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Şehir stadyomunda 
ve hipodromunda 

14-S-9SI Cumartni saat 15 de ATATORK 
kupaaı Anlran bölsesi süreı birin
cililderi 

-S KURUŞ 
idare miidilrlfliii 1061 
AtölJ'a 1064 AC>IMIZ ANCIMl"Z.CI~ 

15.5.931 P.,ar ATATORK kupuı Anka· 
ra Bölsni Glret Birincilikleri 

lS-5-931 Puar Saat UI da tik Bahar At 
yanılan ikinci hafta11. 

Sofyada altı buçuk saatlik bir tevakkuftan sonra 
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an bugün Istanbula dönüyor 
Halk B. Celal Bayarla Dr. A rasa 

samimi tezahürlerde bulundu 

bir 
Bo,6alıanla Dr. Riittü Araa'ın, siyaret ettilıleri Solyaılan göriiniif 

Büdçe geliri her 
türlü tahmini geçti! 

Bu ziyaret aradaki dostluğun 
teyidine güzel bir vesile oldu 

- Aylık maliye tahlillerimiz -
Ycaan : Sa 

Sofya, 13 (A.A.) - Türkiye Başve
kili Celal Bayar ile Hariciye Vekili 
Dr. Aru ve maiyetlerindeki zevat bu 
aabah Sofyaya gelmi9lerdir. 

Nisan 1938 ayı aonunda (1937 malt %103,7 ye yilbelmiftir. Malt yılın 
yılının on birinci ayı) devlet Yarida- on birinci aymda, bQdcenin tahmin 
tmdan elde edilen buılat: 219.651.504 edllmlf mikdarlarma nuaran normal 
liraya yWmebniıtlr. B un u n niabet % 91 olmau Jhrm geldiğine 
226.576.028 lirası, içinde bulunduğu- göre, elde edilen niıbet umulanı 
mw: mali yıla aid tahakkuklar.dan .-e % 12,7 geçmit demektir. 

Belgrad'dan gelen huıusi tren sabah 
saat 8.SO de Dragoman bulg~r hudud 
iatuyonuna vamuı ve Türkiye Ba~ 
vekili ile Hariciye vekili orada polia 
mildUrü, Protokol tefi ve kendilerine 
bulpr topraklarında mfıhmandar tayin 
edilen orta eltlllk müate,arı Popof ile 
s.,kttlp Şabof tarafından selamlan
mıılardır. Terldyenhı Sof)'9 elçkı 
Berker de kendilerine Dneomm • 

13.075.476 liruı da resen mal! yılla- Bu parlak netice, Mayıa-1938 so-
na WWihWt ~ ..-ı • ~--~k olalı 1937 malt yılı SoJya'.da 

tuyonunda mülaki olmuftur. 

clilmiftlr. la So1i iyi tutlar ~ tat- H__. tna 1>n1comm 1 tw;--
Geçen malt yılm aynı ayaMI& (NI· blk edfhnekte oklutuna ft ba ay için- da k- bir WAldmftaıı -=ıa barüıet 

un - 1937), içinde bulunulan )'il ta- de yapılacak tahıilltm da llbeai ne ~- Sof 9 55 de..;..__ 
hakkuklarmdan 205.125.200 ltra w elde edilecek buılltm. bildce tah- .. ~ti. "" ya prma aut · •--

min llllf r Garda kendilerini B .. sekll w 
geçmiı yrllar tahakkuk bakiyelerin- lerini et.ha fazla ıeçecethıi açık Harlciy nuzn ıc&ew.nof Be..,.... 
den de 12.103.873 lira olmak 1bere bir tekilde r&termektedir e -.. • Kıralnun8sa nili, htlk&Det ut.. -
217.229.073 lira tahıiltt yapılmıftı. (Soııa '·ancı .aylada) ya beledi,-e reisi t.anof, BaJıı:.a...._ 

Her iki yıl içinde yapılan malın~ 
lardan husule gelen farklarla bir bid
ceye dahil olub diğerine dahil olma-

... pıan varidat da nazara alındığı takdir-
de, nia.n - 1938 aymm niılan - 1937 ~ 
na r&e hlıldld tamilit fulası 23 mil· 
:yon 513.SZ7 Hraya balii olmaktadır. 

Mart-1911 ayı eonunda (malt yılm 
onunc11 ayı) yapılan tahliltt, 
219.845.011 lira oldutuna eke yalnu 
nlun-1938 ayı içinde 19.806.493 lira 
taheil ti anlafılmütadır. 

131 11yı IOftundald bakikl 
tamıfat fulMı 22.020.237 lira olduta
na ve niauı - 1938 ayı aonunda bu mik
dar, 23.513.827 liraya yübelditlne &6-
re, yalnız niaan-1938 ayı içinde niaan-
1937 aymdan 1.493.590 lira fula ha

Japonlar yeni ve kati 
bir harbe hazırlanıyorlar 

Harbin en şiddetli kısmı 
Lungani bölgesinde yapılacak 
Şan,hay, 13 (A.A.) - Japon büyük elçiai bu aabah bütün ya

bancı deTlet müme .. illerine müatacel bir tamim telarafı ıönclere
rek Kianıau, Anıvei ye Honan vilayetlerindeki tebaalanm hemen 

tı orta elçileri, hariciye nezareti ıiya
ıl i9ler direktörü, türk - bulıar do.tluk 
cemiyeti reiai profeeör Steyanef, Soi
yadaki türk kolonisi ve diğer birçok 
zevat ka11slamıttır. 

Gardaki tören 
Sofya garı defne dalları ile ve tilrk 

-ie bulpr bayraklairyle 1Ualenmi9ti. 
Bir müfren ae!Aın reemini yapdııftlt'. 
Tna ~ prerken muıka ttlrk 
ve bulpr martlarını plauftır. 

Takdim merasiminden .,,.,. !lepe· 
( Son S. litt:i aqletla ) 

B. Daranyi'nin bqlcanlığındaki ma
car kabiMsi istila etmiı ve B. lmredi 
yeni kabineyi hrmağa nttmur o/un
muftur. B. D6 Kanya dıf bakanlığında 
kalacaktır. Buna dair bab.rler J. inct 
saylamızdadır. 

ıılit elde edilmit demektir. 
Mali yılm batındanberi denm et

mekte olan bu artı9lar, fU aeyri takib 
eylemittir: 

Geçen yıla göre 
her ayın fulaı 

1.882.574 
1.283.797 
3.095.544 
3.723.857 
ı .540..272 

::8ze:~ıı~n~ca .~:ıi'iç~:te rr ,---H-·--t ___ d ____ A ___ k ______ _ 
Peki!' - H~eu, PukoT. Tiençin Yıpllan a ay a n ara 
demıryollanyle Luncai üzerin-

Aylar 
Haziran 
Temnnu 
Afuatoe 
EylQl 
Birincitepin 
lkinciteırin 
Birinciklnun 
lldnciklnun 
Şubat 

Mart 
Niun -

919.925 
3.252016 
2.6sa.m 
2.409.933 
1.253.920 
t.493.590 

23.5 l 3.15'%7 

Niun-1938 ayı ıonundaki rakamla
ra göre aylık vasati tabıilit mikdar:, 
21.786.500 liradrr. Bu vuad, ıeçen 
mali yrlm on bir ayındaki tablillta 
g6re 19.935.298 lira idi. Her iki mali 
yıldaki mahıub farkları, budceye da
hil olan ye olmayan nridat da nuara 
almdığı takdirde, içinde bulundutu
muz malt yılın reçen yıla n~ 
zaran aylık hakiki fazlalık vuattıı, 
2.137.620 lirayı bulmaktadrr. 

. alt yılın batmdanber: geçen yıla 
gCSre, her ay muntazam ıurette lnkl· 
taf eden tahıilltın, bildcenin tahmin 
edilmit mikdarlarma göre de futa 
olduğu rörUlmektedir. Mart-1938 
(malt yrlm altıda beti) aonunda, bild
ce ile tahmin edilen varidatm (231 
milyona kartı 219,8) % 95,2 ıi tahail 
edilmitti ve bu niıbet, normal tahailit 
niabetinden % 12 kadar fasla idi. Ni
aan-1938 eonunda, tahaillt, bildce tah
minlerinin (231 milyona karfe 239,6 
milyon) fnldne çılmut " Di9bet:is 

~ =:ıiı=f.'. -- lıiliıı kararlar1nın tatbikine 
Bılbuu Lunpi mmtakuı geni9 -- Yıidlere 

keri hareklta ıahne olacak ve belki de h 1 ba 1 d 
barbın bat•ndan beri yapılmıt 01an , _._. .. , G A 41: Q n mQ 1 
muhaerbenin en tiddetliai vuku bula- WVHrvtr U "'I 
calrtır. 

Tokyo, 13 (A.A.) - Şuıov bölgeain
de birkaç güne kadar yapılmaaı bekle
nen katt meydau muharebeai, japon 
baaınmı itgal etmektedir. 

Şimal ve cenup japon cepheai mü•
tereken yaptıfı çevirme hareketi neti
cesinde Lungai demiryolu boyunca i
ki taraflı ilerlemitler ve SufOVUn 60 
kilomett'e timali tarki•inde bulunan 
Taiertyangın zaptı için 9iddetli muha
rebeler olmaktadır. 

Bir taraftan da tahrik ve 
propaganda devam ediyor 

lakendenan, 13 (A.A.) - Anadolu Ajanaınm humsl ...a.biri 
bildiriyor • 
Deleıe Ôuo dün akpm bir mare vermiıtir .. Bu aunrede 
Ankara kara~larrnm tatbikabna aid emirleri ta,.,.,,,., ima et-

tiğini bildirc:li. 
Fakat bup dahi tatbikat hakkm- ı 

- ----------- ..... "' da her banri bir inalQmat elde etme-
ie munffak olamadım. MalOmdur 1 """' Mf ... lll&llZI 
ki, Milletler Cemiyeti tar~fm~~ 
Hataya gCSnderilen komiıyon ılk ıntı-
habata aid muameleleri kontrola me
murdur. Bu muameleler arka arkaya 
yapılacak olan üç merbaleyei ihtiva et
mektedir. 

Vçmerhale 
1 - Seçicilerin cemaat, itibariyle 

tescilleri 
2 - l1dnci derece müntebip1erin 

ıeçilmeai 
3 - Mebualarm aeçilmeai. 
Şimdi yapdan it birinci merhaleye 

dahil olan, yani 1 temmuz 1918 den 

Beyrut, 13 (A.A.) - Anadolu ajan
ıınm huauet muhlıbiri bildiriyor: 

MevlCid münaıebetiyle Beyrut'ta 
her ıene yapdmaaı mutad mera.ime 
ıiderken, bat koneoıo.unıuz, caddeler
de toplanan binlerce halk tanfmdan .. ,.._an Atatürk, ,..-m Türkiye,, 
nidalariyle emulliz cıotkun teZlhlnt
la aelamlanmııtır. Kendisine ay yıl
daılı .......... bukeels ... , .... 

BB. Stoyatlinol>İç, Celal Bayar ue Ara bir tıTatla 

Baıbakan yugoslav radikal blrllğlnde 

J ives. Yugoslavya ! 
B. Celal Bayar verdiği güzel nutb 

bu sözlerle bitirdi 
Belpad, 13 (A.A.) - Aaaclolu Ajanunm tn.ml muhabiri ~ 

dm,-: 
Bel•aclc:la dünlai mühtelif w,..dw llilllııttıııııa ..,..., ....... 

CeW Bayar'm YuplaTJ& r&dibl biıfiti merkezine J'&t)tıklan -. 
yaret iki parti arumdalri cloetluk w 1MDİ1ni7.t ce...,......_ • 
yüksek bir tekilde tebe.riizüne yeni" puWt 'bir ..-ile l'etkil • 
-~, .......... JmW,. .... ' 

,....,. .. k9klluet reW bolrtOr ... 
......... ~ bldUrle 
mera. pldllrleri nJdt bitin ps
tl rlı ' y~ ~leri w 
yafoel..- •por tefkilttı mlmelsilleri 
tarafmdan p parlak tesahürler ft 

aJlutlarla lati1rbal fdilmiflerdir. Bir 
çok hatibler ttlrk - yuroelav doatluğu, 
ittifakı 1-lkan antantı n bunun ci-

( s ... S. inci •,tada ) 

ıeı• telklk rıpon 
balbakanlıla verildi 
Zelzele mmtabıında hükUmet adı

na teddılder yapanı olan heyetin eveti 
ıi gün Sshat bakanlıiında Bapkan 
Vekili B. Ştikrit Kaya, Kültür bakanı 
B. Saffet Arıkan ve Slhat Bakanı B. 
HulBsi Al.tqm huzurlariyle toplana 
rak huırlanan raporl• üzerinde g~ 
ril!lftelerde bulunduklarını yazmıftık. 

Rapor dün Bafbakanlıfa verilmittir. 
)fernleketi muztarib eden bir: tabiat a
feti bl"fısmda, bütün imklnlardan 
fa,.S.lanarak, halkın huzur ve rahatini 
teeıin etmek için hUkUmetin ne kadar 
ea9h tetkikler yaptırdığsnı ilmi ye sa

llhiyetli bir liaanla tetkik eden bü ra
porun tam metnini yarınki 1aymında 
nqeredecefiz. 

Atatürk le 
lrıl larol aras• 

tean edilen telarafllr 
Romen,,. mUH bayramı n+ ı 

betile, Reieicumbur Atatürk ile Ro
ımınya kıralı Karol ar•mda apiıdlılA 
tıelcraflar teati olunmuftm': 

Jhjnte ikiaei Karo/ 
Romanya k"alı 

Bükrq 
Romanyanın miHI bayrammı lnlt

ladıiı bu,unde maje•telerine en aami
mt tebriıklerimi w J&h•i saadetleri ile 
doet ve müttefik romen milletinin re
fahı bak.kmd.Ki hararetli temennileri 
mi biWirmeklc meıudum. 

K . Atatirt 
Reiıicumbur Kemal Atatürk 

.Ankara 
)ı(iUl .baynm mUnuebetile pbaım 

ve memleketim baJdrmda yolladıklan 
hararetli temennilerden dolayı ek11t
Janamın bUti1n kalbimle tefekkür .. 
derim. 

Karol 
(A.A..) 

