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Plevne müdafaası 

Bir İngiliz zabitinin hahralan 
Mevsimin büyük bir alaka ile 

okunacak kitabı. Yeni çıktı 
Kitabçınızdan isteyiniz. 

lar da muhtariyet istiyorlar 
-

Batbakanımız B. Celal Bayar Hatay' dan gelen Eti türkleri he
Jetini kabul ederek kendileriyle görüşmüştür. Yukardaki resim
de Batbakanımızı Eti türkleri heyeti ile beraber görüyorsunuz. 

Hususi anketlerimiz: -
Turizm ve 
gümrükler 

Dr. Arasla 
B. Metaksas 
arasında 

Gümrük ve inhisarlar Ba
kanlığımızın ıimdiye kadar , 
turistler için dütünmüı ol
duğu ve tatbik edegeldiği 
kolaylık tedbirleri 

Samimi telgraflar 
Ankara, 4 a.a. - Türkiye B. M. 

Yazan: Namhi BAYDAR 

Bursa'da, otuz kilometrelik M~
danya hattı inşa edilmeden evcl denı
zi bir defa bile görmiyerek ihtiyarla
mrı olanlardan bugün hayretle ~ae
cUJir. Fakat Boğaziçi köylerini. bılen 

Meclisinin türk - elen munzam mua
hedesini tasdiki münasebetile, Harici
ye Vekili Dr. Tevfıik Rüştü Aras ile 
elen Başvekil ve Hariciye Nazırı ge
neral MetakSH arasında a§Clğıdaki 

( Sonu 5. inci sayfada ) 
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1 
Başvekilimiz 

B. Sükrü Kaya ile 
Çankır1ya gidiyor 

Bafvekilimi" B. Celal Bayar 
beraberinde Dahiliye Vekili ve 
Parti Genel Sekreteri B. Şük-

• rü Kaya bulunduğu halde, bu-

l gün 1.45 ele tene1'zÜh frenine 
bağlanılacak huaasi vagonla Çankırı'ya hareket edecekler İ 1 

i ve akfama Ankara-ya döne- j 
f ceklerdir. i 
'-.. ................................................ .J 

Vekiller 
heyeti 

Vekiller Heyeti dün, Başve
kil Celal Bayar'ın köıklerinde 
Hariciye Vekaleti Umumi Ka
tibi B. Numan Menemencioğ -
lu'nun iıtirakiyle toplanmııtrr. 

Toplantı geç vakte kadar 
devam etmiıtir. 

Nafia vekili dün 
derinceye hareket etti 

Nafıa Vekili B. Ali Çetinkaya 
dün akpımki 19.50 trenile Derinceye 
hare.ket etmi§ üıtasyonda Vekilet er -
kiniyle dostları tarafından uprlan
mıtlardır. 

Çekoslovakyada ekalliyet partileri faaliyette 

Slowaklar bir tesrii diyet 
meclisi kurmak istiyorlar 

Sefim eınasında herhangi bir karıııklığı önlemek için daima 
hazır bir vaziyette bulunan aıkerler 

Prag, 4 a.a. - Monsenyör Hlinka 
'.arafından idare edilen Slovak popu
list partisi bir layiha ile Slovakyanın 
muhtariyetini ve bilhassa bir slova.k 
teşrii diyetinin ihdasını isterncğe ka
rar vermiştir. Bu kanun layihası pek 
kısa bir zamanda parlamentoya teYdıi 
edilecektir. 

Bratislave, 4 a.a. - Muhtariyetçi 
slovak partisi kongresi bugün açıl
mıştır. 

Çekoslovakyadaki diğer muhtari
yctçi partilerden yani Polonya, ma
car, Henlayn partilerunden gelen tel
graflar kongrede şiddetli alkışlar a
rasında okunmuştur. 

Vltimatom )·olu)·la İfİ 
halletmek için 

Parıit>, 4 a.a. - Övr gazotıeeinde, 
madam Tabuit diyor ki: 
"- Londraya gelen bazı haberielıe 

göre Almanya, Çekoslovak de-Vletini 
------------------------------. yıpratmak ve ültimatom yolu ile istek 

Çocuk esigeme kurumu 
umumi kongresi toplandı 

Kurum 

lerde bulunmağa bir zemin hazırle

maık maksadiyle südetlerle mcskfuı 

mıntakada ve alman - çek hududUnda 
daimi bir gerginlik ve karışrklrk ida
me ettinnck ta&aVY'llrundadır. 

..41ınan.yt.ı'dtMi po~ 

~r 

~ mMk?~~p~r~6~n~ru~---~=~--~~~-----------------

Türkkuşu gençleri dünya 603.049 lu olan müzelerimizi gezdiniz mi? 
lznik harabeleri hakkında neler bilir
.Uniz? Şehirlerimizden uzaklaşmıya
lun: Varlıklı halkın çoğunu barın
dıran şehirlerimiz civarındaki dağla
rı, ormanları, gölleri, tarihi eserleri, 
köyleri, köylülerin yaşayışını o §Chir
lerde oturanlardan sorunuz; · alacağı
nız cevab yüzde doksan sükuttur. 

iki yıllık çalışmasiyle 

çoc4ğa yardım etmiştir 
VaflO'\'I. 4 a.a. - Havas ajan111~•: 

Aylardan beri Uk ckfadır ki yarı r~ 
ınt ve hükUmct gazetcelri ahnan hükü
mttinc poJonyah ekalliyetlere kal!fl 
yapılan muameleyi protceto e~ 
başlamışlardır. 

liülcmcdebiliriz: İç turizm oldukça 
ileri bir spor zihniyetini, hareket ve 
faaliyet zevkini, teccssils fikrini, re
fahr, ve nihayet turizmi kolaylaştırıp 
cazib kılan bütün vasıtaları tazam
ınun eder. Nesiller ve itiyadlar değiş
tikçe iç turizm bizde de gelişecektir. 

Dr' turizm dediğimiz beynelmilel 
turizme gelince; yabancı turistleri 
ıncmlcketimize getirmek için alınma
sı icabeden bütUn tedbirleri düşünme
liyiz. Ve ilk önce hatırlamalıyız ki 
turizm, bulunduğu yere mıhlanıp kal
ınak istcmiyenlerin, kauba ve şehir
lerinden zaman zaman ayrılıp ba§ka 
Yerler görmek, gezmek, yeni yeni 
§eyler öğrenmek, nw:raklarını tatmin 
etmek iklim değiştırınek arzu eden 
aeyah~te alışık ve paralıca i~anlar.ın 
&porudur. Turist güzel, yenı, cazıb, 
tarihi, artistik, değişik başka olanı 
aı-ar. 

Beynelmilel turisti mcmt;ketimi~e 
getirmek için düşünülecek ılk tedbır 
ise Türkiyenin bütUn bu vasıflara 
nıalik ve alakalanmağa layık bir mem
leket olduğunu öğretmektir. 

Bir Paris'in, bir Viyana'nını bir 
Budapcşte'nin, italyan röneıans şe
hirlerinin, hatta Dalmaçya kıyıları
nın Akdeniz adalarının, Mısır'ın, ya-• . 
ni mevsimci seyyah'ı - bütün otellerı, 
Parkları, suları, tiyatroları, müzeleri, 
deniz saf alan, mehtabları, kolay mü -
nasebetleri ile - kendine çeken ta
•ınmış yerlerdl1ti ca~ibele:in benzer
lerini meydana getırmeğı tasavvur 
edebilirsek de bunların her halde bir 
Plan dairesinde fakat yavaş yavaş, u
zun zamanda tahakkuk ettirilebilece -
ğini dikkate alarak bugUnden fayda
lanmak imkanlarını aramalıyız. 

Muhakkak ki Türkiye beynelmilel 
turistin görüp gezmek ve tanımak is
tediği memleketlerden biridir: Coğ
rafyası, uzak ve yakın tarihi ile ~ik
ltate layıktır: Kapılarını bcynelmılel 
turizme açabilir. 

Ekonomi Bakanlığımızda kurulan 
turizm tetkik bürosu rcali~den ay
rılmaksızın icabedeni kabil olanla 
Uzlaştıracak ve istikbale aid çalışma 
Planının esaslarını birer birer tcsbit 
edecektir. 

Gelecek günler bu suretle ha.zırla -
nıl'lk.cn Gümrükler Bakanlığının, yani 

~nu 5. inci sayiada) 

ikinciliği kazandılar 

Bir pfônörcümüz 12 saat 22 dakika 
havada kalarak rekor yaptı 

Cemaleddin Aytan, R<Uim Tienıan 

Türk Hava Kurumunun İnönü 
yüksek yelken uçuş kampından, dün, 
sok sevindirici bir haber gelmiştir. Bi-

ribirini kovalıyan muvaffakiyetlerine 
alıftTII! olduğumuz Türkkuşu gençleri, 
bize, bir dünya ikinciliği kazandırmış 
tardır. 

Tfük kuşunun yüksek yelken uçu-
ıunda çalışmakta olan öğretmen nam- • 
zetlerinden Cemal Aytaç, yarunda an- Çocuk Eıirgeme Kurumunun kongreıinde bulunanlar 

Ttr~nman i1çinb' 1~klığı har~daşı Rasi~ Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu- _ _ ------ _ 
ıyanşan a ır ıkte azıranın birincı· nun Umumi Kon · d" --'--'-.. .. h d d . grct.ı un ~ı saat 

g:ıcn~k. ~v;.~ l~ ~: 22 akıka kala - onda Çocuk sarayında açıldı. Kongre
rb' milı _ ı1• §lkı p nor ere mBahsu.s • olan ye muhtelü Çocuk Esirgeme Kurumu 
ır ı re or yapmııtır. u millı re· merkezlerince sc ·ı · ·· ak 

•• • ,, •• • • Çl l'll1§ yuze y ın mu-
korumu z la, Tur kiye uzun muddet ha- rahhas ıştırcik etti. Kongre wnumi mcr-
vada kalma" bakımın-dan dünya ikinci kez batkanı ve Kırklareli saylavı Dr. 
si olmaktadır. Enternasyonal rekor on Fuat Umay tarafından açıldı, Evvela 
üç saat 59 dakika olarak alman planör- baş_~ ve ikinci ba}kan ile katiplerin 
cüsü Jak Hatman'dadır. seçımı yapıldı. Başkanlığa Milli Müda

Çin kuvvetleri ilerliyorlar 
f~a Vekili General Kazım Özalp, ikin
cı hCl§kanlığa Çorum saylavı Dr. Mus
tafa Cantekin ve katipliklere Edirne 
saylavı Bayan Fatma Memik ile Kırk -
lareli aaylavı Zühtü Akm seçildi. 

General Kaznn Özalp başkanlrk 
mcvkiini işgal ettikten sonra Ulu Ön
der Cumhur Başkanı Atatürke, Kamu
tay ha§kanı Bay Abdülhalik Rendaya. 

( Sonu S. inci sayfada ) 

Binici 1 ikte 

Türk binicileri 
3 üncülüğü aldı 

Varşova, 4 (A.A.) - Yabancı ordu • 
subaylarına mahsus "hariciye nazın 
mükafatı'' müsabakasında alman Brin
kam birinci, fransız Şövalyer ikinci, 
belçikalr Gonze üçüncü, türk Polatkan 
dördüncü ve polonyalı Novak beşinci 
gelmiştir. Hariciye nazırı B. Bek mü
kafatlan bizzat vermi§tir. 

Jf 
Varşova, 4 a.a. - Beynelmilel bi-

Gazcta Polska ve hükümet gazetele
ri olan Kurjcr Poranyi, Kurjer Çervo
ni, Polonyadaki alman ekalliyetleri
nin güya Almanyadaki polonyalılar 
derecesinde iyi muamele görmedikle
ri hususunda alman makamatının bir 
takım temayüllerini şiddetle protesto 
ederek diyorlar ki: 

5 teşrini sani 1937 anlaşması polon
yalıların Almanyadaki vaziyetini iyi
leştirmemiştir. Bu vaziyet daha ziya<le 
fenalaşmıştır. Eğer biz ses çıkarmı
yorsak memnun olduğumuzdan değil, 
fakat iyi niyet göstennek istediğimiz
.ı:kndir. 

'. . 

Çinlilerin motörlii kuvvetlerinden bir grup 
- .Y JWH 5. inci aayfammil -

nicilik müsabakalarında Polonya bi
rinciliği, Almanya ikinciliği, Türki
ye üçüncülüğü ve Belçika dördüncü
lüğü almıştır. 

Polonyalı teğmen Sukuliç ferdi 
mükafatı kazanmııtır. 

Dün 19 mayN .tadyomunda 1938 yılı Türkiye serbest gÜret birinci
liklerine bqlandı. Güretlere bugün de sabahtan itibaren devam edile
cek ~ ıampiyonlar belli olacaktll". Reaimlerimiz bu çetin ve güze) ge
çen müaabakalardan ilôaini göaıter mektodir. Müsabakalara aid tala
Nıt (7) inci ........... 
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Şiddet ve felsefesi 

- Okurken: 1 -

. Sosyoloji bakımından ~!l~zof Keyzerling zamanımıza "şoför çağı., 
dıye dursun, zamanımızın şıddet, hareket, kuvvet ve emrivaki çağı" 
diye vasıflandırılmasına da imkan vardır. 

Kuvvet ve tiddete inanan ve onu tatbik edenler, bakınız ne türlü 
fikirler beslemektedirler; ' 

Bugün bir milltin şefi olan bir zat, "Öyle kimseler vardır ki onlar 
hakikati anlamadan, hakikat onlan ezer, geçer,, diyor. 

Şimdi faaliyet sahnesinden çekilmiş bir başka meşhur adam da şu 
mütaleadadrr : 

"Kuvvete inanmamak, arzın cazibesine inanmamanın aynıdır. 
Şu satırlar da ıiddetin felsefesini yapıyor: " 

"Tarihte hiç bir hükümet görülmemiştir ki bütün tebaasını mem· 
nun et~iş olsun. llahPbir aklınız da olsa, bütün meselelere en uygun bir 
hal şeklı de bulsanız, gene karşınızda memnun olmayan bir kısım bulu
nacaktır. Bu hoşnudsuzluğun yayılmasına ve organize bir halde karşı
nıza çıkmasına nasıl müsaade edebilirsiniz} O zaman kuvvete bat vu
racaksınız. . _ 

Bir hükümetin elinden kuvvetini alıp onu yalnız ölmez prensipleri
le bırakınız, böyle bir hükümet, kendisini devirmek üzere teşkilatlana
cak herhangi bir kuvvetin merhametine terkedilmiı olacaktır' . ., 

Fakat biliyor musunuz ki, zamanımızın siyaset hareketierinin ba
§I_nda bulunanlardan bazılarının "kuvvet ve şiddet felsefesi., nin kökü, 
b~raz da, ge~idedir. Mesela; Avrupa diktatörlerinden birinin daha yirmi 
hır Y8§ında ıken yazdığı ilk C8er kuvvet felsefe8i hakkında idi ve filozof 
Niç~'nin bariz tesirlerini taşıyordu. Bu adam, o sebepledir ki "şiddetin 
kesıp atıcı., olmasına taraf tardır ve bir yazısında aemiıtir ki: "Doktor
lar kangren olmuş azaları nasıl kesip atıyatlaraa, bazı kimseler de cemi
yet içinden o §ekilde kaldmlmalıdırlar . ., 
.. Kitapların satırları arasından çıkarılan hu mütalealar, okurlarım 
ıçın yurd dışında bir fikir seyahati sayılabilir. Yeni ve ileri bir hayat ile 
yürüyen Kemalist Türkiyenin hareket felsefesi~ Şefinin dimağı gibi bu 
telakkilerin üstündedir. ' 

lst!?sah et.~iğim .s~n cümlenin sübjektif bir tahlilini· yaparken Oskar 
Vayld ın §U cumlesını de hatırlryabilirsiniz: "Bir takım ihtiraslar ·· } 

1 d k. . ed 1 ' oy e 
yarı - tanrı ar rr ı tatmın i mek için daima kurban isterler .• N. Arte.m 

Subayf ar kaç senede 
terfi edebilecekler? 

Yeni proje .Kamutay ruznamesine ahndı 
~rdu zabıtan heyetine mahsuı terfi kanununun 14 üncü mad

desıyl~ b~ kanunun 1494 numaralı kanunla tadil edilen 10 uncu 
ve 1 Bın~ı .m~ddelerjnin değİftirilmesine dair olan 2162 sayılı ka
n~~un bırıncı .. mad~esinin tadili .hakkındaki ka.nun projeai milli 
mudafaa encumenanden seçerek Kamutall' naanameaina alınnn•
br. 

EncUmenin aynen kabul ettiği hü-
kümet maddesi şudur : 

Umum subayların terfie hak ka
~anmaları için her rütbede filen asga
ri bulunacakları müddet aıağıda gös
terilmiştir. İşbu müddetler harbte 
baıkomutanlığın göstereceği lilzum 
Uzerine nısf ına tenzil edilebilir. Harb 
takdirnamesiyle taltif edilenler ve 16 
ıncı maddedeki kıdemleri alanlar dahi 
i§bu müddetleri filen ikmal etmek 
mecburiyetindedirler. 
Asteğmen 
Teğmen 

Uateğmen 
YUzbatı 
Bin batı 
Yarbay 

6 ay 
3 sene 
3 .. 
6 .. 
4 .. 

,,_ ____________________________ __ 

Mimar Prostun tetkikleri . 
İstanbul, 4 (Telefonla) - Şe· 

hir mütehassısı B. Proat O'aküdar ve 
Kadıköy cihetindeki ilk tetkiklerini 
bitinnittir. 'OıkUdar cihetinin, htan
bula nazaran daha fazla avirıza malik 
olmuı ve daha fazla abideleri ihtiva 
etmcSt dolayıaiyle, Prost, bu ilk tetki
kin nhım proje için kifi gelmediğini 
görmüı ve yeni haftan bir tetkike lü-

Albay 
Tuğgeneral, 

Tuğamiral 
TUmgeneral, 
TUmamiral 
Korgeneral, 
Koramiral 

3 .. 
3 .. 

zum gÖltennittir. Prost, Boğazda da 
tetkikat yapmıı, Anadolu cihetinde 
Kuzguncuktan Beykoza, Rumeli cihe
tinden de Ortaköyden Büyükdereye 
kadar her iki sahili gözden geçirmiş ve 
her iki sahilde de iskana elverişli koy-

• larda tedkikatını derinleştirmiştir. 

Orgeneral, 
Oramiral, 

3 ,. - Üç se -
nelik aı-

3 " gari ter
fi müd-

3 ,. detini bi 
tirdikten 

3 ,. sonra al
baylıkta 

geçen tuğkomutanlığının yalntz iki 
seneye kadar olan mUddeti tuğgenc· 
ralliğin aagari müddetinden sayılır. 

Plajlara rağbet arttı 
İatanbul, 4 (Telefonla) -- Sı

cakların bqlama.ı Ü.zerine hemen 
bütün plljlarda da faaliyet başlamıı
tır. Belediye, İktıaad müdUrlUğünce 
tasdik edilmit tarifelerin aynen tatbik 
edilip edilmediğini kontrol için mü
fettiılere emir vermittir. 
Müfettiıler, lizırn gelen yerlere ''bu

rası bataklıktır", "burası tehlikelidir,. 
gibi levhaların da takılıp takılmadığı
nı tetkik edeceklerdir. 

Halkevinde: 
Y.arıuki konferans 

Yarm saat 17.30 da Dil, Tarih ve C:>ğ 
rafya fakültesi profesörlerinden B. 

Rasonyi tarafından Macaristanın zirai 
hayatını, manzaralarını, köy kıyafet 

ve adetlerini ,spor hayatını tanıtan 
müzikli bir kültür filmi gösterilecek 
ve bir konferans verilecektir. Bu kon
feranaa herkes gelebilir. 

Gazi 
inıaah 

köprüsü 

ilerliyor 
İatanbul, 4 (Telefonla) - Gazi köp

rüıünün inşaatına deva medilmekte
dir. Köprü için Almanyada yaptırılan 
24 duba İstanbula getirilmiştir. Balat 
atelycsinde halen bunların montajla
rile meşgul olunmaktadır. Bunlardan, 
köprünün orta yerine konulacak olan 
dubaların bir kısmının montajları 15 
hazirana kadar ikmal edilecektir. 

Köprünün ayak kısımlarına gelince: 
Unkapanı tarafında biribirinden fark· 
lı olmak üzere iki ayak hazırlanmıştır. 
Bunlarqan sağdakinin derinliği 18, 
soldakinin ise 16 metredir. Bu hafta 
bu ayakların takılma ameliyesine ba~~ 
}anacaktır. 

18 metrelik ayağa, tahkim için 180, 
16 metrelik ayağa da 160 kazık dikile
cektir. U nkapanı cihetinde ayakların 
tahkimi işi bittikten sonra Azap kapı 
tarafındaki ayaklara başlanacaktır. 
Buradaki ayakların, arazinin Unkapa
nı cihetine nzaran daha sağlam olma
sından dolayı daha kolay tutturulabi
leceği, yapılan sondajlardan anlaşıl

mıştır. Azapkapı cihetinde ayaklara 
rapteditecek dubalardan da ikisinin 
montajı ikmal edilmiştir. 

Sıhi propaganda 
afişleri 

Sıhat ve İçtimai Muavenet vekaleti, 
halkta sıhat prensiplerini kökleştire
cek ve yerleştirecek mahiyette, çok 
güzel propaganda afişleri hazırlamış
tır. Bu afişler, umumi yerlerde, nakil 
vasıtalarına ve halkın toplu bir halde 
bulunduğu mahallere, müesseselere, 
fabrikalara asılacaktır. Renkli olarak 
bastırılan afişlerin mevzuları şunlar
... Vercm nasıl bula9ır?; Haata1ıgı bat· 
kasına bulaştırmamak için veremlinin 
alacağı tedbirler; veremin dostları ve 
düşmanları ; sıtma yalnız sivrisinekten 
geçen hastalıktır; frengiye yakalan
maktan kork; içkiye alışmayınız, içki 
evleri yıkar, soyu bozar; süt gıdaların 
en sıht ve değerlisidir; çocuklarda sı
hat itiyatları; dişlerinizi gözetiniz ve 
fırçalayınız; ağızdaki çürük ve apseli 
bir dişin vücudun bir çok yerlerinde 
hastalık yapması; bit tehlikeli hasta
lıkları insana geçirir; kara sinek sağ
lık dUpnanıdır. 

İstanbul hapisanesi yıkıhyor 
İstanbul, 4 (Telefonla) - Arsasına 

Adliye sarayı yapılacak olan umumi 
hapishane binasının yıkılması i~i ni
hayet mimar Cemile ihale edilmiştir. 
Eminönü meydanının açılması ve inıa
at mevsiminin başlamıt olması dolayı
ıile yıkıcıların itlerinin' :fazla olmau, 
ilk münakasada hapishanenin yıkılma
sı için çok fazla bir para istenmesini 
intaç etmişti. Bu defa, ilk tekliften 6 
bin lira noksanına bu it ihale edilmiş
tir. İhale evrakı Nafıa vekaletine gön
derilmiıtir. Vekalet, ihaleyi tasdik e
der etmez müddei umumiliğe gelecek 
emir üzerine binanın derhal yıkılma

sına başlanacaktır. 

Kamutay 
Kamutay yarın toplanacaktır. Ruz

name şudur: 
Bir defa müzakereye tabi 

olan ım.ddeler 
1 - Bafranın Dededağı 'köyünden 

Mehmed oğlu Çete namiyle maruf Ço
lak Hasan Bayrağın ölüm cezasına 
çarptırılmasına dair Başvekalet tezke
resi ve adliye encümeni mazbatası. 

2 - Kütahya mebusu Mehmet Som
erin, askeri ve mutkt tekaüd kanununa 
bazı hUküm1er eklenmesine dair olan 
3028 sayılı kanunun birinci maddesinin 
tefsiri hakkında takriri ve maliye ve 
büdee encümenleri mazbatalan 

3 - Maaş kanununa mUzeyyel ka
nun Hiyihası ve büdce encümeni mazba-
tası. · 

ikinci müzakereıi yapılacak 
maddeler 

1 - Urfa mebusu General Ahmed 
Yazgan ve Kırıehir mebuıu Ali Riza 
Esenin, Ankara Yüksek Ziraat enstitü
sü kanununa bir madde eklenmesi hak
kmda kanun teklifi~ büdce encümeni 
mazbatası. 

2 - Posta, telgraf ve telefon idaresi 
teşkilat ve vazifelerine dair olan 2822 
sayılı kanuna ek kanun layihası ve na
fıa ve büdce encümenleri mazbataları. 

Birinci müzakeresi yapılacak 
maddeler 

1 - Askeri memurlar hakkındaki 
kanuna bir madde iJe bir muvakkat 
madde eklenmesine dair kanun layiha-' 
ıı ve Mil1i Müdafaa encümeni ~ba • 
tası. 

2 - 14ss numaralı kanunun bazı 
maddelerile bu kanunun ikinci madde
sini tadil eden 1637 sayılı kanunun bi
rinci maddesini muaddil 2016 numara. 
lı kanunun ikinci maddeıinin değiıtiril
meıi hakkındaki kanun layihası ' ve 
Milli Müdafaa encümeni mazbatası. 

3 - Ordu zabitan heyetine mahıus 
terfi kanununun 2 İnci ve 9 uncu mad· 
delerinin deiiıtirilmeıi . hakkında ka
nun layihası ve Milli Müdafaa encüme
ni mazbatası. 

4 - Ordu zabitan heyetine mahsus 
terfi kanununun 14 Üncü maddesiJe bu 
kanunun 1494 numaralı kanunla tadil 
edilen 10 uncu ve 16 mcı maddelerinin 
değiıtfrilmesine dair olan 2162 sayılı 
kanunun birinci maddesinin tadili hak
kında kanun layibaaı ve milli müdafaa 

S - V US-~Yya hüıkümetinden ah
nan tazminabn Kızılay cemiyetine ve
rilmesine dair kamın layihası ve 11hat 
ve içtimai muavenet ve büdce encü
menleri mazbatalan, 

Çağrı 
X Nafıa encümeni yarın saat 10 tla 

tola nacaktır. 
X Maliye encümeni yarın saat 10 da 

toplanacaktır. 

X Dahiliye encümeni yarın umum1 
hey~tten 'sonra toplanacaktır. 

X Kamutay nafıa encümeni yann 
saat onda toplanacaktır. ' 

X Arzuhal encümeni yarın saat on
da toplanaiaktır. 

Çankında gene zelzele oldu 
· Çankın, 4 a. a. - Sabaha karıı haİif 

iki zelzele olmuştur . 

Tamir edilen yollar 
İstanbul, 4 (Telefonla) - U

zun müddetten beri tramvay Jirke
ti tarafından tamir edilmekte olan 
Taksim - Tünel yolu bu hafta sonuna 
kadar bitecektir. Şirket, bu yoldan 
sonra Tophane - Karaköy yolutıun ta· 
mirine başlıyacaktır. Bu tamirat esna-

. ı n asfalt sında şırket ,yaya kaldırım arı . 
kısımlarını da tecdid etınektedır. 

Yugosla vyadan 
Kızılay ne gibi 
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alınan tazminatla 
tesisler yapacak ? 

Büdce encümeni proje üzerinde 
değişiklikler yaptı esaslı 

Yu.goelavya hükümetinıden alınan 1 de bu vatandaşların namına yapılacak 
tazmınatın kızılay cemiyetine veril- mUesseıenin müstakil ~ ayrı olarak 
me.ine deir olan kanun projesi, kamu- vilcuda getirilmes"i doğru olacağın ı ve 
tay sthhat ve büdee eneümenlerinden bu bakımdan hem hükümetin ve hetn 
geçerek ruznameye alırunı~ır. de sıhhiye encümeninin noktai naza· 

Hükümet, mucib sebebler layihasm- rında _isabet bulunduğunu ,ancak dev· 
da şunları söylemektedir: · let mile86ıCSeleriru:le veremlilere mah-

"Hilkümetimizle Yugoslavya ara- ıus yatak adedi ihtiyaca kafi halde ol· 
sın~a 28 tetrinievel 1933 tarihinde ak- ~adığınıdan bu paranın yatak adedi· 
t~dılen ve 2~82 numaralı kanunla tas-- nın çoğaltılması için kullanılması en 
dik olunan mukavele mucibince, iki iyi bir içtimai yardım t~il edeceği 
devlet tebaasının mütekabil hak ve· de düşünülerek gerek bu noktanın ge· 
menfaatleri tasfiyeye tabi tutulmuı rekse birinci noktanın tıelif edilebil· 
ve bu tufiye .n~iceainde Yugoslavya mesi için mevcud teşkilattan da mlirn
tarafından Türkıyeye 17 milyon dinar kün olduğu kadar istifade edilmek ü· 
verilmesi kabul edilmiptir. zere Heybeliadadaki verem sanatoryo· 
Yugoıla~y~~il~ümet~nce emvaline mu yanında milatakil bir pavyon vU

~az~yet edıldıg~nı . nen sürerek hak cuda getirilmesi daha uygun olacağı· 
ıddıa eden. ıokız bınden artık vatan- nı ileri sürmüşler ise de encümen ek· 
da! vardır. ~~nların ne dereceY.e ka- seriyetince bu para yalnız Heybelia· 
dar hak sahıbı olduklarını müabet ve- dada bir pavyon inşasına tahsis edil
saik beyannamelerine mcl:'but olmadı- diği taJOOirde oradaki müesse&Cnirı 
ğı gibi hakikaten mallarına vaziyet e. t~kilatt yeniden illve edilecek olaıl 
dilmif ola.n vatıı:n~aşlara aid ~alların bu üç yüz yatağı idareye kifi ~l:ni
kı~etl~rı d.e . ~ılınemeı:ıektc~ır. yeceği ve binaenaleyh ayrıca teşkilat 
Nıtekım; ıtılafnamenın aktınden e- da vücuda getirmek lazım geleceği, bU 

vel müracaat etmiş olan 5575) vatan- takdirde ise yatak adedini azaltmak 
daşa aid beyannameler I.akkında Yu- zaruri olacağı ve bu vatandaşların ver· 
goslavya hükümeti; bir kısmının hiç dikleri paradan hakkiyle istifade edi.
malı bulunmadığı, bir kısmının malla- lebilmek için yenid~n te~kilat ve tesi
rmı satmış oldukları, bazılarını!\ hiç satı icabetmiyeceık tekilde muhtelif 
~al sah.ibi olmadıkları ve mütebakisi- ve mevcud müeueaelere parça par~a 
nın de fazla mal beyan ettikleri şek- yatak adeıdleri ilive e<iilmesi ve bu su• 
!inde mütatea beyan etmiştir. Hangi- retle üç yüz yatak yapılması daha mü• 
lerinintne derecede ve ne kıymette nasib olacağı ve bu şekil bu vatandaş· 
hak sahibi olduklarını tesbit etmeğe !arın zımni arzularına daha uygun bu
medar olacak vesaiki mevcud olmayan lunacağı düşünülerek Heybeliadadaki 
8783 müracaat sahibine eldeki 476 bin verem aanatoryomu yanında 70 - 100 
küs~r _lir;anın .tevziinde haklı bir ölçü- yataklı bir pavyon vücuda getirilmesi, 
ye ıstınad edılemiyeceği ve hepsine Haydarpaşa nümunc hastahanesinde· 
müsavat ~airesinde taksim yoluna git- ki vercmlilere mahsus koğuşun yüz 
mekte de ısabet olamıyacağı aşikardır. yatak alabilecek şekilde tevsii ve tz· 

Esasen ekserisi memleket haricin- mir emrazı sariye ve istilaiye hastane· 
den g~lez: muh~ac.ir ve mülteciler sıra- s~nin yanında da 100 - 120 yataklı yeni 
sında ıs kana tabı tutulmuş olaca~ları bır pavyon vücuda getirilmesi karar· 
gibi heyeti umumiyesi memleket için- laş;tırılmış ve o şekilde kanun layiha· 
de yerleşmiş ve birer iş sahibi olmu9- sı· değittirilerek yeniden yazılmıştır. 
1ard.ır. Büdce encümeninin teklif ettiği 
Bınacnaleyh Yugoslavya hükilmeti madde şudur 

tarafından verilen mevzuba.hs tazmi- "- 2332 sayılı kanunla taediık cdil
natın memleketin içtimai bünyesinde miş olan itilafname mucibince Yuos
bütün ferdlere şamil yüksek vazifeler lavya hükümeti tarafından verilc .. n 
deruhde etmiı bulunan ve her türlü tazminat, teraküm eden afizile birlifk..o 
~ummıxtspn-•As'.n .. c,.-ıcutumuna tnuVe ı"laytıi"rpqa numune, z:ıDir ernr
verılerek faydalı ~e müsmir bir halde razı sariye ve i•tilliye hastahaneleri• 
kullanılması için işbu kanun layihası ne mülhak olarak en çok yatak adedi 
tanzim kılındı." temin etmek suretiyle vücuda getiri· 

Büdce encüme.ni, esas fikri kabul lecek verem pavyonu v~ daireleri i•· 
etmif, ancak bu para ile ne yapılabile- sına ve bu hususta ieab eden tesisata 
ceği noktası üzerinde tevakkuf olun- sarfedilmck üzere kızılay cemiyetine 
muştur. Hükümet bir verem hastaha- verilir. Cemiyet infaat Ye tesisatı Yli· 
neıi ıııhhiye encümeni ise memleketin cuda getirdikten aonra bunları d~le· 
iç taraflarında bir sanatoryoım vücu- te devreder." 
da getirilmesini istemiştir. 

