'da tür~ 
hava kurumu ba,lıranlığı binaamda tc
tekkül eden satın alma komisycmu re-
isliğine vermelidirler. 3699 

lmkara Levazmı Amirliği Satm 5 - Bu işe aid prtnameler levazım M 
Al-. ICamisyonundan : müdürlüğünden alınabilir. (1865) erzifonda inşaat 

1 - Kırklareli tümen birliklerinin 3721 T•k Hava Kurumu Genel Merke-
938 Hilesi mali yılı ihtiyacı için 840000 O da zinden : 
kilo kuru ot kapalı zarf usuliyle ek- kla koyulllU fuıllstn lltlirll l) Merzifon'da tayyare meydanında 
.Utmeye konulmuıtur. Beher kilosu- Ankara inhisarlar Bat Pt\üdtVlii- tUrk hava kurumu tarafından yaptw-
nun muhammen f iati 3 kurut 50 santim iünden : lacak: 
olup ilk teminatı 2205 liradır. İhalesi ilk keşif varakası 2968 lira 35 ku- A - (34.771) lira (35) Kr. bedeli ke-
11 temmuz 938 puarteai günü saat l 7 ruıtan ibaret olan Akçakoyunlu tuz- tifli etüv ve çamafırhane 
dedir. lttekliler prtnameaini 200 ku lasında (26) gölün esaslı surette ta- B - (3.692) lira (96) kurut ketifli 
rut mukabilinde aatm alma komisyo - miri ve yeniden d6rt ı~Uün inpama yaf deposu 
nancluı alabilirler. ald itin 24. 6. 938 tarihinde cuma gü- C - (8.485) lira (16) kurut ketlfli 

2 - Ta.Ublerin kanunun 2, 3, üncü nü saat 16 da İnhisarlar Başmüdürlü- cephanelik, 
maddelerlndckf Yeaaik ile teminat ğümilz binasında toplanacak komis- Ç - (13.327) lira (74) Kr. kcıifli U• 

mektublarmı havi zarflarını belli gün yonda ,artnamni yeçhile aleni ek- mumi mutbak, 
"aaatten en u bir aut eyeJine kadar siltme ve ihalesi icra edileceğinden D - (10.727) lira (So) Kr. 50 tonluk 

Kapplı zarf usuliyfe tam.a 1atm a1ma komisyonuna ver- talihlerin 22a nra c21> kuruı ilk te- su deposu, 
llda V•lh«I :•• ı meleri.

0
(1859) • 3716 minat paralariyle birlikte idaremize E - (33.446) lira (28) Kr. ketifli e-

L ...... ,....... aBnl lllat ,apl ilAnl dun alınacak müracaatları ilin olunur. (1735) rat pavyonu, 

Wlzm•ı 

ıuo .. Anbrada ftlrllet blnlamcla U 3525 F - (2.341) lira (86) Kr. keıifli ka-
...,__ mUtlrlql odmmda topJa... Ankara Levazım Amirliii Satm Alına nalizaıyon, 
nm _,._.. ebll ..... komiılJaaaadll V...,._ u- M ...... a.. Komisyonundan: G- (17.468) lira ketifli harici kab-

~ ::===::: ~~~== ş:,= ~~.'::,ı:~.=~~; [::~:~!.~::::~~:~~:~~] ::B:: !:::~~fil! K•. epm ~ 
llyle elmlltmeel ,.,llaaktlr. laf._ e.dDe yaptmlllcü Borla. •- (32.872) lira (SO) Kr. ketifli yo-

Bblltme 91rıa.....ı " tefernatı Vabf puaıar mlldtırıep " aputl· Buna 140 12210 00 906 Mllldelff plilör lllllzemesl lun tutarı olan (164.539) lira (88) lcu-
bedelels AnJrarlda ftlrllet _,..,,. m w...ı lapatı ._. mlttaalllt Mudanya 14S 2359 50 177 llı·-.L ruı) yüz altmıı d8rt bin bet yüz otuz 
mGdllrltıltlndea almabWr. topta ıetlrl 6Jarak kaplh sarf a- Banciır-' US 1897 50 143 1111\Ga dokuz lira, seksen ıekiz kurutluk) in-

lılu.,Pkat ı.nlnat 900 llracbr. ıullyle eblltmlye konulmUftur Yukarda ,..W pnılaonların hiza- Tirklmfa Genel Direktörlilln- pat kapalı zarfla eksiltmeye konul-
lateklllerin teklif mektııblannı tali· 2. _ Bu lnpatın awa ml~Jlt larmda ıe-terllen odw:a mikdarı ka- den 1 muıtur. 

1mtn•me1lnı ake nkaletten alnumt ketif bedeli (191452) Ura (SS) 1mruf- palı zarf yollle Bursa aa~eri satın al- Kapalı zarf uıullyle lhaleal 15.CS.938 2) Teminat (9.477) liradır. 

20 - 6 - 1938 

ler. Tam t99ldlith aııbhi heyet bulunan 
yerlerde o yerin büyük kumandanına 
mlrac:atla mu111eneye gönderilirler. 

D - Ahlakı •ilam olduğuna ve hiç 
bir auretle ıuçlu ve mahlWm olmadığı· 
na dair bulundafu yerin emniyet mil
dlirltiğünden •eya polie Amirliğinden 
tasdikli vesika &'öatermek. 

E - Mektebe alınacak okuyucular 
gedikli erbatlar hakkındaki 2505 sayı· 
1ı kanun mucibince muamele görecek
lerini mektebi bitirdiklerinde 12 yıl 
müddetle hava gedikli eroaı olarak va
zife ıöreceklerini taahhüd etmek. 

F - Mektepçe yapılacak seçme im
tihanda kuanmak. 

H - İetekli llCledi çok veya imtiha
nım kazananlar alınacak mikdardan 
f~la oluna bunlarm içinden riyaziye 
bılgileri deha iyi ft yabancı dil bilen· 
ler yenlealr. Haft mtılrtebleri okuyu
cuları asker! Hıeler okuyucuları gibi 
yedirilir ve giydirilir. Kitap ve diğer 
den için lbım olanı.r paraars verilir. 

V - Hava okullarına kabul edilen
lerden birinci smıfı muvaffakiyetle 
bitirenler arasından kabiliyetlerine 
göre uçucu, makinist, telaiz, fotoğraf
çı, atıf ve bombardnnancıhğa ayrılır-
lar. (3587/ 1913) 3851 

I LAN 
lnhiaar ldaneiain (IMa..r) ~·zı

h bot rakı fiteleriai qağ:daki fiMla 
.. tm alıyorum. 

1 - 15 n 25 aantllltrelikleri ı ku
rut 10 paradan ve 50 NDtilitrelikleri 2 
kuruı 10 paradan, 

2 - Elinizde bulunan bu kabil ti· 
teleri mlleeeHme tealim edip bedelini 
derhal alabilirainis. 

3 - MUeaeıemde herhqi bir au • 
rette miltkillltla karıılqtığuus tak· 
dirde inhiur idareainin Atpuarında 
eski oemanlı bankaaı binalarındaki 
imalithaneslne talim ederek ayni fi. 
atla bedelini aı.bilirainis. 

Dayıbey rakı fabrikam llllıibi 
Fuad Arı 

3790 

Polis 
Getir ahnacak 

maJseme mlteabhldllll ftllbaı De tur. • ma komisyonunda 27 hazıran 938 pa- tarihinde yapılacafı enelce ilin edil- 3) 1Ce9if nraldyle proje Ye prtna
blrllbt aym Sin -t 9.30 ela kadar s. _ Bu ite ald ~e, fenni " bu- arteai ,unu aut 16/5 da kapalı sarf mlt olan 48.370 lira 30 kurut mubam- meler (823) kurut mukabilinde Anka
komlayoa reWlllne ftl'IDllerl Jbım- ..r prmam. ile üalltme ~ yolile eksiltmeye konacaktır. ~ men bedelli muhtelif plan6r makeme- ra tUrlı: hava kurumu tarafından veri-
dir. (1837) 3705 ıi ve mukavele projesi 9 lira 82 ku- meleri h~r ıUn Buna askeri tatm al· ılnlD ebiltmeai talip zuhur emedifin- lecektir. Eamiyet U.-Ml•lllR •• • 

2 d E 
·ı • ruf mukabilinde Ankarada Vakıflar ma komııyon lle lataııbal Ankara den Ye liatede yapılan ban tadillt do- 4) Bbptme 5.7.938 lalı ılntı. ıaat 1 - Elde mevcud Dfl

11
•

1.._lne 'ft 
a et mi SIJOn Umum Mtldllrltlp lnpat IHdtlrJti- levuım lmirlifi Atın alma komiayo- Jayniyle 24 haziran lD3I cuma pit 15 de, Ankara tilrlı: bava kurumu bat- prtnamede yazılı yaaıflan dalr..We 

• tunden, htanbalda Vakıflar Bqmtı- nunda paruu 18rülebilir. Eblltme· 1Ut 15 • talik edilmiftlr. lı:uıhlı blmamda, aatın alma komis- nbıt:a memurları l~in an 450Q. çop 
Cihazı ahnacak dilrlilp Bqmlmarlıfmdan. tzmirde ye cireceklerin 2490 ayılı bnunun Teallm tikli c. t. 1'. 11.,-clar .... ,_ ... yapılacaktır. 4750 çift getir lı:apah sarf uauJiyle 

Nafta V~• 
1 

nkıflar mildllrlilğtlnden alınabilir. 2, 3 Uncil maddelerinde istenilen ve- olarak dellfdrilmit " yeı;al •• _. S) Bblltmeye cirecekler kanuni te- 21.CS.938 aah gtintı 1Ut 15 te ınftnak-... 
fu 

1 
ıtlnll . •: - Bblltme 27 ı. 'ı " .. 1931 ta- :~~!9~1~~ m fa: .... W.U .._ ,tZ410) aayıh kanunun (2 Ye ya llıoaalmuftUr. 

1 .. 8 stoa • 918 puartea aaat rihıne rastlayan puartesi gun saat d edilmifitir. 11k teminat 3 radrr. 1) Gndl -ddelerincle ~· belgeler- ı - Beher ~iftlnıe 225 ~ bi-
15 de Ankarada nldlet bi.Mamda mal- 15 de A lraT da "kf i k f c aaat 15,5 kadar Buna uked atm lluaddel. lllte " prtname her ..n.. le ve müteahhidlik Yesikalariyle bir- çilen getirlere aid nümuneyi görme& 
sane mtıdtlrltıp odumda toplanan n a 1 ne ft 1 apartı- alma komiıyonuna verilmeli -- ka- •-- likte teklif ktubl ksiltme --·---ı _, __ '- ı ..... 
merkez 'ebiltme komisyonunda 7000 manda Vakıflar _Umum MüdürlilğU nunl tarifat dahilinde ..xnde;ih;eaL Tlrkkuıu ıent1 Dlrekt8rltıllnde &1- me armı e lfl· ve~-,. llMUll& q~eyenledn • 

tn-•t MildilrlU~ünde toplanacak ko- (
1768

) 
3
a;.. rUlebllir. atlnden bir IUt neline bdar Ankara, mum mUdtlrlU.k utm alma kcım9Jıoıw 

lira muhaınmen bedelli iki adet emil- :w- • - --ır ı.- ...... ba laı 1 1 '-2
--- nuna m•----...•--miıyonda yapıllıcaktır. . lıteklllerln ihale aaatinden bir ... ..... ... ... ,,.. aurumu~n 1 1 -m: .... __. .. 

elyon cihan ye emilptartın kapalı 5 M vüb eml Y 1 f 1 • '· at enellne kadar teklif mektuplarmı Ü te,ekkW eden aatm alma komlsyo- S-Bblltmqe cll"IDek leteyenlerlıı 
sarf uıuliy1e ebiltmeai yapılacaktır. ra c' 

6
;) ku':.uttur~ t nat (11071) li- U Q Q lnGCQ~ makblas mukabilinde Tilrkkuıu leva· nu reialiline yermeJldirler. 3608 801 Ura 56 kunıtluk teminat mül>u 

Eksiltme prtname,i ye teferru,atı bank 
bedelaizolarakAnkaradaftktlettaal- es. - Bu ebiltlraeye girecek olan- Ankara Lnaun Amlrliii Saba sım dlrekt6rlUfline tnlim etmlt bU- Talebe kabul cartlar1 veya amektubunumuhteriteklH 
seme mUd\irlilğilnden a!mabllir. lar 1938 teftetine aid ticaret oduı ve- Alma KombJODandan : lunmabdırlar. 3822 ~ mektublarını ve 2490 Ayılı kumnan 

Muvakkat teminat 525 liradır. ıikaaı ve 1938 yılına aid olarak Nafıa 1 - Kırklareli tUmen birliklerinin Hava Okulu Komatanlıjmclan: 2-3 cü maddelerinde yudı belıelerle 
!ateklilerln teklif mektublannı ta- velı:lletlftden alm1J ft en •talı yüz 938 aeneai mali yılı ihtiyaçları için 25 kalem erzak ahnacök Hava Okullan talimatmm 16 ID- birli.kte ebiltme .... -ton cl&de 

U..tnameelne g!re nklletten atmalı, bin liralık tek bir blna tnpatmı yap- 1 200 000 kilo yulaf kapalı zarf uaulile Türkk1lf'I Genel Direkt:-U:&:ı-._ cı maddeeincle ~ ,..darı haiz ia- bdar komlqona teslim etmelerL 
malzeme mUteahhidlifi yeaikaaiyle mıı ve anrnffalı: oJmat balundufmıu eksiltmeye lı:onulmuttur. Beher kilo- et. 