Atatürk laıplaı güret miilabakalan 

burün tehir ıtadyomundfl batfıyor 

Ankara kalültlerine meaıub süre Kiler, b..P. aaat ıs t•• itibarea 
,_.. lltad,.....-la, ''Atatürk altın kapasa·• için raü..a..ulara bafla7a. 
.,w .... Tallillt 4 lılıDi ....... • ..... 
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Çocuklar ve sinema 
Küçük çocukların sinemalara girişini kayıd altına almak maksadiyle 

Kamutayda teklif edilen kanun dolayısiyle bu hadiseye başka medeni 
memleketlerde verilen ehemiyeti incelemek faydasız olmayacaktır. 

Oiiııyanın bir çok "memleketlerinde muayyen yaşta çocukların muay
yen filmleri seyre gitmesi yasak edilmiştir. 
Me~ela lngilterede on yaşındaki çocuğunu alıp ııinemeya giden bir ba
ba, o günkü filmin çocuklar tarafından görülmesi yasak olduğunu öğ
renir. lsviçrenin bazı kısımlarında ve Avusturyada ise on sekizden a~a
ğı yaştaki çocukların ticaret maksadiyle açılını§ bütün sinemalara gir
mesi yasaktır. 

İngiliz dış bakanlığı mensublarmdan Bay S. V. Harris tarafmdan 
milletler c 'D'lİyeti sosyal meseleler istişare komitesine verilen raporda 
bu türlü kayıdların bir çok memleketlerde ne suretle tatbik sahasına 
geçtiği esaslı surette tebarüz ettirilmiştir. 

Bu rapora göre on sekiz yaşına kadar tahdid pek müstesna memle
ketlerde yapılmaktadır. Umumiyetle filmler bir takım kategorilere ay
nlmakta ve bunlar sinema sansürleri tarafından çocuklara gösterilip 
gösterilemiycceği bakımından da, ayrıca, tetkik olunmaktadır. Mesela 
Danimarkada film sansürlerinin kendi tetkiklerine arzedilen filmlerden 
dörtte birini çocuklar için yasak etmişlerdir. 

Belçikada on altı senede, gene bu bakımdan reddedilen filmlerin nis
beti yüzde 30 dur. Bu nisbet, ı:-eiemenkte l 933 senesinde yüzde 46 ya 
kadar yükselmiştir. 

Bir çok memleketlerde çocukların hem terbiye bakımından faydala
nacakları, hem de seyrederek hoşça vakıt geçirecekleri filmlere müsa
ade etmek cereyanı vardır. 

Bu sosyal mesele, enternasyonal bir mesele halini almakta olduğu i
çin, her halde, film kumpanyaları da bu ihtiyacı kartılayacak filmler 
yapacaklardır. 
Çocukların muayyen filmleri görmeleri ve görmemeleri meselesi hal e
dilirken bu noktanın da göz önünde bulundurulmasına lüzum olduğu 
inkar edilemez. Onun için başka memleketlerde alman tedbirleri ve ço
cuklara gösterilmek üzere ayrılan filmlerin mevzu hususiyetlerini ince-
lemek zaruridir. N. A. 

Deniz ticaret filomuz 
Yeni vapurlarla 

233. 780 tonu buluyor 
İstanbul, 13 (Telefonla) - Deniz ti

caret filomuz birkaç güne kadar il:d 
limana gelecek olan yeni on vapuru
muzla 233.780 tonu bulacaktır. Şilep 
tonajları bu yekuna dahil değildir. 
Yeni vapurların mecmu tonajı 36.000 
dir. Cumhuriyetin kurulduğu tarihte 
deniz ticaret filomuz 3.\.902 tondu. 

Kaybolan zengin kadın 
ölü olarak bulundu 

Mersin, 13 (Hususi muhabiirmiz
dcn) -Bir ay evel birdenbier ortadan 
kaybolan Pırlanta adında zengin bir 
kadın nihayet bugün harap bir evin 
bodrumunda öl üolarak bulunmuştur, 
Kaybolduğu zaman Pırlantanın üzerin 
de 2000 lira kıymetinde mücevherat 
bulunduğu için hadisenin bir cinayet 
olduğu hissedilmiş ve sıkı takibe giri,.. 
şilmişti. Tahminler doğrn çıkmış ve 
Pırlantanın Ahmet Cingöz isimli biri 
taarf ından öldürüldüğü anlaşılmıştır. 
Katil yakalanmıştır. 

Otobiislcrc ,.e taksilere 
kırılmaz cam 

İstanbul, 13 (Telefonla) - Otobüs
lere kırılmaz cam takılması işi bir haf
taya kadar tamamlanacaktır. Taksilere 
de 1 temmuza kadar kırılmaz cam ta· 
kılmış olacaktır. Taksilerde radyoların 
kaldırılması şimdilik geri kalmıştır. 

Zeytin yağına lıile karıştıran 
bir bakkal malıkiım olclu 

Dünkü Kamutayda 

Yeni sigorta kanun 

projesi görOıDldü 
Kamutay dün Fikret Sılayın baş

kanlığında toplanarak, hudud ve sahil
ler ırhat umum müdilrlüğilnün 1938 
mall yılı büdcesini tasvib etmİftir. Bu 
büdce ile idarenin masrafları karıılığı 
kabul olunan tahsisat 494.048 lira ve 
tahmin edilen varidat i.e 594.100 lira
dır. 
• Gene dünkü toplantıda "?akıf malla-
rın taksitle satılması hakkıqdaki ka
nunun ikinci görüşmesi yapılarak ka
bul edilmiş ve sigorta şirketlerinin 
teftiş ve mUrakabeai hakkındaki ka
nunda bazı deği,iklikler yapılmasına 
aid layihanın da birinci müzakeersi 
yapılmıştır. 

Kamutay pazartesi günü toplanacak
tır. 

Otomobil kazalarına 
kar~ı tedbirler 

Mahalli belediye Amirlerinin mınta
kalıırındaki seyrüsefer i'lerini benim· 
sememeleri yüzjinden sırf para kazan
mak gayesiyle toförlerin belediye ni
zamlarına riayet etmiyerek idare et
tikleri otomobillerine, normalden faz
la yolcu almak ve şehir dıtındakl yer
lerde ıUratlerini artırmak suretiyle 
çok zaman birçok vatanda~ların haya
tına mal olan müeııaif vakalara sebep 
oldukları görülmU~tUr. İç bakanlık bu 
hususun önlenmesi için sıkı tedbirler 
alınmasını, işe l!yik olduğu ehemiye
tin verilmesini ve ıılakalıların dikkat 
nazarlarının çekilm~ini valiliklere 
bildirmiştir. 

ULUS 

1 ŞEHİR HAYATI 

Halkevinde : 

1 Kamutay 

encümenlerinde 
Resim sergisi 

Halkevinde ressam Sava İvanof ta
rafından on gün müddetle bir resim 
sergisi açılacaktır. Memleket manzara
Jan ve etUdlerini te§hir eden ressam, bu 
sergiye seksen parça eser koymuştur. 
Serği önümüzdeki pazartesi günü saat 
17 de açılacaktır. Sergi her gün saat on 
dan altıya kadar umuma açıktır. 

Coğrafya Profesörü Dr. H. Lui 
nin mühim bir konferansı 
Ankara Halkevi Müze ve Sergi Şu

besinin tertip ettiği konferanslardan 
yedincisi yarınki cumartesi günü saat 
1 7 ,30 da tarih, dil ve coğrafya fakülte
si cografya profesörü Dr. H. Lui tara
fından verilecektir. Bu konferansın 

mevzuunu (Türkiyenin dünya üzerin -
deki mevkii) teşkil etmektedir. Türki
yenin iklim ve tabii şartlar bakımından 
Avrupaya mı Asyaya mı aid olduğu me
selesini tetkik edecek olan bu mühim 
konferansa Ankara Halkevi sayın An
kara mUnevverlerini davet etmektedir. 

Gazan Opereti temsil 
edilecek 

TUrk Maarif cemiyeti talebeleri, 
zelzele yüzünden felakete uğrayan 
yurddaılarımız menfaatine yarın eaat 
15 de HalkevI salonunda Gazan opere
tini temsil edeceklerdir. 

Dekor ve diğer aksesuvar pek mü
kemmel olarak hazırlanmıştır. 1stidad
larını birçok fırsatlarla takdir ettiği
miz bu gençlerin yarınki temsili de 
muvaffakiyetle bitireceklerine emin 
bulunmaktayız. 

Yüksek orman mektebi 

talebesi Boluda 
Bolu, 13 (A.A.) - Yüksek orman 

mektebi ıon aınıf talebesi Profesör 
Bay Tevfik Alinin ba§kanlığmda Bo
lunun Karadere 9rmanlarmda tetki
kat ve tecrübeler yapmak üzere Eski
ıehirden buglin tehrimize geldiler. 
Orman orta mektebine misafir oldu
lar. Şereflerine parti ve belediye bi
rer ziyafet vermi§tir. Talebenin tet

Kamutay encümenlerinde dün a,a
ğıdaki mevzular müzakere edilmiştir. 

Adliye encümeninde: 
Avukatlık kanun layihasının müza

keresine devam edilmiştir. 

Arzuhal enciimeninde : 

Encümene verilen arzuhalterden 
ruznameye alınmış olanlar hakkında 
encümenlerden gelen cevablar tetkik 
edildikten sonra bu arzuhaller karara 
bağlanmıştır. 

Divanı JUulıasebat 

encümeninde : 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünü??-
1934 yılı katt hesabına aid kanun pro • 
jesiyle mutabakat beyannamesinin tet -
kik ve· rgörüşülmesine devam edilerek 
neticelendirilmiştir. 

l kti!fcıt encilmeııinde : 

1 - Petrol kanununun birinci mad
desine bir fıkra iltiveıi hakkındaki ka
n un layihası, 

2 - Maktu fiat üzerine satış mecbu
riyetine dair olan kanun projesinin gö
rüşülmesine devam edilmiştir. 

Maliye.crıciinıenindc: 

1 - Aıkert ve mülki tekaUd kanu
nunun 66 ıncı maddesine bir fıkra ek
lenmesi, 

2 - Gümrük tarifesi kanununun 513 
üncü pozisyonuna bir ihtar ilavesi, 

3 - Gümrük tarifesi kanununun 281 
inci pozisyonunun altına bir su pozis~ 
yonu ilavesi hakkındaki kanun layiha
ları ile,· 

4 - Etibank tarafından ithal edile
cek ol~n 3 bin ton kilkilrde münhasıran 
olma~zerc gümrük resmi 229<\ sayılı 
kanunun verdiği sarnhiyetc dayanarak 
indirildiğinden keyfiyetin tasdiki, 

5 - Genel ithaUit rejimi kararname
sine bağlı listelerde yazılı bir kısım eş
yanın gümrük resimlerinde 2294 sayılı 
kanuna dayanarak zam ve tenzil yapıl -
dığından keyfiyetin tasdikine dair Baş
vekıilet tezkerelerini tetkik ve müzake
re edilmiştir, 

kikine çok el"Nl'ltll olan Karadere 
ormanları her nevi ağ4~Jarın bulun- ,___;.,._,., 
ması itibariyle zengin o~larımız- .ı - Muvazene vergisi kanununun 
dandır. Prof eaör Tef ik Ati takbenin bazı hUkümlerinin defiıtirilmelinc da-
çok iıtifade edeceğini aöylemi9tir. ir kanun projesi. 

2 - Viliyet huıuai idarelerinden ma-

Payas istasyon binası 
Türkiye • Hatay hududu üzerindeki 

aon iataayonumuz olan Payaata gelip 
gitme artnilf olduğundan devlet demir 
yolları ifletme idareeinin yolcu nakli
yatı da çoğahnııtır. Yolcular için bü
tün istasyonlarda olduğu gibi bu is
taayonda da bir yolcu bekleme odasma 
ihtiyaç hasıl olmu,ıur. Bu vaziyeti göz 
önüne alan D.D.Y. idaresi Payas istas
yon binasında, i\imrUk idaresinin iş
galinde bulunan bekleme odasının bo
şaltılmasını kararlaştırmıştır. 

Yavuza sancak veriliyor 
İıtanbul, 13 (Telefonla) - Yavuza 

yarın Silivride törenle sancak verile -
cektir. 

Bir sahtekar yakalandı 
İstanbul, 13 (Telefonla) - Hazine

ye iltihakı lhım gelen iki evi sahte se
nedle üzerine geçirmek isteyen Osman 
adında biri ıuç üstünde yakalanmı§tır. 
Tahkikata devam ediliyor. 

aı almakta olan ilk tedrisat müfettiflc
rinin umumi muvazeneye alınmasma 

dair kanun projesini, 
3 - İsparta vilayeti içinde sütçüler 

adiyle bir kaza kurulması hakkındaki 
kanun projesini, 

4 - Tayyare resmi hakkındaki ka
nunun birinci maddesinin değiştiril

mesi hakkındaki kanun projesini gö
rüşmü§tür. 

Çağr1 
X Milli Müdafaa encümeni burün 

saat onda toplanacaktır. 
X İktisadi devlet teşekküllerinin 

mürakabcsi muhetlit encümeni pazar • 
tesi günü umumi heyetten sonra top -
lanacaktır. 

l sveç elçisi gitti 
İsveç elçisi B. Bentzon, refikasiyle 

birlikte diln mezunen Ankaradan ha
reket etmiştir. Mumaileyhin gaybube
ti esnasında elçilik işleri maslahatgü
zar .sıfatiyle B. Knut Orre tarafından 
idare olunacaktır. 
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Hükümet, yeni kabotaj 
kanunu projesi haz1rladı 

Yeni proje eldeki kanunun bir çok 
hükümlerini değiştirmektedir 

Ekonomi Bakanlığı yeni bir kabotaj kanun projesi hazırlamı!
tır. Mevcud ve yürürlükte olan kabotaj kanununun Türkiye sa
hillerinde deniz nakliyatı ve limanlarla kara suları içinde on se
neden fazla süren uzun tetkikler devresinde elde edilen neticele
re göre yeni ba§tan hazırlanması lüzumu hatıl olmu§tur. 

Türk tebaasına ve türk serma
yesine inhisar ettirilen işleri ta
yin eden ve bu itlerde yalnızca 
türk bayrağını taııyan deniz va
sıtalarının kullanılması mecburi
yetini koyan hükümler yeni pro
jede daha toplu ve tümullü bir 
halde derpit edilmittir. 