Encümen müzakerelerinde hazır 
bulunan kızılay kurumu başkanının 
verdiği izahattan bu para ile müstakil 
bir sanatoryom veya bir hutahan-e vü
cuda getirile~k olursa o mUeuesenin 
bütün teaiıat ve t~hizatını da birlik
te yapmak lizım geleceğinden an<:ak 
azami yüz yataklı bir müessese vücu
da gelebileceği halbuki bu para ile 
rncvcud verem müesseselerine birer 
pavyon veya daire ilave edileee-Jı: olur
sa 0 müe .. eselerin •tfkilat ve tesisa
tından da iıtifade edileceği için yatak 
adedinin Uç yüze çıkarılması kabil 0 • 

lacağı anlaşılmıştxt. 

Encümen azalarından bir kısmı Yu
gostavyada mal terketmiş olan vatan· 
daşlar tarafından .._ber .. d"l . 

1 
b uo; ru e ı mış sa-

Y~. a~ı·· u para ile ne yapılabileceği dü-
şunu urken e 1 . · . vve emırde bu vatandaş-
ların zımnt arzularını nazarı itibare 
aln:ak lazım geleceğini ve bu takdir-

Kastamonuda eğitmenler i~in 
yeni bir bina · 

Kastamonu, 4 a.a. - Dün Kastamo· 
nu'nun Göl köyündeki köy eğitmenle· 
ri yetiştirme kursu bahçesinde yeni 
bir binanın temel atma töreni yapıl• 
mıştır. Törende, vali, kUltür direktö
rü ve büyük bir kalabalık hazır bulu· 
nuyordu. İlk temel taşı vali tara!ında&l 
konulmuştur. Kültür bakanlığının ~ 
yeni eseri Kastamonu'da büyük sevinç 
uyandırdı. Arkadaşları namına söt: 
söyliyen bir eğitmen namzedi dedi 
ki: köylüyü uyandıracak çalışmaların 
ıtemeli atılırken içimiz kabarıyor. B"1 
büyük işte bütün gücümüzle çalışaca· 
ğız, çalışmaya and içiyoruz. 

Harb okulundan çıkan subaylara 
asteğmen rUtbeıi verilir. Bunlar altı 
ay ıonra gösterecekleri liyakate na
zaran üstleri tarafından yapılacak 
teklifle mllnhal aranmıyarak teğmen
liğe nasbolunurlar. Tıb fakültesi as· 
keri kısmından çıkanlara teğmenlik 
rütbesi verilir. Askeri tababet tatbikat 
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Vali buna şöylece karşılık verdi: 
"-Burada birçok şeyler öğrenecek• 

siniz. Fakat bunları köye sokmak, köy• 
de yaşatmak, köyde birleştirmek işine 
inan liz.ıİn.. Türk çocuğu verdiği söz• 
le ttrihi de şaşırtmıştır. Şimdi inan· 
dım ki bu imanlı eğitmenler köyde is
tediğimiz büyük ışığın çırasını elle• 
rinde tutacak kadar kuvvetlidir. 

mekteb ve ıeririyatında bir seneyi bitir 
dikten ıonra ehliyetleri tasdik edilen 
tabib teğmenler üsteğmenliğe ve or· 
duya gönderilerek talimatı dairesin
de iki sene kıta ve hastanelerde ıtaj 
gördükten sonra yüzbaşılığa terfi e
derler. Tabib teğmenlerden tatbikat 
mektebinde muvaffakiyetle imtihan 
veremiyenler kıtalarda ve hastaneler
de terf ie liyakat sicili alıncaya ka
dar üsteğmenlik rUtbesine terfileri 
yapılmaz. Veteriner fakültesinden çı
kan veteriner ve üniversitenin muh
telif fakUltelerinden çıkan kiruıağer 
ditÇi ve eczacı talebeye mektebten 
çıktıkları zaman teğmeplik rütbesi 
verilir ... Bunlardan veterir.erler as
keri veteriner tatbikat mektebinde, 
kimyagerler askeri kimyahanelerde, 
ditsi ve eczacılar askeri taba.bet tat7 
bikat mektebinde bir ıene ıtaja tibı 
tutulurlar. Veterinerler kıta veya bak 
teriyolojihane, kimpagerler kimya 
liboratuarlarında, dişçiler hastaneler-

. de ayrıca birer ıene ve eczacıla~ ise 
hastanelerde iki sene hizmet ettikten 
sonra sicillen ehliyeti tasdik edilmek 
gartiyle üsteğmenliğe terfi ederler.,, 

. Ajka, Ôşıka dair .. 
• 

Bütün edebiyatı doğuran, insan 
alakalarını hayvan alikalarından 

ayırdeden aşk ... 
Yaşlanmış bir şairin aruz vnnile 

anlattığı 6ibi söylemek lazım ge
lirse : 

Hikilcri ballyı ıcmavata atan aık, 
Fanilere bir ömrU mücbbed yaıatan aşk 
Nihayet sık sık zabıta haberleri 

sütununa düşmeğe başladı. Bakrn 
bir gazeteden bir batlık: •• Aıkın 
doğurduğu rekabet ve neticesi: 
Bir genç sevgilisinin kocasını a-
ğır yaraladı . ., • 

Yirminci asırda sevgilisi "Ley
ı•., için çıldıup dağlara çıkan, çöl
lere dalan "Mecnun" u, "Aslı" sı
nın hasretile cayır cayır yamp kül 
olan "Kerem" i, kavuıamadığı ''Şi
rin,, in meı:arile kendi m~aarı ·ara
sında dikenler biten "Ferhad" ı, bü
tün bu efsane •plrlarını arayacak 
değiliz. Fakat kamalı, saldırımlı, 
yatağanlı, muştalı, tabancalr soy
suzlara da ''aıık,, adını vermek, 
doğrusu, insanın ağrına gidiyor. 

Şair Tevfik Fikret bile en saldır
gan sıık, yahud maşukta, ancak, 
Zerriıte adlı kedisinin tırnaldırını 
görmüştü, o kadar I - T. 1. 

Hatay lıaberleri 

Hatay nıu'*'•nda iki haber: 
1 - Hataydaki ırkdatlarımız 

cehennem hayatı yaııyOl". 
2 _ Delege Garo azledildi. 
Birinci haber yiireğimizi dağlı

yor; ikinci haber iae dail~ıt 
yüreiimize soğuk au 1erpmıfh~. 

Hatay'm cehennem hayata &UT· 

mesine tahammül edemeyiz; fa
kat orayı cehennem eden bq ze
baniye itten el çktirilm~, kardt 
ülkenin pek yakında yeıüden cen
net olacaima darr bir müjde eibi 
gelir bize. 

llaller ba~lıkları 1 

Neıredeceği haberlere her ga
zete, kendisine göre, bir umumi 
batlık bulup kılite yaptırır: Da -
bili haberler, iç haberler, ıebir 

haberleri ve aaire g~i. 

Son gÜnlerde bir gazetenin iç 
hllberler .ütununa "yerli haber
ler,, baılığını yerlettinnit olduğu
nu gördük. 

Fena değil. Fakat bu bathim 
altmda "yerıiz haber" netretme
mek bir: kat daha vacib olur. 

E8ki .fıkralar. e~ki nliiklar ! 

1naan nas14 kaı tu t~ ........ n ye
mekten, susuzluğunu giderdiktenı 
'?~ra he~ha~~i bir meırubdan tik
ımır-., bıldığı, ıade kendinin de
ğil, herkesin bildifi hikayelerin 
teıkrarlıuvnuından da tikaini)'OI'. 

Bazı gazetelerde bu türlü ma
naf flbalar, yeni tf,ylennit gibi 
tekrarlandığı için f>una itaret edi
yonız. 

Siz, bu arada, tekrar tekrar ça
lınan alat\ll"ka · pli.klardan da -
alaturkayı aevıeniz bile - illal
lah dediiimizi hatırlatacakamız. 

Haydi, neyse, elde fıula yeni 
plak olmadığı için radyodan bun
ları tekrar tekrar dinliyoruz, diye
lim. Fakat yeni fıkra da ycık değil 
ya! 

Kapanmıyan yara ! 

Büyük harbta 19\4 ıeneıinde bir 
yara alan Conson iaminde bir zaval
lının yarası tam 24 sene kapanma

. mlft nihayet bu eski asker, bu eski 
yara yüzünden geçenlerde ölmüttür. 

Conıon, siyaıi baknndan bütün 
Avrupayı temıil etmiıtir, dersem 
hayret eder misiniz? ' 

Avn1pa'nın da yaraıı hata açık 
durmuyor mu? 

'f(,111r1'1r ! 

· latanbulda hamallar ve kayık
çılardan sonra seyyah tercüman
larına hepsi bir biçim ve renkte 
kuket ve elbise giydirilmeaine de 
karar veriliyormUf. 

· Bu kılık düzeltme programı 

galiba, turi•tik bir bakımdan tat-
bik olunmaktadır. · • 
MalUnıya, hammal da, kayrkçl 

da, aeyyah tercümanı da şehri 
gezmeie gelen yabancılarla te· 
mu halindedirler • 

Bundan sonra eğitmen namzetleri• 
nin yeni yaptıkları yerler gezildi. Mil· 
li oyunlar oynandı, güreş yapıldı. na· 
vetliler büyük bir iç ferahlığı ile şeb• 
re döndüler. 

Hava rüzğôrh geçti 
Dün Ankarada hava bulutıu geçmif• 

rüzgar şimali şarkiden 4 metre kadar 
hızla esmiştir. 

En düşük ISI 8, en yüksek ISI da 29 
derece olarak kaydedilmiştir. Yurddll 
hava, Akdeniz kıyıları ve cenubun do• 
ğu kıımında açık, diğer bölgelerde bı.1. 
lutlu geçmiştir. 24 saat içinde ölçüle11 

yağışların karemetreye bıraktığı sı.1 
mikdarı Rizede 4, Malatyada 1 ki!O' 
gramdır. 

En düşük ısılar : Kütahyada 4, uıu· 
kıtla, Kayseride 3, Karsta bir derece· 
dir. En yüksek ısılar: Bodrum ve ts· 
lilıiyede 29, Atlanada 34 derece kayde
<iilmiştir. 
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~ksika ve petrol ıirketleri 
-, ek&ika ihtilali, gerek çıkış tar
~~ inkitafı bakımından, otuz 
~· ehberi bu memlekette çıkan 
~ a.IJ~i andırıyor, HükUnıet mu
~)"Yetaiz bir ihtilal tqebbfu.ü 
~ ~a bir tebliğ neıreder. Fakat 
'reneraı bir türlü de geçirile
~ ~ "muvaff akiyetaiz" ihtilal 
' ~~iıkçe büyür. lapanya4a çı-
~~arıık.o isyanı da öyle bafladı. 
~•il~ ~anı hakkında da ilk 
~ h' hükumet tarafmdan neıredi
l'bı· .. tebliğ ile meydana çıktı. 
'di~!~e Cedillo'nun çiftliği iıgal 
~ 1!ı, kendisinin de ele geçiril
~ ~zere bulunduğu bildirilmekle 
~ r, i.ainin hala Mekaikada bu
~ anla§ılmaktadır. Son ha
~l . rö~, Mekaikanın bir çok 
fıt., Sınde ayaklanmalar batlamış
~ '1 ~yaldanm.alarm Cedillo isya
~ a.lakaaı •ar nudır? Yoksa hü
'-t e hf1ol ayaklanmak için fır
~ lcollayan diğer generallerin ha
~ Jetinden mi ibarettir? Burası 
~:..~IUnı değildir. Fakat ister 
~"!O iayanınm birer aafhaaı olaun, 
L Oltdan ayn münferid hadiseler 
~ her halde hepsinin de petTol 
~ )~ tarafmdan tahrik editdi-

Ptf tüphe yoktur. 
~'ti e~sika cmnhuriyeti petrol ,ir
ı..ı erınin kuyularını istimlak ettik
~, IOnra bu şirketlerle Kardenas 
~;llıda üç cebheli bir mücadele 

1 
•ınııtrr. 

~ .._ Siyaai cebhe 

3 
.._ iktisadi cebhe 

S.-Tahrikat cebhesi 
"- h~a..i cebhe, Amerika ve lngilte
~i'ılu1metleriyle Meksika hüku
~ arasındadır. Amerika hük\ıme
~~nubi Amerika efkarından çe
~ii için bu defa Meksika hüku
' i tazyikte İngiltere kadar ileri 
~ ,etııiıtir. lngiltereye gelince; 
~ki aiyaıi münasebetlerin inki
~ ~adar ileri götürmekle bera
~- • ~ır netice • elde edememiştir. 
~~ Monro kaidesi fngilterenin 
~•'kaya kartı ailiıh kullanmasma 
~ olduğunu bildiği için Kardenaı 
\ lazyika ehemiyet vermemekte-
\. S.,..si aahada ancak Amerika 
\, ~an yapılacak hir tazyik mü-

'"' olU»lir. 
~r:W-.n:Liktiaadi tazyiki petrol 

~Olii da dağıtmamak ve 
~ eelr. teklinde tecelli etmek
~· Fillı~k~. ~yular hükfunetin 
~eJı, iatıhaal azaldıfı 1ribi, 

.ı.. . . hiikiimeti, az mikdarda da 
~ 'fi .,.bhaal ettifi petrolu Mtamı
'id~ albuki Kardenaı bu sabttan 
...._1 .. ~eceği para ile kuyularmı ia
~ ettiii ıirketlere tazminat 

niyetinde idi. 

~~urreiai, bir taraftan . petrol 
~ illan d~ından diğer taraf
' da Ame~ikaya .• g~Ü!. sa.tama· 
~J. ~an dog-:r' m~ıkıl~t ıle müca
~ ederkendır .kı Cedıllo iayanı 
~tf Ye luaa bır zaman içinde 
~leketin bir ÇO'k ~a~aflaTm& ya
~ -:.trr. Bunun da barı askeri diğe
~ '*Adi olmak üzere iki safhası 
~ r.: .Kar~en~ı isyanı bastırmak 
'"- küllıyetlı mrkdarda aakeri ailah 
\~ aldığı gibi, karıtıkhklar do
Cl'Yle, Mekaikaya seyyah akını 
~tur. Mekaikaya gelen turist
~ bu memle-kette milyonlarca do
~1 dövfa bıraktıklan göz önüne ge
,.cek olur:aa, bunun iktisadi ne-

1 kolayca anla§ılır. 

İspanyada harbe nihayet vermek i~in 
• 

lngilterenin tavassutu 
kabul edilmiyor 

Paris, 4 a.a. - Figaro gazetesinin 
Londra muhabirinin zannettiğine gö
re, İngiltere hükfunetinin İspanyada 
tavassutta bulunmak teklifine Roma, 
Berlin, Burgos ve Barselon kati bir ha
yır,, la cevab vermişlerdir. 

ispanya devlet bakanının 
beyanatı 

Perpinyon, 4 a.a. - İspanya cümhu
riyeti devlet bakanı İrujo Parise git
mek üzere buradan geçerken ~endisi
ne sorulan suallere verdiği cevabda in
gi!izlerin tavassut ve teşebbüslerinin 
insani düşüncelerden doğmakta oldu
ğunu ve maamafih bunun tahakkuku 
pek ~uhtcmel olmadığını ve geçen her 
saatın cumhuriyetçiler lehinde tecelli 
ettiğini söylemiştir. 

Nazır, har:bin daha çok uzun alirme
ıi muhtemel olduğu sualine cevab ver
memiş ve maamafih ordunun manevi
yatından ve genç subayların idaresi 
altında yaptığı mühim terakkilerden 
memnuniyet göstermiştir. 

İrojo cebhede artık siyasi ihtilaflar 
kalmadığını, General Frankonun bü
tün cebhelerin birden yıkılmasile mu
zaffer olabileceğini halbuki böyle bir 
şeyin hiç zannedilmediğini söylemiş
tir. 

Fmnkoctıların tazyiki 
Barselon, 4 a.a. - Dün şark cebhe

sinde asiler Uç noktayı tazyik etmiş
lerdir. Bu tazyikler Valbona üzerinde 
Puebla de Valverde'nin cenubu şarki
sinde, ayni kasabanın şark şimalinde 
ve Culla mmtakasında ve Albocacerin 
cenubu garbisinde yapılmıştır. 

Frankocular Albokıa:ıere 
hücum ettiler 

Valansiya, 4 a.a. - Asiler 53bah er
kenden Albokazer üzerine şiddetli bir 
taarruzda bulunmu,lardır. Muharebe 
bütün şiddetile devam ediyor. Büyük 
bir mukavemet gösteren cumhuriyet
çiler asilerin mükerrer hücumlarını 
püskürtmüılerdir. 

Sivil halkın bombardımanını 
prot.eıto 

Londra, 4 a.a. - Muhalefet gazete
leri sivil ahalinin bombardıman edil
mesi hakkında tahkikatta bulunmak ü
zere bitaraf bir komisyon teşkili pro
jesini iyi bir tekilde karşılamaktadır
lar. 

N evs Kronikl gazetesi bu hususta 
\K)yle yazıyor: 

"Hükümet enteresan bir teklifte bu
lunmuştur. Bu teklif mucibince vaka
lar tahkik edildikten sonra mütecaviz 
dünya karşı&ında takbih edilecektir. 
Masum sivil ahalinin katli, düşmanlık
ları arttırmak ve ihtilafların hallini te
hir etmekten batka bir ite yarayamı
yacaktır. 

. Bir ingiliz gemisi bombalandı 
Alikante, 4 a. a. - Asi tayyareleri 

geceleyin limanı ve civanru bombardı
man etmi.§ler, ingiliz Marin vapuruna 
bombalar isabet ettirmişlerdir. Gemi
nin ingiİiz olan başmakiniati ölmüş ve 
diğer bir çok ingiliz mürettebat da ya
ralanmıştır. 

Y alan11iya bombardımanı 
Valbonaya yapılan bütün taarruzlar 

geri püskiirtillmliştür. Günün en tici- Valansiya, 4 a. a. -Alikante limaru
detli muharebeleri Albo<:acer'in cenu- nı bombardıman eden isi tayyareler 
bu garbisinde Sierra d'Elbueg ile Sier- dört tane idi ve Majorktan geliyorlar -
ra Carbo ar.asında yapılmıftır. On sa- eh. İngiliz Marin &cmiaİne iki bomba i
atten fazla silren şiddetli çarpıpnalar sa.bet otmİ§tir. 
esnasında mevziler birkas kere elden l Aai tayyareler aynı zamanda Va
ele geçmi tir. Akşama doğru frankist- lansiyayı da bombardıman etmişler ve 

ı · 1 -~--·- - 1- ---: ....... ,. --~.ı.. "'"\ ııltı kisivi öldürmüşlerdir. 32 de ya· 
yer etmış eıuır. rau vaM.ir. ısuruann eıcserısı Jtaarnıoır. 

YuaoslayYada 
İtalyan havaulara 

Belgrad, 4 a.a. - Gelecek pazar gü -
nü tertib edilecek olan beynelmilel bü
yük havacılık mitingine iştirak etmek 
üzere gelen italyan hava zabitleri dün 
harbiye ve bahriye nazırı General Ma
riç, büyük kurmay reisi general Nediç 
ve yugoslav askert hava kuvvetleri ku• 
mandam general Simoviç tarafından 
kabul edilmi§lerdir. 

Bu ziyaretlerden sonra italyan tay
yarecileri Oplenatz'a giderek kıral -
Şövalye Aleksandr'ın mezan önünde 
eğilmişlerdir. 

Viyanada tevkif 
edilen yahudiler 

Viyana, 4 a. a. - Havas ajansının 
muhabiri bildiriyor: 

Salahiyettar mahfiller, bu hafta zar 
fı~da Viyanada 250 yahudi tevkif edil· 
~§ olduğunu söylemekte ve bunun 
bılhassa döviz kanununa muhalif hare
kette veya rejim aleyhinde ıoiyasi faali
yette bulunan yahudiler hakkında ya -
pı1an normal adli takibattan ibaret ol
duğunu ilave eylemcktedirler. 

Amerikıdı endüstriye hlz 
vermek ipn tedbirler 

Va§ington, 4 a.a. - Ayan meclisi, 
ipizlerc yardım etmek ve endüstriye 
hız vermek için 3 milyar 723 milyon 
dolar aarfına mezuniyet veren kanun 
layihasını 10 reye karşı 60 ~ey ile tas 
dik etmi!tir. Ayan meclisi tesbit edi
len llyiha, parlamentonun liyihuın· 
da teıbit edilen mikdardan 600 mil
yon dolar fazladır. Bu ıebeble, iki 
meclisin mUıterek encUnıeni &yan 
meclisince kabul edilen JJyihayı tet
kike memur edilecektir. 

Meksikada isyan hareketi 
devam ediyor 

Nevyork. 4 a.a. - Meklilikadan bu
raya gelen haberlere göre, ili general 
Cedillo, tamamile iyiletmit olduğun· 
dan tekrar faaliyete geçmiş ve isyan 
hareketi yeni battan canlanmıştır. 

Aıiler bu aabah Sanluiı ile Tempiko 
arasında bir treni dinamitle atmışlar
dır. Bir ölli ve iki yaralı vardır. 

Petrol kıralmm kaçınlan 
oğlundan ümid yok 

Sulhu korumak iıin 

Amerikanın 

düıündüğü tedbirler 

Amerika hariciye nazırı 

fikirlerini anlatıyor 
Nevyork, 4 a. a. - Amerika Birleşik 

devletleri hariciye nazın B. Hul, Te
nesi'de dün akşam radyo ile neşredilen 
bir nutuk söylemiş ve dünyada süku -
nu tesis iş.ine manevi ı;.urette yardım et
menin Amerika birleşik devletlerinin 
vazifesi olduğunu tasrih etmiştir. 

B. Hul'ün bu hususta programı aşa 
ğıdaki dört kıs'tm üzerinde tekasüf et
mektedir: 

Saat on buçukta 

gazetemizde a~llan 

İki musahhihlik i~in 

Ankara halkevinde 
imtihan yapılacak 
Gazetemizin tashih işle

rinde çalışmak üzere iki me
mur alacağımızı ilan etmiş
tik. 
Müsabaka imtihanı bugün 
saat tam on bucukta Anka-.. 
ra Halkevinde yapılacaktır 

Müsabakaya dahil olmak 
istiyenlerin bugün tam saat 
on buçukta Ankara Halke
vinde bulunnialan lazımdır. 1. - Amerika, enternasyonal ~kono

milc münasebetlerin yapıcı ve sağlam 
bir esas üzerine kunılmasını bütün mil- Şartları tekrar eclelim: Lise 
!etlere teklif etmeğe hazırdır. mezunu olmak §arttır. Li.an 

2. - Amerika. silAhlann müessir bir bilenler tercih ol.unacaklar-

Türk • Yunan dosfluğu 
CUMHURIYET'te B. Nadir Nadi, 

türk - yunan munzam paktmm k.a • 
mutayca kabulü münaaebetile ,az
dığı bir ba§ makalede diyor ki : 

"1930 da iki taraflı bitaraflık. 
tahkim ve uzla§ma muahedeaile ha
yata atılan tüıık - yunan dostluğu 
sekiz aene içinde dev adımlarfl.e 
ilerlemiı ve bugün artık kardetlik 
aahuınm hududlan içine girmİf bu- ' 

• lunuyor. · 
Bu muvaffakiyetin bütün sırn, 

her iki milletin de kalblerinde ya
ıattıkları karıılıklı sempatinin nasıl 
inki§Bf edebileceğini ve hakiki men
faatlerinin nasıl korunabileceğini 
anlamı§ olmalarıdır. 

1934 ten beri türk - yunan doetlu
ğunun hududlan çok geniılemi§tir. 
Artık iki değil, dördüz. Artık yirmi 
dört milyon değil, albnrf milyonuz. 
Balkan antantı denilen. bu büyÜk e
aer, asrımızın en parlak varlıklann• 
dan biri olmağa namzeddir. Üze
rinde bütün balkanhlarm emeği Ye 

hissesi bulunan bu' abidenin temel 
taşı türk - yunan dostluğudur. 

Haritaya bakınız.,, 

BiR NUTUK 
surette azaltılması işinde işbirliği et - clır. T aahih ifleri, gecenin 
meyi arzu eylemektedir. çok geç vaktine haclar ele- KURUN' da B. Asun Us, B. Ha· 

3. -Amerika kollektü bir anlaşma vam ettiğinden günclüz ha- aan Saka'nın 1937 aeneainde topla· 
ile harbı insanileştirmeğe amadedir riçte vazileclar . olmamak nan parlamentolar birliği kongre-

4. -Aın~rika bütün.sahalarda enter- lazımdır. ıindeki nutkundan parçalar alarak 
nasyonal iş birliği zihniyetinin yeni - "'- ..ı diyor ki : 
den doğmasını istemektedir. ,'Hakikaten bugün Franaada öyle 

B. Hul, ayrıca, Amerikanın kUi bir bir rejim hakim bulunuyor ki za· 
müdafaa elde etmek için çalışması ıa - hirde franaızlar iç.in olduiu kadar 
zım geıai~i lüzumunu da kaydetmiş ve K 0 ( ü K D 1 ~ HABERLER maanlık a.ıemi ;çin de aanki bir hür- · 
ııözlerini şeyle bitirmiştir : . riyet fedaisi gibi tavırlar takmmak-

''Dünya pölitik vaziyetine gelince, tadu-; fakat bu rejimin beynelmilel 
dünyanın bir çok mıntakalannda haşin X Kuito - Askert kabine istifa et • siya.seti tahlil edilince mümkün ol· 
kuvvet yeniden en esaslı politika vası- miş ve reisi cumhur general Enrikues aa, bütün insanlığı kendi keyfine 
tası haline gelmiştir. Halbuki silihla ordu haricindeki zevattan bir kabine kurban edecek derecede ham ve 
halledilıneğe kalkılan anlaşmazlrklann teşkiline tevessül etmiştir. hodbin bir devlet idareainıden batka 
tabit önüne geçilmez ve doğru birer X Royan - Fransız sosyalist parti- bir §eY olmadığı görülür. 
mecburiyetler teşkil ettiği katiyen ha - sinin 35 inci kongresi bu sabah burada Vakıa bir iki günden beri Frama-
kikate mutabık değildir. açıl~ştrr. nm artık Hatay itinde akıl ve inaaf 

X Kahire - Evvelisi gün Magağa yoluna girmek üzere hullİnduğuna 

Alman - yugoslav 
gölünde vuku bulan bir vapur kazasın- delalet eden bir taknn haberlw geli 
da elli kişiden fazla insan boğulmu§- yor. Mesela Doktor Abdurrahma· 
tur. nm büyÜk salahiyetle He.tayda da· 

'icaref anlaıması 
X Kinsaton - Polisle grevciler ara- biliye idare müdürlüğüne getirildiği 

arnda bir çarprfm& olmuı ve &revciler- .öyleniyor. Bununla b.-.ber bir bu-
9en ikisi ölmilJ, il~ de yaralanmııtır. çulc, iki Nneden beri pek ~ tatlı 

Bcrlin, 4 a. a. - Bugiln Berlinde im
zalaıµın bir anlaşma ile alınan _ y ug06-
lav ticaret anlaşması ahlt~mı ıleriôe ta
yin edilecek bir tarihten itibaren AVU&
turya'ya da teımiI olunmaktadır. 

X Vatincton - Cumhur reiai Ruz- dillerin acı hareketlerle bbflıuğ111Ml 
velt, Amerikanın. bir çok. ~ehirlerinde- tecrübe etmit olduğumuz için bİı 
eski binaların yıkılarak yerlerine ucuz 1, yeni haberler kal'!wnda da ma,..t 
yeni evler yapılmam için 57 milyon do- ı\e beklemek \ban ge\iyot'. Eier 
lıar tahsieine mHtmi,.et veırmiftir. hakikaten Fransa beynelnııiıl•l ha

Diğer taraftan, Almanya ile A,,,.. -
turya'nm birlqıneai yii%Unden gerek Bul~ar parlamentosu dört 8ene
Yugoalavya gerek Alman(>ra için orta -
ya çrkan bir takını me;selelerin hallini lik kararnameleri tasvib etti 
ihtiva eden bir protokol da imza edil • Sofya, 4 a. a. - Parlamento, bazı 
miştir. Bu protokol mucibince ı bazı mebusların nutuklarını ve adli~ nazın 
ran 1938 tarihinden itibaren Avuatury: Kajuharov'un beyanatım dinledikten 
ile Yugoslavya arasında eskiden mcv- sonra, 1 ~ ~Yll 1934 den 31 mayıa 
cud tediye tarzı alman - Yugoslavya l93S tarihıne kadar hü.Jdimet tarafın. 
tediye tarzı mucibince ita olunacakt?r dan çıkarılan kararnameler ile nizam-

yat içinde bir aulh ve emniyet -.
nı olmak iı9liyona her 14'>'~ 9'lel 
beynelmilel hukuk hakkındaki m· 
niyetini esasından defitıtinnetidir. 
Franaada ferdi haklar temeli üzerine 
kurulmut olan bir rejimi yaf"'mak 
için &ansız olnuyan milletlerin eea
reıtini tervic etmek zihniyetine aftlk 
veda etmelidir.,, 

SON AYIN MUVAFFAKIYETl 
namelerin tuvibi hakkındaki kanun 

MeKS''ka - Amerı'ka arasında projesini kabul et.mittir. YENl SABAH ga.zeteamde "Her 
aabab,, bat1ığı ile çıkan b~ fıkı ada 

Bir vapur tesliminden . 
çıkan ihtilaf 

. Meksikada petrol ofisi kuruldu z(yıldız) imzalı ~uharrir f4,lblan ,__ 
ıyor : 

Vaşington, 4 a.a. - Meksika hükü
meti, Albania'da Mobile limanında bu
lun~n ve .Aguila ismindeki ingiliz ·şir
ketı.ne. a~d. olan bir petrol vapurunun 
t.eslımı ıçın orta Mcksikada bulunan 

bu kumpanya aleyhine bir d~va açmış· 

Meksiko, 4 a.a. - Mebuaan meclisi, ''Müjdeler biribirini taki; edi-
petrol aatışını temin etmek ve ecnebi yor: Londradaki mali anlqma, elek 
kumpanyalardan iıtimlik edilen pet- trik tirketinin aatın alınma•ı, Trak 
rol kuyularını idare etmek üzere bir vapurile türk denizciliğinm k'UV"llet-

ofis teşkili hakkındaki kanun layiha· lendirilmesine doğru ilk admun a-
sını kabul etmittir. . tılmaaı, af kanunile türk rejimine 

- aıd en büyiik istikrar veaikalann
tır. 

M k 'k k Kont .Çiyano'nun Mi1an'daki 
_ e . 5~ a, u~panya satın alınmış ol-

dugu ıçın ona aıd bütün malların Mek- nutkunun akisleri 
sika hükümetine teslim edilmeai la_zını Roma, 4 a. a. - Havas ajanaı muha-
geldiğini iddia etmektedir. biri bildiriyor : 

Reisicümhur Kardenas, satın alma Kont Çiyano'nOn Mil!n'da söyledi-
.mukavelenamesini imza ettiği zaman, ği nutuk hakkında tefairlerde bulunan 
petrol vapuru Mobile limanında b lunmakta idi. U· gazeteler, .fransız • italyan münuebet _ 

M k 'k !erine telmih ederek geçen ay .zarfında 
. e sı anın talebi karşıı>ında Amc- baflanan müzakerelerin ''bir çok an _ 

rikanm ne suretle hareket edeceği hak laşmazlı:klarla yanlrı kanaatlerin Pa _ 
kında sorulan suale cevaben Sununer 

dan birinin daha ortaya konmuı w 
nihayet, büyük milli davamız Hatay 
meaelmnde Franaanm doatça an
lafDUL yoluna ginnif olmaaı, fU lıOll 
bir ay içinde, iktisadi, mali, siyui 
muvaff akiyetlerin birbirini tatdb 
ettiğini gösteriyor. 

~1lf u_Jasa Kardenas ile petrol ıir
\ıı ~' arasındaki mücadele çok 
~blnlf budaklanmıttır. Fakat 
~ '-'rei~ini bugün en çok me1ıul 
~it. mesele, iıyandır. Kardenaı 
~ büyÜk ümid, Amerika hükti
>'t ·11 isyan hareketine kartı vazi
~ llltn.aamdadır. Petrol tirketleri• 

.,~lü ne olursa olsun, her halde 
~ 1 AnMrika bu isyanda Karde
v, ~flrafrru iltizam etmite benziyor. 
~i, l> eıluikanın tarihi göatermiıtir 
~ ll nevi ihtilallerde reemi Ame
~ '· hangi tarafı tutarsa, o taraf 

Enternaı;;yonal i~ hiiroım 
reisliği · · 

Prinaton, 4 ı.a. - "Florida" Küçük 
Skeji'yi hayatta bulmak ümidi kalına
mıştır. Gönüllüler araştırmalara de
vam etmekten vaz geçmişler ise de de
niz tayyareleri ceaedi bulmak ümidi 
ile dolaımakta devam etmektedirler. 