1 
--.- teklil• ı ı (U5dl) 3401 

birlikte ayni giln aut 14 de kadar im- bildiren yapı mtltahhidllll veeikaaı sunun muh•mmen fiatı 6 kurut olup Dilek lrllıdı ye Teailraları ile tem- 6rl renkle .._.. .. ........ 
mJOG reialliin• •ermeleri lhımdu. ıöstermeai ve biznt yllbtk 19imar ilk teminatı 4850 liradır. İhalesi 4 lliktar Cini muz blıflanpcmdan afultoe 10nuna •••Mlf .. ._ 

(1838) 3706 Yeya inpat mUhendiai olmuı Yeya temmus 938 puarteai günU aut 17 de kadar okula bat V'urUl'lar. Olnalmı bu- Emni1et Umam .....,.._ ı 
bunlardan biri ile mUfterekee teklif dir. lıtekllleri prtnameainl 100 ku- 1000 kilo Pirinç (pilaYlık) lundufu yerin dıtmda balmııanlar di-

fonl bonl YI leferriiah 111..... yapıp mukaveleyi birlikte imza etme- ru, mukabilinde aatın alma komisyo- 25 " Yıldız tebriye lek lı:llıdları ile vealkalanm posta i-
leri lhımdır. nundan alabilirler. 25 • Tel tebriye le okula ı&ıderlrler. Ve alacakları 

1 - Elde mevcud nOmwıetlne " 
tartııamede yuıfı naıfları dairealn
de zabıta mıemurlan için ası 4000 ~ 
tu 5000 metre eri renkte kum8f kapa
lı zarf uaullJM 22.CS.938 çarpmi>a cG
nU aaat 15 te mUnakauya koDvinmt
tur. 

NaflaVek....._ı, 

18. Temmuz 938 pazarteal glntl .... 
at 15 de Ankarada ftkllet malseme 
eblltme IDomlayonunda 41100- lira 
mallmnen bedelli font boru " tef er· 
nab kapalı sarf usuHl iıle ıblltmeye ....... . 
Bbllımt prtnameai Ye teferruatı 

208 k11Rf mukabilinde Ankanda ve
lı:llet malzeme mUdUrlUiilnden ahnıa-
bJ.!ir. 

Muvakkat teminat sıız- ııra so 
kuruttur. 

lateklilerin teklif mektublarmı, ta-
latnm-inı 1asre nklletten alm
mlf ..ı.eme mlteabhicUlll nelkw 
Ilı blrlllııte 11 w •u 931 puarteel 
sUDI uat 14 ı bdu ftllllet malseme 
snldtı11Pne vermeleri lbnncbr. 

(1615) 3337 

.... ·- •. llqlllı 
Nafıa v ........ 1 

&ladltmq1 konulan it : 
l - Tokatta Kas ovauıun IUlanma· 

il isin )apdlcü Ci&MMk nıBJltlrll 
ile •'ıw lııaDa1ı inpat " amal ima· iki,.., ..... u (1.225.000) liradır. 
a-DIUtme 7.7.911 tarihine ratıa

ya per ...... itlaf IMt 15 de aafıa 
••kllttl IUlu ..._ "8dlrlqtl au 
eblhme komltyoaa ~ kapalı 
sarf uaullyle yapılacüm. • 

7. - Teklif mektupları 27 huiran 2 - Talihlerin kanunun 2, 3, Unctı 25 ., Arpa tebriye kartılıfa ıan banket ederler. 
1938 pazartesi ctınO IUt ı4 de kadar maddelerindeki veaaik ile teminat 500 ., Kuru fuulye Madde 86 a... olnalu gedikli kıı-
Vakrflar Umum MlldtlrlUfU tnpat mektublarmı havi zarflannı belll gün 100 " Kuru nohut mma ıirme __. fWllardır. 
MOdOrlttlGnde miltefe1r1dl komisyon ve saatten en u bir aaat eveline kadar 100 ., Mercimek (çorbalık) A - Türk olaaık. 
reiallllne -klnu mdbbllinde veri- tümen aatm alma komiıyonuna verme- 100 • Hopflık Usüm B-Orta mektep llıe ıeklzincl ımıf 
lecelı:tlr. teri. (1860) 3717 50 ,. Katar peyniri · tahallinl biıirmif en as 17 ve en çok 20 

8. - Kapüı ..-flann lhsannda, 200 ,, Beyu peynir y8fında olmak. 
teklif mektubuııma yanlıflDda, bu 200 ,, Zeytin taneıi C - Sıhht vaziyeti uçuculukta ve u-
arflann tndihıde ye posta Uo göo- 500 ,, Reçel (Yipe, 5ilek, poftıa· sut iflırinde kullanılmafa elveritli ol 
derilmeaindı taliplerin 2490 ayılı kal, ayva, ka,n) dulun& dair mU.tebMtmlan tamam o-
kanunun 32, 33 Ye 34 tıncll maddele- 200 ,. Un · 1ID bir butabanecle lıhhM heyeti ra-
rlne harfiyen riayet etmeleri lbumu Matbacı 1 ara· 50 ., PiriDt... pona olmak, boJ 1.65da ...aı olmıya-
uan olunur. (1714) 3459 a ., Ar.- caktır. 

lldıaat VdallıU tıa 1 500 • S- ttker Dı,anda W-sıalar ı 
Bulundukları yerin askerlik şubeıi

ne müracaatla muayeneye gönderilir-
1 - A - Tilrkofis "Haftalık enfor- 500 ,. Toı: teker · 

maayon billteni"nin hacmi 1-2 forma 10 ,, Çay 

2 - Beher metreatne 450 kurut fiaıt 
biçilen kumqa aid p.rtnameyl almak 
ve ııilmunelinl 16rmek isteyenlerin .. 
mum mtıdUrlUk atııa alma k:ıamiaJO
nuna mllracutlan. 
3-Eksiltmeye clnnek iateyenhrln 

1CS87 lira 50 kurufluk teminat mMlnas 
veya mektubunu muhteri teklif mek· 
tublarmı Ye 2490 aayılı kanunUG z-s 
cO maddelerinde yanlı belıelede bir· 
ilkte eksiltme gi1nli ._ 14 de kadir' 
komiıyona tealim etmelerL (1e62) 

Ye baakı adedi 8000 olmalı: üsere 48 aa- 150 ,, lrmik 
yamın muhammen bedeli 3.500 lira. 150 ,. Makama (çubuk) --------------------------- . 3402 

· Sıhat bakanlığı 

S parça dolap ahnacak B - Türkofiı "Aylık Bülteni'' nin 150 ,, Makarna (yaprak) 
hacmi 3-7 fon:na ve baskı adedi 2000 100 " Çamaıır aodaaı 
olmak Uzere 11 ıaymının muhammen 5 ,, Kırmızı biber 
bedeli 4.800 Ura. 300 ,, Tuz 

C - TUrkoflı aylık franaızca "BUi- 20 ,. Nip1ta 
letln Economfque"in hacmi 3-5 forma 
ve balkı adedi 1500 olmak üzere 11 ta
y.ısının muhaaınıen bedeli 4.000 lira. 

D - .. Sınat MUlkiyet pzeteai"ııln 
hacmi 1-3 forma ve bakı adedl CSOO ol
mak Uzere takriben 10 aayıaınm mu

25 kalem ersaktır. 
lDIDI ;,Wııaek ,elkela uçaı IAlnpı 

için ,mrarc1a )'Ullı •• asık tbilt
me .....W. eatm alınacaktır. 

Yulaf ahnacak 
F.mai~t MüdirlQim ·- 1 

Cinıi 

-Yulaf 

Miktarı 
Kilo ... Muhammen flatı 

Kr. Santim ---• 00 

Teminatı 

Lira Kurut --
110 ao 

1-1-1• ,..,_.. llDI .-11 c1a 
haaımen bedeli 750 lira. 
Müfredatı ve tahmini bedelleri yu

karıd• ıöaterilcn mevkutelerin baaıl
muı itleri ayrı ayrı olmak Uzere a~ık 

W ·21 bulran ına pe.-,. 
gUnl aat 15 te Tllrkkufg pntl dlnk-
törlUIUnde yaplacütır. lılfldflrl,et _.... llaJftnları için 1Ubrıda miktarı yuıb yaJal blltılDe 

Telllm müddeti: S teamu 19• dlr. ye toaulllluttui• ı.t.lrlllerln lı:anant belpleriyle ae-ıu lla • · 

eblltıııeye çıkarılmıttır. 

Tnllm yeri: taane kampıdır. mUdldJ9tte toplamm bmltyona P1melvL (llU) • " emtte 
Mnbemmen kıyınetl 1170.49 lira. ilk lal 

teminatı 87.79 liradır. S - lateklller: &lmUtmt prtname
u, muknıle proJ..ı. baJmcbrlık itle-
ri ..... prtDam.t, ........... " ............ HlfmlıWaa ..... 
projeleri (IO) Ha .... bbhde l8lar ....a 811 I 11 ....... ı 

2 - Taliblcrln % 7,5 nisbetinde mu
vakkat teminat akçalarını malnndık
laftda yattrdıklırma makbuzları veya 
banka melmablariyJe birlikte ıetmele

laftnameıl her aUD Tlrkkutu pml 
direktfSrlqlach ,ertUtbiJlı'. t9tek1U.. 
rill belli ala" •tte ...ık ..... 

Benzin alınacak 

- mlcllrlqlDdea ıhMllrler. ..._; ı ıft• luf.-ıhba ma..e-
4 .... B11111tmqe pnbUIDek lltekll· ..... (19) lira lcNt1I bir dütllo

-- (Jo.oOO) liralık awaldait tmll• lak mhhNlr. A,Jwnca, yahad fran
aat ftıawl n (400) bla Uralık aafıa ...,..171 bUmtll ,arttır. llUAbaka 
.. ~rlnl n,a 1Mma anadU uf• it- lmtlllw 1! .._ cwrtell ll&t 10 
1.-ı ..uhld tdlp awatfald,.ıe bl· ............. edllectliad• ta-
tit4111M "ba kabil nala ltlerlal .,._ Ub olnlma ftlllaılarlyle birlikte 11· 
pnnakta fenni kabiliyeti olduğuna hat nklleti aicll mUdUrlüğüne mllra· 
dair nıfıa veUJctll'rf cn alrnm't mOtc· cat ttm"'":-: ilin oJuaıur. (1717) 3614 

ri ~. 

' - lartnlalderi Ankara4' ikti.ad 
vek&leti levaaa. müdilrlUIUnden, ı.-
tanbulda Tllrkofll pbesln4en parasız 
olarak almablllr. 

4 - A~ık eblltme ı teaMmıs cama 
gUnfl uat ıo da •elrilet utna alma ko 
misyonu hmurunda yapılacaktır. 

.(1857) 37S3 

natıarUe ..._, ldnnm•m. 

T ... """_.. K-.Nm• . .... . 
1)11 .. llldk~ 

tilrk han kurumu tarafından yaptın
lacak 25 er tonluk (6) tane benzin tan
kının inpaı kapalı %Ufla eksiltmeye 

!lkdan • .._ -- lfm 
Clllll Litre l.°!: tahmla edilen flat tanin•t 
Benna 25000 30000 lt11111t ADtlm Lira kanıt 

h•&•- 11 IO 417 
AaAWll O~KO: 11-MSI ~ sUal Mat 14 de 

m:u:rda mıkdarı yazılı Bensin eksiltmeye konulmuıtur. lateklilerin 
YY giin ve aaatte kanuni belıelerile mUdUriyette toplanan Jromla. 

yoaa &elmcleri. ttf510) sa 
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20 - 6 - 1938 

Bayan Gökçen Bükreş'te 
hararetle karşılandı 
(Başı 1. inci sayfada) 

Bayan Gökçen'e dün, şerefine veri
len öğle yemeği esnasında yugoılav 
~keri hava kuvvetleri kumandanı ge
neral Yankoviç tarafından yugoslav 
hava ni§anı ve akgam elçilikte veri
len ziyafet esnasında da kıral namı
lla naib tarafından verilmif olan bc
}'az kartal nişanı Harbiye Nazırı Gene
l'al Mariç eliyle tevdi edilmiş.tir. Ba
)'an Sabiha Gökçen, gerek 'General 
~ankoviç ve gerek Harbiye Nazırı ge
neral Mariç'e İfbu niıanlardan dolayı 
hararetli bir surette teşekkürde bulun
~uş ve bunları kıymetli bir hatıra ola
rak daima muhafaza edeceğini ilave et
~i§tir. 

Bayan Gökçen, güler yüzü, me
tanetini gösteren sevimli nazarları i
le Belgrad muhitinde ve bilhassa tay
~arecilik ve havacılık aleminde fev
lcalade iyi bir tesir bırakmıştır. 

Kahraman tayyarecimiz 
Bükre~'ıe 

Bükreş, 19 a.a. - Anadolu Ajansı
ı:ıın hususi muhabiri bildiriyor: 

Bayan Sabiha Gökçen, bugün saat 
13,10 da Belgrad'dan gelerek Bükreşe 
tnuvasalat etmi§, Belgrad - Bükreş 
~olunu bir saat 15 dakikada katetmiş
tir. Bükreş hava istasyonunda elçimiz 
"c elçilik memurları, mihmandarı 
l>renses Marina Stirben, hava ve de
?liz nezareti katibi umumisi, istasyon 
kumandanı, enternasyonal hava fede
raayonu katibi umumiıi, hava mitin
li:İni tertib eden cemiyet mümessille
ti, matbuat mümessilleri, aivil tayya
recilik dairesi reisi, erkek ve kadın 
ilskeri sivil tayyareciler, büyük bir 
halk kUtlesi tarafından samimi dost -
hık tezahürleriyle kar§ılanmıştır. 

Türk kıtaları 
Hataya 

girmek üzere ! 
(Başı ı. inci sayfada) 

Bir gazete kapatıldı 

Antakya, 19 a.a. - Anadolu ajansı
nın hususi muhabiri bildiriyor: Şamda 
çıkan "Eddifa,, gazetesi türk propa
gandası yaptığından dolayı bir ay 
müddetle taHl edilmiştir. 

Sinemaların isimleri 

Antakya, 19 a.a. - Anadolu ajansı
nın hususi muhabiri bildiriyor: 

Ampir sineması Gündüz adını aldık
tan sonra Roksi sineması da Halk adı
nı almı9tır. İskenderun sinemalarının 
da bu yolu takib edecekleri bildiril
mektedir. 