Projenin esaslarına göre tilrk kara 
sularında, iç denizlerde ve Türkiye 
hududları içindeki göl, nehir ve ka
nallarda, ve bunların kıyılarında her 
tilrlü nakliyat, cer ve kılavuzluk, yük
leme ve botalttna, Limbo, oturmu~ ge· 
milerin kurtarılması, kısmen veya ta
mamen batık gemilerin ve sair enka
zın çıkarılması, dalgıçlık, arama ve 
tarama, su altındaki ve Ustündeki ser
vetlerin istihsali, gemi havuzlama, 
boyama ve tamirleri, gemi acenta ve 
mümessilliği, komanyacılık, deniz 
lıakkalhğı, c' -niz müteahhidliği türk 
vatandaşlarına ve tamamı türk vatan
daşlarına aid olan sermayelere mün
hasır olacaktır. 

Kara sularımız 

Türk kara suları umumi surette 
türk sahillerinden itibaren altı deniz 
mili açığa kadar olan .kısımdır. Türk 
sahili ile karşısındaki yabancı sahil 
arasındaki mesafe on iki milin aşa

ğısına düşen hallerde ise her iki sa
hil arasındaki mesafeyi müsavi iki 
kısma ayıran mevhum hattın türk sa
hili tarafında bıraktığı deniz türk ka
ra suyu sayılacaktır. 

Yukarda yazdxğrmtz işlerde sabit 
veya sabih her ne vasıf ve büyüklük
te olursa olsun ancak türk bayrağını 
taşıyan deniz vasıtaları ~lıştırılacak
tır. Yabancı bayrağu}[ ta,ıyan gemi-
ı.~-w:••.._.. ~1a1ra+1Ar..ıa.- "1-•• n.L 

dukları yük ve yolcuları türk sahil-
lerjne getirehilirlet' ve türk_sahillerip 
den de yabancı limanlarına müretteb 
yolcuları ve ancak u~rayacakları ya
bancı limanlarına aid yükleri alabi
leceklerdir, 

Yabancı gemilerinin acenta veya 
mümessilliğini, ancak Türkiyenin en
ternasyonal rejime tabi tuttuğu tica
ret limanlarında yabancı tebaasından 
olanlarda yapacaklar ve bu takdirde 
çalıştıracakları biltUn memur ve müs· 
tahdemler türk olacaktır. 

Ekonomi bakanlığının izin 
verebileceği haller 

Ekonomi Bakanlığı iştirak hakları 
olmamak şartiyle yabancı mütehassıs
lar kullanılmasına, yabancı gemilerin 
in Türkiyedeki resmi acentasının ve
ya onun tayin edeceği iki memurun 
acentası bulunduğu gemi ile türk su
larında seyahatlerine, tilrk bayraklı 
vesait bulunmadığı takdirde yabancı 
bayraklı vasıtaların çalıştırılmasına, 

yabancı sefir veya sefaret erkanı ve 
memurları ile bunların ailelerinin 
türk limanlarından birisinde ya.hancı 
bayraklı turist gemilerine binerek 
tUrk limanları arasında seyahatleri 
ve aynı gemi ile limana avdetlcrine, 
yabancı gemilerinin türk sahillerin
den alacakları yük ile alakalı azami 

iki kişi ile yükleme işinde kullanıla
cak tUrk tebaasından amelenin, bir 
yerden malın yükleneceği yere kadar 
aynı gemi ile getirilmelerine ve lüzu
mu halinde aynı gemi ile veya diğer 
bir yabancı gemisi ile dönmelerine, 
resmi ve devlet memurlarının vazife 
ile bütün yabancı gemileri ile seya
hatlerine, yolcularının karaya çıkarıl 
ması veya alınması için k!fi veya el· · 
verişli mahalıt vasıtaları bulunmtyan 
limanlarda seyyah vapurlarının bu iş
lere aid kendi vasıtalarının kullanma
larına izin verebilecektir. 

Ceza hükümleri 

Muvazaalı olarak türk bayrağı alb
na girmiş olduğundan şüphe edilen 
deniz vasıtaları Bakanlar heyeti kara
riyle çalışmak hakkından menedile
cek, mahkemeye sevkedileeck ve bu 
vaziyetleri sabit olanlar devlet tara
fından musadere <olunacaktır. 

Bu kanuna aykırı hareket edenlec 
hakkında 1000 liradan 10000 liraya ka
dar para cezası veya altı aydan üç 9C• 

neye kadar hapis cezası hükmoluna
bilecektir. Para cezasının hüküm ve 
tahsiline kadar cilrmUn yapılmasında 
kullanılan vasıtalar tevkif olunacak· 
tır. 

Alınacak olan para ce.zalariyle, sapıt 
ve musadere olunacak naıtalar bedel· 
!erinin yüzde yirmisine kadar suçlu
nun yakalanmasında filen veya ihbar 
suretiyle hizmeti olanlara hizmet de
recelerine göre mahkeme karariyıe 
mükafat verilecektir. 

Yeni kurye 
talimatnamesi 

Dı iiakanlık tar f~n hüırlamm 
yeni kuriyc talimatn,ameei taedik edil
miş ve alakalılara bildirilmiJtir. Tali
matnameye göre Dl§ bakanlık ile dçi
likler araamdaki gizli ımıhabc~leri 

ellerinde diplomatik kurlye pauportu 
bulunan memurlar g8tUrllp getirecek
tir. Bakanlık ve elçiliklerden kuriye
lerc ancak mühürlil zarflar için& ra
mi evraklar verilebilecek ve bunlar 
kuriye mektubu denilen Jistey~ yazı
lacaktır. Kuriyeyc ~r elçilik ayn bir 
liste vee«:ektir. 

Türkiye gilmrUk idareleri kurlyenin 
yanında bulunan mühürlü zirfluı aça
mıyacaklardır. 

Kuriye olarak seyahat eden memur. 
lar Türkiye gUmrilklerindo çıkarken 

ve girerken husust fahıslar gibi mU.
mele görecekler ve haklarında gere
ken bütün kanunt muameleler yapıla
caktır. Ellerinde bulunan diplomatik 
pasaport kendilerine bu hususta hiç 
bir muaflık vermiyecektir. Bu talimat
nameye aykırı harekette bulunan ku· 
riyeler hakkında yapılacak kanunt ta
kiblerden başka inzibati cezalar da ve
rilecektir, 

1 tanlmldaki deri depolan 
şehir haricinde kurulacak 

İstanbul, 13 (Telefonla) - Zeytin
yağına pamuk yağı karıştıran bir bak -
kal bir ay hapse ve ağır para cezasına 

mhkfım edilmiştir. Ceza tecil olunma
mıştır. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 İstanbul, 13 (A.A.) - Belediye te
hir içinde tuzlanmış ve tuı:lanmamıt, 
yaş ve kuru deri depoları kurmayı ya • 
sak etmi§tir. Derileri kurutmak isin 
herhangi bir yere asmak da yasaktır. 

Hava rüzgôrlı geçti 
DUn şehrimizde hava umumiyetle 

bulutlu ve rüzgarlı geçmi§ rüzgir 
garbten 8 metre kadar hızla esmiştir. 

En yilksek ısı 20 en düşük ısı ise 
8 derece olarak kaydedilmiştir, 

Yurdda hava Akdeniz kıyılariyle 
cenubun doğu kısmında bulutlu di
ğer bölgelerde çok bulutlu ve yer yer 
yağışlı geçmiştir. 

24 saat içindeki yağı§ların kare 
metreye bıraktıkları su miktarı Te
kirdağında 17, Bursada 11, Boluda 
7, Çorlu ve Sinopta 5, diğer yağıı 
gören yerlerde 1 - 3 kilogram arasın
dadır. 

Yurdda en düşUk ısılar Erzurum ve 
Karsta 3 derecedir. En yüksek ısılar 
ise Adana ve Siirtte 24 Diyarbakırda 
26 derecedir. 

Üsluba dair ... 
Yaşar Nabinin üslfib hakkında 

yazdğı bir fıkradaki imaları kendi 
üzerine alınan (Vi - Nu) bir yazı 
ile kendini müdafaa ediyor. Bu ya
zıya göre dostumuz Vali, argo ta
birlerini istiye istiye, bile bile kul
lanmakta ve böyle yapmak suretile 
bir vazife yaptığına inanmakta
d1r. Fıkranın sonunda §Öyle bir 
cllmle var: 

"Yoksa argo ile lOgitin bafka 
ba§ka şeyler olduğunu bilirb; mUs
takbel ediblerin bunları birbirin
den ayırd ederek her ıözil yerli 
yerinde kullanacaklarına ben kendi 
hesabıma eminim.,, 

Konu~urken fazla /ar/a argo ta
birleri kuJlanmadığını yakından 
bildiğim muharririn yazısında ar· 
goya yer vermesi kaqısında, gali· 
ba., rahmetli Büfon'un "üslüb, ay
nile insandır.,, vecizesi - haydi ar
goya vuralım - "hapı yutmakta,, 
dır. 

Vali'mn ''Ben /Ogatla argoyu bir
birine karı~ırıyorum ama müstak
bel edibler, bunları ıyırdedeeek
tir,. yoJlu lakırdı ediıi de bana lb
rahim ÇaJlının bir hiklyesini hı-

tırlattl: 

Hani, mehtablı bir gecede bir iki 
dostu ile Ada sahiJJerinde bir ka
yık salası yapan meşhur ressam, 
bir aralrk, ay ı§ığının denizdeki 
aksine bakarak : 

- Ah, demiş, bu dakika benim 
düşündüklt1rimi düşünseydiniz, ken 
dinizi kaldırır, denize atardınız. 

Kendisine ~ormu~lar : 
- Peki, sen ne diye atrlmryor

.sun? 
Ç•lll, bı'ru dUşilndllkten sonra 

§U cevabı vermiş: 
- Siz bana bakmayınız! - T. 1. 

Komik bir tertib hatii~ı ! 
' ... 

Gazetelerimizin kurtulamadıiı 
derdlerden biriai de ıu mahud 
tertib ve tashih yanlıılarıdır. Bu 
•Ütunun devamlı okuyuculan bu 
JÜzden, zaman zaman, ne kadar 

aızlanmıı olduğumuzu hatırlar
lar. '• 

Bunlardan bir taneaini, fakat 
bu aefer feci değil de, komik olan 
bir tanesini bir htanbul gazete
sinde gördük, Ankarada "Sevil 
berberi'' nin temailine ait bir res
min altına yazılan bu yazıda fÖY· 
le deniliyor : " 

"Bir müddettenberi Ankara 
radyosunda radyo komik temsil
ler veren gençler evelki gece Bo
marıe'nin "Sevil berberi" ni tem
sil etmiılerdir.,. 

Buradaki radyo komik keliıne
ıinin radyofonik olmaaı laznndır. 
Fakat hatanın komikliğine dik-
kat ediyor muanuz? 1 

Ba1ıarıızlıktan ıikiiyet ! 

ArkadaflllUZ Haıkkı Süha Gez-

gin Kurun gazetesinde ''bahanı:ı: 
kaldık!" diyo ıikayet ediyor. 

Havalarm bozuk, yaimurlu ği

diıi muharrir dostwnuza bu ıika
yeti ilham etmiı olacak. 

Bereket venin ki dostumuzun 
ilk gençlik ve tairlik devri çoktan 
geçmiı bulunuyor. 

Nişanlılar ordmm / 

Japon gazetelerinden birisinde 

ıöyle bir ilan çıkmıı: ''Mançuko
da yerleıen 2400 bekar japonla 
evlenmek üzere 2400 japon kızı 

aranıyor,,, 

Re11men müstakil olmamakla 

beraber, hakikatte "Mançuko,, 
japonlarm bir .ömürge•i &ayılır. 

Sömürgeleri sömürmek için çeşid 
çeıid orduların, ekiplerin gönde

rildiğini duymuıtuk. 

Bir eömürg:) ıçin "nııanlılar 

ordusu,, istenmesi ilk defa duyul
maktadır. Her halde bu 2400 kız 
bulunuraa bunlara iki manasile de 

"gönüllüler" demek mümkün ola
caktır. 

İstanbul lisesi eski ·. 
talebesinin ziyafeti 

Evelki ıecc İstanbul erkek lisesinin 
eski talebeleri Şehir lokantasında top
lanıp samimt bir hava içinde bir akfllll 
yemeği yemişlerdir. 

İlk önte "Nümunei terakki,, ismi ile 
kurulmu9, ondan eonra "İetanbul ley
li idadisi", "İstanbul liıesi", "htanbul 
sultaniıi" ve nihayet "İltanbul erıkek 
lisesi,, isimlerini almış olan bu eıki ir
fan yurdu, şimdiye kadar memlekete 
her sahada birçok faydalı elemanlar 
yeti,tlrmi§tir. 

Cumhuriyet maarifinin büyük hima
yesine marhar olan bu mektep, timdi 
İstanbulun eski Düyunu umumiye bi· 
naarnda tcdria hayatına deva..'11 etmek
tedir. 