Velles satın alma işlerine dair Korde riı hlikilmetinin Roma ile anlatmasına 
H 11 t f l mani" olduğunu kydetmekteadirler. 

u ara ından evelce yapılan beya-

Cdal Bayar iı batına geldiği aiin
den beri, Atatüıık'ün çizdiii ve ken
diainin de tatbikini millete vadetti. 
ği programı harfi harfine ba,.r
maktadır. Hatta Baıvekil vadetme.. 
diği bir muvaffakiyet de göateri)IOI' 
ki, o da, icraatındaki sürattir. 

~-" 'il~ il'. Otuz aene kadar evvel, A-
tli itil hükumeti, o zaman iktidan 
~e tutan Diaz'a kar§ı Moders'yu 
~~Uftu. Modera kazandı. iktidarı 
~"-'b aldıktan aonra bir suykaada 
t~. llıı gidip de Huerta it başma 
~·~llce, Amerika bu defa Karan
~ cıld t~ttu. Ve vaziyeti çok kuvvet
~'tl llgu halde Huerta, Amerika
~,.) hrdrrniyle hareket eden Karan
~~ ~rıı mukavemet edemedi. 
1'11 •rı aonra da ırk ıık çıkan ihti
~i ı:;de daima Amerikanm namze
~anınrttrr. 
lt erika hükfuneti, bu defa pet

'-' "Ylılannm istimlak edilmesin
''~ ~nun kalmamrıtır. Binaen· 
'~ Kardenaa'ı tutmak i.temiyor. 

\t - h''kA k •11eıru u umete arıı ayak-
S:1cCedi110, lıpanyanm Frankosu-

henzer. Amerika da yanı ha
~ ~ bir ispanya meaele5inin çıkrp 

eıini istemez. Alman ve JtaJ. 
' Eta_zetelerinin Cedillo isyanına 

llf'tt h&Nıketi renci vetmııek is-

Cenevre, 4 a. a. - Enternasyonal i§ 
bürosu idare meclisi istifa eden But_ 
Jer'in yerine reis olarak mezkur bilro
direktörü Vinant'ı iki müstenkife kar
şı 28 reyle intihab etmiştir. 

temeleri bu hareketin muvaffakiye
ti namına çok kötü bir tesir yapmış
tır. Çünkü Amerika, nüfusu müte
canis olmadığından sağ ve aol ideo
lojileTe kartı mukavemeti zayıf o
lan bir memlekettir. Ve Amerika
nın mukadderatını idare edenler bu 
noktalarda çok hasaasdırlar. Bu iti
barladır ki Roosevelt hükumeti, ye
ni eski dünya tertibi bir takniı mü
cadelelerin yeni dünyaya nakledil
me&ini hot görmemiş ve Kardena'yı 
tutmuftur. Birletik Amerika hüku
metinin bu vaziyeti karşramda Ce
dillo ve onunla alakadar ayaklan
maların ergeç baatmlmaaı muhak
kak olmakla beraber, petrol firket
leriyle mücadele K.ardenas'ı uzun 
bir müddet me,gul edecek gibi gÖ-
rünüyoır. . 

~- ş. ESMEa 

Amerika'nm alacaklan 

V qington, 4 a. a. - Amerika hilkü
meti b_ugiln mutat olarak 13 Avrupa 
devletine harb borçlanru 1 S haziranda 
gelecek taksitini tediyem iç.in mliraca
atta bulunmuıtur. 

Bu tarihte vadesi gelecek olan borç
lann yekClnu bir milyar 900 milyon ~ 
lar tutmaktadır. 

Eetonya daha tiındiıden borcum~ ve
recek vaziyette olmadığını Amerlkaya 
bildirrnif tir. 

Meksikadaki amerikan 
petrol menbalan 

Vaşington, 4 a. a. - Amerika hükü
meti, Mek8ikadaki amerikan petrol 
menbalanna hU.kUmetçe vaziyet edil • 
mesini bir defa daha proteato edecek
tior. Husl18ile Meksika hükUmeti mal
lan istimlik edilaı kumpanyetara ta 
minat ~ ~~ INM_,or. 

natı hatırlatmıştır. Avvenire gazetesi: 

Si~.aai ~filler, bu dav! ile, huku- "Fransa Pirene hududunu kapama _ 
ku duvel k d 1 lıdır." d;vor. . aı e erinin mühim bir nok· v 

taama teı_naa edilın.iş olduğunu beyan Tri.buna, ıöyle yazıyor : 
ctmekte?ırler. Amerikan federal mah- "İtalya ile Fransanm barikadın iki 
kemelerı, Meksikanın talebinde haklı tarafında bulunmaları bu memleketle
olduğuna karar verdikleri takdirde bir · b' 1 b k "hd rı:ı .1r eş.melerine mani oluyor. Fransa 
ınase a 1 as edilmiş olacak ve Mek- hüküm 
sika bundan sonra satın alınan kum- etı bu mesafeyi katetmek için 
panyaların ecnebi memleketlerindeki l~znn gelen şeyleri yapmadrkça müza
mallarını taınamiyle istemek hakkını kerelere tekrar başlanmasını ümit et -
kazanacaklardır. Bu hal, Amerikanın mek muhaldir." 

petrol menfaatlerinin yeni güçlükler- .. Bu ~azete, Romaya bir fransız se • 
le karşılanmasını intaç edecektir. Çün- fın tayın edilmesi me.elesinin tali bir 
kil bu takdi~de satın alınan kumpan- eheıniycti olduğunu illi.ve etmektedir. 
yaların amerıkan bankalarındaki mev-

Türk milleti, inkılabın on beş.inci 
yılını idrake hazırlanırken, içeride 
ve dJfBrıda rejimin muvaffakiyeıtle
rme yenilerinin katılmaaı, bet a7 
eonra duyulaçak sevinci §İmdiden 
en mÜ6aid bir manevi iklim içinde 
hazırlıyor." • • .. 

Kü(ük (O<uklar i(in temsil . 
Ankarada temsiller vermekte bu

lunan lstanbul belediyesi ıJf'hir tiyat
rosu artistlerinin bugün gündüz sa
at 14 de küçük çocuklara mahsus 
"Mavi Boncuk,, u oynıyacaklarmı ha
ber aldık. 

d~atiy!e aair matlupları Meksika hü
kumetı heaabına haczedilecektir. Türk Dil Kurumu Merkez Memleketimizde ilk defa küçük 

bürosu çocuklarımızı tatmin eden temsiller 

Tunus'ta yeni bir radyo 
istasyonu 

T_u,~us, 4 a.a. - İnşa edilmekte olan 
Y~nt Tunu~ P.T.T. verici istaayonu, 
agustosun ılk haftası içinde nqriyata 
başlıyacaktır. Bu istasyonun kudreti 
bir sene iç.inde 30 dan ı 00 küovata çı -
ıkaıılacaktır. 

T veren artistlerimizin ankaralı küçük-
ürk Dil Kurumu Genel Sekreter- leri de memnun edeceklerini ~üphe-

liğinden : .,ı·z :s ... sayıyoruz. 

Türk Dil Kurumunun merkez bü
rosu ile çalııma kollan Yeniteirde Ki· 
zımpaşa caddesinde 5/ A numaralı Gii
ney apartımanına naldedilmiftir. Ku
ruma yapılacak milracaatlann bu adre
se ·yapılmaaı rica olunur. Telefon n.
ııw ... an: değ'pııoy')ıtir. 

Çenkında yeni nafıa binası 
yapılıyor 

Çankırı, 4 a. a. - Nafıa daire bMa-
.... ~dün töceıMe Mllı!ll. · 
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İngilizlerin Arıbumuna yeni 
KuneHer ihraclar1 

Yazan: M. Şevki Yazman 

ULUS 

Musiki bahisleri 

Konserler mevsimi biterken 
le değerli şefin kendi eliyle hazırla
masıdır: Repetitör de kendisi, dirijör 
de kendisi ... 

Bu mevsimin konserlerinde değerli 
solistler de yardımcılık ettiler: Da
vid Tsirkin'in şeytani bir virtüozluğa 
kattığı tefsir dehasından sütunları
mızda bahsetmiştik; viyolonselde o
nun akranı bütün dünyada bir kaçı 
geçemez. Ustad piyanist Çaçkes'in 
çalışında dev gibi bir hal ve cesurluk 
var, dinamism ihtiyaçlarımızı kan
dıra kandıra doyuyoruz. Meslekdaşı
mız Zukmayer'in müzisyenliği ve 
duygusu çok temiz. Viyolonist B. 
Vinkler, sazına emek vermiş, çilesini 
aşmış bir meslekdaş. Hepsine bize ya
§Clttıkları istifadeli anlardan dolayı 
teşekkür ederiz. 

Bazı bilgi ve istihbarlarımıza daya
narak tebşir edelim ki gelecek yılın 
konserlerinde bir kat daha iftihar ve 
istifadeyi mucib tezahürlerle kar91-
laşacağız. 

Mahmud R. KôSEMIHAL 

Felôkete 
uğrayanlara 

yardım 

Ankara: 

Uğle Neşriyatı: 12.30 Karwk ~ 
neşriyatı - 12.5-0 Plik: Turk musi~İfl 
halk prkıları - 13.15 Dahili ve harıci 
herler 
Akşam Nqriyatı: 

18.30 Çoc 
masal (Masal dede) - 18.50 Kanıık P 
neıriyatı - 19.15 Türk muıikiıi ve 
şarkıları (Makbule Çakar ve ar~adaıl•;ı 
20 Saat ayarı ve arapça neşrıyat -
Türk musikisi ve halk tarkıları (Sal~ 
ve arkadaşları) - 21 Edebi konuşma ( 
çet Keriıal Çağlar) - 21.15 Stüdyo sal<_'ll 
keırtası: 1- Crieg: Peer-Cynt - Suıt~ 
Heimkehr 2- Tıchaikovvıky; No .5 W• 
(Dornröıchen) 3- Becce: Notturno. 4- J 
Badouk: Paraphrase. 5- Louiı Grossııı 1 Csardas - 22 Ajans haberleri - 22.15 
rrnki program ve iıtiklil marıı 

ı~tanhul : 

Öğle Neşriyatı: 12.30 Plikla 
musikisi - 12.50 Havadis - 13.05 Pi 
tiirk musikisi - 13.30 Mustelif plak 
yatı - 14 Son 

Akşam Neıriyatı: 18.30 PIAkla 

musikisi - 18.45 Kızılay haftası: Koli 
ranı, Dr. Süreyya Kadri (Kızılay ve 
yal yardım) - 19 Plakla dans muıikitl 
19.15 Konferanı: Prof. Salih Murat (il 
yo dersleri) - 20 Nihal ve arkadaıtarı 
rafından turk musikisi ve halk prkılatl 
20.45 Hava raporu - 20.48 Ömer Rı•• 
rafından arapça söylev - 21 Klasik f 
musikisi: Nuri Halil ve arkadaşları ta.J.'ıV 
dan (Saat ayarı) - 21.45 ORKE.S 
Stork: Marş. 2- Guno: Fauıt fantezı 3· 
benstayn: Lihtertanıı. 4- Fatııo: KoloJ11 
- 22.15 Ajans haberleri - 22.30 Pl&kl• 
lolar, opera ve operet parçaları - 22.502~ haberler· ve ertesi günün programı -
Son. 
Avrupa : 
Ol'~t<A VE OPERETLER: 14.00 

- 20.00 Kolonya, Königsberg, Viya~ 
20.15 Beromünıter - 20.30 Paris, L 1 

21.00 Milano, Roma - 22.10 Vartova t 
SENFONİ VE ORKESTRA MÜZ 

9.10 Frankfurt - 9.45 Viyana - 10.00 S~ 
holm - 10.35 Doyçlandzender - 13.00 
nih - 20.00 Breılav - 20.30 Pariı -
Oslo - 21.00 Stokholm. S. 

ODA MÜZİÔİ: 14.10 Hitversum-~ 
Bedin - ıs.ıs Viyana - 17.20 Dro1tj)ı 

SOLO KONSERLERİ: 8.30 Mün 
9.00 Ştutgırt - 9.30 Breslav - 10.30 . 
sig- 11.00 Königsberg - 11.25 Bero~ . 
ter, Prag - 11.20 Berlin - .11.30 Kof~ 
bere - 14.30 Stokholm, Vıyana -
Ştrazburg - 15.30 Sarbriik - 15.45 1ı! 
- 18.00 Breslav, Dançig- 21.25 Berolll 
ter - 22.10 Stokholm. 
NEFESLİ SAZLAR: 6.00 Hamb';'''i 

birçok atman istasyonları-: 6.30 Berlı~tl. 
11.00 Sarbrük - 12.00 Münıh - 13.00 _..t 
holm - 14.30 Bedin - 14.30 FrankfOJ· 
16.00 Kolonya, Prac - 18.00 Hambur' 
21.00 Breılav 

ORG KONSERLER!: .a.oo Llyp•ı 
8.30 Ştutgart - 9.15 Strazburc -
Laypzig - 11.30 Doyçlandzende~! Ko ~ı., 
- 11.45 Hilveraum - 14.30 Sarbruk - \ .•'> 
Var,ova - 17.45 Beromilnıter -
l:ia~rt ~ 8.00 Könipberc - a.ıo F•.-J 
fart - ı.so Llypals - 9.00 DoyçlandJ'. 
der Münib - 9.30 Hamburg - 9.45 L 
zig ' - 10.00 Berlin, B reslav - 10.30 Ş 
gart - 11.15 Franlcfurt - 12.00 Berlitl 
birçok alman iıtaayonları - 14.00 Kot,., 
14.os Liypı:ig - 14.30. Breslav -
HambUf'ır _ 16.00 Berlın, ~rankfurt. r1 
brük ve daha birçok alman ııtaıyontı 
16.05 Presburır;- 16.15 Münib - 1.8.00 
lin, Doyçlandı:ender - ~8.15 ~ıyan~ 
19.20 Meriş Oıtrav - 19.25 Berhn -
Bedin, Brüksel, Dansig, Doyçlandı: 
Monte Seneri, Münib - 20.15 Hambu~ 
20.30 Tuluz - 22.30 Berlin, Ştutgart, jlt 
na, Hilverıum, Doyçlandzender -
Hamburır 

halkından 17 ,18 ıterlin mu~ 
12 55 Finlandiya Tamperde B. 

Ahıen 10 dolar mukabili 
4 02 Finlandiya Waas'da Bay 

Aynettin'den 3,20 dolar mu1' 
449 90 Pariı Büyiik elçiliiimizden 

telif zevat tarafından 1 
fransrz frangı mukabili 

12 55 Amerika Detroit Himayei 
cemiyeti elite Fatsadan G 
Pallo: Papadooreloı'dan ıo 
)ar mukabili ., 

627 50 Amerika Detroit Himayei " 
kurumundan 500 dolar muk• 

12 55 Amerika Detroit şehrinde 
Nuri Caviıden 10 dolar mu1" 

6448 75 
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Kadın kıyafetinde kırıtıyormuş ... 
Kadın olunca kırıtarak gezmek 

ınutlak lazım değil ama, bu ailvanlı 
YUrddaıımız öyle yapıyormU§. Ge
çen aah giınku Ulua'ta elbette oku· 
lllUf$unuzdur. 

lJiyarbakırdan gazeteye gelen hu 
6Usi haberde, kadın kıyafetınde ge-
2en bu erkek ıçin, dogunun ganb 
tipi, deniliyor. liiz batı taraflarında 
daha ziyade, er,kek kıyafetinde ge
zen kızları görmeğe yahud ifitmeğe 
alı§tığmıız için, onların akaine olan 
bu tip bize gerçekten garib ııeliyor· 
aa da bu da gene tabii - hatta nor
lllal - bir hadisenin biraz ifrata 
kaç.ınaaından batka bir ıey değildir. 

!iilirıiniz ki l:;tJatun hlozof, vak
tile, insanların ilk yara.tılıtlarında 
Üç türlü olduklarını anlatırken, gÜ
ne§ çocuklarının yalnız erkek, top
rak çocuklarının yalnız kız, ay ço
culdarının da yarısı erkek ve yarıaı 
kız olarak yaratıldıklarını aöylemiı 

"b" Ve ay çocuklarının aonradan ır yu· 
rnurtayı iplikle ikiye ayırır gibi,, k~
dın ve erkek olarak ayrıldıklarını ı-
lave etmiıti. · 

Halbuki yumurtayı iplikle ikiye 
ayıran Jüpiterin bu işte acemilik 
ioaterdiği yeni yeni anlaşılıyor. 
Şinıdiki tikirlere göre dünyada tam 
kadın yalıud tam erkek hiç kimse 
Yoktur. Bu iddiayı da Silvanda ka -
dın kıyafetinde gezen erkek gibi bir 
iaribe diye saymayınız. Kadınlık 
Ve erkeklik bahsinde ilmin en aon 
&Özü budur. Daha geçen yaz Pariste 
toplanan milletler arası Hormonlar 
kongresinde bu hakikat bi.r kere da
ha aleme ilan edilmişti. 

Yeni doğan bir çocuk, vakıa, şek
line göre ya erkektir ya kızdır (ka
:rııık olanlar başka) . Fakat büluğ 
Zamnına kadar çocuğun ne kız ol· 
tnaaı, ne de erkek olmaaı hiç bir iıe 
Yaramaz. O zamana kadar çocuk 
hormonları bakımından hem kızdır, 
hem erkektir. Bül\ığ zamanında ka
dınlık veya erıkeklik belli olur. O 
Zaman kadınlıkla erkeklik arasında 
lnÜcadele bitnıİ§, iki tarafın biri ga

l~e etmiı demektir. 
Ancak, mücadelenin bitmesi, 

ı:nağlub olan tarafın büsbütün kay-

fcı.n taraf kÜçÜıü;, s~neı-; MHfM!Be 
az çok tn.evcuddur, Her §eyi sayı ile 
gö•tenneği seven hekimler normal 
bir kiınaenin kadın veya erkek aa
)'ıln:ı~ı yüzde seksen kadın veya 
erkek olmasıdır, derler. Normal sıı· 

kYılan kimselerde de yüzde yirmi er
eklik veya kadınlık kalır. 
Bazılarında bu nisbet yüzde sek

tenle yirmi olmaz da, bir taraf daha 
küçük, öteki taraf da daha büyük o
IUı-. Nisbet yiizde elli veya ona ya· 
kın olurııa iı karıtık olur. Bir taraf 
Yiizde elli nisbetini geçince o taraf 
K•lebe etmi§ demektir, insan şekil
ce ya kadm veya erkek olur. 

Fakat kadınlık veya erkeklik 
Yalnız şekilden ibaret değildir. Ka· 
dının karakterleri batka, erkeğin 
karakterleri ba§ka. Mağlub olan, 
küçülen taraf hıncını almak için fır
'-t bekler, insanın karakterleri üze
rine teair eder. 

Erkeklerde, mağlüb olan kadın
·1k tarafı, tam da büluğ zamanı ken
Jinj göstermeğe çahıır. O yıı§taki 
erkek çocukların - biraz da kızlar 
ıibi - aüslenmeğe meraklı oldukla
ı, bazılarının o ya§ta levanta sürün· 

meğe ibtilaları herk~in gözüne az 
çok çarpmııtrr. Kadınlarda mağliıb 
olan taraf kendini kadınlığın aonba
harmdan aonra gösterir. Ona da 
§Üpheaiz dikkat etmiıainizdir ..• 

Silvanda 35 yatında yurddatın da 
yirmi yıldan beri kadm kıyafetinde 
ıezme&i bu kaidenin doğruluğunu 
gösteriyor. Yirmi yıl Önce, on bet 
ya§ erkeklerde mağlub olan tarafın 
ta~ da kendini ıösterdiği zaman. 
Fakat onda mağlub kadınlık tarafı 
yüzde yirmiden haylice fazla ol.sa 
gerektir ki karakterler üzerine bu 
kadar teai retmi§. Sayı seven hokim- , 
}erin fikrine ıöre böylelerinde ka
dınlık veya erkeklik tarafı yüzde 
kırka kadar varıyor. O halde dava 
gene yüzde yirmi üzerinde: Yüzde 
yirmi nisbet normal insanların hep -
ainde var, normal aayılmıyanlarda 
da nihayet bir yüzde yirmi daha. 

• Herkesin hem kadın, hem er
kek olmasmdan dolayı canımızın 

ıııkılmasına da, tabii hiç lüzum yok
tur: Kadmhkla erkeklik araaında 
birbirlerine benzer karakterler hiç 
bulunmaııaydı, kan koca arasında 
geçinmek de hiç bir vakit kabil ola
mazdı. 

• G.A. 

Çocuk esirge1me 
kurumu 

kongresi 

" umumı 

toplandı 
( Bafı 1. inci sayfada ) 

Başvekil Bay Celal Bayara, Genel Kur
may Başkanı Mareşal Fevzi Çakmağa, 
Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sekre • 
teri B. Şükrti Kayaya kongrenin bağlı· 
lık ve hürmet hislerini bildirir birer tel 
graf ~ekilmesi hakkındaki takrir alkış
larla kabul olundu. Bundan sonra mü
zakerata geçilerek merkez heyetinin 
raporu okundu. Raporda kurumün me
saisi hakkında rakamlara dayanan ma
liima t veriliyordu. 

Bu malUmata göre: Kurum Genel 
Merkezi ile kollarında faaliyette bulu
nan müessesler 1935 senesinde 155 
iken 1937 senesinde 189 zu bulmuştur. 

.. JJl~t: !2~t !~irs.ejl;~i: .... !:~il'et .e~~ 
bulunulmaktadır. 

Yalnız Genel Merkezin Ankarada -
ki müesseselerinde 1936 • 1937 de 
226900 çocuğa yardım edilmigtir. Böy· 
lece merkez ve mtilhakat ceman 829949 
çocuğa yardım etmiş bulunuyor. Aynı 
.zamanda genel merkeze merbut mer -
kez ve kollann sayısı 1934 de 554 iken 
1937 de 585 şi bulmuş. Ve bunlara 
19405 aza kaydedilmiştir. Merkez ve 
kollar arasında 1000 den fazla çocuğa 

yardım edenler, Ankara, İstanbul, Bur 
sa, Burdur, İzmir, Samsun, Adana, 
Zonguldak, Artvin merkezleriyle, Ka
sımpaşa, Eminönü, Galata, Erenköy, 
Ödemiş, Karacabey, Savaştepe kolları
dır. Bunların yekun yardıınt 273538 
çocuğu buluyor ki bu yokl1n içinde 
118665 şi Ankara merkezine aittir. 

Rapor okunduktan sonra seçim ya
pılmış, idare encümenine: Samsun say
lavı Bayan Meliha Ulaş, Çankırı mu
rahhası Dr. Bay Rasim Ali Ülgen, Kü
tahya murahhası B. Hazım Türgün, 
Zonguldak murahhası B. Hilmi Uluğ, 
ve B. Dr. Fethi, büdçe encümenine de: 
Kocaeli saylavı B. Ragıp Akçe. Malat
ya saylaVI B. Mahmut Nedim, Kırklar-

Lord Artur Savilin 
cinayeti 

Yazan: Oskar VAYLD Çeviren Nurettin ART AM 

~1'.:=================Tefrika.: 8 =~ 
, lord Artur, odanın bir yanından ö-
•c1t· 1 . ı yanına geçti ve kutuyu kaptı. -
~1llde anber renkli zehir dolu kapsül 
Utuyordu. 

b· l>ernek ki Leydi Klementina, tabii 
ır Ölümle ölmüştü 1 

d :aunu keşfetmek kendisini fena hal
lt c sarsmıştı. Kapsülü ateşe attı ve 
<l 'lldisi kanapeye gömülerek iztirab 

01u bir ses çıkardı. 
v 

d Bay Merton, evlenmenin yeni
lt trı geciktirilmesinden fena halde sı
o~lıl'\uş, düğün için elbise ısmarlamış 
,.. an Leydi Culya da kızını bu i ten 
ttı~ geçmeğe ikna için bir haylı uğraş-

'ltı. 

~İbit, annesini pek çok sevmekle be· 
t ;r, hayatını tamamiyle Lord Ar
?ur.a venniş olduğu için kadının söy. 
Cdığı' b" - .. . 1 t\a utun bu sozler, onun nışan ısı-

}' olan güvenini ,bağlılığını sarsamı· 
ordu. 

Q ~rd Artur'a gelince bu hadisenin 
~crındcki sarsıntısı günlerce sürdü; 

hatta bir aralık bütün sinirlerinin ha
rab olduğunu his etti. Fakat gene sağ
duyusu yerine geldi ve pşkınlıktan 
eser kalmadı. 

Madam ki zehirle yapacağını yapa
mamıştı, bundan sonra artrk dinamite, 
yahud ona benzer bi.r çareye bat vur
ması lazımdı. 

Bunun üzerine tekrar dostlarının 
ve akrabalarının listesine göz gezdir. 
di ve bir haylı düşünüp taşındıktan 
sonra Çiçester dekanını berhava et. 
meğe karar verdi. Çok büyük bir ilim 
ve kilittir adamı olan bu dekan, fevka
lade saat meraklısı idi ve on ~inci 
asırdanberi yapılmış olan saatlerden 
kıymetli bir koleksiyonu vard.ı. D~
kan'ın bu iptilasından istifade ıle bır 
pUi.n tatbik etmek, lord Artur için ga
yet mümkün görünüyordu. Patlaya
cak bir makine tedarik edebilmeğe ge
lince o ayrı bir meseleydi. 

Londra müdürlüğü bu hususta hiç 
bir mal(imat vermiyordu. Skotland 
Yard'a (*) baş vur.maktan da pe kaz 

Turizm ve 
gümrükler 

(Başı 1. inci sayfada) 
bahsettiğimiz kapılarda yabancı tu
ristle ilk karşılaşan idarenin bu hu
susta almış bulunduğu tedbirler üze -
rinde bilhassa durmalıyız. Bu tedbir· 
ler memleketimize gelen yabancılara 
gü:nrük kolaylıkları göster~lmcsine 
dairdir. Derhal hatırlatalım kı bu top
raklar üzerinde istihlaf etmiş olduğu· 
muz osmanh imparatorluğu gümrUk
leri hakkında yabancılarda - yazıl • 
mış olan makalelerden ve. ha~a kitab-

ı d dolayı _ kökleşmış bır kanaat ar an . . .. 
vardır: Şark gümrükleri ~ahşı~~uz ıı-
lemiyen ve avrupalı için ızahı ımkan
sız gUçlüklerle dolu olan giriş nokt~ • 
landır ki oralarda bir de hamal denı .. -
len müziç mahl(ikun tesaltutuna ug-

rarsınız. . 
G.. ..kler Bakanlığı bu kanaatı umru . 1 h' 

kökünden yıkmak için Ttirkıye e ın-
de en müessir propagandayı yapacak 
tedbirleri almıştır: 

_ y i de olsa yabancı yolcunun 
en üın "'k 

yanında getiroiği zati eşyası .g ru 
resmi vermeden Türkiyeye gırer. 

- Yolcunun otomobil, tayyare v~ 
diğer nakil vasıtaları ile bunl~rda:kı 
yemek ve yatak eşyası, kampıng ve 
spor levazımı, bazı şa~larla, muvak
kat muafiyetten, ve turızmle aHikalı 

ropaganda vasıtası ve matbu evrak 
~ati muafiyetten istifade eder. 

_ Yolcularla turistlerin eşyası lü
zum olmadıkça açılmaz, gümrük mu -
ayenelerini yabancı diller bilen, ~
zik vazifeleri hususi bir kurstan geçı· 
rilmek suretile kendilerine öğretil
miş bulunan memurlarca yapılır. 

- Tirenlerle gelen yolcular ve 
gümrük muameleleri tirenl~rde ve ~y
ku saatlerinin dışında, denız yolu ıle 
gelen ve gidenlerin muameleleri de 
gümrük salonlarında yapılır. Mesela 
Galata ve İzmir yolcu salonları yol
culara sıkıntı venniyecek surette tan
:ı:im edilmişlerdir. 

- İstanbul ve lzmir limanlarında 
yolcuların eşyası İstanbul lim~n iş. 
}etmesinin sıkı kontroluna tabı bu
lunan hamallarca naklolunur. 

- Muayeneler gece veya gündüz, 
yolcu ne zaman gelirse, bekletilme
den yapılır. 

Bu tedbirlerin hayırlı tesirleri şiın
diden görülmektedir. Yabancılar, 

.memleketimiz gelip~i\tik~e . Türki
-·-.ı• ,.;; .. ,rntr1 .. ,.; lcnl:wlıklap, nazik 
muameleleri biribir1etine anlataca\t-
lar ve böylece eski 'kanaatin. yerine 
aksi kaim olacaktır. 

Turian bakımından dikkate alma
mız icab eden bir cihet daha vardır 
ki o da lç Bakanlığımızın tavsiyeleri 

veçhile kasabalarımızda temiz otelle

rin bir an evel teessüsüdür. Turist uğ· 

rağı yerlerdeki küçük büyük belediye 
lerimiz bu lüzumu takdir ederek sey

yahı kaçırabilecek sebebleri ortadan 
kaldırırlarsa beynelmilel turizm ha
reketlerini memleketimizde de iler
lemiş göreceğimizden emin olabili-
riz. 

Nasuhi BAYDAR 

eli saylavı B. Zühtü Akın, Balıkesir 

murahhası B. Fahri Tirit, Konya say
lavı Bayan Bediz Aydilek seçilmiştir. 

İkinci celsede .idare ve büdce encü
menlerinin raporlan okunm'u~ ve muh
telif meseleler hakkında verilen takrir
ler kabul edilmiştir. Bundan sonra ye· 
ni umumi merkez azasının seçimine ge
çi.lerek eski aza aynen bırakılmıştır. 

fayda hasıl olabilecekti. Çünkü bu 
müessesenin dinamit hakkında, patla
yıncaya kadar hiç bir iş yaptığı yok
tu; hatta patladıktan sonra bile fazla 
bir şey yapabildiği de görülmüyordu. 

Birdenbire Leydi Vindermir'in e
vinde bir k~ gecesi buluştuğu dostu 
genç rus ihtiUilcisi Ruvalof hatırına 
geldi. Kont Ruvalof, büyük Petronun 
hayaıtı hakkında bir eser yazmakta 
olduğu ve çarın bir marangoz çırağı 
olarak oturdugu evde incelemeler 
yapmak üzere Londraya geldiği söy
lenmekte idiyse de kendisinin bir ni
hilist ajanı olduğundan şüpheleniyor 
ve Londradaki rus elçiliği onun 1ngil
terede bulunmasını iyi bir gözle gör
müyordu. Lord Artur, tam istediği a
damın bu olacağına hükmederek bir 
sabah araba ile Ruvalof'un Blumburi'· 
de kira ile oturduğu eve gitti. 

Lord Artur, ziyaretindeki maksadın 
ne olduğunu izah edince kont Ruva· 
lof: 

- Demek ki, dedi, siyaseti pek cid
diye alıyorsunuz öyle mi? Fakat her 
türlü pohpohlanmaktan nefret ect'en 
lord Artur, kendi6inin sosyal mesele
lerle hiç bir alakası bulunmadığını, bu 
patlayıcı makineye kendisinden başka 
hiç kimseyi ilğilendirmiyen bir aile 
meselesi için ihtiyacı olduğunu söy
ledi. 

Kont Ruvalof, muhatabının yüzüne 
bir müddet hayretle baktıktan sonra 
onun ciddi olduğuna kanaat getirerek 

bir kağıd parçasının üzerine bir adres 

Çin kuvvetleri ilerliyorlar 

Lanf ende japOıi kuvvetleri 
çin çemberi altındadır 

Paris, 4 a.a. - Çin hUkUmetinln, 
Tokyodaki Çin ıefaretinin kapatıla
cağına ve Japonya ile diplomatik mU
nasebctlerin ke1ileceğine dair gele -
cek cuma günli pek mühim beyanat
ta bulunacağı hakkında Hankeu'da 
bir ingiliz menbaından verilen haber:
ler matbuatı fiddetle al!kadar etmek
tedir. 

Tokyodaki Çin mmlahatgü:siın 
Tokyo, 4 a.a. - Domei ajansının öğ 

rendiğine göre, Tokyodaki Çin maı
lahatgüzarı Yuyang maiyetindeki ka· 
tiblerle birlikte gelecek cumartesi gü 
nü Çine gidecek ve o gilnden itibaren 
Çin sefareti kapalı kalacaktır. 

Kantôna yapıları hava 
• akınları 
Kanton,. 4 a.a. - Bir Çh menbaın

dan bildirildiğine göre, şimdiye ka -
dar yapılan hava akınları ~eticesinde 
7 50 kişi ölmüş ve 1350 kişi yaralan-
mıştır. 