Arab ajansının bir haberi 

Antakya, 19 a .a. - Anadolu ajansı
nın hususi muhabiri bildiriyor: 

Arab ajansı 16 tarihli bülteninde Ha
leb mahrecile neşrediyor: Suriye hü
kümeti son İskenderun hadisclerı üze
rine Şimali Suriyedeki türk hedefleri 
lehinde açıktan açığa hareket eden 
türk propaganda ajanları aleyhinde 
birçok tedbirler almıştır. Ayni ajans, 
bir Ankara telgrafında hariciye vekili 
Dr. Aras'ın son teşrinde Suriyeyi res
men .ziyaret eyliyerek Türkiye - Suri
ye muahedesinin musaddak suretleri
ni teati edeceğini bildirmektedir. 

Bir beyanname meselesi 
Romanya gazeteleri, bugün dahi 

tlirk tayyareciliği hakkında ne,riyat
larına devam ediyorlar. Gazeteler ve 
lllecmualar, bu habise uzun makale
ler tahsis eylemektedirler. 

Ezcümle, bugünkü Lö Moman ga
~etesi, "Sabiha Gökçen" serlevhası 
llltında neşrettiği çok güzel Hr ma
ltllede milli hilkümet kurulduğundan 
beri Türkiyede tayyareciliğe verilen 
themiyeti, tafsilatı ile kaydetmekte, 
aayan Sabiha Gökçen'i yeni türk. ka
dınlığının timsali diye göstermekte
dir. 

Halep, 19 a.a. - Halep muhafızlığı 
~atb~at bürosu bir tebliğinde be§ bin 
ımza ıle yabancı bir millete "Türkiye,. 
ye bir arzuhal verildiğinin aslı olmadı
ğını ve memleket ve fransız hükümeti 
aleyhinde neşredilen beyanname me
selesine gelince, 30 kadar beyanname
nin Antakyada tabedilerek iki yabancı 
tarafından Halebde tevzi edildiğini ve 
bunların tevkif edilmiş olduğunu bil
dirmektedir. 

'))ayan ...,.._ ao~"fn §ok pnç 
l'a§ına rağmen, gayet kuvvetli isti
dadtar la tayyarecilikte muvaffakiyet
lcr elde ettiği ve hususiyle Dersim 
~areketi sırasında askeri tayyareler 
1le kahramanca vazifesini gördüğünü 
ltbarUz ettirmektedir. 

:Sütün gazeteler de, Bayan Sabiha 
~ökçen'i bu Balkan turnesi ile elde 
tttiği muvaf fakiyetten dolayı tebrik 
ttrnektedirler. 

:Su akıam romen tayyareciliği na
ll:ıına bir ziyafet verilecektir. 
\'arın akşam da elçilikte, misafir 

lcrefine, bir ziyafet vardır. 
Bayan Gökçen, bugün saat 16 da 

~kubulacak olan hava mitingine i§
tirak eyliyecektir. 

Hava mitingin'de 
nuKreş, 19 a.a. - Anadolu Ajansı

llın hususi muhabiri bildiriyor: 
:Sayan Sabiha Gökçen bugi.in enter-

11aayonal hava mitingine iştirak et
ltıiş ve bütün halkın samimi alakası 
llc saat 17 .30 da bir uçuş yapmıştır. 
liçuştan evel radyo vasıtasiyle tayya
tccimiz hakkında çok sitayiılcir cUm
lcıer söylenmiştir. Ve bilhassa "Bize 

İngiliz 
ita iyon 
itilôfının 
tatbiki 
Londra, 19 a. a. - Pazar matbuatı -

nın son nüshalarında verilen Roma ha
berlerine göre Lord Pört ile Kont Ciya
no arasında geçende yapılan mülakat 

esnasında Kont Ciyano, Duçe'nin ingi
liz - italyan itilafının derhal tatbik edil
mesini istediğini söylemiıtir. Aynı ha
berlere göre, bu hadisenin karışmaz -
hk i§lerinin muvaf fakiyetine bağlı kal -
maması için Kont Ciyano, italyan gö -
nüllüleri cepheden çekilir çekilmez, iti
lafın meriyete girmesini teklif etmiştir. 

Bununla beraber, bilahare İspanya 
c~mhuriyetçileri karışmazlığa mugayir 
bır harekette bulunurlarsa, gönüllüler 
cepheye avdet edeceklerdir. 

İyi haber alan diplomatik mahfiller, 
bu haberleri büyilk bir ihtiyatla karşı -
lamaktadırlar. 

ULUS 
-~ ---................................. _.._ __ 

ANDAÇ Çek politikası 

(BAVA SEFERLERİ) 

Filistin tedhişçileri arap 
köylerinde tecavüzü arttırdı Fransız basını 

Ankara - lıtanbul arasında 
pazardan maada her gün : 

Yeşilköyden hareket 
Ankaradan hareket 
Ankaradan 

cumarteıi günleri 

9.30 
15.30 

14.30 

Nöbet9i Eczaneler 

Pazar 
Pazartesi 
Sah 
Çarpmba 
Perşembe 
Cuma 
Cumartesi 

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

HALK ve YEN 1 

SİNEMALAR 

YENt 

14.45 
16.45 
18.45 

YENi 

13 
14.45 
16.45 
18.45 

YEN1 

il 
13 
14.45 
16.45 
18 45 

Seans saatleri 
Her gün 

Cumartesi günled 

Pazar ı\iııleri 

HALK 

14.30 
16.30 
18.30 

HALK 

13 
14.30 
16.30 
18.30 

HALK 

11 
13 

14.30 
16.30 
18.30 

Gecelen saat 21 de 

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

Yangın ihbarı: ( 1521). - Telefon, müra
caat şehir: (1023·1024) . - Şchirlerara
sı: (2341-2342). Elektrık Yt Havagaıı 
Arıza Memurlucu: ( 18•6). - M.esa1erı 
$ehir Anbarı: (3705). - Takı i Te
lefon numaraları: Zincirli cami civarı: 
(2645. 1050 , 1196). - Samanpazarı civa
rı: (2806. 3259). - Yenişehir. Havuzba· 
&ı, Bizim taksi: (2323) - Havuzba31: 
Güven taksi: (3848): Birlik taksi: (2333) 
- Çankın caddesi. Ulus taksi: (1291 ). 

Otobüslerin i 1 k v .. • o., 
Seferleri 

Sabah Ak~~m 
ı ı k Son 
, .. ı .-1 scfeı 

Ulus M . dan K . derc'ye 6.4!ı 23.00 
K. dcre'den Ulus M. na 7.15 23.20 

Ulu lıl. dan Çankaya'ya 7.25 23.00 
Çankaya'dan Ulu M. na 7.10 23.20 

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

Ulus M. dan Keçiören'e 6.00 21.00 
Kcc;iörcn'den Ulus M. na 6.30 21.30 

Ulaa M. dan Etlik'• 6.30 21.00 
Etlik'ten Ulua M. na 7.00 21.30 
Ulua M. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebeci'denUlus M. na 7.00 23.00 

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

Yenişehir'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Uluı M. dan Yeni,ehir'e 7.10 23.00 

S. pazarı'ndan Akköprü'ye 6.15 7.00 
Akköprü'dcn S. pazarı'na 7.30 9.45 

* U. Meydanı ile htaıyon araıında her 
beş dakikada bir acfer olup tren za
manları seferler daha sıktır. 

~ U. Meydanı ile Ycniıehir, Bakanlıklar, 
Cebeci, Samanpazarı arasında aaat 8 
den 20 ye kadar vasati her beş dakika
da; saat 20 den 21 e kadar her on da· 
kikada: saat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
oıuntazam aeferlr. vardır. 

ş Akşamları Ulus Meydanından saat 23 
deki ıon seferlerle bunların Ulus Mey
danma dönüşleri sinemaların dağılış 
saatlerine tabidirler. 

Posta Saatleri 

Teahhiitlii 18 e kadardır. 
Posta saat 19 a kadar İstanbul cihetine 
mektub kabul eder. 

Tren 

Haydarpaea'ya 

Samsun hattına 

Saatleri 

Her sabah 8.20. Her 
akpm 19.lS ve 19.SO 
de (Pazartesi, per· 
~embe. cumartesi 
Toroı sürat.) 

: Herııün 9.35 (Kayse
ri, Sıvas, Amasya bu 
hat üzerindedir.) 

Halkla tedhişçiler arasındaki 
bir çok ölü var çarpışmalarda 

Paris, 19 a.a. - Çeteka ajanıınm 
dünkü tebliğinde eksperlerin çalışma
sı bitmif olduğundan dolayı südet 
partiai ile yapılmakta olan müzakere- · 
lere salahiyetli nazırların iştiraki ba-

Kudüs, 19 a •• a. - Filistin tedhişçile
rinin afaliyeti §İmdi arab köylerine te
veccüh etmİ§tir. Tedhişçiler halkı ıi
lahlı çeteleri iaşe etmeğe icbar etmekte 
ve polise malOmat verilmesine mani ol-
mağa uğraşmaktadırlar. · 

Bassael falik mıntakasında ahaliden 
birinin cesc<li kurşunlarla delik deşik 
olmuş bir halde bulunmuştur. 

Muhtelif yerlerde yedi arab öldü
rülmli§tür. Haydudlar, Tebcriye bele

diye reisine sokakta taarruz etmeğe 

teşebblis etmi§lerdir. Tecavüzlerin ço
ğalması halkı endişeye düşürmüşti.ir. 

Ezcümle Nablus'ta halk, şehrin merke
zine hicret etmektedir. 

his mev.auu olabileceğini bildi.rmi§ ol
masına binaen fransıt gazeteleri, çe
koslovak hükUmetinin vaziyeti kavrı
yarak bir anlaşma zihniyeti göstermiş 
olmasını büyük bir memnuniyetle 
kaydetmektedir. 

B. Burg, Pöti Pariziyen gazetesine 
yazıyor: 

"Çekoslovak hükümeti, ilk dakika -
daki tereddüdlerden sonra şimdi ite 
önayak olmanın ve vakaların zaruri 
kılmıı olduğu J&lahat yoluna girmenin 
faydcriı olduğunu anlamış bulunmalr.
tadır. 

Kirbet ve Gazaza'da tedhişçiler po
lise malOmat vermiş olmasrndan şj.iphe 
edilen bir adamın zevcesini öldürmli§
lerdir. 

Bita'da halk tedhişçilere kartı &ilah
la kendini müdafaaya mecbur kalarak 

yapılan bir taarruz esnasınd tedhişçi -
!erden iki kişi ölmüş ve birkaç kişi de 
yaralanmıştır. 

Onnan 
işletmeleri 

(Başı 1. inci sayfada) 

nuniyle tarihin malı olmuştur. An

cak devlet işletmesi isabetli olduğu 
nisbette, kolay olan bir iş değildir. 

B~un insan, para, mıı.lzeme gibi bir 
çok unsurları maliyet, fiat gibi bir 
çok ,artları vard:r, bunların hepsi de 
en mühim faktör olan zaman ile tanzim 
edilir. 

1937 orman' kanunu bu çetin 1 mese
leyi halletmek için orta bir şekil' ka
bul etmiştir. Milli bankalar veya a
nonim şirketler devletle birlikte iş
letme yapabilir. Ticari mahiyetteki 

bu müesseselerin kuruluşlarındaki 
muvaffakiyet unsurları, devletin hiz

met maksadı ve kuvvetiyle ahenkleşin

ce büyük ve zor iş daha süratle başarı
labilirdi. Ancak bir yıllık tecrübe gös

termiştir ki işletme hududunu, ana 
prensiplerden ayrılmamak şartiyle, bir 
az daha genişletmek lazımdır. 

Ormanlarımız memleketin artan ke
reste ihtiyacıpı kartılıyacalı: kudrette -
dir. Yurdun hızla imar edilmesi bu ihti

yacı son yıllarda arttırmıştr. Mukave -

leleri yeni rejime intikal eden işletme -

ter, hunu kaııılıyamamaktadır. Bu se
beble artan fiatı normalleıtirmek için 
istihsali çoğaltmalıdır. Bunun yolu da 
işletmelerin sayısını arttırmaktır. Zira-

Dünya kupası 
maçları 

(Baıı 1. inci sayfada) 
at evci tamamile dolmuş bulunuyordu. 
Muhtelif tribUnlerde 65 bin kişiyi mü
tecaviz seyirci vardı. Maçtan bir kaç 
dakika evci, Reisicumhur B. Löbrön 
de şeref tribününe gelmiştir. Resmi lo
cada İtalya büyük elçisi, Macaristan 
elçisi, iki memleket ileri gelenleri, 
fransız spor erkanı da hazır bulunu
yordu. 

Tam saat 17 de iki ekip, taraftarları

nın alkışları arasrnda sahaya çıkmış ve 
maça kıaa bir seremoniden sonra ha
kem Löklerkin idareainde saat 17.10 da 
başlanmıştır, 

İtalyanlar, daha ilk dakihda hücu
ma geçmişler ve altıncı dakikada ilk 
sayılarını kaydeylemişlerdir. Macar-

lar, beraberliği temin etmekte gecik
memişler ise de, gayet seri cereyan e-

den ilk haftayimi ,İtalyanlar kendi leh

lerine 2-1 bitirmişlerdir. İkinci hafta

yimde, oyun umumi vaziyeti değiştir
memif ve çok heyecanlı bir maçtan 
sonra italyan milli takımı macar milli 
takunını 4-2 yenerek ikinci defa dünya 
kupa.ını kazanınıttır. 

Hasılat, Fransada oynanan maçlar i
çin bir rekor te,kil eden 900 bin frankı 
bulmuştur. 

Bir ~u cıldınlı, mıhkemede 
,.,., söyledi 

B. Burg, Fransa ve İngiltere tara· 
fından verilmiş olaxı itidal nasihatle
rini gerek Prag'ın ve gerek Berlin'in 
dinlemiş olduklarını ve Berlin'in ni -
hayet Avrupa'nın umumi menfaatleri
ni daha ziyade idrak etmiş bulunduğu 
nu yazmaktadır. 