Evelki gece toplanıp arkadaJÇa bir 
yemek yiyen bu eaki talebeler, eski 
mektep günlerinden ıbahaetmlf, arala
rmdan eksilenlerin hatırasını hürroct
lıe anmı~lardır. 
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1 DÜNYA HABERLERİ 

Macar kabinesi 
istifa etti 

Orta Avn1pacla Almanya 
ve Fransa Y•P•'• Hatayda Ankara 

=-=·~E7:: I :. 1kararlar1nın tatbikine 
~~~ halG başlanmadı 
beknwk k&fidirı Çeko.lcwakyanm (Başı 1. inci say/ada) mi9Y0n ve huausl mahkeme htıkiimet 
sat4. ~ iiç taraftan Almanya ile -1 dox.-Uf olan erkek ntanda•la- - -ı..ıta kuvvetlerinin yardımlarile 1• ihata .-.a.:ı...::.tir. Bi.naenaJe-L r.ı.-- .... .... .... :s .... ~ ., 
~ T .. ~ rın kendilerini hangi cemaate men- görmektedir. Bu kuvvetler Pramanm 

lonk7a mallannı bafke. llMIDleket- ıup addettiklerini kayıd ve tescil et- emri altındadır. Tilrk lnrnetlerinin 
ı.. ihraç elımek iç;n ahnaa arazi.. tirmderi itidir. Bu ıuretle bydedi- müdahalesi i9tisna! hallerde derplt e
eiaden pçinıwık meciburi)etincfedir. len vatandqlar ikinci derece seçici- dilebilir. 
8'mdan ı,.._ Çekoelorakya, wae- lerini ve bunlar da mebuıları we- F ' b" "le -·---~ .: de bir milJOG ton kömür ihraç ettiti --~ rarua nın uyu .. ..,. ..... ye .. 
A~arya piyuumı bybetmiftir. ceklerdirN. u"fua L--.-'6'fan -ı'ürJriiml" diyenlef'in bu aeçim bil-
~,.. Çekoslovakyaya kart• ti- RM"J 1u. roaundan tiirk kartı ile çıkarken hiçbir 
aıret bart. açac:M oluna, kmcliai- munUuam değil kara kuvvetten korkmamuı için tama-
lllİ Yaaoüa'Y)"a, Romanya •e Balı•- Görillüyor ki ıeçimde en mühim men bitaraf bir adalete güvenmesi icab 
n.tan piyualanndan da mahrlml e- merhale bu te.cil itidir. Çünkü han- eder. Fransız manda hükümetinin üze
del»ilir. Hullaa ~akyanm gi cemaatin ne kadar mebua çıkara- rine aldığı mesuliyet görüMlyor ki çok 
~aya kartı safı, aekeri T&zİ- cağı bu safhada belli olacaktır. On- büyiiıktür. Bütün gayri müllaid tartlar 
,._ &iyacle iktisadi ,,..;,ettedir. dan sonruı her cemaatten kimlerin içinde olmasına rağmen seçime kendi-

lhma Franeacla bilcliii içindir ki ikinci seçici ve kimlerin mebus olaca- ıine hal vekattiyle, sükGnetiyle yardım 
- Lanclra müzak .... lerincle Çeko. iı meselesidir ki bu iki merhale ce- eden unsur gene de türk UJ)eurudur. 
~ makadıd_..b müzakere maatlerin dahllt i§i olarak yalnız ben- Bu ~urun, hakkından emin olanlara 
edilirken, Dalidi)e, Orta "" fal"ki dilerini alikadar edecektir .. Buna bi- ve bu hakkı çiğnendiği takdirde buna 
~wupa m-1eketlerine yapılacak naendir ki tescil iti büyük bir ebemi- her zaman hlinnet ettirecek kuvvetini 
J'arcl- ......ıeai berinde i.rarla yet ve nezaket arzetmekte ve fevka- müdrik bulunanlara has itidal ve veka
clarmatt*· fbkikatea bucün Al- ilde bir hauuiyet doğurmaktadır. rmı gönnek, hakikaten herkese mü
~ o.ta AYrUPada ikti.den Çünkü yalnız bu merhale ife fesat ka ye.er olmayan bir mazhariyettir. 
laMR- vasi7ettedi1'. Bu iktiıeadi ha- rıfJD&lma en müaaid olan merhale- Tahrikler de1'0m ediyor 
~ ele 1930 senesinden baılar. dir. Nüfus kayıdları muntazam deyil- Delege Garo, konıUyon azhı, g<Sre-
Ba tarihe kadar Franu.nm iktiaadi dir.. Ahalinin çoğunun elinde nüfuı bilen ve dil,ünen her mü.-hid bunu 
Yasiyeti daha kunoetli idi. Orta "" kiğıdı yaktur. Bizzat hazır bulundu- teelim ve hayranlıkla taadik etmekte
fU'kİ AYrUP• memleketleri Franu- ğum teıcil bürolarında nüfuı daire- dir. Arabca bir gaı:etenin kıtale tepik 
ya borçlu idiler. Franu da bu mem- terinin vePdiği listelere göre teıcil mahiyetini alacak kadar ıiddetli tah
leketlerin müfteriai idi. FranMY• yapılırken listede yazılı isimlere üç- rikleri yeti"11iyonnuı gibi, bütün mem 
çak mal satarlar. Frawdan binnU- de bir niıbetinde sahih çıkabilmekte balar ellerinde olduğu nalde bir gün 
be daha as mal aatın alırlv. Elleri- ve diğer üçte ikiıi için de muhtarlar; olıun doğru bir satır haber vermiyen 
ne seçen clöm ile f ranı1&ya olan ya köyde böyle bir kimse olmadığını fransızca gazetelerin n~riyatı karfı
borçlarmı öd•lerdi. Bu uralarda veyahud ölmü§ bulunduğunu söylemek 11nda bu itidal bilhassa muhabbet ka
Orta A.vnapada Franaanm Iİ~aİ nü- tedir. vatandatm listedeki iımi ve zanmaktadır. Bu gazeteler 30 bin tiirk 
fm da pek kUYVetli idi. bilhaua babamın ilmiyle kendiıinin askerinin hududda her dakika müdaha-

Fakat 1930 MDı.mden 80DI'& bu verdiği iaim ve mukayyet yatı ile leye anıide bir nikbinlikle Hatay inti
muııraseneli ıidit bo:ıı:uldu. DiİD7& kendi bildirdiği yaı arasında bilyilk habatını takib ettiğine dair olan yazı
laUıinin tazyik~ altmda &ana kan- farklar ortaya çıkmaktadır.. Hatay larını yalnız türklerden ba~ umurla
tılnjutlarla ve dil• ~e iclha- hududu dıtından bir çok kimseler ıe- rın okudutunu zannediyorlar galiba .. 
llbm aaltb. Bu, Orta ve tarlô Av· tirmek ve bunları Hatay vatandafı li- Türklerin iıldaller.ini 1cayıb 
rapa için alır bir darbe tetkil etti. bi tescil ettirmek imktnsıs defildir. eımedılclerlnl g6rli;N:e ... 
1930 ......i71e 1931 .-...İ ..........ıa ProJlfllltZl'&lla WJ 110rbalı1c Bayle bir teyi Çek pseteelri yasa 
Fn"M•• Y..-ıle~ ..,. Buls...-. IMlttın bunlara illveten btiro kapı- Sildet alınanlarının naaıl hareket ede-
~ ile ticareti Gçte iki niebetinde larma kadar sokulan bir takım propa- teklerini gözümüzle görüyor, elim.ide 
~L A:,nı .-eler jçıinde Roman- gandacı ye zorbacılarm büroya giren tutuyor gibi katiyetle taAyvur. edebi
;,ra ile Franea arumıdalci ticaret nİ• vatandatı falan cemaatm falan renk- liriz. Bu yazıları türk gazetccln yazsa 
~ de ilÇta J,;.ic t-s:Wl etti. ~ teki kartiyle çıkmazsan sonunu sen Haıtay türklerini tefci için. türküm t 
lou:ıakJıa tice 911 IW ı ı r b • & ı dtlflla- slbl telutldlerde haJurtım ••• diyen Eti türklerln tazyik n teth .. .e 
ri aktif ._ - ... ,ı_. ~e 0 ela mtlmkUndtır. Sbe bunun ild taraf 1-
~ -'--- L--ladı. Di:Jdr~&- 1:.-1.. in d --ı ld tehdidten korkmalarını temin için .-- - .... - _,. --· ~- ç e ~at o ufunu söyleyecekler ,_ 
tir ki Frannn• ldi11di niifww ve bundan Btilril tiirklerin ba kadar yasıyorlar derlerdi. Bunu bizzat ~en-
-dmau ile ai7aaİ nüfasmum ual- telif" tlthliti yerinde delildir di- dileri yazıyorlar. Fakat sonra tiirk un-
___ a-• ====== L--'·-- "" ... ki rdir p•ıt..-ı..:1- surunun itidalinden n vekanndan - .... - .....-- .....-- yece e • ıuıa&-. da böyle ol- _,. 
-..: ol--'- _-.,.ı...:-~-. --'- i bed zerre kadar kaybetmediii.ni sönınıce ..... arma ;;,--~- IUll& ca er. Eter nOfua dairesinde-

FranH•• ,_m. Alman7& ~ ld memurlar ve tethi' hareketine ma- bilmem ne dilfilnüyorlar? 
ohallfl•· Filhakika bu Mileler ıçm- ni olmakla munznf kuvvetleri tilrk- Dikkate değer bir hôdUe 
ele fran•z ticareti azaldıkça alman terden gayri uftaurlar tetkil etmese.... İakenderun, 12 (A.A.) - Anadolu 
ticereti .,...tır. Almanya bu ..4.nkara kanırlan IUila ajanaınıa huau.I muhlıbiri bildiriyoı:: 
....Jekeıtlerle yaptıiı bir takım ele- tatbik edilmedi Hatay atatiiail Ye Cenene anlafm&· 
U'İDC "maka...Jeleriyle ibracatlan· arnın henüz Suriye tarafmcŞan tasdik 
nm yanaau elde etmit •e bu mem- Türk camiuının batıauiyet ve endi- edilmi• olmadılı malQmdur. Buna 
lebıtl.. ihracatı da .atalı yukan fesini yalnız bu bal izaha Wi celmek- ratmen dün akpm delece Garonun 
·~ ail~et. halli olmuttur. tedir. Delege Garo ile Ankarada ka- verdiği ıuvarede arab nasyonalist mü-

rarla•tırılan ve hemen t.at.biki .. artık ka.- meaaillerinin davetli olarak bulunma-
A.Dtlua'daa ....ı de iktiuden Or- ,.. · · 

ta AYn&JNlda Almanya hikimdi. ti bir zaruret alan tedbırler, turk camı- 11 nazarı dikkati celbetmıınr. 
FraaMdan acınra bu hakimiyeti mü- aaı ile karıısındaki cemaatler ha~~n- Uydurma bir haber 
a.kqa eden bir ltalya vardi ki 0 da da müsavi muamele yapılmaaını ıatıh- Şam. 12 (A.A.)-Ar~ matbuat v.e 
Avmt11r7a .. Macariatanla yapblı daf ediyor. Fakat bunların tatbiki her- iatihbarat ofisi Hatay Milletler Cemı
ticaret anlqmalariyle bu devletleri ıün ertesi cüne kalıyor. Delege Garo- yeti komiıyonu reisinin iıtifuı ~km
korumaya çalıtıJOMU. Fa.kat siyui nun iyi niyetinden kimae tüpbc etme- da uydurulan haber hakkında tefaırler
makaadlarla yapılan bô anlapnalar, mektedir. Ancak geçen her dakika de buluunarak bu istifanın _'',un't uıtı!· 
Jtalyeya ~ &in' yükler tahmil et- tUrk menfaati aleyhine olarak. yürü- terle türklettirilmek istenilen bu a-
tifinclen AvuatW')'anm . Almanyaya yor. rab ekıeriyeti bölgesi?,de. Cen~v-
iltibalundan evvel ele bu yükleri ha.:- Onlenmeai gereken hidler • · kabul ettiii reJımın tatbık 

re nın d" ""'" ti 
fifletmeie çahpnakta idi. TUrkle türke dilfOWl olan arasında kabiliyeti olmadıiını göıter 1•· ne • 

Jnsilten ve Franu, Almany~~ bir müsademe olur ve bu çarpıpada ceaine varıyor. 
Orta Avrupada seniıle)'en ba ilrti- türk taarruza uğrar ve gene de kendi- Aynı ofiı ve bütün gu~teler H.er • 
a&cli nilfuaiaa kartı tedbir alabile- ıi, hem de yalnız kendisi tevkif edilir- yo'nun ziyaretine büyük hır ehemıyet 
.W..- mi? BQSiin için bu, çok ~ ae bunu yapan ve yapılmasına müaa- atfediyorlar. 
Wr it san ıörünüJ'OI'. Çünkü tı..ıl- maha eden memurun hemen bertaraf .A.dU Arılan'ın beyanatı 
........ elleri domm,.>nlariyle yap- e~ilmeaini ve yerine böyle hareket et- bkenderun, 12 (A.A.) - Anadolu 
lıiı ot.ava enlapnalariyle beilan· miyecek olanların konulmasını iıte- ajanaının buıuıt muhabiri bildiriyo~ : 
lmfbr· Baden bqka lnsiltere A· ınek kadar tabii bir hareket olamaz. Berutta çıkan f ransızca O~ ca • 
awika ile ticaret muahedesi yap- itte türkün istediği sadece budur. Mu- zeteai Adil Aralan'ın Kudüs'te hır ya· 
mek ietediiinclen bu noktada daha halifleri durmadan "Türkler Hataym hudi gazetesine yaptığı beyanatı neır
.qacle kilamaaktan çekinmekte- bubayağı itealini iatiyorlar,. diye- etmektedir. 
clir. Framaya selince; bu devletin dun unlar, Cenevrede, Anıkarada ka- Bu beyanatında, Adil Aralan, Hatay 
iktiHcli vaaiyeti de çok bozuktur. rarlatan budur. Delege Garonun tat- ıtatüsü, doıtluk ve iyi komıuluk.anlq
BiDe•al.,.h lna-ilterenin yardlllll bik edeceğinde tereddüd etmediğimi~ maıı Cezire hldiseleri ve ekallıyetler 
olmadıkça Orta A.wupa devletlri,ne tedbirler de bunun içindir. meı~leainin halli için Ankara'y~ ~t~t 
bu ..hada büyük yardımda buluna- ''Teacil muameleai duracak olduğunu ve Türkiye bUkilmeti rıcalı-
--. değildir', le bu mevzular üzerinde görUpıelerde 

Berlin'cl•- Londra söritmelerinin b 1 d 5 lf d ı .... edir • Wiyik -._ ile bılöbeclilen aaf. Ancak bu tedıbirlerin tatbiki bekle- u un u.unu a e ey emea• · 