Kanton tekrar bombaİandı 
Hong - Kong, 4 a.a. - 8 japon tay· 

yaresi bu sabah tekrar Kanton'u bom
bardıman etmiş ve birçok noktalarda 
bombalar düşmü§tür. Bazı yerlerpe 
münakalat durmuştur. 

lngilterc Kanton bombardı • 
manını protetJto etti 

Tokyo, 4 a.a. - Domei ajansı bil-

diriyor: İngiltere BUyilk Elçiıi bu· 
giln öğleden ıonra hariciye nezareti
ne gelerek hükUmetinin Kanton bom
bardımanlarını protesto eden bir no
taıını venni1tir. 

Çember altındaki japonlar 
Hankov, 4 a.a. - Kumandanları ge· 

neral Doiharanın dahil olmak Uzere 
Lanfen'de mahıur bulunan japon kuv 
vetleri kendilerini ihata eden Çin 
çemberini yarmak için ümidsiz taar. 
ruzlarda bulunuyorlar. Hopeiden ve 
Lingling'den gönderilen japon takvi
ye kuvvetleri yolda yakalanarak imha 
edilmi§lerdir. Dütmanın muhasara 
hattını yarıp çıkmaaı ihtimali artık 
hemen hemen hiç kalmamııtır. Yiye
ceklerini tayyareler temin ediyor. 

Çinlilerin muvaf fa ki yeti 
Hankov, 4 a. a. - Lien - Yuen. Tan 

ga ihraç edilen dü§m&n kuvvetleri Ha
işovu müdafaa eden çin kuvvetleri ta • 
rafından hezimete uğrattlmıftır. Ja
pon tayyareleri Han§Ovdaki çin mev • 
zilerini bombardıman etmi§lerac ~ hiç 
bir hasar yapamamı§l&rdır. 

Çirılüer ilerliyorar 
Han kov, 4 a.a. - Su~a hücum 

etmek üzere cenub iatikametinde iler -
lemektt olan çin kuvvetleri mühim te
rakkiler elde etmittir. Her taraftan hü
cuma uğrayan ve bitkin bir hale ~len 
japon kuvvetleri demir yoluna doğru 
çekihnektedir. 

B. Metaksas Dr. Arasta 
arasında 

( Baıı 1. inci •aylada ) /ayan 'rabıtaları daha ziyade takviyeye 
telgraflar teati olunmuıtur: yardım eyliyecektir. Size, büyük bir 
Ekaelanı B. Metaksas sevinçle, bu muahedeyi tasdik eden Jca. 

Elen Batvelôli nun projesinin Majeste Kırıl ve na· 
Atina zrrlar Joonseyi tarafından imzalanmış 

Türk_ elen muahedesinin B. M. olduğunu bildiririm. Bozulmaz dost· 
Meclisi tarafından bütün reylerin it· luk ve yüksek hürmet bissiyatırru ka
tifakile tasdik edilmiı olduğunu ek· bul etmenizi rica ederim, aziıım. 
selansınrza bUyUk bir zevkle bildir- Yunan gasetelerinin yasdıkları 
meğc ;şitab ediyorum. Bu unutulmaz Atina, 4 a.a. - Mun.um türk • yu· 
celsede en heyecanlı tezahürler vukua nan muahede8inin tasdiki münasebeti-

--gcı uı1~ v-.ı ... ,;a.ı.. •00rh"'- •len dostlu- le T\lrkiyc }iati~iyc vekili Dr. Rüştü 
ğunu yükseltmiş ve övmii~lerdir. Bu Araı ve Yunan batvekili Metakaaa a
irrsattan istifade ederek ekselansınr- rasında teati edilen tel~afları mevzuu 
zın bu derece müessir bir surette yar- bahiı eden yunan gazeteleri, tekrar 
dım ettiği bu eserin b&§arrlması hak- türk - yunan doltlufu Uzednde duru
krnda en hararetli tebriklerimi sunar yorlar. 
ve sadık dostluk teminatım ile en' . Katimerini diyor ki: 
yüksek hürmet hislerimi tekid eyle- Teati edilen telgraflar iki ~mle-
rim. ket efkarı umumiyceinin haklı aevinç 

Doktor A.ras ve memnuniyetinin yeni ve tahii bir 
Ekselans B. Rüıtü Aru tezahürüdür. İıki memleket arumdaki 

Hariciye Vekili yakın!ık herkea için gıpta edilecek bir 
Ankara dereceyi bulmuttur. Huswıile ki bu ya· 

"Ekselansınızın nazik sözlerinden kınlık iki devletin iıtikbalde elele yü· 
ziyadesile mütehassis olarak, ~ahısla- rümek huıuıundaki kati azim ve ka· 
rrnda türk - elen dostluğunu kuran ve rarlarına iı~inad eylemektedir. 
memleketlerimiz arasında hakiki bir i- Provia fÖyle yazıyor: 
timadlr i~ birliği havası yaratılmasına Teati edilen telgraflardan türk • yu-
bu derece hizmet eden enternasyonal nan münascbatının ne kadar bozulmaz 
vesikaların esaslı yapıcılarından birini olduğunu gösteren bir umimiyct 
tebrik ederim. Dost ve müttefik mem· vardır. Bu munzam muahede iki mem· 
Jeketin Büyük Mi1let Meclisinde vu- leket araaındaki karde9çe münaaebet
kua gelen yeni sempati ve dostluk te- lerin inkişafı yolunda yeni bir merha
zahürlerinin elen milletinin kalbinde ledir. Türk ve yunan milletleri herke
derin bir aksiseda hasıl etmiş oldu- ıin derin bir aaa.biyet içinde bulundu
ğundan emin olmalarını Ekselansınrz· ğu ve tahakkukuna kimaenin ihtimal 
dan rica ederim. Türk - elen muahe- vermediği bir anda aralarında tam ve 
desi büyük eseri, millet/erimizi biribi- kati olarak anla9mıJlardır. 
rine bu derece mesud bir surette bağ- Eleftron Vima gazeteıi de, diyor ki: 

yazdı; işaretledi ve masanın üzerinde 
Lorda doğru sürdü. 

- Skotland Yard bu adresi Öğren· 
.meğe büyük bir ehemiyct verir azi.z 
dostum! 

Lord Artur, gülerek: 
- Onu elde edemiyeceklerdir, aedi 

ve genç rusun elini hararetle sıkarak 

merdivenlerden aşağı koşa koşa indi 
ve orada elindeki kağıdı muayene e
derek arabacısına Soho caddesine doğ
ru sürmesi için emir verdi. 

Orada arabacıyı savup Grik cadde
sine doğru yi:inelerek Beyle meydanı 
denilen bir yere geldi. 

Burada bir kemerin altından geçtik
ten sonra kendini bir çıkmazda buldu. 
Burada bir fransız çamaşırhanesi var
dı ve bir evden bir eve gerilen ipler Ü· 

zerinde asılı duran çamaşırlar, sabah 
rüzg!lrında sallanıyorlardı. Sağ tarafa 
doğru yürüdü ve ye§il küçük bir evin 
kapısını çaldı. Biraz vakıt geçtikten 
ve bu müddet zarfında bütün pencere
uerde bir takım başlar göründükten 
sonra kapt, kaba suratlı bir yabancı ta 
rafından açıldı. ~u adal'J'l kendisine 
gayet kötü bir ingilizce ile ne istedi
ğini sordu. 

Lord Artur, Kont Ruvalof'un kendi· 
sine verdiği kağıdı uzattı. Adamcağız, 
bu kağıdı görünce lordun karşısında 
eğilerek onu evin birinci katında en i
yi döşenmiş bir salonuna aldı. Bir kaç 
dakika sonra lngilterede kendisine 
verilen bir isimle Her Vinkelkopf, 
boynunda şarabla le1ı:elenmi9 bir pe-

çeu ve sol elinde bir çatal olduğu hal
de içeriye girdi. 

Lord Artur eğilerek: 
- Kont Ruvalof beni ıize gönderdi, 

dedi, bir iJ için sizinle kısa bir müla
katta bulunacağım. Adım Smit'dir · . . . 
Bay Robcrt Smıt. Sızden içi dinamitli 
bir saat temin etmenizi rica ediyorum. 

ufak tefek zeki adam, 
- Sizinle tanıştığım için. memnun 

oldum Lord Artur, dedi, telaşlanma· 
yın; herkesi tanımak benim vazifem· 
dir. Sizi bir gece Leydi Vindermir'in 
evinde tanımış olduğumu hatırlıyo
rum. Umid ederim bu bayan iyidirler. 
Kahvaltımı bitirinceye kadar oturmak 
lütfunda bulunur musunuz? Nefis bir 
p~te var; sonra bütün dottlarım, içti
ğım Ren '8rabının alman ıefaretinde 
içilenlerden daha iyi olduğunu aöy· 

lüyorlar. 

1:'.<'rd Artur, bu ıuretle tanınmış ol
dugundan dolayı duyduğu hayreti bi
tirmeden kendisini arka odada üzerin
de imparatorluk markası bulunan so
luk sarı renkli kadehlerden Marko • 
Brüner içer ve bu ~Jhur komiteci ile 
dostane sohbet eder buldu. 

Her Vinkelkopf dedi ki: 
- Patlayıcı saatler, yabancı mem· 

leketlerc ihraç edilmek için elverişli 
mallar değildir. Gümrükten geçirme· 
ğc muvaffak bile oleak,trenler o kadar 
intizamsız İ§liyor ki bunların daha gi
decek yerlere varmadan infilak etme
leri daima ihtimal içindedir. 

Fakat, siz evde kull&limlk isin bir 
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Plevne müdafaası 
(Plcvnc Müdafaaaı. Yazan:. Yiliı
baıı V. von Hcrbcrt. Çcvırcn: 
Nurculn Artam. 186 bUyUk ııayfL 
Fiatı: 100 kuru~) 

Gazetemizin Tercümeler Kütijpha
ne.i yıldan yıla büyüyüp gelifıDCkte
dir. Onu tebrik etmek belki kendi keıı. 
dimizi tebrik etmek olacağı için, bina 
kuranların milli servete bir zerre ilive 
etmekle duydukları haklı 'memnuniye
ti izhar ile iktifa edelim: Kitap §eklİne 
bürünerek toplu ve tüfekli pembe kabı 
ile bugünlerde kitapçı camek8.nlarının 
yeni cazibesini tqkil eden (Plevne 
Müdafaası) kütüphanemizin on yedin· 
ci cildidir. Falih Rıfkı Atay bu kütüp
haneyi teais etmemiı olaaydı bu on yed'i 
cilt bugün mevcud olmayacak ve on 
Y!'di türkçe eser gazetede tefrika edi
lirken okumu§ olanlardan &'ayri kimao
ce mal\ım bulunmıyacaktı. 

(Plevne Müdafaau) run ne maksat
la yazılım§, naaıl bir eaer olduğu bü· 
yük harbta İngiliz orduları ba§kuman
danı olan General Frenç'in kitabın ba.
ımdaki mukaddimesinde izah edilmif
tir. General diyor ki: 

( ••. Iatiyenin bir roman, istirenin 
harb aanab için bir den kitabı olarak 
Okuyabileceii bu eaer aakeri edebiya
tnnız için en değerli bir kazanç olmuş
tur. Bumı dikkatle okuyup güzelce 
tetkik ebnelerini İngiliz orduaunda bu· 
lunan bütün &ubaylara bütün kalbimle 
tavaiye ederim.) 

(Plevne Müdafaası, filvaki, tarihi 

bir eaerdir. Fakat müellifi kıymetli bir 
ediptir. Plevne müdafaasında bulun

muı, türk hamıuetini takdir etmİf, hi.
diaeyi benimsemit 9e biitün smnimiye

ti ile tarif ve hikiye ebniıtir. Bu itibar

la ve General Frenç'in dediği gibi ba
nu isteyen bir roman gibi okuyabilir. 

Fakat. gene generali i§had ediyorum -

eser harb &analı balmnmdan bir den 
kitabı da telakki ecfilebilir. Bu deni 
vermİ§ olan da bir türktür. Şu halde 
General Frenç'e imtiaal ederek ben de 
eM:ri türk eubaylarma taniye edemez 
miyim? 

Terrimeye gelince; muharrir Nw~ 

rettin Artam mütercim olarak bize §İm
diye kadar Kipling'in en güzel eserle

rini ve Şek&pil"m hikayelerini de ka
zandnmııbr; İngilizceye vukufunu bu 
suretle iabat etmİf olan değerli ukada
flllll%ttl türkçesi baklanda ne denebi
lir?. 

(Plevne Müdafaaaı) ru aaMri ede. 

biyabmız için bü.yük bir kazanç teliııWrl 
etmeliyiz- - N. Baydar 

"Bu muahede türk ve yunan dostluk 
ve teşriki mesaisinin inkişafı yolunda 
yeni bir tarihi merhaleyi teV'6ik eyle
mektedir. Rüştü Aras ve Metaksas, bi
ri Büyük Millet Meclisindeki tasdik 
kararını diğeri de, bunun yunan mille
tinin ruhunda yaptığı akisleri tavsifi· 

çin ayni kelimeyi kullanmışlardır. O 
kelime "unutulmaz,, dır. Aynı vasfın 
kullanılmıı olmasın her iki milletin ta 
§ıdığı hisleri açıkça gösterir. Filhaki
ka bu muahede daima hatırlarda kala
caktır. Çünkü, Türkiye ile Yunanistan 
arasındaki bağları kuvvetlendirmek 
ıuretile Balkanlarda iyi geçimi temin 
ettikten başka umumi sulhun muhafa
zasına da yardım edecektir. 

tane istiyorsanız, size bir tane temin 
edebilir ve istenilen neticeyi alacağı
nıza dair garanti de verebilir.im. Bu -
nu kime karşı kullanmak niyetinde 
bulunduğunuzu sorabilir miyim? 
Eğer polise ve yahud Skotland 

Yarda mensub ibirisine karşı ise ai.ze 
yardım edemem. İngiliz polis hafiye· 
]eri bizim en iyi dostlarımızdır ve biz, 
onların ahmaklıklarına güvenerek her 
istediğimizi yapabiliriz. Onlardan hiç 
birisine kıymak istemem. 

Lord Artur: 

- Sizi temin ederim ki bu işin po
lisle hiç bir alakası yoktur. Bu saati 
Çiçester dekanı için istiyorum. 

- Aziz Lord Arutr, sizin dine kar· 
şı bu kadar kuvvetli bir cephe almış 
olmanızı hiç ummazdım. Bugünkü 
günde böyle hissiyat taşıyan pek az 
genç vardır. 

- Korkarım ki yanılıyorsunuz Her 
Vinkelkopf, benim teoloji ile hiç bir 
alışım verişim yoktur. 

• - O halde tamamiyle hususi bir me-
sele olacak bu? 

- Tamamiyle hususi. 
Her Vinkelkopf, omuzlarını silke

rek odadan çıktı ve bir kaç dakika son· 
ra elinde bir yirmilik büyüklüğünde 
bir dinamitle üzerinde istibdad cana
varını çiğneyen hürriyet kahramanı

nın güzel bir kabartma resmi bulunan 
zarif bir fransız saati ile geri döndü. 

-Sonu var-

(1] lngiltcrcniıı cizli PQh& tcıkillitı 
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Mersinde modern 
bir müessese: 

iSi YUVA 
156 talebesi olan 
bir çocuk ~uvosı 

.. .,. • ._ •lllllr 

yuvası da diyebiliriz! 
Menin, (Hususi Muhabirimiz

den) - Meninde ana ve baba
lann büyük bir ihtiyacını karfı
layan ISI YUVA büyük fedakar
bklarla bugün küçük yavruların 
hakikaten ııcak bir yuvası haline 

ıelmiıtir. 
Menin Halkevinin himayesin

de bulunan Isı Yuva, bugün Mer
ımin hemen en büyük binaların
dan birini iıgal etmif ve dahili 
tqkili.b itibariyle en moc:lren bir 
çocuk yuvası haline ıetirilmiıtir. 

Yuvanm kıt ve yu mevsimlerinde 
~ilklerin oynaması için huıuıi yer
lerı: ~uayyen saatlerde günq banyo
su ıçın ıezlonglu teruaları, kum ban
yosu için havuzları, frijiderli ve mü 
ı:ikli yemek aalonları, oyuncaklı ders: 
haneleri, portakal ve muz ataçlariy
le ıüılenmiı yetil ~çeleri vardır. 

Muhitte büyük bir rağbet ve sevgi 
kazanan laı Yuvanın mevcud talebe
ai 156 dır. Bunun 34 dil bu sene ilk 
okulun birinci sınıf deni görmüttür. 
Ve ilk okulun ikinci smıfma girmek 
tızere ilk defa 27 mezun vermittir. 

lıı Yuva küçükleri hatlarında yo
rulmaz, gayretli öğretmenleri aaye
ainde Menin halkına çok güzel ve 
ıen günler geçirten müaamareler ve
rirler. Bu müsamerelerde küçük }'Bf
larına rağmen hayret edilecek dere
cede muvaffak olan küçilkler var
dır. Bu küçüklerin sahne kabiliyetle
ri mimikleri ancak tecrübeli artiıt
lerde görülebilir. Burası adeta bir kü
çük artistler yuvasıdır, denem mü
balağa yapmıı sayılmam sanırım. -

• 
Yukatıcla yav -

rulaT ~nef ban
alıyorlar, 

müeHHe direk
törü Bn. Mürşi
de Soner, •olda 
küçük artistler 
müuunereJe alt
ta iki küçük 
zeybek oynuyor 

• 

Kiİfülıler Hollanda t:lana yapıyorlar 

Ödemişte "ilk kursun,, 
etrafında heyecanh tören 

ôbidesi 
yapıldı 

Feci bir kaza 

Bir adam kireç 

kuyusuna düştü 

Ağır yaralı gözlerini 
kaybetmek üzere 

İzmir, (Hususi) - Kemalpaşa ka
zasında Yeni mahallede 45 numaralı 
evde feci bir kaza olmuştur. Ahmed 
oğlu elli yaşında Besim Subaşı evinin 
bahçesinde kireç söndürürken bir ço
makla kireç kuyusunu karıştırıyor
muş .. Ayağında çizme bulunan Besim 
Subaşı, ayağının kayması yüzünden 
80 santim derinliğindeki kireç kuyu
suna yüzüstü düşmüş, kaynamakta o
lan kireçte yüzü, el ve kolları, bacakla
rı fena halde yanmıştır. Zavallı ada
mın kireç kuyusuna düttüğünü gören 
amele Mustafa oğlu Ali Aşçı yetişmiş, 
kendisini kurtarmıştır. Ali Aşçı, kur
tarmasa imiş, Besim kireç kuyusunda 
tamamen yanacakmış. Yaraları çok a
ğır olan Besim, İzmir memleket hasta
hanesine getirilerek tedavi altına alın
mıttır. Zavallı adamın gözlerini kay
betmesi muhtemeldir. Sıhi vaziyeti de 
çok vahim görünüyor. -
lzmirde yakalanan iki haydud 
İzmir, (Hususi) - Müteaddid hır

sızlık ve cinayetlerin faili olan Kadir 
oğlu Dilaver Kırcaoğlu ve Abdurrah· 
man Hilmi Sönek adında iki firari 
haydud, nihayet yakayı ele vermişler
dir. 

Bunlardan Dilaver Kırca oğlu Ma
niaanın Harmandalı yeni köyünde, di
ğeri de Bergamada yakalanmıflardır. 

Bakırçayı civarında esrarengiz ve 
müthiş cinayetin faillerinin de bun
lar oldukları teebit edilmi,ıir. Bugü
ne kadar meçhul olan maktulün hüvi
yeti de ancak bu suretle anlaşılmıftır. 

Maktul, akhisarlı Hacı Mwatafa Ce
lep namında biridir. Parasına temaen 
feci ,ekilde öldürüldükten aonra hü
viyeti meçhul kalam diye hafı da göv
desinden koparıllllUJ ve bir yere gö
mülmüftür. Hayıdudlann her ikiai de 
gençtir. 

){ ... -La. ı.: ..... m mAJJc.u-....aLlu 
İzmir, (Huuıat) - Seferibisarnı 

Turgudlu köyünde kardeşi Mustafayı 
öldüren Şaban Ali ağır ceza mahkeme
sinde, yaşının küçüklüğü dolayısyle 7 
sene, 6 ay hapse maıhkUın olmuştur. 

İımirde garip bir tehdit 
İzmir, (Hususi) - Karata,ta İnönü 

caddesinde bakkal Samuel oğlu İsak 
Bahar namındaki phıa, garip bir teh
did karşısında kalmııtır. 

.12 yaJında Recep namında bir ço
cuk, dükkana gelmit ve kendisine bir 
mektup vermiştir. Mektupta hüviyeti 
meçhul olan bir fahıa tarafından 20 li
ra göndermesi, aksi takdirde kendisini 
yok bilmesi icab ettiği yazılı imiş .. 

Bakkal çocuğu da alıp karakola kot· 
mut ve hidiseyi haber vermiştir. 

Çocuk: 
- Ben Bahribaba parkı içinde ıu sa

tıyordum. Bir adam geldi, ıu içti ve bu 

i
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YURDDAN RESİMLER 

Diyarbak1rda sur kapılarından: Urfa kapı 

Köy kanununun başarı farından: 

Senelik büdcesi 7.200 lira 
olan bir köy, 10.000 lira 
~·_ıe bir ilkokul VQDIVt\~ 
Ayda. (fluiiia - Da\Mna nahiyea.incle köyler tanılmdan 

yaptınlan ilk okul bina.ama geçen yıl 3750 lira ıarf edilmitti. Köy. 
ler tarafından 1300 lira kıymetinde taş, kireç ve kum teberru o
lunmUJtur. Bu yıl da okulun inpsını tamamlamak için köy büd-
ceaindeo 2118 lira ayrılmıflır. ' 

\ 

On bin liraya çıkacak olan bu oku• 

Aydında Jik maçları lun, yıllık büdceai 7200 lira olan bir 
. . köy tarafından 3 yılda yapılması, köy 

Aydın, (Hususi) - lkıncı devre kanununun en bariz muvaffakiyetle
lik maçlarına bu hafta da devam olun. rinden birini teşkil edecektir. B\I 
muıtur. Sümer spor gelmediğinden Ka- köyde 658 kadın, 614 erkek olmak ü• 
rapınar hükmen galib sayılmıf, Söke- zere ceman 1272 nüfus yaşamaktadır. 
Çine maçını da Söke takımı 3-2 ka- Köylünün devlete ve hususi idare-
zanmıttır. ye yılda ödediği vergi 5641 liradır. 

Halkevi salonunda açılan boks 7215 lira olan köy büdcesinin 2488 
dersleri çok alaka gönnUttiir. Kı_aa lirası sal~ 1366 lirası imce, 2205 li• 
bir umanda bir çok ıençler . ye~~ı- rası haaılit 1156 lirası da çetidli ge• 

· t' B hafta dera alanlar hır gos- 1. d" . . _ _, mıt ır. u d ır ır. Bu paranın 260 hraaı ıd~· 
terit müaabakalı yal\8caklar ır. 2118 lirası mekteb inpaı, kalanı ~ 

ziraat, aağlık bayındırlık itlerine ay~ 

mektubu da bakkala götürmekliğimi 
söyledi. O adamı tanımıyorum. 

Demektedir. 

rılmıştır. 

Saınsunda bahar hasreti 

Bu rakamlar bize köyün bütün me
deni ihtiyaçları dikkate alınarak el• 
de edilen tasarrufla kendi kendini 
bir de modern okul binası yaptırdığı• 
nı belirtmesi itibariyle köy kalkııt• 

ma davamızın tahakkuku bakımmdaıt 
büyük ferah vermektedir. 

ve sahne • • 
sevgısı Dalama kamununda 14 köy vardlf• 

Merkezden batka iki köyde okul vaı
dır. Oçer beter köylük birlik merker 
teri olan bu köylerin okulları da yeni• 
den yapılmak üzeredir. Malzemele,l 

ha:ıırlanmııtır. - O. Becerik 

Aydında buz ihtiyacı 

Fuad TURKAY 

ilamda eski eserler bulundu 
1 

İzmir, (Huıuıl)-Ödemifte ilk 

lzmirde bahk istihsali kurıun abidesinde, o günün de>. 

1 

nüm yılı kutlanmıı, lzmirden vali 

Aydın, (Hususi) - Aydm zirr•' 
bankası, Odemit belediye buzhanesiıı
den her gün buz getirterek kilosu j 

kuruttan halka sattırmaktadır. Bul' 
lar mantar levhalar arasında terteıııil 
gelmekte ve mantar levhalarla kaplJ 
beton depoda saklanmaktadır. Banl" 
evlere kadar hiç bir ücret alma~ 
buz göndermektedir. Bankanın bu ti" 
tebbüıü Aydınlıları pahalı ve pis k-' 
aramaktan kurtarmıttır. 

nasıl artt1r1labilir? 8. Fazlı. G~leç'~n riyasetinde bir 
Konya, (Hususi) - Ilğının Çiğil heyet ııtmıf, cıvar kazalardan 

nahiyesine bağlı Balya• köyü civa- İzmir, (Hususi) - Memlekette ba- da heyetler ıelmiıtir. 
rında bir tepe üzerinde tarihi anıtlar hk i•tihsal ve istihlikinin artırılması Töreode binlerce kiti hazır bu
bulunmuıtur. Hüseyin isminde bir için belediye reisliğince tetkikat yap- lunmUf, top ablmak suretiyle 
adam bu mahaldeki tarlasında yaptı- tırılmış. hazırlanan rapor, Dahiliye bqlamıttır. Bando istiklil mar· 
racağı ev için taı arıyordu. Hüseyin Vekiletine gönderilmiştir. İzmir kör- l •b"d ba fezı'nde pek çok balık vardır. Fakat ba- ımı ça mıf, a ı eye yrak çe-
bir metre derinlikte tat bulmuı. açı- k.l • "Ik ku k h llkçılar, istedikleri yerlerde ve iste· 1 mıt ve ı rıun a raman-
lan yerde iki taş meyd~a çıkmııtır. 1 ı· 1 .+ Ab"de d.b. 

dah dı.kleri zaman avlanamamaktadırlar. an ıe am anmı'l' .. ır. ı ı ın· 
Ayrıca yapılan bir kazıda iki taf a d M • 1 B R f"k 

d k
. ı Balık,.,ıların dilekleri bir raporda e, anısa say avı ay e ı 

bulunmuştur. Bura a tat ve ıreç e :r 1 
d 

· l"k t tesbit edilmittir. Balıkçılar, fenni a- Şevket nce ile diğer bazı hatib-
yapılmıt, bir metre erın ı te eme-
lin bulunduğu anlatılmııtır. Ilgın he- letler atmak için yardım, memnu mm ler tarafından hararetli nutuklar 
yeti tarafından yerinde tetkikat ya- taka dahilinde avlanmak ve geceleri verilmit ve bu tarihi gün, değeri 
pılmıttır. Buradan çıkan taıların üze- saat 24 den ao~~a tehir ~iller~n~~ av- ile mütenaıib olarak yqatılmıı-
• de mahkfık yazılar ve resimler lanmalarına musaade edılmeaını ıste- tır. 

rın 1 .. d d"l vardır. Bulunan bu kıymetli eserlerin mektedirler. Bun ara muaaa e e ı e-
pek eski zamana aid olduğu anlatıl· cek olursa lzmirde timdikine n~aran 
mııtır. Bu eserler tetkik edilmek ü.ıe· on miıli balık avlamak ve balık fıatını Bu sayede fakir halk-da ucuz balık yi-
rc 111iiseye 'Verilecektir. sak ucuzlatmak mümkün olaçaktır. yebilocektir. 

Samsun, (Hususi) - Karadenizin Bunlar müteıebbis ellerdedir. Her 
kıtı ne kad~r korkunç ise kıyılarının sinema daima yüklü bir seyirci küt-~a:ı~ d~ o ıusbette sevimlidir. Kara. lesi bulur. lstanbuldan turneye çıkan 17 günlük gelin nasll öldül 
enız ıyılarında bahara doyum ol- temsil heyetleri de mutlaka Samsuna -" maz ve h ba İzmir, (Hususi) - Karııyakaııw 

er yanı tlı ba'ına b" • ug-rar. Bu yıl lstanbul Halk opereti, ' f" ec1· y "ll"k ır aay Şemikler köyünde terzi Hasan Dik• 
ıy ır. eıı ı ler, billf1r dereler lstanbul opereti, tehir tiyatrosu gibi .ııa b Jm • 1 ' bundan 17 gün evvel İsmet adııtU"'" 
una 1t ıç ere hayat verici rüzgir- heyetler uğramıı ve mühim seyirci c 1 Ka d · bir kadınla evlenmi•tir. Bayan taıo• 

ar ra enız kıyılarının ayrılmaz kütleleri bulmuılardır. Samsunlula-
7 

dostlarıdır. rın aanata kartı besledikleri aaygıya Diker, evlendikten 17 gün sonra e#' 
de ölü olarak bulunmuıtur, TerziniSI 

Samsun da böyledir. Şehir içi:ı ba- v~ ıevgi~e. bu~dan daha güzel bir ve- eski karısından ür çocug- u vannıf fi 
har tanımaz k t d 

_ _ sıka olabıhr mı? b · -s -• ıı an ogrudan dogru- u çocuklar yenı geline bayatını r 
ya yaza geçer. Ve daiına bahara bu- Halkevi, kültürel sahne sevgisi qı-, hir ediyorlarmıf. Bu esrarlı hadiae il' 
ret yapr. lamak için de ön saftadır. Bu yıl bu zerinde durulmakta ve ölümün ~ 

Sumunda iki aeali ainoma vardır • .faaliyet hararetle canlanmqtır. tahkik edilmektedir. 

ilk, 
1 
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Türkiye serbest güreş 
birincilikleri başladı 

uı;us 

lKlNCl DEVRE 

56 lciloda: 
Mutafa .Mkll" (Ankara) Bahri Şu

ray (Srvu) a 1 dakika 25 Mniyede 
tuıla galib, Ahmed Yener (İatanbul) 
Hüseyin Yalçınkaya (Kntamonu) ya 
5 dakika 45 uniyede tuf1a plib, Ali 
Akpınar (Seyhan) Aziz Şlıhin (Edir
ne) ye 1 daıkıib 38 saniyede tUf)a ga
lib, Ziya Günev (Konya) Şefik ıc.ı -
demir (İzmir) e sayı beaabi:le ve ittıi
falda galib. 