Lö Jur gazetesinde Pipetri diyor 
ki: : 

"Bizim B. Beneş'e teslimiyette bu
lunmak ve yahud harbci bir anla§ma
mak göstermek suretinde nasihatta 
bulunmamız bahis mevzuu olamu. 
Yalnız kısaca ıöyliyelim ki, Avrupa
nın ve dünyanın üzerine çökmüş olan 
kararsızlık halini uzatmak bir hatadır. 
Şüphesiz südetlerin bütün iıtekleri 

kabule değer değildir. Ne gibi şeyle• 
rin kabul edilebileceğini derhal söy -
lemek ve alman azınlığı ile yapılacak: 
itilafın diğer ekalliyetlerle de anla§· 
ma vücuda getirilmesini intac edeceği 
ni ve bunun aksinin doğru olmadığını 
dikkatten uzak tutmamak icabeder. 

Henlayncı gazetelerin ithamları 
Prag, 19 a.a. - Henlayn'in resmi 

organı olan Zeit gazetesi, hükümetle 
südı:t partisi arasında cereyan eden 
mü:ı:akereler hakkında her türlü tef
sirde .bulunmaktan sakınmaktadır. 

Bu gazete, her günkü gibi çek mat
buatında çıkan yazılardan meh~etle 
seçilmiş parçalar iktibas ederek çek 
efkarı umumiyesinin Henleinist'lerle 
bir anlatma vücuda getirilmesine ha
zırlanmamış olduğunu göstermeğe ça 
hşmaktadır. 

Milli müdafaa için iane 
Prag, 19 a.a. - Milli Müdafaa için 

açılmıt olan ianeye bir hafta içinde 
300 milyon kuron mikdarında ittir!k 
edilmiştir. B. Beneş, 100.000, na.zırlar 
da 200.000 kuron vermişlerdir. at vekili Kamutay k.ürJSiisünde bunlan 

izah ederken yeni işletmelerin şart

ları üzerinde de ısrarla durmu~tur; 

Geçen hatf a Kamutayın kabul ettiği or
man kanunu tadilinde yeni iıletmelerin 
ana vasıfları ~öyle çizilmi§tir: 

İstanbul, 19 (Telefonla) - Meh
med isminde bir hırsızlık suçlusu, as-
liye ceza mahkemesinde muhakeme 1 H . " ..... , 
edilirken, birdenbire çılgınlık eseri ava yolları 
gösterdi ve "Marinella" farkııını ııöy- ,,... --------------
lemeye ba§ladı. Salonu kaplıyan tat- B • t b• I . 

, t 

1 - Ziraat vekaleti lüzum görece

ği mıntakalarda ve hallerde fabrika 
sahibi orman imalatçılarına' icra ve

killeri heyetince tasdik edilecek esas

lar dahilinde, tayin edeceği bedeller
le arttırmaıız ağaç, tomruk ve or
manda kereste imalinden kalmış par
çalar verebilecektir. 

2 - Bu işletmeler imalat planına 

göre yapılacaktır. 

3 - Maliyet ve işletme şartları her 
zaman kontrol edilecektir. 

4 - Satı§ fiatı ve stok tesisiyle, 
sevk planı devletçe tayin olunacak
tır. 

5 - Çah§ılan ormandaki ağaç par
çaları dıprıya sevkolunarak krymet
lendirilecektir. 

6 - Bu işletmeler icabına göre 
tek batına veya birlikler halinde çalı
şacaklardır. 

kr, herkesi hayrete dütürdü. Davanın lr ayya re Ve lr te 51% 
görülmesine devam edilemedi. Hakim mühendisi aranıyor 
ler heyeti, 3 aydan beri mevkuf bulu
nan Mehmedin akli vaziyetini şüphe
li bulduğu için derhal kendisini ta
bibiadillere muayene ettinneye karar 
verdi. Bir mübaşirle bir jandarma 
Mehmedi tabibiadillerin odasına ge
tirdi. O şöyle bağırıyordu: 

- Doktorlar, çıldırmış değilim. 
Tevkifhanede günde bir çift tayin yi
ye yiye sinirlerim bozuldu. Benim i
çin: "30 kuruşluk bir dolma kalem 
çaldı,, diyorlar. Halbuki ben çalma
dım. Ben, anamdan babamdan ancak 
bir firengi miras aldım. Ben lzmirde 
duvarlara sinema il§nları yapıştırarak 
hayatımı namusumla kaaznırdrm. Son· 
ra sahnelerde Şarlo taklidi yapardım. 
Bir de komik elbisem vardı. Onu tev
kifhanede 10 liraya sattım. Allah aşkı
na beni tevkifhaneden kurtarınız: 

Devlet Hava Yolları Umum Mü-
dürlüğünden : · 

İdaremiz için 80 lira asli ma&§lı bir 
tayyare mühendisi ile 70 lira asli ma -
aşlı bir telsiz mühendisi alınacaktır. 
İcabında bu maaşlann emsali haaılı
nın bir misli f azlaaına yani tayyare 
mühendisine 512, telsiz mühendisine 
420 liraya kadar ücret verilebilir. 

Talihlerin evrakı müabitelerile bir-. 
tikte devlet hava yolları umum mü
dürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

(1908) 3804 

·. Bankolar 
İki daktilo ah nacak 

~Ost ve müttefik Türkiyenin ve tay

~at'eciliğinin sellmını getiren bu gen.ç 
"c cesur ve tercemei hali muvaffakı
YctJerle dolu tayyarecin\n ,ahıında 
btı de karde§ Türkiyeyi ve türk tay· 
~ölreciliğini selamlıyoruz.,, denmiıtir. 

Politik mahfiller, bu haberleri gö -
nüUülerin geri alınmaaına dair itilafın 
akdini tacil için uçurulmuı tecrübe ba
lonları mahiyetinde telakki etmekte _ 
dirler. 

Diyarbakır hattı : Herııün 9.35 

15.00 
16.05 

Bu şartlar vazihen gösteriyor ki 

orman işletmeleri ancak kabiliyet ve 

karakterlerine güvenilenlere, devle
tin koruyucu mürakabesi daima yan-

Sonra, yine "Marinella" ıarkısını 
söylemeğe başhyarak dansetti. Araır
ra şarkıya fasıla veriyor, ııhkla sak 

Sümer Bank Umumi Müdürlüğün
den : 

Karabük büromuzda çalıştırılmak 

Uzere iki daktilo alınacaktır. 
lialk, avdette Sabiha Gökçen'e 

d0sttuk tezahürleri yapmıştır. 

Muğla köylerinde sinema 
Muğla, (Hususi) - Köylerimiz i

Çin bir seyyar sinema getirtilmiJtir. 
&inema derhal faaliyete geçmiştir. 
Sirndiye kadar Muğla, ahi, ve Pisi 
'CSyJerinde gösterilmi§tir. 

lCöylerde ıinemayı seyreden bin
ltrce köylü, "yaıasın cumhuriyet 1,. 
«iye bağırmıtlardır. Vilayetimiz Tür 
~Yede ilk defa köylerde ıeyyar si
~trna gösteren tehirler arasındadır. 

köy kalkınması hararetle devam e
~i>ror. Her köyün bir fidanlığı, her 
~CSy birlik merkezlerinin birer fenni 

\tı kovanı, tavuk istasyonu ve da

~ılık boğaları, olduğu gibi at nesli
~ de ıslahı için çalı§ılmaktadır. 

Bunlardan başka bütün köylerin 
llan yapılmııtır. Şimdi her köye o

abil gidip gelmektedir. Biltiln il
ler şoselerle merkeze bağlanm1', 

C>l!ara beynelmilel i,aretler konul-

'tur. Büyük bir yapı faaliyeti de 
ıe sarpmaktadır. 

Bu~~nla ber~bc~. Çemberleyn de 
Musolını kadar ıngılız - italyan itilafı-
nın bir ~~. ~v~el. ta~~ikine geçilmesini 
arzu ettıgı ıçın ınıılızlerin, gönüUüle _ 
rin geri alınması projesinin tahakku _ 
kuna bUyi.ik bir gayretle çalııacaklann
dan ve bu işi baprmak için tatbik edi _ 
lecek metod ne olursa olsun bugünler _ 
de meselenin halledileceğinden enıin 
olmak lhımdır. 

Askeri hasta bakıcı 

hemşirelerin kadrosu 
Devlet memurları aylrklarının tev

hid ve teadülüne dair olan 1452 sayı
lı kanuna bağlı cedvelin Milli Müda
faa Vekileti kısmına askeri hastaba
kıcı hem§irelerin illvesi hakkındaki 
kanun "Projesi büdce encümeninden 
geçmiıtir. Encümen projenin müata -
celen mü.zakereıini teklif etmektedir. 

llivesi teklif edilen maddeye g6re, 
120 aded 17.5; yüz aded 20, seksen a
ded 22, kırk aded 25, 20 aded 30 lira
lık, beşinci, dördilncil, üçOincü, ikinci 
ve birinci sınıf mektebli hastabalncı 
hemtire bdroya ilhe edilmektedir. 

Zonguldak hattı : 
Kırıklcale'ye rayotobüı " 

GONDELIK. 

Hicri· 1357 
Rebiül'ahir: 21 

S. D. 
Güneş: 4 27 

Rum' - 1354 
Haziran: 7 

S. D. 
Akşam: 19 44 

Diinkü çapraz kelimelerin 
halledilmif tekli 

larında olmak üzere verilecektir . 
Bunun eski müteahhit tarziyle hiç 

bir miinasebeti yoktur. Devlet için 
fiattan ziyade hizmet gayedir.· Hazi

ne menfaati değil yurddaş ihtiyı1cı 

düşünülmektedir. Yurdun kolay ve 

ucuz imarı istenmektedir. Ormanla
rın korunarak iıtiımarı esasından da 
hiç bir şey feda edilmemektedir. 
Müteşebbisler kadar, devlet kadro

sundaki mütehassıs unsurlar da bu 

yeni vazifelerinin çok ağır olduğunu 

her zaman duyacaklardır. Memleket 

de bu duygular isinde onların muvaf
fakiyetini beklemektedir. 

Kemal ONAL 

Bir 'dünya rekoru 

Nevyork, 19 a.a. - Dün, şimdiye ka
dar hiç tanınmıyan bir atlet, Rideu 
3-4 mil koşusunda meşhur sporcu Kö

ninghamı yenmiı ve 3 dakika ,sıfir aa
niye ve 3-1 ile yeni bir dünya rekoru 
tesia etmittir. &ki rekor, 3 dakika 3 
saniye ve 4-10 ile be]&ikalı Moetortc 
aiddi. 

safon taklidi yapıyordu. 

I rlanda' da secim 

Dublen, 19 a. a. - Seçimin saat 18 
de bilinen neticeleri şudur : Dövalera 
58, Kosgrav 32, işçi 5, müstakildir. 

Bu daktilolar imtihanla seçilecek 
ve kendilerine 100 lira aylık ücret ve
Tilecektir. Talihlerin bir hafta içinde 
Ankara umumi müdürlükte personal 
şubesine müracaat etmeleri. (1897) 

3801 
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_:!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. ----- Sümer 111111 11,.t Bez F•lkası Müdürliijünden s 
§ Halkın sağlam ve ucuz bez ihtiyacmı te~in makıadiyle § 
: imal etmekte oldufumuz XIV tip anahtarlı kaput fiatları: E - -------------------------

85 santimlik 
75 santimlik 

topu 

topu 

778 

710 

-------kuruş --------kuruş -Satışlanmız fabrika teslimi ve peşindir. E -Fiatlar asgari bir balya içindir S -E Bu fiatlara yüzde 2 ADI auretiy le bir topa kadar perakende E 
E aatıı yapılır. E - -- -- -§ Balyalar 20 top ve 720 metredir § - -- -- -: Siparişin bedeli fabrikamıza vasıl olmadıkça : 
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RESMi İLANLAR 
behemeıı.1 bir Mat enetine bdar 
Ankara<!& M. M. V. aatm alma Ko. 
reiıliğine vermeleri. (1699) 3443 

M. M. bakanlığı Fabrika lor 
Yüz havlusu alınacak Hangar inşası 350 fon ham mağnezif ahnacak 

ULUS 

kuruı mukabilinde komisyondan 
verilir. Talihlerin muvakkat temi
nat olan 1931 lira 40 kuruşu havi 
teklif mektublarını mezkur günde sa
at 10 a kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanu· 
nun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikte 
mezkOr gün ve saatte komisyona mü· 
racaatları. (1878) 3845 

Bir erkek daktilo ahnacak 
Alkeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğünden : 
M M. V eki.leti Satın Alma K.o

ıaia)'ODunclan : 

1 - Her bir tanesine tahmin edilen 
.:iati (35) kurut olan 14000 tane yil:z 
:lavluıu açık eksiltme suretiyle müna
kasaya konulmuıtur. 

M. M. Veki.leti Satın Alma K.o
miıyonundan : 

1 - bmir tayare alayında yaptırı
lacak (F) tipi bir çift hangar inpatı 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Aakeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Satın Alma. Komiayonwı
dan: 

Yazı makinesiyle seri yazabilecek 
bir erkek daktilo alınacaktır. Talible
rin umum müdürlüğe müracaatları. 

2 - İhalesi 8 temmuz 938 cuma gll· 
nU saat 11 dedir. 

3 - tık teminatı (367) lira 50 kuruı· 
tur. 

4 - Evsaf ve tartnamesi bedelsiz o
larak her gün öğleden sonra M. M. V. 
satın alma komisyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
Myılı kanunun ikinci ve üçüncü mad· 
delerinde gösterilen veaaikle ve temi
natiyle birlikte ihale saatında M. M. 
V. satın alma komisyonuna gelmeleri. 

(1935) 3856 

Kır1kkalede askeri sanGat 

2 - Keıif bedeli (252.901,25) iki 
yüz elli iki bin dokuz yüz bir lira 
yirmi bet kuruıtur. Keıif proje ve 
ıartnameler 1265 kurup M. M. V. ıa
tın alma Ko. dan alınır. İlk teminat 
13866 lira beş kuruttur. 

