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Mevsimin büyük bir alaka ile 
Okunacak kitabı. Yeni çıktı 

Kitabçınızdan ieteyiniz. 

i(in bir anlaşmaya varmak ümidi beslenebilir ~ ~ ~ .............................................................................................................................................................................• 

iıin Paris müzakerel~ri iyi şekilde neticelendi 
.................................................................................................................................................................................... 

Başvekilimizin Gr~ptaki izahları 
Fransa taahhüdlerini ~~~e: Bu gün yarın bir tebliğ 

rHıTılmak ümiJi-

k atiye t le teyid etmiştir ~ı~rı~!y~ neşri muhtemeldir 
C e l ci l Baym 

! Parti gurubunda Paris temaslar1 

r-wıe Frt!llUIS Hariciye Nazın 
il• miizalıerelatle bulunan Pari• 
liiyiilı Elçimiz B. Suad Davaz 

imar yolunda 1 

yeni bir adım .. 
F. R. ATAY 

Ankara, 7 a. L - c-nhuriyet Halk Partiıi B. M. 

Meclisi l'rupu bugün - 7 haziran 938 - saat 15 de Antal
ya mebuıu Dr. Cemal Tunca'nın reisliğinde toplanmıı

br. 

Ba§lxıkan Celal Bayar, söz<..' arak Hatay 

meıeleıinin bidayetinden biri ı; eçirdiği safa
hatın bir ıarihçeıini yapmıı ve ıon kritik 
devreleri de zikrettikten sonra Pam Büyük 
Elçim.isle Frarua Hariciye Nasırı araaında 

cereyan eden miUlabre/.eri anlaınuf N 

Fransa hükürnetinin. taalıhüdaıı• bu lcerre 
luııiyeıle teyit ettiiini 11e Wüe"1r '-•ü..ıd 
.eyri ıaldb eırnekıe def1tlln etıiii ıalu:Urde bir 
anlO§maya varmak ümUlinin beslenm.eıine 

imkan hasıl olacaji.ını be ·an. etmisıir. 

FRANKO TAVASSUTU 

KABUL ETMİYOR! .. 

Burgos'a davet edilen 
generaller askeri vaziyetin 

iyi olduğunu söyliyorlar 
Hendaye, 7 a.a. - Havas ajansının muhabiri bil

diriyor: 24 saatten az bir zaman zarfında aktedilen 
üç nazırlar meclisi içtimaını ve başlıca kumandanla
rın iıtirakiyle yapılan bir toplanmayı müteakib Fran
ko, İngiltere ve Fransa tarafından yapılan tavassut 
tekliflerini kabul etmemeğe karar verimiıtir. 

Atatürk 

kaltul ettjler 
lst.nbul, 7 L L- l>Miliye Vekili 

ve C. H. P. Genel Sekreteri B. Şükrü 

Kaya bugü;. (dün) Ankaraclan tehri -
mize gelmiı ve Savarona yatma gide
rek Reisicumhur Atatürk tarafından 

kabul edilmiıtir. 
Şükrü Kaya tehrimizcle bulunduiu 

müddetçe Atan.l(ün miuıfiri olank 
Sanrona yatında kalacaktır. 

a:ııoıorı:ııırs as #JllilJtJIOJlJ1 
Bir frankocu tayyare Alikante 
limanında ingiliz gemilerini 
bombardıman etmiş ve gemi
lerde yangınlar çıkarmışhr. 
Tafsilat 3 üncü sayf amızdadır. 
UICll7JJS u u a a anıns aıs ana ano 

Paris. 7 a. a. - Bone, dün Türkiye Sefiri Suad O.va

zı kabul etmiıtir. Bu mülakat •nuında lak•clenm 

Sancaiındaki 'Yazİyet halduncla aörütülmüıtür. 

Paris, 7 a. a. - Anadolu Ajansımn hususi 
muhabiri bildiriyor : 

Hatay meselesi hakkında Paris Büyük El
çimiz Suad Davaz ile Fransa Hariciye uın 

B. Bone arasında on günden beri devam et· 

mekte olan mii&akereler memnuniyete pyan 
bir surette nedcelenmittir· Burada yann bir 
tebliğ netredtlm-' muhtemeldir. 

B. Bone, eylülde Ankarayı zi.yaıet etmek ta• 
-~ bulunduiu hakkmda pzetelerde çı
kan haberleri bana teyid eylemiıtir. 

E7'Mtl• Türlıİ7qe •elecefini 
,.JIİI/ eden lranaz HGTiciye 

Naın B. Bone 

Ormın lınunundaki tadiller 

Projenin son ve tam 
metnini neşrediyoruz 

Mebuslarımızın fikirleri 

Büyükharb' da bazı nüfuzlu ku
mandan Yeya valilerin imar u
aullerini belki hatırlarsmız: Her
~i bir tehir için düz ve genit 
Itır yol tasavvur etmek, mühen
di1e bir harta çizdirmek, ve bir 
ıece bir tabur amele toplayarak 
yol ıeçeceği üstünde ne var ne 
yoksa yıkmak.... ve bırakmak! 
T uarruf hakkının bu kadar çiğ
nendiği, ancak, eski çağlarda gö
riilebilir. Şüphesiz bu nüfuzlu 
kumandan veya valiler basit bir 
keyif ye ceberut hini ile ha
reket etmemiılerdir. Onlar iki 
lwkaç arasında idiler: Ya ka
ı.mculuk fÖbreti kazanmak için 
hiç bir teY yapmamak, yahud, 
İlllarcılık töhreti kazanmak için 
lramm.uzluk yapmak! 

Orman kanunu üzerinde tadiller yapan proje. 
muhtelit encümenin tetkikinden geçmi§tir. Okurla
rımız bu projenin metnini ikinci sayfamızda bula
caklardır. Muhtelit encümen, hükümctin, köylü ve 
milli ekonomi ihtiyaçları lehine yaptığı yeni ilave
leri memleket menfaatlerine çok uygun bulmuı ve 
müzakeresinde bu tadilat ve ilave taleblerini esas tut
muıtur. Encümen bu kararını ittifakla vermiı bu-

----------:---------------------------------------------------------B ' d t dil aller ı -, lunrnaktadır. 

.ikisinin ortası yok mu idi? 
\'ardı: Umumi menfaatlerle hu
auat menfaatler arasında ahenk 
laua~ belediyeler kadar hem
tehrileri de vazifelendiren, ve 
İlnar masrafının büyük bir kıs
lllmı, kıymet Ye fayda fazlaları
fta ödeten ve i m a r denen te
)İ sadece arsa ispekülaıyoncula- Fr~~z ~·~alist P-:"iainde Blwh 
J'rnm kazanç vasıtası olmak ha- partının pol~t~asını ızah eden bir 
1. d · tuk vermıftar Bu nutuk ·· ın en çıkaran usuller garp ile- nu · uçuncu 
-:-de r kt bul tu J sayfamızdadır. Kongre çok gürüHü-
....... u 3'o an unmuı . mar BI • · · 
)a mak · · t f hakk lü olmuf ve um açerı l'&rerken ha-p ıçın asarru ını ta- 1__ t <n-amıttır. .... _ cak h·· -re e u •. ...... ıya sınız veya ona urmet 
etmek için imar yapmayacaksı
llız: Böyle bir garabet uzun 
lllıiicldet devam e~mezdi. 

Ounanh saltanatı, tehir imar
~!lıiında, basit belediyecilik va
aıfelerinden öte geçememiıtir. 
.\nkara devlet merkezi oluncata kadar, bizde, "şehircilik - ur-
0nisme,, tabiri dahi meçhuldü. 
• l'banist planı demek, bir ıeh

ti bütün ihtiyaçlarına göre, 
" IÜzellik, sıhat, ticaret, ekonomi 
~e endüstri, nakliyat, turizm hu-
&aa her bakımdan - tanzim e
den plan demektir. Şehirci, bu 
t!iıu, muhtelif müteha111slarla 
~I' &l'ada çalııarak vücuda geti

l'il' Ye biç bir müdahalenin umu
lld ahenti bozmaama müsaade 

.SODU 8.jIM:J •y/ada) 

Var_şovadan gelen 

binici subaylarımız 

Yar1n İstanbulda 

törenle karıllanıyor 
latanbul, 7 (Telefonla) - Nis, Ro

ma ve Varşovada enternasyonal mü
sabakalarda kazandıkları büyük mu
vaffakiyetle bütün türk milletinin 
sevgisini kazanan değerli binici su
baylarımız perıembc günü saat 15 de 
Romanya yoliyle memleketimize gel
miş bulunacaklardır. 

Polonya vapuriyle gelecek oları su
(&oını ı iaci _,tada) 

1 
k 

~rg~ a . a.ve e .. e? gener • 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 D" g ç akit elde etti<•imiz pro-
as erı vazıyetın pek musaıd olduğunu . . .. . . . " un e v .. . 

"tt f'k d.k d k ba k Ank~ra orta okulları el ıılerı oiretmenlerı ıc;ın Turk Hava Kurumunun ac;t - ;,. C:ohyısivle 0 rma,. mevzuu ıle r•· mu e ı an tas ı e ere t uman- delcılik kunu bitmiıtir ııı mo. • 
(Sonu 8 inci sayfada) Bu kunta yetiımiı ola~ 28 öiretmen, dü", Türkkuıunun pllnörcülük nhaaı kından alakaları ol~n mebusl~~ımız-

d«:n ~azla. model uc;aiı, Türk Hava Kurumu Baıkanı B. Fuad Bulca y b n~a 100 dan bazılarının mutaleasını oğren• 

(ocuk Esirgeme 
Kurumuna gelen 
cevab telgraflar1 

Ankara, 7 a.a. - Çocuk Esirgeme 
kurumu umumi kongresinin akdi dola
yıaiyle yüksek makamlara çekilen ta
zim telgraflarına apğıdaki kartılık- 1 
lar gelmittir: 

"Çocuk Esirgeme Kurumu umumi 
kongresinin toplanması münast'!betilt'! 
bana karşı göstt'!rilt'!n yüksek hislere 
tt'!şek.kür ederim.,, 

K. ATATÜRK 
"Çocuk Esirgt'!me Kurumu umumi 

kongresinin hakkımda izhar ettiği sa
mimi duygulara teıeklcür eder, saygı
larımı sunarım.,, 

B.M.M.R. 
REN DA 

"Çocuk Esirgeme kurumu Jrıongre
sinin hakkımdaki hissiyatına te~kkür 
eder, bu değerli hayır müessesesine, 
çalıımalarında baıarılar dilerim. 

Baıvekil CELAL BAY AR 
Çocuklarımızı yarının büyükleri o

larak hazırlamakta gösterdiğiniz de
rin alaka ve gayreti hergün bir kat da
ha faydalı ve verimli olan çalışmala
rilt'! tahakkuk t'!ttirmt'!ktt'! olan Çocuk 
t'!sirgt'!me kurumuna gösterdiği güzel 
duygulardan dolayı teşt'!kkür edt'!r, de
rin saygılarımı sunarım ... 

Dahiliye vekili Vt'! C.H.P. 
Geae/ Selueteri 
ıouuu.tA 

Fıkrı, Turkkuıu Genel Direktörü Binbası Oıman Nuri Baykal hava ~uba~ aı .anb.B mek istedik kendilerini bulabildiği-
ç<!~ .~av~tlilerin önünde muvaffakiyetle uçurmutlardır. ' arı ve ır- . B l '·1 Hakkı Uzmay (Bol ) 
Buyuk hır ali.ka ıoren bu hava ıoıterisine aid resimlerimiz ve yazımız 7 f d d mız · 1.maı E k. . u 

· 117 a ıı ır. ve B. Emın Sazak ( s ışehır) şunla-

(Sonu 8. inci sayfada) 

Atatürkle 
Afgan kırah 
arasında 

Ankara, 7 a.a. - Afgan istiklalinin 
yıldönümü münasebetiyle, Reisi Cum
hur Atatürk ile Afganistan Kıralı 
Muhammed Zahir Han arasında aşağı
daki telgraflar teati olunmuştur : 

Majt'!ste Muhammed Zahir Han 
Afganistan Kıralı 

KABiL 
Afgan istiklalinin yıldönümü mü

nasebetiyle Majestelerine en hararet
li tebriklerimle birlikte şahsi saadet
leri ve Kardeş Afgan milletinin refahı 
hakkındaki temennilerimi takdim e
derim. 

K. ATATÜRK 
Ekst'!lans Kemal Atatürk 

Türkiye Reisi Cumhuru 
ANKARA 

Nazik tebriklerinden dolayı Ekse· 
!anımıza teşekkür eder ve şahsi saa. 
dctleriyle kardeş milletin refahı hak. 
k~nda samimi temennilerimi arzeyle
rım. 
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Haluk Nihadın yeni destanı 

ULUS 

Kamutay 

encümenlerinde 
Adliye encümeninde : 

1 - Meşhud suçların muhakeme usu
lü kanununun bazı maddelerinin değiş 
tirilmesi, 

l ···~·~·k~~·i~·~i~ ... ·T·~~k~;~··ı .................................................... 
Vilayetlerimiz: Bahkesir .. 
Balıkesir, en büyilk vilayetleri· 

mizden biridir. Gerek nüfuau, gerek 
toprak büyüklüğü bakımından ... 

Balıkesirin on bir kazası vardır. 

8-6-19.S8 

Orman kanununda öylü 
lehine mühim kolay ı lor 
Muhtelit encümen hükümetin son 

teklifini ittifakla kabul etti 

Bütün dünya milletlerinin büyük barba aöndcrdiği er ve subay aençler ara· 
sında, be1ki de binlerce §8.İr vardı. Bunlardan bir k11nurun hayatı yarıda kalmış 
birer mısra gibi cephede, siperde sona ermiı, kimisi kan kokusu ve barut du
manı arasında da heyecanlarını ateıli mısralara sığdırmıı, kimisi terhis tezke
resini aldıktan sonra yazmış, kimi.si maddeten ölmese bile manen öldüğü için 
mütareke ve barıı yıllarında tek bir kıta bile yazmamıtlardır. 

İtiraf etmek lazım gelir ki büyük harpta ve hele onun mağlub neticesini 
galip ve muzaffer bir sonuca çeviren istiklal aavqında her biri ayn ayrı birer 
destana mevzu olacak kahramanlıklar gösteren türk ordusunun içinde ve 
dııında o devirleri idrak eden ıairlerimiz arasında o cotkun ıünlerin ilhamla
rından nazım ve nesir ören pek az sima görmütüzdür. 

2 • Ceza muhakem·: 
nunun bazı maddele::-
mesi 

.:ı.:!ü kanu-
..ı deği§tirıi· 

3 - Türk ceza kanunun bazı mad
delerinin ck:ğiştirilmesı 

Nüfusu 481.372 dir. Bu yarım mil
yona yaklaşan vatandA§tan 99.753 Ü 

tehirlerde, 381.619 u köylerde 
ya§amaktadır. Balıkesirde kadın ve 
erkek nüfwı nis.betleri arasında tam 
bir müsavi taksim yakınlığı vanlır: 

Orman kanunu üzerinde yapılması kararla.pnış olan tadillere 
aid kanun' projesinin Kamutay muhtelit encümeninde tetkik 
edilmesi bitmiştir. 

Bu sebeble, eski ve aziz arkadaıım Haluk Nihad Pepeyi'nin· "Çanakkale" 
sinden sonra "Mütareke" destanı kitab halinde çıkbğı zaman içimde yıllanmıt 
bir esefin hafiflediğini hiasettim. 

4 - Türk kanunu medenisinin 88 in
ci maddesinin değiştirilm-si hakların· 
daki kanun ,Projeleri görüşülmüştür. 

Yüz nüfustan 49.2 si erkek; 50,8 i 
kadmdıT. 

Balıkesir kazalarında nüfus kesa
fetinin yayılışı; büyilk farklar gÖs· 
termektedir. Mesela köy ve nahiye
leriyle nüfusu, 154.317 olan merkez 
kazada kesafet 43 olmasına muka
bil Balyada 29, Bandırmada 27, 
Dursunbeyde 13, Edremidde 32, Sın
dırğıda 23 dür. Merkez kazaya göre 
kesafeti yilksek olan kazalar da yok 
değildir: Mesela Erdek ve Gönende 
44, Ayvalıkta 53, Susığırlıkta 68 e 
kadar yükselmektedir. Vilayetin kesa
fet vasatisi 34 dür. 

Bugünkü 

Kamutay 
1 

Muhtelit encümen, hükümetin 
köylü ve milli ekonomi lehine 
yaptırdığı yeni ilave tekliflerini, 
büyük bir memnuniyetle ka'r!ıhı-

Çocukluktan batlayan ve bugüne kadar ~ksilmiyerek, bilakis artarak de. 
vam eden uzun bir arkadaılık bana "Çanakkale" ve #'Mütareke', destanının 

dolgun ve olgun tairini yakından tanıtmııhr. Onun harp yıllarındaki ümidli coı 
kunluğunu, mütareke yıllanndaki taşkın ıstırabını çok iyi bildiğim için bu iki 
eserin mısralan arasında da birçok hisler okuduğumu söyliyebi1irim. 

HalUk Ni~ad, Çanakkale' den sonra mütarekeyi, arkadaşım Hllmi Ziya OJ. 
ken'in "tarihimizde yeisle ümidin en ziyade ıah11la1bğı, eski hulyalarm yıkıl
dığı, fakat yeni hakikat tohumlarının toprağında açıldığı'' bir devir olarak tas
vir ettiği mütarekeyi yazdı. Aziz arkadaınnın destanı Çanakkale sırtlarında 

baılamrştı; esaret kamplarında ve mütarekeli şehirlerde devam etti. 
Bütün destanlara dikkat ediniz: Çoğunda ışıkla kararlrk, kahramanlıkla 

kork8.klrk, istila ile müdafaa birer ıahıs halinde dile gelir ve yığınların müıterek 
duygulan bu §ahıs - kahramanların ağzında ve hareketleriyle ifade edilir. 

Haluk Nihad'ın "Mütareke destanı" nda da yeis şahıslanmış ve ihtiyar 
"Bekir Bey" olmuıtur, ümid ıahıalanmış, ''Selim" halinde görünmüİtür. 

Selim, genç yaım"da harbın bin bir ıstırabını çelanif, çektikçe benliğini bul
muı ve vatan Örsünde döğülen bir demir gibi, gittikçe, çelikleşmiıtir. 

Bekir Bey, bütün bu facialan bir ıark tevekkülü ile osmanh "miraach ibret'' 
inden temaf8 ebniı ve İmparatorluğun mukadder inhitatı gibi çökmüttür. 

Şair, birçok destanlann rnevzuuna kudret veren "tezad" ı bu iki kahrama· 
nmda biribirile çarpııtınyor. Bunlar, mütareke facialarını yanyana konuşup 

görüyor; fakat biribirlerinden türk enerjisi ile osma!'!lı be7.<Yinliği kadar uzak 
kaJıyorlar. 

Ve nihayet, §Airi dinleyiniz : 

Ônlerinde iki yol, biri düzgün, biri dik, 
Biri taze bir iman, öteki ümitsizlik .. 
Bekir Bey geri döndü, başı çöl gibi kuru, 
Sürdü azgrn atını Selim güne§e doğru. 

Haluk Nihad, bundan sonra istiklal savaşının destanını yazacaktır. Ben, 
bu iki destan • kitabını, esasen, arkadaşım Hilmi .Ziya ile aynı fikri besliyerek. 
çıkacak destanın ön· m11ralan sayıyorum. Hilmi Ziya ''mütareke,' destanı için: 

"istiklal harbının destanını yapmak isteyen Haluk Nihad, bu azab verici 
"araf'' dan geçmeğe mecburdu." diyor. 

Şairlik kudretini - eskilerin bir tabirini kullanayım - bir takım ıure.zcır'lar
da kullanmıyarak veznini, kafiyesini \'e tasvir kudretini hir ıeref ve hamaset 
mevzuu üzerinde harcamakta ayak direyen wz p.iri kutlarr>ak i.at.erirn.. 

Yunanlı talebeler memleket
lerine döndüler 

Nurettin ARTAM 

Tarih sergisini 
ziyaret edenler 

Dahiliye encümeninde : 
1 - Umumi mülhak ve hususi büdce

lerle idare edilen daireler arasındaki 
anlaşmazlıkların tahkim yolu ile halli 
hakkındaki kanun projesi görüşülmüş 
ve neticelendirilmiştir. 
Donanmanın devriçark ihtiyacı için 

getirilmekte olan mazot, benzin ve yağ 
gibi müştail maddelerden belediyeler
ce alınmakta olan istihliik resminin 423 
numaralı kanunun 28 inci maddesile 
692 sayılı kararın hükümleri dahilin
de bulunup bulunmadığının tefsiri 
hakkındaki Başvekalet tezkeresi mü
zakere edilmiştir. 

Hcıriciye encümeninde : 
1. Türk - Sovyet hudud hadise ve ih

tilaflarının sureti tetkik ve halli ile a
lakalı mukavelenamenin tasdiki, 

2. Türk - Sovyet ticaret ve tediye an
laşmasına bağlı listede gösterilen 
harfler arasında yapılacak değişikliğe 
aid notanın tasdiki, 

3. - Türkiye - Lehistan konsolosluk 
mukavelesinin tadiline mütedair pro
tokolün tasdiki 
Hakkındaki kanun layihalan müza

kere ve kabul edilmiştir. 

l kıuad encümeninde : 
1 - Kütahya mebusu Mehmed Somer 

ve Naşid Uluğun, muamele vergisi ka
nununun 2 inci maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair kanun teklifi. 

2 - Gümrük tarife cetvelinin 756 nu
marasına giren tazyik veya temyi e
dilmiş ve metre mikabı üzerinden güm 
rük resmine tabi tutulmuş olan gazle
rin safi sıklet üzedinden resim veren 
eşyaya kıyasen, mevzu buundukları 

zarf ve ambalajlarının resminden mu
ac olup olmadığının tefsiri, 

~43U sayııı :ıuu-ooc:ı~ " • G••• ··-

nununda yazılı müruru zaman hükmü-
nün evelki kanunlar zamanına ait ver-
gilere tamil olup olmadığının tefsiri 
hakkındaki tezkerelerin görüşülmesi
ne devam edilmektedir. 

Milli Mii'da/aa enciimeninde : 
Ordu zabitan heyetine mahsus terfi 

kanununun 14 üncü maddesile bu ka
nunun 1494 numaralı kanunla tadil e-

Balıkesir köy sayısı itibariyle Tür
kiyenin en dolgun rakamlı vilayet· 
lerinden biridir: 982 köy ... B';:' köy
lerde nüfus vasatisi 389 dur. 

Balıkesir, evli bekar nisbetleri ba 
kımından büyük fark gösteren bir 
vilayetimizdir: 135.396 bekar erke
ğe mukabil, 97046 evli erkek; 
109208 bekar kadına mukabil 
99655 evli kadm vardır. Yüz kadın
dan 44.7 si bekar, 40,7 si evli, 14.1 ri 
duldur. Yüz erkekten 50.8 i bekar, 
40.9 u evli, 7.9 u duldur. 

Balıkesirin toprağı çok verimli ve 
polikültür itibarile Türkiycnin en 
münbit kötelerindendir. Bu itibarla 
nüfusun büyilk ekseriyeti, toprak 
mahsulleriyle geçinmektedir: 111 
bin 98 erkek, 91.216 kadın olarak 
202.314 vatandaş bu sahada geçin
mektedir. Bu rakam, bütün Balıke
sir nüfusunun yÜzde 42 sini temsil 
etmektedir. 

Sanayi ve küçük sanatlarla meş
ğul olanların sayısı 15.269 erkek, 
1773 kadın olmak Üzere 17042 va
tandqtır. Ticaretle uğraıanlar, 5564 
erkek, 285 kadın olmak üzere 5849 
dur. 

'j"Ogn 

x Dahiliye Encümeni bugün Heye
ti umumiyeden sonra toplanacaktır. 

Kamutay bugün toplanacaktır. Ruz· 
name şudur : 

Riyaset divanının heyeti umu
miyeye maruzatı 

1 - Balıkesir mebusu General Ka -
zım Özalpın, arzuhal encümeninin 
18-V-1938 tarihli haftalık karar cetve
lindeki 1564 sayılı kararın umumi he -
yette müzakeresine dair takririnin ge
ri verilmesi hakkında takriri. 

2 - Urfa mebusu General Ahmed 
yazgan ve Kırşehir mebusu Ali Rıza 

Esenin, Ankara Yüksek Ziraat enstitü
sü kanununun 20 inci maddesinin tefsi
ri hakkındaki takririnin geri verilmesi
ne dair takriri. 

Bir defa müzakereye tabi 
olan maddeler 

1 - Devlet demiryolları ve limanla· 
rı işletme umum müdürlüğü 1934 mali 
yılı hesabı katisine aid mutabakat be -
yannamesinin sunulduğuna dair Divanı 
muhasebat riyaseti tezkeresile Devlet 
Demiryolları ve Limanları işletme u
mumi idaresi 1934 yılı hesabı katisi 
hakkında kanun layihası ve Divanı mu
hasebat encümeni mazbatası. 

2 - Vakıflar Umum Müdürlüğü 

1934 yılı hesabı katisine aid mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dair Di
vanı muhasebat riyaseti tezkeresile 
Vakıflar Umum Müdürlüğü 1934 mali 
yılı hesabı katisi hakkında kanun layi· 
has ıve Divanı Muhasebat encümeni 
mazbatası. 

3 - İstiklal harbı maltlllerine verile
cek para mükafatı hakkında kanun la
yihası ve büdce encümeni mazbatası. 

llqnci müzakereleri sapılacak 
maddeler 

1455 sayılı kanunun 5 inci maddesile 
zeylinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
iki muvakkat madde eklenmesine dair 
olan 3128 sayılı kanunun 2 inci madde
sinin tadili hakkında kanun layihası ve 
milli müdafaa encümeni mazbatası. 

Birinci müzakeresi yapılacak 
maddeler 

l - Devlete aid icareteynli ve muka· 

İstanbul, 7 (Telefonla) - Şehri
mizde misafir bulunan yunanlı tale: 
beler bugün Romanya vapuriyle mem· 
leketlerine döndüler. Kafile reisi B. 
Jorj Kiryaki hareketinden evel ga
zetecilere şunları söyledi: 

taalı gayri menkullerin kıymetlendiril.· 
Ankara, 7 a.a. - Türk Tarih kuru- dilen 10 uncu ve 16 ıncı maddelirinin ı mesi hakkında kanun layihası ve ma 1-

"- Seyahatimiz bilyüklerden kU
çUklere intikal eden anlaşma hissi ve 
arzularının bir tezahUrüdür. Başve
killerimiz, hükümet adamlarımız sık 
sık biribirlerini görerek iki milletin 
samimi rabıtalarını 'temin ettiler. 
Mekteblerde çocuklarımıza nazari bir 
surette anlatmağa ve duyurmağa ça
lıştığımız bu güzel dostluk hislerini 
kendilerine yaşatmak maksadını güt· 
tük. Bu gayenin tahakkuk ettiğini 
gören türk dostu bir maarifçi sıfatile 
kendimi bahtiyar sayıyorum. Şimdi 
mekteblerimize hakim olan, tilrk mek
teblilerini yurdumuzda karşılamak 
ve ağırlamaktır. 

mundan bize verilen malO.mata göre, deği,tirilmesine dair olan 2162 sayılı ye ve büdce encümenleri mazbataları. 
mayıı 1938 ayı içinde Dolmabahçe sa- kanunun birinci maddesinin tadili Diin I!:!I 28 dereceye 2 _ Devlet memurları aylıklarının 
rayındaki tarih sergisini 4852 si tale- hakkında kanun projesi görüşülmüş ve kadar ~ıktı tevhid ve teadülüne dair olan 1452 sa. 
be 15.143 ü halktan olmak Uzere 19995 , neticelendirilmiştir. yılı kanuna bagvlı cetvelin .Maarif Veka-
k . · · · · B d .. · d Dün şehrimizde hava umumiyetle 
ışı zıyaret etmıştır. ü ce encumenın e : k"letı" kıs..,ında deg-işiklık yapılması açık ve hafif rüzgarlı geçmiştir. En ;;ı ••• 

1 - Ziraat vekaleti vazife ve teşkilat d' "k d d hakkında kanun layihası ve maarif ve üşu ısı 10 en yüksek ısı a 28 e-
Eminönü meydanının istimlak kanununa ek kanun projesi, . . · E bu"dce encu··menleri mazbataları. rece olarak kaydedılmıştır. ge ve 

işi ilerliyor 2 - Emniyet teşkilat kanununun ba· cenub Anadolu bölgelerinde hava açık 3 - Türkiye ile Çekoslovakya ara -
lstanbul, 7 (Telefonla) - Eminö- zı maddelerinin değiştirilmesine dair doğu Anadoluda bulutlu ve pek mev- sında imza edilen ticari mübadeleleri 

nü meydanının istimlak işlerinde ha- kanun projesi, zii yağışlı; diğer bölgelerde az bu- tanzime rnUtedair anlaşmanın tasdiki 
zı müşküllerle karşılaşıldığı için Is- 3 • Orman Umum müdürlUğü teşki· lutludur. hakkında kanun layihası ve hariciye ve 

b 1 b 1 d . · · · l"k k latı kanununa ek kanun pro1· esi görü- · d encümenlen' b t 1 tan u e e ıyesı, ıstım ö anunu Yurdda 24 saat içinde yalnız doğu ıktısa rnaz a a arı. 
• · .. · · d b t d'll t ı:.ülmüı:.tür. 4 Türk - yugosl t" t · pro3esı uzerın e azı a ı er emen· T ıı Anadolusundaki mevzii yağışların ka- - av ıcarc ve seyrı· 

ni ederek Dahiliye Vekaletine müra- remetreye bıraktıkları su mikdarı tokolun tasdikına dair kanun layihası 
caatta bulunmuştur. Bu temennide Zeytin yağcılar toplanıyorlar Vanda bir kilogramdır. Rüzgarlar bii· sefain muahedenameıine munzam pro-
bilhasııa fayialı malların iıtimlak iş- İstanbul, 7 (Telefonla) - Hazira- tün bölgelerde umumiyetle şimal is· ve hariciye ve iktısad encUmenleri maz· 
lerinin kolaylaştırılması ve formali- nm 23 ünde Ankarada zeytin yağ tüc- tikametind'en saniyede en çok sekiz hataları. 
telerin kısaltılması istenilmektedir. carlarmın ve müstahsillerinin iıtira- metre kadar hızla esmiştir. 5 - Vilayet idaresi kanununun 2 in -

Eminönü meydanındaki Eminönü kiyle bir toplantı yapılacağı ve bu Yurdda en düşük ısılar Kütahyada ci ve 71 inci maddelerini değiştiren 

mıt ve müzakerelerinde bu tadil
lerin esas tutulmasını ittifakla ka 
rarlaştınnıştır. Bu mevzu üzerin
de belirmit olan bütün ihtiyaçla
rı kökünden halleden ve Türlri
yenin en büyük davalarından bi
ri ola·n ağaç mevzuu üzerinde 
devlet ve millet menfaatlerini 
çok güzel telif eden yeni proje
nin tam metnini, Ziraat Vekili
miz B. Kurdoğlu'nun muvaffa
kıyet vesikalarından biri halin
de, sütunlarımıza alryoruz: 

Projenin metni 
Madde 1. - (3116 sayılı orman lca

nununun ek kanun layihası:) 
3116 sayılı kanunun 18 inci mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmit
tir: 
Ormanların içinde veya orman ıu

nırlarına köy ortasından ufki hattı
müstakim Uzerinde 10 kilometre u
zaklığa kadar bulunan köylülere zati 
ihtiyaçları için dikili ağaçlara aid 
tarife bedelinin onda birini ve ayrı
ca kesme ve taşıma masraflarını öde
mek şartiyle ormanların istif edilmit 
yerlerinden veya orman memurunun 
göstereceği ınahallerden keresteltk. 
kaplık, tomruk ve mahrukat verilir. 
Aynı mesafe dahilinde bulunup da 

geçimleri, öteden beri, .kendi vasıta· 
lariyle pazarlara getirip sattıkları ke
reste ,odun kaplık ve kömüre bağlı 
olan köylülere tam tarife bedeli alı .. 
narak izin verilebilir. 