61 lciloda: 

Melımed Çil (SllDMlll) Ahmed U
ger (Balıkesir) e 10 dakika 2 euiyede 
tuıl• galib, Abdulı.h Eligöz (Anka
ra) Klzmı YUbel (Konya) ya 7 daki
ka 50 eani.yede tufla p.lib, Halil Yü
zer (İetanbul) Ahmed Abay (Sey

-7-

Enternasyonal müsabakalarda ıeref 
direklerinde bayrağımızı görmek yalnız 

bir temenni değil, bizlere has bir harekettir 

han) a 5 daki·ka 50 uniyede tufla ga---------------------------

!.ı~!.(ır.=~ıı;. c::1 :~ Bugünkü at yarışları nıi.yede tuıla ga.lib, Tevfik BuJcan 
(Erzunmı) Abdullah Yağıl (K.Mta-

;::>ya 
3 

dakib 
29 

eaniyede tut1a Bu hafta birçok yeni atlar görece~iz 
1938 yılı Türkiye cilret birincilik. Ziya G6nn (Konya) Asis ş.hin 66 Kiloda: Bugln ilkblıbar at yantJarmm be- DörJiincü hfa. Sa1Jaoi hfam: 

L_. d"- .... Stad da 1..:- (ıtdirne) - .a dakika 22 ıaniyede tut- da -'-i 
1

___. __ _ 
_, - 19 _,.. yomun -- •- il- Akı.ar (Konya) Nuri Tek- tlnclal -• 15,30 ..- r ....... -~- Dtirt " claba yukarı yqqki IWiıı 
lerce -lrcl ISnllndo lıqlaclL llape- la plip. bot (-an) a 1 dakilıa 40 -iyede da )'&pılacütır. Son haf..ı.rm bil~ bn arab at .. km-aklanı mahoua han· lıiı B. CeW Bayor, Dahiliye Vekili 61 kiloda I ..,.ıa pllb, Niyazı Yıldız (Babkeair) l~yell kotu!-:ı yaldqtıfı ıçın dikaptır. llıramiyeoi 400 lira mnafe-
.. Parti Genel Sekreteri B. Ştikril Kiamı Yükoek (Konya) .. e-..ı Ahmed Beller (SIVM) a 2 dakika 46 dıiter •illyetlenmude kopn ~ at ai 1800 metredir. Bu kOf'l)'O ıiıeıı .,_ 
kaya, Adliye Vekili B. Şükrü Saraç- Çil (Samsun) a 20 aaniyede tu•la ga- .... i1,_..ı_ tutla O'alib HM&n Palo (Sey ve kıırakları da teker teker tehınmi- cakl k'l 

1 

ğ da 0~1 ,..~, ..... .uk lnh' tar VeL:li r .... çuoı:: • • ~ '-••lam 
1 

d O i · lar ve taııya arı ı o ar ata ı 
• u, ~ ve llU' IU lıp; han) Halil Babalı (Edkne) ye 35 sa- ze gelme.e ..., ıt ar ır. nun çın v.,.ılıdır . 

il. Rana Tartıaa. Mebualar .. daha Ahmed Akaoy (Se:plıan) Muotafa nl-S. tutlo pldb, Nuı:edclin Ozpıı ....... a~ma mahoua buılinldl ~- 'liB. Ah;...d Gelit (Unlil) 65 kilo, birçok zevat taraf mdan dikkat ve a- · '1 al (1 da .;--:ııı- L...dar ender ........ ..1ilf ettı. 
Mehmed Duril (Edirne) ye 10 aaıııye- (KeMwno.-.ı) Feridun Aıldin z. s- 1 - -

1 
~ Şemsi Tmak (Bahtiyar) 65 • :' llb ile taldb edilen mtlubakalar bir de tu,ıa plip, mk) • 16 ._;yec1e tutla plib. tımı. bir at ka ababiı ....ıır. Bu ko- Sad k Olıten (Can) 

63 Çok yeni iıtidadlan meydana çıkaran Halil )CUMr ,(latanbul) Abdullah pya yanlı °" d8rt at ve lnaraim l- 1 • 

hakiki bir imtihan oldu. 11 pupun Bqd (Xeeteznonu) ya .ı dtlrika 59 ... 72 lıflodcr ı çlnclea WJd ~ olma JPelmııi Unl (Oktay) 61 • 
-lan yapılı. J'iilt pnçleri ~ bir niyecle tufla pllp. da .......... - ............. ...,.._ A. JCalr (JP.,.t) fiO .. 
•PortmmHkle &'llreftUer' Ye cBretJe- Teriik Bulplı (Braunam) ZUlflkar MI A'rsl O. ~) Haııe,._ caah oliıııCaldır. ••llar• nitlcelerl H. GerUnlı (Boskurt) 59 • 
ri1l Ud turu ıeç ftldt bltirildL MU- Gündüz (İzmir) e 6 dakika 15 aan~ye- s.fpehllftn (Emırum) a ~Miriye• hKlrmdald talunlnlerimlA PNlf8m Avni Hayranh (Duman) 58 • 
.. hltblara.ç~~~ah aat.sek~den n,. k~tsla ıralin · dıe tu§la galib, Fai!k Göken ( atanbul) sıruiyle apiı ya.zcyorUZ! Ahmet co,kun (Mebruk) 57 • ~cıra - nıımmırr-u'tıııı\-('emm)a 1 dalcikl. 57 •- • • lbaaıı Durgun (Necme) 56 ,. 
- - aetlceler alınııaJıtır. 66 /cilada: ni,ede tutla plib, Celil Atik (- ltirlnol :S:.. lllllf ...... , Galip Kun (Yıldıs) 55 • 

'1i!Gn etıtıeJld tören .Nl;yad Yıldıa .(Bolıboir) Nuri Tek- ıa) T.a Yıııt (h~ • J ....... - .. ,.-. - .. lıls s. - cu,..ıı " !14itııı; ııruplar dOn öf1eden .... - hf (Saımım) a 11 ........ il~ ılll _,,.... ...... pllo, ·-- ....... NNI .. -- .. Jıo11o S. Temel (Muaul) 52 : 
• do&u..ıa tehir balıç.mde toplan- tutJa pUp, - (Bal*eolr) ~ Y-.. ıı.. - • '"° ~ ~tur. Galip Kun (lkılde) 51 • dıJor" muntawn bir kafile halin- llwıı>'alu (Seylıan) AlwdBeller (KMaıı-u) l'& 4-- ..,.ı. p- ~-feol 11500 metre ılıremıyaı l!KI Ş. K1%ıltu( (Efe) 48 • 
de 11ı,. meydanına • ııeterek burada (S....). a 10 dakika 56 ııaniyede tu,ıa 111>, - üçıılı (hmir) Darda U- lın~ır. Bu lıiıtucla lıopeiık atlar " Adana .., Adapuardan kotaya tel-lnıı.. ı;elenk koydular. lltiklil muı•· plip; ..ıı (Seyban) a 4 daldlıa 33 Nllliyede ııahıblerl tunlard~r: . grafla kaydettirilen Feryat .. Mob-
Br mwbya uyanık ııö~lk- Giireı leılerayoım reİIİ Feridun Alıünal .(İzmir) Halil Ba- tufla plilı. . BB. 'Mergub Dıncer - Efe II., ş;ıı.. rıılc dllne kadar Anbnıya ıelmemft. 
lcıııra cDret federaaJonu ıeneı oek- B. V elıbi F.mre balı (Edirne) ye 4 dakika 1 aani7ode 

79 
ldloda , ;! Kı~ Y~d";"' Muza~- terdir. Onun için bu kOfU)'& gireblle-

~~rl !; .. l~i ~demirBü!1ı.kı~ ~z; zaruret halini almııtır. Bu mabadla- tuf1a plip. • Galib Xaan _Yıldız. a;::ı~ ı~: cekleri 1Upbelidir. Yıldız birinci im-
e .•-eıç er .. r- . n e dır~ mı'llet;-;.in yilbek ""'·eı ka- Nureddin Özten (Xutamonu) Hü- Faruk aBkıcı (Konya) Hısır Fe- dı y ld bu im f Yda fuya da yazılıdır ve herhalde o llo-

leref a .. defa L.K-1f dıi- ba- &&o ....... •- (C!I---- ) 3 ..1-L"L... . ed rım ve ı ız men zar m da k ih d'l 1tt• •-ıne """V -av ,. ~- biliyedı.af paha biçilmes bir haine ... ae7in Karaca (latanbul) a 15 dakiıkada rah -un a .._,_ 30 aanıy e A karada iki k k tular .
1 

ıu opnuı tere e ı ece ır. -~::.. eı;ı- :raralr. Olldan mm! IM!fade için led· oayı ile.., ittifakla plip; tatla plib, 1-iı Eken (Edime) dl~. Dilerler!": ..:'!ı.teıif ";.!~~ yllzden. kotada on bk at 1tnhc:ıtm 
birler _, __ bulunuyonu Bugila bu o.nan Baltacı (Kaıtamonu) ya 1 da- dola__, 

1 
k tu 

1 
d Jar H fta • nnnedıyoruz. Bunlarm aruından fa. ~ _ _.. .... _ ........... rada ,;;.;:..,. ~ ...-: 72 kiloda: ki .. 45 oaniyede tutla plib, Hw 1n.hi.iy ı:....,i..,"' ma 1 • "y ldı- ...rı atı bulmak çok oordur. Bu oebeb-~ O..... _,.......... t.laoar blar itte bayle bir hareketin tıeu- HU.Cyin B&fpehlivan (Erzurum) Koç (t.t.ıbul) Bekir Şahin (İanir) e ç ma ~ 1 ı- le pnıları oldukça milsavi olduğDa 

...._'" amm qbia ,...._ ,..._ 1-a.--•ı b' bu Faik Göken (latanbul) a 50 auıi7ede uyı beubiy.le w ittifakla plib, Sil-dir rım. ~rinbadenat ~ları gmöriı ~ktLe- tahmin ettifimb atlarm iaimlerini ..aa.ILJ!__.n_.. a...a 1 ... ..:....__ bılrO. •e •-~ ır çalıpnanm ... _ •uyu uaıMlll Can OL.o.... Duman B ~ ... )WC)ICl-WWW ·-- ~-..1- ı.ı..ı--ı f'-L... ded d tuf]a plip. leyamı Ditıçıilriik (Seyhan) Vahid __ , L!l..I- 1.--~-d EX.- yazıyoruz: • awy, . u 'sa~ ;..;.,, L-- -LUL _,,._ uuw, wt va en a ı- .M..:ıı ...a. --~ teaınnı -~- ır •~& 
--....-- _..,_ .- Ali Abmed ugfil (Konya) Numan Ce,., Akar (Ankara) ya aayı heabı bu de beki d' i b. k. mesafenin en kunetli atı fakat tafı-
..._ ~. .... Şef Atatmk m~alnde menfaat ıördüı-a Polat (S-) a 10 ııaıılyede tu,ıa p- ile Ye lttlfalda p1ib. ıcı!:ı.,, çok -: .. ~ 

0
,! 'ra.:::: yacafı yllk çok fula olan Unl~ .. ti ~ üç cl.ı. _..... aajol, aaiol. !,, bir hakikat olarak i• .. et etmek iıt.e- lip · d bi 

1 
i k L-----Lıı· de bu atlarm arama karıtmaaı ıh • 

,.. _._~ ır- ' "'--1...·1 (Bal L • ) T 87 kiloda • en r 1 OfUfU ~ ır. --'i ...J. değ"ld" S • hafif ~-ı artı N..,.. nı~ene rim ki, aerbett cUreıin ana vatanı Muatafa --ut ıaeaır a- • • • . .._. r._. ı ıl'. ~ıyen ~ 
Tarenden soma ıtlreıçıler bqla- Türkiyedir" alattırlaa güret ıerbett lip Yiiit (S...un) a 17 auıiyede tllfla Mebaıed Ali Demir (Kutamonu) llrinci lıotu, ~ya hfam: ile kotan atlardan biri bir ıürpriz ya. 

l'lllda idarecileri oldulu halde 19 lla· cUretin anaaldır. Şu halde tahakku- galip; Şnki Akalın (latanbul) a 3 dakika Uç yqmdald yerlı hallı bn ingi- pabilir. Onun için" "at kaçar baht ge-
)'11 ıtadyomuna pttiler. Burada ken- inana çalqacalDDU dav&yı bqarmak CeW Ayten (Ankara) Enver Akça- 29 uniyede tutla pllb Muatafa g. lis taylara mahtuatur. Mndeai ~ çer,. ıiSzUnU unutmamak ve mUıterek 4lıerını Dr. Behçet -,, mua,_ için lu1amııı - ebltlmiz yoktur. h (~) e 7 dakika 40 saniyede tllfla çllk (Edime) Hiiae,.;. Yener (Sı-~= ~= :.fm- bahlate blru da ,._ lıatl-
llttl. .il-ben federoayaadaıı ııe- En~ cGret mliaalıalarııul plıp. -> a 3 clalrika 11 -iyede tu,ıa P.. da lraaandıklan lıoplara ıılre fazla IArnndır. ;ı beyannamelere ı&e.11:· Ta""': netlceler elde - için belki §Ok 79 lciloda 1 lllr, MeJıa.d Totay (bmlr) Llltfl kilo aldıldanndan fimıP,. kadar her lteıinr:i """' 

aJu. SeJmm Kaptano ve Nun çahfacaizs, fakat herhalde muvaffak 
1 

Boiutan (Konya) ya 1 dakika 30 •· k tulu k laınmn B. Said Ha-lloytonuı - IAltdan "" olacalu. Bu cllıl ll'ljMlıokalarda P- Huır Kas (S-Uu) Ooman ~: Diyede tutla pllb Kadir Elbistan ıı:m R Oflll"' kotaya ,...._ , Uç .. daha yukarı ,.,,. .. oene 
l!lldr. _ ref cllrelderiıule haynlmmı ııar-k (~) ,.. 4 

dakika 
22 aanı7 e (Seyhan) Allpo ıi.Jıin (Anbnı) ,. Bu lilul "":'~ buglln kopc:ak '!.;: nrf~da_ ~ kotu lıuanmamıı ha11o Stadyonıdald tören yalnız bir t.emeanl delil fakat bizlere tufla ~i.p. . ı dakika 17 taniyede tuıla galib, Se- larla beraber ıekbinci haftanm Ata- kan ıngılız ~t ve kıırakla~ ~ıua-

BGtan rtlreKiler uat tam 14 d~ 19 yarqır bir hareket ve llyık olduiu- lımail Ecemen (Ecbr_ne) ~uaa K~ yidahmed Siler (Sumun) lamail A· tilrk kotmunda seyredeceğiz. tur. ~eaafeaı 1400 metre ıkramıye.I ~ Stadyamunda - bırer -. bir ~- Ttlrkiye oer. (la~) a a&J'ı beoalıile ittifakla p '"' (Batıkeair) e 22 oanlyede tu,ıa Bu kotada iL F.....ı Karaw•m 225 bradır. '-fıı. ballnde top'-'t balunuyor- beat ııtiret lılrinclWderl llliloabakala- Up, • plib. Şıpka" Ploryuı B. Ahmed Atman Bu kotuda B. Salih Temelin Glf'o ~d~ Evvell ıeçlt rami yapıldı. An· rmı her yıl ve daha pnif mikyasta ..:e(= (l:~=-idt= A., .,_,_ Ozdemlr n Eain'i B. Nuri Sümer'in gin ve Tqpınar, B. Akif Abon'un 
:""Valılar. lnent cflreKilerimizi cot- burada tekrarıa..t emelimbdir. ya - F 81,qeUe: Kutluçiçefi kopcaktır. Şimdiye b- Fregada, B. Ahmed Atmanm Dafya, lıııa.; ıılkıfladılar. Geç1t reomlnl hl- Bu ıırzumu.sa ortaya koyarken, bil- l1p. H4I "-<! Pehliqn (Edime) YÜnıb dar yaptıkları lıOfular Osdemir .. B. Fe .. ı ıw-n•m Florya i-
llren ırllnKller ııalıaıla toplandı- ge1erlml.dıı ,._ aWıa "" ciddi fu- Sll1eJaıan ~) (~ 2; Tu- (Seyhan) a 1 clalrilra 16 wıi- Şıplraıun diler taylara fallr olduiu- deki at •e lınralıları lıopcaktır. Bıın-~ oalıayı doldurm lıln1erce balk- llyetlerlne ınalıtaç olduı-ı.a ally- •Y!" Namlı __,lb r e ,ede tuf1a plib, Alıımd Yıta..ı er.. nu slfotennlttlr. Onun için bugiin de lar ıırumda aUrat kabiliyeti fazla o-
._ birlikte iatlkW marp- okundu. liyerek onları b\JSIU'Unasda bu yolda aanıyede tutla •- · tanbul) Ali Aralan (Erzurum) a ı da- kofunun birlncilifi bu ilri tay anım- lan Dafya ve Tqpmardır. Fakat Tq-

Bunu müteakiben ıth'et federuyo- seferber olmaya davet ediyorum. sas 87 ldloda 1 kib 37 lalliyede tufla galib, llurad da paylqılacafmı aannediyonu. pınar henils formunu bulmuı bir va-~-relal B. Vehill Emre ııtlreldl al- 1erlme aon _...., 1111111 ııtıret ba- HGae • ~ (S ) M.-ıl Jlerd (Kaatamonu) Rua Çiilaııeıı 0-Pbtci ...... Palont/-I zlyette delildir. Onun için lıotuyu 
-..arla brtılanan IU llylm verdi: reketine btıytlklerimlsin ~lideri Ali ~:a: e7"ıc.s.:: ) 4 da- (Ankara) ya 6 dakika 53 wıiyede ....,_. • 0 en Dafyanm bzanmaaı ihtimali futa-

.. _ Bayanlar, Baylar, kıymete ve her fıraatta a6eterdilderl . ya .u :.ı.a tufla galib. • dır. Çifte bahiı üçUncil ve dördündl Sayın dinleyicilerim, yakın alikaya tetekkllrlerlmlzi lml· kib 2
5 

aaniyede tuıla pılib, KOG Dert ve daha yubrı yqtaki yarım kofu1ar aramda ikili bahiı de dar-...._~938 Tilrlriye aerbett ıtıreı birinci- mayı vazife bilirim. ltGçGık (Edirne) 1:: ~ p· İkinci devre IODunda kan ~elliz at Ye kıtraklara ımhıua dUncil kotudadır. 
~eri mfilabakalan buıtln baflıyor. Bblere diiten vuifelerl eblbls ya):~~ (!:. ) Kadir A- elimine olanlar ~dibptır. lleaafeai 2000 metre ik- ---

Bu milnuebetle yardan en manllı pmak i in ener' imis bol, beyecaw. Hb, Y r ramıyeai 320 liradır. Bu Jratuda kop-
lelırın1n bu - apor alanmda :. -!..ur l lia- (Seybaa) a 1 - 46 -ıı:- Bahri Şoray (SıvM). Htıaeyln Yal- c:ak atlar Ye tql)'&c:akları kilolar fU11• ~e kupan maçları 
toplanan ıb Ankaralılar, ve memle- '" de tufla gal~, Seyid Ahmed : Ç~a (r.tamonu), Azis Şlıbin lardır: 
~tin on bir merkezinden gelen ıpor- Bundan sonra mütlMblıtra batla (Slmeun) Alı~ Şahin (~) Y (Edırne). B. Salih Temel'in Mahmureai 63, 
~ın delerli plnılannda tilrk ıpor nıldı. Teknik neticeler fUdur: 2 dakika on unıy~e tutla gahb, 1': Ahmed Ucer (Balıkeair), llehmed B. Hüıeyin Kahramanm Sada 59, B. 
"1ufunu gi1ref federaayonu adma BİR I N C l DEVRE mail Met (Balıkeeır) MuMafa :::. Durul (Edime), Abdullah Bağıl Fllhri Ataçerinin Ceyllllı 57, B. Bedri 
ttnc1an aelAmlarım. livan (Erzurum) a 5 dakikada • ..,... (Kattamonu) • GarcOn'Un Bozkurt: 52, B. llehmed. 

tok iyi bilirainb ki, alaturka g1. 56 lclloda 1 galib. Nuri Tektq (Sam.un), Ahmed Bet Atak'ın Boskurt II. 50, B. temalı 
!'!babadan oiula ve neailden neaile A.. Rlcl ler (Sıvu), Halil Babalı (Edime), Tetlfin GU!canı 49 kilo. lıtti1raı eden bir anane gibi milli bir Aıbmed Yener (.latanbul) Bllhri Şu- 611"~: Numan Polat (SıYU), Talib Yiğit Bundan evelki handikapta Ceylan-
~ halinde yurdumuzun her tara- ray (Sıvu) a 6 dakikada tufla plip; Yakub TuYall (SeJban) Ali An- (S-...), Durdu ()qlz (SeJban). dan hafif kilo ile kotan Mahmure bi-
~ :vayılmıı bulunmaktadır. Mede- Jluatafa Atkır (Ankara) Htileyin lan (Enunım) a ayı He Ye ittifakıla Osman Baltacı (Kutamonu), Vahid rinci Sacla ikinci olmUflardı. BucBn 
ili dflnyuım her ileri hareketine L Yalçmkaya (Kutamonu) ya 1 dakika galib, Ahmed Yılmu (İetanbul~ llu- Ceyif Akar (Ankara). tqryacaldarı kilolar İle Ceylanm L 
~ uydurmayı gaye bilen genç T6r- 56 aaniyede tu,ıa galip: rad Merd (Katmioau) ya 2 dakika 18 • LUtfl Boiupn (Konya), Alftan Şa- vantajmadır. JPakat hiç bir aman 
ti)'e için her itde oldufu gibi, gll- Şefik Kandemir (İzmir) Ali Akpı- auıiyede tufla galib, Şerif 'Onal (Balı hın (Ankara). Ceylan kofuyu kolay bsanır dene-
~ de enternasyonal tahadald fu- nar (Seyhm) a 3 dakilra 11 ani,ede kelk) Rua Ç6llımes (Ankara) Ja 6 Ali Aralan (Erzurum), 1itua Çök· ma. Rakibleri ihmal edihniyecek ka-~ anan bir ..... ,.,..ır bir tuflapllP,: clMlm301 \ocletatkplib. mu .<~ dar ll•csalicHr•. 

Gençler Birliği ve Muhafız Güıetı &• 

raıundad~Ankara G~ü aaha~da 
yapdan B. ttbnJan maçı çok heyecan
lı ve &Uzel <>Mu. Battan sona kadara... 
tiln ve enerjik bir oyun çıkaran Genç
ler Biriği JdlçWderi Muhafız GücU B. 
talmnmı 2 - 9 gibi mühim bir farkla 
yendiler, 

Bunct.n to11ra yapılan Demir Spor
Güneı B. tabmlan maçı da zevkle tey· 
redilcti. Oyunun cereyanı itibariyle 
mBlni kuvvette ild takım aramda ol
duiu ftirillilyordu. Netekim takımla 
-sa 2 - 2 beNbntik1e bitirdiler. 
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Çocuk ilavesindeki Moskova da Umum Söviyet Ziraat Sergisi 

Evelki haftaki boyaınacayı 
iyi boyayıp hediye kazananlar 
Birer L~·ama Jcarıı uammer Doluca, Dl11rtı.kır !amet pa .. 

#llU3' oblundm 2S İbrahim KU7Umca, Çankın 
kamnanJar ı aut pqa ilk okalaadan 2tS AU İnandık, 

Koan u .. ı orta okulundan iM Tllrklll Adana birinci orta okuldan 219 Ahmet Dai· 
Pekdmair, lemeon cumburi)"et obltaaıdu otla. BU •erdaacılr incirli cacld .. ı 5 de 
330 Orhu Ons, ADJran Etlik ilk obl--· 991Pllhr~i ..._~lr_tl. Aabra erlrelr u ... ınden 
daıi 1H Ydmu 8uak, Ankara wkelt u... - .. _ ... , Ankara pal llı .. lndeo 
ainden sn Tu.bı uav. Ankara Damlapı· 141 A)'dm Okçtaotla. Aabra lıtiklll ilk 
nar ilk olmlaadan 112 Bnlı Biclemir, ı .. oblnall~ SS Mlcalll Erin, Karmariı Uk 
tanblll Uakiktar hlimb'e camii 41 de A>-· o - 214 llebmet Kfiriim, Tama 
ban. Bilecik iabiearlar mlidllrtl B•lm Berk· lılaaffatvacı Haaaa otla Rıfat 01rn,, Dl· 
men km UM1e Berkmen, Ankara erkek 11r1-kır orta okuldan S21 Tahir Altat, 
Jiaainden ıoss Kenan Dinc;man, Ankara u- Ankara birinci orta okuldan 235 Oiuz Ata
lu ilk okulundan 442 Necdet Onla. Anka· mer, Ankara Hamamönü Bulduk aokak 13 
ra birinci okulundan ıısa 1amet Nit, Anka· de A~lah Meeçloilu, Ankara Mimar 
ra lnönii okulundan 1236 Hiiae)"ia Akla,, Kemal ılk okulundan 163 Sabahat Eryıl

C•l•t•• ..,,,.,..,, ..... ,.,, 
ellıııll4en hiçbir letııl ı it ç*""YO' .,. 
...., lıiı411ı helelılilı, • ....,,.,.,. 

rıt• burodo 

YALI DOL IMdo•ı111lao yettılrl 
Oıi. lıot ~ ıectOM ldlııla . Klft4lftlı• ,.... 
.. '9"wıcı ...... ,,,_,..... ........ 

YAUDOl ....... ı.ııı.t"~ hol·- her ....... ıı..ı-. 

1 - Aluatos - 1g39 de Moekovada 
muuı~ blr slraat aerıiıi açılacak
tır. 135 hektarlık l&bayı kaplıyacak 

olan bu aerıtde hububat " ımat mah· 
ıuller nilmuneleriyle orman, çiftlik, 
meyYacılık, hayYancılık terakkileri 
ıısıterllecektir. Sovlyetlır blrlillnde 
kullanılan .siraat aletleri, ıulama ter· 
tlbatı alaç dikme ueullerl, kuraklıkla 
mücadele tar.sları " aalre ·.. saire 
dikkati celbedecek blr ıeJdlde tet
blr olunacaktır. 

Her tilrlll malBmat almak lçln 
(1NTOUR1ST) mümeNilliği İstan
bul Galata Hoftiimyan han) müra
caat edilmelidir. 

Ankara N11eati ilk okulundan 1075 Temel Hmui !. Ankara Dumlupınar okulundan 64 •••••••••••••••••••••••••111111111111110 
Tana, Bartm CambariJret ilk 91nalaadaıı Cu Altm~L 8amaun Çar.-mba Merkez :' ""' 
215 Nerrin Duma. Ankara Dumlupmar o- olnılaadaıı 5S Umlt Kard11, Ankara lnönii 
kuhmdaD 90 Vedat Meral. lıtanbW Edine olnılımduı SU Sedat Ategl, lılalat11 Ba1-
Jrapı Selma Taııruk 17 inci ilk oblclaa 51 tar mfldllrl •uıtalile lıluaffer Sener, la
Bedrl Penat, Ankara Gul liHlinden 545 sıarta Karaataç ınahall•I 151 de Bekir Br
tbrablm Annanh, Ankara İ11Detpa1& lllr o- dinç, Karkamıı lllr olcalaadan 217 Baki U
lcalundan Zekll UlUJUI, Ankara Oul 111 .. rat, Dl11rbakır lamet sıata ilk olcalandau 
ainden 951 8ebap Aru, Ankara Damlapmar 271> P'llrret Maçkan, Ankara tltekin ilk oku; 
okuluadan 514 lllflt Se1laa, Ankara lnöntl landan 759 Öscu luıea, Ankara Necati 
ilk olmludan 629 Mussu Baeann, Bald. ilk oblandan 1017 Nennln Brtöa, Zoqal
ıeblr orta oblandan SU Ttlrlrb y~ dü Mlhatıı-1& olmlımdan 225 Necmi Uran. 
Matla orta olmlandan Sil Huaa Öadath. Aalrara Gul liaeeladea 571 P'llruaD Ardıç, 
llalat11 liHalDden U1 ladrettin A1pU, Zoqaldalr orta okuldan 1009 Plkret Diken. 
Bina nrldat mldllrtlnb lan Fertıa H• ltoan llHllad• 47S HaJdar llıurcı. • 

Berlln'de 
HOTEL TEMPO 

1937 .eneainde Volga nehrile Moekova nehri m""8zam biır kanal vaeıtMile bideıtiriJmitti. Bu MINtle npuda, 
aktarmaaız, Momon'dan Hazer demi ne lıaıdar pctiliyor. 

Resimde 18rüldtlfü gibi, Moekova - Voı,a kanalııun üzerinde .efer yapan büyük vapurlar filoM&, Moekova 
nehri sularında. Kremlin duvarları katı-mda dunıy«. 

Kurfüntendamm'm 
En modem oteli kim otla. Ankara tamet paea im eaatltl· Menla maarift otelinde leYin Tırnasar! 

ailadea 271 P. Kumu, Ankara 1ıtllrW olna. İamlr Kantat mana• lallb ~daDN~ı 
handan 11 Emel Pekiataa, Af_70Dbralalaar Pak, 1amna U...mdea 1040 Orbaa enu.~- Adres: Kurfürstendamm 59/60 
orta lmnDdan 1SS Jıltlberra Unltl, Ankara bat. Dl1U'balm Dlı doktona llahm11t To- Telefon : 32 39 11 
Etlik ilk obbmdaa 17 Olu Yupa. ~!::'U::l~:T~ ~:.~ 
Bı '---ı tal'------•-- nakaıs !aparta ttlccarlanudaa Maıtafa S h"b" T k d rer IR#r poı n;cqc;ıllUlllUl"I 'Giladtb otl11 Ahmet Giladtla, Neyteblr orta Q 1 1: Ür Vatan aŞI 

Ankara Dumlupınar ilk okulundan 672 okuldan 551 Tevfik Brh~t, Menemen !Cu-
Giilbabar Koçak, ltalJa Roma Akadmaide bilb okulundan 425 Cemal Ceyh~!'· • Dıc~.e • 
Sente Katerine via Torino ~ AJten kara Namık kemal okulundan 116 Turkan cu
GUlle, Alman11 · Berlln w Numberpnh yen, Dt,.rbakır lamet 1nön6 o~lund~n 
SS-36 Can ıeven, Ankara ÇankaJa ilk oka- 223 Şeref Karabulut, ~lprbakır ~aya Gok 
landan 1151 Umran erdüıün, Adapuan orta alp okulundan 47 Halat Ozlrök, Dıyar~akır 
okulundan 55 Muaffer Akka,., Ankara orta olmlandan 111 Cuml Adabai, Dıyar
Dumlupmar ilk obluadaa M Giner .. ,. bakır ttccar lla111111t otla Ahmet Abacı, 
lan, Kayacri 1ıtaıyon müdürü kısı Ulvi'• I Zonpldak kosla ilk okulundan 105 Ercun 

Cemil Mum 
Odı klraıara 

Blberk, Ankara htiklll ilk okulundan 132 Gönenç. 13 oda tek yataklı 

39 ton kôğıt ahnacak 
Mikdarı Nevi 
39 Ton Harta ve divar levhaları 

Muhammen 
bedeli 

Muvakkat 
teminatı 

1316.25 Lira 

4 " " " 
• 2 .. " " 

11 .. " " 11 .. çift .. 
6 .. • .. 
1 • .. .. 

2,40 Mark 
3,40 .. 
3,90 .. 
4,40 .. 
5,90 • 
15,90 • 
s.- .. 

• 2805 
OJalann laepanJe alıar acaA. 

i ue .afak au ue telelon oarJır.: 
Okul den kitablariyle tarih ve coirafya dinr hartaları Anatomi divar i BazılannJa laaaıui banyo uar-E -------------

. bo : Jır. i r------------~ 

klğıdı 17550 Lira 

levhaları için !Usumu bulunan % 30 ıifonlu 27 /28 kiloluk 57 X 82 , yun- • • , 

da 24 ton ve 37/38 kiloluk 68 x 100boyunda15 ton ki cecnan 39 ton kiiıd E Kahvaltl: 1,10 Mark E 811 ortak •ınıyor 
kapal'ı sarf uıuliyle aatm alınacaktır. : Çok Urb blr it için bilyilk 

Eksiltme 15. 6. 938 çartamba ı«nü aaat 15 de tıtanbulda Devlet Bumı· Türk vatandaşlara lisan bu-E sermayeli bir ortak aranıyor. 
erinde yapılacaktır. lıteklilerin Buımevimis vemeslne yatıracakları ilk susunda azami kolaylık. Misa-: Kuvvetli teminat verilecektir. 
pey akçeal makbusları .. ,. b'1 mikdar buıka teminat mektubları ile bir· lir/erden daha önce gelem Ortaim bllflil çalıpnası mBm-Ukte....... ---=~ı::~~re:=~·--..---u1a:...n--;;;-ı;=titl~İ· ilılP~WM~=~~ldln~~ol~du~iu~cibi~~çalıpnamMıii!i~~;dai;4tt-re komiıyonu batkanlılma tevd etmeler uDdır. • : le m _ Caldarı ....,_ IDlk\tan u. wna 
ş.rtname paraauı olarak DirektörlilğUmU.den alınabılir. (1605) 3440 \ 11111111111111111111111111111111111"'" adreslerini Ankara poeta kutuıu 

496 numaraya bildirmeleri 3199 

• 

Adana Milll Mensucat Fabrikası 
Ltd. Sosyetesinden: 

FabrikamD mamulatı kaput bnl.-inin fiatlan. 
Genltllk Top kurut 

AaJanlı Tip 2. 75 cm. 36 metre 725 
2. 90 .. 36. 839 

.. ;kah ·.. 4. 90 .. 36 • 725 
6. 90 .. 36 .. 766 

ı ·- Yubrdaki flatlar fabrikamıs teeliml bedeli pefln tedl19Ucllr. 
2 - Bir balyadan noksan olan perakende tnld,at " Mtıf1ara 

"2 sam yapılır. 3 _Tip 2 be.sin balyaı (20) top tip 4" 6 besin 
bal)'aı (25) toptur. 4 _ Kabul edilen. ıiparltler all'Mı ile ı&ıderl· 
Ur. s - Siparif kabultl •e ~ki fabrlbmtzm 1 mayn 1931 tarlbll 
tamimine mtlatenltdr. 2566 
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BÜGÜN·KUMBARANIZA·ATAGAGINIZ· 5· KURU$ 

YARIN·KURACAGINIZ ·EVİN·TEMELlDlR 
u ··= T.C. 

ZiRAAT BANKASI 

Zayiler 
Gaip •• lröpeli- 26 nieanda y enlte

hirde Jandarma mektebi ufaltmdan 
kıaa tüylü san paftalı bir av köpeği ce
ketsiz bir genç tarafından ~una ip 
takılarak g&tUrlllmllttUr. Küçükten be
ri bUyUtUldUtü lçln getirDme.i çok ri· 
ca olunur. Na.kdt mllklfat ta verilecek· 
tir. Gut Muallim mektebi kapıcıama 
mGracat. 3465 • 

Za7i Pediari - TUrkiye arap atlan 
eoy kiltillilniln 2 inci dldiniiı 99 uncu 
aayfa ve ura numarumda kunduracı A
li Uzerine kayıtlı Uten 936 yılında Uzeri
me çevrilen Keskin adlı atın pedigriai 
o vakit zayi edilmitti. Bu kerre yeniMni 
alacatımdan elkilinin hiç bir kıymeti 
kalmadıtmı ilin ederim. Adananın 
Belveren kByUnden Mehmet oflu HU-
aeyin Ipk. 3470 

Ka11p makbmlar- Dekoruyon U. 
mited Şirketi namına 3CMM~l7 tarihli 
316005 numaralı ve 9-11·937 tarihli 
334680 numaralı İltanbul İthalat ıüm
rüğti ruim makbu.slan kaybolmuıtur. 