3 - Eksiltme 22 haziran 938 çar
ıamba günü saat 15 de M. M. V. satın 
alma Ko. da yapılacalrtır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 249(1 sayılı kanıınun 2 ve 3 
cü maddelerinde yazılı belgelerle mü
teahhidlik veıikaları ile birlikte tek. 
lif mektublarını ekıiltme aaatından 
behemehal bir nat evveline kadar 
Ankarada M. M. V. satın alma Ko. 
reisliğine vermeleri. (1700) 3444 

Tahmin edilen bedeli (3800) lira o
lan 350 ton ham magnezit askeri fabri
kalar um!Jm müdürlüğü Ankara satın 
alma komisyonunca 7 temmuz 938 per
ıembe günü saat 10 da açık eksiltme i
le ihale edilecektir. Şartname parasız 
olarak komiıyondan verilir. Talihlerin 
muvakkat teminat olan (285) lira ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 mad&
lerindeki vesaikle mezkOr gün ve sa
atte komisyona müracaatları. (1948) 

3860 

6415 ton lavamarin kömürü 

ah nacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Satın Alma Komisyonun
dan: 

lisesine ücretle tabib ve eczacı Komutanhk binası yaptırılacak Tahmin edilen bedeli 83395 lira olan 
6415 ton lavamarin kömüı ü askeri fab
rikalar umum müdürlüğü Ankara.sa
tın alma komisyonunca 9.7.938 cumar
tesi günü saat 11 de kapalı zarf ile iha
le edilecektir. Şartname 4 lira 17 ku
ruş mukabilinde komisyondan verılir 
Talihlerin muvakkat teminat ol.ın 
5419 lira 75 kuruşu havi teklif mek· 
tublarını mezkur günde saat 10 na 1c.,. 
dar komisyona vermeleri ve kendih!rı· 
nin de 2490 numaralı kanunnun 2 ve 3 
maddelerindeki vesaikle mezkur gün 
ve saatte komisyona müracaatları. 

ah nacak 
MM. Vekaleti Satm Alma Ko

miıyonundan : 

1 - Kırıkkale sanat lisesine 165 lira 
aylık ücretle bir tabib ve 108 lira ay· 
lık ilcretle bir eczacı alınacaktır. 

2 - Mecburi hizmeti olmıyan ve as· 
kertik vazifeıini yapmıı bulunan1 ·11· 

dan istekli olanların muvazzah adres
leri yazılmıt dilekçeleriyle birlikte 
diploma, nüfus tezkeresi tasdikli su· 
retleriyle fotoğnflı hal tercümelerini 
Ankarada ukeri liseler müfettişliği· 
ne göndermeleri lazımdır. 

3' - Durumu uygun görülerek ıeçi
lecek olanlardan ayrıca lüzumlu ev· 
rak iıtenecektir. (1939) 3858 

Satıhk köhne eşya 

M M. Vekaleti Sabn Alma Ko
mia)'ODunda.ıı ı 

· AJ&lıda yuıh iki kalem köhne et
ya 25.6.938 cumartesi gUnU aaat 10 da 
M. M. V. satın alma komisyonunda 
artırma ıuretiyle satılacaktır. Efyayı 

ıörme~ için vekilet daire mUdürlü
iüne arttırmaya girmek için de art
tırma elin ve saatinde vekilet aatrn 
alma komisyonuna müracaat edilme
ıi. (1937) 

256 Çift fotin 
1 adet beygir deri9i 

3857 

lomutınhk binası yaptuılacak 

M. M. Veki.leti Satm Alma K~ 
llİiıyonundan ı 

1 - Eskiıehir tayyare alayında 
yaptırılacak komutanlık binası kapa 
lı zarfla eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Keıif ~deli (66450 lira 05 au
ruttur.) Keıif proje ve prtname!eri 
333 kurup M. M. V. aatm alına Ko. 
dan alınır. tık teminatı 4572 lira 51 
kuruıtur. 

· 3 - Eksiltme 23 haziran 938 per
ıembe günü saat 15 de Ankarada M. 
M. V. satm alına Ko. da yapılacaktır 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun Z vt 3 
cU maddelerindeki belgelerle mü
teahhit vesikaları ile birlikte tek. 
lif mektublarını eksiltme ıaatından 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko-
miayonundan : 

1 - Kütahya tayyare alayında yap· 
tırılacak komutanlık binası inşaatı 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Ketif bedeli (66432,05) altmış 
altı bin dört yüz otuz iki lira beş ku -
ruş olup ılk teminat 4571 lira 61 ku
ruıtur. Keşıt proje ve şartnameler 
333 kuru,a M. M. V. satın alma Ko. 
dan alınır. 

3 - Eksiltme 23 haziran 938 per
ıembe günü saat 11 de Ankarada M. 
M. V. satın alma komısyonunda yapı· 
lacaktır. 

4 - Ekıiltmeye girecekler kanuni 

(1888) 3846 

1077 ton adi kok kömürü 
ah nacak 

teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 Aakeri Fabrikalar Umum Müdür-
cü maddelerinde yazılı belgelerle mü- lüğü Satm Alma Komiayonundan: 
teahhidlik vesikaları ile birlikte tek - Tahmin edilen bedeli 25752 lira o· 
lif mektublarını ekıiltme aaatından lan 1077 ton adi kok kömürü askeri 
behemehal bir aaat evveline kadar fabrikalar umum müdürlüğü Ankara 
Ankarada M. M. V. satın alma Ko. satın alma komisyonunca 11.7.938 pa· 
reialiiine vermeleri (1701) 3445 ı zartesi günü saat 11 de kapalı zarf ile 
--------------~. ihale edilecektir. Şartname 1 lira 29 

Satılık bidon ve çuvallar 
Aakeri Fabrikalar Ticaret Şubeai Müdürlüiiinden : 

Küçük Yozrat barut fabrikalarında mevcud cins ve miktarları aıağıda ya
.zıh bidonlarla çuvallar 2 • Temmuz • 938 pazartesi günü saat 14 de bidon
larla çuvaJlar ayrı ayrı olarak pazarlıkla satılacaktır. İateyenler bi
don ve çuvalları Küçük Yozğat barut fabrikasında görebilirler .. İsteklile
rin bedellerin muhammen bedeli olan 811,70 liranın % 7,5 nisbetinde ve 
çuvalların tahmin bedeli olan 1750 liranın % 7,5 nisbetinde muvak
kat teminatla tayin olunan rün ve saatte ticaret şubesine müracaat eyle
meleri itan olunur. 

Adet Bidonlar 

340 Saç kUçük gleserin ve fıçısı 
80 Demir büytlk ,. ,. 
80 ,. Küçük " " 
40 " büyülr gılikol ,. 

500 ,. küçük oleom " 

1100 
1900 
3000 
2000 
1000 

Çuvallar 

Soda gtiherçelesi çuvalı 

" .. 
Küçük kükür 

" Büyük " " Küçük " .. 
(1927) 

Beher adedi 
Lr. Kr. 
----

63.50 
1 28.50 

60 
1 00 

81 

23 
23 
15 
23 
15 

Tutarı 

Lr. Kr. 

215 90 
102 80 
48 00 
40 00 

405 00 

811 70 

253 00 
437 00 
450 00 
460 00 
150 00 

1750 
3852 

Gayri menkul müzayedesi 
Ankara Defterdarlıiı : 

Mahallesi Metruke Kapu \.:ınsi 

No: No: 

12 

Vattarin 128 1918 Hane 
Apğı Ayrancı 394 13 Bağhane 

Gayri satı munammen 
iradı aylık icarı Dipozito 

Lira Kr. Lira K. Lira Kr. 

600 00 50 00 45 00 
l~O 00 10 00 8 00 
açık arttırmasında talip zuhur etmediğinden on gün 
·,alde yine talip çıkmadığından işbu tarihten itibaren 

1 - Yukarıda cins ve evsafı yazılı ıayri menku1'erin 
temdit ettirilerek G-6-938 tarıhinde arttırması yapıld 
bir ay müddetle icarı pazarlığa konulmuıtur. 

2 - 'T' ıizalarında yazılı dipozito makbuzlariyle birlikte defterdarlıkta müteJekkil komisyona mii· 
3864 racaatları. (1955) 

Satthk ev ve bağ 
Ankara Defterdarlıfmdan ı 

Kıymeti Cinai Mahallesi 

250 
2000 

Ahpp hane 
Bağ 

Keçiören 

" 

S8hibleri 

Keçiören konserve 
fabrikası ıahibi 

Muhar ve hiıae
darları 

Borçlu 

Keçiören konserve 
fabrikuı sahibi Mazhar 

6,20 

İzahat 

Kmlbey tahsil 
ıubesine 927 se. 

nesi muamele ver. 
gisinden 1724 Ji. 

ra 22 kuruı ver· 
gi borcu için 

Yukarıda yazılı gayri menkuller, ea hibfnin verei borcundan dolayı satıla cağından 21 gOn müddetle müzayede· 
ye konulmuştur Taliplerin 28.6-938 tarihine müaadif sah cünü saat 15 de Ankara vilayeti idare heyetine mü· 
r1eaatları ilin olunur. (1727) 3500 

09~) 3~2 

20 fon aleminyum ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü

ğü Sabn Alma Komiıyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (22.000) lira 
olan 20 ton aleminyum Askeri Fabri
kalar Umum Müdürlüğü Ankara sa
tın alma komisyonunca 9. 8. 938 sah 
günü 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 saat 10 
a kadar komisyona vermeleri ve ken
dilerinin de 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mez
k\lr gün ve saatte komisyona müra-
caatları. (1799) 3682 

Ar.keri Fabrikalar Umum Müdür· 
lüğü Satın Alma Komisyonundan: 

15 ton 44x 2,5 mm. Yumuıak 
Lama Demiri 

5 ton 6 nvn.' Yumuıak Demir Tel. 
1 ton 5 mm. ' Y umutak Demir Tel. 

Tahmin edilen bedeli ( 4200) lira O· 

lan yukarıda mikdarı ve cinsi yazılı 

malzeme askeri fabrikalar umum Mü
dürlüğü Ankara satn alma komiayo -
nunda 8. 8. 1938 pazartesi günü saat 10 
da açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyon
dan verilir. Taliblerin muvakkat te
minat olan (315) lira ve 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaik 
ile mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (1949) 3~1 

Demiryolları 

Neft yağı alınacak 
D. D. Yollan Satm Alma Komi.· 

yonundan: 
Muhammen bedeli 7600 lira olan 

20.000 kğ. neft yağı 5.7.938 sah giinü 
saat 15.45 de kapalı zarf usulü ile An· 
karada idare binasında satın alınacak
tır. 

Bu işe girmek i.teyenlerin 570 lira
lık muvakkat teminat ile kanunun ta
yin ettiği vesikaları ve nafıa müteah
hidlik vesikası ve tekliflerini aynı 

gün .aat H.45 e kadar komisyon reis· 
liğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'
da malzeme dairesinden, Haydarpaşa
da tesellüm ve sevk fefliğinden dağ~-
tılmaktadır. (1906) 3849 

Meşe kereste ahnacak 
D. D. Yollan Satm Alına Komia • 

yon\Dldan: 

Metre mikabının muhammen bedeli 
70 1 ira olan 4.00 X 0.24-0.30 X 0.06--0.1 o 
ebadında takriben 100 metre mikabı 
meşe kereste 5.7.938 sah günü ıaat 
15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankara'· 
da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu ite girmek isteyenlerin 525 lira
lık muvakkat teminat ile kanunun ta· 
yin ettiği vesikaları ve nafıa müteah
hidlik vesikaaı ve tekliflerini aynı 
gün aaat 14.30 a kadar komisyon reis
liğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Anka

ra'da malzeme dairesin&n, Haydarpa· 
şa'da tesellüm ve sevk şefliğinden , 
Eskitehir ve İzmirde idare mağazala
rından dağıtılmaktadır. (1905) 3848 

Muhtelif hatlarda değiıiklikler 
D. D. Yolları Umum Müdürlüğün. 

den: 

21.6.938 tarihinden itibaren 
İzmir • Bandırma hattında haftada 

4 gün işlemekte olan muhtelit kata, . 
lar seferden kaldırılarak yerine her 
gün ıeri yolcu trenleri işletileceği; 

Eskitehir - Balıkesir hattında haf
tada 3 gün işleyen muhtelit katarların 
her gün işletileceği; 

Ve Alatehir • İzmir ve Soma - İT.mir 
hatlarında günlük birer otoray ıervİ· 
si ihdas olunacağı muhterem halka İ· 
lln olunur. (1895) 3847 

Hareket memuru namzedi 
ah nacak 

Devlet Demiryollan 
mum Müdürlüfünden : 

1 - Devlet demiryolları istasyon ar
nıf ında istihdam edilmek üzere müsa
baka ile hareket memur namzedi alı · 
'1acaktır. 

A- Müsabakaya i9tirak edebilmek 

için orta tahaili bitirmit olmak. 
B - Türk olmak. 
C-Yaıı 18 den atalın 30 dan (da

hil) yukarı olmamak. 
D - Asgari bir ttene için ukerlikten 

muaf olmalı:. 

E - İdaremiz hekimleri taralmdan 
yapılacak arhhi muayenelerinde faal 
serviste çalışmağa mani bir arıza ve 
hastalığı olmamak. 

2 - Müsabakada kazananlar 61 lira 
ile tayin edileceklerdir. Ecnebi liaan
lardan birine vakıf olanlar 67 lira üc· 
retle alınacaklardır. 

3 - Müsabaka imtihanı 9 temuz 938 
cumartesi günü aut 14 de Haydarpa
§8, Sirkeci, Ankara, Balıkesir, Kayse
ri, Malatya, Adana, Afyon, İzmir ve 
Erzurum İJletme merkezlerinde ya
pılacaktır. 

4 - En son müracaat 8 temmuz 938 
cuma gününe kadardrr. 

5 - Talipler itletmelere ve iıtaa
yonlara istida ile müracaat edecekler
dir. 