Bu iznin ne hadler dahilinde TC ne 
§artlarla verileceği, talimatname ile 
tesbit olunur. Ziraat Vekalet!,. bu iz
nini, bu vaziyetteki köylülerin refılh 
8!! fiJ,§aF\fiYı'rt'a:ı~ifyfnfiıarive afa.; 
larında bir veya müteaddit birlikler 
kurmaları v'e işlerrıe yerlerini ve ça
lı§ma tarzlarını göstereceği şekiller
de ıslah etmeleri şartına bağhyabilir. 

Madde 2. - Aynı kanunun 36 m~ı 
maddesi aonuna aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir. 
orınan idaresi nakliye tezkereleri

ne müsteniden müruriye tezkeresi ff

rir. Orman malları aded, cins, nevi 
itibariyle ibraz olunan nakliye veya 
müruriye tezkeresine tevafuk ettiği 
ve damğalı olduğu takdirde, heyeti 
umumiyesi Uzerinde hacmen o/o 10 ft 

veznen % ıs e kadar zuhur edecek 
fazlalık, nakliye veya müruriye tez
keresinde yazılı satış bedeli üzerin
den orman re11mi alınarak serbest bı
rakılır. 

Yukardaki hadleri aşan mikdar, bl
tün fazlalığa şamil olmak Uzere ka
çak addiyle musadere olunur. Nak
liye veya müruriye tezkeresine mu...a 
fık olup da damgasız olan emvaldon 
cezaen ayrıca iki kat satı bedeli ... 
nır. 

Orman eayılmıyan mahallerden na
killer, ihtiyar heyetlerinden hiç bir 
resim ve ücrete tabi tutulı:naksıznı 
verilecek mazbatalarla yapılır. 
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Tiftik Cemiyetinin senelik 
toplantısı 

Türkiye Tiftik cemiyetinin 938 se
nesi ~mumi kongresi 11. Haziran. 1938 
cumartesi saat 15 de Bcnd deresinde 
kale dibindeki merkez umumi binasın· 
da içtima edeceğinden cemiyet azası· 
nın mezkur gün ve saatte hazır bulun· 
malan başkanlıktan rica edilmektedir 

hanının istimlak işi bitmiştir. Bu haf- toplantıya muhtelif yağ mıntakaların- 4 derecedir. En yüksek ısılar Kocae· 3001 sa,yılı kanunµn 1 inci maddesinin 
ta yıkılması için satı§ iti yapılacak- dan murahhaslar gönderileceği bildi- lide 25, Bodrumda 29, Antalyada 30, tadili hakkında kanun 11yiha&ı ve dahi-
tır. · rilmektedir. Adanada 31 derecedir. liye encUmeni mazbatası. 
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· Sütun 
değil, benim davamı iıbat eder. 
Yakalanan bütün casuslar kadın, 
diyorsun. Demek ki ağzını tutma
aını bilen ve yakalanmıyan bütün 
caaualar da erkek. 

Madde 3. - 37 inci madde aşağıda
ki şekilde tadil edilmiştir. 

Ormandan çıkan hasılatın bedel ta· 8t 
rifeleri mıntakalar itibariyle ve piya- 'cı 
sa icablarına göre Orman Umum Mti
dürlüğU tarafından tanzim edilerek 
Ziraat Vekiletinccr tasdik olunur. 

İstanbul Yerli MaUar Sergisi 

İstanbul, 7 (Telefonla) - lstanbul
daki sanayiciler yerli mallar sergisi 

için hazırlıklarına devam etmekte
dirler. Çorap, fanila, trikotaj ve men
sucat fabrikaları üzerinde "Onuncu 
yerli malı sergisi" damgalı imalfita 
başltldılar. İpekli işliyenler de husu· 
si modeller ve kumaılar dokumakta-

' dırlar. 

Prf. Rayhenbalı'm ayrılacağı 
haber veriliyor 

İstanbul, 7 (Telefonla) - Üniver
site felsefe ordinaryüs profesörü Ray· 
henbahm Amerika üniversitelerinden 
birine profesör tayin edildiği ve önü
müzdeki ders senesinden itibaren ders
lerini orada vereceği haber verilmek
tedir. Profesör Rayhenbahın ilmi şöh· 
reti beynelmileldir. Ve felsefede y~~
yeni bir yol açmıştır. Bu haber Unı· 
versite muhitinde teessür uyandırmtt· 
tır. 

kavgaları 
Kendimizi bildik bileli matbuatı

mıza müsallat olmuş bir hastalık ha
linde gördüğümüz bir haleti arkada
şım Sadri Ertem şöyle anlatıyor: 
"Meslekdaşı beğenmemek, teçhil 

etmek, belli belirsiz, küçiik büyük 
kusurlarını mikroskop altrna kon
muş bir damla kan gibi tahlile çalı~
mak ve nihayet dekoru tamamlamak 
için zamanına göre muhayyel kaba
hatler icad etmek, kıyafetinden göz
lüğüne, gözlüğünden siyasi aki
desine, siyasi akidesinden ecdadı
nrn cins ve cibilliyetine kadar kusur 
gibi gösterilmesi istenilen her §ey 
sayılır, dökülür.,, 

Gerçekten bu halet, zaman zaman 
hortlar ve zaman zaman gazete sü
tunları, birinden ötekine söz atılan 
bir takım kenar mahalle pencer~le
rine döner. 

H6.disenin ehemiyet ve fecaatine 
bakrnız ki birçok ağdalı fikirleri 
kısa kısa cümlelerle anlatmakta Üs· 
tad olan Sadri bile bu haletin tasvi
ri için tam kırk altı kelimelik, on 
buçuk satırlık bir ciimle yapmağa 
mecbur olmuıtur. 

Otokritik ,yahud "kendi kendimi
zi tenkid,, fena bir şey değildir ama, 
biribirimizi küçük düşürürken bi
rimiz hakkında verilecek bir hük
mün ''okuyucu,, dediğimiz bitaraf 
hakem tarafrndan hepimize tamimi 
gibi bir tehlike karşısında bulundu
ğumuzu unutmamalıyız. - T .t. 

K ndrn tıe sır ! 

iki arkadat konu~uyorlaruı. 
Hususi ::ı:emane konııfı1Dalarından 

çoiu mevzwuzdur ama bu iki ar

kadaı, bir mev;ı;u da bulmutlardı: 

Kadın ıı.r saklayabilir mi ? 
Birisi aaklayamayacağına inan

mııtı. Bu &'Öriitüııü uzun uzadıya 
müdafaa ettikten aonra bir de bu

na dair bir Avrupa fıkrası anlat

b l 

- iki kiıi konuıuyorlar; birisi 
soruyor: "Nuhun gemisine uçarak 
ağzında bir zeytin dalı götüren 
güvercin di§i miydi, erkek miy
di?,, Ötekisi bu tuhaf suale cevab 
vennek için bir müddet dÜJÜnü
yor. Sonra diyor ki :, 

"Bence diıi değildir.,, 
"Neden?,, 

"Çünkü diti olsaydı, ağzını bu 
kadar uzun müddet kapalı tuta· 
mazdı.,, 

Beriki fıkraya gülmekle bera
ber gene fikrinde ayak diredi: 

- Bana uydurma esprilerle ce· 
vab venne; bak gazetelere, dedi, 

Amerikada ve Çekoslovakyada 
yakalanan caıwlardan, hemen, 
hepsi kadın. 

Öteki güldü: 
- Fakat azizim, dedi, bu &enin 

I '· ,·dwlu yakalrı)'fın aiizel kr=! 

J:.sKİden çocuıuar, ııatta aı nç • .,ı· 
araaında kuş yakalanıak merakı 

vardı. Ku§ yaklamak için canlı ve 

cansız iki vasıta vardı: Bunlar
dan birisi, gayet güzel renkli, ya
pıfkan bir maddeden yapılan ök· 
se, öteki de gayet güzel öten bir 
kuş, çığırtkandı. Cansız madde
nin cazib rengi, canlı vasıtanın 

cazib sesi ebedi bir hürriyet dün
yası içinde, kayıtsı~. §artsız uçan 
ku§ları çeker ve yakalanmalarına 
ıebeb olurdu. 

Amerikada da bir güzellik kı
raliçesinin azılı bir haydudu ya
kaladığını dünkü gazetede oku· 
yunc.ıL ök&e ile çığırtkanı hatırla
dım. Cazibenin karıısında ne da· 
yanabilir? 

"Tatlı &Öz, yılanı delikten çı
karır,, deriz. Güzel yüz de haydu
du &aklandığı yerden ç.ıkarmtt, 

ç.ok mu? 

Madde 4, - 39 uncu madde sonu
na aşağıda ki fıkra eklenmiştir: 
Aynı şartla ve keza bir bedel teıe .. 

viyesine tabi tutmaksızın Ziraat Ve
kaleti ormanlardaki kuru dal, kuru 
çalı çırpıların, ormanı tahrib etmi
yecek tarzda toplanıp ormandan dışa
rı çıkarılması için köylUlere izin ve
rilebilir. 

Madde 5. - 127 inci madde aşağı
daki şekilde tadil edilmi tir: 

Orman suçlarından dolayı tutulan 
ağaç, tomruk, kereste, mahrukat ve 
sair mahsul!t ile nakil vasıtaları bek· 
çi ve bekçibaşılar tarafından zapte• 
dilerek muhafaza edilmek Uzere en 
yakın belediyeye veya köy muhtarı• 
na veya muhtarın vekiline, bu da bu• 
lunmazsa, ihtiyar heyeti azasından 
birine makbuz mukabilinde teslim o• 
lunur. Bunlardan çürüyecek veya bo
zulacak olanlarla muhafaza11 herhan· 
gi yüzden mümkünsüz veya müşkül 
veya masraflı olanlar, sulh hakimi iz· 
niyle en yakın pazar mahalline götü· 
rülerek idarenin satış komisyonu ma• 
rlfetiyle ve açık arttırma ile satılır· 
Masraflar çıktıktan sonra geri kalan 
para, emanet olarak bankaya yatırılır. 

(Sonu 9. uncu sayfada) 
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(emberlayn hükümetinin 

birinci yıh 
, Baldvin Kıral Sekizinci Edvard'm 
1ı.divacından doğan krizi hallettik
t~ sonra, artık tarihi rolünü oyna
~ bit- devlet adamı aıfatiyle, tam 

sene evvel, baıvekillikten çekil
~fti. Binaenaleyh Çemberlayn ln
tiltere İmparatorluğunu idare et
~ mesuliyetini bir sene evvel eli
~ •. almıf bulunuyor. İngiltere Baıve
'llı, iktidara ge;iıinin birinci yıl dö
biiınünü, çok değiımif ıartlar altın
~-. idrak etınektedir. Bir sene evve-
ıaıne nazaran bugün lngilterenin 
~lf politikası öyle bir istikamet Üze
t'ltıde yÜrümcktedir ki aynı Çem
~layn hükümetinin, hatta aynı par
tiye dayanan bir hükümetin iktidarı 
llluhafaza etmekte olmasına ihti-
11\a.l vermek güçtür. 

Bir sene evvel, Çemberlayn ha§· 
~kil olduğu zaman, İngiltere'nin 
dlf politikası, Milletler Cemiyeti ve 
ltc:.Uektif barıfa dayanıyordu. Bald
'tiıı hükümeti, otoriter, devletlere 
ltal"§ı vaziyet almıttı ve bunlarla mü
~&.kereye girişmekten kaçınıyordu. 
lltıgün Milletler Cemiyetinin yerin
de "yerler eser''. Son konsey içtima
llıda her devletin habeş ilhakını 
\anrmakta serbest kalmasını tek
lif eden İngiltere olmuş.tur. Otoriter 
devletlerle müzakereye giriımek, 
demokrasiye kartı ihanet telakki e
~~lirken, Çemberlayn ltalya ile bir 
•tilafname imzal(lrnı,hr. Bu, lngil
tere'nin dıt politikasında çok ehe
~iyetli bir inkiliib manasına delalet 
tder. Çemberlayn bu inkilabı yapar
lten, partinin en çok sevilen bir uz
'°"nu, Hariciye Vekili Eden'i feda 
~ittir. Ve bu yüzden gerek kendi 
Partisi içinde ve gerek parti dıımda r" ağır tenkidlere hedef olmuttur. 

&.kat Çemberlayn, bu tenkidlerden 
lllüteessir olmıyarak İngiltere dı§ 
&>olitikasına verdiği istikamet üze
t'İnde yÜrümektedir. Hükümetin bu 
'İYasetini müdafaa edenler, Çem
~erlayn'in Milletler Cemiyetine ve 
l(ollektif barıta kıymet verdiğini, 
fe.kat aulha verdiği kıymetin d aha 
\~ olmadığını aöylemekte ve k ollek-
\if banfl müdafaa için tutulan yol 
'_.inde yiiründüğü takdirde kol

.....:.~ '--....L -.Lrar.aaınd.an J>ahaet
~ktedirlet", Baldvin olsun. Çember -
t'Yr! •eya Mac Donald olaun, bütün 
naıltere hükümetlerinin aulhu ko
nunayı, harici aiyaaetlerine hedef 
olarak kabul ettikleri §Üphe kaldır

t nıaz. Bunun, Baldvin zamanında 
diifünüldüğü gib i, kollektif barışa 
hağlılıkla mı, yoksa Çemberlayn'in 
tasavvur ettiği gibi, iki taraflı 
anlaşmalarla mı temin editeceg~ ini 
t 'h ~rı e bırakalım. Acaba l~iltere 
h:a.setinin bu oriyantasiyonu, Çem

rlayn'in aiyaai mukadderatı Üze
l'ine nasıl bir teşir yapmıştır ? 
Matbuatın tenkidlerine, parla

~~ntoda hükümete kartı yapılan 
\&cumlara ve bilha&aa botalan meb

~haklar için yapılan seçimlerin ne
~elerine bakılacak oluna, hükü
bıetin vaziyeti zayıflamıt olmak ge
t'ektir. Filhakika son seçim müstea-h: olmak üzere, Eden'in iıtifasından 
L ri yapılan her intihabı hükümet 
~Yhetmiıtir. Bununla beraber, 
~berlayn hükümeti için şimdilik 
~ır tehlike melhuz değildir. Çünkü 
tal ya ile yapılan itilaf, her şeye 
l''inıen, Akdeniz'de buhranı teskin 
ibniştir. Çemberlayn'in Fransa ile 
~&'iltere arasındaki münasebetleri 
~lıtviye etmC$İ, Jngiltere efkarı tara· 
httldan iyi karıılanmı§tır. Bizlere e-
~iyetsiz gibi görünen İrlanda me-

• 'elesini halletmesi de prettijini yük
'eltnıiıtir. 

• b Ceçen aym sonlarına doğnı Çem
l eı-J~yn hükümetinin Eden krizi do
~ısıle yıpranmıt olan prestiji iade 

• ~dılnıiı gibi görünüyordu. Bir ay
b '1ı beri bu prestij azıcık sarsılmaya 
'tlamııtır. 
Sebebleri şöyle hulasa edilebilir: 

l' l - İspanya harbının zannedildi
~i· ı' Ribi, seri bir neticeye varmaması, r· ~~i~iz - İtalyan itilafının tatbikine 
re• il "ıı olc!uğundan bu yÜzden enter
~ el 'aYonal münasebetlıerde beklenen 
~ ı- b ~ant husule gelmemiştir. Bu, Çem-

tı-Jayıı için büyük bir tehlikedir. 
jln ı.~ - İkinci bir meaele, hava ailah
ıve -.·1 "-le Programınm tatbikindeki ak-
~k- l' ldctır. Harici politikanın yeni or
e• ;tltasiyonu İngiltere'nin silahlan
~: it. '•ı demektir. Çemberlayn Avam 

'İ~rtlarasına verdiği son büdce ile 
!U• " 11.hlanmak için vergileri arttırmıt •n l: Rerek meclis, gerek halk vergi
o• ~_t'deki bu tezayüdü kabul etmi§tir. 

>O- b~aenaleyh lngilterenin silahlanma 
ln• 'Ulho ;Ul k ... anıında para meselesi asla ba-

l~ mevzuu değildir. Fakat hava ai
iı.. .ı larında İngiltere bütün büyük 
tii• ~C\'l l w, &t erden geri kalmaktadır. Bu 
1a· ~'-~d 

1 
ç en yapılan hücwnlar kartısında 

1
1t• ~herlayn hava vekilini değiıtir
an ~ le tenkidleri önlemek istemiıse 

~eyecanın hala de•am ettiği an
ı lnaktadır. Hükümet, tayyare aa· 

ULU::, 

DÜNYA HABERLERİ 
Fil ipinde 
• 

Qünyanın silah, mühimmat, 
tayyare deposu: Amerika 

Birleşik ~merikadan şimdiye kadar 
kimler ne kadar silah satın aldı? 

. Vaıington, 7 a.a .. - Ha~i~iye nezareti, mayıı ayında silah, mü
hımmat ve ta~a~e ıhracı ıçın verilmiı olan ruhsatnamelerin mik
darmı neıretmı,tır. 

Japonya, ik~nci ve Çin dördüncü ıırada gelmektedir. Verilen 
ruhsatnamelerın natık olduğu mebaliğ, 5.588. 706 dolara baliğ 
bulunmaktadır. · · 

Prens Pol havauhk sergisini 
ziyaret etti 

Belgrad, 7 a.a. - Naib Prens Pol, re
fakatinde Harbiye nazırı 'General Ma
riç, belediye, meclisi reisi İliç, Bcl
grad kumandanı general Kosiç ve As
keri liva kuvvetleri kumandanı gene
ral Simoviç ve diğer bir çok askeri ve 
sivil erkan olduğu halde dün Bclgrad 
havacılık sergisini gezmiştir. 

Prens, Yugoslav pavyonlarını ziya
ret ettikten sonra ecnebi pavyonfarı
nı da gezmiş ve diplomatik heyetlerin 
şefleri tarafından selamlanmıştır. 

Belgradda romen tayyııreleri 

Belgrad, 7 a.a . .:_ Beynelmilel hava

cılık sergisi münasebetilc tcrtib edilen 

nümayişlere İ§tirak etmek üzere üç 
tayyareden mürckkcb bir romcn hava 

filosu dün Bclgrada gelmiştir. Romen 

tayyarecileri, Yugoslav hava kulübü

nün ikinci reisi Vlaiç, birçok zevat ve 

yugoslav mcslckdaşları tarafından 

karşılanmışlardır. 

ı Birinci gelen Brezilyadır, 
1.494.824 dolar kıymetinde mal 
almı,tır. Brezilya, bilhassa tay
·yare mübayaa etmi,tir. 

ikinci gelen Japonya da keza 
tayyare satın almıf olup müba -
yaatmın yekunu 1.346.608 dolar
dır. 

Uçüncü gelen !ngilterenin yapmış 
olduğu mübayaatın yarısı tayyare, 
yarısı da infilak edici maddeler ve 
mitralyözdür ve yekunu 637.000 do
lardır. 

Dördüncü gelen Çin, bilhassa tay
yare satın almıştır. Mübayaatı csma
nının yckGnu 523.298 dolardır. 

Bitaraflık kanunu ile ihticac edil
memekte olduğundan hariciye neza
reti, Çine ve Japonyaya ihracat ruh
satnameleri vermekten imtina edeme
mektedir. Maamafih B. Hull'un son 
protcstosum nazarı itibare alan A
merikan halkının B. Ruzvclt'i Çin -
japon ihtilafı karşısındaki hareketini 
tadile sevkcdcbilmesi muhtemeldir. 
Zira bitaraflık kanununun bu ihtilafa 
tatbik edilmesine şimdiye kadar ta
raftarlık etmiş olan kimseler, bilhas
sa Japonya'dan ziyade Çin'in bu si
yasetten istifade etmekte olması key
fiyetine istinad etmekte idiler. 

F rankistlerin bir tayyaresi 

Alikantede İngiliz 
gemilerini bombardıman etti 

Gemilerde yangın çıktı bir bomba da 
Belçika konsoloshanesine isabet etti 

Alikant, 7 a.a. - Majoka adasından 
gelen bir frankiat deniz tayyaresi ge
ce yarısı limanda demirli bulunan ge
mileri bombardıman etmi~tir. 

Tropcnhavcn ismindeki ingiliz yük 
gemisine üç yangın bombası atmıştır. 
Diğer bir ingiliz gemisi daha bomba
lara maruz kalmıgtır. Hasar mühim
dir. Olü ve yaralı mikdarı malGm de
ğildir. 

Bir bomba da Belçika konso· 
· loslıanesine dü§tÜ 

Alikant, 7 a.a. - Son alınan haber
lere göre: ~r?penhavcn ve Engtiş 
Tanket ıngılız gemileri bugünkü 
~~ba:dımandan müteessir olmuştur. 
Bırıncı gemiye. bir bomba düşmüş 
yangın çıkmış ıse d~ hemen söndü
rülmüştür .. İkinci gemi ise hala yan
maktadır. İnsanca zayiat yoktur. 

Şehre düşen bombaların adedi elli 
kadardır. Bombardıman bir kiliseyi 
tahrib ctmit ve bir diğeri de Belçi
ka konsoloshanesinc düşmü,tür. Kon
soloshancde insan zayiatı yoktur. 

tm almak için Amerikaya bir heyet 
yollamıştı. Bu heyet Amerika'dan eli 
boş olarak geri döndü. Şimdi ltal
ya'nın lngiltere'ye tayyare satmayı 
telilif ettiği söyleniyor. İtalya'dan 
gelecek böyle bir teklif bile Çenıber
layn hü.kümeti için ağır bir darbe 
tetkil edebilir. 

Hülasa iktidara geçiıinin birinci 
yıl dönümünde gerek İç ve gerek 
dıt politikadaki bu zorlukl.~~ karıı
sında Çembcrlayn'in pre&tıJı azıcık 
aaraılmıttır. Hava ailahlan meselesi 
etrafındaki zorluğu, ya efk&rı tat
min, yahud da noksanları teli.fi ede
rek izale edebilir. Fakat harici poli-

tikada karıılattıiı zorluğu ortadan 
kaldırmak yalnız kendi elinde değil
dir. Çemberlayn ltalya ile müzake
reye girif111ek karannı verirken, hü

kümetinin mukadderatını bu müza
kerelerin neticesine bağlamıftı. An
latılıyor ki bu müzakerelerin netice
si de ispanya harbının neticesine 
bağlı duruyor. Binaenaleyh lıpanya 
harbı neticelenmedikçe Çemberlayn 
hükümetinin mukadderatı da taa.y
yiin etmit aayılamaz. 

A. Ş. ESMER 

32 ki§i öldü 

Alikant, 7 a.a. - Bet bombardıman 
tayyaresinin saat 12.10 da yaptığı 
bombardıman neticesinde 32 kiti öl
mlit ve 100 kiti yaralanmııtır. 

Barselon üzerinde 

Barıelona, 7 a.a. - DUn akıam geç 
vakit frankiıt tayyareler tarafından 
Barsclona üzerinde yapılan cevelan 
esnasında atılan bombaların isabctiy 
le Tarkland adındaki Hollandalı va
pur milrcttebatından iki kişi yaralan
mıttır. 

Alikante bombardımanında 
ölenler 

Baraclona, 7 a.a. - Son saatte ha
ber verildiğine göre, dün, Alkant'ın 
tayyareler tarlifından bombardımanı 

neticcıindc 78 kiti ölmüt ve 40 kişi 
yaralanmııtır. 

Enkrus altından 
Valanıiya, 7 a.a. - Scgorlu bombar

dımanı ncticeein<le yıkılan evlerin 

enkazı altından ccaedlcrin çırakılma-

11na devam olunmaktadır. Bugiln ye
niden dört kadın ile erkeğin cesedi 
çrkarılmııtır. 

I ki Frankiıı tayyare 

'dü,ürüldü 
Valensiya, 7 a.a. - Frankiıt tayya

reler, bugün tark cephcıindeki hükü
metçi mevzilerini bombardımana tc
şcbbüa etmittir. 

. Cumhuriyetçi tayyareler, iki fran
kıat tayyareyi dütürmüılerdir. Para-
şütle yere · b' . · ıncn ır alman pılot esır 

edilmiştir. 

F1"ankonun bir ayda elde 

ettiği yerler 

Bilbao, 7 a.a. - Rcemi bir tebliğde 
bildirildigyine go''re F k k ti . , ran o uvvc erı 

mayıs ayı içinde 70 şehir ve köy ile 
4500 kilometre murabbaı toprak ele 
geçirmiştir. 

Bugünkü harb raporunda cepheler
de mühim bir dcğigiklik olmadığı bil
diriliyor! 

Muhtariyetçi 
Slovakların 

kongreleri 
Looora, 7 a.a. - Bugün ingiliz mat

buatı, Çek oslovakyada Prcsburg'da 
toplanan muhtariyetçi slovak kongre
sini büyük başlrklarla kaydetmekte 
ve Hlinka partisinin muhtariyet talep
lerini t ebarüz ettirmektedir. 

Mayon yaaardağı 

indif aa baılaclı 

Lôvlar bir nehir gibi 

akıyor halk kaçıyor 
Manilla, 7 a.a. - Mayon yanardağı 

şiddetli bir zelzele ile birlikte fevera
na başlamıştır. Bütün civar köylerin 
üzerine kıvılcımlar yağmaktadır. Halk 
dehşet içinde evlerini bırakarak kaçış
maya başlamıştır. Asker ve polis kuv
vetleri halka yardım etmektedir. İn
sanca zayiat olup olmadı~ı henüz bi
linmiyor. 

Lavlar bir nehir halinde akmakta
dır. 

Taymis gazetes i slovakların Pits
burg muahedesinin tatbikini şiddetle 
talcb ettiklerini yazmakta ve Deyli 
Telgraf gazetesi de Slovakyamn muh
tariyeti hakkında parlamentoya bir 
kanun layihası verilmesi hakkındaki 
karar suretini ittifakla ve amerikan 
slovak heyetinin de iştirakile kabul Ma)'on yanar dağı nerededir? 
ettiğini kaydetmektedir. [ Mayon volkanı Filipin adalarından 

Deyli Ekspres gazetesi bu kongre- Luıon adaıı üzerindedir. Albay körfe
nin çckoslovak tarihinin en mühim zinin üstünde cenub mıntakaıındadır. 
hadisesi olduğunu ve haftanın en mü- irtifaı 2.734 metredir. 200 kilometre 
him siyasi tezahürünü teşkil ettiğini kare bir sahayı itıal eder. Kraterinden 
kaydediyor. ekseriya, çamur ve kül fııkırtır. Müt-

llenlayn nerede ? hi§ bir ıekilde indifa eder. Ve indifaı 
Berlin, 7 a.a. - Sctahiyetli mahfil- birçok kimselerin hayatına mal olur. 

ler, Henlayn'in şimdi Berthesgadcn- Mayon yanar dağı münasebetiyle bura
de bulunduğuna dair ecnebi memle- da ark sık zel:ııeleler olduğundan civar
kctlcrde dolaşan şayiaları tckzib et-ı dairi bütün evler hemen tamamen ahıap 
mektcdirlcr. olarak inta edilmiıtir. ] 

Fransız sosyalistlerinin kongresinde 

B. Blum harbin önüne geçmek 
İçin riski göze almalıdır, diyor 

Ro-Yan, 7 a.a. - Burada toplanır.ak
ta olan sosyalist parti&i kongresinde, 
parti reisi B . Blum, bugün büyük bir 
politik nutuk söylemiştir. 

Evvela İspanya meselesine temas e
den eski başvekil, karışmazlık politi
kası lehinde vaziyet almıf ve demittir 
ki: 

"- İspanya işinde, tek hal yolu ka
rışmazlık politikası idi. Müdahale, 
temmuz 1936 da olduğu kadar bugün 
i~in a~ imkamızdır. 

lkinci halk cebhcai hükümetinin 
Katalonyaya üs fırka asker gönderme
yi düşünmüş olduğu yalandır. O za
man müdahale bir umumi barba mün
cer olurdu. Karışmazlık, lspanyayı 
mukadderatını tayinde serbest bırak
mak için tek çareyi teşkil eylemekte
dir. 

Göniilliiler geri çekilirse 

Eğer gönüllülerin geri çekilmesi 
mümkün olursa bence kontrol da yeni
den tesis edilmelidir. Fakat kabul edi
lcmiyccek bir şey varsa o da itimadla 
yapılan mukaveleler in sistematik bir 
surette bozulmasıdır. 