ima nereL tescil muamelesi dumıu, ve du- Reyhan.iye' deki ıeacil lflerinde huı, Orta Aft'UPaya yapı 11 dü- a 
tünülea ha iktiaadi yardan meaele- racak değildir. Bu muamele Milletler yolausluldaT 
Iİ olchap anlafılmaktadır. Buı el- cemiyeti komiıyonunun idareainde İıkenderun, 12 (A.A.) - Anadolu 
m.a sa:aetelerinin bu yoldaki asabi her tarafta devam etmektedir. Bu 1m- ajanamm buauıt muhabiri bllclir'iyor : 
nepiyatlan, Ahna..,a tarafmclan mişyonun hükmü iae, bUrolarm~ ~e Tescil muamelesi her tarafta devam 
ba __..,. ..,...._ eh.myetin ele- turizm oteli ile huauıt mahkemeaımn ediyor. Reyhaniyedeki taztik bareket
receaini ıÖlıtımeldedir. kap .. ından öteye geçmez ve batka tür- leri üzerine tilrk mümeuillerin bilroyu 

Orta Awapa memleketleri için lü de olamudı. Ba9ka türlü olabilmesi terketmeleri ve büro reisi tarafından 
bir çan, keneli aralannda yapabile- için Hatayı ıeçim müddetince Mi~le.t- davet edilen muhtarların da bu tazyik 
cekl.-i anlaflll&lardı. Avmturya ler cemiyetinin bitaraf kuvvetlerının karpsında mümeuillerin yerine kaim 
Macarİlıtan imparatorlufunun Ta· i•pli altına koymak icab ederdi. Ko- olmaktan iatinklf etmeleri üzerine de
rieleri araarncla Çeka.J~a ~ • lege Garo Ue komisyon uttarmdan ba
AYUturya iki MDa:ti memleketi, batlMIUfbr. Ziraat __.leketl-' de zılarınm Reyhaniyeye rftti'1erini bil· 
Yqoela'Y)"a, Macan.tan ve Roman- aanaJiletmek ~uncla ciclcli S•~- dirmittim. Bu aebeble Reybaniye büro 
ya ela siraat memleketleri idiler. Fa- ı. aarfetanitlerclir. Binaenal.,.b b1r •unda bir müddettir tetcil muamelesi -
kat küçük antant• ayus cebheaine takma aiyaai ,... iktiudi düfÜDcel• ne devam edUememi1tir. Teteil iflerlne 
elaemiyet ~ devletler, ikt•di dola71ai)'le, Orta A~a chwletlwi. tekrar bqlandıfı bildirili~r. Bununla 
e.W.eaiai ihmal ettiler. Ç~ak- nin. keneli aralannda yapamedalda- beraber propagandacılarm tuyiklerine 
ya a,.. um.-da bir ainat m....ı.- n ita eranjmanlann bundan IOIU'll ve battt ban memurlarm yolıu.r: faali
keıti olmaya çalqıta. O bel-" iri 1011 )'apılabilecaji ele p ıüphelidir. yetlerine devam ettikleri haber ftri1 -
...aer ...... b_... ihraç ebDel• A. ı UMER mektedk. 

Konsey toplantısının 
uyandırdığı akisler 
İlalyı mlhfiDerl memam 

Londn. u (A.A.) - Taymiıa cue 
tıesi, italyan imparatorluğunun taıım
mMı lehinde komeyce alımıı karar
dan dolayı memnuniyetini göstermek 
te ve daha ıenit bir hal tarzına doiru 
ilk adımın atıldığını ~. 
Deyli Telegraf iıae İngilterenin mil -
letler cemiyetine verdiii teminatı ih -
W ettiği ımitaleamdadır. Niuz Kro -
n.ikl guetesine gelince, bu gazete 
koneeyde dün yapılan ıörüpelerin 
kollektif emniyet prenaipln.i meısare 
koyduğunu ileri ıürmcktedir. 

Diğer taraftan Romadan bildirildi
ğine ıöre, İtalyanın milletler cemiye
tine kartı göaterdiii kayıdau:hğa rağ 
men İtalyanm Habefiltan ilzerindeki 
hakimiyeti hususunda bütün devletle 
re aerbeat hareket etmek balıckmm ve
rilmesine dair alman karar Romada 
memnuniyetle karıılanmıftır. lngiliz
italyan anlqmumdan euaen böyle 
bir kararın bdklendiki kaydedilaıekte 
ve İngiltere ile Fransamn ga.terdiği 
hüınü niyet lltve edilmektedir. 

Muaolininin Cenovada aöyllyeceli 
nutka da büyük ebemiyet atfolunmlık 
tadır. Duçenin bu nutkunda milletler 
cemiyetinin Habeıiatan hakkında al • 
dığı karardan ve inciliz - italyan ve 
franıız - italyan anlqmaları ihtimalin 
den bahsedeceği sanılmaktadır. 

Cenevreden alınan malOmata göre 
de milletler cemiyeti koneeyi bucün 
öğleden sonra bir aleni cet~ aktede· 
rek Çin ve bpanya tarafından yapı
lan müracaatları tedkik etmiftir. 

Yeni kabi•yl kmmala 
B. İmredi mem• edildi 

Budapefte, 13 (A.A.)-B. Daranyi
nin batkanlığındalti kabine bugün iati
fa etmiftir. Kıral naibi Amiral Horti, 
B. tmrediyi kabinenin tefltiline ~ 
mur etmit Ye bil&bare yeni bapekilin 
getirdiği listeyi tanm eylemi,tir. Ha
riciye nezaretini yeni kabinede B. de 
Kanya tedvir etmektedir. 

B. Daranyinin iıtifuı sebepleri hll
kında nqerdilen bir tebliğde ezcümle 
deniliyor ki: 

..B. Daranyi kabineyi kurmayı bir 
ailrü ıslahatı vücuda getirmek için ka
bul etmiıti. Bu dlahat arasında eze~ 
le anayMA tadilleri, aoayal ial&hat, 
matbuat kanunu, .-yal ve ekonomik 
muvazene kanunu ve uire mervcud bu
lunuyordu. Bunlar bugiln yapılmlftır. 
B. Daranyinin iatifaaınm sebebi, vui
f eaini tamamiyle yapnuf olmuından 
bqka bir ,ey değildir - ~ 

Belçika kabinesi 

istifa etti 
Brilbel, 13 ( A.A.) - Kabine ad

andan üç katolik nuırm çekilmeleri ü
zerine Janson kabinelİ istifa etmiıtir. 
Kıral bunun üzerine yeni klbineyi kur
mağa eald dıı bakanı B. Spaak'ı me -
mur etmit, mumaileyh de bu vazifeyi 
kabul eylemiıtir. 

Amerika'nm deniz sllihlan 
Vqington, 13 (A.A.) - Senato, 

bahriye ıilihlanmaaı projesini katt ıu 
rette tnvib etmit ve bu it için bir mil
yar 100 milyon dolar kredi kabul eyle 
mittir. Bu kanun projesinin meriyete 
girme&i için, timdi yalnız cumhur re
iai tarafından inuaaı kalmıttır. 

Büdçe geliri her 
tarla tahmini geçti ! 

(Başı 1. inci sayfada) ettiği hasılittan hazineye, 30.360.000 
Jılalt belnmdan tahail&tm. seçen yıl yatırnuttır. Bu mikdar 1936 mali yı

talıailltmdan fula olutundan dyade lmda 29.548.800 lira idL Bu itibarla, 
büdce tahminlerine ulapnuınm ve inhisarlar varidatmda da bu mali yıl 
bilhaua tahminleri geçmesinin ebe- içinde ebilme delil çopıma var de-

mektir. miyeti vardır. Çünkü böyle bir neti· 
ce, bildce tahminlerinin isabetini. be- Devlet varidatmdan elde edilen ha
aabh olut'lnu ve bildcelerin en derin aıllt, memleketin gelir menbalarmda
bir görü9le huırlandıtmı ifade et- ki verim derecesinin artmama ft ek
mektedir. ıilmesine çok ııkı bağlı olduğundan, 

TahailAtın, daha evvelki yıllara gö- bütün varidat menbalarında gördüiil
re takib ettiği seyre gelince: Son bet müz bu inkipfın, memleketin gelir 
malt yılın on birinci ayı aonlarındalri menbalarındaki verimin arttığını ifa
tahaillt rakamlarını aptıya alıyoruz: de etmesi bakımından da huauat bir 
Malt yıllar 11 aylık tahıilit ehemiyeti vardır. Bu mali yıl içinde, 

1933 151.529.591 yeni bir vergi ihdas edilmediği, mev-
1934 179.730.337 cud vergi niıbetlerinin, varidatı artır-
1935 186.458.447 mağa müessir olacak tekilde, artırıl-
1936 217.229.073 mamıt olduğu nazara alınacak oluna. 
1937 239.651.504 bu inkipfın ehemiyeti daha çok ma-

Bu rakamların tetkikinden de anla- nalanmıı ve kıymet bzanmıt olur. 
tılacağı gibi, tahailltta görülen fazla- Kazanç vergiıindeki artı,lar, mem
hklar, yalnız bu yıla inhisar etme- leketin kazanç ıeviyesinin çoğaldıfı
mekte ve varidat menbalarındaki ve- nı, muamele ve iatihlik vergilerinde
rim, bet yıldanberi, her yıl, bir evvel- ki fazlalıklar memlekette ımai faali
ki yıla nazaran, devamlı olarak, ço- yetin arttığını, gümrük ve inhisarlar 
ğalmaktadır. Bet yıl içindeki on bir hasılltındaki yükıelitler vatandaıla
ayhk artma mikdarı, 88.121.913 liraya rın istihllk kabiliyetinin fulala,tı-
ve nisbeti de % 58 e varmaktadır. ğmı ifade etmektedirler. 

* * On bir aylık tahsilltın, varidat ne- HUklımet, 1938 malt yılı büdcesini, 
vilerine dağılıtını gösteren rakamlar Kamutaya, 248.307.048 lira olarak tak
qafıda, ayrı bir tabloda, teıbit edil- dim etmiıti. Büdce encümeninde büd
mittir. Bu rakamların da ifade ettiği çe projesi üzerinde yapılan tetkikler, 
gibi, tahıilitta görülen inkipf, y~k- 11 ~y~ık ta.haili.t rakamları da gözden 
diğerine yakın niıbetlerle, bUtiln va- geçırılerek, bitirilmiı ve son rakam
ridat nevilerine dağılmaktadır. Her tar, 249.954.020 lira olarak teabit edil
ne kadar inhiaarların hazineye yatır- mittir. 
dığı huılitta, bet yüz küa6r bin lira On bir ay içinde, 240 milyon haaılit 
gibi, bir noksan görülmekte iıe de, temin eden devlet varidatı ve takib 
Bu, geçen aylara aid tahıilAt tahlille· eylediği inkipf ıeyri ile önümüzdeki 
rimizde de if&I'et ettiğimiz &ibi, tama- mali yıl içinde yapılma11 kararla§tırı
men zahiridir ve 1935 malt yılı içinde lan vergi tahfifleri göz önünde bu
elde edilen huıllttan bir kısmının lundurulunca ; 1938 büdce rakamları· 
1936 mali yılı girdikten sonra yatırıl- nın ciddi bir hesab ve esaslı bir tet
mıt olmasından ileri ıelmektedir. ln- kik mahıulü oldutu kolayca anlqı
hiaarlar 1937 mali y:lı içinde temin lır. 

1938 ve 1937 meli )'lllarmda 11 aylık tahıilabn varidat nevilerine clafılıp 

- Hakiki tahaillt fazlalılma ıöre -

VARİDATIN NEVi 1936 

Hayvanlar verıiıi 14.342.416 
Kazanç verıiıi 18.662.995 
Gümrük verıiai ve resimleri 41,785.Sl3 
Muamele verıileri 19.949.407 
latihllk verıileri 16.379.893 
Darnca, harç ve ka>'diyeler 9.386.008 
İnhiaarlar safi baaılatı 37.13S.350 
Buhran, muvazene, hava ku•- · 
Yetlerine yardım ve tayyare 35.S62.207 
Buidayı koruma verıiai 6.443.116 
Diğer nridat 1S.225.72S 

1937 

16.177.laS 
20,871.662 
47.320.712 
24.S00.208 
18.031.416 
ll.081.60S 
36.584.262 

40.351.974 
6.611.370 

14.779.363 

1 9 3 6 senesine naza
ran 1 9 3 7 senesinin 
fazlaaı nokaanı 

1.134.969 
2.208.667 
S.S35.199 
4.SS0.801 
1.651.723 
1.69S.597 

4.719.767 
%44.SS4 

1.5S3.631 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

ss1.oaa 
o 
o 
o 

YEK'ON 212.873.130 236.316.957 24.064.91S s5ı.oaa 

KOT : 

(1] 111« mail yılıada (4.JSS..HJ) ıre 1fJ7 yılında (J.z-64.5"1) liradan ibartt bu
luun t•berrıut bu yeklmlarda da bil d•lildir. 

CZl 1fJ6 taluilltı meyanında, 1fJ7 ıun yllıııdaa itibaren mlUlıd büdce ile idare 
edilm•I• bllf/uı/u O~u lıuılatı debil d•liltlU • 
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F:~:~:~:~!:~:::::~:~~:~::~:~:ı 
Atatürkün teberruları 

KURUN, ela B. Asım Us, Büyük On
der'in millete tebarrulanna tahaiı etti. 
ii bq mekalesinde ezcümle diyor ki: 

"Evvelki gün Atatürk hazineye te
berrü ettikleri çiftliklerin devir mu&• 

mele.ini yaparken Ankaradaki Uhıı 
Baumevini Cumhuriyet Halk Partiai. 
ne diğer bir otel ile elbndaki dükkin • 
~ ela Belediyeye terketmitlerdir. A
nadolu Ajansına bu busuıta beyanat 
veren ulihiyetli zatlar Büyük Önder 
tarafından ıerek hazineye, gerek Par. 
tiye ve Ankara Belediyeaine verilen 
emlik n arazinin maddi kıymetini dört 
buçuk ile bet milyon lira araamda gös
teriyorlar, emlak ve arazi teklinde olan 
müeıaeseleri.n manevi kıymetine gelin
cıe, bunan tahmini. mümkün ohmyacak 
deıec:ecle büyük olc:luğunu tebarüz etti
riyorlar. 

Hakikat halde Atatürk adına tesl>it 
edilen maddi kıymetlerin - derec:eai ne 
oluna olaun - hazine, Parti, yahut 
belediye tuernafuna seçmesinde bir 