6 - Kabul şerait ve evsafı hakkında 
daha fazla mal<lmat almak isteyenler 
i'letme merkezlerine ve istasyonla::-a 
müracaat edebilirler. (1945) 3859 

Dingil değiıtinne vereni ah nacak 
D. D. Yollan Satın Alma Komia,o

nundan : 
Muhammen bedeli 18762 lira olan 5 

adet dingil değiştirme vereni 4.8.938 
perşembe günü saat 15.30 da kapalı 
zarf usulü ile Ankarada idare binasın
da sa.tın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1407.15 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve nafıa milte· 
ahhidlik vesikası ve tekliflerini aynı 

20. 6. 1938 

gün aut 14.30 a kadar kıomwyon re 
liğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olaralı: Ank 

da malzeme dairesinden, Haydarpa 
da tesellüm ve sevk ıefliğinden dağ 
lacaktır. (1872) 3843 • 

Muhtelif ampul olınara 
D. D. Yollan Satm Alma Ko • 

)"Onundan : 
Muhammen bedeli 13193 lira olan 1 

kalem muhtelif ampuller 15.7.938 cu 
ma günil saat 15.30 da kapalı zarf uı 
lü ile Ankarada idare binasında satı 
alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 989,48 l' 
ralık muvakkat teminat ile kanunu 
tayin ettiği vesikaları ve nafıa müt 
ahhidlik vesikası ve tekliflerini a 
gün saat 14.30 a kadar komisyon rei 
liğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak An 
rada malzeme dairesinden, Haydar 
,ada tesellüm ve sevk tefliğinden 
ğıtılmaktadır. (1818) 3704 

Sönmemiı kirec alrna<ık 
D. Demiryollan Satm Alma 

miıyonundan : 
Muhammen bedeli 4350 lira olan 

ton yüksek kalitede sönmemiJ kir 
29.6.938 çarşamba günü saat 15.30 
kapalı zarf usulü ile Ankara'da i 
binasında utın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 3 
liralık muvakkat teminat. ile lı:anun 
tayin ettiği vesikaları ve teklifler 
ayni gün saat 14.30 a kadar komiay 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler paras:z olarak Anki' 
ra'da malzeme dairesinden. Haydar 
ta'da tesellüm ve •~vk fefliğindtn 
ğıtrlmaktadır. (1755) 3679 

Muhtelif amyant, kilingrit, salmastra 
ve saire ahnacak 

D. D. Yollan Satm Alına Komiıy0nundan : 
lımi, muhammen bedel ve muvakkat teminatı apğıda yazılı muhte 

cins amyant ve klingrit, salmastra, vagon ve bina camları, muıamba ve li
noleum 6-7-1938 çar§aDlba günü saat 15 den itibaren ayrı ayrı kapalı ~ 
usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu ite eirmek iatiyenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminat ile kan 
nun tayin ettiği vesikaları ve nafia müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ı 
nı gün ıaat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri lizımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Haydar 

da tesellüm ve ıevk ıefliğinden dağıtılacaktır. 
Muhammen bedeli 

t •mi Lira K.. 

Amyant, klinerit 18749 00 1406 11 
Salmutralar 6835 00 512 6S 
Camlar 15031 00 1127 3S 
Muşamba ve Linoleum 11262 50 844 ~ 

(1907) 3850 

Tıbbi ecza ve malzeme ah nacak 
D. D. Y oltan Satın Alma Komiayo 11undan : 
Muhammen bedel ve muvakkat teminat mikdarı &§ağıda ayrı ayrı gatet 

rilmit olan yedi liste muhteviyatı tıbbi ecza ve malzeme 5. 7. 1938 sah 
nU saat 15 den itibaren ııra ile kapalı zarf usulü ile Ankarada idare bi 
aında satın alınacaktır, 

Bu iıe girmek isteyenlerin muvakkat teminat ile kanunun tayin etti 
vesikaları ve bet bin liradan yilkaek listeler için Nafıa müteahhidlik 
sikasr ve tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine 
meleri llzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Hayda 
tada tesellüm ve acvk ıeflilinden dağıtılmaktadır. (1867) 3785 

Muhammen bedel Muvakkat tem' 
Lira Lira 

1 No.lu tiıte mu.hteviyatı 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 münakısası 
Devlet Demiryollan Sabn Alma Ko miıyonundan : 
Muhammen bedel ve muvakkat teminat ve mikdarları apğıda yazılı 2 

tesisatı ayrı ayrı ihale edilmek prtiyle 1.8.938 pazartesi günü saat 15 d 
itibaren sıra ile Ankara idare binasında kapalı zarfla 1atın alınacaktır. 

Bu i'e girmek isteyenlerin apğıda gösterilen muvakkat teminatlariy 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve nafıa müteahhidlik veaikuı ve teklifle 
ni aynı gün saat 14 de kadar her grup için ayrı zarf halinde komisyon re· 
ğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 235 kurut mukabilinde Haydarpaşa ve Ankara veznelerin 

satılmaktadır. 

Grup 
1 
2 

İSİM 
M uzayyak hava tesisatı 

Muhammen bedel 
Lira 

Tav ocakları ve havagazı teıiaatı. 
(1756) 

47.500,-
110.000,-

Lira 
3.562,50 

6.750,-

3732 

Toptan sahlan yaş 
meyve ve 

sebzeler hakkında 
Belediye reisliğinden : 

1 - Y &f meyve ve Y&f ıebze toptan aatıılannda kabzı· 
mallann ıatacaklan maim darasını düımeleri Belediye 
tenbihleri arasına alınnuım. 

2 - Toptan aatıılarda dara dütmeyenler cezalandırıla-
caktır. ( l 943) 3832 
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Ekmek münakasası 
Ankara Ceza Evi Direktörlüğün

den : 
1 - Ankara ceza evinin ha.ziran -

938 ibtidasmdan mayıs - 939 sonuna 
kadar bir senelik ihtiyacı olan beheri 
- 960 - gram itibariyle şartnamesinde 

yazılı şartlar dahilinde birinci nevi ek 
mek - 21 - gün müddetle ve kapalı zarf 
usuliyle münakasaya çıkarılmıştır. 

2 - İhale Z1 haziran - 938 tarihine 
rastlryan sah günü saat - 15 - te Anka
ra cumhuriyet müddeiumumiliğinde 

toplanan komisyonda yapılacaktır. 
3 - İstekliler muhammen bedelin 

%7,5 ğu olan - 2246 - lira - 94 - kuruş 
luk muvakkat teminat vereceklerdir. 

4 - Eksiltmeden mütevellid rüsum 
tekalif ve damğa resmi ilan ücretleri 
ve indelhace ekmeğin tahlil ücret mas 
rafı ve sair bilcümle masraf müteah
hide aiddir. 

5 - Teklif mektubları 21 - haziran· 
938 salı günü saat - 14 - de kadar sıra 
No.lu makıl:ıuz mukabilinde ikinci 
maddede yazılı komisyon reisliğine 

verilecektir. 
6 - Şartnameyi görmek ve fazla i

zahat almak istiyenler mesai saati zar 
fında Cebecide ceza evi direktörlüğü
ne müracaatları itan olunur. 

(1563) 3287 

Ekmek münokasası 
Konya C. Müddei wnumiliğin

den : 

1 - Konya ceza evinin bir yıllık ek
mek ihtiyacı 14.6.938 gününden 30.6. 
938 gününe kadar 15 gün müddetle ka· 
palı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. 

2 - İhale 30.6.938 tarihine dek ge · 
len perşembe günü saat 15 de Konya C. 
M. U. !iği dairesinde icra olunacaktır. 

3 - Talihler teklifnamelerini o gün 
saat 14 den eve! komisyon riyasetine 
vermiş bulunacaklardır. 

4 - Ekmek ikinci nevi yerli unun
dan has olacak ve talihler bedeli mu
hammenin yüzde yedi buçuğu olan 
(1997) bin dokuz yüz doksan yedi lira 
(28) yirmi sekiz kuruş teminatı mu
vakkatelerini teklifnamelerile birlikte 
komisyona vermiş bulunacaklardır. 

5 - Dördüncü maddede nevi göste· 
rilen has ekmeğin kilosu şimdiki narh 
ile 9.5 kuruştur. 

6 - İlan ve sair bütün masraflar mü
teahhide aiddir. 

7 _ Faıla izahat almak ve şartname· 
yi görmek isteyenlerin Konya cez~ e
vi direktörıügüne baş vurmaları ılan 
olunur. (1868) 3723 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme 
Muğla Vilayetinden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Muğla 
vililyetinin Muğla · Milas yolunun 
57+18G--64+ 700 kilometreleri ara
sında yaptırılacak 16750 lira 47 kuruş 
keşif bedelli esaslı tamir inşaatı kapa
lı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Eksiltme 27.6.938 pazartesi gü
nü saat on beşte Muğla vilayetinde da
imi encümende yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 1256 lira 29 
kuruştur. _ . 

4 _ İsteklilerin nafıa vekaletınden 
alınmış 938 takvim yılma mahsu~ ~ü
teahhidlik vesikası ibraz etmelerı ıcab 
eder. . 

5 - Keşif, eksiltme şartname••: mu
kavele projesi, bayındırlık ışlerı ge_ 
ne!, fenni ve hususi şartnameler ~ug· 
la nafıa müdürlüğünden görülebılır. 

6 - İsteklilerin teklif mektublarını 
ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar daimi encümen başkan
lığına vermeleri 15.zımdır. Posta~a vu· 
ku bulacak gecikmeler kaj>ul edılmez 

(3467/1827) 3655 

20 ton asfalt alınacak 
Adana Belediye Riyasetinden : 

1 - Asfalt yollar için gerekli yir
mi ton asfalt açık eksiltme suretiyle 
ıatın alınacaktır. 

2 - Keşif bedeli 2600 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 195 liradır. 
4 - ihalesi haziranın 27 inci pa-

zartesi günü saat on beşde belediye 
encümeninde yapılacaktır. 

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

6 - Taliplerin ihale günü muvak
kat teminat makbuzlarile birlikte be
lediye encümenine müracaatları il!tn 
olunur. 3604 

6 memur evi yaptırılacak 
Gazianteb Nafıa Müdürlüğün

den : 

1 - Eksiltmeye konulan i': 
Geçen sene ihale olunan İslahiye 

gümrük memur evlerinden bu seneye 
bırakılan 48231 lira 89 kuru' bedeli ke
§ifli altı memur evi inşaatıdır. 

2 - Mezkur inşaat 10.6.938 tarihin-

1 

den itibaren 21 glin mliddetle münaka
saya konularak eksiltmesi 1 temmuz 
938 tarihine rastlayan cuma günü sa
at 16 da G. Anteb nafıa müdürlüğünde 
müteşekkil elaıiltme komisyonunca 
kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnameai, 
mukavele projesi, bayındırlık, genel 
şartnamesi fenni şartname ve projeyi 
nafıa müdürlüğüne müracaatla göre
bilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 3617 lira 40 kuruşluk muvak
kat teminat vermesi ve elinde nafıa ve
kaletince verilmiş yapı işleri müteah
hidlik vesikası bulunması şarttır. 

5 - İstekliler 2490 sayılı kanunun 
ikinci ve üçüncü maddelerinde yazılı 
vesikalar ve muvakkat teminat makbu
zu veya banka kefalet mektublariyle 
birlikte kanunun tarifat ve şartname
deki şeraite tamamen uygun ve nok -
sansız olarak teklif mektublarını havi 
kapalı zarfları ihale saatinden bir sa
at evet komisyon reisliğine vermeleri 
ilan olunur. (1858) 3715 

Elektrik tesisatı 
Bitlis Belediyesinden : 

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

2 - İhale tarihine tesadüf eden 15 
temmuz 938 günü saat 15 te Bitliste 
belediye encümeninde yapılacaktır. 

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

4 - Talipler ilanda gösterilen tesi
satın heyeti umumiyesine talip olabi
lecekleri gibi parça parça da teklif ya
pabilirler. 

5 - Talipler ihaleden eve! % 7,5 
ihaleyi müteakib % 15 nisbetinde te -
minat vereceklerdir. 

6 - Talipler bu güne kadar bu işle
ri yaptıklarına dair Nafıa Vekaletin
den musaddak müteahhidlik ehliyet
namesini ibraz edeceklerdir. 

7 - Taliplerin 2490 sayılı kanun 
mucibince icabeden vesikalarile bir
likte 15 temmuz 1938 günü ıaat 15 te 
belediye encümenine müracaatları. 

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

Soğuk ha1a deposu 1e buz 
yapma ıesrsar Ye lnşıaı işi 
Zonguldak Urbaylığından : 

8. 6. 938 tarihinde kapalı zarf usu
lile eksiltmesi yayılmak üzere ilan e
dilen (31.000) lira muhammen bedelli 
soğuk bava deposu ve buz yapma tesi
sat ve inşaatı işi, ayni ıartname ile, 
2490 sayılı kanunun 40 ıncı maddesine 
tevfikan 8. 7. 938 cuma günü saat 15 e 
kadar pazarlığa çıkarılmıştır. 

İsteklilerin muayyen gün ve saate 
kadar 2325 liralık muvakkat teminat -
lariyle Zonguldak belediye encümeni
ne müracaatları ilan olunur. (1874) 

3726 

Kirahk sinema 
Niğde Belediye Reisliğinden : 
Bir senelik muhammen icar bede

li 500 lira olan Bulvar üzerinde kiin 
belediyeye aid Zafer sinemasının üç 
senelik icarı 5-6-938 tarihinden itiba
ren 15 gün müddetle açık artırmaya 
çıkarılmıştır. Arttırmaya 20-6-938 ta· 
rihine müsadif pazartesi günü saat 
14 de belediye encümeninde başlana
cağ.ından taliplerin o gün Niğde be
ledıye encümenine müracaatları. 