İspanya hududunda vahim hadiseler 
olmaktadır. Hiç kimse, Fransa hükü-
mctinden, Ar icj vadisindeki hadist"lc
re Almanyanın Döyçland hadisesinde 
yaptığı tarzda mukabele etmesini ta
leb eyleyemez. Kanla mukabele etmek 
istemiyoruz. Buna kartı bir tek muka
bele vardır ve Fransanın sulhperver 
mukabelesi, bugün serbestisini resmen 
geri alması olabilir.,, 

1 kııdar mcvl:iinde iken 

B. Blumun İspanya meselesi hak
kındaki sözleri, şiddetli alkışlarla kar
şılanmış ve bunu mütca'ıdp B. Blum 
1936 senesinde iktidar mcvkiine gelişi 
hatırlatmış ve takib olunan s0tıyal ~o
litikanın lüzumunu ve iyiliklerini te
barüz ettirmiş, elde edilen ncticelı:ri 

kaydcylcmiş ve nihayet dcvclüasyo
nun bir mecburiyet halinde bulunmuş 
olmasını bildirdikten sonra bazı hatib
l~rin sözlerine cevab vermek üzere ye
mden dış politikaya dönerek dcmi~tir 
ki: 

.. v - ersay muahedesinde bclk! bir 
çok hatalar vardı. Muahedelcrin tadili 

teşebbüsüne zamanında galip devlet
ler tarafından başlanmış olsaydı, bir 

çok güçlüklerin önüne geçilebilirdi. 
Fakat, bugün, muahedelerin pek öte
sinde bulunuyoruz. 

Roma - Bertin milıverinclen 
korkıı 

Bugün A v r u p a n ı n " iki 
imparator,, Hitler ve Musolini arasın~ 

da taksimi planları karşısındayız. Ro
~a • B~c·rl!n mihverinin hala gevşetilc
bılccegını sanan sözde realistler, Av-

ru~~ya çok fenalık yapmışlardır. Dik· 
~a~orler, harbi, hedeflerine varabilmek 
ıçın kullanılması muhtemel bir vasıta 
ola~ak t~takki etmektedirler. Bugünkü 
vazıyet ışte budur. Totaliter devletle
re, med halinde bir deniz gibi, Avru
panm veyahud dlinyanm bir kısmını 

kaplamalarına müsaade etmeksizin 
sulhu idame eylemenin çareleri aran
malıdır. 
Bugün de hürriyeti ve sulhu temin cy
liyebilecck tek vasıta, kollektif emni
yettir. Harbin önUne geçmek için, bazı 
dakikalarda buı riıkler alınmalıdır.,, 

FranMJ pakti.arına MUlık 
kalmalıdır 

B. Blum, bundan sonra, F-ransa -
Sovyct\cr birliği paktı da dahil o\mak 
üzere Fransanın bütün paktlarının i
d~eai lehinde bulunmUJ ve demiıtir 
kı: 

• .. _ 1914 de ol<luğu gibi bu&ün de 
dıplomatik vazifemiz, Londra ile Mos
kova arasında mutavaaaıt rolünü oyna
maktır.,. 

B. Blum, iç politika hakkında da 
tunları söylcmittir: 

"- Eğer yeniden bir harb çıkarsa 
sos~ali~t ~artiıi bir milli birlik kabi~ 
neııne .ı9tırfilc etmiyeccğini ııöyliycoıi
yeccktır. 

Halkçı ccbhcyi tam olarak tc .1 d b ' . ~sı e-
en ır kabınc kurulması me11cl . 

gel
. k .. . esme 
ınce ; omunıstlcr buna ha d . k . yır e-

mıyccc lcrdır. Fakat radikaller h 
d . kl . ayır 
ıyccc crdır. Yahut hayır da d 
1 f ·1· cme-

sc er ı ıyatta vaziyet aanki h d . 
1 

.b. ayır e-
mış er gı ı geçecektir. 

Şimdi sosyalist partisinin ve . . 
f b

. k . lfÇı aı-
nı ının ır abınc buhranı a""ıl 
d f · ll masın-

a me~ aatı yoktur. Bugünkü hülı:ü-
mct, mılli ekonomiyi canland k . · ırma ı-
çın gayretler aarfctmekted· ır. 

Fransa'nın iç politikaıı 
Hükümctin it politikasına bir di e

cek .~ok~ur. ~alkçı cebhcnin mcnf?:ti 
bugunkU kabıncnin kalmasındadır. 

tyan meclisi mcıclcsine gelince. 
§ arkadaflarımız ayan 1. '. k • ' mcc ıııne 

arş~ .evvela tenkidlcrimizi radikal 
partısıne karşı bir h .. 1 
l "kk' ucum o arak te-
a ı etmemelidir. 

Radikal · · . .. partısı, umumi seçim 
~le yuc~d bulan parlamento ile mahdut 
:;eçım ıle mcyda 1 . . . na ge en ayan meclisi 
arasındakı ıhtılafın g·· .. h' . unun en va ım 
mesclelcrındcn birı· oldu w l 
ı d . gunu an ama-
ı ır~ar. ~~dıkal hükümet, belki yarın, 
vaktılc bızım karşılaJtığımız mü külle 
karı..ıla•abilir ş .., :ı • ., 

B. Blum sosyalı' t . . . 1 . . • s partısının mesu 
lıdcrlcrı etrafında birlik halinde bu
lunmasını istemiş ve sürekli ve hcye-
ca~l~ alkışlar arasında kürsüden in
mıştır. 

Yüzü yaralanan bir kadın 

tazminat istiyor 

İstanbul, 7 (Telefonla) - Biçakla 
yüzünden yaralanan Nuriye adında 

bir kadın mahkemeye müracaat etmiş 
ve yarlnın ytizilnün gilzclliğini boz
duğunu ileri sürerek tazminat istemiş 
tir. Sultanahmet ikinci ıulh ceza mah
kemesi kadının yüzünU bediiyat mü

tehaaaıslarmdan bir muharrir, heykel 

traı, bir rc.eaın ve bir doktordan mü
teıekkil bir heyete muayene ettirme
ğe karar "venniftir. 
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Klasiklerimizi biliyor DHMMz ! 
A.KŞAM'da Bay (Va • N.11) iMt 

talı.ilini ecnebi bir mektebte yap
m11 fakat timdi ünivenitemizde o
kuyan bir gençle geçen muba-.e11&
aiııi naklettikten aonra diyor ki : 

''Karikatürle§tirilmit hissini ver
mekle beraber aynen hayattan Mlll· 
ma yukarıki vaziyeti bizde k.a.ik 
nokunmı gösteriyor: En ya.kın '8ri
himizin bile dönüm noktalarmı t41t
kil eden ıahsiyetleri taaımıyoruz. 

Meseli. İstanbul tehr:ini biliyorwn 
demek için, köprüyÜ, JDCfbur cami
leri, meydanlan öğrenmek lazım
dır. Halbuki bu imar faaliyeti ema
am.da herkes kendi semtini şenlen
dirmek istedi farzcdiniz; ve 1ıtan1Nl 
deyince, Çukurbostanlılar münha11ren 
Çukurboatanı ileri sürdü; Karagiim· 
rüklüJer Karagümrüğü! Böyle o
lursa zihinlerde, elbette alelacip biır 
İstanbul kalır. 

Bilhaaaa edebiyatta da böyle öy
le ... Her cereyan kendine hO§ görü
nen ıahaiyeıtlerle mazide kendine 
benziyenleri "İ}te budur!" diye ileri 
sürdü. Böylelikle bir Babil kuleli 
ortasında bir milletin kültürüne te• 
mel tefkil eden müıterek mefahir, 
herkMin, her yqtakinin, ber kafa
dakinin tanıdığı, bildiği her• sahada 
tahsiyetlerimiz hasıl olmadı gitti ... 

Kulaktan dolma Nedim, Fuzuli 
müateana mı? •. Onların da nesi o
kunmuı? .. Nesi biliniyor?.. Retid 
pa§a, Fuad pafa kimlerdir? .• Mimar 
Sinan'dan batka meıhur mim.arlan
mızdan dört tane lutuf buyurur mu
ıunuz?. Üç bet hattat, üç beı muaikifi
naı, üç bet vakanüviı, tarihçi iami 
sayınız ve Nerleri? .• Efendim?. 

Belki moaela eaki yunan yeni 
Fransa'ya dair bu aualleri aonam 
bülbül gibi aöyliyecekainiz... Fakat 
bize dair? ... Halbuki itte bunca mi
mari eserlerden, böyle emsalsiz bir 
tarihe kadar nemiz ekıik? Sadece 
tedvin etmemitiz; muhtelif nesillere 
aynı kluikleri telkin etmemitiz'.n 

MUZAFFER BlNICİLERIMlZ 
1Ç1N 

CUMHURIYET'te B. Abidin Da
ver yazdığı fıkra7a fU cümlelerle 
bqlryor : 

"Bu &ene ~tirik ettikleri Nia, Ro
ma ve Va!'§Ova mü&a.bakalarmda bi
ze büyük zaferler hediye eden kah
raman MİYarilerimiz geliyorlar. 9 
ha.ziran peqembe günü öğleden 

aonra, Galata rıhbmma çıkacaklar • 
Cumhuriyet, 1935 tenberi, her 

yıl, Avrupa dönüfünde, aüvarileri
miz içiı;ı büyük bir istikbal töreni 
yapılmuma önayak olmağı kendine 
bir vazife bilmiıtir. Bu aene de, mu
zaffer aüvarilerimizin muhtetem 
meruimle karıılanmalarmı teklif 
ettik. Onlar, bu yıl, her zamankin- " 
den daha parlak bir tarzda ka'J'fl
lanmağa layiktırlar. Çünkü, her te
hirde, türk orduauna ve türk ııporu· 
na tanlı birer birincilikle bir çok i
kincilikler, üçüncülükler ila kazan
dılar. Niı'de, Roma'da, V8rfova'da 
girip derece almadıktan tek müsa
baka yoktur. Bu netice, aüTarileri· 
mizin ne kadar iyi çalrttıklannı, ue 
derece muvaffak olduklarını göete
rir.,, 

Bundan aonra bu neticelerin ehe
miyeti üzerinde duran muharrir fık
raımı fU temenni ile bitiriyor : 

''İstanbul Komutanı Korgeneral 
ral Ömer Halia Bıyıktaym muzaffer 
aüvarilerimizi büyük aıkeri törenle 
karıılıyacağını biliyorum. Kendisin
den bir ricam var. Her aene süvari
lerimiz Avrupa'dan geliyor, Sirkeci 
i.tuyonunda büyük bir kalabalık 
tara.fından kartılanıyor, sonra oto
mabillere binip Süvari Binicilik Oku
luna geliyorlardı. Onları ancak, ia
tuyona biriken halk görüyor, alkq
lıyordu. Bu defa, denizden gelecok
ler. Galata rıhtrmmda ise büyük bir 
halk kütlesinin toplanmasına müa.a
id yer yoktur. İstanbul halkının on
lan doya doya görmesi ve alkışhya
bilmeai için, böyle bir teklifte ve ri
cada bulunuyorum : 

Süvari ekipimiz, önlerinde ve ar
kalarında süvari binicilik okulunun 
iki bölü olduğu halde, ata binmiş o
larak Galatadan tramvay yolunu ta
kiben, Harbiye süvari binicilik oku
luna gitsinler. Böylece, bu uzun me· 
aafede, yollara dizilen halk onları 
görmek, aeliLmlamak alkı:lamak 
. k" b , ~ ' ım anmı ulur. 

Muhterem lstanbul Komutanın
d.an, programın bu tekilde te&bitini 
rıca etmekle bütün İstanbul halkı
nın_ d~~eklerine tercüman olduğuma 
asla fuphe etmiyorum.,, 

1 lanhulcla yeni bir 
mahkeme 

İs~an~u~, 7 (Telefonla) - Adliye 
Vekaletının yaş küçültme ve büyütm 
suçlariylc meşgul olmak üzere lstan~ 
bul~ tek hSkimli bir asli ceza mahke
mcsı ku.rmak tasavvurunda olduğu ha
ber vcrıhncktcdic. 
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Cebinden kııa bir çubuk çıkardı. He
men ayağa kalkan Königsek çakmağı· 
nı yaktı. Yanan kavı bir tabağa koyup 
Petroya arzetti. Yohan Paktul çarın 
çubuğunu yakmasını terbiyeli terbiye
li bekledi. 

- HaJlOetlim, İsveç senatosu tara
fından hazırlanıp rahmetli kıral Şad 
XI tarafından teyid olunan, "tenzil" 
hakkındaki kanunu işitmişsinizdir. 
İsveç senatörleri - bu utanmaz 
tüccarlar, bu bürgerler - bilmem .ıa
sıl oldu da kıralı teshir edip ona bu i-
9itilmemiş ve kahpece işi, yani daha 
evelki kırallar tarafından şövalyelere 
tahsis edilmiş olan bütün toprakları 
:ıabtetmeği telkin ettiler. Baronlar, 
fÖvalyeler ,atolarını terketmeğe mec· 
bur oldular ve köleler de kendi hesab
larına asillerin arazisini sürüp ektiler. 
Biz, Livonya §Övalyelerine, bu "ten
zil" kanununu Livonya'ya teşmil etmi
yeceklerini yeminle vadettiler. Fakat 
sekiz sene sonra kıral topraklarımızı 
hazine lehine musadere etti. 

"Şövalyelerin, tarikat reislerinin, 
piskaposların irsen intikal eden arazi 
üzerindeki haklarını eski hibe sened
leriyle tevsik etmeleri iktiza ediyor
du, akıi takdirde bu topraklar hazine
ye intikal ediyordu. 

"İvonya, Müthiş lvan ve Stcfan Ba
tori zamanlarındaki mütemadi harp
larda tahrib edilmi§ olduğundan ıe

nedlerimiz kayboldu, eski haklarımızı 
ilbat edecek vaziyette değiliz •• "Ten-

zil,, cinayetlerine dair, bütün Livonya E 
ıövalyeleri namına bir arzuhal yazıp : 
İıvcç kıralına verdim.. = -"Fakat bir §CY istihsaline muvaffak : 
oldum, o da senato namına sağ elimin, : 
yani arzuhali yazan elimin - başımla 
birlikte - kesilmesi hükmüdür. (Pak- _ 
tul sesini yükseltti, kulakları kafa tası : 
na yapıttı, dudakları bembeyaz oldu .. ) : 
Cinayet kar9ısında tevazula eğilmeyen ;:: 
batım .. Haımetlim, Livonya şövalye- E 
leri mahvolmuşlardır. Fakat tüccarı- : 
mız da pek kötü vaziyettedirler .. (Pet- : 
ro, hikayenin burasından itibaren dik- _ 
katle dinlemeye başladı.) İsveçliler, ;:: 
Riga limanına giren ve bu limandan : 
çıkan bütün etya üzerine resim koy- ;:: 
dular •. Hakikat 9udur ki bunların ta
mahkarlıkları yalnız bizim değil, ken

mirerek: 

di harabilerini de hazırlıyor. Yabancı 
gemiler Rigaya uğramıyor, öteye Kö
nigsberg'e doğru geçiyor, bütün Le· 
histan buğdayı Brandburg'a ihraç olu
nuyor. Tarlalarımızı otlar bürüyor .. 
Liman tenhadır, şehir bir mezarlığa 
benziyor. Ya büsbütün harab olmak, 
yahud harb etmekten başka çaremiz 
yoktur. Ya şimdi harb ederiz, yahud 
hiç edemeyiz, hatmettim. Kırat Ogüst 
bize Polonyanın, kudretli yardımını 

yeminle temin etti.,, 
Paktul amirce General Karboviç'e 

baktı, gözlerini Königsek'in ela gözle
rine çevirdi. Bu iki zat ağır ağır baş

larını Hlladılar. Pctro, 5ubu&unu ke-

- Tek gözlü atınızı bir kör atla de
ğiştirmemeye dikkat ediniz, dedi. E
ğer kıral Ogüst'ün eli hafifse bütün 
Polonya asillerinin dişleri, serttir .. 
Onlara böylelikle büyük bir parça ik
ram ediyorsunuz: Riga ve Reval.. 

Paktul: 

- Lehistan Stefan Batori zamanı

nın Lchistanı değildir. Lehistan bizi 
mahvetmek istemiyor. Bizim karada 
ve denizde bir tek düşmanımız vardır. 
Lehistan dinimize, hürriyetlerimize 
tecavüz etmiyecektir •. 

- ·Tabii, tabii .. Lehistan diyeti bu
gün bir karar verir, yarın da deği§tirir. 
§ayet bütün kudret Kıral Oiüst'tc ol· 

Terbiye bahisleri: 

Disiplin ve aile muhiti 
Hılz.ırrahman RQfil 

: garnizonu hiç kuvvetli değildir. Riga 
ilk hamlede zaptolunacaktır. Ve bir 
kere harb başlayınca da Polonya asil

: leri kılıçlarını kınlarından çıkaracak

: lardır. Esasen ittihadın bir de mütte
- fiki vardır. Danimarka kıralı Kristi-
: yan. Haşmetlim, onun dük'e ve İsveç

lilere karşı nasıl bir kin beslediğini 
_ bilmez değilsiniz. Danimarka filosu 
;:: bizi deniz tarafından koruyacaktır. 
: Paktul meselenin nazik noktasına 
_ geliyordu. Çar tırnaklarını masada tı
: kırdatıyor, toparlak çehresi ne tensib, - ve ne de red ve inkar ifade ediyordu. 
: Pencerenin ardında ,güneş batıyor ve 
- rüzgar şiddetleniyordu. Anhen mum
: lan yakmak üzere kalktı. Petronun -. .. . - dişleri arasından "lüzumu yok,, sözle-

saydı ış başka turlu olurdu Fakat asil- j · kt 
(p 

. rı çı ı. 

ler etro, çubuğunu çekip dumanla- . . . .. 
rını üfleye u··r1e h k .... t.. - Haşmetlım, Baltık denızıne huk-ye mu a eme yuru u-
yordu. Paktul'ün yüzünün derisi öyle münüzü teşmil etmek, İsveçlilerden 
gerildi ki hanelerinden fırlayan gözle- eski erazinizi, lngriya ile Kareliya'yı 
rile sanki Çarı yiyordu) harb etmek geri almanız için vaziyet hiç bir zaman 
isteyecekler midir? bu kadar müsaid olmamıştır. Onlara 

- Haşmetlim, Kıral Ogüst'e kolay- galebe çalmakla, kudretinizi denize 
ca itaat eden Saksonya kıtaları kışlık kadar tevsi etmekle cihanşümul bir 

~~'!:~~~:.ı;~i ~~~~:::ile.~ududunda şan kazanır, Hollanda, İngiltere, İs-
- Mevcutları nedir? panya ve Portekizle, ve bütün şimal, 

garp ve cenup memleketlerile ticari 
- En iyi kıtalardan on iki bin kişi. 

Hepsi alman .. 
- Böyle bir teşebbüs i~in bu azdır. 
- O kadar da Livonya şövalyesi Ri-

ga altıQda toplanacaktır, ve bu ıehrin 

münasebetlere yol verir, ve şimdiye 

kadar hiçbir Avrupa devletinin tahak
kuk ettirememi~ olduğu, yani Moskof 

craziainden geçmek suretile şarkla 
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Ankara: 

Uğle Neşriyatı: 12.30 Karışık plak 
neşriyatı - 12.50 Plik: Turk musıkisi ve 
halk şarkıları - 13.15 Dahili ve harici ha• 
berler. 

Akşam Neşriyatı: K k 1 .... 18.30 arışı p ... 
neşriyatı - 19.15 Türk musıkisi ve halk şar· 
kılan (Servet Adnan ve arkadaşları) - 20 
Saat ayarı ve arapça neşrıyat - 20.15 Türlı: 
musikisi ve halk şarkıları (Nihal ve arka· 
daşlan) - 21 Konferans (Şakir Karaça)') 
- 21.15 Stüdyo salon orkestrası 1- Ericbe 
Eineg: Es vvar' mal cin Zigeuner. 2- Paııl 
Linckc; İm Walzerrausch. 3- Scherapo•= 
Pavlova. 4- Beethovcn: Adagio CantabilC. 
5- Luigini: Bali et Egypticn - 22 Ajans ha· 
bcrleri - 22.15 Yarınki program ve istiklil 
marşı. 

Jı-;tanlml : 

Uğle Neşriyatı: 
12.30 Plakla Türlı: 

musikisi - 12.50 Havadis - 13.05 Plakla 
tıirk musikisi - 13.30 Muhtelif plak neşri· 
yatı - 14 Son 

Akşam Neşriyatı: 
18.30 Plakla dans 

musikisi - 19.15 Konferans: Şişli halkev! 
namına, Dr. Niyazi Ali (Çocuklarda difteri 
hastalıgı, korunma çarcsı) - 19.55 Bor5' 
hı:.berlcri - 20 Nezihe Uyar ve arkadaşları 
tarafından türk musikisi ve halk şarkıları 
20.45 Hava raponı - 20.48 Ömer Rıza ıa· 
rafından arabça soylev - 21 Cemal Kamil 
ve arkadaşları tarafından ttirk musikisi ve 
halk $8rkıları (saat ayarı) - 2ı.4ı: ORKES· 
TRA: 1- Rodc: Fantom A minuvi. 2- Mu• 
sorsky: Dans de pcrsan. 3- Ganne: ExtaJ· 
4- Si ede: Su raya. 5- Bize: Antrakt dö Kar· 
men - 22.15 Ajans haberleri - 22.30 Plak· 
la sololar, opera ve operet parçaları - 22.50 
Son haberler ve ertesi gunUn programı -
23 Son. 

A"·rupa : 

ü.t'.ı.:.ı<.li. v E OPERETLER: 20.30 Pari• 
- 20.45 Monte Sencri 

SENFONİ VE ORKESTRA KONSER· 
LERİ: 18.00 Londra - 20.50 Brukscl Dro· 
ytviç - 20.05 Presburg - 20.50 Ha~burı• 
Mıinih - 21.00 Sarbrük - 21.25 Prag --
22.15 Kopenhag, Luksemburg. 

ODA MÜZİÔİ: 16.00 Miınih - ıs.ıs 
Laypsig 

.SOLO KONSERLERİ: 15.30 Sarbruk• 
Vıyana - 17.00 Paris - 17.15 Milano -
18.20 Hamburg. Doyçlandzender - ıs.30 
~olonya - 19.30 1stokholm - 20.00 Ber• 
lın - 21.00 Varşova - 21.15 Königsbcrg -
22.30 Doyçlandzcndcr . 

. NEFESLİ SAZLAi: 12.00 Dansig, Mıı· 
nıh - 18.00 Meri~ Ostrav - 20.15 lstok· 
holm. 

ORG KONSERLERİ: 19.Z5 Breslav. 
HAFİF MÜZİK: 5.oo Breslav - 6.30 

Kolonya ve birçok alman istasyonları _. 
7.10 Kolonya - 8.30 Breslav Frankfurt -
9.30 Berlin - 10.30 Hamburg ·- 12.00 Frar 
kfurt, Kolonya, Ştut&art, Hamburğ - 14 
Liypzig, Ştutgart - 14.ıQ.J'raıı'k!H*.lJS 

~1f - T5:3! Bcrlin - 16.00 Breslav, ve biı r 
çok alman istasyonlan - 17.10 Münib -
18.00 Berlin - 18.30 Frankfurt - 19.10 
Berlin - 20.25 Brün - 20.30 Strazbur& -
20.45 Brilkscl - 21.00 Viyana - 21.30 Brcs
lav -22.30 Viyana - 24.00 Münih, Ştutgart 

HALK MUZtCit: 11.30 Ştutgart -19.10 
Hamburg - 20.00 Laypzig, Viyana. 

DANS MÜZ1Gt: 15.25 Hamburg- 20.oO 
Ştutgart. 

Amerikada ekonomik 
buhramn mesulleri 

Vaıington, 7 a.a. - Reisi cuinhur 

Ruzvelt memleketin geçirdiği ekono • 

mik buhrandan mesul oldukları ileri su· 

rülen endüstri ve maliye tröstleri hak· 

kında geniş tahkikat yapılmak üzere 
bir parlamento heyetinin teşkilini tek· 

lif etmiştir. 

Diğer taraftan Maliye Nazırı Mor• 

gentau da bankalar vaziyetinin umumi 

bir tetkike tabi tutulmasının muhtemel 
olduğunu söylemiştir. 

garp arasında ticarete bir yol çizmeği 
tahakkuk ettirmiş olursunuz. Avrupa• 
nın bütün hükümdarlarile münasetıe· 
te girişır, kıta işleri hakkında söz. sa· 
hibı olursunuz. Baltık denizinde kuV'' 
vetli bir filo teşkil ederek denizci deV'· 
let sırasına geçersiniz. Türkleri ve ta• 
tarları hukmünüz altına almakla kaza• 
nacagınız şereften dana çok parlağırı• 
nail olursunuz. Tam zamanıdır; yoks' 
İJu fırsat bir daha ele geçmez ... 

Paktul, Allahı işhad etmek ıçin pat'' 
magını kaldırdı. Königsck alçak :;esle 
tekrarladı: "Tam zan!ilrııdır, yoksl 
fırsat bir daha ele geçmez.,, KarloviY. 

dddi, içini çekti. 

- Neden hemen şimdi? Demek 1'1 

barut ateş almak üzeredir? İsveçliler' 

le harbetmek ehemiyetli bir işe girİf 
mektir. (Hazırunun gözlerinde ocağııl 
ateşleri aksediyordu.) On iki bin sal<' 

sonyalı iyi bir kuvvettir. Danimar1'1 

filosu .. Hım .. Şövalyeler? Ayıyı vııt' 

madan derisini satmamak gerekti'' 

Her şeye rağmen isveçliler dünyarıııl 
en iyi askerleridir. Size nasih'l_t ve!' 

mek güç .. 

Gene parmaklarile masayı tıkırdat· 
maya başladı. Paktul hiddetini yenı1le' 

ye çalışarak: 

- İsveçlilere bugün istenileni yaf 
mak kabildir. Şarl xıı abdalın biridı! 

(Sonu var) 

.. . . . . . . . -"'! 
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Anadolu amazonları 
Avrupalılar Amerika'nın cenub kıs- ziyade aranılan duruıtur. Biniciliğe 

nuru keşfettikleri zaman oradaki Ma- alı§nu§ olan bayan her vakit en zarif 
ranyon nehrinin kenarlarında ata bi- vaziyette dunnağa da alıımıı olur. 
nerek cenkeden kadınlar gördüklerin • Binicilik hem vücudu, hem sinirle
den 0 nehrin adını Amazonlar nehri ri kuvvetlendirmek için en mükemmel 
koymuılardı. Bazı kimseler, ata binen sporlardan biri sayılır. Göğsü geniılet
bayanlara amazon denilmesini, Ame- meğe akciğerleri iyi nefes alcbnnağa 
rikarun cenubundaki kadınlara benze- yarar. Her Y&f& müaaid olması da baı
melerinden ileri gelir sanırlar. kabir iyiliktir. Pek genç Yatında ata 

Halbuki asıl ve ilk amazonlar bizim binmeğe ahf'IUI bir kızın, kadın olduk
Anadolu' da çıkmııbr. Şimdiki Gediz tan, anne olduktan sonra da bu spora 
çayının adı daha Patkol olmazdan ön· devam etmesine bir mani olamaz. Yal
ce T ermodon iken o taraflarda yqayan nız bazı hekimler her ay belli günlerde 
bir kavmin kadınlan ata biner ve cenge bayanlara ata binmekten sakınmalarını 
giderler, cenkte ok çektikleri vakit ko- tavsiye ederler, o da o günlerde rahat
laylık olsun diye göğüslerinin sağ tara- sızhk olursa. 
fını yakbnrlarmıt. O zamanlarde ba· Ata binmekten maluad, tabii, kı~ • 

l ta binmelerinden ziyade gö-1 larda, açık havalı yerlerde gezmektır. 
yan arın a tal' • l . . k d f 
w • • ı · ·n bir tarafı eksik olması 'göze At 11111 yer ennın tozlu ve ço e a 
gus ennı ki li klan .. . d .. . d 

bğından onlara amazon yani me- r topra uzerın e at uzerın e =iz denihniı- daireler çizmek ıüphesiz o maksadı te-
Bundan sonra bayanlar tam asker min edemez. 

olurlar da cenklere giderlerse tüfekl~ b" Erkek~er için biniciliğe mahsus el
nitan alırken kolaylık ol&un diye • tabu ıse zanırı olmamakla beraber, bayan-
alnız pek yüksek göğüslü olanlarının • ların ata binecekleri vakit amazon kos

y ·· w • • lerinin bir tarafını yakmaktan tümü giymeleri hem modanın göıterdi-
gops ' 1 · w • b" ı ·· d f d 1 d O daha nazik bir ameliyatla küçültme en gı ır uzum, hem e ay a ı ır. nun 
ınoda olup olmıyacağı ıimdiden kesti • teklini de terziler hekimlerden iyi bilir-
·1emez. Fakat timdi amazon sadece ler. Yaya giden, yahud otomobilde ge-

n , . ki . 
Ma binen demektir. Bayanların ata bın· zen bayanların giyemiyece en amazon 
meleri için de hiç bir taraflarını yaklır· kostümünü giymek de amazonluğu 
mağa veya kestirmeğe ula lüzum yok- sevdirecek bir §Cydir. G. A. 
tur. Tüfek atmasını öğreninceye kadar, 
ıimdilik en tesirli silahlan ~ııla~ ol
duğundan kirpiklerine ok ıeldı venrler. 
Bunun da amazonlukla münasebeti ara
nılamaz. Bir bayan atlı da olsa, yaya da 
gitse ok gibi kirpiklerini yüreklere 
aapbyabilir ... 

Amazonluk ıimdi böyle sadece ba
yanların ata binmesi manasında anlqı· 
bnca, bunun Anadoluda yeniden ihyaaı 
pek ziyade temenni edilecek bir ıeydir. 

Bir kere ekonomi bakımından. At 
nesli daha Avrupada, hatta Arabistan
da ıslah ediler«ik çoğaltılmadan pek çok 
zaman önce Anadoluda ıimdikinden 
pek çok ve daha güzel at bulunduğunu 
tarih ki.tablan yazıyorı Anacloluda at 
aeslinin ..... çoialmHml ye süzellet
.,,..mı hep istiyonaz. Amasonluiun 

da olımuı buna elbette çok yardım 
::C.ktir. Kadın eli değen, yahud ka· 
oıruarın ınuucunuu '•'----~ • .ı-- '--- - -

düstrinin bereketli olduğu meıhurdur: 
Son ekonomi buhnuunda milyonlarca 
.............. İfaİa lualdıldan halde 
enns fabrikaları sipariılere cevab ver
mekten aciz kalıyorlardı. J pek çorap 
f abrikalannın da iısiz kaldıkları hiç 
duyulmanuıbr. 