fnkaliclelik yoktur. Zira resmen dev
let reisi olduju kadar milelt reisi olan 
Atatürk dün " bacün olduğu sibi, ya
ran ve her ..kit türk milletinin kendi 
elemektir. Ancak bu maddi kıymetlerin 
haine, perti, yahut belediye taaarruf 
ve idueaine seçirilmesini Atatürlriin i. 
...... buyarmalarmda ayn bir mana 
nrclır. Bunun için bidi1enin ebemi,... 
tini ha noldaela .....-k liznndır.,, 

BELGRAD KONUŞMALARI 

CUMHURIYET'te Y unua Nadi ya-
:ıı:l)'OI" : 

"BatJwk-n-ın Celil Bayana yu
ıoalav hülcümetine ziyaret iadesi mek
aaclile yapbfl seyahat dün alqam niha
yete erdi. Bu üç sün zarfınela iki büyük 
hidiaeye phid olduk: Asil yugoslav 
IİIİlletinin ~ tab•mda 
Biyiik Şef'nni:ıı:e ve türk milletine kartı 
çok yüksek la,-metli samimi dostluk 
timehiirl.-i, yup9m hülriimeti reisi ... 
Huiciye nazın aaym Stoyadinovi~ 
llefhek......,. ve Hariciye Vekilimiz a.. 
rumda iki dost ve müttefik milleti ali
lı:ader eden me.eleler üzerinde ciddi~ 
1tapmlar. Zeftle tekrarından uaanma
daflma veçhiJe ~lav milleti ve hii
ldimeti Ballranlarda özünün kabraman
bğı sibi sözünün de doğruluğu dün:ra
nm malUınu bir mıllet ve hükümet ol
duiu cihetle Belpad mülakat ve mii
Wemıllrinia ,..mu ıneıııllebtimi:ıı: i -
P.. delil clünya ..U.a için de hmaai 
.. ııiıeti heis hir hidiM lefki1 etmit 
oldaiwla füpl. yoldıur. 

BqWr-n..,. Be1sJW1a wwu' 
..,.... Sto,..di...,.jç beni8 a,.aimm ..,_ 

za ile Sİna)'a'dm avdet elmİf bal-. 
:rordu. Aynı zamanela hem belbnlr, 
hem ele orta &'ft'llpah bir devlet olm 
y usoalavya bir taraftan yanmada İçin 
8alc•l..a, dit- taraftan orta Avrupa 
if).i için Küçük Antanta bailıdsr. JCii. 
çüık Antatnbn 1011 sünlenfe Prq'dıa 
akdohu.cak ~ içtimu. ıiyui "". 
:ıı:i,.derin ic:abr olarak, ha defa SU.,... 
da aıkclolamJlllfta. Sayın Stoyadinoftç 
suetecilere be,.anabnda o içtimmn 
mubrrwatmct... ela fU YeCİ:ıı: cümle • 
&ııhMfmjıtir: 

- Makaadnna orada ve buracle ...._ 
han idmneainclea baflra bir fey deiil
dir. 

Salhan idameai, 'ba tabir ı..Lt.p. 
na ıqmwnm en uil prosrammı teıkil et
mektedir, ve hakikaten sizliluıpaklı hir 
f8Y delildir ki Balkan antanbnm &'aye
•İ dünyanın ıimcliye kadar kargqahk • 
ler menbu bilinmit olan bu bölgesinde 
aa1hta idmne etıoeıkten ibarettir,,. 

Kastellon ve T eruelde 

Şiddetli muharebeler 
Madrid, 13 (A.A.) - Kastellon ve 

Teruel eyaletlerinin hududlarında bu 
lunan dağlarda muharebe şiddetle de
vam etmektedir. Diğer cihetten dağla 
rın eteiindeki mıntakada Tirig ve 
Cucvu de Vinroma arasındaki sırtla
rı iatirdad eden hükümet kuvvetleri 
faaliyetleri devam ederek Cuevaa'ı ia
tirdad ve bu mıntakaya hakim bulu
nan araziyi zaptetmiılerdir. 

Silah ambargoıu baki 

Vqington, 13 (A.A.) - Senato ha
riciye encümeni, ispanyaya kat'§ı ai
llıh ambargoaunun kaldırılması hak
kındaki karar ıuretini bir reye kartı 
17 reyle reddetmiftir. 

Nikah töreni 
Demiryolu alayı Komutanı Albay 

Nazmi Gürer ile Divanı Muhasebat 
Baıkatibi Kemalettin Arıçayın heınti
releri Münevvere Arıçayın nikih tö
renleri 12-5-938 pertembe günü Anka
ra Belediyesi evlenme dairesinde yapıl
mıttır. Tarafeyne saadetler temenni e-
deriz. 2875 
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1 Mayıs taarruzu İç.İn J\n.bunıu 
mmtakaınnm komutam arka bir tü
men hududunu çok a§&D kuvvetleri
ni üç gruba aYmnak zaruret.ini du
yuyor. 
Sağda ve 57 inci alay konıutanı

nm (Avni bey) emrinde: 
57, 64, alaylarla 72 ve 77 inci a

layların üçüncü ta.burlarından mü
rekep sağ cenah kolu 

Merkezde yarbay Ali komuta.sm
da: 

14 ve 15 inci ala.ylanlan mürek
kep merkez kolu (Bu kuvvetler he
nüz muharebeye hiç g.İrmmi§ kuv
vetlerdir) 

Sol çenahta. yarbay Şe6k luımut.a.
sında: 

27, 33 ve 72 inci alaylardan aıü
"tek:kep aol cenah kolu. 

Bu tertibden anbyoruz ki 1 mayıs 
taarruzunda indirilmek istenen uıl 
dar:be merkezden vurulacaktır. 
Çünkü Anburnu cebhesinin yanları 
denize birlepnektedir. Bu yanlar da 
vaziytleri icabı düşman gemileri ta
rafmdan yan ve arka ateıleri altm.
da kalmakta.dır. 

Bunun yaptığı teairler artık tec.
rübelerle enlqılmıflır. 25 nisanda 
böyle yan atefine maraz kalan 77 
inci alaym bir İş görmeden geri çe
kilmek ve hatta dağılmak tehlike.
sine maruz kaldığını görmüıtük. 30 
nisanda da en sağ cnahdaki 57 .inci 
alaym iki bölüğü bqyle müthiş bir 
filo ate,i altmda kalmı,lar, bir çok
ları İngiliz zırhhlarmın açtığı çu
kurlara bir daha çıkmamak üzere 
gömülmüş, sağ kalanlardan iae ek
sensı sağır olmu§tU. Binaenaleyh 
merkez nisbeten en emin yerdi ve 

• 

Yazan: M. Şeoki Yazman 

ULUS 

s p o R 
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Atatürk kupası 

Güreı müsabakalan 
bugün başhyor 

Ankara kulüplerine mensup güreş
çilerimiz 'bugün saat 15 den itibaren 
Şehir stadyomunda "Atatürk altın 
kupasr" için müsaJbakalanna ~a
caklardır. 

4, ve .S baziarnda Türkiye serbest 
güreş sporcularının iştirak edecekleri 
bu müsabakalarda yağız çehreli, hey
kel vücudlu türk gençliğinin Büyük 
Atatürk kupasını elde etmek için nasıl 
bir gayret sarfedeceğini göreceğiz. 

Büyük Onder'in en doğru yolu gös 
teren işareti verdiği dakikadan itiba· 
ren çalışmalarına başhyan Ankara 
sporcularxrun büyük gün için çok ha· 
zırlrklı bulundukları görülmektedir. 
Öyle anla§dıyor ki bugün ve yarm 
Ankara güreşçileri bütün varlık ve 
!cudr~tleriyle müsabaka alanına ÇJka
caklardır. 

Bu haftanın 
maçları 

Bölge Futbol Ajanlığından : 

Bu hafta. yapılacak "Bölge ku
pası .. maçları şunlardır: 

1 - 14 mayıs 1938 cumartesi, 
Erkek Heesi - Sanat okulu, saat 

13. Hakem: Adil Giray. 
Galatasaary- Ankara Gücü saat 

15. Hakem: Salın Seymen. 
Günef - Demirspor saat 17. Ha

kem: İhsan Türemen. 
Bu maçlar birinci takımlar ara

sırufa ve Muhafız gücü saha>Srnda 
yapılacaktır_ 

2 -15 mayıs 1938 pazar: 
Muhafız gücü- Harbiye idman 

yurıdu, saat 15. Hakem: Selim 
Bay kurt 

Gençler birliği - Demirspor sa
at 17. Hakem: Hikmet Akgül. 

Bu maçlar B takımları arasında 
ve Ankara gücü sahasında yapı
lacaktır. 

Pl-5 - 1998 

1. RADYO ") 
• 

Ankara: 

Öğle Neşriyatı: 
13.30 Karnıık plak 

neşriyatı - 13.50 Plik: Türk musikisi ve 
halk şarkıları - 14.15 Dahili ve harici ha
berler. 

Ak§am Neşriyatı: 
1 

"O ç s... ocuklara 
Karagöz (Küçük Ali} - 19.15 Türk musi
kisi ve halk şarkıları (Haluk Recai ve ar
kadaılarx) - 20.00 Saat ayarı ve arabça neı
riyat - 20.15 Türk musikisi ve halk §arkı· 
lan (Servet Adnan ve arkadaşları) - 21.00 
Konferans: Ferit Celil Güven: (İçel say
lavı) - 21.15 Stüdyo salon orkestrası: ı 
Ciovanni Brusso: Canzonetta. 2 - Erno 
Kostal: Die rose von Granada. 3 - Ludwig 
Siede: Die Liebesbotschaft. 4 - Jozef Lan
ner: Hoffball - Tanze. 5 - Karsakow: Sc:he
razade. 6 - Fisc:her: Stndchen im Lauben 
bang - 22.00 Ajans haberleri - 22.15 Ya
rınki program ve İstiklil marşı. 

İstanbul : 

Oğle Neşriyatı: 
12.30 Plakla türle 

musikisi - 12.50 Havadis - 13.05 Plllkla 
ti;irk musikisi - 13.30-14 Muhtelif plak nq 
rıyatı 

Akşam Neşriyatı: 

ç~k tabii olarak da temiz ve spnr 
nlhiyle yapılan bu müsabakalar güzel 
v!acak, seyredenlere de bilytik bir 
zevk verecektir. 

18.30 Spor ve 
gençlik bayramı: Konferans Abidin Dağ 
ver, Muharrir - 18.45 Plakla dans musikis 
- 19.15 Konferans: Üniversite namına pro 
fesör Şakir Şakar (Gürbüz ve sağlam nesi 
yetiştirmek için hangi yollardan yürümeli 
dir?) - 19.55 Borsa haberleri - 20 Nec: 

~ ıru:ddin Rıza ve arkadaşları tarafından türk 
~·-------------..,,, musikisi ve halk şarkıları - 20.45 Hava ra 

Patlama amntla bir kara lağum 
taal'l'UZ da buradan yapılıyordu. \ lietinde de hal liemen aynı olmu§-

Burada da en münasib taarruz tur. . 
mıntakası Bomba Sll'b • Merkeztepe Kar§muzda bulunan dÜ§lllanı bi
hattı olarak seçildi. 14 üncü alay re kadar hepimiz ölerek behemehal 
Bomba aırtma ve 15 inci alay daha. denize dökmek lazım olduğu kana
sola yerleştirildi. 13 üncü alay da ati vicdaniyesindeyim. Vaziyetimiz 
bunların gerisine ihtiyat olarak ko- dÜ§tDana nazaran zayıf değildir, 
nuldu. dü~anm kuvvi maneviyesi tama-

BugÜnlerıde dÜ§manm henüz ge- men mahvolmuştur. Mütemadiyen 
niş mevzi ve tahkimat yapnıa.d.ığmı siper yapmakla kendisine bir melce 
ve esaslı olarak tek bir siper hat- anmıaktacbr. Siper]eri civarma bir 
tında barındığmı anlıyoruz. Bir de- kaç mermi dÜ§mekle derhal kaçtığı
fa bu siper hattı ele geçerse voziyet nı kendi gözlerinizle gördünüz. 
~a.daki filoYa rağm.en düpnan Dü§lllanı büsbütün kaçırmak iç.in 
için çok tehlikeli olabilirdi. daha çok teemmüle Jüzum yoktur. 

27 nisan taarruzundan sonra ge- içimizde ve kwnanda ettiğimiz a.s
çen bir kaç ıünlük faa:ılada bizim taar- kerlerde Balkan bacaletlerinin ikinci 
n:ızumuzun devam etmediğini görün-
ce d~anm derhal faaliyete geçti- bir aafhumı görmektense burada ölıne-
ğini ve Kocaçimene doğru uzamak ği tercih etmiyenlerin bulunacağ1D1 
için sağ yanımıza 29 ve 30 nisanda katiyen kabul ebnem. Şayed böyle
taarnız ıyaptığmı ve püskürtüldüğü- leri olduğunu hisseder&eniz derhal 
nü de zikredelim. Mamafih bugün
lerde kanaat §U idi ki biz kuvvetli 
bir taarruza giri§Mez isek Kocaçi
mene doğru bir dü~man taarruzu 
vaki olacaktrr. Oıeraıım ifadeleri de 

onlan kendi ellerimizle lrur§una dize

lim. Şimdiye kadar ihraz ettiğimiz mu
vaffaktyeti tamamlamak için emri
me verilen taze kuvvetler hattı har
be vasıl olmaktadır.~ bunu teyid ediyordu. 

30 nisan akşamı Anburnu mm- işte 1 mayıs taarruzu bu ateşin 
takasmm komutanı Mustafa Kemal zihniyet ve bu fedakarane görii!le 

sevk ve idare olunuyor. 

(Sonu var) 

Bugün güreşçiler saat 13.30 dan 
itibaren tartılmağa başlantlacaklar ve 
her biri saaıt 15 şe kadar musa.bakaya 
hazırlanmış olacaklardır. 
Müsabakaların muntazam olması 

için bölge ajanlığı icabeden bütün 
tedbirleri almış bulunmak~d1r. 

B. Celôl Bayarın 
Tekirdağ sporcularına 

hediyeleri 
Tekirdağ, (Hususi) - Sayın başve

kilimiz Celal Bayarın Tekirdağ spor 
kulübüne hediye ettikleri iki §&rPi 

gelmiştir. Deniz sporlarına ehemiyet 
veren Tekirdağ spor kulübU gençleri 
bu hediyeden çok mütehassis olumuş
lar ve BaşvekiHmize minnetdarlıkla· 
rını sunmuşlardır. 

İstanbul - Edirne aruı 
ya~için 

Bisikletçileri davet 

ı....~~~~~ Dış Haberler 
X Vaşington - Hükümet, büyük 

nafıa işlerine ve işsizlere 3 milyar do
lar sarfedilmek üzere bir kanun yap
mıştır. 

X Kan- Hava ve deniz tezgahla
rındaki grevler bitmiştir. 

X Budapeıte - Alman bahriyesinin 
genel kurmay reisi Amiral Reder tay -
yare ile Berline dönmüştür. 

X Roma - Büyük devlet binalariy