Aı-tırma şartnamesini görmek iste
yenlerin Niğde, İstanbul ve Ankara 
belediyelerine milracaatla~ı ilan olu-
nur. (1779) 3587 

Bir baytar aranıyor 
Kütahya Belediyesinden : 

90 lira aylık ücretli mezbaha bay· 
tarlığı münhaldir. !stiyenlerin bulun
dukları vazifelere aid evrakı müsblte 
suretleri ve bir kıta fotoğraflarile be
lediyemize müracaatları. Şimdiye ka
dar bu işte çalışanlar tercihan alınır • 
ıar. (3575/1911) 3805 

Gö(men evleri yaplır~lacak 
Diyarbakır laki.ıı Müdürlüğün • 

den : . b ·ı K 
Vilayet merkezıne ag .'. ~tırpi~ -

Yeni, Kabi ve Ka~aba§ koylerıle Bıs
·ı kazası merkezınde ve Anbar çayı -

:ı hmetli mevkiinde ve Erğani Osma
. e kazası merkezinde ve Harbeto kö-

nıye .. 
.. de (298) göçmen evının toptan ve 

yun kendeye ayrılarak ihalesi hakkın-
pera . . . 1 . d 
daki sıhat vekiletı":~D; e!'°ır erı_~e a-

anarak aşağıda gost~rilen koy ve 
y upların 19.12.935 tarih ve 2/3711 sa-
gr "k h · ılı kararnameye tevfı an 20 azıran 
: 38 den itibaren (15) gün müddetle 
münakasaya çıkarılın~ oldujtundan 4 
temmuz 938 tarihine müsadif pazarte
si günü saat tam 14 de pazarlıkla ihale 
edilecektir. 

1 _:Merkez • Kıtırpil - YeniköyUn-

ULUS 

de (6) adet tek (9) tip kerpiç evlerin 
muhammen bedeli (3435) lira (48) ku
ruş, muvakkat teminat mikdarı (257) 
lira (66) kurugtur. 

2 - Merkez Kabi köyünde (12) adet 
tek (9) tip kerpiç evlerin muhammen 
bedeli (6870) lira (96) kuruş, muvak
kat teminat mikdarı (515) lira (32) 
kuruttur. 

3 - Merkez Karabaş köyünde ( 50) 
adet tek (9) tip kerpiç evlerin muham
men bedeli (28629) lira, muvakkat te
minat mikdarı (Z147) lira (17) kuruş
tur. 

4 - Erğani Osmaniye kazası merke
zinde (21) adet tek (9) tip kerpiç ev
lerin muhammen bedeli (12024) lira 
(18) kuruş, muvakkat teminat mikda
rı (901) lira (81) kuruştur. 

5 - Erğani Osmaniye kazası Harbe
to köyünde (29) adet tek (9) tip ker
piç evlerin muhammen bedeli (16604) 
lira (82) kuruş, muvakkat teminat 
mikdarı (1245) lira (36) kuruştur. 

6 - Bismil kazası merkezinde (75) 
adet tek (9) tip kerpiç evlerin mu
hammen bedeli (42943) lira (50) ku
ruş, muvakkat teminat mikdarı (3220) 
lira (76) kuruştur. 

7 - Bismil kazasının Anbar çayı -
Mehmetli mevkiinde (105) adet tek 
(9) tip kerpiç evlerin muhammen be
deli (60120) lira (90) kuruş, muvakkat 
teminat mikdarı ( 4509) lira (7) kuruş
tur. 

8 - Talihlerin plan, fenni ve idari 
şartnameleri görmek için tatil ı;:ünle
rinden maada her gün İstanbul • An
kara, Elazığ ve Samson iskan müdür
lüklerine müracaat edebilirler. 

9 - Yaptırılacak bu evlere muktazi 
kereeteler Diyarbakır iskan müdüri
yeti anbarından aynen verileceğinden 
bu kerestelerin bedeli (7) mmtakada 
yaptırılacak (298) evin muhammen 
bedeli haricindedir. 

10 - Pazarlığın son kararı Diyarba
kır iskan müdüriyetinde yapılacağın
dan talihlerin alacakları evlerin bedeli 
keşiflerinin mikdarına göre ihale gü
nüne kadar kanuni teminatlarını mal
sandığına yatırarak ihaleye iştirak et· 
meleri ve ayrıca keşjf, plin, fenni ve 
idari şartnameleri görmek isteyenle
rin D.bakır iskan müdürlüğüne Erga
ni ve Bismil kaymakamlıklarına mü· 
racaat edebileceklerdir. 3842 

Kazalar 
Kapalı zarfla elektrik fesisalı 

Havza Belediye Riyaııetinden : 

1 - Nafıa Vekaletinden tasdikli 
proje ve p.rtnameleri mucibince Hav
za ıehrinde (20686) lira bedeli ke§ifli 
alçak tevettürlti komple elektrik tesi
ıatı - mevcud bina ve direkler hariç 
olmak şartiyle - ( 45) gün müddetle 
ve kaplı zarfla eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - İhale 18. 7. 938 pazartesi günü 
aaat on beşte Havza belediye encüme
ninde yapılacaktır. 

3 - Bu işe aid projeler, keşifname, 
fenni ve mal! şartnameler, lokomobil 
fenni tartnamesi, eksiltme şartname • 
si, mukavelename Havza belediyesin -
den alınacağı gibi bedeli mukabi
linde İstanbul Taksim Şark apartıma
nında mühendis Hasan Halet Işıkpı
nardan alınabilir. 

4 - Bu iş için talipler yalnız (kon· 
dansörlü veya kondansödsüz) loko
mobil için ayrı diğer malzeme ve inşa
at i'leri için ayrı teklif verebilecekler
dir. Komple teklifler esbabı tercih
tendir. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (1551) lira (45) kuruş mu
vakkat teminat vermeleri ve bundan 
başka şimdiye kadar en u bu miktar
da elektrik tesisatı yaptığına dair ve 
1938 yılı ticaret odası vesikalarını ib
raz eylemeleri ve 2490 sayılı kanunda 
ve eksiltme şartnameainde yazılı husu 

satı tamamen ikmal etmeleri ve teklif 
mektuplarını buna göre hazırlayıp 

vaktinde belediye riyasetine vermele
ri ilan olunur. 3432 

Parti halkevi binası 
• 
ınşaıı 

Akhisar C. H. P. Baıkanlığından : 

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

Elektrik yaptırılacak 
Nar Belediye Reisliğinden : 
Nevşehire bağlı Nar köyü belediye

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

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

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

Bu baptaki evrakı 18zimeyi görmek 
isteyenler Nevşehir ve Nar belediye
lerine müracaatla okuyabileceklerdir. 
Keyfiyet ilan olunur. 3602 

L An!cara -valiliği 
2 okul binası !amir ettirilecek 

Ankara Valiliğinden : 

1 - Ankara merkez İnönü okulu
nun tamiratı 949 lira 82 kuruş, İltekin 
okulunun tamiratı 749 lira 53 kuruş 
keşif bedeli üzerinden açık eksiltme
ye konıulmu,tur. 

2 - Eksiltme 7 temmuz 938 perşem· 
be günü saat 15 de vilayet daimi en
cümeninde her okul için ayrı ayrı ya
pılacaktır. 

3- Eksiltmeye geleceklerin şart
nameyi görmk üzere her gün kültür 
D.ne ve iha~günü % 7,5 teminat ak~ 
terini husust muhasebe veznesine yatı
rarak alacakları makbuzla viliyet dai
m! encümenine müracaatları. (1929) 

3854 

Bah~e duvarları yaptırılacak 
Ankara Valiliğinden : 

ı ..:. Ankara merkez İltekin okulu
nun bahçe dıvarı inşaatı 1816 lira 51 
kuruş, İnönü okulunun bahçe drvarı 
inşaatı 1960 lira 76 kuruş keşif bedeli 
üzerinde açık eksiltmeye konulmuş

tur. 
2 - Eksiltme 7 temmuz 938 perşem

be günü saat 15 de vilayet daimi encü
meninde her okul için ayrı ayrı yapı
lacaktır. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin şartna
meyi görmek üzere her gün kültür D. 
ne ve ihale günü % 7.5 teminat akçele
rini hususi muhasebe veznesine yatıra· 
rak alacakları makbuzla vilayet dai
mi encümenine müracaatları. 

(1928) 3852 
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Ankara askerlik şubesinden : 
Ankara aıkerllk şubesi mıntakasında olup da gubede kayıdlı muhtelif sı· 

t "d hl• nıflara mensub olan yedek ıubay ve aaker memurların 938 yılına aı yo · 
malarına 1 haziran çarşamba günü sabahı başlanacak ve 30 haziran perşembe 
günü akşamı bitmek üzere bir ay devam edecektir. Hangi sınıf ve subay ve 
memurların yoklamaları için şubeye müracaat edeceği günler aşağıda yazı· 

hdır. 
Mektubla yoklamasını yaptırmak isteyenler ıubedeki defter ve sıra numa-

rasının mükemmel ve açık okunaklı künyesiyle ahval! sıhhiyesinin nasıl ol
duğunu ve halihazır ikamet ve memuriyet adrcıini ve fen kıtalarının hangi 
kısmında ihtlaasları olduğu bildirilmelidir. 

Yoklamasını yaptırmağa gelecekler yanlarında fotoğraflı ve soy adı ya
zılı nilfua cüzdanlarını ve askeri vesikasını ve mal!lliyetine dair rapor varsa 

aslını beraber getireceklerdir. 
Bu müddet içinde yoklamaya gelmeyenler hakkında 1076 sayılı yedek su

bay ve askeri memurları kanununun 10. maddesi tatbik olunur. 
Yedek piyade 1.6.938 ili 7 .6.938 akşamına kadar 
Yedek süvari ve Jandarma 8.6.938 ,. 10.6.938 " " 
Topçu 11.6.938 " 14.6.938 " " 
Levazım harita demiryol 15.6.938 ,, 16.6.938 " " 
Hava deniz senayi harbiye 17.6.93S ,. 18.6.938 " " 
Muamele hesab memurları ve mızıka 20.6.938 ,. 22.6.938 " " 
Tabib eczacı ve beytar 23.6.938 ,, 25.6.938 ,. ,. 
Aıkeri. hakim. istihkam. muhabere. 27.6.938 ., 29.6.938 " ,. 

nakliye 
Asker! Sanatkarlar: Tüfekçi, kamacı, 30.6.938 ,, 30.6.938 
Makinist. Demirci. Marangoz. Saraç. 
Elektrikçi 

,(1505) 

" .. 

2993 
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KÜÇÜK - ıLANLAR 
Satılık : 

Sablık Apartman - Maltepe asfal
bnda 856. M. arsa üzerinde bahçeli 4 
kat 2 daireli bahçesinde ayrıca iki oda 
konforu tam grajlı Ti: 2406 N eget 

3579 

Devren ııablık - Ani mazeret dola· 
yısiyle abonesi ile ve teferruatı ile dev
redilecek aş evi. Tediyatta her türlü 
kolaylık. Cebeci aşevi. Ti: 3199 3689 

Sablık kalorifer - Az kullanılmış 3 
kazan radiyatör ve boruları ile sablık • 
tır. Telefon. No. 2988 3713 

Maktuan 1800 liraya - Ulucanlar
da Kaylan sokağında 8 No. lu ev satı· 
lıktrr. Gezmek için Ulucanlarda 72 No. 
lu dükkanda sebzeci Ahmede, almak 
için Ti. 3366 ya müracaat. 3748 

Satılık Kaptı Kaçb - Motörü sağlam 

Fort markalı kaptı kaçtı.Görmek ve 
görüşmek için tel: 1257 de Tahir Erişe 
müracaat. 3770 

Acele satılık ev - Yenişehirde 5 o
dalı ehven fiyatla verilecektir. Ti. 2487 
Valıdi Doğruer. 3796 

Satılık arsa - İstasyon arkasında 
imarca parsellenmiş küçük çapta arsa· 
!ar Ti. 2487 Vahdi Doğruer. 3795 

Satılık - Ankaranın her tarafında 

irat getirir beton kargir ahşap ev ve 
apartımanlar, küçük çapta arsalar Ti. 
2487 Vahdi Doğrucr. 3794 

Acele satılık bahçeli evler koopera
tif hissesi - Mahiye 52 lira taksitli bir 
ev hissesi Ti. 2487 Vahdi Doğrucr. 

3797 

'\iralık : 

Küçük ilôn şartları ! 
ı 

Dört uurhk küçük ilinlardao : 1 
Bir defa için 30 Kuruı 
lki defa için SO Kuru, 
Uç defa için 70 Kuruo 

I
Dört defa için 80 Kurus f 
Devamlı küçük ilinlann her defası içini 
10 kuru• alınır. Meıell 10 defa neşredi
lecek bir ilin için 140 kuruı alınacaktır. 
~ir kolaylık olmak üzere. her ıa.~ır. kc-ı 

1 
hmc anlarındaki boıluklar mustesna. 
30 harf itibar edilmiıtir. Bir küçük nanı 
120 harften ibaret olmalıdır.. i 

!Dört satırdan fazla her aatlr için aynca! 
J 10 kuruı ahmr. f 
hir Lozan meydanı Düzenli sokak :ZO 
No. ya müracaat.. 3780 

Möbleli oda aranıyor - Yenişehir

de aile nezdinde pansiyon veya müsta
kil konforlu oda aranıyor. Çankırı Cad. 
Tan oteli 10 No. ya mektupla müracaat. 

3731 
Otomobil alınacak - Az ve temiz 

kullanılmış spor veya tek kapılı, kapalı 
küçük hususi bir otomobil alınacaktır. 