1 KÜÇÜK DIŞ HABERLER 1 
X Varıova - Resmen bildirildiğine 

göre, Hariciye Nazın Bek, Estonya 
Hariciye Nazın Akel'in geçen sene 
Vartova'ya yaptığı ziyareti iade etmek 
üzere Eatonya hükümetinin daveti üze· 
rine bu ayın ortalarında Reval'e gide
cektir. 

X Var§Ova - Romanya kurmay re
isi General Jonesko, Sandomir sanayi 
havzası mUesaeselerini gezdikten son
ra Polonya'ya yaptığı ziyareti bitirmiı 
ve Romanyaya hareket etmittir. 

X Tokyo - Amiral Godo başvekil 
Konoye'yi ziyaret ederek Almanyaya 
yaptığı ziyaretin intibalarını bildirmiş 
v~ J.okyo - Berlin - R oma müsellesinin 
bütun vasıtalarla lcuvveflendirllmesı 
kanaatini izhar etmiıtir. 

X Londra - Jameik'de grev hareke
ti neticesi olarak polisle grevciler ara
sında yeniden bir müsademe olmuı ve 
5 kişi ağır surette yaralanmııtır. 

X Berlin - İngiltere münakalat na
zıriyle müsteşarı bir kaç gün sürecek 
olan bir tetkik seyahatinde bulunmak 
üzere Münih'e gelmişlerdir. 

X Bağdad - İran Veliahtı namına 

Prenses Feyziye'nin izdivacını taleb 
etmek i~in başvekilin riyasetinde Ka

hire'ye gitmekte olan heyet Bağdad'a 

Sonra spor ve sağlık bakımından 
ata binmek dört nala atı koşturmak ya
bud at üzerinde canbazhk etmek için 
olunca, ıüpbeıiz, zorlu ve pek yorucu 

bir spordur. Bu türlüsü bayanların ıağ
lıiına yaramaz. Fakat kırlarda sadece 
ıezmek ve temiz hava alm.ak için ata 
binmek bayanlara da faydalı ve yorma
dan sağlık veren nazik bir spor olur. vaıul olmuştur. 
Ata binmenin en büyük iyiliği de sarf. 
edilecek kuvveti böyle istenildiği sibi 
ölçmeğe muvaffak olmasıdır. 

Böyle sadece gezerken, hatta arada 
kısa bir zaman atı tansa kaldırmak tar· 
tiyle, binicilik zarif ve vücudun oynak 
yerlerini yumutatarak enların hareket· 
)erini kolaylaıtınnaya pek ziyade elve
riıli bir spordur. iyi binici at Üzerinde 
otururken ona yapıınut gibi dimdik 
dunır, böyle durmağa kendini alııbnr. 
Bu vaziyet de kadınlıkta zariflik için en 

Almanyamn borcu 
Bertin, 7 a.a. - Almanyamn borcu 

31.3.1938 tarihindeki resmi rakamlara 
na:taran 19,1 milyar marka baliğ olmak 
tadır. 1-g37 senesinde Almanyanın bor
cu 16.058 milyar idi. Dahili borç 1937 
senesinde 10,994 milyar iken şimdi 
14.298 milyarı bulmaktadır. Harici 
bo.rç. 1,441 milyardan 1,332 milyara in· 
mıftır. 

Lord Artur Savilin 
cinayeti 

Yazan : O•lrar VAY LD Çeviren : Nurettin ART AM 

~==============Tefrika: 11 =='=1 
Sizin bana lütfetmiı olduğunuz sa

rı aateni çarıamba günü peskoposlara 
gittiğim zaman giyeceğim. Çok yakıta· 
cağını da umuyorum. Siz fiyonga taka· 
cak mısınız, takmıyacak mısınız? Cen
ningı timdi herkesin fiyonga taktığım 
ve alt eteklik1erin kırmalı olması llzım 

geldiğini ıöylüyor. Reggi bir infilak 
daha duyduğu için babam, saatin ahıra 
götürülmesini söyledi. Böyle görillme· 
ıniı, fevkalade oyuncakların kendisine 
gönderilmesinden pek hotlanan babam, 

bu saatten ilk defaki kadar zevk alma
tnağa baıladı. Çilnkil bu, halkın onun 
'#aazlarıru okuduklarını ve onlardan 
faydalandıklarını göstermektedir. 

Babam selim ve sevgilerini gönde
riyor, Ceyrns, Reggi, Marya ve ben de 
bu hususa ittirak ediyoruz. Omid ede
riz ki eniftemiz Sesil'in gut hastalığı 
iyilepıtir. 

Sizi çok seven yeğeniniz 

P. S. - Fiyonga hakkındaki fikri. 
nizi bildiriniz Cenniga bunların çok mo
da olduğu hakkında ıarar ediyor. 

* 
Lord Artur, bu mektubu o kadar a-

sık ıuratlı ve ciddi olarak okudu ki 
Düıes kahkahalarla gülmekten keneli • 
ni alamadı. 

Nihayet dedi ki: 
- Sevgili Artur'um, bir daha ılze 

hiç bir genç bayanın mektubunu göt -
tenniyeceğim. Fakat ıaat hakkında ne 

aöyliyeyim? )lunun bUyilk bir icad ol -

duğunu sanıyorum. Ben de bunlardan 

bir tane edinmek istiyorum. 

Uç hafta kadar sonra Sent Piter 

kiliseeinde niklh töreni yapıldığı za
man orası zarif kıyafetli büyük bir 

kalabalıkla dolmuıtu. Nikah duaıı 

Çiçeıter dukaıı tarafından gayet mü

essir bir ıurette okunmuı ve davetli

lerin, hemen heP.Si bu &elinle güvey-

[: :: :: ::~:::~:::~:::::::::~:::;, :: : ~:: :;. :::~:::~:::~:::~:] 
HAYVANLARIN AZALARI VE BİZİM 

KULLANDIGIMIZ · ALETLER 

Bir çok ôletleri insanlar daha icad etmeden 

böcekler kullanmasını biliyorlardı 

l __ ,,..,_ _____ _ 

H er ne kadar taraklar, fırça
lar, kürekler, kancalar, 

ceviz kıranlar, örme makineleri, 
cild altına şırıngalar, neşterler, hat
ta telsiz antenleri insanların icadı 
ise de böcekler bütün bunları bu
günkü fennin yaptığından çok daha 
iyi yapmaktadır. 

Mesela bildiğimiz bahçe örümcek
leri arka ayaklarında iki fırça ve iki 
tarak taşırlar; bunlar bizim kullan
dıklarımızın aynıdır. 

Bu böcek bir şey yemek isterse bu 
taraklardan ifraz ettiğ i yapışkan bir 
mayi ile şikarının her tarafını örer. 
Bu şikar, orada örümceğin karnı a
cıkıncaya kadar kahr. Örümceğin 
böylece yapmış olduğu iş, bir tel 
makinesinin yaptığından farksız
dır. Celik bir tel makinesi, teli nasıl 
yapa; sa, örümcek de ağlarını öyle 
yapar. 

Bunu yaparken böcek, bir tezgah 
tepesi gibi döner; bu harekette ön 
bacakları da motör vazifesini görür. 

İnsanların gösterdiği fenni hari
kalara rakip olabilecek böceklerden 
birisi de sineklerdir. Bir sinek, ta
vanda baş aşağı yürüyebilir. Bu, 
mümkündür, çünkü her sinek, aya
ğından yapışkan bir mayi ifraz eder 
ve kendisini her yere yapıştırabilir. 

Fakat bütün bunların hepsinden 
daha harikulade olan böcek arıdır. 
Arı bu mayilere ilive olarak ayak· 
larında bir takım kancalara da ma· 
liktir ki bunlar vaaıtasiyle istediği 
gibi canbazhklar yapabilir. 

Bunlar tıpkı kayık kancaları gibi 
yapnmrşrır; tamı~'lnlnıarıu :U\r y ete 
takılıp ayrılması onlardan farklıdr. 

Böceklerin yumurta yumurtlaı:na
ları için bir takını avadanlıklara ih· 
tiyaç vardır ki bunlar, hayret edile· 
cek bir surette insan eliyle yapılmı9 
aletlere benzerler. Mesela bir nevi 
sinek vardır ki bu böcek, yumurtala 
rını ağaçların içine yumurtlar, ve 
bu ağaçları oymak için tıpkı bizim 
burgular gibi bir alet kullanır. Bir 
başka sineğin de kanadlarında bu iti 
görebilecek surette iki tane mini mi· 
ni destere vardır. Bu desterelerle a
ğaçlardan, yapraklardan parçalar 
keser ve yumurtalarını oraya yer
leştirir. 

Bir nevi çekirge de gene buna 
benzer bir alet kullanarak yeri oyar 
ve yumurtalarını oraya bırakır. 

D oktorlar, bir takım hastala

rının cildlerinin altına bir 
takım mayiler şırınga ederler. Ayni 
şeyi yapan böcekler de vardır. 
Eğer vücudumuzun üzerine ko

nan bir arıyı hemen silkip atarsak o
nun derisinden, vilcudundan ve iğ.· 
nesinden bir kısım vücudumuzun U
zerinde kalır ve ondan sonra da arı 

den daha gilzel bir çift görmedikleri· 
ni söylemişlerdi. 

Onlar, güzelliklerinden daha fazla 
meıuddular. Lord Artur, Sibil için 
çekmit olduğu biltUn bu iztırablara 
eseflenmiyor, Sibil de bir kadının bir 
erkeğe verebileceği en gilzel ıeyleri, 
ıefkat, muhabbet ve taabbüdU kocası
na veriyordu. 

Onlar için bir aık macerası bir re· 
alit~ tarafından öldürillmemitti· Dai· 
ma genç olduklarını hi11ediyorlardı. 

Yıllarca sonra iki gilzel çocukları 
olmuıtu. Bir gün Leydi Vindermir 
dUkUn oğluna dUğUn hediyesi olarak 
verdiği ıevimli eve, Alton Prioriye 
bir ziyaret için gelmiıti. Bir giln öğ· 
leden sonra Leydi Artur ile bahçede 
bir limon ağacının altında oturur ve 
ikiıi de birer gUneı parça11 gibi gil
zel bir erkek ve bir kız çocuğunun iki 
tarafı gUl fidanlariyle ıUslU yolda 
oyun oynamalarını ıeyrederlerken 
Leydi Vindermir, ev aahibeıinin el
lerini tutarak sordu: 

- Meıud musun Sibil? 
- Aziz Leydi Vindermir, elbette 

meıudum; ıiz değil miıini.z? 

- Benim meaud olmağa vaktim yok 
Sibil. Daima, en ıonra bana tkdim e
dilen ıon phıstan hoflanıyorum ve 
daima, insanları tanıyınca kendilerin
den bıkıyorum. 

- Aralanlarınız sizi tatmin etmi· 
yorlar mı Leydi Vindermir? 

- Hayır iki &CJzijm, aralaıılar Ilı• 

• 
Ocak fırçası ve bir 

kelebek ayağı 

ölür. Bu sebeple bir arının ancak bir 
defa sokabildiğinc kanaat edenler 
olmuştur. Halbuki onu orada bir 
müddet bırakacak olursak, arı iğne
sini ,kanadını ve her şeyini tamami
le alıp başkalarını sokabilmek üzere 
uçar, gider. 
Arının •ehirini vilcu~ ıırınp et

mek için diken halinde bir takım ci
hazları vardır. 

Eşek arısı yakaladığı tırtılları öl· 
dürmek üzere <kği\, fe\te uğratmak 

Fel6kete 
uğrayanlara. 

yardım 
Türkiye Kızılay Cemiyeti 

Umumi Merkezinden : 
Yer sarsıntısından fellkete uğrayan va

tındaılarımıza yardım yapılmalı: iiıere ap
ğıda iıim ve adresleri yazılı zevat ve mü
essesa t t:ırafından hizalarında yazılı para
lar veznemize yatırılmıı;tır, Bu hayır sever 
zevata ve müessesata gerek felaketzedeler 
ve gerek Cemiytimiz namına te5ekkürleri
mizi sunarız. 

Lira Kr. 

1076 00 Palu Kızılay şubesinde 
59 84 Pertek Kızılay şubesi vasıtasile 

Şavak nahiyesi halkından 
50 00 Gerede - Menııen nahiyeıi hal

kından 
56 00 Manavrat Kızılay ıubeıindcn 
25 00 Antalya tiıesinden 

101 94 Yalvaç Kızılay ıubealnden 
527 71 Kartal Kızılay ıubeainden 

cak bir mevıim için iyidirler. Yeleleri 
kesilir keıilmez yer yUzUniln en dil· 
ıiz mahlQkları olurlar. 
Kaldı ki onlar, kendilerine iyi dav

ranırsanız; kötU hareket ediyorlar. 
Şu Pocera'i hatırlamaz mısın? kor
kunç sahtekirın birisi idi. Her bir şe· 
yine aldırıı etmedim; hattl benden 
borç para iıtedi; gene affettim. Fakat 
bana •tkını ilin etmeıine tahammül 
edemedim. Bu adam beni, el bakıcı
lığından nefret ettirmittir. Şimdi te
lepatiye merak sardım. Bu daha eğ
lenceli. 

- Leydi Vindermir, el bakıcılığ ı 
aleyhinde bulunmamalısınız. Artur'· 
un alyehinde bulunmasını istemediği 
yeglne mevzu budur. Kendisinin bu 
bahiste gayet ciddt olduğunu temin 
ederim. 

- Sibil, her halde onun buna inan
dığını ı8ylemek istemiyorsun, öyle 
değil mi? 

- Kendiıine ıorunuz Leydi Vin
dermir, kendiıi i9te burada. 

O aralık Lord Artur, bir aarı gül 
demeti elinde ve dana ederek yilrU-

yen çocukları yanında bahçeden çı
kageldi. 

- Lord Artur? 

- Evet, Leydi Vindermir. 

- Siz el bakıcılığına inanır mısı· 
nız kuzum? 

Genç adam gülecek tu cevabı ver
di: 

Bit icerpeten ve 
bir böcek ayağı 

üzere sokar. Bu itibarla efek arısı
nın yaptığı if, bizim hiııai takim için 
Jırınga yapmamızın aynıdır. 

Etek arıaı, böyle hiniz ve hare
ketsiz kalan şikirlarını alıp bir ye
re güzelce yerlcftirir ve yumurtala
rını onun Uzerine yumurtlar. Bun
lardan çıkan yavrular da yiyecek ha
le gelince bu ölilp kokmamıı olan 
tırtıllarla karınlarını doyururlar. 

Pireler, ve sivri ıinekler bizi ıaır
rnazlaı•; gayet ince bir aletleri vası
tasiyle derimizi yarar, deler, ondan 
sonra kanımızı emerler. Sinekler de 
ısırmazlar, fakat kıllariyle tenimizi 
tahriş ederler. 

B ir ba§ka böcek de vardır ki 
bunun ön ayaklan bir ce· 

viz kıran gibi yakaladığı 9ikirmı 
kırar, ezer. 

Bir başka böcek de dü9manını ta
kib ederken buhar halinde bir uid 
ifraz eder ve onunla tikirını bayıl· 
tır. 

Bu böceğin bu hareketi alev ma· 
kinelerinin alev saçmasına veyahud 
muayyen harb cihazlarının zehirli 
gaz atmalarına benzemiyor mu? 

Kelebeklerin de ayaklarında tıpkı 
bizim ocakları süpürdüğümil• sü
pürgelere benzer mikroskobik sil· 
pürgeler vardır; bunlar kondukları 
yerlerden tozları süplirilrler. 

Bütiln bunları öfreııdikten eonra 
birçok feylerin ilk defa olarak in
sanlar tarafından icad edildiğini 

ı:oöylcmeğe, bilmeyiz, diliniz varır 
m1? 

lıybolın bir llyyn bulundu 
Captovn, 7 a.a. - Bulavayodan Pre

toriaya ingiliz hava kuvvetlerine men 
sup üç bokaör ile antrenörlerini nak· 
lederken kaybolan ukeri tayyareyi a
ramakta oluan tayyareler, kayrb tay
yareyi Limpopo'nun 30 kilometre §İ
malinde kain Evangelina civarında 
görmüşlerdir. 

Görünüşe göre ağaçların üstüne 
düşmüş olan tayyare ,aiır surette ha
sara uğramıştır. Tayyareyi kurtarma
ğa gelenler kazazede tayyarede hiçbir 
hayat eseri göremedikleri için kesif 
nebatatın arasından bir yol açmağa 
mecbur olacaklardır. Kaza mahalline 
bu •~tam vey~ yarın sabahtan evel gi· 
demıyeceklerı zannedilmektedir. 

1511 ıs Cihanbeyli Kızılay ıubninden 
l04 00 Tokat Kızılay merkezinden 
1 oo OO n :kill Kızılay ıubeeinden 

Z259 64 
22'273!1 05 Evelki llıtelerden 

224!1!18 &9 

- ŞUpheıiz inanırım. 
- Fakat neden? 

Lord, kendisini bir hasır aandalya
ya atarak: 

- ÇUnkU bUtUn hayatımın saade
tini ona borçluyum da ondan, dedi. 

- Sevgili Lord Artur, ona borçlu 
olduğun nedir? 

Artur, elindeki gülleri karı11na ve

rip onun menekşe renkli gözlerine 
bakarak: ' 

- Sibil, diye cevab verdi. 

- Ne saçma ıey, diye bağırdı 
Leydi Vindermir, bütün hayatımda 
saçmanın bu türlüsünü duymuş değil
dim. 

( BİTTİ ) 

Oskar Vayld'ın yeni bir romanı 

Kentervil hortla§ı 

[Mefhur ingiliz edibi Oıhr Vay/d
in yazdığı ve bizim telrilı• ettilimiz 
"Lord Artur Savil'in ciruy•ti,, romanı 
bitti. 

Aynı muharririn bu rom•nl• birlik
te bir cild içinde neşrettill diler bir 
roman bunu takib ediyor. Bu roman, 
"Kentervil hortlağı,, 411. 

Bundaa öncelri rom•ııı taldb etmif 
ol•nlarıa ba y.al telribyı 4• le.-Je 
otı,ao..,.._...,.,] 
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Birleşik Resim ve 
Heykel Sergisi 

Kültür Bakanımız taratından açılan 
Birleıik Resim ve Heykel Sergisi l'C
çen haftadan beri Ankara Halkevine 
aanab aevenleri bir milmatis kuvvetiy
le çekmektedir. 

Gören gözler için etraf güzellikler
le doludur. Fakat neden sanat eserleri 
hiç bir güzellikle kıyaslanamıyacak ca
zibeyi haizdir, ve - Kız Enstitüleri ve 
Sanğat Okullan Sergisinde, veya Birle
tik Resim ve Heykel sergisinde, yahud 
her hangi bir resim galerisinde, bir 
müzede, ve yahud güzel sanatlara qık 
bir zatın bunlarla dolu salonlannda ol
duğu gibi • anlıyanı ve anlaımyam 
kendilerine hayran etmektedir? 

Bu muammayı, onlara insan zekası
nın ııığını inzimam etmiı görmekle 
izah edebiliriz: Bir tabiat parçası gü
zeldir, fakat onu dimağ menturunun 
renkleriyle beze tesbit etmİf olan res
samın gözleriyle bakbğınuz zaman 
levhada benliğimizden bir feyin de pa
nldadığıru sezer ıibi oluruz. Sanatkar, 
tabiatın galatlannı tashih eden ve onu 
bize daha munis gösteren ı.ı"lıirbazdır. 

Dün Halkevindeki sergide bir na
tür mort, bir kompozisyon, bir porlre, 

bir peyzaj karıısında yen! nuhlandıkça 
zihnim hep bu muamma ile metgul ol
du, ve nssam ve heykeltra!lanmrzda· 
ki bariz tekiımülü gördükçe de ruhum 
derin bir huzurla doldu. 

Bir tek yıl nsaamlanmızm daha 
olgunlaımaJan için kafi mi gelmİflİr, 
yoksa bu, mesud bir tesadüfün mü e.e
ridir? Her halde ne o, ve ne de budur: 
Y ollannı bulmuı olan ressam ve hey
keltraılarnnız görmekte olduklan .._ 
kaya daha yüksek eserler vennek ira
desiyle mukabele etmiılerclir. Önümüz
deki senelerde daha kuvvetli eserlerin 
çoğalmsı olduğunu gördükçe bu müta
leanın doğruluğunu teslim edeceğiz. 

Ressam ve heykeltraşlantD1zm 
eaerlerinden birini diğerine tercih ede
rek fU tablodan, veya bu heykelden ay
nca bahse inıkan yoktur. Ekıeriyetin 
İyi eaerlerde olduğunu kayd ile iktifa 
edelim. 

Sanatkirlanmız reımi makamlar
dan layık oldukları teıviki bu sene de 
göreceklerdir. Hükümetimizin güzel 
ganat\ara kar§t olan bu alakası çok ye
rindedir. Fakat hususi phısların bir 
tabloyu beienip, hatta çetin bir pazar
lıktan sonra alması, sanatkar için sa
nabna kartı iltifatlann en büyüğüdür. 
Resim sergisinde eserlerini teflıir eden
ler yurddaflarmdan bu yalanbjl bek
liyorlar. 

Bu intizarda haklıdırlar; çünkü 
bizde güzel sanatlara kıymet verilmek
te olduğunu hususi ıahııların müteza
yid alakası daha iyi isbat edecek, ve bu 
da sanatkarlara devunh ve bi}aili ça • 
bpna kuvvetini verecektir.· N. Baydar 

İ ta 1 ya k ı ra 1 ı 

Musolininin doğduğu 
yeri ziyaret edecek 
Roma, 7 a.a. - Kıra!, yarın, Forlide 

15 inci asır resaamlarından Melozzo
nun eserlerinin tefhir edileceği sergi
yi açacaktır. Kıral bundan sonra Du
çenin doğduğu ve ebeveyninin metfun 
bulunduğu Predappio ismindeki Oçiik 
kuabayı ziyaret edecektir. Muıolini 

timdi Rocca del Caminate'de bulun
maktadır. Zannedildiğine göre, Duçe, 
hükümdarı doğduğu kasabada karşı
hyacaktır. 

Faşist mahfillerinde, kırallıkla fa
ıist tefi arasındaki mütareketin kıy

metini bir kere daha tebarüz ettirme
ğe matuf olan bu hareket, ehemiyetle 
kaydedilmektedir. 

.JllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. -- --
§Bir ingiliz zabitinin hahralars - -= -- = 
~Pıevne müdafaası; 
S 1877 de türk orduıunda : 
: bir bölük kumandanı olarak : 
: Plevnede harb etmit olan : 
: yüzbqı F. Von Herbert'in : 
: l'Üzel bir üılubla yazdığı, : 
: arkadatnnız Nurettin AR. : 
E T AM'ın da dilimize çevirdi- : 
E ii bu kitab, a•kerliğimizin E 
: terefli aafhalarından birini : 
E canlandırmaktadır. : 
E Askerlerin bir meslek ki- : 
E tabı, a.ker olmıyanların da : 
E heyecanlı bir hikaye gibi o- § 
E kuyabilecekleri bu kitab : 
- kt , -: çı ı. 100 kurup aablıyor. : - -.,ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 
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Bayındır ve güzel 
bir kaza: 

TARSUS 
Bütün modern 

tesisata kavuımuı 
bir köıedir 

Parkı, sesli sineması bol yolu 

ve kaldırımı vardır 

Adana (Hususi) - Tarsus, 
bayındırlık hareketinde ön safta 
giden bir §ehirdir. Cumhuriyet 
devrinden evel acınacak bir hal
de bulunan Tarsus, bugün asır
lık Eti harebeleri arasında yük
selen, genişleyen medeni bir ma
mure halrnde vücudlanmıttrr-

Tarsus kaymakamlığı, Tarsus bele
diyesi ile elcle vererek şehre, layik ol
duğu en son tipi vermeye çalışmakta
dır. 

!Yukarda Tarsus pa"l:kmdakiJ 

!
i suni gölden bir görünüş, solda,J 
parkın antre ·i, Tarsus'ta yeni: 
yapılan hüyiik sinema binasıİ 

ccği bir eserdir. Yeni açılan hayvan ..---------------
pazarı da çok güzel bir şekilde tan
zim edilmiştir. 

Atatürk caddesinde bir kilometre u
zunluğunda parke kaldırım ve trotu
varlar kimilcn beton olarak inşa edil
miştir. Şehir içinde ve dıpnda beton 
olmak üzere 11 yeni köprü inşa edil
miştir. 

Şehir dahilinde ayrıca 1500 metre 
uzunluğunda yeni bir yol ve 15.000 
metre uzunluğunda ayrıca bir şose ya
pılmıştır. 

Mahalle araları trotuvarlarından 

4000 metrelik bir kısmı islah edilmiş
tir. 

Uıakta resim sergisi 
Uşak, (Hususi) - Halkevinde ama

törlcrimiz tarafından bir resim sergi
si açıldı. Sergi geçen seneye nazaran 
daha zengindir. Sergide halkevi ar şu
besi başkanı Ali Uluğ, memleket has
tahanesi baş hekimi Dr. Kudret Üğe, 
eczacı Salim Alyanağın tabloları dik
kati çekiyordu. Askerlik şubesinde 
bulunan bir erin yaptığı kara kalem 
bir portre muvaffak olmuş bir eserdir. 

T rakyaya gelecek 
yeni ziyaretciler 

Edirne (Hususi) - Anadolu ve 
Trakyada İzmir münevverleri için bir 
gezi hazırlayan İzmir halkevinin bu 
hareketi Edirne ve Trakyada hararet
le karşılanmıştır. Trakyaya ayırdıkla
rı üç gün kısa bile olsa en verimli bir 
tarzda programını bizzat General Ka
zım Dirik hazırhyacaktır. Ve bunun 
için salahiyetli gençlere iş verilmiştir. 
Ege ve Trakyanın en eski ve yeni ta
rihi Çanakkalede Trova kültüründe 
ve Anafarta kilidinde bağlıdır. 
İzmirden ve Egeden gelecek aydın 

gezmenler Trakyada çok şeyler göre· 
ceklcrdir. 
İstanbul üniversitesinin edebiyat 

kolu ile Tarih ve Arkeoloji kolundan 
da birer grupun Trakyada dolaşacak
ları gelen mektuplardan öğrenilmek
tedir. 
Dedeağaçtan gelecek 500 kişilik yu

nanlı komşularımızla sportmen genç
lerin de bu ay sonuna doğru hususi 
trenlerle gelecekleri ve burada 12 sa
at kalacakları resmi haberleşmelerden 
anlaşılmıştır. 

Bu kıymetli misafirlerimiz için de 
hazırlıklara başlanmıştır. 

Konya'da bu yıl mahsul 
~ok bereketli 

Konya, (Hususi) - Vilayetimizde 
ekinlerin vaziyeti çok iyidir. Mezruat 
kısa bir zamanda gelişmiş ve boylan
mıştır. 

Çaylarda suyun bol oluşu, civarda
ki ekinlere ayaktan su verilmesini de 
mümkün kılmıştır. 
Diğer taraftan sebze, meyva da bol

dur ve bol yetişmektedir. Bağlardan 

çok üzüm alınacağı anlaşılmaktadır. 
Konyanın, bu yıl da dolgun bir m3.h

sul mevsimi idrak edeceğinde ittifak 
edilmektedir. 

Beyşehir ve Soğla göllerinde bu yıl 
bol su vardır. 

Tarsusa hep "şehir,, diyorum. Çün
kü Tarsus bir kasaba halinden çıkmış, 
vilayet olmağa çoktan hak kazanmış
tır. Fakat cenubunda Mersinin ve şi
malinde Adananın bulunması dolayısi
le vilayet haline getirilmesi lüzumsuz 
görıÜlmektedir. 

Tarsuıta ağaçlama çalışmaları da 
iyi bir ıekildc devam ediyor. Demircide fenni mezbaha 

Şehirde büyük bir park. modent..bir 
mezbaha, bir sesli sinema. urt bir 1119'! 

zarlık, Tarsus imar planının ön safın-
da gelen övünülecek eserlerdir. 

Şehrin kadastral haritası da tamam
lanmıştır, ki bunun şehrin imarı üze
rinde büyük rolü vardır. 

Tarsusta muntazam bir itfaiye teş
kilatı mevcuttur. Sair zamanlarda bu 
teşkilattan şehrin sulanma işinde de 
istifade edilmektedir. 

Yeni tesis edilen büyük cumhuriyet 
meydanı bilhassa belediyenin övüne-

Şehrin içme ıuyu tesisat faaliyet-
te devam ediyor. Önümüzdeki yd inşa
at tamamlanacak ve tarsuslular içme 
suyuna kavupcaklardır. . 

Tanuaun imar planı tamamlanmak 
IHel'•&. Tan\iata tiusUaler~ devw 
_., ~ oı- ln,..t. ,,_, ,...uın -
rına göre tanzim edilmektedir. 

Namrun yaylasına giden 73 kilomet
relik yol güzel bir şekilde yapılmış
tır. Şimdiye kadar bu yolda birçok o~ 
tomobil faciaları oluyordu. Bu suret
le bunun önüne geçilmiş oldu. 

Tarsus - Mersin yolu üzerinde ve 
kasabanın methalinde büyük bir de be
ton köprü yapılmıştır. Bu ıcnc Nam
run nahiyesine üç köprU daha inşası 
köy mesaileri arasındadır. - Ni.-Ta. 

• 
Manisanın yenı parti binası 

Manisa (Hususi) - Şehrimizde ha-ı Gönderdiğim resim, C. H. partisinin 
raretli _bir inşa. çalışması. var. Şehri~ yeni yapılan binasını göstermektedir. 
muhtelıf yerlerınde resmı ve husus~ Bina her türlü ihtiyaca ccvaıb verecek 
bir çok binalar yükselmektedir. Yenı bı'r şek'ıldc yapıl t B ' d .. . . . .. mıt ır. ınanın oşcn-
bınalar, dış manzaralarıyle şehrı gu- . . . . . 
zelleştirmekle kalmamakta, cemiyetin me ışı de b.~tınıştır. Parti binası Mani-
bugünkü ihtiyaçlarını karşılayacak sanın en guzel yapılarından biri ol-
konforu da haiz bulunmaktadır. muştur. 