le husust inşaatta muayyen nisbette 
karrara mermeri kullanılacaktır. 

X Kahire - Kıral yaz tatilini geçir -
mek üzere 20 mayısta İskenderiyeye gi
decektir. 

X Belgrad- Birkaç gündenberi Yu
goslavyada şiddetli fırtınalar olmakta
dır. Frrtma birçok tahribat yapmıştır. 

X Roma - Sovyetler Birliğlıyle çı
kan ticaret anlaşmazlığını halletmek ü
zere Roma'da görüşmeler yapılmakta -
dır. 

X Eondia - Almanya•nm Mançu -
ko'yu tanıması siyasi mahfillerde hay
ret uyandınnamıştır. 

X Praa - Hariciye nazır muavini 
Ankara Bisiklet Ajanlığından : B. Pavlu Adriyatik sahillerine gider-

T .S.K.. bisiklet fedeasyonundan al- ken Bosna Hersekte bir otomobil kaza
drğımız son tebliğde, !ctanbul - Edir- sı geçirmiş ve ölmiiftür. 
ne yarışına bölgemizden iştirak ede- X Paris - Muharrir Şarl Morras 
ceklerin saytsı, 938 bölge birincisin- akademi azalığına namzedliğini koy -
den beşincisine kadar olmak üzere. be- muştur. 

şe indirildiği bildirilmektedir. X Meksiko - Kardenas, ecnebi pet-
Buna nazaran a~ğıda adları yuılı rol kumpanyalarına satın alma tazmi

koşucuların yol hazırlıkları tam bir nab: olmak Uzere on sene müddetle 
halde olarak, bugün saat 14 de ajanlı- Mekıika petrol iatihsalatının ytizde alt 
ğmuza müracaatları ehemiyetle tcıbliğ mışını terkedeeeğini bildirmi§tir. 
olunur. X Roma - Halkın arzusu üzerine 

Ankara güçlü Eyüp Yılmaz, Erdo- B. Hitler'in ziyareti dolayısiyle Roma
ğan 'Günal, Nuri Ku,, lamuran Bozkır da yapılan tezyinattan bir kısmı muha-
ve Demir çankayalı Yakup Koşar. faza oluna.caktrr. 

meiyetindeki madun komutanlan 
Kemal yerinde topluyor ve onlara 
vaziyeti ~yle hulasa ediyor: Dü§
mana altı gündenberi iki defa taar
ruz ederek sarsbğmuz ve arazının 
menanetinden dolayı neticeye kadar :S 
§İdıdetli takip edememek yüzünden -

.ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa. - fstanbulda yazlık 

-barınabilen ak&amı himayesinde çı- : 
karmakta olduğu ve fakat timdiye 5 
kadar mahvettiğimiz kuvvetlerinin :S 
iki fırkadan fazla olduğu anla~ıl- : -mqtır. Seddülba.hir ve Kum.kale ci- : -

Yazan: Alexis Tolstoi No: 88 S ---- Mobilyah apartman --: Taksim Talimhanede beş odalı ve -: mobilyalıdxr. Bef ay yaz için kira--: bıktır. Beyoğlu Melek sineması, Şi.ik-
: rü adresine müracaat. 2688 -

poru - 20.48 Ömer Rıza tarafından arabça 
söylev - 21 Belma ve arkadaşları tarafın 
dan türk musikisi ve halk şarkıları (Saat a 
yarı) - 21.45 ORKESTRA: 1- Ofenbah 
Perikol. 2- Holmes: Takasay .3- Delibea• 
Mazurka. 4· Blon: Marş de Gnom - 22.15 
Ajans haberleu - 22.30 Plakla sololar, ope
ra ve operet parçaları - 22.50-23 Son haber 
ler, ve ertesi günün programı. 

Avrupa: 

OPERA VE OPERETLER: 18.30 Moe
kova - 20.30 Marsilya - 21 Milano ve Av 
rupa istasyonlan. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN 
FONİK KONSERLER: 12 Viyana ve al 
man istasyonları - 18.45 Moskova - ıo 
Moskova, Sottena - 20.30 Stra.ı:burg 
21.15 Lüksemburg - 22.5 Paris. 

ODA MUSİKİSİ: 17 Strazburg - 17.lS 
MiHlno. 

SOLO KONSERLERİ: ıs.ıs Patis - P. 
T.T. - 18.30 Monte Ceneri - 19.30 Bükr~ 
- 20 Liypzig. 
NEFESLİ SAZLAR: (MARŞ V.S.) ! 5 

Breslav - 8.30 Keza - 10.30 Hamburı 
11.5 Prag- 12 Hamburg- Hl.10 Franldurt 
- 2Q Ştutgart - 22 Roma. 

ORG KONSERLERİ VE KOROLAR.: 
1'7 Paris - P.T.T. - 19.30 Viyana. 
HAFİF MUZİK: 6.10 Hamburg - 6.SO 

Alınan istasyonları - 7 .10 Kolonya 8.30 Al 
man istasyonları - 10.30 Viyana - 12 Kö-
&ng:nn::rg, .a.u.u.auu, V'•"5G.C'• ... -r ;&;R1.7p••ra. 

Ştutgart - 14.10 Kolonya - 14.15 Bedin 
- ı4.25 Münih - ıs.ıs Prag - ıs.20 Ham
burg- 16 Alman istasyonları -17.45 Stok 
holm - 18.45 Berlin, Frankfurt - 19.10 
Laypzir - 19.15 Ştutprt - 20 Bertin. Var 
şova - 20.30 Ştutırart - 22.30 Berlin - Z4 
Breslav. 

HALK MUSİKİSİ: 11.SO Ştutıart 
ı6.20 Beromünster - 22.15 Varıova. 

DANS MUZİÖİ: 22 Floransa - ZZ.?S 
Stokholm - 22.30 Ştutprt, Beroınünı.ter, 

London - Recyonal, Prag, Sofya - 22.45 
Droytviç - 23 Katoviç, Lüksemburg, Pa 
ris, Poznan, Roma, Vilna, Paris - 23.to 
Moakova - 23.20 Budapeıte - 24 Frank 
furt, Roma. · 

Aleni teşekkür 
Validemin müzmin iltihablı ve taş 

dolu safra kesesini şayanı hayret bir 
hazakatle almağa muvaffak olarak se
nelerden beri çektiği ıstıraptan kurta 
ran sağlık yurdu ve Cebeci askeri has
tahanesi operatörü binbaşı B. Şevket 
Pek ve asistanı B. yüzbaşı Hikmet Şa 
hine tedavisi esnasında en müŞ,fik ih
timamı gösteren hemşirelerden Bayan 
Refia ve Ulvi yeye alenen teşekkürle
rimi sunarım. Harta genel dierktörü 
topoğraf yüzıhaıııı Tahir Tonğalp 
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Romodanovski boyadan ve yüksek 
mevki sahibi adamları eğlencelerine 

davet ediyordu. Dereler gibi şarab akı
yordu. Davetlilerin kaçmaması için iki 
tüfekçi kapıda nöbet bekliyor ve ziya
fet yirmi dört saat, ve hazan daha faz
la devam ediyordu .... Masalar altında 

soytarılar ve cüceler sürünüyor, konu
şulanları dinliyordu. Terbiye edilmiş 
bir ayı misafirler arasında dolaşarak 
ağzına kadar ~rab dolu bir kupayı on
lara uzatıyor, ve şayet bunlardan biri 
içmt:kten istinkaf edecek olursa kupa
yı üzerine bo,altıyor, yüzünü gözünü 
tırmalryor, bütün ağırlığı ile üzerine 
çıkıyor, suratını yalayarak eğleniyor· 
du. Prens - Kayzer ~i~ko, yorgun hal
li, yan sarhoş uyuyor,fakat olup biten 
lere göz kulak olmaktan da geri kal
mıyodru. Misafirler de, iyice sarhoş 
olsalar bile, tetik davranıyor, ancak 
Romodanovski de onların Petro ile ar
kadaşlarının ayakları altında yerin ya
rıhp yere geçmelerini beklediklerini 
bilmiyor değildi... 

Biraz zaman sonra dü~man kendini 

meydana vurdu. Dört streliç alayı -
Gundertmark, Çubarof, Kolsakof ve 

Çennni alayları - Lituanya hududun

da Voyvoda prens Mikaila Romoda
novski'yi takviye gönderilmişti. Bun

lar, Azağın zabtından sonra, tahkim 

işlerinde çalışmak bu şehirle Tagan
rog'da bırakılmış, ve kazaklarla elbir
liği ederek "Steynka Rasin" (1) gibi 

hareket edecekleri tehdidi ile geçen : 
son baharda ayaklanmış olan krtalardı. : 
Tabi tutuldukları zahmetli angaryalar : 
bunları kızdırıyordu. Karılarının ya- E 
runa döneceklerini, ticaretlerine, sa- E 
kin işlerine tekrar başlayacaklarını ta- : 
hayyül ederken bu istirahat bahşedi- : 
lecek yerde onları devletin hudud boy- : 
larına, sefil ve rutubetli yerlere gön- E 
deriyorlardr. : 

=· Aralarından yüz elli kadarı kaçıp 
Moskovaya geldiler. 

.. -----Bunları birinin beklemekte olduğu 5 
besbelli idi. Arzuhallarx (saray kadın- : 
!arından birinin delfileti ile) doğruca = -· Kremlin'e, Sofiya'nın pek sıkı muha- _ 
fız altında bulunmıyan kız kardeşi ça- : 
revna Marfa'nm eline geldi. Ayni ka- : 
dın bunlara hemen cevabı da götürdü: : 

"Burada işler pek yolunda değil: 
Haıta Petro'nun btı§ında ağlıyan Katerina 

--: .zam ve süktlnla karşılaştı. ~menovski -: alayından yüz ki~i ve possad tüccarın-
5 dan da gönüllüler seçildi. Bir gece, 
: hiç gürültü etmeden, bunlar streliçle
:: rin slobodasına gidip kapıları zıorladı
: 1ar ve streliçleri birer birer koğdular. 
: Bunlar hiç mukavemet göstermediler. 
:; ·~a. Semenovskiler, siz misiniz? ... Bu 
: kadar f8lllataya ne l Uzum var? Biz ken
: di arzumuzla gideriz." İçi piruhi dolu -: bir çuval ve bezlere sarılı silahlarını a-
5 b:yor, gülümseye gülümseye, ve sanki 
:; vazifeleri tam.amlanmı§ gibi kalkıp gi
: diyorlardı ... -5 Streliçler, çarevna Sofiya'nın mek-
: tubunu Lituanya hududuna doğru gö
: türiiyorlardı. Ayni gün, Morfa bir bö
: r.eğin içine gizlediği bir mektubu cü--: ce bir kadının vesateti ile Novdeviçi 
5 manaatırmda Sofiya'ya gönderdi. Ay-

ni cüce kadm cevabı da getirdi: 
Kukuy'a devam eden ve ikendilerini 
yabancılarla temas ederek kirleten 'ba
zı boyarlar çareviç .Aleksei'yi boğmak 
istiyorlar ... Fakat biz onu getirdik, ve 
bahsettiğimiz boyarlar genç çarigeyi 
tokatlamağa kadar ileri gittiler ... Ne 
olacağrm bilemiyoruz. Ve çara gelin
ce; orrun da sağ mr, ölü mü olduğunu 
bilmiyoruz. Eğer size, streliçler Mos
kovaya gelmekte acele etmiy~ek <>lUr• 
sanız şehrinizi bir daha göremiyecek
siniz, zira bu hususta da bir ııkaz var-

yorlardı: "Vaktiyle ~arevna Sofiya, 1 onların parasile timsahlar eatn alyor
yılda ıekiz defa, Uç yüz kadar insanın lar. Streliçler prikazını ida.rıc eden bo
karnını doyururdu ve kız kardeşleri yar 1van Borisoviç Troekurof'dan zer
de ayni suretle hareket ederlerdi: Per- rece çekinilmekaizin oraya kadar baş 
hiz olmayan günlerde halka dana dil- vurdular ... Bağırıp çağıranlardan en 

Ieri, soğuk etler, tavuklar, kazlar, etli müfritlerini hapse atmak Uzere tut
ve yumurtalı pirohiler dağıtırlardı. tukları zaman arkada~darı bunları kur-
p h . ·· ı · d t ı M · b 1 k tarmağa muvaffak oluyorlardı. 

"Aramzdan bir kısmrn Moskovaya 
geldiğini haber ';J.ldrm .. Hepiniz kıta 
halinde gelip manastrrrn önünde <>rdu
gl.h kurunuz ve bana bir arzuhal vere
rek ıj.ktidarı tekrar elime almam için 
Moskovaya dlJnmemi İsteyiniz. Ve şa• 
yet manastırı muhafaza eden askerler 
size mukavemet gösterecek ıve M osko
vaya gitmıeniu mümanaat edecek olur
larsa onları döğilnüz ... M oskovaya be
rllMrce gideriz... Si1'e her kim karşı 
koyacak olursa onunla da mücadele e
dini'Z ... • dır ..• " 

Bu mektubu hamil olan streliçler u
mumi meydanları dolaşarak bağırı-

er ız gun en e uz u ersın a ı -
ları ve diğer balıklar ve şarab ve iste
diğiniz kadar bal şurubu ... Bakınız ne 
çarevnalarnnız vardı bizim ... Halbuki 
ıimdi sizler açlıktan geberirken yalnız 
yabancılar karınlarını doyuruyorlar. 
Ağzmmzın son lokmaların~ı da alıp 

Prens - Kayzer, firarileri Moslrova~ 
dan koğmak htı1!lusunda general Gor-

don ve Artamon Golovin ile mutabık 
kaldı. Pek ıkaygı.ılanan Fedor Yureviç 
muhafızlarla diğer muntazam krtaları 
teftişe baŞıaı<i~, fakat her tarafda ioti-

Bu, Moskovayı zabtetmek emri idi. 
Firariler, yanlar,ındaki mck~ hu-

duda varır varmaz ihtilal da başladı. 
Bu, Ayatriya günü, hava açık ve sa

kindi. Avlular iyice süpürülmU,tii, 
gürgen dalları kapılan, kapı pencere
lerini süslüyordu. Sokaklarda kimse
ler yoktu. Yalnız şurada burada eli so
palı veya karğılı bir bekçi, bir dükkS.
nın kocaman ve ağır kilidi önünde du
ruyordu. Bütün Moskova duada hazır 

bulunuyordu. Kiliselerin alçak ve ye
şilliklerle süslli kapılarından günlük 
kokusile meşbu sıcak bir hava çıkıyor 

du. Kilise merdivenlerindeki dilenci
ler bile bu güneşli ve mas mavi sema 
altmda zevkli bir atalet içinde olduk
larını his ediyor, çanlar neşeli neşeli 
çalıyor, bir bayram güneşi karma karı