Yenileri çıkarılacağından eakile~ 
hükilmleri yoktur. Emek Nakliyatı U-
mumiye Ambarı. 3456 

Zayi - Ankara maliyesinden aldl
ğım tekaüd maaı cüzdanımla beratımı 
ve nUf uı kağıdımı kaybettim. Bulanla
nn insaniyet namına halde babkçı Sa· 
miye göndermeleri akal takdirde yeni -
teri almacatmdan bUkUmleri olmadılı 
ilin olunur. Ankara leyb bsettln ma· 
halleai Alanbey sokalı 6 numarada 
Hall1e Gökçe 33915 

Zayi - Kızılay müf ettlflerinden 
Muıtafa Tibaı'ın vekili olarak tekaüt 
maa~mı almakta olduium kendi ve 
Mustafa Tibu'm mühllrilnil kaybet
tim. Yenisini yaptıracatımdan eskisi • 
nin bGkmil olmlıdılım Uln ederim. 
Emine Tibaı 3412 

.,111111111111111111111111111111111111111. - -i Dr. Bôsıt Orek § 
------------------------------------------------------ - -- -E Cebeel Merkez Butaneal : 

MiSKET ŞARABI, 

a·oo el. 
70 • .. . 

SOFRA 
ŞADA PLARI 

uo e&. 
200 • 

fO • 

•ooln• . 
70 • .. . 

Sark kromları T. A. S. den: 

Atelye Şefi aranıyor 
Şirketimizin Erıanimadea cinrmda G.lemeoda bulu- -

nan merkezinde çalıpnak üzere bir atelye tef ine ihtiyaç 
vardır. Vazifesi buit bir tamirhane, demirhane ve maran
pzhaneyi idare etmek, baralarcla ;r&pıluı puçalann mal
zeme ve İtçilik hesablannı tutmaksa da, icabı halinde na
zik parçalann toma, freze ve saire gibi itlerini biz..t ya
pacaktır. Taliplerin anayi mektebi mezumı olmw tul· 
tır. Maden i9lerinde ve demiryolu atelyelerinde bu gibi ua
tabqılddarda bulwımut olanlar tercih olunur. Ev, tenvir, 
teshin tirkete aid olmak üzere iktidanna ıöi'e 130.- liraya 
kadar ücret verilecektir. Taliplerin mubtuar tercümeihal
leri, boneervia auretleri ve bir Eok>iNflari,.le beraber 
(Şak Kromları T. A. Ş: • MM:lea;) • •11ine ı re c•atl.n 
11.zımclır. 3488 

2880 

Cildinmo tabrit edla ı•ırini 
• • 7 ilıtıNenm 

Diinyenm IMr tlılo:fmda MWe 

aeve Jmlltad o, " cildi -.... 
tan IODl'a penwk .-

,. ıptm 

c~ 

hraı lli(allfannı hllnınaı. 

Çankaya Ec:ır- esinde 
Daima toluk maden ıuyu bulununus. Reçetelerini.si ucus yaptı· 

rabilinini.s. Yeniphlr Bakanlıklar n1111ı 1D1f1Utlyet C..Sdnlnde 
2717 

§ iç Baetalıldan miltehU9DI § 
5 Her lln hutalanm Y enife- = 
§ bir Meputtyet caddesi Orek5 
: aparbnanmda eaat ıa deni 
5 eoma kabul ed •. T.l: ,_, 5 

iMNiSAR 5ARAPLAAI 
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Macar hikayesi 
-.... 

İNTİKAM 
Nöbetçi Eczaneler 

Pazar : Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Pazartesi : Halk ve Sakarya 
Salı : E&e ve Çankaya " 
Çarıamba : Sebat ve Yeniıehir 
Per,embe : İıtanbul eczanesi 
Cuma : Merkez \' l~n : Zoltan Szitnyai 

.. Vtonıobil Kelenföld istasyonunun 
~liııue durdu. Kadın, telişla ~ndi . 
~tek, bir türlü elini bırakmak ıste
~Ordu. Tekrar, tekrar öpüyor ve 
Si 1nı ~ı:ada bira~ daha ah~oy~~. i
lü rı ielışı giızel bır takım sozler soy
~ ~ordu. Kadın hırçın bir hareketle e
~~1 Çekti. Ürkek gözlerle etrafına ba
""llQı. 

t ':" Şimdilik adiyö Kalman, dedi, ti
tılt kaçıracağım. 

.-Sık adımlarla istasyona doğru yü
'lldü. 

b l::rkek dalğın gözlerle arkasından 
c ~lyordu. İçinden bir ses: - Gizli-
t lakib et onul Diyordu. Marta son 
~nlarda çok değişmişti. Şu daki
t ' da Öyle zan ediyordu ki, arkasından 
~teıc bu değişikliğin sebebini bir an
r a~ıayacaktı. Fakat kelbine bir ü
> IUıtu çökmüştü. Yerinden kıpırdayamı 
~Otdu. Direksyonun başında dakika
~~ hareketsiz kaldı. Nihayet arka
~ hıriken otomobillerin yol isteyen 
~rnaıarı onu dalğınhğından uyan
~~· Motörü harekete getirdi. Başı 
\..-Uyor, kulakları uğulduyordu. 0-
'!Qobi} bir aarhoı gibi iki tarafa yal-
vurarak tehre doğru &idiyordu. 
ltnan yolda dütlinliyordu. 

4'uta nicin Kelenföld istasyonun-
tj \;.-·.......,,.i\.& .... -- • ,_. -!~ 
~udapqtenin göbeğinde olan şark 
~· yonuna otomobille gidemezler 
~)~.i ~. Dctnek ki; kendisiyle bir ara
da ~orunınek istemiyordu. Fakat bun
dı Oe lllahzur vardı? Nişanlısı sayrlır
tc. ;'1~nla evleruneğe karar verdiğini 
J.t ndısıne kaç defa söylemişti. Yoksa 
~tta, OtlQ inanmıyor muydu? Bu im
t" 11Zdı. Çünkü; onun yüzünden ka
q/ndan ayrılıyordu. Kardeşiyle ara
~ açılm1'tı. İki kardeş ayni müesse-

Çeviren: F. Zahir Törümhüney 

Marta'nın ilk düşüncesi hemen has
tahaneye telefon etmek oldu. Sonra 
saatine baktı. akıt çok dardı. Şimdi 
hastahaneyi bulmak. Alfilcadar servis
ten malılmat almak en aşağı on, on beş 
dakikalık bir işti. Zavallı Kalman, bel
ki de hayata gözlerini çoktan kapa
mıştı. Şimdi böyle kötü bir haber al
mak istemiyordu. Yarım saat sonra 
sevgilisiyle Viyanaya doğru uça<:aklar 
dı. Kompartimanda onunla ba§ baıa 
geçireceği saatler gözünün önüne ge
lince bütün vücudu tatlı bir ürperme 
ile titredi. Telefonu açtı. Taksi ista&
yonuna telefon etti. Acele bir otomo
bil istedi. Aralarında artık her feyin 
bittiği hakkında Kalman'a yamırş ol
duğu mektubu masanın üstünden al
dı. "Zavallı nasıl olsa artık bunu o
kuyamıyacak" diıyerek parçaladı. Kl
ğıd sepetine attı. Bir iki dakika sonra 
taksi onu istasyona doğru koşturuyor
du. ... 

, 
~ 
~ 

Cumartesi : Ankara .. 
HALK ve YENi 
SiNEMALAR 

Seanı .. atleri 
HerP!1 

'/ENl 

14.45 
16.45 
18.45 

HALK 

14.30 
16.30 
18.30 

YENl 
Cumartesi ~eri HALK 

n 
14.45 
16.45 
18.45 

YENİ 

11 
13 . 

Pazar ıünleri 

13 
14.30 
16.30 
18.30 

HALK 

11 
13 

14.30 
16.30 
18.30 

14.45 
16.45 
18,45 

Geceleri l&llt 21 de 

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

Ya ihbarı: (1521). - Telefoı;ı. müra-
c::ımıehic: (1023-1024). ~ Şehırlerara
sı: (2341•2342). - Elektrık ve Hava~az! 
Arıza Memmluiu: (1846). - M~ıerı 
Şehir Anbarı: (3705):-: .Tak. ı ı. Te: 
lef on numaraları: Zıncırlı camı cıv:ırı. 
(2645, 1050, 1196). - S~ma'?pazan cıva
rı: (2806, 3259). - Yenı!jehır, Havuzba
şr, Bizim taksi: {232~). - Ha:vuzbaşı: 
Güven taksi: (3848); Bırlık takaı: (2333) 
- Çankm cadde11i, Ulus taksi: (1291). 

Otobüılerin ilk vcıı aoD 
Seferleri 

Sabah 
İlk 
ııefer 

Ulus M. dan K . dere'ye 
K. dere'den Uluı M. na 

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

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

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

Ulus M. dan Etlik'e 
E~lilı:'ten Ulut M. na 

6.45 
7.15 

7.25 
7.10 

6.30 
7.00 

6.00 
6.30 

6.30 
7.00 

Akp.m 
Son 
sefer 

23.00 
23.20 

23.00 
23.20 

20.00 
20.30 

21.00 
21.30 

21.00 
21.30 

Aylar geçti. Şimdi evinde gene yal- Uluı M. dan Cebeci'ye 
nız başına kalmt§tı. ~tabını karıJtı- Cebec:i'dcnUlııa M. na 
rryordu. Kalmanın bir kenara atdmıf 

Cebeci'den AL fabl. ra fotoğrafı eline geçti. Gözleri yapra- A1. fabl dan Cebeci'7e 

7.00 
7.00 

7.00 

23.00 
ıs.oo 

-.-
rak resme baktı. Taınati diltilndil. O-

17.00 

nun uğruna kendisini bu kadar seven Yenftelıir'den Ulua 11. na 7.00 23.00 
· · H lb k' T Uluı M. dan Yenlıchlr'e 7.10 2S.OO adamı feda etmı9t1. a u ı; ama, 

onu vüz üstü bırakmıstı. Kalınan bu- S. ~n'rıdan Akköpril'7c 6.15 7.00 
nu yapmazuı . .ı.ı:cvaıli·.katwcııu • ·~-""-..!:.'.ı- ~ --· -'•• ı:ı ıın _ ~ı:. 

Acaba Kalman ne olmuştu? Pqteye 
dön-düğü gündcnbcri kaç defa onu a
ramak istcdL Fakat bir türlü ceaar~t 
edemedi. Sorduğu zaman ölüm ~ 
rini alacağını tahmin ediyordu. Bunu 
i§itmekten korkuyordu. Hiç olmana, 
şimdi belki hayattadır. Bir gUn olur 
görürüm diye kendini teselli ediyor
du. Hakikati kulağiyle işittiği zaman, 
artık bu ümidi de kalmıyacaktı. 
Tamaşı düşünüyordu. Son zaman

larda hiç yoktan aralarında milnaka
şalar çıkıyordu. Erkeğin kendisinden 
bıktığını gözlerinden okuyordu. Bu-

§ U. Meydanı ile lıta17on araaında her 
bet dakikada bir nfcr olup tren .sa
manlan seferler daha ıuktır, 

' il U. Me7danı ile Yenifehir, Bakanlıklar, 
Cebeci, Samanpuarı arasında ..at a 
den 20 ye kadar vasati her bet dakika
da; u.at 20 den 21 o kadar her on da
kikada; .. at 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her IS, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferlr;:- vardır. 

§ Akpmlan Ulus Meydanından uat 23 
deki son seferlerle bunların Ulus Mey
danına dönUıleri sinemaların dağılış 
saatlerine tlbldirler. 

Poata Saatleri 
dapcştede tirenden indikleri zaman TcahhDtlil 11 e kadardır. 
Tamaşa sordu: Posta saat 19 a kadar lıtanbul cihetine 

- Şimdi ben ne yapacağım? mektub kabul eder. 

> e Şube müdürü idiler. Odaları yan 
~~ olduğu halde biribirlerinin ka
~~ı açıp da bir çift lakırdı bile ko
~ Uyorlardı. Bazan koridorlarda 
~·t'ıla~tıkları olurdu. SeJamla§tllamak 
~rı başlarını çevirirlerdi. Bütün bun
~~ırta'nın yüzünden olmuştu . Hal
~ 1

; Marta kendisi için yapılan bun
bi/edakarlığa karıı onunla bir otomo
~ de görünmekten bile çekiniyordu. 
~e son günlerde Marta'ya bir dur
~ luk bir soğukluk gelmifti. Bütün 
lti teketıerini kalın bir sır ~rdcsi ör
~t0tdu. Yona? .. işin ucunda bir er
~ Parmağı mı vardı? Şimdi hatırh
'tı du. Geçenlerde evde otururlarken 
~~fon çalmıştı. Marta heyecanla 
li~tofonu eline alarak kıp kırınızı ke
~ ı, bir yüzle: "Yanlış diyordu. A
~'tını.z numara burası' değil". Bu 
~ket, Kalman'nın gözünden kaçma
tq 1· l'elefonla arananın Marta oldu
~lfla ttnindi. Fakat, kadının oynadığı 
Ct: ~nanmıf gibi görünmüştü. Bir
)ıı~1te direksyonu kırdı. Şark istas-

Erkek soğuk bir tavırla cevab ver- Tren S a a t J er j 
mişti: Ha}'darpap'ya 

- Tabii, gene es.kisi gibi biribiri- Her sabah 8.20. Her 
akwam 19.15 ve 19.50 
de (Pasartcsi, per
ıembe, cumartesi 
Toroı ıürat.) 

na doğru çılğın bir süratle git
stc başladı. Marta'yı, istasyonda 
ttt~ bir erkeğin beklediğine kanaat 
~. l ~fti. Onları orada yakalayacak
~~}'ona yaklaştı. Yolun tam dö-

tinde bir taksi ile karşıla~tı. İki 
· ~ il biribirine ıürünürcesine geç
~ ltnan yanından geçen taksinin i
~tt t Otura kadını, Marta'yı gördü. 
1-111daki erkeğe sokulmut bir şeyler 

t1Yordu. Beyninden vurulmuşa 
~· I>emek bütün şüpheleri haki-

. 'ti. Kan baJına hücum etti. Bir 

11 
)e içinde karannı verdi : Derhal dö

~~klinin peıine takılacak ve onları 
.. ~ileaktı. Artık ondan sonra ne o

. Buraaını allah bilirdi. Sürati kes 
~ direbiyonu çevirdi. Otomobil 

tı~1~etrelik bir süratle elektrik di
'r d.11 UatUne doğru fırlad!1 Koca de
l~ bir anda yere yuvarlandı. 

~rt~ faciayı ıatah gazetelerinden 
• ~1• liavadislere gö~, x müeaae· 
kr ~törlerinden Kalman Lombis-

~ ııtaayonu civarında feci bir o
' hl ~azaaı geçinni,ıi. Kendisini 

t •lınde memleket hutahanesine 
.,~tlardı. Ameliyatını yapan ve 
r·' altına alan doktorun mütaleası-0"' hayatından ümid kesilmişti. 

mizi seveceğiz. Yalnız her gün buluş
mamıza imk~n yok. Seni acviyorum. 
Seviyorum ama benim de çalıtıp ha- Samsun hattına 
yatımı kazanmam lazım. 

: Hereün 9,35 (Kayse-

Sonra şapkasını çıkararak bir ya
bancı gibi selam verip ayrılmıştı. lş.te 
o gündenberi telefonla bile aramamış
tı. Bunları düşünürken gözlerinden 

ri, Sıvae, Amaeya bu 
hat Uzerindedir.) 

Diyarbakır hattı : Hereün 0.35 
Zonruldak hattı ı " 15.oo 
Kırıkkale'7e ra7otobüı • 16.05 

iri yaş damlaları yanaklarına doğru G O N D E l I K 
süzülüp akıyordu. 

Kalman'mn resminin üzerinde biri
ke ntozları mendiliyle sildi. şık bir 
çerçeveye koyarak misafir salonunda
ki masanın üstüne yerleştirdi. 
Kapının .zili çalıyordu. Telaşla koş- ' 

Hicri - 1357 
Reblill'üıir: 6 

S. D. 
Güneı: 4 28 

Rumi - 1354 
May11: 23 

S. D. 
Akpm: 19 37 

tu. Kapıyı açtı. Baştan a§ağı siyahlar çekenlerin titrey«:n ıcaiyle aöylemeğe 
giyinmiş genç ve çok gUzel bir kadın- başladı: . 
la• karşılaştı. Yabancı kadın yavaşça - Sizi ziyaret etmek ve kocamın bı
içeri girdi. Başiyle hafif bir ıelam ve- raktığı bir emaneti tealim etmek için 
rerek: geldim. Bu, onun son arzuların.dan bi-

- Ben, Kalman Lombiski'nin karı- ri idi. 
sıyım. - Dedi. Hiç bir fCY anlamamıı gibi kadının 
Marta'nın gözleri karardı. Düpne- yüzüne bakıyordu . Birara gözleri res

mek için dıvara tutundu. Biraz ken- me doğru kaydı. Kalman gözlerini o
disini toplayınca misafirini salona al- na dikmiş nihayetsiz bir şefkatle ba
dı. Demek kendisi için tel'lkedilen ka- kıyord_u. Titredi. 
dın buydu ha 1 Rakibinin hu kadar Siyahlı kadın çantasını açtı. lçin-
~nç ve güzel olduğunu hiç tahmin et- den bir demet banknot çıkardı: 
memişti. Acaba kendisinden ne isti- - İtte madam. - Kocamın ıize bı-
yordu? Yoksa çaldığı saadetinin hesa- raktığı emanet. . 
hını sorrnağa mı gelmiş.ti? Hiç olmu- Marıta ne söyliye«ğini şa§ınnıştı. 
sa masanın üstlinde duran kocasının Baıını salladı. Tekrar mendiline ka
re5mi~i kaldırabilecek kadar vakıt pandı. Artık gözlerin.den boJanan 
bulabilseydi bari. Kadın daha salona Yifları zaıbtedcmiyordu. Yabancı ka
girer girmez fotoğrafı görmüştü. Yan ?1~ 0 n:u tcaelli ve parayı kabul etmesi 
yan bakıyordu. Sessizce yer gösterdi. ıçın hır kaç kelime daha söyledi. Fa
Sonra kadının siyahlara bürUnmüş kat emeklerinin ~!• gideceğini anla
solgun yüzüne baktı. Her şeyi anla- y:nca uıulca yerınden kalktı. Selim 
mıştı. Bir kabahatli gibi yavaşça fısıl- bıle .vermed~? çııkıp gitti. • 
dadı: Bır. ka~ gun aonra ölünün kardeşı 

_ Öldü mü? Lombıskı Karol geldi. Çok nazik bir 
Kadın başını önüne eğdi ve gözleri- surette _kardeşinin so? a~zusun&.n ve 

ni kapadı. Marta daha fazla kendini emanetınd~n. bahs~tt~.-~ır kaç güne
tutamadı. Mendiline kapandr. Sanıla, vel yengeaının getırdıgı banknot des
sarsıla ağlamağa ba,tadı. öteki kadın t.~si~i mey?ana çık.ardı. Kabul e~esi
hiç sesini çıkarmadan buhranın biraz nı rıca ettı. 

geçmesini bekledL Sonra çok iztiraö -Sonu var-

l'''ö;·~~·~·~~·~·····~···;·~~·;·1 
1 yı !dönümünde! 
ı .............................................................. . 

Şiirleri 

Bir rüya parçası olan 

Haşim 
A hmed Haşim'in ölümünün beşinci yıldönümü 

münasebetiyle Halke~inde hazin bir ihtifal 
yapıldı ve Suut Kemal Yetkin; Haşim'le olan eski 
dostluğunun hatıralariyle süslediği, iyi ha.zırlanmıJ 
bir konferansla, beş senedenberi gözlerini çok aev
diği bu dünyanın rengine ve Iflğına kapamış sanat
karı bir gün için canlandırdı. 
Haşimin Paris'e ilk gelişinde aralarında kurul

muş olan dostluğun sonraları nasıl kuvvetlendiğini 
anlatan konferansçı dedi ki: 

"- Hiç unut-
mam; bir sonba- _ ........... Anlatan : ......... ... 
har akşamı, Gym-

nase tiyatrosunda Suut Kemal Yef kı'n 
o zaman muvaffa 
kiy~t kazanan bir 
piyesi görmeye gidecektik; fakat 
bilmem nedeft bu fikirden vaz geç
miş, Senmiıel'de, Sen nehri karşı
sında bir kahvede oturmuştuk. O 
akşam gözlerinde derin bir hüzün 
vardı. Oturduğumuz iki saat zarfın
da iki kelime söylemedi diyebili
rim. Sonra kalktık, bir müddet ya.. 
vaş yavaş yü:-üdük; Lüksenburg 
bahçesinin önünden geçiyorduk ; 
havada uyuşturucu bir sıcaklık var
dı. Haşim, gölgesinde birçok bü
yük şairleri barmdırm19 olan ihti
yar çınar ağaçlarına u.zun u.zun 
baktı. Sonra oradan geçen bir çif
ti gözleriyle süzdü. Tekrar yürü
meye koyulduk. Ben de o sari sü
kf1ta kendimi kaptırmıştım. Sükf1-
tu dağıtmak iç.in bir vesile bulma
ğa çalışırken o ansızın kolumu tut
tu: 

mükemmel şekilli düzgün mıstala. 
rın meftunu idi. Sembolistlerin e
linde ise, mnıralar rUya kapılarını 
açan büyülü b.irer altın anahtarı .o
luyordu. Rüya, edebiyata sembo
lizmle girdi. Bu.rüya edebiyatında 

• bütün bakIJlar içe çevrilmif, dışar
dan içimize akseden parıltıların te
maşasına dalmıştır. Hangi milliyet
ten olursa olsun, her sembolist şair 
Haşimin .. Göl saatlarr,. nm ba§ına 
koyduğu ıu krtayr, kitabına bir 
mukaddime yapabilir: 

Seyreyledim e~k§li hayatı 
Ben Hav.ııhayalin sularında 
Bir aksi mülevvendir onunçün 
Arzın bana e~carü nebatı. 

Garb sembolistlerinin eserlerin-
den parçalar veren konferansçı, Ha
gimin şiirlerinde bütün u.ydıkları
nın bulunduğunu aöylemit: ••-Ha

vah vermek için şu hakikati dalına 
göz önünde bulundurmalı: Sanğat 
bir mizaç ve şahsiyet meselesidir. 
Aynı mizaçta olanlar aynı sanğatı 

kendilerinden benimserler. Ayrı 
mizaçta olan kimesclere de aynı 
sanğatı ideal sanğat olarak göster
mek boştur. Yüksek şahsiyetlerin 
ifadeleri olan sanğatlarda aşağılık 
ve yukarılık değil, ancak başkalrk 

mevzuu bahis olabilir. Haşimin şii
ri, diğer şiirlere bcnzemiyen, ba§ka 
bir şiirdi. B,Cdeninin, ruhunun. hü
lasa şahsiyetinin ifadesi olan J§rk 
ve gölge dolu bir şihdi. Maziye gö
mülen sevdiklerimizin seslerini an
dıran bir şiirdi. Böyle bir şiir -
zevke, mizaca, anlayışa göre - ya 
sevilir; ya sevilmez. Fakat; sevil
mese bile hürmete layıktır; çünkü 
hayatını aanğata bağışhyan bir 
,tahıiyetin ifadesidir . ., - Biliyor musun, dedi. Hayatı

mın bugün en acıdrfım seneleri, ti
ir ağruoda hraf ettiğim llCOelerdir. tim. demittir. Hayata olan eonsuz ~----------------

H aşim bu Jledbin hükmü, saa
det ve ne~ içerisinde etra

f rndan geçen çiftlere bakarak ver
mişti; fakat dünyanın hangi zevki, 
hangi Anı, hangi saadeti ebedi? Her 
fant şey gibi hazlara da ebediyet 
veren sanattan baJka ne olabilir? 
Haşim buglin aramızda ya§ıyoraa, 
yarrn da yaşryacaksa sanatı ile, uğ. 
runda hayatmı israf ettiğini aöyli
yerek yandığı sanatı ile yaşıyacak
tır. 

Bunun içindir ki, bugün burada 
söyliyeceklerim Haşimin fant tara
fına değil, sanatına yani, ebedi ta
rafına aid olacaktır. Haşimin sana
tından bahsedildiği :aman fransız 
senbolizminden bahsetmemek müm
kün olamaz. Onun sanat hayatı 
senbolizmle o kadar kaynamıştı. 
Göl saatları şairinin sanat anlayışı
nı ve sanatını kavramak için umu
miyetle senbolizmden bahsetmeyi 
zaruri görüyorum. Yalnız senbol
den ve senbolizmden bahsetmeden 
önce, birçok asırlar ilhamını, şek
lini ve ifadesini şarktan alan ede
biyatımızın Tanzimat hareketi ile 
garba teveccühünü hatırlatmak is
terim.,, 

B. Suut Kemal Yetkin şarka mü
teveccih olan türk edebiyatının 
manzarasını, ifade bakımından di -
ni, tasavvufi, yazılar, methiyeler, 
naitler; şekil bakımından arab ve 
acemden intikal eden aruz vezninin 
uzunluğuna ve kısalığına uyarak 
mahiyetini kaybeden. bir dil olarak 
sıraladığı karakteristik noktaları. 
nın bir izahını yapmış: fransız sen
bolizminin muasırı olan Serveti 
Fünun edebiyatının parnaıyen şi
irden ileri gidemediğini işaret et
miş ve mavi siyahtan verdiği mi
sallerle bu görüşünü isbat ederek 
dedi ki: 

"- Bizde sembolizmi anlayan da
ha d~ğrusu duyan ve onu hülya do
lu mızacına ınezcederek şahsi bir 
kılığa sokan filphcsiz ki Ahmed 
Haşimdir.,, 

B. Suut Kemal Yetkin· bundan 
sonra, sembolizmin ne d~mek ol
duğunu izah etmiş, onun türlü e
debiyat devirlerinde inki§af seyri
ni anlatmıştır: 

Sembolizm, 1880 senelerine 
doğru Fransada yayılmağa 

başlayan Schopenhauer felsefesi
nin yani her §eyin bir tasavvur, bir 
hayal (illusion) olduğunu iddia e
den bedbin, esrar dolu felsefenin 
edebi ifadesidir. Derin bir (subjec
tivisme) e dalan sembolist şairler 
eşyayı hulyalı ruhlarının fekil bü
zücü menşurundan temaşaya dal
dılar. Parnasyenlcr vazıh çevreli, 

11CYgialnden, tatmin edileıniyen ia-
teklerinden dolayı daima karanhk 
ve yarı karanlık görmcğe ahpış-

tı.,. . 
Her bUy{ik pirde olduğu gibi 

Hqimde de realiteden, realitenin 
bayafıhfından kaçmak, idul, mu
hayyel bir beldeye ırğınmllılr iati
ycn bir ruh vardı: Hatim hemen 
bUtiln filrlerinde daima tah'ayyUl 
ettiği (o belde) nin iştiyakı ile ya
nar, mecruh gönlUne eeaeizliği ora
da arar: 

O belde? 
Durur menatıkı duşirei tahayyül-

Mai bir ıkpm 
Eder üstünde daima irim; 
Eteklerinde deniz 

de? 

Döker ervaha bir süktlnu menam. 

Haşimin bütü!l hayatı bu hayal -
hakikat trajedisine sahne olmuş

tur. Şiirleri bu trajedinin izlerini 
taşır. 

S enbolizmin mUhim lcadların
dan biri de ıerbcet nazımdır. 

Nazmı deruni ritme uydurmak en
diJesinden doğan ve Fransada 
Jules Laforgne, Guatav Kahn gibi 
mahir aanğatkarlar bulan serbest 
nazım, Hqimin elinde harikulade 
bir mwıiki ve hocation vasıtası ol
muıtu. Hqim en güzel senbolik şi
irlerini bu nazım tekniği ile yaz
mıŞtır diyebiliriz. Ruhu gibi dağı
nık olan bu nazımla tifasız melali
ni, bize duyurmağa çalıştı; fakat 
ıstrrab onu yoğurdukça .anğatı da 
olgunlaşıyordu. 

Haşimde (Syrtes) lerin senboliz
minden (Stancc.s) lerin classicis
mine ·geçen Moreaa gibi hayatmın 
son demlerinde yeni bir (clasai
cüıme) yaklagmııtı."Şu eon manzu
ıncıi ,bu olgunluk devrC6inin son 
bedbin pir mcyvasıdır. 

TAHATTUR 

Bir acem bahçesi: bir seccade, 
Dolduran havuzu ateşten bade: 
Ne kadar gamlı bu akşam vakti: 
Bakışın benzemiyor mutade/ 
Gök yeşil, yer sarı, mercan dallar, 
Dalmış Ustilndeki ku~lar yide . 
Bi.ıe bir zevki tahattur kaldı, 
Bu sönen, gölgelenen dünyade, 

İşte son devrinin olgun, klbik 
Haşimi. 

Ölüm onu ~uıturmamıt olsaydı, 
kim bilir, o, ruhumuza daha neler 
fısıldayacaktı ? 

Senbolizm hakkında, senboliz
mi hisli ve hülyalı phaiyetinde eri
ten Ahmed Hqim hakkında s5yli
yeceklerim bunlardır. Hqimin san
ğatı ideal bir sanğat' mı? Örnek tu
tulacak bir sanğat mı Bu suale ce-

6 

1 

• 1) 

Dünkü ~.apraz kcJimelerin 
halledilmiş şekli 

Soldan sağa: 

l· İdman hareketi. 
2- İ&yan eden - Ar. 
3- Fcryad • otuz gün. 
4- Mükemmel. 
5- Bir kaç ada. 
6- Aiacın kolu. 
7- Bir nota - dair - ıual edatı. 
8- Bayrakdar. 
9- Eziyet - en iyi odun. 

Yukırıdın •ı•lıyı: 

1- Köylerde asayiıe bakan. 
2- Hıristiyanlık peygamberi - beraber. 
3- Milyondan sonra geh:n rakam - &a-

mekten emir. 
4- Likin. 
5- Asmaktan emir - Bir erkek iımi. 
6- Sanmaktan emir - evin UıtU. 
7- Takımın ilk heceıi - nota. 
8- 1 talyalı. 
9- Yarımın ilk hecesi - pibe. 

İzmir Enternasyonal 

Fuarına hazırlanınız 

20 ağustos 20 eylül 

1938 3--7041 
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RESMİ İLANLAR 
M. M. bakanhğı 

5 hangar yaptınlacak 
M. M. Vekaleti Sat.n Alma Ko-

Bayındırlık Bakanhğı 

Lama demiri ahnacok 
Nafıa Vekaletinden : 

16 temmuz 938 cumarteai günü saat 
11 de Ankarada Nafıa vekaleti bina
sında malzeme ekailtme komiayonu 
odasında ceman 3375 lira muh;unmen 
bedelli Haydarpapda aif teslim ,artı· 
le 25 ton lama demirinin açık eksilt
mesi yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 253,13 liradır. 
Eksiltme ıartnameai ve teferruatı 

Ankarada nafıa vekaleti malzeme mü. 
dürlüğündcn parasız olarak alınabilir. 

lateklilerin muvakkat teminat ve 
prtnameainde yazılı veaikalarla bir
likte aynı gün saat 11 de komisyonda 
lıazır bulunmaları lazımdır. 

(1611) 3298 

İstanbul -Edime yolunda asfalt 
kaplamah 11se inıaatı 

Eksiltme ilanı 
Nafıa Yeki.Jetinden: 

l - Kırklareli vilayeti dahilinde 
Lüleburgazdan itibaren Edirne iatı· 
kametinde takriben 38700 metre uzun· 
luğundaki yolun tesviye, aınai imalat, 
pa ve asfaltlı kaplama ve teferrwatı 
inpatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
çıkarılmıştır. Bu infaat ile iki senelik 
mütemadi tamiratının keşif bedeli 
(1.480.059) lira (67) kunıttur. 

2 - Eksiltme 16.6.938 tarihine mü
aadif perteıribe günü aaat 16 da nafıa 
vekaletinde §Ola ve köprüler reisliği 
eksiltme komiayonu odasında yapıla
c.aktır. 

3 - Eksiltme ,artnamesi ve buna 
müteferri diğer evrak 37 lira mukabi
linde mezkur reialikten alınabilir. 

4 - Ekailtmeye girmek iateyenle
m 58.152 liralık muvakkat teminat 
vermeleri, ve nafıa veddleti.nden alın
mıı müteahhidlik veeikaeiyle bir defa 
en az dört yüz bin lira bedelli aafalt 
kaplamalı yol veya mümaaili inşaatı 
muvaffakiyetle ikmal etmif olduğuna 
dair pa ve köpriiler iıdareei rei.U
tladen alumut •Hik• -- O l Hl 
Jizımdır. 

5 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu
nun tarifatı dairesinde hazırlayacak
ları kapalı zarflarını iıkinci maddede 
yazılı vakitten bir aaıat neline kadar 
komisyon reialiğine makbuz mukabi· 
tinde vermeleri muktazidir. Postada 
olacak gecikmeler de kabul edilemez. 

(1606) 3260 

İktisat bakanlığı 

Daktilo aranıyor 
lktiaad Veki.letinclen : 
Türkçe ve Franaızca dillerini iyi 

bilen ve her iki dilde yazı makinesiy
le çabuk ve doğru yazan bir daktilo 
alınacaktır. 