Siverekte spor çalışmaları 
Siverek, (Hu

susi) - Kasaba
mızda canlı ve ça
lışkan bir gençlik 
vardır. Bir kaç 
gün evvel Siverek 
idman yurdu genç 
)eriyle alay futbol 
takımı arasında 
heyecanlı bir maç 
yapıldı. Temas sa
mimi bir hava i
çinde geçti. Ve 
oyun her iki 
taraf 2 - 2 ye be
rabere neticelen
di. İdman yurdu 
gençlerinin bir 
remnini göocteri-

Manisa, (Hususi) - Demirci kaza-! derdiğim resim, açılma törenini gös
sında yapılan fenni mezbahanın inşa-ı termektedir. 
ıı bitmiş ve törenle açılmıştır. Gön-

r 
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Trakyada gülcülük 

Eğitmenlere gülcülük dersi verildi 
1 

yenı gül istasyonlar1 a~ıhyor 

Karaağaç Gülbahçe•incle güller toplanıyor 

Edirne, (Husu· 
si) - Trakyanın 

muhtelif yerlerin
de kurulan Gül is- .. 
tasyonlarmdaki ça· 
lışmalar devam et· 
mekte ve çok iyi 
n e t i c e 1 e r. alın
maktadır. 'Gül di
yarı İspartanın 935 
senesinde Trakya
ya yaptığı gülcü
lük yardımı, Trak
ya gülcülerini ve 
halkı çok sevindir- ı 
mektedir. Karaa
ğaçtaki eğitmen 

kursu pratik ders· 
leri arasına gülcü
lüğü de koymuş ve 
çok faydalı olmuş
tur. 

Bu sene ilk defa 
bol mikdarda gül 
veren 'Gülbahçesin
dc gül yağı ustası 

Murad oğlu şehri

mize davet olunm
mize davet olun
muştur. Usta kendi 
li}rnif; fiuraai-p1'1-
tik dersler vermiş
tir. 23 gün Umumi 
Müfettişliğin mi
safiri olan usta ba§ı Lüleburgazdaki ı--
Kırkağaç köyüne dönmüştür. Gelecek 1 Uludag"'a 
sene orada da bir gülcülük istasyonu 
açılacaktır. 

Kısa bir gelecekte gülcülük çalış· 

malan, Trakyayı bir gül diyarı haline 
getirecektir. Trakya halkında sonsuz 
bir gül sevgisi, Trakya toprağında gü· 
le karşı çok müsaid bir tabiat vardı.~. 
Trakyanın mahsulleri arasında gul 
yağcılık çok mühim bir mevki tutmak 
üzeredir. 

yeni bir yol yaplldı 
Bursa. (Hususi) - Çekirge ile Ulu

dağ arasında yapılan yeni şosenin in
fUI bitmiş ve gelip gitmeye açılmış
tır. Bu şose sekizinci kilometredeki şo 

se ile birleşmektedir. Çok yakında Bur 
sa ile Uludağ arasında günlük gidip 

gelme muntazam otobüs servisleri ası

lacaktır. 



• 

•••• 1938 

Model uçak uçmaya hazırdır. O, hava prtlarını 

bile uzun boylu aramaz. Bir oyuncağa benzeyen bu 
ufacdc tayyarenin; bir motörden kuvvet alıyormuı 
ıfbi 1e1 çıkaran peDVaneai ve .Uzülerek uçuıu; ken
diaini yapana tayyare mühendis pnır ve itimadını 
nrebilirı 

Yukardaki roaimde Türk Hava Kurumunun de
i•H Blıfbnı B. Fuad Bulcayı pilot Baya Naciye 
TorOl'tan isahat alırken cMyonunus. Bqkan, diln· 

kil model uÇUtlarmı bqmduı nihayetine kadar ta
kip etmiftlr. 

Appdald ramimi•de, yorulan 6iretmenler din
lenme halindedirler. Kol kuneti. biJai. dikkat. iyi 
ı&rtif isteyen hancılık. her avkli ve tam it ıfbl mu
vaffakiyetle yapıldıktan 10Dra dinlenme hakkı ftrir. 

uı;us -7-

, ""il 

Dan lğretmealer de bir imtl-

1 1 
d 

!:a:.=·:-.ı:?ı~:::. Dün model tayyare uçuş ar1 yapı ı 
nis. Falrat oalar bir bavacılılc 
bilgisi olaa modelcilikten imti-
han verdiler. Havacılılt. ki mes
lek, yq, cin• tammadan bütün 
milletin 6ğrenmiı olması yaşama 
ıartı haline gelen bir mevzudur. 
Çoculdarımnın yarınını ellerine 
verdiğimi• yeti§tirici kadronun 
bu sabada da cibazlanmıı olma
sı kadar tabii M vardır? 

Bu saylamısdaki resimlerde 
yetiımiı olanları, onları yetifti
renleri ve havada mot6rlü tay
yareler kadar dazgan ve nizam
lı uçan model uçakları g6recek-
sinis . 

Filo balinde llC1ll& buırblr.. Ba modeli• 
rin ilk mabeme.ı olarak bina tahta puça
ail'le biru 1rlild aJu ve Gmlll pervıaneeia
._ ...,. ..... ....,. ... ..,,mı ......... 
- J'QaDlar lsla -ıer1a1 ac-k pbl 7ir-

---~=-_.~..--H9k ' .. ..,....,,,. .......... 1 .. 
sllıi l811nal•n....,.~ 
resinin .-..ı oı..ı- eır-.at• lçlll • 
ıaali aormak mukadder olQOr': 
"- Bu model -.;ait ba kadar rüzel 7a

panlar ve onu bu kadar meharetle uçuranlar, 

~·.1t.:.=r.:;: .. r· 
119ı!BUEU' .... ,. , ................ ~ 
mü isiadlrl 

Şu moc!e1 nçair.ı, alır bir bombardııMn tanareaı sibi uçutQD& ve omuı aiaia oı-. 
chiı saman kor· •an; ıiain olduta saman emni7et veren hlivi7etini ha7ranlıkla teyre. 
den aaıtibine bakıma: Ba maman ba öğret menlerin 7etittirdiii bütün nvraıar
için &JIU hali aalatmu mı? 

....... - -- -,ur 
Tflrlr Hava Kanama, 1ıa tene, bllttla An

kara mektebleri için Pilot mektebiDcle eo 
kiplik bir modelcilik ..ıoaa teliaini karar· 
lattırauteu. Btlttln mektepler talebeleriai 
ba Wondıki vwtalardan fQdalaaank mo
delci Fetittirebileceklerdir. 

Çok u itler, modelcilik kadar bll7ilk 
neticelere buırbk la7med tqır. ÇtinJdl 
tanueti olamQUl blr DIOdelci, bittin ba
:ratmda eklik bbmı blr •evk ve P7enia 
biiaramm dQU. 

Ölliiariisdekl ...... 71lkanki r..ua
deki mauaran. model ta7nfe açaı11DQ8 
mliaaid olan bw 79rde rutlamü, llavacdl· 
hı kıJmetini an1eınq bir millet olarak bise 
u sevk mi verir? • ....... - -- -...... 
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. 
imar yolunda 

yeni bir adım .. 
(Başı ı. inci sayfada) 

etmez. Böyle bir pli.n yapmak 
bir defa güçse, tatbik etmek on 
misli daha güçtür. Plan, her· a
dımda, bir hemtehrinin° ya men:. 
faatine, ya zevkine uymaz: Ar
sasından azami istifade etmek 
ister. Meseli herhangi bir abide
nin uzaktan görünütüne halel 
vermemek için, arsasının bir kat
lı bir yapıya tahsis edilmİ§ olma
ıına akıl erdiremez. Birçok cad
delerde dükkan yapmak hakkı 
varken, kendi birçok dükkanlık 
yerrnin bahçe kalmağa mahkum 
edilmiş olduğunu kabul etmez. 
Üç kat binaya müsaade olunan 
yerde, eğer bir kat daha kazana
cak olsa, senede 2000 lira fazla 
irad alacağı fikri apartıman sa
hibinin aklında mıhlı durur. Her
kes, plan disiplininin yalnız ken
dine isabet eden kısmına müsa
maha edilmesini arzu eder. Ve 
nihayet bütün bu kırılmış men
faatler birleterek, plan ve plan
cıya kar§ı, umumi bir cephe ku
rulur: Plan cahilane ve plancı 
cahil olur! Halbuki en cahilane 
plan en alimane plansızlıktan ve 
en cahil mütehaaaıs, en alim sa
lahiyetsizden füphesiz daha az 
zararlıdır. 

llk pli.n Ankaranın devlet 
merkezliği f ıraatı ile yapıldığı gi
bi, bütün bu zorluklar da gene 
Ankara'da çekilmiıtir. Binaena
leyh Prost'un, lstanbul planı tat
bik olunmadan, plana aid vazi
felerin ve mükellefiyetlerin ta
yin edilmesini istemekte tama
men hakkı vardır. 

Fakat on küsur senelik tecrü
belerimize, garbda takib olunan 
usullere ve şehirci sanatkarların 
tekliflerine göre .2290 numaralı 
yapı ve yollar kanununda bazı 
tadiller ve ili.veler yapan yeni 
bir kanun hazırlanmıştır. Bu
günlere yetişmese bile Kamu
tayın gelecek toplantıan:ıda y~~ 
kanunun müzakere edılecegını 
zannediyoruz. Kanunun mukad
dimesinde ''eski kanun ile tees
süs eden hükümlerin hirçok mÜf· 
küller doğurmu§, hatta planların 
tatbikini bile aksatmış olduğu,, 
zikredilmektedir. Yeni kanmıun 
hedefleri şunlardır : 

1 - imar planlarına otorite 
vermek; planları ıahıslara ve 
zamana göre sebebaiz değiıme
lere maruz olmaktan kurtarmak 
ve ferdlere daha emniyet verici 
şekle sokmak. 

2 - Planları tatbik ve ıehir- . 
leri yeniden tanzim edebilmek 
için lüzumu olan maddi imkan
ları temin etmek, 

3 - Plan tatbiklerinden do
ğan füyu'ları, alakadarlara kül
fet tahmil etmeden seri ve baait 
usullerle izale etmek. 

Bu üç esasın, hemen hemen 
bütün şikayetleri ve tenkidleri 
hulasa ettiğine şüphe yoktur. 
Kanun okunduğu vakit, müte
hassısların f imdiki mahzurların 
ve güçlükle in hepsine çare bul
mu§' oldukları da görülüyor. Bu 
çareler bizim için yenidirler.: Fa
kat garb imarcılığında eskidirler 
ve tecrübelerle isabetleri sabit 
olmuştur. 

Kanun, belediyelere, yeniden 
açılacak veya genitletilecek bi· 
rinci ve ikinci sınıf ·caddelerle, 
meydan, umumi bahçe ve yetil 
sahalara lazım olan yerlerden 
başka, bunların etrafında, imar 
planına göre yapılacak binaların 
arsa derinliklerine kadar olan 
yerleri istimlak etmek salahiye
tini vermektedir. Belediyeler "bu 
arsaları plana göre ifraz ettik-
ten sonra, ancak plana uygun te· 
sisat vücuda ge~irmeği teahhüd 
edenlere satacaklardır. Bu şim
diye kadar mühim bir noksanı
mızdı: Fakat kanun arsalara aid 
şüyulandırma ve saire gibi bir· 
çok zorluklara da wnumi çareler 
bulmuştur. 

Tasdik olunan İn§a planlarını 
bozanlara kartı alınan tedbirler 
kati ve kafidir. 

Yeni ana yollarla kanalizas· 
yon masraflarını, bu yüzden 
kazanacaklar arasında taksim 
lıakkı veren ma.dd .. ler ve tesbit 
e1unan pek hafif ödeme şekli, 
lmarcılara geniş bir nefes aldı
racak, ve bilhassa İstanbul gibi 

uı:us 

Amerikanın belôsı 

Zeng·inlerin çocuklarını 
kaçıran haydudlar ! 

Çocuğun babası polislerle müzakere ederken 

bir taı atılıyor ve odanın camı kırılıyor! 
Amerikalılar, hep birlik olup aos

yol bir tehlikeye kar§ı koymak mec
buriyetindedirler. Bu inkar edilmez 
bir hakikattfr. Herkeı bu tehlikenin 
me~cudiyeti Uzerinde müttefiktir. 
Fakat kimse henüz nasıl hareket edi
leceğini bilemiyor. Uç gün içinde 
Birle§ik Amerika topraklarında iki 
çocuk daha kaçırılmııtır. Evet, filha
kika malQmdur ki ço~uk kaçıranların 
cezası da idamdır. Bu ceza Lindberg'
in çocuğunun kaçırıldığı zamandan
beri tesis edilmiştir. Fakat bu ceza 
konduğu halde o zamandanberi Ame
rikada yedi çocuk daha kaçırılmış ve 
hepsinin failleri cezasız kalmıştır. 
Garibi şudur ki, kaçırılan çocukların 
akrabaları bile, polisin çalışmalarını 
mUşkilleştirmekte, ve yavrularının 

hayatlarını korumak için bazan hay
dudlarla lıile işbirliği yapmaktadır. 

Bundan bir kaç gün evvel Prince
tondan kaçırılan 5 yaşındaki Ceymis 
Koş'un vaziyeti bu bakımdan bize ga
yet güzel bir misal veriyor. 

Çocuğun babası tamam bir gün 
oğlunun kaçırıldığından kimseye bah
setmemi§tir .. Nihayet polis işi sezin
lemiş ve bu gibi iflerde gayet ihtisas 
sahibi addedilen meşhur "G. Men" ler 
iki tayyare ile Princeton'a gelmişler
dir. 

Çocuğun babası, bu polis memurla
'riyle villasının bir odasında toplanıp 
bir konferans halinde vaziyeti tetkik 
ede"rken birdenbire aklın havsalanın 

alamıyacağı bir hadise olmuı. odanın 
camlarından biri dışarıdan atılan bir 
taşla şangur §Ungur aşağı inmiştir. 
Bunun üzerine herkes dışarıya fırla
mı§, bahçe aranmış ve cümle kapısı
nın önünde, içinde şu ibarelerin ya
zılı olduğu bir mektub bulunmuştur: 

plinda kırmızı kalemle çizilen bir 
yol üzerinde otomobille hareket et
mek ve burasını hiç bir ·otomobil ta
rafından takib edilmeksizin geçmek 
mecburiyetindedir. lleride ormanlar 
arasında metrOk bir zenci kulübesi 
vardır. Bu kulübenin her tarafı ağaç
larla örtülüdür. HattA buranın üze
rinden bir tayyare bile uçsa aşağısını 
görmesi imkinsızdır. İşte çocuğun 
babası tam bu kulübenin önünden ge
çerken içinde 10.000 dolar bulunan 
bir paketi atmak mecburiyetindedir. 

Baba, bu mektubun, şarlatanlar de
liler, ve hattli çocuğun kaçmlmasiy
le zerre kadar alakadar olmayan kim
seler tarafından atılıp atılmadığını 
bilmemekte ve çocuğun kendisine ia
de edileceğine dair hiç bir teminat 
gösterilmemektedir. Baba, 10.000 do
ları öylece havaya 6avurmağa ve son
ra beklemeğe mecburdur. 

M. Koş bu mektubda tayin edildiği 
şekilde hareket etmiş, polisle, kendi
sinin takib edilmiyeceği ve hiç bir 
pusu kurulmıyacağı hakkında muta
bık kalmıştır. 

B. Koş zenci kulübesinin yanında 
hiç kimseyi görmemiş ve 10.000 do
larlık safrasını ekdikten sonra evine 
dönUp beklemeğe başlamıştır. 

Fakat çocuk hala meydanda yok
tur. Bu gidişle de geleceğe benzeme
mektedir. 

Franko tavassut 
kabul etmiyor 

( Baıı 1. inci sayfada ) 

dana teklif edilen şartlar dahilinde 
bir mütareke kabul etmemesini tavsi
ye etmi~lerdir. 
Diğer cihetten söylendiğine göre, 

Franko, İspanyada çarpışan ecnebi 
kıtalar geri alınmadan evvel sulh ak
detmek istememektedir. Filhakika 
İspanyada 40.000 italyan ve 10 bin al
manın mevcudiyeti dahilde ve hariç
te ihtilaflar doğurabilecek mahiyet
tedir. 

Sivil aluılinin bombardınuınını 
tahkik komisyonıı 

Londra, 7 a .a. - İspanyadaki sivil 
ahalinin bombardımanı dolayısiyle 

İsveç ve Norveç hükümetlerinin iş
tirak etmeği kabul etmiş oldukları 

tahkikat komisyonuna İngilterenin 
de dahil olması muhtemeldir. Ameri
kanın vermiş olduğu cevab, müsait 
ise de kati değildir. İngilterenin 
Granoller'deki son bombardımanla
rın neticelerini görmek üzere mezkOr 
mahalle gitmiş olan Barselona'daki 
sefiri, şehir haricinde bir iki fabrika 
ve bir tayyare meydanı bulunmakla 
beraber telefatın en ziyade vuku bul
muş olduğu şehrin merkezinde hiç 
bir askeri hedef mevcud olmadığını 
bildirmiştir. 

Amerilw vaziyeti tetk.ik ediyor 

Vaşington, 7 a.a. - Hull, Welles 
ve hariciye nezareti Avrupa işleri şe
fi Moffat, İspanyada yapılan hava 
bombardımanları hakkında tahkikat
ta bulunmak üzere bitaraf eksperler
den mürekkeb bir komisyon teşkiline 
dair İngiltere tarafından yapılan tek
lifi tetkik etmişler ve bu hususta 
Londradan tafsilat almağa karar ver
mişlerdir. 

Hull, matbuata beyanatta buluna· 
rak, hpanyada yapılan bombardıman
lar hakkında tahkikatta bulunmak il
zere bitaraf bir komisyonun teşkiline 
iştirak etmesi için İngiltere hüküme
ti tarafından kendisine şifahi bir tek 
lif yapıldığını, fakat bu hususta hiç 
bir karar vermediğini söylemiştir. 

Fransızlar 
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Franaız - lıpanyol hududunu gösterir harita 

Fransız topraklarını 
kim bombardıman etti? 
Daladye İspanya hududunda lazım gelen 

tedbi;lerin derhal alınmasını emretti 
Fua, 7 a.a. - Daladiye, Orjeks'in geçen pazar günü meçhul 

tayyareler tarafından bombardıman edilmesi meselesi hakkında 
tahkikat yapmak üzere dün öğleden sonra aaat 16.10 da buraya 
gelmittir. 

Başvekil burada hükümet me
murlariyle görütmüş ve menıur
larla halkı bizzat isticvab ettik
ten sonra bombaların düştüğü 
sahayı gezmiştir. 

Başvekil burada hükümet memur
riyle görUşmUş ve memurlarla halkı 

bizzat isticevab ettikten sonra bomba
ların düştüğü sahayı gezmiştir,, 

Dün Orjeks mıntakasına, hava mü· 
dafaa kuvvetlerine mensup bir bö
lük gelmiştir. Daladiye bu bölüğün 
kumandam ile de görüşmüş ve fran
sız topraklarının tekrar bombardıman 
edilmesine mani olmak için lfizım ge
len tedbirlerin alınmasını kumandana 
emretmiştir. 

Bombardımanı kim yaptı? 

Paris, 7 a.a. - Fransız toprakları-
nın cumhuriyetçi tayyareler tarafın· 

dan bombardıman edildiğine dair fran 
koculann yaptığı tebliğleri fran&1z 

Franıız BCJ§vekili ve Hmbi')IC 
Nazın B. Dalatliye 

.------------------------------
Varşovadan gelen ,,_.Eğer polisle müzakerelere de

vam edecek olursanız, çocuğunuzu e
bediyen göremezsiniz I" 

, Bundan altı aaat aonra 4- gara)ın 

kapısında ikinci bir notun iğnelen
miş olduğu görülmüştür, üzerinde o 
kadar kati bir ihtar görülmüştür ki 
nihayet zavallı çocuğun zavallı baba
ıu haydudların istediklerine göre ha· 
reket etmek mecburiyetini duymuş
tur. Vaziyet şudur: 

Diğer çocuk kaçırmak hadisesi de 
şudur: Haydudlar geçenlerde gene 
Amerikada Peter Levine isminde bir 
çocuğu kaçırmışlar, Çocuk biraz son
ra babasının evinin çok yakınındaki 
pHijda boğulmuş olarak bulunmuştu. 
Amerikalı polisler çocuğun üstünde 
görülen iki iz üzerinde yürümekte
dir. Bu izlerden bir tanesi bir ufak 
oyuncak tayyaredir. Bu tayyarenin 
çocuğa aid olmadığı muhakkaktır. 
Her halde haydudlar zavallı Peteri bu 
tayyare vasıtasiyle kandırmışlar ve 
Sy).• 8'-U.l"ttı till S • CV. }" Q 
oyuncağın nereden a ın ıgını 