Ulus'ta otomobil rumuzuna tafsilatlr 
mektupla müracaat. 3838 

Kurslar: 

Daktilo Kurau - 48 inci devresine 
temmuz 938 ilk haftasında başlıyor. 2 
ayda diploma verilir. Yeni hal arkası 

Yenihamam apartmanı Tel: 3714 3601 

lş verenler : 

Perçinci ve perç.ın ıııbcı aramyor -
Kmkkalede çalıştırılmak üzere bu iş -
!erde ihtisası olan birer işçiye acele ih
tiyaç vardır. Yenişehir Atatürk bulva• 
rı Güven apictımanı 7 No. ya bizzat 
müracaat. ı 3 7 69 

Devren kiralık aparhman - Gazi iş arayanlar: 
bulvarının Orduevi hizasında geniş 3 
oda bir hol kaloriferli, banyolu, her tür
lü konforlu bir daire en müsait şeraitle 
3 ay için devren kiralıktır. Pazardan 
maada her gün saat 9 dan 17 ye kadar 
(3687) tele müracaat. 3865 

Kiralık - Atağı A uyrancıda Bakan
lıklara çok yakın miliotakil 6 odalı 

,banyo, elektrik ve suyu bulunan 34 
No. lu hane. Ti. : 2901 2864 

Kiralık - Kavaklıdere civarında gü
ven evleri otobüs durağına yakın elek
trik ve ter u olan geniı bol üzerinde 
3 oda ve sair mii§temilitı havi bağlı ev 
kirabktır. Dahiliye Vekaleti mutemedi 
Ahmet Hamdi'ye ve yahut 1230 te-
lefona müracaat. 3630 

Kiralık oda - Işıklar N ecatibey ma
hallesi Güzeller sokak 10 cı yıl apartı -
man 2. ci kata müracaat. 3 7 39 

Kiralık - Atatürk bulvarında beş 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 

konforlu Ap. 60 lira. Yalnız 2 ay için 
eşyalı eşyasız 45 lira. 3764 

Kiralık oda - Elektrik, banyo, hava 
gazı. Meçhul Asker sokağı. Ağaoğlu 
apartnnanı kapı numarası 8, ikinci ka-
ta müracaat. 3823 

Aranıyor : 

Kadın terzi yanında çalışacak bir 
bayan kalfaya ihtiyaç vardır. Yenişe-

Mürebbiye - Tecrübeli bir alman 
mürebbiye aile nezdinde iş arryor. Re
ferans verebilir Ulus'da mürebbiye rü
muzuna müracaat. 3751 

Diplomalı bir alman hemtire - Ev
lerde hastalara bakar, kolay uıulle al -
manca dersler verir Ulus'ta A. D. ru -
muzuna müracat. 3791 

Tercüme - Almancadan türkçeye ve 
türkçeden almancaya her türlü, bilhas
sa teknik tercümeler yapılır, J'QSta ku-
tusu 2090 379S 

. - ... 
Zayiler ~ 

Zayi - Ankara belediyesinden aldı -
ğım 180 numaralı motosiklet plakasını 
kaybettim. Yenisini alacağımdan hük
mü olmadığı ilan olunur. Ankara Pasta 
salonu Ferhat Tekalev 3866 

Satılık vasi arazi 
Polatlıda üç ağıllı ve beş bin davara 

kafi sulu, münbit Kızıllı namile ma
ruf arazi satılıktır. Polatlı ve Beylik 
köprü istasyonlarına yedişer kilomet
redir. Yanındaki Sakarya nehri kena
rında Yassı Höyük namile maruf me
ra ve tarlalar da bu aatışa dahildir. 
Sivrihisara tabi Iğdır namile maruf 
ağıllı, sulu ve otlakiyeli arazilerin nı-
11f hisseleri aatıhktrr. Tafsilat almak 
istiyenler Ankarada Anafartalar cad
desinde Mühendiı hanında Celal yazı
cılara, Beypazarında Fatma Ozarsla
na ve Sarıköy istasyonunda komiı
yoncu lbrahime mliracaat edilmesi. 

3531 

Elektrik eksiltme ilônı 
Bergama Belediyesinden : 

1 - Bergama belediyesi tarafından yaptırılacak olan şehir elektrik san
tralına aid muhammen ve aJağıdaki yaZilı flyatlariyle sekiz al.it ve edevat 
grupları ayn ayrı eksiltmeye konulmuştur. 
Grup No. 1 - Lokomobillcr ve teferruatı 19360 Lira 

,, ,. 2 - Transformatör ve jeneratörler 6250 " 

" " 3 - Alçak tevettür ve tevzi şebekesi 5498.50 ,. 
" " 4 - Tahtelarz yüksek tevettür kablosu 2810 ,. 
" " 5 - Tevzi tabloları 2950 ,. 
" " 6 - İzolatör siperi saika. sigorta ve s. 4125.50 ,. 
,, ,, 7 - Katıalar 1422 ,. 
,, '' 8 - Ağaç direkler 17 50 ,, 

2 - Bu işe girmek isteyenler gruplara aid tarifname ve fenni ııartname
leri Belediyeden müracaatla paraaız olarak alır ve görebilirler. 

3 - Eksiltme 23-6-938 perşembe günü saat 15 den itibaren başlıyacak
tır. Gurupların ihalesi sıra ile ve her gurubun ihalesi ve muamelesi bittik
ten sonra diğer grupların ihalesine geçilmek suretiyle yapılacaktır. 

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

5 - Eksiltmeye girmek isteyenler her bir grupun muhammen tutarı
nın % 7,5 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 üç gurup için münakasaya 
gireceklerin teklif mektuplarını ihale günü 23-6-1938 perşembe günü saat 
on dörde kadar belediye riyasetine tevdi eylemeleri lazımdır. Postada va· 
ki olacak &'•cikmeler nazarı itibare alınarnu. 

Talip olanların iıbu ıekil ve şerait dahilinde yevmi mezk!lra kadar mü
racaatları vo yahut encümende hazır bulunmaları ilan olunur. 

3361-1752) 357) 
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HASAN MEYV A OZO 
iJfahsızlrtc Mide bozukllfğu 
Ha11ms11hk Banak ataleti 
~Jkinlik İnkıbaz 
Ek1ilik Sardık, safra 
Bulanh Sıkmfl, sinir 
Gaz. sancı Karaciğer 

Dil pashğı Horlamak 
ve bütün mide ve barsak rahatsızltk
lannda mutlaka Hasan Meyva Özü 
istimal ediniz. Mide için her yemek
ten sonra 1-2 tatlı kaşığı yarım bar
dak su içinde ve barsak hastalıkların· 
da her sabah veya gece yatarken aç 
karnına 1-2 çorba kaşığı yarım bar
dak su içinde köpürterek içmelidir 
Hasan Meyva Özü meyvalardan ve 
meyvalarıh özlerinden yapılmış bir 
harikai san'attir. Avrupa ve bilhassa 
İngiliz meyva tuzlarından daha yük· 
sek olduğu katiyetle sabittir. Buna 

rağmen Avrupa meyva özlerinden beş.misli daha ucuzdur. Hasan 'Meyva Özü yalnız bir türlü olup şekersizdir 
.Ve çok köpürür. 25 • 40 - 60 • 100 kuruştur. 

H s GAZOZ .oz·· 
LIMON-PORTAKAL-MANDALİNA-çh.EK-ACAC Clı.ECl-MUZ
ANANAS. FRENK ÜZÜMÜ-SİNALKO-ŞEFT ALİ. KA YISI-ARMUD 

nevilerinde olup şekerlidir. Ve meyvaların özlerinden yapılmıştır. Hasan Meyva Özünün bütün evsafına malik 
olmakla beraber mide ve barsak rahatsızlıklarına çok iyi gelir. 
Şampanya ve en nefis gazozlar gibi gayet lezzetli olup evlerde ve Avrupa da kazinolarda temizliği ve kolay

lığı ve ucuzluğu sebebiyle kullanılır. İngiliz ve italyan ıerbetlerine tamamile benzer ve onlardan daha yüksek 
evsafa maliktir. 
Yazın sıcak günlerinde harareti engüzel teskin eder. En sıhhi bir mayidir. Mideyi bozan şerbetler yerine 

mutlaka Hasan Gazoz Özü içiniz. Şişesi kavanoz halinde 25 • 40 - 60 • 100 kuruştur. 3543 

~--REÇETELERİNİZİ 1\ 
(Sakarya eczane) sinden yaptrnntz. Her istedi

ğiniz yerli ve Avrupa ilaçlan bulunur. Resmi husust müeı· 
sesata azami kolaylık gösterilir. Balık yağı kilosu 85 kuruştur 
Ulua, Halk sineması sırasında. Telefon 2018 1-613 

Dr. M. Şerif Korkut 
N ümune Haıtahaneıi Cerrahi Şefi 
Her gün saat üçten sonra evinde 
bastalannı kabul eder. Tel: 1499 
Adres : Kooperatif arkası Ali 
Nazmi Apartımanı No. 9 D.5. 3382 ................................................... 
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Radyo ve Radyom 
kadar 

RADYOLlN 
de insanhğa hi%met 
etmektedir; çünkü 

ditleri, diıler mideyi, mide 
vücudu kuvvetlendirir. Sıh
hatli ve kuvvetli insanlar da 

medeniyete hizmet eder. 

Sabah, öğle ve akJam her 
yemekten •onra tli§lerinizi 
muntazaman lırçalayınız. 

3511 

ıe ... ı ... rolıa .. ma1ı meft eder 
., harehUnl~ı gençli.il. verir. 

Yalınıır ı 

J. AOUSSEL de aatıtırı 

ISTAllBUL . Tılnel Mırdanı llo. I! 
19!fumerolu kıtılogumuı11 

lıterlnlı, hdıu gonderlllr. 

3636 

ULUS -19. uncu yıl. - No.: 6066 

imtiyaz Sahibi 

Nurettin Kimil SUNER 

Umumi Neıriyatı İdare Eden 

Yazı İşleri Müdilrü 
Mümtu Faik FENiK 

ULUS Basrmevi : ANKARA 

EMl.AI VE ffiAM BAllKASI 

MERKEZİ: ANKARA 
Şubeleri - İstanbul, İzmir 

Ajanları : Bina· İımit -Adana 

Y apılaca.k ~e yapıaına be.tlanmıı me.kenler için vatan
dqlara mümkün olan kolaylıkla yardım eder 

Mevcut gayri menkuller 
karşılığında ikrazat yapar 

Faiz senede o/o 81/z dur. 

Ayrıca komisyon almaz 

Ekspertiz ücreti (1.000) liraya kadar 

istekler için 1, fazlası için 2 liradır 

Gayrimenkul ipoteği ve esham ve tahvilat rehni kartılığm
da Banka muameleleri yapar. 

Vadeli ve vadesiz mevduat alır. 

, ~ ............................................................................................. . 
. . 
: İLHAN TARUS' un 
i Küçük hikayeleri 

! .. ~~~:~~ ... ~.~.~~~:~~~ .... ~~~~.~.~~ .. ~:~:~.~~~~~ ... 
(Aylık temizlik) )erimizde bizleri rahata 

kavuşturan en birinci yardımcımız 

FEMILTe 
BAGIDIR 

(FEMIL) bizleri bir çok üzücü m~
katlerden kurtardı. Rahim hastalıkların
dan korudu, cildimizin taravetini artırdı. 
Bizlere tam manasile hayatın zevklerini 
tattırdı. 

Evde, itde, vazifede, seyahatte, mekteb
de, yazlıkda candan gelen bir sevgi ile 
kullanıyoruz, ve en ince elbiselerimiz al· 
tında bile sezilmiyor. 

Umum cihanın münevver Bayanları, 
bu gayet sıhhi, ufak, yumuşak, mikropsuz, 
el çantalanmızda bile tatınmaaı kolay 
mahrem adet bezlerimizin mucidine can
dan teşekkür ediyorlar. 

FEMIL ve BACI her eczane ve tuhafi· 
ye mağazalarında Bayanların her zaman 
hizmetine hazırdır. Daima FEMlL kulla-
nınız ve markaya dikkat ediniz. 3841 

Malatya Bez ve İplik Fabrikası 
T. A. Şirketinden: 

Şirketimiz Adana Fabrikası Mamulatı: 
Kaput Bezi Fiatları • 

t 

Tip Genişlik Top metre Fiatı 

2 
14 
14 

75 
85 
90 

36 
36 
36 

725,-
751,-
784,-

Ayrıca elbiselik grizet ve dikişsiz Torba siparişleri kabul edilir. 

İplik Fiatları: Paketi 

Vater Numarası .. " .. " .. " 

4 
6 
8 

10 
12 

Z95,-
315,-
335,-
335,-
395,-

Fi:tlar fabrika teılinıidir. 
Siparişler doğrudan doğruya Adana fabrikamız müdürlüğünıı 

veya Ankarada Yenigebirde Atatürk alanında Şirket ldarei merke-
ziyesine yapılabilir. . . 

Sipari~ler Banka garantısı mukabilinde 91 gün vade verilebilir. 
856 

§ kullanınız. Binlerce hastayı kurtarmıştır. Eczahanelerden isteyiniz. : 
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Lokanta ve Gazinocuların 

nazarı dikkatine ! 

cabrikamııın BAŞKURT markah 

verli mamulahmıu görmeden : CA
T AL, KAŞIK ve BIÇAK lakım-

lannrzı almaymıı. 
C1J Bütün mallarımız hem kalite itibarile 
~ A.vrupanmkinden daha yüksek ve hem 
"' :le fiatça yii2de OTUZ daha ucuzdur. 
Ankara satış merkezi: Sümer Bank Yerli MaJlar Pazan 

YENİ SiNE~~ALAR HALK 
BU GECE 

KIRKLIK KADIN 

Mary Aator - Ruth Chatterton 

taraflarından 

Seanslar: 2,45 • 4,45 • 6,45 Gece 21 de 

N Boncuğu Gündüz ı;eanalannda : azar 

Shirley Tınple 

.,, ........ - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- -- --- --:;, .... ;: 

BU GON BU GECE 
DEMiR ADAM 

Baş Rollerde : Viktor Mc Laglen • 
Binnie Barnea 

A~k ve heyecan filmi 
Seanslar: 2,30 • 4,30 • 6,30 Gece 21 de 

Saat 2,30 da tenzilatlı : 40 • 30 - 20 
Halk Matinesi : Dağların Km 

Açık Hava Sineması 
Ankara Palasla Yeni Bahçe arasında 

ANNA KARANİN 
Saat 21 de Duhuliye 25 Kr. 

-1 
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