Talipler aruında Haziranın 8 inci 
çarpmba günü saat onda müsabaka 
imtihanı yapılacaktır. lateyenlerin 
hüviyet ve tahail belgelerile birlikte 
Zat itleri Müdürlüğüne müracaatları. 

(1712) 3457 

Adliye bakanhğı 
Çorlu noterliği 

Adliye Vekaletinden : . 
Çorlu noterliği açılmııtı~. Imtıhan

sız ve imtihanla noter olabılmek şart
larını haiz talihlerin bir ay içinde ve
kalete müracaatları ilin olunur. 

(1642) 3441 

Fabrika lor 
3 ton difenilimin ahnacak 
Aakeri Fabrikalar Ummn Müdür· 

lüiü Satm Alma K~iayonun~an: 
Tahmin edilen bedelı (8160) hra o

lan 3 ton Dif enilamin askeri fabrika
lar umum müdürlüğü Ankara satın al
ma komisyonunca 25 temmuz 938 pa
zartesi günü saat 15 tc kapalı zarfla 
ihale edilecektir. Şartname parasız ~ 
larak komiayondan verilir. Taliplerın 
muvakkat teminat olan (612) )irayı 
havi teklif mektuplarını mezkllr gün
de saat 14 e kadar komiayona verme
leri ve kendilerinin de 2490 sayılı ka
nunun 2 ve 3 maddelerindeki veaaikle 
mezkQr gün ve saatte komisyona mü • 
racaatları. ( 1648) 3318 

s ton sanlralil ahnacak 
Aakeri Fabrikalar Umum Müdür-

1-iü Satm Alma Komisyonundan: 
u Tahmin edilen bedeli (97 50) lira o-

lan 5 toıı untralit Askeri Pabriblar 

Umum Müdürlüğü Ankara aatın al
ma komiayonunca 22 temmuz 1938 cu
ma günü aaat 15 de kapalı zarf ile i
hale edilecektir. Şartname parasız o
larak komiayondan verilir. Taliplrin 
muvakkat teminat olan (731) lira (25) 
kuruıu havi teklif mektuplarını mez
kur günde aaat 14 de kadar komisyo
na vermeleri ve kendilerinin de 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerin
deki vesaikle mezkur gün ve saatte 
komiayona müracaatları. (1649) 3319 

Müleahhid nam ve hesabına 
15 ton kaolin kumu 
Askeri Fabrikalar Umum M"d" J" 

i 
.. S u uru. 
u abn Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (900) lira 0 _ 

lan 15 ton kaolin kumu Ankarada as
keri fabrikalar umum .. d" l" ~ .. mu ur ugu sa-
tın alma komisyonunca 20.6.938 pa
~ar~esi günü saat 14 de açık eksiltme 
ıle ıhate edilecektir. 
Şartname paraaız olarak komisyon

dan verilir. Talihlerin muvakkat temi
nat olan (67) lira (50) kuru' ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerin
deki veaaikle mezkllr gün ve aaatte 
komisyona müracaatları. (1673) 3375 

Gümrük ve inhisarlar B. 

Memur ahnacak 
Gümrük ve lnhiaarlar V ekale

tinclen : 
1 - Ankarad açık 20 lira aylıklı bir 

yer için liae mezunları araaında müaa
baka ile memur alınacaktır. 

a) Müsabaka 13. 6. 938 günü aaat 14 
te Ankarada yapılacaktır. 

b) Müaabakaya girebilmek için me
murin kanlnunun 4 üncü maddesinde 
yazılı tartları haiz bulunmak, 

c) Yaıı 30 dan yukarı olmamakı 
d) Müracat edenler erkekse askerli

ğini yapmıt olmak, 

2 - Bu İl için 390 lira bedel tahmin 
edilmit olup muvakkat teminat 30 lira 
25 kuruştur. 

3 - İhale 13. 6. 938 pazartesi günü 
saat 15 te yapılacaktır. 

.. 4 .-:- .. ı_s~ekli]cr prtnameyi levazım 
mudurlugunde her gün görebilirler. 
... 5 - İsteklilerin en çok ihale günü 
ogleden cvel mutlaka teminat parala 
rrnı vekalet veznesine yatırarak ala
cakları makbuzlarla tam saatinde alım 
satım komisyonuna müracaatları. 

(1655) 3322 

Benzin ahnacak 
Gümrük ve inhisarlar Vekaletin· 

den: 
1 - Vekalet binek ve hizmet oto

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

2 - Eksiltme 20-6.938 pazartesi gü
nü saat onbeşte vekalet binasında top 
lanan alım satım komisyonunda ya
pılacaktır. 

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

4 - istekliler şartnameyi parasız 
olarak vekalet levazım müdürlüğün
den alabilirler. 

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

6 - Açık eksiltmeye iştirak ede
ceklerin muvakkat teminatlarını ev
velden vekalet muhasebe veznesine 
yatırarak alacakları makbuzlar ile be
raber yukarda yazılı gün ve saatte 
komisyona müracaatları lazımdır. 
Muayyen saatte makbuzları ile bir
likte gelmiyenlcr eksiltmeye i9tirak 
edemezler. (1713) 3458 

Ankara Belediyesi 

miayonundan: • 
1 - İzmirde Gaziemirde yaptırıla

cak be! adet ahflp çatılı hangar inp· 
atı kapalı zarfla ekailtmeye konulmu• 
tur. 

2 - Hepainin ketif bedeli 100.329,10 
yüz bin üçyüz yirmi dokuz lira on ku
ruttur . 

3 - İlk teminat (6266,46) altı bin i
ki yiiz altmıt altı lira 46 kuruftur. 

4 - Ke9if, proje ve şartnameler 
(520) kuruıa M. M. v. Satın alma ko
misyonundan alınır. 

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

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

tır. 

(1604) 3297 

Askeri mekteplere 
maaşh ög retmen 

aranıyor 

1 - Kır.ık.kale askeri aanat liaeaine 
riyaziye, Erzincan aakeri orta okulu
na riyaziye, tabii ilimler, Konya aake
ri orta okulu ile Ankara gedikli erbaı 
hazırlama orta okuluna birer riyaziye 
öğretmeni alınacaktır. 

2 - İeteklilerden: Kültür öğretme
ni olanların veya öğretmenliğe kanu
ni ehliyeti bulunan devlet memurla
rının mükteaep hakları göz önüne a
lınmak ,a.rtiyle 30 : 40 lira uli maaı. 

Yüksek okul mezunlarından olup 
yeniden ilk memuriyete geçeceklere 
de barem 12. dereceden maa9 verile
cektir. 

3 - Öğretmenlik için baflıca ,art-
2 - İateklilcr 10. 6. 938 a.kpmına 

kadar vekalet zat itleri müdürlüğüne Elb• k d • 1 k lar ıunlardır: 
ıse, un ura ve sane a ınaca a) Öğretmenlik kanuni va.ıf Ye eb-

bq vurmalıdırlar. (1703) 2424 Ankara Belediyeainden : liyetini haiz olmak. Yani: (Lise için, 

İdare binası yaplırllaok 
Lıım-ftar U.... MicHirlüiün • 

1 - Su itleri müstahdeminine üniversite riyaziye tul>e9inden, yük
yaptırılacak 73 takım elbiae, 54 takım aek mühenditl mektebinden veya yük
Tulum elbise, 68 çift poatal, 5 çift tek öğretmen okulu riyaziye tubeein
fotin için iatekli çıkmadığmdan açık den mezun olmak.) 

~'"Jirtiiiime~;""Ptt;)lli!niiiilnHlliıt"V~~·~lifLi~o:n~~·~n~u~za~u~kn~ııt~ı~~:_.. ..... ~~~Orta~~mekıt~~eb~l~e~r~i~çin~:~Y~·1~ık~a~n~da!_?Y~&.z~~ . ; rtname n pro 
K.anta yaptırılacak idare binası in- dır. men okulundan mezun bulunmak "-
patı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 3 - Muvakkat tcmnatı 87,20 Hra- hud üniveraitede imtihan vererek eh-
konmuıtur. dır. Iiyetnamc almıf olmak.) 
il - Ketif bedeli "32642,, lira "56,, 4 - Şartnamesini görmek iltiyen- b) Yaşı 45 den yukarı olmamak TC 

kurut. muvakkat teminatı "2448.20,, lerin her gün yazı itleri bletnine ve emekli bulunmacmk 
liradır. isteklilerin de 14 haziran 938 sah gü- c) Aekerl okullarda en az üç Hile 

III - Eksiltme 16-6-1938 tarihine nü aaat on buçukta belediye encüme- himneıti f&l"tsU olarak Ubul etmif ol-
raatlayan perıembe günü aaat 15 de nine müracaatları. (1670) 3327 mak.. 
Kabataıda levazım ve mübayaat ıube Sa I k b'I l"sf'kl ı 4 - Yukarıda yazılı prtları ıam.a-
sindeki alım komiıyonunda yapıla- h 1 olomo 1 a 1 en men taııyanlardan iıtekli olanlar di-
caktır. Ankara Belediyeainden : lekçeleriyle birlikte hal tercmııe.i, 

IV _ Şartname ve projeler "1.64,, 1 _ Otobüa idareainde bulunan 256 hüsnühal varakaaı, nilfm teekereai au-
lira bedel mukabilinde inhisarlar le- dıı. 200 aded iç eski lastiğe istekli reti ve noterlikçe musaddak: diploma 
vazım ve mübayaat ıubeaiyle Anka- çıkmadığından açık artırması on gün veya ehliyetname suretlerini Ankara
ra. Erzurum Bapnüdürlüklerinden uzatılmııtır. da ukeri liseler müfettifliğine gönde-
ve Kan müstakil müdürlüğünden ah- 2 - Muhammen bedeli 3700 liradır. receklerdir. 
nabilir. 3 - Muvakkat teminatı 278 lira- 5 - Üçüncü maddede yazılı evrak 

V - Ekailtmeye ittirak etmek isti- dır. ve aaik ve genel prtlara nazaran öğ-
yenlerin fenni evrak ve vcsaikini in- 4 - Lastikleri görmek isteyenle. retmenliği uyğun görülenlerden lü
hiaar inpat ıubcaine ibraz ederek ay- rin her gün otobüs idarcai anbar mc- zumlu diğer evrak aonradan istene-
rıca vesika almaları lazımdır. murluğuna ve isteklilerin de 19 hazi- cektir. (1551) 3140 

VI - Mühürlü teklif mektubunu, ran 938 cuma günü saat on buçukta 
kanuni vesaik ile inşaat şubemizden Belediye encümenine müracaatları. 
alınacak ehliyet veaikasını % 7,5 gü- (1682) 3359 
venme paraaı veya mektubunu ihtiva K• 1 k d kk 1 
edecek olan kapalı zarfların eksiltme 1 ra 1 Ü ô n ar 
günü en geç aaat 14 de kadar yukar
da adı geçen alım komiayonu başkan. 
lığına makbuz mukabilinde vcrilmiı 
olması n poata ile gönderilecek mek· 
tuplarm da bu aaatte komiayonda bu
lundurulmaaı llzımdır. Poatada ola
cak gecikmeler kabul edilmez. 

(3155-1636) 3276 

40 fotmahk aeneı bllyraklar 
blstull1eık 

Ankara Belediyesinden : 
Halde 27, 47. 65, Samanpazarında 

26/ 1, 24/ 2, 22/ 3 Atpazarında 24/ 23, 
196/ 116 numaralı dükinlar 17 temmuz 
938 cuma gününe kadar pazarlıkla 
icara verileceğinden her cuma ve aalı 
günleri aaat on buçukta belediye en
cümenine müracaatları. (1645) 

3282 

Münhal memurluklar hakkında 
Belediye Rei.aliğinden : 

G
.. "k 1 h' l V • . Su lıleri Müdürlüğünde münhal 
umrv ve n ıNr ar eki.leüa- · 1 • ı · · · · t'd memurıyet ere tayın en ıçın ıı ı a 

den : : verenlerin 7-6-938 aalı günü saat 15 
1 - 938 malt aeneainde ne,redilecek den itibaren nüfua tezkeleriyle s11 

tahminen 40 formalık genel buyrukla- müdürlüğüne müracaatları. (1719) 
rın bastırılması pazarlığa konu1mut- 3461 
tur. 

2 - Bu i9e 960 lira bedel tahmin 
edilmit olup muvakkat teminatı 72 li
radır. 

3 - İhale 10-6-938 cuma günü saat 
15 de yapılacaktır. 

4 - lateklilerin evvelden teminat 
paralarını vekllet vemeaine yatırarak 
alacakları makbuzlarla '>elli gün ve 
aaatte alım aatım lromiayonuna müra

caatları. 

(1618) 3301 

Kitap bastırılacak 
Gümrük ve inhisarlar Veki.letin-

elen: 
ı - 938 senesinde netredi}ecek tah 

minen 18 formalık kurı kitabının bas
tırılmllı pazarlığa kcxıulmuıtur. 

Bir ewrak memuru ahnacak 
Çocuk Esirveme Kurumu Genel 

Merkezinden : 
Genel markezin evrak memurlu

ğu açıktır. Lise tahsilini bitirmit ve 
askerliğini yapmıı bir memur alına
caktır. isteyenlerin vesaikalariyle 
birlikte genel merkeze müracaatları 

bildirilir. 3463 

Operatör 
Dr. Necdet Albay 

Cebeci Haatahanesi atız, çene yüz 
hastalıkları mütehaaamı 

Hastalarını pazardan mlda her gün 
15 den itibaren Atatürk Bulvarı Fo
to Cemal apartımanı No: 6 da kabul 
eder. 3471 

Bir makina müendisi aranıyor 
M. M. Vekileti Satın Alma Komi .. 

nundan: 
1 _Milli müdafaa veklleti inpat 

'ubeaine kalorifer ve sıhhi teaiaat it
lerinde mUteh ... ıs olmak ve hizmete 
girdikten aonra iki aen~den e.vel ay
rılmamak .. rtiyle ücretlı ve dıploma
h bir makine mühendiai almacaktır. 

2 - Talihlerin apğıda yazılı vesa
ikle An.karada vckilet inpat tubeıinc 
bizzat veya tahriren ve iatida ile taleb 
edeceği ücret mikdarını da bildirmek 
üze~ müracaatları. 

a) Kendiainin ve evli i11e aile.inin 
nüfus tczke-reai asıl veya tasdikli su· 
retleri. 

b) Askerlik vesikası. 
c) Zabıta ve adliyeden ahnmı' hüs

nühal vesikası. 
d) Tam te'ekküllü he~ti sıhhiye 

raporu. 
e) Şimdiye kadar çahttığı yerlerden 

almı, olduğu vesaik. (1676) 3405 

2 hangar yaptırılacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

mi•yonundan : 
1 - Eski§ehir hava okulunda ya

pılacak iki adet ahfap çatılı hangar 
in,.atı kapalı arfla eksiltmeye ko
nulm~tur. 

2 - Keıif bedeli (40.134.64) kırk bin 
yüz otuz dört lira altın .. dört kurut
tur. 

3 - Eksiltme 17 - ha.ziran - 938 cu
ma günü aaat 11 de Ankarada M.M.V. 
utın alma komiayonunda 19pdacak
tır. 

4 - İlk teminat 3010,10 üç bin on 
lir& on kurqıtar. Kefif proje •e tart· 

nameler '1#1 lnm19a kolaisyondMı alı
nır. 

5 - FJmiltme,.e girecekler lıtanunt 
teminat ve 2490 aayılı kanun1Hl 2 ve 3 
cü maddelerinde yazılı belgelerle 
müteahhidlik vesikaları ile birlikte 
eldif melttublarını ekeiltme aaatinden 
behemahal bir aaat evveline kadar An 
karada M.M.V. aatın alma lı:ıomiayo

nuna vermeleri. 
(1603) 3296 

lomutanhk binası yaphr1lacak 
M. M. Veki.leti Satm Alma JCo. 

mi•yOnmadan : 
1 - Kütahya tayyare alayında yap

tırılacak komutanlık binası inıaatı 
kapalı zarfla ekailtmeye konulmuı
tur. 

2 - Kctif bedeli (66432,05) altmıt 
altı bin dört yüz otuz iki lira bet ku
rut olup ilk teminat 4571 lira 61 ku
ruştur. Keşif proje ve ıartnameler 
333 kurup M. M. V. aatm alma Ko. 
dan alınır. 

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

4 - Ekailtmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 aayılı kanunun 2 ve 3 
cü maddelerinde yazılı belgelerle mü
teahhidlik vesikaları ile birlikte tek. 
lif mektublarını eksiltme aaatından 
behemehal bir aaat evveline kadar 
Ankarada M. M. V. aatın alma Ko. 
reisliğine vermeleri (1701) 3445 

Hangar inşası 
M. M. Vekaleti Satm Alma JCo. 

misyonundan : 
1 - İzmir tayare alayında yaptırı

lacak (F) tipi bir çift hangar inıaatı 
kapalı zarfla ekailtmeye konulmuıtur. 

2 - Ketif bedeli (252.901,25) iki 
yüz elli iki bin dokuz yiiz bir lira 
yirmi beJ kuruttur. Ketif proje ve 
prtnamcler 1265 kurup M. M. V. sa
tm alma Ko. dan alınır. llk teminat 
13866 lira bet kuruftur. 

3 - Ekailtme 22 haziran 938 çar
pmba günü aaat 15 de M. M. V. aatm 
alma Ko. da yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanunt 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
cü maddelerinde yazılı belgelerle mü
teahbidlik vesikaları ile birlikte tek. 
lif mektublarmı eksiltme aaatmdan 
behemehal bir aut evveline kadar 
Ankarada M. M. V. aatm alma Ko. 
reisliğine vermeleri. (1700) 3444 

lomutanhk binası yaphr1lacak 
I
U U V.J,.a ı..r.: ıa..t- Al-& X

• ı; ıa....a- ı 
1 - Jkkitehlr tayyare alayında 

yaptırılacak komutanlık binası kapa
lı zarfla ebiltmeye konulmuştur. 

2 - Ketif bedeli (66450 lira 05 ku
nJftUr.) Keıif proje ve ıartnameleri 
333 kuruıa M. M. V. satın alma Ko. 
dan alınır. tık teminatı 4572 lira 51 
lıturuıtur. 

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

4 - Eksiltmeye ıirecekler kanuni 
teminat ve 2490 aayılı kanunun 2 ve 3 
cü maddelerindeki beleelerle mü
teahhit vesikaları ile birlikte tek. 
lif mektublarmı eksiltme aaatından 
behemehal bir saat _,yeline kadar 
Ankarada M . M. V. aatın alma Ko. 
reisliğine vermeleri. (1699) 3443 

A. Levazım Amirligi 

Pavyon inşası 
Ankara Levazan Amirliii Satm 

Alma KomiaYonundan : 
1 - Çakmak hastahanesinde yeni

d~n yapılacak güney pavyonu ile ko
rıdoru kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuttur. Ketif bedeli 28651 lira 6 
kuruıtur. tık teminatı 2148 lira 83 
kuruıtur. Ekailtmeai 23 haziran 938 
pcrıembc günü saat 11 de Erzurumda 
askeri satın alma komiayonunda ya
pılacaktır. Şartname keşif ve resim
leri her gün komiayonda görülebilir. 
Teklif mektubları belli günde belli 
saatten bir saat evvel komisyon bat
kanlığına verilmi9 veya posta ile gön
derilmit bulunacaktır. Talihlerin bu 
gibi in,aat iılerinde ehliyetleri oldu
ğuna dair veaika ibraz etmeleri ti. 
zımdır. (1698) 3442 

Odun ıhnacak 
Ankara Levazım Amirliii 

Alma Komiayonundan : 
1 - Siirttcki birlikler ihtiyacı ~in 

1,200,000 kilo odun 20 haziran 938 pa
zarteai günü aaat 9 da kapalı zarf uau
liyle Siirt tümen aatın alma komiavo
nunda alınacaktır. Muhammen bedeli 
18000 Ura, muvakkat teminatı 1350 li
radır. Şartnameyi görmek iatiyenlerin 
hergün it saatinde ebiltmeye gire
ceklerin me.zkar günde saat 8 e kdar 
teklif mektuplarını komisyona verme-
leri. (1566) 3150 

Sade ya§ı ahnacak 
Ankara Levazım Amirlifi Satın 

Alma Kam.iaJGBandan : 
D. bakır garniaon birliklerinin ee

nelik ihtiyacı olan 34000 kilo iade yat 

S-6-19~ 

kapalı zarf uauliyle eksiltmeye koll" 
muttur. İhaleai 11 buiran 938 cuıııat' 
tesi günü aaat 10 da D. Bakır le'l&IJIO 
amirliği satın alma komisyonunda y~· 
pılacaktır. Muhammen bedeli 29325 ıı• 
ra muvakkat teminatı 2200 liradır. t~ 
teklilerin ihale gün ve saatından ~~ 
saat evel teklif mektublarını satın i 
ma komiayonu baıkanhğına ve.nnel~ 
ve prtnamcsini her gün komısyo~ 
görebilecekler. (1488) 2918 

Toz şeker ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabll JJ-

ma Komisyonundan : . 
1 - Ankara garnizon birlik ve ~ 

csaeaelcri için 40.000 kilo toz ıekerill 
kapalı zarfla ekailtmesi 13. 6. 938 ,r 
at 15 de Ankara Levazım amirliği ,r 

1 . ~~ 
tın a ma komısyonunda yapılaca .,. 

2 - Muhammen bedeli ıı.OOo h 
ilk teminatı 825 liradır. Kanuni ~ 
sikalarda bulunan teklif mektubı.tl 
saat 14 de kadar kabul olunur. şart' 
namesi koıniayonda görülür. Belli.,.. 
kitte komiayonda bulunulmaaı. 
• (1581) 3191 

Yoğurt ahnacak 
Ankara Levazan Amirliji , 

alma komisyonundan : . )i-
l - İdareleri İatanbul Lv. a.nır 

ğinc bağlı müeeaesat için al~ 
olan 113316 kilo yoğurt 20 Iıasirl' 
938 paazrtesi günü aaat 15.30 da to~ 
hanede İstanbul Lv. imirliği sa rf1' 
alma komiayonunda upah za 
eobiltmesi yapılacaktır. Yoğurdıı' 
tahmin bedeli beher kiloau 17.5 ~ 
rut ilk teminatı 1847 lira 27 kıtf11~ 

tur. Anadolu ciheti aur harici • 
dahili olmak üzere üç grupa da 1 
rılabilir. Şartnamesi lıtomieyonda ı· 
rülebilir. • JI 

lateklilerin kanunt ve11ikatarıY 
beraber teklif me«tublarını ihale ':: 
atından bir aaat evel komisyona.,, 
meleri. (16Sl) 3341 

la11r peyniri ahnacak 
Ankara Levazım Amirliii Sellll 1'° 

ma Komisyonundan : 
1 - Harb okulu için 7200 kilO_ ~ 

şar peynirinin açık eksiltmesi 14.~ 
saat 15 de Ankara Levazım aıııi~ 
satın alma komisyonunda yapıJIP'" 
tır. ~ 

2 - Muhammen bedeli 4680 :J 
ilk teminatı 351 liradır. Şa~ 
komiayonda görülür. Kanunt ~ 
ve teminatla belli vakitte k~_ 
da bulunulması (1582) 31'• c- __ ,, .... _ ... 

Ankara ı...,,.:nm AmirHfi 
Alma Komisyonundan : 

l - Erzurum askeri aatın ald 
misyonundan 1.000.000 kilo çorn 
nu kapalı zarfla eksiltmeye kond' 
tur. Tahmin bedeli 25.000 lira il~ 
minatı 1875 liradır. Eksiltmesi ıo 
ziran 938 cuma günü saat 10 da ~t 
rumda ukert aatrn alma komisyofl 
da yapılacaktır. 

Şartnamesi her gün komisy 
görülebilir. Teklif mektubları lı' 
gün ve saatten bir aaat evveline ki 
Ko. batkanhğına vcrilmit veya 
ta ile gönderilmit bulunacaktır. 1' 

(1579) ,. 

Sığır eti alınaca~ 
Ankara Levazmı Amirliği 

Alma Komisyonundan : 
Eekiıehirdeki birliklerin ihtİ 

için 150.000 kilo aığır eti kapalı 
la ekailtmeye konulmuştur. 

lhaleıi 20 haziran 938 pazartesi 
nü saat 16 da Eıkitehir Lv. amirli 
de satın alma komiayonunda ya 
caktır. 

Muhammen bedeli 43,500 tir 
Muvakkat teminatı 3262 lira 50 
ruıtur. Şartname Eakitehir, Atı 
ve btanbul levazım amirlikleri ,, 
alma komiayonlarında görülebilir· 
tekliler ticaret odaaına kayıdlı ol 
!arına dair vesikalariyle birlikte 
lif mektublarını ihale aaatındaıl 
aaat evveline kadar komiayona VC.JJ 
teri. (1705) 34"" 
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KÜCÜK 
Satılık : -

FIRSAT 
Acele satılık rnobilye : 1 oda takımı, 

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

Adres: Urunç '°kak Bay Ragıp a
partunam. Mükerrer 5 numara. Yeniıc-
hir • Demirtepe. 343 7 

Satılık bağ - Küçük Esatta otobüa 
durağı cıvarında 20 dönümlük bakılı 
nıeyvalı kuyulu 2 odalı evli bağ. 
1'1. 2640 3307 

Satılık arsalar - Yeniıehir Cebeci 
ve Maltepenin en nazır yerlerinde ufak 
çapta parscllenmiı. Tl. 2487 Vahdi 
Doğruer. 3311 

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

Acele aablık ev - Yeni şehirde bir 
kat 5 oda bilumum konforu haiz TL 
2487 Vahdi Doğruer. 3313 

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

Satılık - Ankaramn her tarafında 
irat getirir beton, kirgir ve ahşap ucuz 
evler ve apartımanlar Neşet §eren Tel. 
2406 3037 

Satılık - Ankaranın her tarafında 
İnıar dahil ve harıcinde parıra parça :ıa· 
tılabilecek toptn arazi, bağ ve bahçeler 
~cşet ;?eren Tel: 2406 3038 

Satılık arsa - Keçiören Tepebaşı 
<>tobüs durağında 81,000 M. arsa top
tan ve perakende. Atatürk bulvarı 41/3 
~o. lu dükkanda Ekreme müracaat. 
1'1. 3816. 3183 

ULUS 

İLANLAR 
1
.............. ..... .. ........................... . 
j Küçük ilan şartları 
• Dört satırlık kilelik lllnlardan ı 
i Bir defa için 30 Kurut 

J 
İki defa için 50 Kurut 
Oç defa içln 70 Kurut 

fDört defa için 10 Kurut 
1 Devamlı küçUk llAnların her defası lc;in 
• 10 kuruş alınır. Meseli 10 defa netrcdi· 
lccck bir llln için 140 kurut alınacaktır. 
Bir kolaylık olmak Uıere, her satır, ke· 
lime aralarındaki bo•lulrlar mU1tesna 
30 harf itibar edilmlıtir. Bir kUçUk ilan 
120 harften ibaret olmalıdır •• 
D6rt satırdan fasla her aatır için aynca 

tl.~1 ::~,ı~!:~,11~·,.,,,,,,,.,,_,,.,,,.,,,,,,.,.,. 

zılay kargıamda Ali Nazmi Ap. 4. eli 
kat No. 12 3464 

Kiralık - Yenişehir Tuna caddesi 
pazar yanmd 19 No. lu hane 2 oda ban
yo, müşterek mutbak. Aynı eve müra-
caat. 3452 

Kurslar: 

Daktilo kursu - 4 7 inci devre'Sine 
haziran ilk haftasında baılıyor. 2 ayda 
diploma verilir. Yenihal arkası yeni ha
mam apartımanı kat 2 Tel. 3714 3095 

tı arayanlar: 

Ankaraca tanınmış bir muhasip de
vamlı· veya gUn!in bir kaç saati için iş 
arayor. Namuslu ve işgüzar bir ortalı: 
arayanlara da iyi bir arkadaştır. Posta 
K.277 3348 Bir matbaayı iJletmek için işten an

lar biraz sermayeli bir ortak veya kira-
cı aranıyor. Ulua'ta H. s: rumuzuna Halen vazifedar bir bayan aktaznları 
müracaat. kendi evinde çalıpnak Uıere tUrk!tC, aı. 

• manca, franaızca daktilo itleri deruhte 
Muhasi~ aramyor -Eakişehirde ça- etmektedir. Mektupla Ankar P. K. 501 

lı§&cak ve ınşaat işlerine a•ina bir mu-
:r adresine yazılması. 3415 

hasip aranıyor. Telefon 2684 Ankara. 
340':' 

, Kazalar Fen memuru aranıyor - İnşaat işle· 
rinde çalışacak bir fen memuruna ih
tiyaç vardır. Telefon 2684 Ankara. 

Şivester aranıyor- Küçük bir çocu- Köy konağı yaptı nlacak 
ğa bakmak üzere bir tivester aranıyor. 
Telefonla 3843 numaraya mUracaat e-
dilmesi. 3436 

Kiralık : 

Kiralık köıll - Dikmen otobüs du
rağında konforlu mücedded. Kırşehir 
saylavı Hazım Börekçi'ye mliracaat. 

3314 

Kiralık - Yeni§ehir Sellnik caddesi 
arkasında Mimar Kemal mektebi il~ 
tünde Türe sokak N o. 6 da 3 oda 1 hol. 
SOlira. 3263 

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

Kiralık daire - Maltepe Uludağ 1<>

kak No. 14, Soda, mutbak, banyo, 
kömürlük fevkalade manzara. İçinde-

Yalık.avak Muhtarlıfmdan : 
Bodrum ilçesine bağlı Yahkavak 

köyünde yapılacak köy konağı 2032 
lira 23 kuruş keşif bedelli ebiltmeyc 
15-6-938 tarihine müıadif çarpmba 
gUnil öğleden eonra köy ihtiyar heye· 
ti tarafından yapılacaktır. Ekailtmc· 
ye girebilmek için yüzde yedi buçuk 
teminat akçesi olarak 152 lira 42 ku
ruşluk banka mektubu veya makbuzu
nu ibraz edeceklerdir. İsteklilerin bu 
gıbi işi yaptıklarına ve yapacaklarına 
dair nafia müdürlüğünden alınını' eh· 
liyet göstermeleri lazımdır. 

Kefif ve projeler Bodrum köy bü
rosundan veya aid oldu~ köyden te
min edilir. 

(1584) ~.3288 

al olarak ylizde yedi buçuktan 152 ll· 
ra kırk iki kuruşluk banka mektubu 
veya makbuzu ibraz edeceklerdir. lt.
teklilerin bu gibi işleri yaptıkları-ıa 

ve yapacaklarına dair nafia müdürlü
ğünden alınnıı9 ehliy6tname göster· 
meleri lazımdır. 

Keşif evrakı ve projeler Bodrum 
köy büro.undan veya aid olduiu kliy· 
den temin edilir. 

(1588) 3292 

Elektrik motoru 
Kili.a Belediye Rei.liğinden ı 

l - Kili•te belediyeye aid elektirlk 
santralında konacak ikinci motörUn 
mlibayauı ve montajı kapalı sad uıu
Hyle eksiltmeye çıkardmııtır. 

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

3 - Muvakkat teminat iki bion yUz 
yirmi altı liradır. 

4 - Motör ve terrutına ıld plln, ke· 
şif ve şartnameler beş lira mukabilin· 
de belediyece iıtiyenlerin adresine 
gönderilir. 

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

1596) 3295 

Köy konağı yapt1rılacak 
Mü&gebi Muhtarlıimdan : 

Bodrum ilçesine bağlı Müsgebi kô· 
yilnde yapılacak köy konağı 2032 lira 
23 kurut ke9if bedelli eksiltmeye ~ı
karılmı,ıır. 

Eksiltme 15·6-938 tarihinde mUsadif 
çarpmba günü öğleden sonra köy ih· 
tiyar heyeti tarafından yapılacaktır. 

Ek5iltmeye girebilmek için yüzde 
yedi buçuk teminat akçesi olarak 152 
lira 42 kuruşluk banka makbuzu veya 
mektubu ibraz edeceklerdir. lstcklile· 
rin bu gibi ~i yaptıklarına ve yapacak 
!arına dair nafia müdürlüğilnden a
lıruruş ehliyet göstermeleri lazımdır. 

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

(1586) 3290 

S - Satış orman kanununun mu
vakkat altıncı maddeılne göre mem
leket ihtiyacı için yapılacaktır. 

6 - Şartname ve mukavelenameyi 
görmek iıtiyonlerhı Antalya orman 
başmühendiı muavinliğine ve Anka· 
rada orman umum müdürlillUne mU· 
racaatları. (1657) 3323 

Ekmek münakasaıı 
lstanbul C. Müddeiumumiliğinden : 
İstanbul ceu ve tevkif evleri için 

31.5.939 akpmına kadar satın alınacak 
462860 kilo ikinci nevi ekmek kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmu9tur. 
Muhammen bedeli 43971 lira 70 kuruı· 
tur. Muvakkat teminat 3297 lira 88 ku· 
ruştur. İstekliler prtnameyl tatil 
günlerinden maada her gUn aut 8.30 
dan 12 ye ve 13 den 17.30 a adar Sir
kecide A9ir efendi sokak No. 1~de 
adliye levazım dairceinde glirebilir
ler. 