0

ta1ııtı'i 
Kanton bombardımamm 

tekrar protesto ettiler 
~~~~~ muht~f surette tefsir et• binici SUbOVIOrlml%·•~-1L•• 
Sağcı gazeteler cuıilhuriyetçılerın \ :oa~ı ı. mcı taytada) 

tur. 
Vaziyet tudur: kaçırılan çocuğun 

babası, bu notun Uzerindc ilişik bir 

etmektedir. 

Sonra çocuk boğulduktan sonra 
telle sarılmış ve boynuna ağır bir cisim 
bağlanarak suya atılmıştır. Bir tcsa
dü feseri olarak ağır cisim telden ay
rılmış cesed suyun üstüne çıkmıştır. 
Acaba bu ağır cisim nedir? Polis su
yun dibinde şimdi bunu arayacak ve 
belki. buradan bir ip ucu bulacaktır. 

Orman kanununda tadiller 
(Başı 1. inci sayfada) 

rı söylediler: 

B. lsmail Hakkı Uzmay'ın 
miital<uısı 

"Orman kanununda bazı maddelerin 
tadili teklifi hakkında hükümeti tak
dir ederim. Ancak bu kanunda daha 
esaslı tadilit yapılması ve memleketin 
hayat şartlarına uyulmasında zaruret 
vardır. Gerçi bu tadil edilen maddeler
le memleketin mahru\<at ve kısmen de 
kereste ihtiyacını karşılamak imkanı 
bahşedilmiş ve muamele daha ıade"bir 
şekle konulmuş ise de bu kafi değildir. 
Bilhassa ormanların muhafaza siste
minin değiştirilmesi başta gelen bir 
meseledir. Bu hususta orman ana ka· 
nununa göre hareket edilmesi zaruri-

dir. ÇünkU bUtün medeni milletler ay
ni yoldan yürümüşler ve bu suretle or· 
mantarını korumuşlar ve korumakta
dırlar. Bizim ise aynı yola aykırı git· 
memiz doğru değildir. Pek yakında 

biz de aynı yoldan yürüyerek orman
larımızın muhafaza ve imarının da te· 
min edilmiş olduğunu göreceğimizi ü
mid etmekteyim.,, 

• 
B. Emin Sazak'ın fikirleri 

B. Emin Sazak (Eskişehir) şunlan 
söylemiştir: 

"- Geçen seneki orman kanununun 
memlekette çıkardığı müşkillt gazete
lere akşcdilenden çok fazladır. Halk 
çok ıztırab çekmiştir. Bu ıztırab kanu· 
nun yeniliğinden, tefkil!t tamamlana-

maqığından ileri gelmiş değildir. Ka
nunun memleketin yüksek menfaatle • 
rine ve bugünkU vaziyetine uygun ol • 
madığından ileri gelmiştir. 

büyük tehirlerimizin birkaç ıe
ne içinde manzara deği§tirmesi
ni temin edecektir. Kanunun ana 
hükümlerine aid bir hulasayı ka
rilerimiz yarın gazetemizde bula
caklardır. 

F. R. ATAY. 

1 - Yeni tadilıitın faydaları köylü
nün yakacağı, şehirlere satacağı odu -
nu gayet cüzi bir bedelle, müzayedesiz 
ve müşkilatsız veriyor. 

2 - Kerestecilikle meşgul olan 
köylere gene müzayedesiz ucuz fiatla 
kerestelik ağaç veriyor. 

3 - Orman sayılmıyan, şahıs malı 
olan beş hektarlık koruluk veya diğer 
ağaçlardan keseceği ağaçlara orman 
memurunun nakliye tezkeresine lüzum 
bırakmaksızın sevkini serbest bırakı -
yor. 

-4 Eski kanunların icabı olarak or
man işletenlerle yapılan mukaveleler
de ormandaki enkazı odun halinde çı -
karırsa parasız müsaade ediyor. Çıkar
dıktan sonra bu odunlar bir işe yarar. 
sa aynı sağlam kereste gibi bedelini a
lıyordu. Bu yüzden kimse enkazı or
mandan çıkarmaya yanaşmıyordu ve 
mikdarı kerestelik ağacın dört misli 
fazla olan bu dallar ormanda çürüme -
ye mahkiımdu. 

Yeni tadil de Vekalet bu gibi met
rOkatrn mahalli sarf ve sevkini ve satı§ 
fiatını tayin ederek orman işletenlere 

kolaylık gösteriyor ve odun halinde 
çıkarmasına müsaade ediyor ki.tadilat
ta bu kısım başlı başna şayan talıdir ve 
takdis bir görUş mahsulüdür. 

Bu tadil!tla senevi sarfiyat mikdarı 
yüzbin metre mikabdan fazla olan ma
tlen direği ihtiyacı çürümeye mah
kQm bu maruz metrukfi.ttan, ağaç ve 
dallarından temin edilecektir ki bu 
maden direği ağaçları onbeş yirmi ya
§ında meşe ve kayın ağaçlarından ke
silirdi. Yalnız tadilattaki bu fıkra 

memleket ormanlarına senevi bir mil
yon raddesinde ağaç kazandırmıştır. 

Bu metrilkat ciheti, bir de göçmen ev
lerine tatbik edilirse bu işin azameti 
ve ormanlarımızın ne kadar kolaylık
la kazandığı hayretle temaşaya değer. 

5 - Vekaletin mevcud fabrikalara a· 
ğaç vermek hususundaki müsaadesi ci
het ve sarf mahalli tayini, mahalli ban· 
kalarla iş birliği en az hükUmeti on 
milyon lira zarardan kurtarmıştır ve 

Paris, 7 a.a. - Kantondaki fransız 
hastanesinin bombardımanı hakkında 
Jurnal gazetesi, şöyle yazmaktadır : 

"Hiç bir yanlışlık neticesinde vuku 
bulmadığı muhakkak olan tecavüz, ka
bul edilemez.Hastane göze çarpacak 
bir şekilde fransız renkleriyle örtül
müştiir ve şehir binalarının tamamiy
le haricinde geniş bir sahayı işgal ey
lemektedir. Tokyodaki fransız sefiri 
devletler hukuku kaideleriyle en ip
tidai insani prensiplere muhalif olan 
bu taarruzun Fransada husule getirdi
ği infiali japon hUkümetine bildirmek 
için emir almıştır . ., 

Fransız elçisinin protestosu 

Tokyo, 7 a.a. - Fransız büyük el
çisi, bugün yeniden qariciye nazır mu
avinini ziyaret ederek, Kantonda 
Dumer fransız hastanesinin bir japon 
tayyaresi tarafından bombardıman e
dilmesi keyfiyetini bir kerre daha 
protesto etmiş ve hastanenin üzerin
de fransız bayrağı bulunduğunu da 
kaydeylemiştir. 

Japon bombardımanları 

Kanton, 7 a.a. - Japon tayyarele
ri, bu sabah Sayşuen ve Tunğşanı bom
bardıman etmişlerdir. Tayyarelerin 
cevelanı yalnı:r: on dakika kadar de
vam etmiştir. Tayyareler, altı bomba 
atmışlardır .. Bu bombalar, pek hafif 
bazı hasarlara sebebiyet vermiştir. 

çok eminim ki kereste fiatları, bu ta
dilS.t tatbik vaziyetine girdiği gün bu 
fiatm nısfı derecesine ve bazı aksamı 
daha noksanına inmit bulunacaktır. 

Orman kanununun en fena yeri, or
manın tarifini yapan maddedir. Bu 
maddede çalılıklar da ormandan sayı-
larak geçen sene hayvanlar perişan e
dilmişti. Bu şekil hiç bir vakit tatbik 
imkanı bulamıyacağı gibi ormanın mu
hafazası noktasından da hiç bir fayda-
sı yoktur. Bu maddenin geçen seneki 
ezici ağırlığını kaldırmak için vekale· 
tin idari tedbirler aldığını şükranla 
öğrendik. Umid ederim ki, gelecek dev 
rede noksanlar ikmal edilir ve muha
fazaya layik olan ormanlarımız da kur
tulur. 

KöylU, davarcı, keresteci ve hatta 
kereste müstehliklerinin yeni vekile 
teşekkür etmek, candan muvaffakiyeti
ni dilemek bir yurdseverlik borcudur. 
Maalesef layikiyle semresini göreme
diğimiz ziraat ve baytar kısmında da 
yeni vekilimi:r:in canlı kararlar alacağı • 
na tamamen kani oldum. Kendisini ha
ra.retle tebrik ederim. 

tehlikeli bir oyuna girişmiş oldukları- baylarımızı karşılamak Uzere gen~ 
nı yazmakta, solcu gazeteler ise taar- ve fevkalade bir program hazırlanmış 
ruzu yapan tayyarelerin frankocu ol- tır. 
duklarını ve cumhuriyetçileri fransız , Rıhtımda şehir bandosu, mcktebli
halkı önünde küçük düşürmek için bu ler, teşekküller, spor kulüblcri, e11naf 
taarruzun onlara atfedildiğini kaydet- cemiyetleri, belediye azalan, askeri 
mektedir. müesseseler mümessilleri, İstanbul 

Salamanka, 7 a.a. _ Umumi karar- Kom~~ı bulunacaklar ve belediye 

gah tarafından neşredilen bir tebliğde ~eclısı azasından bir zat "hoş geldi-
nız 1 nutk .. ı· kt" fransız topraklarının Frankist tayya· ,, unu soy ıyece ır. 

releri tarafından bombardıman edildi- Subaylarımıza şehir ve müessese-
ğine dair bazı fransız gazetelerinin ler ~dına buketler, hediyeler .v~r!l~
verdikleri haber katiyetle tekzib edil- cektır. _Rıhtı~?an doğruca bınıcıhk 
mektedir Tebliğde Frankist tayyare- mektebıne gıdılecek ve subaylarımız 
lerin fra~sız hududuna yaklaşmadık- orada şereflerine hazırlanan çayda 
ları bildirilmekte ve şöyle denilmek· bulunacaklardır. 

Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sek-
tedir : 

••Bu, fransız vapurlarına karşt yeni 
taarruzlar hazırlamakta olan İspanyol 
marksist liderlerinin yeni bir manev
rasıdır. Bunlar, halkı iğfal ve yeni bir 
Avrupa harbı ihdas etmek üzere taar
ruz için kullandıkları tayyareleri 
frankist renkleriyle boyamaktadır-
lar.,, 

Fransız hududuna aı•cı ıay
ycıreleri getirilecek 

Perpignan, 7 a.a. - Cenub hudu
dunda hava müdafaa tertibatını teftiş 
etmekte olan Başvekil Daladye, Ban
yola gelmiş, hava müdafaa kıtalarını 
teftiş etmiş ve müdafaa kıtalarının 

mükemmeliyetinden memnuniyetini 
ifade etmiştir. 
Başvekil demiştir ki : 
"- Alınan tedbirler ve kullanıl

makta olan vesait, arazinin müdafaa
sını temin için tamamiyle kafidir. 
Buradaki seri ateşli hava mUdafaa top
ları, bu mıntakada her türlü tayyare 
akınlarına karşı müessir olabilecektir. 

Maamafih bUtün müdafaa vasıtaları 
daha ziyade fazlaiaştmlacaklardır. 
Bilhassa daha fazla avcı tayyareleri 
getirilecektir. 

reteri B. ŞükrU Kaya perşembe ak
şamı kahraman binicilerimize bir ye
mek ziyafeti verecektir. 

Halk Partisi Istanbul llyönkurulu 
subaylarımıza 1000 lira bir mükafat 
ayırmıştır. 

Yılanlar bir ı,hri 
muhasara elliler 

İngiliz gazetelerinin yazdıklarına 
göre, Audley adında bir kasabayı mu
hasara altına alan yılanlar şehre hü
cum etmektedir. Bu kasabada bilhas
sa kadınlar panik halindedirler. Ku
raklık yUzUnden kasabanın civarını 
terkeden yılanlar mütemadiyen şeh
re akın etmektedir. Hava karardıktan 
sonra hiç bir kadın sokağa çıkmak 

cesaretini göstermemektedir. Akşam 
olur olmaz kapı ve pencereler sımsı
kı kapanmaktadır. Boyları bir met
reyi geçen bu yılanlar, gündüz de ka
sabaya gelip çarşıda dolaşmağa başla· 
maktadırlar. Bu davetsiz misafirıer 
peydah olur olmaz, çarşıdaki halk 
panik halinde kaçışmaktadır. 

Yeni yapdan zırhlilarda 

Ton haddi 45.000, top 
çapı 16 pus olacak 

Vaıington, 7 a. a. - Hariciye Nezareti, yeni zırhhlann tonajını ve toplan· 
nın çapını tahdid eden bir itilafın Londrn'da aktedildiğini ynkındn ilim ede
cektir. lngilterc ile Amerika ton haddinin 45.000 ve top çııplnnnın 16 pus 

olarak teıbit edilmesini kabul etmişlerdir. 
Fransa, İngiltere müstesna olmak üzere diğer Avrupa devletleri 35.000 

tondan yukan gemi İnf8 etmedikleri takdirde kendisinin de bu haddi tecavüz 
etmiycccğini bildinnittir. 

d 
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H 1 K A y E 

VAMP i R 
Yazan: Hilde Hol Çeviren: Hikmet Tuna 

"Bayan Mariyan, henüz kuvaför'
dcn dönmedi!" 

Herbert bazı acı imalarda bulunma
dı ve sadece, ahizeyi telefonun çata
lına şiddetle vurup elinden bırakmak
la iktifa etti. Bürodan erken çıkması 
)'Üzünden arkadaşiyle arasının açılma
sı, briç partilerini bırakması, daha bir 
Ç<)k fedakarlıklar bunun için mi, diye 
)(endi kendine sordu. Bu fedakarlıkla
rı o, Mariyan'm yeni bir kaprisi olan 
Org konserlerine gitmek için yapıyor
du. Halbuki, konsere beş dakika kal
dığı halde, hala kuvaförde idi. 

Bütün bu düşünce ve mülahazalar 
ilrasmda birdenbire kapı çalındı. Her
bert kapıya gitti ve otomatik kilidi aç
llıağa uğraşırken, vaktinde eve dönmüş 
Olan Mariyan hakkında biraz evel zih
tıinden geçen kötü düşüncelerin hep
•ini sildi. Fakat, dışarıda kapı önünde 
duran kız Mariyan değildi. O da, genç, 
•arışın, narin yapılı idi ama, Mariyana 
hiç benzemeyen tarafları vardı: Utan
&aç, ürkek bir çehre; biçimi sade, li
tiverd bir manto ve alelade biı; f8pka. 
k.ız, elinde bir çanta tutuyordu. 
Uğradığı hayal inkisarından canı sı
ılınıf olan Heroert, 
- Ne ist iyorsunuz ? 
Diye sordu. 
Kızcağız, 

- Size en son siatem vampirimizi 
göstermek i•tiyordum. 

Karşılığında bulunduktan sonra, 
korka korka delikanlıya baktı. 

Herbcrt, " benim vampire ihtiyacım 
Yok" diyerek kapıyı kapamak niyetin
de iken, aklına bir fikir geldi: "Mari
Yanı nihayet cezalandırmak için bun
dan mükemmel bir fırsat olamazı 

- İçeri giriniz. Evela bu hususta 
bir görüşelim. 

Diyerek kızı içeri aldı ve kendisine 
l'er gösterdi. 

Fakat kız, vampiri anlatıp övmeğe 
başı ayınca, 

- Şimdi değil, bundan, sonra bahse
deriz. Evela size bir teklifim var. Ha
Yır, hayır, hiç korkmayınız 1 Benimle 
bugün büyük org konserine gitmek is
ter misiniz? Benimle gelmekle hiç bir 
taahhüd altına girmiş olmıyacaksınız. 
lıti biletim var, bana refakat edecek o
lan arkadaşım gelemedi. Bilete yazık 
Olacak; fevkalade bir konser verilecek
~iş. Konserin birinci kısmına epey 
teciktiğimizi sanıyorum ama, ikinci 
ltısrnına vaktinde yetişeceğiz. Nasıl, 
telmek ister misiniz? 
kız, evela hiç bir şey söylemeden 

()tıa dikkatle baktı. Böyle bir daveti 
lıiç beklememişti. Dostu olan kadının 
()tlu atlattığını ve şimdi de kendini 
~Ütnkün mertebe çabuk teselli etmek 
~•tediğini tahmin etti. Org konseri! 
-.on günlerde bir çok defalar ilan sü
llınları önünde durmuş ve en ucuz 
~evkiin bilet parasını vermek kudre
:~llde olmadığını acı acı düşünerek a-
1Je bakmıştı. Karşısındaki delikanlı, 
0tıu en ucuz mevkie oturtacak bir ada
~ benzemediği gibi ,itimad edilmez 

Fakat buna mukabil &ilzellettim; 
bak, &örünce sen de. hayret edeceksin, 
sevgilimi Bunların hepsini senin için 
yapıyorum 1 Niçin bu kadar uzun sür
düğünü biliyor musun? Gene senin i· 
çin. Senin hiç hoşlanmadığın bukleyi 
"'--~~ .. clian, anlaclu:o. m • ? Dunun yorinc, 

senin istediğin ondülasiyonu yaptır
dım. cicimi Memnun oldun mu ? 
Şimdi senin acele etmen llzım. yolı:

sa çok gecikeceğiz 1 On dakika sonra 
konser binası önünde buluşuruz. Olur 
mu? 

Herbert, 
- Peki, dedi ve elinde vampiri tutan 

kıza baktı. Kız, batını bir parça yana 
çevirmişti; tabii dalgalariyle çehresini 
çeviren açık sarı saçları ışıkta pırıl pı
rıl parıldıyordu. Herbert, ne kadar ya
zık oldu, diye düşündü ve ondan aon
ra, 

- Şimdi beni, büromdan aradılar; 
maalesef işim çıktı; konsere gidemi
yeceğim; çok müteessirim ama, çare
siz. 

Kız, 

- Ziyanı yok efendim, diyerek 
kalktı. Gülümsemeden eser kalmadı. 

Herbert, 
- Derhal büroya gitmem lazım, fa

kat ondan evel bir vampir ısmarlamak 
istiyorum. Dedi. Bunları hafif bir ses
le ve sıkılarak söyledi. 

- Teşekkür ederim, her halde mem
nun kalacaksını;. Dedi. 

Sipari§ kiğdını doldururken, kı. 
zın elleri titriyordu. 

- Bedeli, mal teslim edilirken tedi
ye edilecek değil mi efendim? Buraya 
imzanızı atar mısınız? Vampir yarın 
getirilip teslim edilecektir. 
Kız çıkıp gittikten sonra, Herbert, 
- Yazık oldu, hem de çok yazık ol

du f Diyerek konsere gitmek üzere ev
den çıktı. 

Açık teşe~kür 
Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 

Türk Hava Kurumu Zonguldak ıube
si menfaatine Ereğliye kadar· tertip 
edilen deniz gezintisine altı bin ton-

' kendisinden korkulur bir adamı da 
~~dırmıyordu. Bilakis onun tanıdığı 
h~r çok erkeklerden daha mükemmel 
~r görünüşte idi. Diğer taraftan, bu 
~dar uzun zamandan sonra müzik 
tılemek ve hem iyi müzik ...• 
kız, nihayet, 

" - Lakin benim oraya gidecek kılık 
e Itıyafetim yok. Dedi ve gülümsedi. 
lierbert, büyük bir samimiyetle, 
- Zararı yok; dedi. 

~ l(ızın ne güzel bir tebessümü vardı! 
~~tosunun aleladeliğine rağmen, bu 
,/~ne nefis şeydi 1 Bu kız, bir kuvafür 
h~2ilnden bir erkeği bekletmiyecek 

luk Refah vapurunun ücret ve Kö
mür bedeli almaksızın şube emrine 
tahsis etmek suretiyle yurdseverliğin 
yüksek bir ·misalini daha göstermi§ o
lan Barzilay ve Benjamen gemi mü
cehhezleri Acente ve kömür muame
latı müessesesine şubemiz namına tak
dir ve teşekkür duygularımızı açık 
olarak bildirmekle kıvanç duyarız. 

it lcızdı. 
kızcağız, gülümsemesine devamla, 

d - Mazur görün, hakikaten kabul e
'ttt. li ıyeceğim ... Derken, telefon çaldı. 
'\ erbert, dudağını ısırarak yazı ma
'1na doğru ilerledi. 
~ariyan, 
- Allo, sevgilim sen misin? 
biye sorduktan sonra; "Kvafürüm 

i bitti. Bana çok kudm mı? 

Türk Hava Kurumu Zonguldak 
3540 şubesi Başkanlığı 

Vefat 
Ankara etrafından ismet bey oğlu 

Bay Nazif Karacabey ' dün saat 11 de 
evinde kalb sektesinden vefat etmiş
tir. Cenazesi bugün saat 12,30 da Ha
cıbayram camisinde namazı kılınarak 
aile mezarlığına defnedileceğini doat-
larma bildiriris. 3!15 

ULUS -9-

r:::::::::::~::~::~::~:~::::::::::::ı 
Nöbetçi Eczaneler 

Pazar : Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Pazartesi : Halk vo Sakarya .. 
Sah : Eıo ve Çankaya • 
Çarşamba · Sebat ve Yeniıebir • 
Perşembe ; İstanbul eczanesi 
Cuma : Merkez " Cumartesi : Ankara " 

HALK ve YENi 
SİNEMALAR 

Seans saatleri 

YENİ 

14.4S 
16.45 
18.45 

YENİ 

13 
14.45 
16.45 
18.45 

YENİ 

11 
13 
14.45 
16.45 
18.45 

Her ııün 

Cumartesi sünieri 

Puar ıünleri 

HALK 

14.30 
16.30 
18.30 

HALK 

13 
14.30 
16.30 
18.30 

HALK 

11 
13 

14.30 
16.30 
18.30 

Geceleri ıaat 21 de • 

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

Yan,ın ihban: (1521). - Telefor:ı. müra
caat ıebir: (1023-1024). ;-- Şebırlerara· 
51 : (2341-2342). - Elektrık ve Hava~z! 
Arıza Memurlutu: (1846). - M~saJerı 
Şehir Anbarı: (3705):-; .Tak. s ı. Te
lefon numaraları: Zıncırlı camı cıv~n: 
(2645, lOSO, 1196). - Sama~pazan cıva
n: (2806. 3259). - Yeniıehır, Havu:ıba
şı Bizim taksi: (2323) - Havuzbaşı: 
GÜven tak•i: (3848); Birlik taksi: (2333) 
- Çankırı caddeıi, Uluı taksi: (1291 ). 

Otobüılerin ilk v. BOD 

Seferleri 
Sabah Akşam 
t 1 k Son 
sefer sefer 

İtalya - Fransa görüşmeleri ve İzvestiya 

Sulhün kurtarılması ancak 
kollektif emniyete bağlıdır 

' 
İzvestia gazetesinin 22. V. 1938 ta

rihli nushasında gazetenin hususi 
muhabirinin İtalyan - Fransız görü!:
meleri durumu hakkında Romadan 
gönderdiği bir mektubu intişar et
miştir. Bu mektubda, ltalyan - Fran
sız görüşmelerinin hakikat halde he
nüz batlamadan tamamiyle inkitaa 
uğradığı, bu münasebetle ltalyadaki 
İngiliz sefirinin Ciano'yu ziyaret et
tiği, bu ziyaretin ise görüşmelerin jh
yası ve bir İtalyan - Fransız anlaş
masının akdi maksadiyle İtalya üze
rinde bir tesir yapabilmek teşebbü
sünden ibaret olduğu, fakat ingiliz 
hükumetinin bu müracaatının her 
hangi bir pratik yapabileceğinin pelı: 
muhtemel olmadığı kaydedilerk bu 
mevzu etrafında şöyle bir mütalaa 
yürütülmektedir: 

Frankonun tez bir zamandaki muvaf
fakiyeti üzerindeki hesabları suya 
düşmüş bulunmaktadır. Harbin uza
ması lojik neticelere sebebiyet verir 
ve bu neticeler ise yalnız m4tuavver 
İtalyan - Fransız anlaımasının akibe
tine tesir etmekle kalmaz, hatta İtal
yan - İngiliz anlatmasını da bir dar
be altına sokar. İngiltere ve Fransa 
kamoyu - hükumetlerinin içten ge
len arzularına rağmen - lapanyol 
milletine yapılan bu muameleye kar
şı bigine kalamaz. 

Bütün bu hareketler, Londra ve 
Parisin Roma ile mü•tacel bir suret
te anlaşmak tetebbüslerinin ne kadar 
safdilane olduğuna ihtimal inandırıcı 
yeni bir delil hizmetini görür. 

" İstanbulda küçük bir rıhtım 
vardır. lstanbul deniz rnakaml•ı 
"Lovçen" in rıhtımın en elverişli nok
tasına yanaşmasına müsaade ettiler. 
Yolcu vapurları her gün turistleEJe 
dolu olarak İstanbul limanına gel
mektedirler. Bizimle beraber limanaa 
altı yüz turist ile birlikte iki muaz
zam alman vapuru bulunmakta idi. 
Bu turistler ıehri gezmektedir)er. 
Deniz ticaretine gelince bu liman tran
sit limanı vazifesini görmektedir. İs
tanbul evvelce Rusya için bir transit 
limanı idi; şimdi ise Bulgaristan Ye 

Romanya için bir t ransit limanıdır. 
Liman küçücük bir parçadan ibaret 
olduğu halde turist ve emtia transiti 
çok büyüktür. Bunun için mevcud 
imkanlardan azami surette istifade 
edilmek istenmektedir. 

Türkiye gemiciliğini ilerletmek i-
çin büyük gayretler sarf etmektedir. 
Bugün denizcilikte hissedilen ihti
yaçları ve müteaddid Balkan konfe
ranslarında tesbit olunan ihtiyaçları 

takdir eden Türkiye, her şeyden ev
vel, Balkan devletleri arasında tca
bit edilmekte olan birçok plin .e 
progTamları husul sahasına isal et-

- -
"İspanya problemi, İtalyan - Fran

sız anlaşmasının vakitsiz olduğu üz~
rinde israr eden Hitlerin yapmakta 
olduğu tazyiklerle alakası olmaksr
zın gitgide daha büyük bir ehemiyet 
kesbetmektedir. 

Avrupada sulhün kurtarılması an
cak kollektif emniyet yoliyle milin· 
kün olacağı bir daha isbat edilmiJ
tir." 

mektedir. Türkiye sön zamanlarda 
dört buçuk milyar dinar sermaye ile 
bir deniz bankası vücude getirmişt:}r. 
Bu sermayenin iki milyar iki yüz mil
yon dinarı daha şimdiden tesviye e
dilmiş bulunmaktadır. 

Ulus M. dan K. dere'ye 6.45 23.00 
K . dere'den Uluı M. na 7.15 23.20 

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

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

Ulus M. dan Kec;iören'e 6.00 21.00 
Kec;iören'den Ulus M. na 6.30 21.30 

Uluı M. dan Etlik'e 6.30 21.00 
Etlik'ten Uluı M. na 7.00 21.30 

Ulua M. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebeci'denUlua M. na 7.00 23.00 

Cebeci'den AL fabL ra 7.00 --..--. 
AL fabL dan Cebeci'ye -....- 17.00 

Yeniıehir'den Uluı M. na 7.00 23.00 
Ulus M. dan Yeniıchir'o 7.10 23.00 

~S. pazarı'ndan Akköprü'yc 6.lS 7.00 
Akköprll'dcn S. pazarı'na 7.30 9.4S 

1 U. il~ ile latu70D arumda her 
bet dakikada biı' Mfer olap tna sa
manları seferler daha uktır. 

§ U. Meydanı ile Yeniıchir, Bakanlıklar, 
Cebeci, Samanpuan arHında saat 8 
den 20 yo kadar 'ftAt! her bet dakika
da; .. at 20 den 21 e kadar her on da
kikada; ıaat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferin vardır. 

§ Akşamları Uluı Meydanından saat 23 
deki son seferlerle bunların Ulus Mey
danına dönüşleri ıinemalarm dağılıı 
.. atlerlne tlbidirler. 

Poıta Saatleri 
Teahhütlü 18 e kadardır. 
Posta uat 19 a kadar İatanbul cihetine 
mektub kabul eder. 

Bütün italyan matbuatı Musolini
nin Cenevrede söylediği nutku ve İs
panya meselesi hakkındaki malfün 
beyanatı üzerinde geniş mikyasda 
mütalaalar yürütmekte devam etmek
tedir. Bütün gazeteler büyük bir hid
detle Franaaya hücum etmekte ve o
nu İapanyada kızılların faydasız mu
kavemetlrini devam ettirmelerine 
yardım etmekle itham etmektedir. 

Bu "fayd•ız mukavemet.. İtalya
nın idare adamlarının fena halde ka
nını bozsa gerek. Çünkü bundan bir 
ay evvel, yani lngiliz - ltalyan anlaş· 
muının akdi esnasında Roma, Fran
kocuların zaferi en k11a bir zamanda 
temin olunacağına tamamiyle kani 
bulunuyordu. !tte bilhaua bu ae}?eb
dendir ki, Muuolini - iç harbm hi
tamında lapanyadan İtalyan askerle
rini geri almak - gibi kendi için kir· 
lı olan bir taahhüd altına girmişti. 

Halbuki şimdi vaziyet esaslı bir su
rette değişmeye başlamıştır. 

Mali cihetten zayıflamış olan ltttl
yanın karşısında yeniden ya bundan 
böyle iıgal işinden vaz geçmek, yahud 
da Frankoya yeni ordular ve esliha 
dolu yeni gemiler göndermek sure
tiyle yardım ederek avantürü devam 
ettirmeye atılmak gibi iki mesele 
durmaktadır. 

YıaoslaYJı 
İstanbul limanı 

Türkiye bu müessese vasttasiyle 
denizciliğini ilerletmek istemektedir. 
Bu bankanın vazifesi limanlar, li-

Belgrad'da çıkan 2 haziran tarihli manlarda dalga kıranlar, antrepolar 
politika gazetesi Balkan litnanları a- ve vapur inıaaı tezgahları inpaına 
rasında bir yolculuk yapmakta olan yardım olup halen Bgğaziçinde ve 
Yugoslav bandıralı "Lovçen" va- Haliçte bu gibi inşaata başlanmış bu
puriyle seyahat eden yugo•lav muhar- lunmaktadır. Türkler, ellerindeki ye
rirlerinden B. Jivan Mitrovlç'ln Bal- ni on dört vapur ile çok müftehir
lı:an limanlarına dair bir makalesini dirler. Bu vapurlar her limanda gö
neıretmektedir. Bu makalede İ•tan· ı rülmekte ve tllrkJer bunları göster
bul limanı halı:kmda deniliyor ki: meği sevmektedirler.,. 

r nununda köylü 
lehine mühim kolayhklar 
Muh.telit encümen hükümetin son 

teklifini ittifakla kabul etti 
(Ba§ı 2. inci sayfada) 

Terbiye bahisleri 
(Başı 4 üncü sayfada) 

Tren 

Haydarpap'ya 

Saatleri Mamafih bu ikinci şık, İtalyayı 
Her ubah 8.20. Her hem siyasi, hem mali mülahazalardan 
akşam 19.15 ve 19.SO · 

Suçlu lehine karar halinde, müsade
re edilmiı mallar mevcutsa derhal, 
satılmıpa bedeli iade olunur ve nakil 
masraflarından başka hiç bir şey alın
maz. Karar suçlu aleyhine olduğu tak
dirde ise müsadere edilmiş maddeler 
satılmamıı ise satılarak, satılmışsa 
bedeli, hazineye irad kaydolunur. 

Madde 6. - Ziraat Vekaleti, lüzum 
göreceği ahval ve mıntakalarda İcra 
Vekilleri Heyetince de tasdik ~dile
cek esaslar dahilinde, fabrika sahibi 
orman imalatç ılarına aşağıdaki şart
ların tamamı veya bir kısmı mukabi
linde tayin edeceği bedellerle, arttır
masız ağaç, tomruk ve ormanda ke
reste imalinden · kalmıı ve kalacak 
parçaları verebilir: 

müdür, "Evet ama, onlar batka ailele
rin çocuklarıdır. Orada böyle vasıta
ya lüzum yoktur. Bu. bizimkiler afa
candır. Bunsuz olmaz,, diye cevab ve
rince, Müfettiş her iki müdürün beca
yişini istiyor ve bir sene için iki mü
dürün yerleri değiştiriliyor. fnzbatBız 
mektepte çok geçmeden csmani ceza
larla artan her türlü hoyratlıklar, hi
lekarlıklar ve dalkavukluklar azalıyor 
ve kalmıyor. Diğer taraftan normal 
düzeninde işliyen iyi mektep ise, ev
velkinin seviyesine düşüyor.,, 

do (Pazartesi, per· rahatsız etmekte ve henüz merıyete 
ıembe, cumartesi girmeyen İtalyan - İngiliz anlaşma-
Toros sürat.) sının tamamiyle bozulması tehlikesi· 

Samıun hattına : Hersün 9,35 (Kayae- ni ortaya atmaktadır. Aynı zamanda, 

ri, Sıvas, Amasya bu Mussolini'nin İspanyada böyle yeni 
hat üzerindedir.) bir itgal hareketine geçmesi, şimdi 

Diyarbakır hattı : HerrUn 9.35 .
1 

Ç b ~ · 
bı e em erlayn'ın güttügil sıyasete 

Zon1Uldak hattı : " 15.00 büyük bir zorlukla baJ eğen İngiliz 
Kmkkale'~e rayotobüs " l6.05 kamoyunun galeyana gelmesini mu-

r.tJNDELIK. 

Hicri - 1357 
Rebiill'ihir: 9 

S. D. 
Güneı: 4 27 

Rumi. 1354 
Mayıs: 26 

S. D. 
Akşam: 19 39 

Filistinde 
bombalar 
patlıyor 

Kudüa, 7 a.a. - Tulkerim'e doğru 
g~tmekte olan bir kamyonun altında 
hır bomba patlamııtır. Bir ingiliz ne
feri ölmüf, iki İngiliz neferi de yara
lanmıttır. Ayni mıntakada kain bira· 
rap kasabasında silahlı bir çete, kasa· 
~a ~frafından birini oğlu ile birlikte 
oldurmilttilr. Zabıta, bir çok kim
seleri tevkif etmittir. 

İzmir Eatemasy.ı 
Fuarına hazırlanınız 

20 ağustos 20 eylül 

S-7041 

cip olabilir. Zaten, Çemberlayn kabi
nesinin düşmesinin İtalyan - İngiliz 
anlaşmasının tamamiyle bozulması, 
Romanın tekrar dış siyaset cihetin
den tecrid edilmiş bir hale düşmesi 
ve bununla da tamamiyle Berlinin 
emri altına girmesi demek olacağİnı 
Italya pek ala bilmektedir. 

İtalyanın, Fransayı kapitülasyonu 
altına almak gayesini güden bugünkü 
oyunu bu şerait dahilinde tamamiyle 
vazıhtır. Mussolini, ltalyaya anlaş· 
ma teklifinde bulunan ve teklifi ne
ticesiz kalan Parisin diplomasi hezi
metini pek ala hesaba almaktadır. 
Mussolini, Çemberlayn kabinesinin 
mevkii iktidarda kalmasının oldukça 
mühim bir derecede de, Frankonun 
ispanyada muzaffer olmasına bağlı 
olan İngiliz - İtalyan anlaşmasının 
realize edilmesine merbut olduğunu 
da nazarda tutmaktadır. 

Mussolini, İspanya meselesini İtal
yan . • Fransız anlaşmasının akdine 
manı olan bir sed olarak resmen ileri 
sürmekle, evvela Çemberlayn'ın da 
kendisi gibi Frankonun zaferini te
mi~e uğraştığını işaret etmekte, ve 
sanıyen Paris ile Londrayı birbirin
den ayırmak için bu ittihaddan isti
fad~. e~meğe yeltenmektedir. İngiliz 
sefırının bu hareketi, İngiliz hükG
nietinin tezadlardan kurtulmak ve ge
ne aynı İngiliz hükGmeti eliyle vü
cud •. bulan. vaziyeti kurtarmak teşeb
büsunden ıbarettir. 

a) İmalatçı tarafından vekaletin 
teıbit ettiği imalat planının tatbik 
ve takibinin teahh,üd edilmiJ olması. 
b~ Maliyet ve itletme tartlarının 

vekaletçe kontrol edilmesinin kabul 
edilmiş olmau. 

c) Vekaletçe tayin edilecek esas 
ve .h~dde uygun satı§ fiyatının stok 
teıısı ve sevk plinının kabul edilmiı 
olması. 

d) - Çalrtılan ormanda mevcud 
veya tahaaaül edecek enkaz ve parça
ların kıymetlendirme ve sevk şartla· 
rının kabul ve teahhüd edilmit olma-
sı. 

. e) Bir veya müteaddid birlik tef
kıl şartının kabul edilmesi. 

Madde 7 - Doğrudan doğruya dev
let tarafından i§letilecek ormanlarla, 
millt sermayeli türlr tirketleri 
veya milli bankalarla müıtere· 
ken işletilecek ormanlar ve devlet or
man işletmesi mütedavil sermayesine 
aid muameleler muhuebel umumiye, 
artırma, eksiltme ve ihale kanunları 
hükümlerine tabi olmayıp fcra Vekil
leri heyetince tanzim olunacak karar
namelere göre ve husual ticaret lcab
larına göre yapıln". 

Bu itletmelere ald heeap devresi 
ilkteırin bidayetinden eyJOJ sonuna 
kadar devam eder. 

Şahsiyete yol açan ve demokratik 
bir mektep inzibatı, u•ulünü, en mü
sait şartlar için ve ideal diye bir kena
ra atmak istiyen ve hele böyle bir in

zibatı serdeki limonluğa benzeten ta
nınmı' muharrirlerimize bu misalden 

ba,ka "Gençler cumhuriyeti,, teJkilatı 
gibi hür disiplin fikirlerinin ve haki

katlerinin serseri damgasını yemiş ço

cuklar için kurulan muhitlerden doğ

muf ve oralardan inkişafa bagİamış ol
duğunu da söyliyebiliriz. 

Sözün kısası, karakter bir kıymet ta
şımak demektir ki, harici şekillerle ve 
hele cebri saiklerle verilemez. Talebe
•ini zorla, hatta abdetsiz olarak mabe
de •evkeden ve fakat hedefi olan dini 
terbiyeyi veremiyen mektepler bizde 
de görülmemi§ midir? Devlet ve ccmi
yt kıymetlerini deruni bir aktivitenin 
taleplerine ve mutalarına göre i'leme· 
den ve bizzat yaşatmadan verilen ah
lak terbiyesi, nafile olmakla kalmaz 
belki günün birinde tehlikeli de ola~ 
bilir. • 

Okullarımızdaki faaliyet ve hareket 
mebdelerinin, gene yanlış bir telakki 
ol~rak. gazetelerde göaterildiği gibi, 
m~l~yı~et .ve gevfeklik pedagojisine 
d.~gıl, i>.ılakıs karakter terbiyesine gö
turen cıhetli iş ve enerji pedagojisine 
dayandığını başka bir yazıda izah e
deceğiz. 

1938 Likin bu teşebbüs vazıh bir suret
te muvaffakiyetsizliğe mahk<.lmdur. 
~ X..Olioi ile Çemberla,111'm 

Billnçolar, ilktqrin bidayetinden 
itibaren dört ay içinde Divanı Mu
hasebata teYdi olunur. Divanı Muha
sebat, bu billnçoları, bu idarenin 
mevzuatına ve ticart itletmcnin icab
larma g6re tetkik Ye muhakeme eder. 

hinden muteberdir. 

........ - Ba -- Miri mi-
Madde 9. - Bu kanunun tatbikine 

icra Vekilleri heyeti memurdur ... 



RESMi İLANLAR 
2 - İhalesi 27 temmuz 938 çarşarn· 

ha günü saat 15 dedir. 
3 - Beher metresine tahmin edilen 

fiatı (53) elli üç kuruş 94 santimdir. 
4 - ilk teminatı (300) üçyüz lira 

38 kuruştur. 

100.000 metre torbahk bez 
alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Satın Alma Komisyonundan: 

, 

Demiryolları · ~ 
Muhtelif kriko saire alma<ak 

D. D. Y.ollan Satın Alma Komisyo
nundan: 

Toprak işleri ilônı 

Bayındırlık Bakanlığı 

Font boru ve teferrüah ahnacak 

vazım ve mübayaat şubesiyle İzmir 
ve Ankara Bamüdürlüklerinden alı
nabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isti
yenlerin fenni evrak ve vesaikini iha. 
le gününden 3 gün evveline kadar in
hisarlar umum müdürlüğü inşaat şu
besine ibraz ederek ayrıca münaka
saya iştirak vesikası almaları lazım
dır. 

5 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 
olarak her gün M. M. V. satın alma 
komisyonundan alınır. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikla ve temi
natiyle birlikte belli gün ve saatında 
komisyona gelmeleri. (1728) 3519 

Tahmin edilen bedeli (28.000) lira 
olan 100.000 metre torbalık bez askeri 
fabrikalar umum müdürlüğü Ankara 
satın alma komisyonunca 21 haziran 
938 salı günü saat 15 de kapali zarfla 
ihale edilecektir. Şartname (1) lira 
( 40) kuruş mukabilinde komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (2100) lirayı havi teklif mektub. 
larını mezkur günde saat 14 de kadar 
komisyona vermeleri ve kendilerinin 
de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 
maddelerindeki vesaikle mezkur gün 
ve satte komisyona müracatları .. 

Muhammen bedeli 40387 lira oJ.an ıs 
kalem muhtelif kriko ve verenler 19.7• 
1938 salı günü saat 15.30 da kapalı zarf 
usulü ile Ankarada idare bin.asında 
satın alınacaktır. 

T ürkiye Büyiik Millet M eclisi in 
p.at Komisyonu Reisliğinden : 

1 - 11-1-1937 tarihli ve 3090 numa
ralı kanun mucibince yapılacak T .B . 
M.M. sarayı ile teferruatının ve Baş
vekalet ile hariciye vekaleti binaları
nın inşasına aid hafriyat ve imla işle
ri eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Keşif bedeli 129 850 liradır. 
3 - Eksiltme 17 - 6. 1938 cuma gü

n ü saat 11 de T.B.M.M. inşaat komis· 
yonu odasında kapalı zarf usuliyle ya
pılacaktır, 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
isteklilerin 7742,50 liralık muvakkat 
teminat vermeleri lazımdır. 

5 - Müteahhidin bizzat yüksek mü
hendis olması veya bir yüksek mühen
disin mesuliyeti altında bu teahhüde 
girişmesi ve bir kalemde ( yüz elli 
bin ) liralık bir teahüd işini muvaf
fakiyetle itmam etmiş bulunduğuna 

dair vesaik ibraz etmesi şarttır. 
6 - Umumi ve fenni prtnameler, 

keşif ile planlar ve hesab cedveli 6,50 
lira mukabilinde T.B.M.M. inşaat ko .. 
misyonundan alınabilir. 

7 - İsteklilerin teklif mektublarını 
3 üncü maddede yazılı saatten bir sa
at evveline kadar komisyon reisliğine 
makbuz mukabilinde verme!eri lazım
dır. Posta ile gönderilecek teklifname 
ler taahhüdlü olmalıdır. Postada vuku 
bulacak gecikmeler kabul edilmez. 

(1617) 3300 

Sıhat bakanhğı 
. .. 

Talebe kayıd ve kabulü 
Sihha t ve İçtimai Mua ven et V e

kale ti Balıkesir K öy Ebe Mekteb i 
Müdürlüğünden : 

Bir yıl leyli okuduktan sonra üç 
yıl mecburi hizmet yapmak ve yal
nız köylerde aanat icra etmek Uzere 
köy ebesi yet i,tiren mekt ebimize bu 
yıl 30 talebe alınacaktır. Şartları ~un 

tardır: 
ı - Türkiye cumhuriyeti tebaasın

dan olmak, 
2 - llk tahsilini bitirmiş veya o 

d erece tahsil görmüş olmak, 
3 - Yaşı 18 den aşağı, 35 den yu

karı olmamak, 
4 - Evlenmemiş olmak şart değil

d ir. E vli veya dul olmakla beraber 
(2-10) yaşına kadar çocukları olanlar 
dahi, çocuklarının her türlü bakımı 
tem in edileceğine dair bir teahhütna· 
me getirirlerse kabul edilirler. Çocuk
lar mektebe gelemez. 

5 - isteklilerin haziran başından 
ağustos 15 şine kadar doğrudan doğ
ruya mekteb müdürlüğüne müracaat 
etmeleri ve dilekçelerile birlikte aşa
ğıdaki vesikaları eksiksiz olarak gön
dermeleri lazımdır: 

a) Nufus hüviyet cüzdanının aslı, 
b) tık mekteb şehadetnamesinin as

lı veya bu derece tahsil gördüğünü 
iabat eden fotoğraflı tasdikli vesika, 

c ) Tahsiline ve ilerde hizmet gör
mesine engel olacak bir hastalığı ol· 
madığına dair vilayet hastanelerin · 
den alınmış sıhhiye heyeti raporu, 

d) örneği bu ilan sonunda ya· 
zıldığı şekilde kefilli ve noterlikten 
tasdikli bir teahhüt senedi, 

e) Çocukları (2-10) yaşına kadar 
olan dul kadınların tahsil müddetin
ce çocuklarının anne, kız kardeş, tey
ze, hala, gibi yakın akrabası tarafın
dan bakılacağına dair teahhütname 
(evli ve çocuklu kadınlar için tahsil 
müddet ince çocuklarına bakacağına 
dair kocasının teahhütnamesi). 

f) Köy ihtiyar heyetinden alınmış, 
ve zabıtaca tasdik edilmiş hüsnü hal 
varakası, 

g) 6 x 4·5 boyunda dört tane fo. 
toğraf. 

Taahhüt senedi örneği: 

Nafia Vek a le t inden : : 
18. Temmuz 938 pazartesi günü sa

at 15 de Ankarada vekalet malzeme 
eksiltme komisyonunda 41500.- lira 
muhammen bedelli font boru ve tefer
rutı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
konmuftur. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 
208 kuruş mukabilinde Ankarada ve
kalet malzeme müdürlüğünden alına
bilir. 

Muvakkat t eminat 3112.- lira 50 
kuruştur. . 

İsteklilerin teklif mektublarını, ta
limatnamesin e göre vekaletten alın
mış malzeme müteahhidliği vesikası 

ile birlikte 18 temmuz 938 pazartesi 
günü saat 14 e kadar vekalet malzeme 
müdürlüğüne vermeleri lazımdır. 

(1615) 3337 

İstanbul -Edirne yolunda asi alt 
kaplamah ıose inıaah 

Eksiltme ilônı 
Nafıa Ve ka letinde n : 

1 - Kırklareli vilayeti dahilinde 
Lüleburgazdan itibaren Edirne isti
kametinde t akriben 38700 met re uzun
luğundaki yolun tesviye, sınai imalat, 
şosa ve asfaltlı kaplama ve teferruatı 
inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
çıkarılmıştır. Bu inşaat ile iki senelik 
mütemadi tamiratının keşif bedeli 
(1.480.059) lira (67) kuruştur. 

2 - Eksiltme 16.6.938 tarihine mü
sadif perşembe günü saat 16 da nafıa 
vekaletinde şosa ve köprüler reisliği 
eksiltme komisyonu odasında yapıla
caktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri diğer evrak 37 lira mukabi
linde mezkur reislikten alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girmek isteyenle· 
rn 58.152 liralık muvakkat teminat 
vermeleri, ve nafıa ve·kilet inden alın· 
mıı müteahhidlik VC6ikasiyle bir defa 
en az dört yüz b in lira bedelli asfalt 
nplamah yol veya mümaaili intaatı 
mu•aff aki.yet:le i.llımal .-..ı. o lclu.&_. 

dair şosa ve köprüler idaresi reisli· 
ğinden alınmış vesika ibraz etmeleri 

lazımdır. 
5 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu· 

nun tarifatı daireainde hazırlayacak· 
ları kapalı zarflarını ikinci maddede 
yazılı vakitten bir saat evetine kadar 
komisyon reisliğine makbuz mukabi
linde vermeleri muktazidir. P ostada 
olacak gecikmeler de kabul edilemez. 

(1606) 3260 

Harita Umum Md. 

Satıhk hurda eşya 
H a rta Gen el Direktörlüğünden : : 
1 - Harta Genel Direktörlüğünde 

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

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

(1745) 3537 

Gümrük ve inhisarlar 8. 

Ok(a koyunlu tuzlasında tamirat 
Ankara İnhisarlar Bat Müdü rlü

ğünden : 
ilk keşif varakası 2968 lira 35 ku

ruştan ibaret olan Akçakoyunlu tuz
lasında (26) gölün esaslı surette ta
miri ve yeniden dört gölün inşasına 
aid işin 24. 6. 938 tarihinde cuma gü
nü saat 16 da İnhisarlar Başmüdürlü
ğümüz binasında toplanacak komis
yonda şartnamesi veçhile aleni ek
siltme ve ihalesi icra ed ileceğinden 
talihlerin 223 lira (27) kuruş ilk te
minat paralariyle birlikte idaremize 
müracaatları ilan olunur. (1735) 

3525 

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

M. M. bakanltğı 
Boz minı ahnacak 

M. M. Vekaleti Satın Alına Ko
m isyonundan : 

1 - Beher tanesine tahmin edilen 
fiatı (40) kırk santim olan (500.000) 
tane Boz mihi açık eksiltme suretiyle 
münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 25. 7. 938 pazartesi 
günü saat 15 dedir. 

3 - İlk teminatı (150) liradır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 

olarak her gün öğleden sonra M. M. 
V . satın alma Ko. nundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle ve :te
minatiyle birlikte belli gün ve saatın
da komisyona gelmeleri. (1729) 3520 

El konservesi alınacak 
M. M. V ekaleti Satm Alına Ko

m isyonundan : 
1 - Beher tanesine tahmin edilen 

fiatı (40) kırk kuruş olan (25.000) 
yirmi beş bin tane Porsiyon et kon
servesi pazarlıkla satın alınacaktır. 

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

3 - tık teminatı (7 50) yedi yüz el· 
1i liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 
o~rak h er gün öğleden sonra M. M. 
v.~u-., •' -=• kqm\e:vrı.~ırylpn _ _alınır 

S - Pazarlığa gırece lerın 2490 aa-
yıh kanunun ikinci ve üçüncü mad
deler inde gösterilen vesaikla ve temi· 
natiyle birlikte belli gün ve saatmda 
M. M. V. satın alma komisyonuna gel-
meleri. (1730) 3521 

Sıhiye kütüklüğü ahnacak 
M. M. V ekale ti Satın A lma Ko

m isyonunda n : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiatı 2500 

lira olan 500 ila 550 tane palaskasile 
birlikte sıhiye kütüklüğü pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 13 haziran 1938pazar t e
si günü saat 10.30 da M.M.V. satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Nümune ve şartname bedelsiz o
larak komisyonda görülür. 

4 - Pazarlığa girecekler 187,5 liralık 
teminatlarile birlikte eksiltme gün ve 
saatinde M.M.V. satın alma ko. da bu-
lunmaları. (1733) 3524 

Sıhiye arka (anlası ahnacak 
M. M. Veka le t i Satın Alma Ko

m isyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiatı 2600 

lira olan 100 ila 120 tane sıhiye arka 
çantası pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 13 haziran 1938 pazar
tesi günü saat 11 de M. M. V. satın al
ma Ko. da yapılacaktır. 

3 • Nümune ve şartname bedelsiz o· 
larak komisyonda görülür. 

4 - Pazarlığa girecekler 195 liralık 
kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 cü maddelerinde yazıh belge
lerle birlikte eksiltme gün ve saatinde 
M. M. V. satın alma Ko. da bulunma-
ları. (1732) 3523 

Tahlisiye ipi ahnacak 

Yol silindiri alınacak 
M. M. V ekileti Satın Alma Komis

yonundan : 
1) 6 Adet dizel motorlu yol silin

diri kapalı zarfla eksiltmeye konmuş 
tur. 

2) Tahmin edilen bedeli 39000 lira 
olup ilk teminat parası 2925 liradır .. 

3) İhalesi 25-haziran-938 cumartesi 
günü saat 11 dedir. 

4) Şartnamesini 195 kuruş mukabi· 
linde M.M.V. satın alma komisyonun 
dan alınabilir. 

5) Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgeleriyle teminat ve tek· 
lif mektublarını ihale gününde en geç 
bir sat evveline kadar M.M.V. satın 
alma komisyonuna vermeleri. 

(1350) 2757 

Erat paviyonu ve komulanhk 
binası yaphnlacak 

M. M. Vekale ti Satın Alma K o 
misyonunda n : . 

1) lzmir tayyare alayında yaptmla 
cak altı adet erat pavyonu ile bir ko· 
mutanlık binası inşaatına talih çıkma
dığından yeniden pazarlıkla eksiltme
ye konmuştur. 

2) İnşaatın hepsinin keşif bedeli 
(201.555,11) iki yüz bir bin beş yüz el· 
li be' lira on bir kuruştur. 

3) Eksiltmesi 10 haziran 938 cuma 
günü saat 15 dedir. · 

4) İlk teminat (13.577,76) on üç bin 
beş yüz yetmiş yedi lira yetmiş altı 
kuruştur. 

5) Keşif, proje ve şartnameler 10 
lira 06 kuruşa M. M. V. satın alma ko
m isyonundan alınır. 

6) Eksiltmeye gierceklerin kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncü maddelerinde yazılı belgele
riyle idari şartnamenin dördüncü 
maddesinin (F) fıkrasında yazılı bel-__ .. __ s_, • •.L• ... _.,,. ,..~ .. 
ihale ıaatından behemehal bir saat e
ve tine kadar Ankarada M. M. V. satın 
alma komisyonuna vermeleri. (1530) 

3116 

Fabrikalar · 
Sahhk boı tenekeler 

Askeri F a brik a la r Umum Müdür
lüğü Satın Alma Komisyonundan 

197 aded boş yağ tenekesi 
96 ,, ,, Peynir ,, 

350 .. ,, Zeytinyağı tenekesi 
643 Yekün 
Tahmin edilen bedeli (23) lira (80) 

kuruş olan yukarıda cins ve mikdarı 
yazılı 643 aded boş teneke Askeri 
Fabrikalar umum müdürlüğü Ankara 
satın alma komisyonunca 27. 6. 938 
pazartesi günü saat 10 da açık artır
ma ile ihale edilecektir. Şartname pa
rasız olarak komisyondan verilir. Ta· 
liblerin muvakat teminat olan (1) li· 
ra (79) kuruş ve 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesa
ikle mezklır gün ve saatte komisyona 
müracaatları. 1724) 3509 

45 ton meıe kömürü ahnacak 
A skeri F a brikalar Ummn Müdür

lüğü Satın Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (2475) lira 

olan 45 ton meşe kömürü askeri fabri
kalar umum müdürlüğü Ankara satın 
alma komisyonunca 21. 6. 938 salı gü
nü saat 14 te açık eksiltme ile ihale c. 
dilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyon· 

M . M. V ekaleti Satın Alma Ko
m isyonun dan : 

dan verilir. Talihlerin muvakkat te
m inat olan (185) lira (63) kuruş ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 madde. 
terindeki vesaikle mezkur gün ve sa
atte komisyona müracaatları. 3340 

(1647) 3339 

700 fon kükürt ahnacak 
A skeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Satın A lma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (72.000) lira 

olan 700 ton kükürt askeri fabrikalar 
umum müdürlüğü Ankara satın alma 
komisyonunca 26 temmuz 938 salı gü
nü saat 15 te kapalı zarfla ihale edi. 
lecektir. Şartname (3) lira (60) kuruş 
mukabilinde komisyondan verilir. Ta
liplerin muvakkat teminat olan (4850) 
lirayı havi teklif mektuplarını mez. 
kür günde saat 14 de kadar komisyo • 
na vermeleri ve kendilerinin de 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerin. 
deki vesaikle mezkur gün ve saatte 
komisyona müracaatlar. (1646) 3338 

Mahkemelerde 1 

Ankara Bir inci Su lh Hukuk Ha-
kimliğinden : 

Sivas Divrik demiryollarında res-
sam Mustafa ya: 

Merkez hazine avukatı Güzide Al
par tarafından aleyhinize açılan 255 
lira alacak davasının yapılmakta olan 
duruşmasında adresinizin meçhuliye
tine binaen tebligat yapılamamıştır. 

Usulün 141 inci maddesi mucibince 
ilanen tebligat yapılmış ve bu defa 
gene ilanen ve 20 gün müddetle gı
yap karan gönderilmesine mahkeme
ce karar verilmiş ve duruşmada 
30. 6. 938 perşembe günü saat 9/ 5 a 
bırakılmıştır. Duruşma günü mahke
mede bizzat hazır bulunmadığınız ve· 
ya bir vekil göndermediğiniz takdir
de mahkemenize gıyaben bakılacağı 
tebliğ makamına kaim olmak üzere 

ila~g~~ıw.r-. ... _ (t~':.3L_. ___ !~7 
dan: 

Ankara belediyesine 686 lira 49 ku
ruş borçlu Ankarada Yenişehirde 
Yüksel caddesinde 29/ 31 sayılı evde 
Adviye Bayrak namına tanzim ve be
rayı tebliğ gönderilen 10 günlük ö
deme emri arkasına verilen meşruhat
ta borçlunun bulunamadığı ve ika
metgahının meçhul olduğu anlaşıl
mıştır. Hukuk Usul muhakemeleri ka
nununun 143 üncü maddesi mucibin
ce ilanen tebligat icrasına 20 gün 
müddet verilmesine karar verildi. Bu 
müddet zarfında borçlunun müracaat
la beyanda bulunması lazımdır. Teb
liğ makamına kaim olmak üzere key-
fiyet ilan olunur. 3516 

Ankara Belediy~_si, 

Sallhk otomobil lastikleri 
Ankara Belediyesin den : 

1 - Otobüs idaresinde bulunan 256 
dış, 200 aded iç eski liistiğe istekli 
çıkmad ığından açık artırması on gün 
uzatılmıştır, 

2 - Muhammen bedeli 3700 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 278 lira

dır. 
4 - Lastikleri görmek isteyenle. 

rin her gün otobüs idaresi anbar me· 
murluğuna ve isteklilerin de 19 hazi
ran 938 cuma günü saat on buçukta 
Belediye encümenine müracaatları. 

(1682) 3359 

Su kesilecek 
Belediye Reisliğinden : 
9-6·938 günü şebekede yapılacak 

tadilat dolay1siyle saat 9 dan 17 ye 
kadar Yenişehirde Şurayı Devlet ar
kasındaki ve Telgaz civarındaki abo
nelerin suları kesilecektir. 

(1746) 3538 

Satılık enkaz 

B~ işe girmek isteyenlerin 3029 li· 
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve nafıa müte
ahhidlik vesikası ve tekliflerini ayni 
gün saat 14.30 a kadar komisyon reis• 
liğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 202 kuruşa Ankara .,e 

Haydarpaşa veznelerinde satrlmakta-
dır. (1664) 3403 

Kesilmemiı odun ahnacak 
Devlet Demiryolları ikinci ltJetnı' 

Dairesinden : 
31 mayıs 938 tarihinde ihalesi yapıl

mak üzere ilan edildiği halde tali~ 
zuhur etmeyen ve muhammen bedel1 

2250 lira olan meşe ve gürgen karışı" 
olarak (300) üç yüz ton kesilmemİf 
odun açık eks iltme usuliy le alınacak· 
tır. 

Eksiltme 10. 6. 938 cuma günü saat 
15 de Ankarada ikinci işletme satıtl 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 169 liradır. Şart• 
name komisyonca parasız gösterilir. 

Eksiltmeye girmek isteyenler kanu· 
ni teminat ve 2490 sayılı kanunun ' 
ve 3 üncü maddesinde yazılı vesika• 
larla birlikte aynı gün ve saatte kO' 
misyona müracaatları. (1741) 3526 

Hekim 
a l ı nacak 

D. D. Yolları Umum Müdürlİİ' 
ğünden: 

Devlet demiryolları işletmelerinde 
ve muhtelif yerlerde açık bulunatl 
hekimliklere tayin edilmek üzere S 
hekim ile Eskişehirde bulunan idare 
hastahanesi için bir /rontgen mütehas· 
su,. alınacaktır. Talihlerin doğum ~ 
mektebden çıkış tarihlerini ve şimd1' 
ye kaöar çalıştıkları yerleri bildiri' 
bir tercümei hal varakası ve bir fc 
toğrafı istidalarına bağlı olarak A'I 
karada Zat işleri müdürlüğür- ....,;;. • 

....,.. ..... .a+ .... 1 .... : -'-•" .... ,.> ~~AA 

~ ~ '"/( Levazım Amirli(li 

Yulaf ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satı1 

Alma Komisyonundan : 
1 - İstanbul ttomutanhğına bıı.ğ1 1 

birlikler hayvanatı için 360 ton yulJ! 
satın alınacaktır. İhalesi kapalı zarf!' 
15 haziran 938 çarşamba günü saat ıf 
da yapılacaktır. Muhammen kıymet1 

25200 liradır. İlk teminatı 1890 liradıt· 
Şartnamesi 126 kuruş mukabilinde .;C' 

rilebilir. İsteklilerin ilk teminat ma1'' 
buz veya mektuplarile 2490 sayılı lt2'' 

nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde y&:ır 
h vesikalarile iha ıe günü ihale saatitl' 
den en az bir saat evetine kadar taıı1 
mektuplarını Fındıklıda Komuta!'.ll~ 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(1567) 3151 

Sade yağ ı allnacak 
Ankara Levazım Amirliği Sat11 

A lma Komisyonundan : 
1 - Lüleburgaz tümen birliklerini~ 

ihtiyacı için 32800 kilo sade yağı 1<•' 
pah zarfla eksiltmeye konulmuştııf 
Eksiltmesi 10 haziran 938 cuma güfl~ 
saat 16 da Lüleburgaz tümen satın sl' 
ma komisyonunda yapılacaktır. Mıl' 
hammen bedeli 29520 lira, muvak1<'

1 

teminatı 2214 liradır. Münakasay a ir 
tirak edeceklerin bildirilen gün ve ti 
yin edilen eksiltme saatinden bir sa9 

evel teminat ve teklif mektublariy le j 
cabeden vcsaikin komisyona verilrı1 
si. (1561) 3142 

Satılık vasi a ra%İ 

Balıkesir köy ebesi mektebine alı
narak tahsil edip menzun olduğumda 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekale
tinin yahut vali ve kaymakamların 
tayin edeceği köyler mıntakasında 
üç yıl hizmet etmeği ve bu hizmeti 
kabul etmediğim veya kabul edip te 
muayyen müddeti bitirmeden bıraktı
ğım ve sıhhi sebebler dışında mektep
ten daimi olarak çıktığım veya çıka
rıldığım takdirde tahsil masrafı kar
şılığı olmak üzere maktuan 100 lira 
vermeği kabul ve taahhüt eylerim. 

iımirde inhisarlar paviyonu 
yaphnlacak 

inhisarla r Umum Müdürlüğün
den : 

1 - Hepsine tahmi nedilen fiatı 750 
lira olan 1000 ila 1100 tane nümunesi 
gibi tahlisiye ipi pazarlıkla satın alı
nacaktır. 

2 - Pazarlığı 13 haziran 1938 pazar
tesi günü saat onda M. M. V . satın al
ma Ko. da yapılacaktır. 

Ankar a Bele d iye R iyaset inden 
Ada Parsel Mahallesi Cinsi 

Muhammen bedeli 
Lira K. 

Polatlıda üç ağıllı ve beş bin davll'] 
kafi sulu, münbit Kızıllı namile ııı1l 
ruf a razi satılıkt ı r. Polatl ı ve Beyli 
köprü istasyonlarına yedişer kilotll' 
redir. Yanındaki Sakarya nehri ket\ 
rında Yassı Höyük namile maruf ııı 
ra ve tarlalar da bu satışa dahi1Ö1 

Sivrihisara tabi I ğdır namile mat" 
ağıllı, sulu ve otlakiyeli a razilerin ıı 
sıf hisseleri satılıktır. Tafsillit a11111 

istiyenler Ankarada Anafartalar c3 

desinde Mühendis hanında Celal ya1 

cılara, Beypazarında Fatma ö zars1 
na ve Sarıköy istasyonunda ko1111. 
yoncu lbrahime müracaat edilmesi· 

(Sarih ikametgah adresi) 
Yukarda adres ve hüviyeti yazılı 

olan ........ nın bu taahhüt senedi mu-
cibince maktuan ödemek mecburiye
inde olduğu 100 lirayı kendisile bir

likte müteselsil kefil ve müşterek 
müteselsil borçlu sıfatile ödeyeceğim. 

(Kefilin adresi) 
3539 

1 - 1938 tzmir fuarında şartname 
ve projesi mucibince yaptırılacak in
h isarlar pavyonu inşaatı kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
il - Keşif bedeli 13568 lira 50 ku

ruş ve muvakkat teminatı 1018 lira

dır. 
III - Eksiltme 16-V I-938 tarihine 

rastlayan per,embe günü saat 11 de 
Kabaıtada Levazım ve mübayaat şu

besindeki alım komisyonunda yapıla
caktır. 

IV - Şartname ve projeler 68 ku-
ruı bedel mukabilinde inhiaarlar le-

3 - Nümune ve şartname komisyon
da bedelsiz görülür. 

4 - Pazarlığa girecekler 56 lira 25 
kuruşluk teminatlarile birlikte pazar
lık gün ve saatinde M. M. V. satın al
ma Ko. da bulunmaları (1731) 3522 

Çadır bezi ahnacak 
M. M. Vekale t i Satın Alına Ko

misyon un dan : 
1 - Müteahhid nam ve hesabına 

(7425) metre portatif çadır bezi açık 
eksiltme suretiy le satın alınacaktır. 