Eksiltme 16.6.938 per9cmbe ıunu ıa
at 15 de Yeni poıtahane arkuında A· 
şir efendi ıokafında No. 13 de adliye 
levazım dairesinde yapılacaktır. Ek
siltmeye girecekler zarflarını eksilt· 
me saatinden bir saat eveline kadar 
İstanbul adliye levazım dairesinde 
toplanacak satın alına komisyonu re· 
isliğine numaralı makbus mukabilin
de bizzat vermeleri ve yahud dıt sarf
ları mühür mumu ile kıpa.tılmı9 ve il
mile açık adresini ve hangi ite ıid ol
duğu yazılması tartiyle ayni saate ka
dar iadeli teahhüdlü olmak üzere 
mektubla gönderilmesi ilin masrafla· 
rının müteahhide aid bulunduğu ilin 
olunur. (3218/1672) 3374 

Vakıflar Umum Md. 

Kapah zarf usuliyle 
yapı ilônı 

Vakıflar Umum Müdürlüğün

den: 

1. - Ankara'da Bankalar caddesin
de Osmanlı Bankası ittiaalindeki va
kıf ana üzerine yaptırılacak Borsa, 
Vakıf paralar mUdürlliğü ve apartı

-n-
938 yılına aid nafıa vekaletinden alın
mış ve yaptığı en büyük bina bedelinin 
on bin liradan aşağı olmadığını bildi
ren ve yapı mUteahhidliği vesikasını 
g&termeleri lazımdır. Bundan başka 
eksiltmeye gireceklerin ya bizzat yük
ıek mUhendiı veya mimar olmaları 
veya bunlardan biriyle müştereken 
teklif yaparak muka~e birlikte 
inua etmeleri şarttır. 

6 - Teklif mektubları 13 haziran 
938 tarihine raslayan pazatresi günü 
saat (10) kadar manisa vakıflar mü
dürlüğünde komisyon roisliğine veri
lir. 

7 - Kapalı zarfların Hıı:arında tek
lif mektubunun yazılmasında ve bu 
zarfların tevdiinde ve posta ile gön
derilmesinde isteklilerin 2490 sayılı 
kanunun 32, 33, 34. üncü maddelerine 
harfiyen riayet edecekleri ilan olu-
nur. (1548) 3118 

Mahkemelerden 
Ankara ikinci Sulh Huıkuk Ha

kimliğinden : 

Ankara Hazinei maliyesine izafe
ten vekili avukat Glizide Alpar tara
fından İ&tanbulda fenerde Abdi su
başı meşmarcı sokak 3 no. da Meh
met Dervif kızı Emine ve oğlu Mus.. 
tafa aleyhler1ne açılan alacak dava
aının yapılmakta olan duruşması sı

rasında dava edilenlerden Emine na
mına çıkarılan davetiye yukarda ya
zılı adrese tebliğ edildiği halde ikin
ci defa olarak çıkarılan gıyap kara
rı üzerine adresini terkettiği ve nere
ye gittiği de belli olmadığı gibi mah
kemeye de adres vermediğinden gı
yap kararının ilanen tebliğine karar 
verilmi9tir. 

Bu yüzden mahkeme 30-6-938 saat 
9 talik edilmig mezkur tarihde mah
kemeye gelmediğiniz veya bir vekil 
göndermediğiniz takdirde gıyaben 

mahkemeye bakılacağı gıyap kararı 

yerine kaim olmak üzere ilanen teb-
liğ olunur. (1718) 3460 

Beypazarı hukuk Hakimliğinden 

Beypazarının İstiklal mahallesin
de mukim iken 14.2-938 tarihinde ve-

Satılık Kaptı Kaçb - Şevrole 934 
modeli lastikleri akömlilatörü yeni mo
törü iyi bir halde bedeli 500 lira müra· 
caat Tl. 2979 3196 kilere müracaat. 32 7 5 

Kiralık daire - Demirtepc köprü 
batında Ö.zveren Ulu.a sokak No. 4 de 
4 oda, 1 hol, banyo saircai. Mezkftr a-

Kaza merkezinin haliha11r 
haritası ahna(ak 

Bulancak Belediye&inden : 
Köy konağı yaptlrılacak man binuı inp.atı maa mUıtemilat 

toptan götürü olarak kapalı zarf u-

fat eden (Abbas zade) namile maruf 
Mustafa oğlu Abdullahın mirası, ve
reseleri tarafından reddedilmeıi ha
sebile terekenin iflas kaidesine göre 
tasfiyesine karar verilmi§ ve acele 
tedbirler alınmakta bulunmuş oldu
ğundan müteveffadan alacağı olanlar
la istihkak iddia edenlerin alacak ve 
istihkaklarını tarihi ilindan bir ay 
içinde mahkememize kaydettitylele
ri ve vesaikın ası1 veya tasdikli suret
lerini tevdi eylemeleri ve yine mez
kQr müddet zarfında müteveffaya 
borçlu olanların vazıh adresleriyle 
kendilerini ve borçlarını bildirmele
ri hilafına hareketin cezai mesuliye
ti mucib olacağı ve her ne suretle o
luna olsun ölünün mallarına vaziül
yet bulunanların • o mallar üzerinde
ki hakları mahfuz kalmak üzere - em
vali mahkememiz emrine tevdi etme
leri aksi halde makbul mazeretleri bu
lunmadıkça cezai mesuliyete uğraya
cakları ve rüchan hakkından mahrum 
kalacakları ve bu ilan tarihinden itiba 
ren on giln içinde toplanmak üzere 
{alacaklı) ların ilk içtimaa gelmeleri 
ve müteveffa ile miltterek borçlu o
lanların ve kefillerinin ve borcu te
kefflil etmiş sair kimselerin de top
lanmada hazır bulunabilecekleri ilin 

Satılık Arsalar - Maltepede münfe
rid inpata müsaid uygun fiatla. H. Dil 
tnan Koç apartmanı 4 Ti. 2181 3197 

Kelepir Bai ve Bahçe - Hacı ka
dın. dere-1nde muntazam ev bol meyva 
ve uzüm. Su kuyu havuzlu. H. Dilman 

11Q8 
Yenitehirde sahlık arsa - Yeni yol 

asfaltında garajlara bitişik cephesi 20 
me~e her iki taraftan blok 14.50 met. 
relık lr1a Ti. 2640 3306 

S.tıbk - Çocuk Sarayı kartısında 2 
ev, Etlik'te nezaretli arsalar ve evler 
lia.lk sineması yanında Bakkal Sabri
ye müracaat. 3349 

Acele ve ucuz satılık - Fiz armonik 
ayaklı ve körUklU. Ankara Çocuk ıara
Yı Cad. No. 60 milzik ve aaat evine mil· 
raca.at. Fırsattır. 3351 

Acele aatıbk - Telefonken. T. 686 
•eki zlimbah yepyeni bir radyo. Ali 
Nazmi Ap. No. 7 Atatürk bulvarı 57 

3346 

Satılık- Dikmende 2100 liraya aa· 
tılık bağ. 6 dönüm 4 odalı evi havi 650 
lirasr dört senelik ipotek. Yeni eczane
den sorulması. 3370 

Satıbk Hisae - Bahıreli evler koope• 
tatifi 4 B tipi hisse satıhktır. İsteyen
lerin Maarif Vekaletinde öğleden son
ra N. Boyman'a müracaatlan. 3380 

Satılık Apartman, Ev- Ankaranın 
her semtinde irat getirir beton, kargir. 
lhşap apartmanlar evler Tel: 1538 

3383 

Satılık Araalar - Ankaranın her 
'crntinde imarca parsellenmiş küçük 
Ç•pta inşaata elveritli arsalar Tel : 
ls38 3384 

h Acele satılık Arsa - Maltepenin en 
lkim yerinde münferid inşaata mü-

'-İd ehven fiatla: l 538 3385 

Satılık araa - Harbiye mektebi kar· 
llaında ve yeni yapılacak mecliı binası 
hlcınında iıtiyenlerln Duatepe Ilıca 
~kak No. 3 e müracaatları. 3343 

1 
Acele satılık ev - Yenİ§ehirde Dev-

2'-t Şurası yanında Elgüo S. No. 5. 
l'ı C.t 7 oda konforlu 745 M. bahçeli. 

: 2406 Neşet Şeren. 2418 

1 
Satılık mobilya - Hareket dolayısi

c bir salon ve yemek odası takımı sa -
~1ktır. Yenişehir Erdoğan sokak No. 

~ 31 re müracaat. 3450 

~ Elveriıli acele satılık arsa - TUrk 

2 
aarif Cemiyeti kolleji yanında cephe 

Sl, derinlik 19, Yenitehlr Yiğitkotun 

partı:mana müracaat. 3350 

Devir suretiyle kiralık daire -Yeni
ıehir Maltepe Akıncılar S. B. Salt a
partımanı 4 oda mutbak, banyo, ve SI· 
- _...,.,_, •s.._ .. .. -......-- __ ..., """""'"""• .,,.,. 

Kiralık kat - Kavaklıdere fransız se
fareti karpaınıda 4 oda TL 3843 3345 

Kiralık - 2 oda bir genit hol banyo 
mutfak havadar ve nezareti iyi daireler. 
35 liraya acele kiralıktır. Belediyeler 
Bankası arkasında İtfaiye meydanı Pa
mukçu apartman. 3365 

Kiralık - Etlik Aıağı Eğlence mev
kiinde otobüs mahalline iki dakika me· 
saf ede elektrikli, suyu evin önünde 
bağhane acele kiralıktır. Balık pazarı 

Önen ıokak No: 15 de koltukçu Meh
med Kazaza müracaat. 3366 . 

Bir Bay için - Moble ve konforlu er 
da Y eniıehir Tuna caddesi Yiğit Kotun 
sokak No: 15 3369 

Acele kiralık - Bahriye caddesi Kay 
seri aokak havuzlu apartman 3 üncü 
kat 5 inci daire 3 oda bir hol mutfak 
banyo. Görmek için kapıc.ıya, görüş
mek için Merkez bankası kombino ıer
visinde Galib Tozan. 3377 

Kiralık - Çıkrıkçılar yokutu Güven 
aprtmanında fevkalade nezaretli 4 No 1 
lu daire devren kiralıktır. Geniş 4 oda 
bir hol teferruatı. İçindekilere müra
caaL 2379 

Kiralık- Atatilrk bulvarında S oda
lı apartıman. Momilyalı veya mobilya· 
sız, üç aylık veya .enelik. Telefon 3648 

3391 

t?ralrk aranıyor - 1 ağuıtos veya 
eylulden Yeniıehirde 5 • 6 odalı milı
takil bahçeli ev veya daire konforlu. 
P. K. 290 3409 

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

3413 

Kiralık - Bakanlıklar karşısınd~ 
Belçika sefareti arkasında Karanfil 10• 

kak No. 43. 3 oda 1 hol, konforlu. Ka-
pıcıya müraua. 3420 

Acele kiralık daire - 5 bUyUk oda, 
2 büyük hol. Aylığı 7 5 lira Yenişehir 
Yüksel Caddesi Yetil Saha Genbark 
Apt. No. 9/5 telefon 1152 ıörmek 
s. 9 - 12, 3 - 6. 3417 

Kiralık daire- Müdafaai hukuk cad-
Sakarya eczaneei yanında 4 oda mut• l'io. 26 ya müracaat. 3447 

. bak, banyo, havaga.zı, elektrik. Kapıcı-
f ------------- ya mUracaat. 3451 

~ Kiralık oda - Elektrikli banyolu, 

1 
~ir bayan_ Müessesemizin yazı iş- kooperatif arkaaı Ağaoğlu apartıman 

;tinde çalışmak Uıere bir bayanı ihti· ~:!:~:apı numarası 8 ikinci 3k4~; mU • 
ı:ç vardır. Daktilo bilenler tercih edi-

• Tl 1538 '272 Kiralık oda- Yalnız 3 ay içİn. Kı· 

1 - 15-6-938 tarihine rastlayan çar
pmba &ilnü saat 3 de Bulancak bele
diyesinde ihalesi yapılmak üzere tah
minen 50 hektar meskQn 55 hektar 
gayri meskundan ibaret olan Bulan· 
cak kaza merkezinin 1.1000 1.500 
1.2000 mikyasında hali hazır haritası-
uıu couuuaı:ıx cı~ab: cl\Dllunc-1 h unu\ · 

muştur. 

2 - Meskun kısmının beher hek
tarı 24 gayri meıkQn kısmının hek
tarı 10 liradır. 

S - Muhammen bedeli 1750 lira mu 
vakkat teminatı 132 lira 25 kuruştur. 

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

5 - Eksiltmeye girmek istiyenle· 
rin bu işi yapabileceklerine dair na
fıa vekAletinden alınmış ehliyetna· 
me ve diğer delege ve 3 cü maddede 
yazıh muvakkat teminatiyle birlikte 
Bulancak belediyesine müracaatları 
ilan olunur. 3304 

Köy konağı yoptınlacak 
Akçaalan MUhtarlığından : 

Bodrum ilçesine bağlı Akçaalaıı kö
yünde yapılacak köy konağı 2032 lira 
23 kuruş kesif bedelli eksiltmeye 15 -
6 - 938 tarihine müsadif çarşamba gil· 
nü öğleden sonra köy ihtiyar heyeti 
tarafından yapılacak eksiltmeye gire· 
bilmek için yüzde yedi buçuk temi· 
nat akçesi olarak 152 lira 42 kuru~luk 
banka makbuzu veya mektubunu ibraz 
edeceklerdir. İsteklilerin bu gibi ifi 
yaptıklarına ve yapacaklarına dair na· 
fia müdürlüğünden alınmış ehliyet 
göstermeleri lazımdır. 

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

(1585) 3289 

Edviye alınacak 
Kızılcahamam Hükümet Tabibli· 

ğinden: 
Kazamızın köy bürosu namına mü· 

bayaa edilecek 676 lira bedeli muham 
menli edviye 21.S. 938 tarihinden iti• 
haren yirmi gUn müddetle münakasa· 

Mumcular Muhtarlığından : 
Bodrum kazasına bağlı Mumcular 

köyünde yapılacak 2032 lira 23 kurut 
bedeli keıifli köy konaiı infaatı ek
siltmeye çıkarrlmr,tır. 

Eksiltme 15-6-938 günlemecine raat 
lıyan çarpmba gUnU saat 13 de Mum· 
r.nl:ar. köyil adasında ihtiya.r heyeti 
tarafından yapılacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için "11.5 
teminat a.kçeei olan 152 lira 41 lıcuru'i
lı.ak banka mektubu veya makbuzu ib
raz edilecektir. 

İsteklilerin bu gibi itleri y&ptıkla
rına dair nafia direktörlüğünden alın
ml§ ehliyetname göetermeleri lazım

dır. 
Keıif evrakı ve projeler Bodrum ka

:ıuı köy bUroaundan veya köyümüz 
muhtarlığına müracaatla görülebilir. 

(1587) 3291 

Elektrik _şebeke tesisatı 
Akhisar Belediyesinden : 
1.: 37.813 lir~ 63 kuru' kefif bedelli 

Akhısar elektrık şebeke tesisatı kapa
lı za~f usulü eıksiltrnesinde teklif edi
len fıyat haddi llyik gl>rülmcdiğinden 
26.5·1938 gününden itiba~n bir ay 
müdde~ içinde çıkacak ve liyık had fi
at :eklıf ~ecek iıtekliye pazarlık su
retıyle verılecektir. 

2· ·.Bu işe aid şartname, plan, ke,If 
ve ıaıre evrak Akhisar belediyesinden 
istenebilir. 

3· • Ekailtnııe pazarlık auretile yapı
lacaktır. 

4· • İsteklilerin 938 yılına aid tica· 
~et .odası vesikaları ile 20.000 lira de
gerınden elektrik tesisatı yapmış ol
dukl~rma dair Nafıa vekaleti vesika
sını iıbraz etmeleri şarttır. • 

5• • Pazarlık için tatil günlerind~n 
maa~a bir ay müddet içindo hergiln 
~k.hısar belediyesine müracaat oluna-
bıhr. 3265 

· Vilôyetler 
Sallhk mamuJ, gayri mamul 

kereste 
ya konulmuştur. Talip olanların şart· A 
nameleri görmek için Ankada ve ls· .ntalya Orman Bapühendie 

Muavınliğinden : 
tanbul vilayetleri sıhiye müdüriyette- ı _ Antal 
ri ile Kızılcahamam kazası kayma· Sazak • Ç 11Yanın Alanya k~umın 
k 1 w .. 

1 
.. 

1
A 1 u uca ormanından bır, ıene 

am ıgına muracaat etme erı ı an o u· müddetle sat 1 ğ ka 1 3752 t· nur 3433 . ı ı a çı rı an me 
• re mı.k!p gayri mamul çam 1064 met· 

K re mıkap mamut Köknar 443 metre 
öy konağı yaptınlacak mikap gayri mamul yaı :e kuru kat· 

Pmarlıbelen Köyü Muhtarlıfın• 
dan: 

ran eşcarı 15 giln milddetle ve kapa
lı zarf uıuliyle artırmaya çıkarılmıt
tır. 

2 - Artırma 10-6-938 tarihine mll
sadif cuma günU ıaat 15 de Antalya 
orman idaresinde yapılacıktrr. 

suliyle eksiltmeye konulmugtur. 
2. - Bu intutın maa mli,temiJlt 

lıceıif be"deli (196432) lira (33) kuruı
tur. 

3. - Bu it• aid proje, fenni ve hu
ıusi şartname ile ekıiltme ıartname-
ıl ve mukavele projesi 9 lira 82 ku· 
ruf mukabilinde Ankarada Vakıflar 
Umum MüdUrlUğU İnıaat :Müdilrlü
lilnden, İstanbulda Vakıflar Batmü
dilrlüğU Bqmlmarlılmdan, bmlrdc 
vakıflar müdürlüğünden alınabilir. 

. 4. - Eksiltme 27 haziran 1938 ta
rihine rastlayan pazartesi gUn saat 
15 de Ankarada ikinci vakıf apartı
manda Vakıflar Umum MUdUrlUğil 
İn.şa.at MUdürlUğlinde toplanacak ko
mısyonda yapılacaktır. 

5. - Muvakkat teminat (11071) li· 
ra (62) kuruıtur. 

6. - Bu eksiltmeye girecek olan· 
lar 1938 senesine aid ticaret odası ve
ıikasr ve 1938 yılına aid olarak Nafıa 
vekaletinden almış ve en apğı yUz 
bin liralık tek bir bina inşa.atını yap· 
m19 ve muvaffak olmuı bulunduğunu 
bildiren yapı müteahhidliği vesikası 
göstermesi ve bizzat yüksek mimar 
veya intaat mühendisi olmaıı veya 
bunlardan biri ile milttereken teklif 
yapıp mukaveleyi birlikte imza etme
leri lazımdır. 

7. - Teklif mektupları 'l1 haziran 
1938 pazarteıi günü saat 14 de kadar 
Vakıflar Umum Müdilrlliğü İnpat 
Müdilrlüğünde müteıekkil komisyon 
reisliğine makbuz mukabilinde veri
lecektir. 

8. - Kapalı zarfların ihzarında, 
teklif mektubunun yazılıtında, bu 
zarfların tevdiinde ve poıta ile gön
derilmesinde taliplerin 2490 sayılı 
kanunun 32, 33 ve 34 Uncu maddele
rine harfiyen riayet etmeleri lUsumu 
ilan olunur. {1714) 3459 

2 ev yaptırılacak 
Vakıflar Umum Müclürlilfünclen: 

Evelce eksiltmeye konulan Mani· 
aadaki halkevi civarındaki ve lnönü 
b~lvarı ilzerindeki vakıf arsalara ye
nıden .Y~P_tınlacak ikiter katlı ve iki 
dairelı ıkı kira evinin ketif mikdarı 
çoialtılarak in§aatı kapalı urf uıuliy
le eksiltmeye konulmuştur. 
. 1 ~Her iki evin ke9if bedeli (Yirmi 
ıki hın üç yüz elli yedi) lira (doksan 
altı kuruştur). 

2 - Bu işe ait projeler, keıifname, 
fennt tartname ve teferruatı vakıflar 
umum mUdUrlüğü inşaat müdilrlU&ün 
de ve Mani .. vakıflar mildUrlUğünde 
görülebilir. lateyene (50) kuruı mu
kabilinde verilir. 

3 - Ektiltmc 13 haziran 938 pazar· 
tcai saat (11) de Manisa vakıflar mil· 
dilrlüğü binasında toplanacak komis· 
yon huzuriyle yapılacaktır. 

olunur. 3469 

P. T. T. . 
Radyolar hakkında 

Ankara P. T. T. Müdürlüğünden:, 

• Ağustos 937 iptidaıında mevcud 
olmakla beraber kullanılmıyacağı 
mezkur ay nihayetine kadar idareye 
verilen beyannamede yazılınamıg o
lan ve yahut Ağustos 937 den sonra 
alınıp yine kullanılmıyarak mühür
lenmeli eshabı tarafından istida ile 
talep edilen radyolar mühürlenip ruh
satnameleri istirdad edilecek ve mü
teakib mali &eneye aid ücretler tah-
ıil olunmıyacaktır. Ancak haziran ga
yesinden yani o senenin Ucreti kanu
nen tahakkuk ettikten sonra mühilr
lenen radyoların o ıeneye aid ücret• 
!erinin tahsil edileceği ilan olunur. 

(1654) 3321 

..aııııııııııııııııııııııııııııııııııııııt.. 

= -: GALİP BÖLÜK : 
5 Viktor Me Laglen 5 
':911111111111111111111111111111111111111~ 

Çoçuk Esirgeme Kurumu Genel 
Merkezinden 

Süt ahnacak Bodrum kazasına bağlı Pınarlı be· 
len köyünde yapılacak 2032 lira 23 ku 
nış bedelli keşifli köy konağı ekailt· 
meye çıkarılmıştır. Ekailtme 15-6.938 
günlerine rastlıyan çarşamba günil öğ· 
leden sonra Pınarlı belen köyü ihtiyar 
heyeti tarafından yapılacaktır. Ek· 
ıiltmeye girebilmelk için teminat akçe 

3 - Çamın beher gayri mamul met
re mikabı 490, Köknarın 370 ve Kat
ranın 780 kuruıtur. 

4 - Muvakkat teminat 1933 lira 28 
kuruıtur. 

4 - Muvakkat teminat (Bin altı 
yUs yetmif altı) lira (sekıen beş) ku
ruftur. . 

.5 - Bu ebiltmeye gireceklerin 938 
yılına aid ticaret odMı ... lkaaaıı N 

S~t damlası müessesemiz için 15 
hazıran 1938 tarihinden itibaren bir 
sene müddetle günde asgaıi 50 azamt 
100 kilo süt alınacaktır. İhale 10.6.1938 
cuma günü saat onda Genel merkezi
mizde yapılacaktır. Şartnamesini gör
mek istiyenlerin muhasebe müdürlU-
iilne müracaat etmeleri 335.S 
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PETROL ~-f İZAM 
1CepekJeri '" saç dölriiJmeaini tedavi eden tesiri mücerrep bir illçdır. 

Denizbank Akay işletmesi Müdürlüğijndt:n : 

İSTANBUL-YALOVA 
ArOS1n<ta ar....__ 

1 t • Haziran • 1938 tarihinden Ağultoa • 938 
nmayetine kadar 

Yalnız CmnaıteM Ye Pazartesi aünleri 
Cumarteli aünleri Pazart•i aün)eri 

Ş. D. S. D. 
-- --

O*üdardan K. 12 00 6 30 
KM.tattan 12 30 7 00 

" 10 00 YaJo.aya v. 15 30 

Yalowam K. 16 00 11 00 
Kaktattem 19 30 14 30 

" OtldidUa v. 2000 15 00 

Bu sef-1ercle Bü)'iibdaya nakledilecek araha ve bay
Y&D buhmuna o sin vapur sidit Ye gelifde Büyükadaya 
da afra:pcekbr. 3305 

Sa!!!_ çokfehemn,tyet'veren REVUE saatı alır~ 

•w.R EV U E 
aaattTalan"ne,.aldıjını Dlllr ,. 

çQnlCI ao ••neHk t9Cr01t• ,gibi bir 

garantiye ,.mallktlr.: 

MÖdelter. ıen ıJM>n ve tzar:lf teklldedlr .. 

,.-.;.·~~:,..e_.ı~!"2Al00ZL0KC0, a.n..a.,. oaddeel a 

İnhisarlar Umum Midürliğünden: 

l 

Avcılara müjde 
Barut· fi atları ucuzladı 

1 ha.ziran 1938 tarihinden itibaren tatbik edilmek üzere kara av 

da w da -.ıııı:ılı tenzilit yapılmıftır. 
barutu aatıı fiatlarm qagı .r- • f dan memleketin her 

Kara av barutları inhisarlar bayilerı tara ın (le83) 
tarafında qağıdaki fiatlarda utılacaktır. 

Beki fiat 
kurUt 

Birinci nevi -
a• barutu 500 gramlık kutu içinde 115 

60 • 250 .. .. • 
lkinci nevi 
a• barutu 500 " .. .. 95 

250 50 • .. .. .. 
• 100 • • .. 22,50 

Yeni fiat 
kurut -

110 
55 

90 
45 
18 

3360 

FAR HASAN 
FARE 

ZEH1R1 
ile öldürünüz .. 

Macun ve buğday teklinde olup büyük Ye küçük w ne'Yİ fa. 
releri, ııçanlan derhal öldürür. Tesiri kat1dir. Fareler kokmaz. 

Buğday· nevilerini serpmelidir. Macun olanlanm yağlı bir ek
meğe ve herhangi bir gıdaya ıürerek farelerin bulunduiu yerlere 
koymalıdır. Kutmu 10, büyük 25, ikiıi bir arada 30 kuruttur. 3453 

.Ankara garı gazino ve lokantası 
açılnuıtır. Ankara balkı dinlenecek, ferahlanacak ve iyi vakit ge
çirecek genif salonla, ,.efil b.ı.çeli M tecMlı yeni bir lokal daha 
kazandı. 

Aed konfor ve tesi98t.. her nevi içkiler .. aWıtart ve tabldot en 
mutena yemekler sayın halkımum emirlerine Amadedir. 3448 

Reklôm işleri hakkında 
Sümerbank Um11m Müdürlüğünden : 

ıliftııbn. U.-nl ~ 

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

~ Yenişehir park i 
§ aile eğlence yeri § 
5 Eski Bomonti 5 -- -: dam muıiki, taze bira : - -: 4 hazirandan itibaren : 
5 açılmıftn'. 3467 5 
~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır' 

.. . 

En eyi 118 tJc. 
Motoaiklet Ye 

bisikletleri (Yıldıs) dan 
taksitle alabilirsinh. 

Ulm meydanı No: 6 
Ti: 1847 

Bayanlara 
Şapka almağa karar verdiğini.z 
zaman en evet gideceğini% yıer 

Eskinazi 
mağazası olmalıdır. Menimin en 
yeni ve zarif modellerini her sa
man takip eden mağuamız •Ym 
mütterilerinin emirlerine iml-
dedir. Bankalar caddeei 

Bekliyen akibet 
D itlerini kaplayan kir taba· 

kaaı ıinek kiğıdlan ıi· 
bi yapıfkandır. Mikroplan çe
ker, muhafaza eder ve besler. 
Dilinizi diılerinizin üzerine 
gezdirirseniz bu tabakayı aiz 
!e hiuedeniniz. 

T eblike bat ıöıtermit ele
mektir Bir gün her tef 

olup bittikten sonra diflerini• 
zin donuk san bir renk aldıjı· 
nı görecekainiz. Bunu dit ai
nlan, ve bir çok vahim ı...
talddar tak1b edecelmr. 

RADYOLİN 
Sizi bu tehlikelerden kurtaracak yegane dit macunudur. Ditferi.: 
nizi temizler, parlatır, mikropları öldürür, dit etlerini kuVYe.ıea
dirir. Sabah öğle ve alqam her yemekten sonra RADYOLIN kul· 
lanmakla pek kısa bir zaman içinde hakikaten beyaz ve temiz dit-
lere sahib olursunuz. 3455 

H. M. GHAZANF AR 
TiCARETHANESi 

TESlS T ARlHl 1860 
Post Box No. 831, Tel Adreıi: (iHAZANJl'AP. 

BOMBAY 

HİNDİ S T A.N DA 
Türk mallarınm en büyük alıcısı ve her nevi Hind ınMı iıbnc~ı 
Referanıları: Bombaydaki her hangi bir Banka ve Ttirkofiı 86'Z 

Kiralık dükkanlar ve ardiye 
ah 1 

MERAKLI BİR A KET 

Ozetlitt kader flkl&l'lla da maruf 
lr bayan yazıyor~ 

"GOzellltlmi cildimin tazelltifte borçlu· 
yum. cildimin tazelitl ise ,l_OLI lf::. k~em 
ıerlne. Hakikaten bir çok kremler u " .''!1· 

fakat hiç birisinde JOLI FAM lkret_~ı~rhının 1 
Ozellettiricl. cenç e, ırıcı assa arı , . 1 bulan\adıM- ··Geceleri yatarken JOLI FAM ın haftf~~ 
yall• cinsini ve gündüz tuvaletimde yapz cin11nı 
kullandım. Birinci haftada cildimde hayrete .. yan 
bir deli$iklik gördüm. ikinci ve üçüncü hattalann 
sonunda hakit<aten- aze ve cazibeH bit dide 
parlak bir guzelliie kavu,mutdum. 
Bu sebeple JOLI FAM kremleri tualM ~,Nfl'"91ıınll 

ekstk etmem ve onları bütün Bayan hemfir 

tavsiye ederim... Bayan M . e. • 

fstan&uthftft.lal 
SehirTa"yaİl'OSll 

3414 ... ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııı!:. 

~ K i R E ç ~ .._____ mmıı~ııııı 
5 En eyi Cins damaruz halia mer-5 ı Pıpas L_._.I sahllktlf 11111 

IST ANBUL MI EDIYESI 

Şehir tiyatrosu 
HALKEVIN~ 

Bu aktam Saat 20 btlçulııta 

5 merden yapılmıt Karak6y çalı ki-5 Rll\V• KRAL LİR 
5 reçlerini 2791, 2861, 1446 ve 33oo5 .. . idad caddesinde 111 TraJ"ecli 3 faeıl 
: telefonlardan araymız. 2093 : Kadıkoyünde Ba bab d 
:. - t hattına ve Fener çe ıta ına 111011 Yazan : W. Şebpir .,llllllllllllllllllllllllllllllllllllllr' ren . . kll cnı'9:inosu d 1 1 Türlv.-i : Seniha B. G6lmil 

nazır, ıçınde köt • •- • o ap ı -s--

Kira h k sayfiye 
Pwiyon siatemin.de timdiye 

kadar hiç kiracı girmemit her 
türlü konforu havi çamlar ara
sında sakin yazlık ev. Göztepe 
Kayııdağ caddesi 121/ 1 numara
da, çepe kartısında mobilye ile 
ve yahud mobilyni% •erilir. için
dekilere müracaat. 3435 

U L U S - 19. 1IDCU :11L - No.: &051 

lmtiyas Sahibi 
Nurettin Kimil SUNER 

Umumi Netriyatı İdare Edea 
Yan İtleri Klldiirii 

Mümtaz F.- FENiK 
ULUS Buımwi : ANKARA 

kuyuları, bavUZları ve 22 dönüm boa- DiKKAT : Saat 8.30 da kapılar kapanacaktır. Gecikenler 
tan ve ataçlan bulunan mefbur Pa- birinci faslı göremiyecelderdir. 

l kt T ı DiKKAT: aaat 10 dan 18 ze kadar biletler Bank•lu 
pas bahçesi satı ı ır. aliplerin s- caddeıinde (Orhan Terzioilu) maiazaımda ve 18 den 
tanbulda Balıkpuarı 48 numerolu Cö- aonra (Halkevinde) sablmaktadır. 3115 
merd Tayyare piyango gifeaine mü-\ ... •••••••••••••••••••••••., 
racaatları. Telefon: 23302 3363 "" 

YENİ SİNEMALAR HALK 
BUGUN BU GECP. 

TMlı ve emaalai.% sesile seyircilerine 
80neus sevkler tattıran emulab tenor 

BENJ AMtNO GİGLİ'nin 

en eon temail ettiii mueiki filmi 

KALBiN SESİ 

Seaıwlar: 

11 - 1 - 2,45 - 4,45 - 6,45. Gece 21 de 
Bugün saat 11 de tensilitlı matine 

........... - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -;, .... ;: 

BUGUN GUNDUZ 

Heyecanlı ve &ülünçlü cambazlık uh
nelerile dolu almanca aözlü komedi 

GONON A·DAMI 

:e., rollerde : 
Hane Moeer .. Tiıeo Lignen 

Seanslar: 
11 - 1 - 2,30 - 4,30 - 6,30. Gece 21 ele 

Bugün saat 1 ı de tenzilitlı matine 

1 
~ ... 