54 H . Bayram 2 ahşap hane 1200 
40 Cebeci Kargir bina 270 

51 
522 

Yukarda mevkileri yazılı hanelerin hedim ve tesviyeı masrafları ala-
cak şahsa a id olmak üzere hizalarında gösterilen muhammen bedelle enka
zı açık müzayedeye konmuştur. İhale 23-6-938 perşembe günü saat 9 da 
imar müdürlüğü binasında yapılacaktır. Taliplerin % 7,5 teminat akçele-
riyle komisyonu mahsusuna müracaatları ilan olunur. (1744) 3536 

Kiralık dükkanlar ve ardiye 
Poıtahane caddeıi Naci Kıcıınan apartımanı albnda. 3466 

3531 

Zayi - Ankara belediyesinden a!O: 
ğım 628 numaralı araba plfıkasını kil) 

bet tim. Yen isini alacağımdan h " . 
olmadığı ilan olunur. Ankara Akl<li 
rü İsviçre hanında Çorumlu Me:tı ...a 
oğlu arabacı Dursun Kuduz. 35~' 
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1
· Vilayetler 

Ekmek münakasası 
Samaun C. Müddeiumumiliğinden : 
Samsun merkez ceza evinde bulu

nan mahkClm ve mevkufların bir sene
lik ekmek ihtiyacı yüz bin kilodan i
baret olup 23-5-1938 gününde ihalesi 
yapılmak üzere on beş gün müddetle 
ve kapalı zarf usuliyle münakasaya 
konulduğu gazetelerle ilan edilmiş 
ise de, ihale gününde taliplerin tek
lif ettiği fiyatlar layık hadde görül
mediğinden 24-5-1938 gününden itiba 
ren yirmi gün müddetle ve kapalı zarf 
usuliyle ycnidl"n aşağıdaki şartlar 

mucibince münakasaya konulmuştur. 
1 - Teklif edilen fiat muvafık gö

rilldüğü takdirde 13-6-938 pazartesi 
günü saat 15 de Samsun C. Müddei 
umumiliği makamında toplanacak ko 
misyon marifetiyle ihalesi yapılacak
tır. 

2 - Yüzde yedi buçuk nisbetinde 
543 lira 75 kuruşluk teminatı muvak
katc alınacaktır. 

3 - Şartname parasız olarak ceza 
evi müdürlüğünden verilecektir. 

4 - Teklif mektupları ihale günü 
olan 13-6-1938 pazartesi günü saat 14 
de kadar kabul edilecektir. 3211 

Nakliyat münakasası 
Diyarbakır inhisarlar Bapnüdür

lüjünden : 

Diyarbakır inhisarlar başmüdüriye
ti ve içki fabrikası namına 31. 5. 939 
tarihine kadar gelecek ve gidecek in
hisarlar maddeledinin vagondan alı
narak inhisarlar ve fabrika ambarları
na nakli ve buralardan Diyarbakır ka· 
zalariyle Mardin, Siirt, Bitlis ve Ur -
faya götürülmesi ve getirilmesi pazar
lıkla ihale edilecektir. Muhtelif yer -
ler olmasında taşınacak mikdar ziyade 
leştirilmek veya eksiltilmek şartiyle 
1823300 kilodur. Muhammen bedeli 
25000 liradır. İlk teminat 1875 liradır. 
Eksiltme 14. 6. 938 salı günü saat 11 
de Diyarbakır inhisarlar başmüdüri
yetindeki komisyonda yapılacaktır. 
Şartnamesi Diyarbakır, Elazığ, Mar -
din, Siirt, Bitlis, Urfa, Gaziantep, An
kara ve İstanbul inhisarlar idarelerin-
de mevcuddur. (1710) 3429 

Ankara 1cnı Dain:ıoi C. ... yri M o n • 

..1:ul Satıf Memurluğundan : 

Emlik ve Eytambankaaına ipotek o
up satılmasına karar verilen Kadas
tronun 116 ada, 2 parsel numarasında 

mukayyed Ankaranın Tülice mahalle
sinde Hükumet caddesinde kain apar
tıman aşağıdaki şartlar dairesinde a
çık artırmaya çıkarılmıştır. 

Evsaf ve müştemilatı: 
Apartıman bodrum ve çatı katiyle 

birlikte yedi kattan ibaret ve betondan 
inşa edilmiştir. Birinci bodrum katı 
cadde üzerinde iki küçük dükkandan 
ibaret olup arkaları depodur. İkinci 
kat evelce Merkez kıraethanesi elyevm 
lokantadır. Bir ocaklık ve bir helası 
vardır, tavanı karton piyerdir. Uçüncü 
kat asmadır ,apartıman merdiveninden 
medhali vardır, ayrıca icara verilebilir. 
Dördüncü kat bir hol, bir camekanlı o
da ile birlikte beş oda, bir mutfak, de
rununda tesisatı tam bit banyo, bir he
la ve iki balkonu vardır. Beşinci kat 
dördüncü katın aynıdır. Altıncı kat 
dördüncü ve beşinci katın ayni olup 
yalnız balkonu yoktur. Yedinci ç~tı 
katı bir hol, üç oda, bir mutfak, tesısa 
tı tam bir beladan ibarettir. Binanın 

! elektrik ve su tesisatı tamamdır. Heye
ti umumiyesine 49.800 lira kıymet tak
dir olunmu9tur. 

1 • Millkiyet açık arttırma suretiyle 
ve 844 sayılı Emlak ve Eytam Bankası 
kanunu mucibince bir defaya mahsus 
olmak ve kati artırması 11.7.1938 tari
hine tesadüf eden pazartesi günü saat 
10-12 de Ankara İcra dairesi gayri men 
kul satı§ memurluğunda yapılmak ü
zere bir ay müddetle satılığa konuldu. 

2 - Talipler takdir edilmiş olan yu
karıdaki muhammen kıymetin yüzde 
yedi buçuğu nisbetinde pey akçesi ve
ya milli bir bankanın teminat mektu
bunu veyahut kanunen teminat olarak 
kabul edilen hazne tahvilleri getire
ceklerdir. 

3 - Bu artırma neticesinde satış be
deli her ne olursa olsun kıymetine ba
kılmıyarak en çok artıranın üzerine i
halesi yapılacaktır. İşbu satış peşin pa
ra ile olup satış bedeli ihaleyi mütea
kip verilmediği takdirde üzerine ihale 
edilenin talebi üzerine ihale tarihin
den tibaren kendisine bedeli ihaleyi 
teslimi vezne eylemesi için yedi gün 
kadar mehil verilecektir. lşbu müddet 
zarfında ihale bedeli yatırılmadığı 
takdirde ihale bozulacak ve bu tarih
ten evel en yüksek teklifte bulunan 
talibe teklifi veçhile almağa razı olup 
olmadığı sorulduktan sonra teklif veç
hile almağa razı ise ihale farkı birinci 
talipten tahsil edilmek üzere bu tali
be ihale edilecektir. Şayet teklif veç
hile almağa razı olmazsa gayrimenkul 
yeniden on beş gün müddetle ikinci 
artırmaya çıkarılarak en çok artıran 
talibine ihale edilecektir. 

4 - Gayri menkul talibine ihale edil
dikten sonra tapu harcı müşteriye, i
hale tarihine kadar olan müterakim 
vergi ve resim ile dellaliye resmi borç
luya aittir. 

5 - İşbu gayrimenkul üzerinde her
hangi bir şekilde hak talebinde bulu
nanların ellerindeki resmi vesaik ile 
birlikte yedi gün zarfında Ankara İc
ra Dairesi gayri menkul satış memur
luğuna müracaatları lazımdıı;. Aksi 
halde hakları tapu sicilliyle malUm 
olmadıkça paylaşmadan hariç kalırlar. 

6 - Artırmya iştirak edecekler 20.6. 
938 tarihinden itibaren 934-145 numara 
ile dairemizdeki yerinde herkese açık 
bulundurulan şartnamemizi okuyabi-
lirler. 3517 

Ankara 5 inci icra Memurluiun
dan: 

Yenice mahallesi Ayaşlı sokak es
ki 19 yeni 4 sayılı evde mukim Ak
kızın Sadığa olan borcundan dolayı 
mozkC1r nanenin U.t \.at'lni n i.çra clai

resince kiraya verilmesine karar ve
rilmiş olduğundan taliplerin her giin 
Ankara beşinci icra dairesine müra
caatla izahat almaları ilan olunur. 

3528 

Kazalar 
Hükümel konağı inıaah 

lğdll" Malmüdürlüiünden : 
1 - lğdırda yapılmakta olan hükü

met konağının 15 bin ve dört bin liıa
lık, ki ccman on dokuz bin lira inşaa· 
tına ilaveten mezkur inşaatın bakiye
si olan on yedi bin sekiz yüz on sekiz 
lira bir kuruşluk inşaatın kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulduğu kanu
ni hükümler dairesinde ilan edildiği 
halde talip zuhur etmediğinden \~bu 
kısun inşaat 2490 sayılı arttırma, ek
siltme kanununun 40-46 ıncı maddele
ri mucibince müstaceliyeti itibariyle 
hazine menfaatine uygun olmak şar
tile bir ay içinde pazarlıkla ihalesine 
karar verilmiştir. 

2 - Pazarlık Iğdır mal müdürlU-

CLU~ 

ğünde toplanacak komiayonda yapı!a
caktır. 

3 - Muvakkat teminat 1336 lira 
35 kuruştur. Dosyasındaki evrak ş~n
lardır: Plan, keşif silsilei fiat, fenni 

şartname, mukavele ve projesi, bayın
dırlık genel şartnamesi. 

4 - İstekli olanlaı fNafıa vektile
tinden almış oldukları 938 yılı y<>pı 
ehliyet vesikası 1938 ticaret odası ve
sikasını hamil olarak komisyona tr.ü-
racaatları. (3010-1571) 3154 

Elektrik yaplmlacak 
Gönen Belediyesinden : 
Gönen kasabasının elektrik tesisa

tı 50312 lira 43 kuruş keşif bedeliyle 
18. mayıs 1938 tarihinde ihale edilmek 
üzere kapalı zarf usuliyle münakasa
ya konulmuştur. Talip çıkmadığından 
10 haziran 1938 cuma günü saat 15 de 
pazarlıkla ihalesi tekarür etmi,tir. 
Tesisatın heyeti umumiyesi birde.1 ol 
duğu gibi 10054 lira 17 kuruş keşifli 
santral ve transformatör binaları ayrı 
diğer tesisat ayrı olduğu halde paııar
lık edilebilir. Heyeti umumiyesinin 
birden veyahut iki suretle ihalesinin 
tercih hakkı belediye encümenine ait
tir. Talipler beş lira mukabilinde pro
je ve şeraiti belediye dairesinden aia-
bilirler. (3014-1575) 3156 

Ankara Valiliği 

Pazar yerleri münakasaS1 
Ankara Valiliğinden : 
Kızılcahamam kazasına bağlı kır 

pazarlarından Yabanabad pazarı 500 
Güreş pazarı 200 ve Sey pazarı 155 
lirada 20. 5. 938 günü talihleri üzerin
de pey konmuş ise de haddi layık gö
rülmediği cihetle 20. 6. 938 gününe 
kadar bir ay müudetle uzatılmış oldu
ğundan talihlerin yevmi mezkurde 
% 7,5 nisbetinde teminatlariyle birlik 
te mahalli kaymakamlığa müracaatla-
rı ilan olunur. (1694) 3507 

Zayi - Ankara belediyesine dükkan 
ican teminatı için verdiğimiz 36 liralık 
15415 numaralı ve 2-5-935 tarihli 36 
liralık bir makbuzla keza aynı iş. için 
16443 numaralı ve 18-5-1935 tarihli 36 
liralık diğer bir makbuz zayi olmuştur. 
Mezkur makbuzların zuhurunda hli
kilmleri olmadığı ilin olunur. Orhan 
Altan t. Ragıp Bilktel. 3514 

Ekmek münakasası 
Ankara Ceza Evi Direktörlüğün. 

den: 

1 - Ankara ceza evinin haziran -
938 ibtidasından mayıs - 939 sonuna 
kadar bir senelik ihtiyacı olan beheri 
- 960 - gram itibariyle şartnamesinde 

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

2 - İhale Z1 haziran - 938 tarihine 
rastlıyan salı günü saat - 15 - te Anka
ra cumhuriyet müddeiumumiliğinde 
toplanan komisyonda yapılacaktır. 

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

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

5 - Teklif .mektubları 21 - haziran • 
938 sah günü saat - 14 • de kadar sıra 
No.lu maklbuz mukabilinde ikinci 
maddede yazılı komisyon reisliğine 

verilecektir. 
6 - Şartnameyi görmek ve fazla i

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

(1563) 3287 

Zayi - Askeri sanatlar okulu memur 
sınıfından aldığım şehadetnamemi za
yi ettim. Yenisini alacağımdan eskisi-
nin hükmü olmadığı ilan olunur. As-
teğmen Fikret Eşit. 3534 

Zayi - Ankara belediyesinden aldı

ğımız 9 No. lu otomobil tecrübe plaka
sını kaybettik, yenisini alacağımızdan 

eskisinin hükmü olmadığı ilan olunur. 
Yenişehir Atatürk bulvarı Hudson oto
mobil acentası Ali Ercan ve şürekası. 

3535 

Zayi - Bandırma nüfus idaresinden 
aldığım nüfus kağıdımı kaybettim. Ye
nisini alacağımdan hükmü olmadığı i
lan olunur. Bandırma Sunğullah ma
hallesinde Hasan oğlu Alunet Tqkı-

ran. 3513 

YARIN·KURACAGINll ·EVİN·TEMELiDİR 

T.C. 
ZiRAAT BANKASI 

KÜÇÜK 
Sablık : 

FIRSAT 
Acele satılık mobilye : 1 oda talunu, 

1 kontrplake masa ve 6 sandalye, per -
deler ve ıaire. 

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

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

Satılık - Ankaranın her tarafında 
irat getirir beton, kargir ve ahşap ucuz 
evler ve aparumanlar Neşet Şeren Tel. 
2406 3037 

Satılık - Ankaramn her tarafında 
imar dahil ve harıcinde parça parça ~a· 
tılabilccek toptn arazi, bağ ve bahçeler 

• .:"et ._,.: rtn reı : 2406 3038 

Satılık arsa - Keçiören Tepebaıı 
otobüs durağında 81,000 M. arsa top
tan ve perakende:. Atatürk bulvarı 41/3 
No. lu dükkanda Ekreme müracaat. 
Tl. 3816. 3183 

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

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

Satılık araa - Harbiye mektebi kar
şısında ve yeni yapılacak meclis binaaı 
yakınında istiyenlerin Duatepe Ilıca 
sokak No. 3 e müracaatları. 3343 

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

Satılık - Dikmende 2100 liraya sa
tılık bağ. 6 dönüm 4 odalı evı havi 650 
liraBJ dört senelik ipotek. Yeni eczane
den sorulması. 3370 

Sablrk Apartman. E• - Ankaranm 
her semtinde irat getirir beton, klrgir, 
ahf&p apartmanlar evler Tel: 1538 

3383 

Satılık Arsalar - Ankaranın her 
semtinde imarca parsellenmiı küçük 
çapta inpata elveriıli arsalar Tel : 
1538 3384 

Acele satılık Arta - Maltepenin en 
hakim yerinde münferid inıaata mü
said ehven fiatla: 1538 3385 

Acele 1ablık ev - Y enişchirde Dev
let ŞQraaı yanında Elgün S. No. 5. 
2 kat 7 oda konforlu 745 M. bahçeli. 
Tl: 2406 Neıet Şeren. 3418 

Elvetiıli acele aablık ana - Türk 
Maarif. C~miyeti kol.le ji .yanında cephe 
21, dennlik 19, Yenııehır Yiğitkoşun 
S. No. 26 ya müracaat. 3447 

Sablık mobilya - Hareket dolayısi
le bir salon ve yemek odası takımı sa _ 
ulıktır. Yenişehir Erdoğan sokak No. 
A - 31 re müracaat. 3450 

Satılık- Maktuan 2500 liraya yuka
rı A.yrancıda 20 dönünı bağlı 2 katlı ev. 
A~lıye sarayı karşısında saatçı Ömer'c 
muracaat. 2502 

. Az~met haaebiy)e satılık arsa - ye
nışehır Karanfil cadde. 15 No. 550 M. 
cep~e. 18 M. en müsait fiatla. Müracaat 
Selanık Cad. No. 16·Tl. 2323 3530 

-11-

İLANLAR 

Küçük ilôn şartlara 
Dort satırlık küçiık ilanlardan : 
Bir defa ic;in 30 Kuruş 

ilki defa icın 50 Kuruş 
Üç defa için 70 Kurus 
Dort defa için 80 Kuruş 

Devamlı küçuk ilanlann her defası ıçin 
! 10 kuruş alınır. McseUi 10 defa neşredi-

ilecek bir ilin içın 140 kuruş alınacaktır. 
Bir kolaylık olmak ilzere, her sa.~ır. ke
lime aralarındalı:i boşluklar mustesna 

i 30 harf itibar edilmiıtir. Bir küçük ilan 

Dbrt satırdan fazla her satır için aynca 

1
120 harften ibaret olmahdır-

.ı.~. ~~:~. ~~:~~ .... '' .. ',,," 
Kiralık : 

Kiralık - Yenişehir Selanik caddesi 
arkasında Mimar Kemal mektebi üs
tünde Türe sokak N o. 6 da 3 oda 1 hol. 
50 lira. 3263 

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

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

Kiralık kat - Kavaklıdere fransız se
fareti karşısında 4 oda Tl. 3843 3345 

Devir suretiyle kiralık daire - Yeni
şehir Maltepe Akıncılar S. B. Sait a· 
partımanı 4 oda mutbak, banyo, ve 81· 

cak sulu, içindekilere müracaat. 3347 

Bir Bay için - Moble ve konforlu o
da Yenişehir Tuna caddesi Yiğit Koşun 
sokak No: 15 3369 

Acele kiralık - Bahriye caddesi Kay 
seri sokak havuzlu apartman S üncü 
kat 5 inci daire 3 oda bir hol mutfak 
banyo. Görmek için kapıcıya, görüt
mek için Merkez bankuı kombino ser
visinde Galib Tozan. 3377 

Kiralık - Atatürk bulvarında 5 oda
lı apartıman. Momilyah veya mobilya
sız, Uç aylık veya senelik. Telefon 3648 

3391 

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

3413 

Acele kiralık daire - 5 büyük oda, 
2 büyük hol. Aylığı 75 lira Yenişehir 
Yüksel Caddesi Yeşil Saha Genbaıılc 

Apt. No. 9/5 telefon 115Z görmek 
S.9-12,3-6. 3417 

Kiralık - Aşağı Ayrancıda~ 
lıklara çok yakın. Altı oda, banyo 'M 

teferruatı. Elektrik ve su vardır. Fiatı 
40 lira. Tel. 2901 3478 

Kiralık - Y enişehirde Kalaç apartı • 
maru 8 numarada mutedil fiyatla möb-
leli bir oda kiralıktır. 3491 

Kiralık - Yenitchir Atatürk Bulva
n Ökmen apartımanında küçük ailelere 
bekarlara elveritli möbleli sıcak sulu 
radyolu 3 odalı daire 4 ay kiralrktır. 
Saat 10 - 12 müracaat. 3492 

Kurslar: 

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

Cümhuriyet merkez bankasının 4haziran 1938vaziyeti 
~elepir arsa - Maltepenin en hakim 

yerınde 695 M. gayet ucuz verilecek H 
Alıcı oğlu Tl. 1538 3532 · · 

iş arayanlar: 

AKTiF: 
Kasa : 

Altın: Safi kilogram 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki Muhabirler : 
Türk Lirası 

Hariçteki Muhabirler : 

17.152.933 

Altın: Safi kilogram 9.054,614 
Altına tahvili kabil serbest dövizler 
Diğer dövizler ve Borçlu 
kliring bakiyeleri 

Hazine Tahvilleri : 
Deruhte edi. evrakı nakdiye karşılığı 
Kanunun 6 - 8 inci maddelerine tevfi· 
kan hazine tarafından vakı tediyat 

Senedat Cüzdanı : 
Hazine bonoları 
Ticari senedat 

Eaham ve Tahvilat Cüzdanı : 
Deruhte edilen evrakı nakdiyenin 

A - karşılıiı eııham ve tahvilat (iti
bari kıymetle) 

B - Serbest esham ve tahvillit 

Avanslar: 
Altm ve Döviz &zerine 
Tabvillt iizerine 

Hissedarlar: 

Muhtelif 

24.126.971,93 
13.811.305,-

1.191.944,07 

2.371.530,28 

12. 736.038,33 
8.833,32 

14.659.049.88 

158.748.563,-

15.057 .949,-

3.700.000,-
52.010.029,79 

:i9. 980.25 t ,58 
6.907.430,88 

103.255,61 
9 2~1.S~S.66 

Yekün 

Lira 

39.130.221,-

2.371.530,28 

27.403.921,53 

143.690.614,-

55. 710.929,79 

46.887 .682,46 

9.354.794,27 

4.500.000.-

15.137.948,39 

344.187.641,72 

Sermaye 

ihtiyat Akçesi : 
Adi ve fevkalade 
Huausf 

Tedavüldeki Banknotlar : 
Deruhte edilen evrııkı nakdiye 
Kanunun 6 - 8 inci maddelerine tevfi
kan hazine tarafından vaki tediyat 

Deruhte edi. evrakı nakdiye bakiyesi 
Karşılığı tamamen altın olarak ilaveten 
tedavüle vazedilen 
Reeskont mukabili ilaveten ted. v:u:d. 

Türk Lirası Mevduab: 

Döviz taahhüdab: 
Altına tahvili kabil dövizleı 
Diğer dövizler ve alacaklı 
kliring bakiyeleri 

Muhtelif 

2.712.234,11 
6.000.000,-

158. 748.563,-

15.057.949,-

143.690.614,-

19.000.000,-
13.000.000,-

l.622,o6 

31.592.053,15 

Yekun 

Lira 
15.000.000,-

11.712.234,tl 

17 5.690.614,-

21.021.921,96 

31.593.680,21 

92.169.191,44 

344.187.641,72 

Acele satılık arsa - y mişehir Oku
la sokak 348 M. blok ba§ı uygun fiat-
la H. Alıcı oğlu Ti. 1538 3533 

Aranıyor : 
~ 

• Şiveıter aranıyor - KUçllk bir çocu
ga bakmak üzere bir şivester aranıyor. 
Telefonla 3843 numaraya milracaat e-
dilmesi. 3436 

Ankaraca tarunmıf bir muhasip de
vamlı veya günün bir kaç saati için İJ 

arayor. Namuslu ve işgüzar bir ortak 

arayanlara da iyi bir arkadaştır. Posta 

K.277 3348 

Halen vazifedar bir bayan akşamlan 

kendi evinde çalışmak üzere türkçe, al
manca, fransızca daktilo işleri deruhte 

etmektedir. Mektupla Ankara P.K. 501 
adreaine yazılması. 3415 

Eıki Oımanlı İmparatorluğunun 

Taksime uğramış düyunu umumiye meclisi 

Osmanh borçlarına aid ilôn 
Pariı, 31 mayıı 1938 

Türkiye ile akdolunan 22 niına 1933 tarihli mukavelenamenin 
hamiller tarafından kabulünü tesbit etmek üzere, 20 haziran 
1933 tarihinde tediyeye vazedilmiş olan, kurada çıkmamıt ikra. 
miyeli Rumeli Demiryollan tahvilatı dahil olmak üzere, eski Os
manlı tahvilatı ve mütedahi! mümessil aenedatı kuponlarının bet 
senelik münını zamana tabı oldukları ve bunların 21 haziran 
1938 tarihinden itibaren tediye olunanuyacakları alakadarlara 
bildirilir. 

Hamillerin, itbu tarihten evvel muhtelif piyasalardaki tediye 
aerviıiyle mükellef müeueaelere miiracaatla mezkiir kuponlarm 
ibrulan ~ ...... 3518 
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MEŞHUR FRANSIZ MARKASI • 
• • ~ - ~ -~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ -. ~ -- ~ ~· 

En eyi ve Ucuz 
Motoıiklet ve 

bisikletleri (Yıldız) dan 
taksitle alabilirsiniz. 

Ulus meydanı No: 6 
Ti: 1847 

5 kalem eşya ahnacak 
Jandarma Genel Komutanlığı An kara Satm Alma Komisyonundan: 

1- Atağıda çetit mikdar tahmin bedelleri yurh CfY& hUalarında göete
rilen tarihlerde ebiltme usulü ile aatm alınacaktır. 

2 - Şatrnameleri parasız olarak komiayondan alınabilecek bu ebütme
lere girmek isteyenlerin kapalı zarf eksiltmeaiyle alınacaklar için prtname
de yazılı belge ve teminat makbuz veya banka mektubunu muhtevi teklif 
mektublarmı eksiltme saatmdan en geç bir aaat evet komisyona vermit ol
maları ve açık elııalltme ile almacık'" ~ lM ,...U.,,. tırnl•aıt ssJllr\UI • 
ya banka mektublariyle tam ~ında lııoml~ 1ı9t .,.,; *.": ~ . 

Cins ve mikdarı Tahmın Temınat Alım uıulü İhale tanh 

A. 3000 portatif çadır 
B. 6500 Matra 
C. 14000 Yün eldiven 
Ç. 1000 Tuğla 
D. 2000 liralık naftalin 

bedeli ve gün saat 
640 K. 765. lira K. sarf 10.6.938 cuma 10 
130 K. 633.75 K. " 11.6. Cumartesi 10 
35 K. 367.50 K. açık 13.6. pazartesi 10 

450 K. 337.50 K. " 13.6. puarteai 15 
27,5 K.15000 K. ,. 14.6. Salı 10 

3060 

Bir senelik yiyecek münakasası 
:Ankara Yüluek Ziraat EmtitiİMi Rektörlüfindm ı 

ı - Kurumumuz talebe ve müstahdimininin (938) malt yılı içinde 15 
huirandan Mayıs (1939) sonuna kadar iateleri qaiıda göaterildiği üze
re ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuftur. 

2 - Azami aded Günlük iqe 
(590) Talebe. (54) Kurut 
. (10) Muit. (54) .. 
(150) Müıtahdimin. (30) .. 

Muhammen bedeli 
101.606.40 

1.895.40 
14.004.90 

117.506.70 
Bedel üzerinden beherinin günlük iatelerinin (10) huiran (938} tari· 

hine müsadif cuma günü saat on altıda Rektörlük binuında mUtetekkil 
komisyon tarafından ihalesi yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat (8813) liradır. Teklif zarfları tayin olunan gü· 
niln saat on betine kadar kabul edilir. 

4 - Fazla izahat ve parasız ıartname almak isteyenlerin dalra mildürlil· 
lüne müracaatları. (1564) 3168 

Çankaya Eczanesinde 
Daima soğuk maden suyu bulursunuz. Reçetelerinld ucuz yaptı· 

rabilirsiniz. Yenişehir Bakanlıklar kartısı metrutiyet caddesinde 
2787 

İnhisarlar Umum Müdürlülünden: 
Avcılara müjde 
Barut fiatları ucuzladı · 

1 haziran 1938 tarihinden itibaren tatbik edilmek üzere kara av 
barutu satıı fiatlarında atağıda yazılı tenzilit yapılmıttır· . 

Kara av barutları inhisarlar bayileri tarafından memleketın her 
tarafında aşağıdaki fiatlarda satılacaktır. (1683) 

Eski fiat Yeni fiat 
kurut kurut 

Birinci nevi -
av barutu 500 gramlık kutu içinde 115 110 

250 60 55 

" .. ... .. 
ikinci nevi 
av barutu 500 .. 95 90 

" .. 
250 .. 50 45 .. " .. 
100 • 22,50 18 

• " • 33'0 

tlll:JS 

Radyo ve Radyom 
kadar · 

RADYOUN 
de insanhğa ltizmet 

etmektedir; çünkü 

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

medeniyete hizmet eder. 

Sabah, öğle ve akıam her 
yemekten •onra diflerinizi 
muntazaman lırçal.ayınız. 

3511 

Bağdan Kadehe 

~IİSKET ~ABADI . 

200 el. H . kl".. 
10 • ' ' ,, 

SOFRA 
ŞARAPl .. ,RI 

3.0 ~. 

200 • 
70 • 

ıookr. 

10 • 

3& • 

iMMiSAR SARAPLARI· 
.Jlltlllllllllllllllllllllllllllllllllll~ .Jlllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllltllltllllltltllllltttlllllllllllla - -- -- -- . . . 

r-\9-~L.1,-_.a.ıu.a.:ı~ ......... ~----.+-s------<.-ıı~~ .. ,,....,..~ ..... ~----'."r:C D 4 211.C R 1 i .. 
Cebeci Merkez Hastanesi 

§ lç HastalıkJan mütehassısı § _ 
: Her gün hastalarını Y eniıe- _ : 
: bir Meırutiyet caddesi Ürek: E 
: apartmanında aaat 13 den: : 
: sonra kabul eder. Tel: 1694 : : - - ----~11111111111111111111111111111111111111,. 

i --i -----------Alameti Farika 

Papas bah(esi salıhkllr - -- -- -: Türkiyenin en birinci terazi f.briluııunm ıwniılMulw. : 
Kadıköyünde Bağdad caddesinde 

tren hattına ve Fenerbahçe stadına 
_:!11111111111111111111111111111111111111~ nazır, içinde köşkü, gazinosu, dolaplı 

: K ı• R E. c : kuyuları, havuzları ve 22 dönüm bos-

: Taklidlerinden ..lmımız. Her yerde &NlıJIDIL :E 
§ Toptan aatıı yeri : Tahtakale No. 86 - 88 36ıf.Z : 
i'ıııı11111111111111111111ııııııııııııııııııııııtılflllllltlltlltlllllllllfllllllllİi 

: : tan ve ağaçları bulunan meşhur Pa-
- E yi · d halis : pas bahçesi satılıktır. Taliplerin ls- Meanua bastır1lacak 660 Hra -.e a.ı '*4t teminat 89-2 lira

dtr. : n e cını amarsız mer-- .. 
- d ı1 K k'" çal ki : tanbulda Balıkpazarı 48 numerolu Co-
: mer en yap ouı ara oy ı -- d T · · · ·· 
: reçlerlni 2791, 2861, 1446 ve 3300: mer ayyare pıyango gışesıne mu- Matbuat Umum Müdürlüiinclea: 4 - ş.rtnsme, Am.rada ınMb\JM 

umum ~Hitlinde parauz olarak 
verilir. 

: ı f 
1 

d 2093 - racaatları. Telefon: 23302 3363 
: te e on ar an arayınız. : --------------

1 - Matbuat umum müdüdlüğü 
neşretmekte olduğu "Ayın tarihi,, ad
lı mecmuaların 18 nüshasını açık ek
siltmeye koymuştur. 

'=iııııııııııııııııııııııııııııııııııı ıı ı;: 

Sayın Baylar: 
Yorulmayınız, nafile aramayınız 

ALTUN ÇiÇEK 
Trat bıçağından ve sabunundan 

daha iyisini bulamazsınız. Her yerde 
israrla ALTUN ÇlÇEK traş bı
çaklarını ve sabunlarını isteyiniz. 

3316 

ULUS- 19. uncu yıl. - No.: 6054 

İmtiyaz Sahibi 
Nurettin Kimil SUNER 

Umumi Neıriyatı İdare Eden 
Yazı İtleri Müdürü 

Mümtu Faik FENiK 
ULUSBaaımevl:ANKARA 

.. ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ - -- -- -: DELtPETRO : - -- --:;11111111111111111111111111111111111111;: 

2 - Bu mecmuaların her biri bin 
yüzer tane basılacaktır. 

3 -Her mecmuanın tahmini bedeli 

5 - Açık ebiltme 18. 6. 938 günil 
saat 10,30 da Ankarada Dahmye Ve -
klle'i binasındaki matbuat umum ımi
diir lü ğünde yaıpılacaılrttr. ( 1n1) 

3't30 

5 çeşit eş)'a ahnacak 
Jandanna Genel Komutanlığı An kara aatm alma komi.yonundaJa: 

1 - Aşağıda mikdarı, tahmin ve ilk teminat bedeli yazılı çetid eıya hizalarında gösterilen gln Ye SMtte sa-
tın alınacaktır. 

2 - Bunlara aid şartname parasız olarak komisyondan alınabilir. • 
3 - Eksiltme ve pazarlıklarına girmek isteyenlerin vaktinde tartnamede yazılı belge ve teminatı mulMevi 

teklif mektublarını komisyona vermeleri ve açık eksiltme ve pazarlık için de komisyona ibraz etmeleri. 
· Tahmin bedeli ilk teminat 

Eşya cins ve mikdarı Kuruş Lira Ku. 
ı - 2000 liralık kundura yağı 65 Kilosu 150 
2 - 600 ip kolan 48 Tanesi 21 
3 - 3000 arka çantası 450 ,, 10,12 
4 - 800 hayvan velensesi 1100 " 660 
5 - 32 askı tertibatlı arka tezkeresi 

240 kablo bobini 
4000 Tamamı 300 

YENİ SİNE \~ALAR 
.Jlllll~ -

Alım usulü Eksiltme vakti 
Açık eksiltme 20.6.938 pazarteai Sa. 9 
Pazarlık 20.6.938 pazartesi Saat 11 
Kapalı zarf . 21.6.938 ulı Saat lıO 
Kapalı sarf 22.6.938 çarpmba s-t lıO 

Açık eksiltme 23.6.938 perfCIDl>e Sa.IO 
(1658) 3392 

HALK 
BUGUN BU GECE 

BU GÜN BU GECE - - Atk - heyecan ve macera filmi - -- -Harlov • Garry Grant tarafın- - -Jean - - GAiP BOLUK - -- -dan temsil edilen büyük atk ve - -- -- - Bat rolde: Victor Mc. Laglen - -- -'teyecan filmi - -- - Seaoüar: 2,30 - 4,30 • 6,30 gece 21 de - -- -- -s u z y - - Saat 2,30 da temilit: Fiatlar: 40-30-20 - - -- - 1 - -- - Halk Matinesi 12,15 de: u. - - IO 
Seenalar 2,45 - 4,,45 - 6,45 Gece 21 ele - -- - ... ,, .... ,. KAFSDE AŞK 