şık saçları, paçavralar altmda tenleri 
ısıtıyordu. Etrafda bir ispirto kokusu 
dalgalanıyordu. 

Bir tekerlek gürültüsü bu aükCitu ih
lal etti. Tekerlekleri demir çenberli 
sağlam bir araba Nikolakaya sokağı
nın kaldırımları üzerinde kudurmuı

casxna zıplıyor, iyi beslenmiş, köpük
ler içindeki at dört nala koşuyordu. 
Kalpaksız bir tüccar, gözü dönmüş, 

mavi kaftanı toz toprak içinde, hay
vanı merhametsizce kamçılıyordu ... 
Herkes İvan Artemieviç Brovkin'i ta
nıdı. Soluyup duran atını Büyük -
M-eydan'daki dilencilere emanet edip 
büyük boyarlarm duada hazır bulun
dukları Kazayn katedralma o haliyle, 
tozlu ter içinde girdi. 

(Sonu var) 



Ev Kadınına 

Reçeteler l Batbakanımız bugün. 
lstanbula dönüyor 

Vişne reçeli 
Matze.me: 

4 kilo kristalize 
:ııe,. 1 /2 limon. 

l' apılmaaı : 

ıeker, 2 kilo vit-

Viıneler yrkanır, saplar ve çekir
dekleri dikkatle çıkarılır. Şekerle 
beraber tencerede bi" gün bırakılır. 
Ertesi gün viıneler Üzerinden alınır. 
Kalan vi§ne suyu ile §eker oldukça 
koyuluncaya kadar pi§İrilir. Vişne
ler içerisine atılır, on dakika daha 
kaynatılır. Limon aıkılrr, bir dakika 
daha kaynatıldıktan sonra ateşten 
hı.dirilir, soğuduktan aonra kavano · 
Z& konur. 

1 ncir reçeli 
Mtılz("me : 

200 adet küçük yeıil incir, 2 kilo 
§eker, 3 limon. 

Y apılrnaıı : 
incirler• yıkanır, kabukları ince

cik SOyU{ur. 20 dakika hqlanır, süz
geçe çıkardır, •uları ıüzülür, S - 6 
defasoğuk su ile yıkanır. 20 dakika 
da soğuk ıuda bırakılır. Şekerin ü
zerini geçinciye kadar su konur, 
kaynatılır. Koyulaşsnca incirler sı
kılır şuruba atdır. latenilen koyulu -
ia gelince 3 limon suyu ııkılrr, bir 
ta.ıım kaynatılır ateıten indirilir. 

Gül reçeli 
"1 cılzeme : 

250 Gr. aıül, 2 kilo teker, 1 limon. 

l' <ıpılma•ı : 

(Başı 1. inci sayfada) 

kil Celal Bayar ile Köseivanof yanla
rında Harbiye nazırı 'General Daskalof 
olduğu halde müfrezeyi teftiş etmiş
lerdir. 

Müteakiben türk misafirler yanla
rında başvekil Köseivanof olduğu hal
de gardan çıkarak Türkiye elçiliğine 
gitmişlerdir. 

Saat ıo.30 da B. Celal Bayar ile Dr. 
Aras yanlarında mihmandarlan oldu· 
ğu halde Saraya giderek ziyaret de~
terini imzaladıktan sonra Ba.şvekıl 
Ki:i6eivanofu ziyaret etmişler ve bir 
müddet sonra da B. Köseivanof da bu 
ziyareti Türkiye elçiliğinde iade eyle
miştir. 

Majeste Kıralın ziya/ eti 

Sof yada bulgar hükümetinin misafi
ri bulunan Başvekil Celal Bayar ve 
Hariciye vekili Dr. Tevfik Rü§:tii A
ras, bugün saat 12 de Sa Majeste Kıral 
Hazretleri tarafından kabul buyrul
muşlar ve nezdlerinde uzun müddet 
kalmışlardır. 

Saat 12.15 de Vraınia sarayın-da Baş
vekilimiz ve Hariciye vekilimizle bü
tün türk heyeti Majeste kıra! Hazret
lerinin öğle yemeğinde misafiri olarak 
bulunmuşlardır. 

Samimi bir görüşme 
Yemekten sonra, Kıral Hazretlen 

Başvekilimizle bir tarafa çekilerek u
zun müddet görUşmUşler ve sonra ken
dilerine ayrı ayrı iltifat ederek bütün 
heyeti murahhasa erkinL ile kvnuşmuş 
tardır. 

Başvekilimiz, Kıral Hazretlerine 
Atatürkün selam ve muhabbetlerini 
arzetmiş ve Samajeste de bilmukabele 
en samimi muhabbet ve hürmetleri
rıın Reisicumhımı arzına Başvekilin 
tavassutunu rica etmişlerdir. 

Kıral Hazretleri, Başvekil Celal Ba
Cül yapraklan yıkanır, beyaz yara kendi imzalariyle bir resimlerinı 

~•stnı makaala kesilir, her yaprak l ve Bayan Bayara da ayrıca bir hatıra 
iki parçaya ayı-ılır, kavanoza bir vermişlerdir. 
k'\t gül yapraiı ve bir kat §eker ko - Saat 13 de misafirler yanlarında bü
ll\lr, limon sıkılır, ağzı sıkıca kapa- tün türk heyeti azası olduğu halde Sof 
nır. İki giin durduktan aonra yap· ya civarındaki Vrama sarayına gitmiş · 
l'aklar çıkarılır. Kalan aül yaprağı lerdir. Krral ve Kıraliçe orada misa
ıuyu ile tekere 250 ıram su ilave e • firler şeerfine bir öğle ziyafeti ver
dilir kaynatılır. Şeker eriyince yap-- miştir. Ziyafette Başvekil Köeeivanof 
rakl~r ovalanarak, ilave edilir, pİ§i- ile Bayanı, Türkiye elçisi ve diğer bir 
rilir. latenilen koywukta olunca atet çok zevat da hazır qulunmuştur. 
ten indirilir. Öğle yemeğinden sonra, Türkiye 

BEKLENMİYEN BİR SEYAHAT 

Südetlerin · şefi Henlayn 
ansızın Londraya gitti 

Bu " A ... .. 

onı zıyaret, Londrada büyük 
uyandırdı bir heyecan 

Londra, 13 (A.A.) - Çekoslovakyadaki aüdet almanlannm 
tefi Konrad Henlayn dün anaızın tayyare ile buraya gelmi§tir. 

•.Bu ani ziyaret, Londrad& büyük bir heyecan uyandırmıttır. Zira 
Henlayn'in buraya geleceğinden 'De resmi mahfillerin, ne de Çe
koslovakya konıoloıhaneıinin haberi vardı. 
Esasen bu ziyaret kalın bir esrar 

Perdesi ile çevrilmiş bulunmaktadır. 
Südet lideri, indiği otelde kimseyi 
kabul etmemektedir. Otelde mumai
leyh hakkında hiç bir malumat veril
llı.eınekte, hatta ıokağa çıkıp çıkma
dığı bile söylenmemektedir.. Yalnız 
lienlaynın bugün B. Çörçille birlikte 
Öğle yemeğini yediği öğrenilmiştir .. 

Görütmeler 
lienlayn'in yakında BB. Van Sit

tar ve Kadogan'la da görüşeceği ha
'ber verilmektedir. 

Siyasi müşahidlerin büyük bir ala
ka ile takibettiği bu seyahat etrafın
da muhtelif ınütalealar yürütülmek
tedir. Bilindiği üzere, bugünlerde 
Çekoslovakyada ekalliyetlerin sena
tosu hazxrlanmaktadır. Onun ıçın, 
lienlayn'in tam Pragda bulun~ası i
tabeden bugünlerde bu seyahatı yap
ması bunun her halde mühim bir se
bebe' istinad ettiği zihniyetini doğur
:nuştur. 

Seyahatin sebebi . . 
Yürütülen tahminler muhtelıftır: 

nazı mahfiller, Henlayn'ın bu seya
hati, sudet ekalliyeti meselesinde 1n
gilterenin yardımını temin için yaptı
ih, diğer bazı mahfillerle Yorksayr 
l>ost gazetesi ise, Henlayn'ın, sudet_ -
ler meselesinin halli için hazırladıgı 
Planın sulhçü mahiyetini Londıa 
lllahfillerine anlatmak için geldiği ka 
tlaatindedirler. 

Berliride 

detler meselesi her §eyden önce Çe
koslovak hükUrnetile Henlayn'ı alika
landırmaktadır. Binaenaleyh Bertin 
mahfilleri, Henlayn'ın Londra seya
hatini, sudet davasını müdafaa için 
yaptığı fikrindedir. 

Çekoslovakyada 
Prag, 13 (A.A.) - Henlayn'ın se -

yahati bura mahfillerini şiddetle meş
gul etmektedir. Prager Mittag gazete 
si, Henlayn'm yolda uzun müddet kal
masını, mumaileyhin Berlinde siyasi 
temaslar yapmış olmasile izah ediyor. 
Diğer taraftan, ekalliyetler hakkında
ki statünün bu ay nihayetinde hazır 

olacağı bildirilmektedir: 
Henlayn partiBi "gönüllü müdafaa 

servisi,, adile bir teşkilat kurmakta
dır. Bu teşkilat, Almanyadaki hücum 
kıtalarının aynıdzr. Teşkilatın hedefi 
sosyal yardım ve nümayişlerde inziba
tI temindir. 

İngiliz kabinesinde yapılacak 
değişiklik etrafında 

Londra, 13 (A.A.) - Bugün öğle -
den sonra B. Baldvin, B. Çember
layn'z ziyaret ederek kendisile bir bu
çuk saat görüşmüş ve bu ziyaret bil
hassa B. Çemberlayn'ın kabinede bazı 
değişiklikler yapacağı hakkındaki şa
yialarla alO.kadar olarak birçok tefsir 
lere yol açmıştır. 

3 6 kaçakçı yakalartdı 

başvekili ve hariciye vekili, B. Köse
ivanof ile beraber, şehirde bir gezin
ti yapmışlar ve oradan istasyona git
mişlerdir. 

Sofyadan hareket 
Başvekil B. Celal Bayar ve hariciye 

vekili Dr. Rüştü Aras ile türk heyeti 
azası, saat 16.30 ekspresle hareket ey
lemişlerdir ... Türk vekilleri, istasyon 
da kıralı temsil eden başyaver gene
ral Tzanev ile başkatib Bay Panov, 
bulgar başvekili Köseivanof, bütün 
hükümet azası, balkan devletleri elçi
leri, hariciye nezareti erkanı, polis 
müdürü, Sofya demiryollarr müdürü, 
türk elçiliği memurları, bulgar - türk 
cemiyeti reisi ve daha bir çok resmi 
zevat tarafından selamlanmıştır. San· 
cak ve muzıka ile bir ihtiram bölüğü 
askeri selam resmini ifa etmiş ve baş
vekil Celil Bayar tarafından tefti§ o
lunmuştur. 

Samimi bir veda 
Trenin hareketinden evvel iki baş

bakan samimi surette el sıkışmışlar
dır. 

Türkiye başvekilini ve hariciye ve
kilini, polis direktörü, bulgar demir
yolları direktörü, protokol şefi ve 
türk vekillerin mihmandarlığına ta-
yin edilmiş hariciye memurları ile 
Türkiyenin Sofya elçisi B. Berker 
hududa kadar geçirmişlerdir. 

Bu gece başvekil Celal Bayar ve 
hariciye vekili RU§til Aras Ankaraya 
dönmek üzere bulgar arazisini terke
deceklerdir. 

Dost.ane bir kabul 
Bugün bulgar hükümet merkezinin 

iki güzide türk devlet adamına karşı 
gösterdiği iyi kabul çok samimi ve 
dostane olmuştur. Sofyada kısa ika
metleri esnasında tilrk vekilleri Kıra
lm, hükUmetin, halkın ihtimamlarma 
ve sempati tezahürlerine mazhar ol
muştur. 

Yeşillikler ve iki memleket bayrak
lariyle sUslenmlg bulunan istasyonda 
karşılama töreni hararetli bir mahi
yet almıştır. 

İstasyondan şehre kadar muhterem 
misafirler kaldırımlar üzerinde birik -
mi§ olan halkın sempati tezahürleriyle 
kar,rlanmıştır. 

Sofyadan ayrılışta da misafirlere 
kar§ı geçirmeye gelen zevat ve halk ta
rafından aynı samiınl sempati gösteril -
miştir. Türk misafirlerin geçeeekleri 
yollara dizilerek kendilerini selimlıyan 
halka, muhterem tilrk misafirler çok 
nazik bir surette sellmlannt iade eyle~ 
mişlerdir. 

B. Kö8eivano/'un güzel 
&Ö~lerl 

Sofya, 13 (A.A.) - Türkiye başve
kili ile hariciye vekilinin Sofyayı ziya
retleri münasebetiyle, bulgar başvekili 
B. Köseivanof Anadolu ajansına aşağı
daki beyanatta bulunmuştur: 

"-Bugün, komşu ve dost Türkiye
nin iki güzide devlet adamının ziyare • 
tinden dolayı çok bahtiyarız. Kısa ol
malda beraber bu ziyaret, memleketle -
riıniz arasİnda mevcut dostane münase
betlerin ve iki hükümetin bu münase • 
betleri daha ziyade samimi bir hale ge -
tirmek azimlerinin yeni bir bürham -
dır. Bulgar milletinin ve benim tür~ 
milletine kartı hiuettiğimiz hararetli, 
samimi sempati hislerine terceman ol
masını Anadolu ajansından dilerim." 

B(J§bakanımısın Bulgar 
ajansına beyanatı 

Sofya, 13 (A.A.) -Türkiye başve.
kili Celal Bayar, bulgar ajansı vasıtası
le, bulgar matbuatına a§ağıdaki beya -
natta bulunmuştur: _ • 

"- Bulgar laraliyet hükilmeti~itl 
nazik daveti üzerine, Belgrad'dan dö • 
nerken Sofyada tevakkuf etmeyi ken -
dimize büyük bir zevk bildik. Güzel hü 
kilmet merkezinizi bu kııa ziyaret, bul
gar başvekili Ekselans Köseivanof ile 
daha geniş bir surette tamşmakhğırnı 
mümkün taldı. Doktor Aras ile birlik -
te, Ekselans Köseivanofla memleketle· 
rimizi alakadar eden mseleler hakkında 
görüş teatisinde bulunmak fıQatını bul 
duk. 

Majeste Kıralın bü.yük 
iltifatları 

Bizi minnettar bırakarak iltiEata 
garkeden Majeste Kınlın yüksek te -
veccühlerine nailiyetle çok bahtiyar 
olduk. 

Kıraliyet hUkUmeti ve bUtUn halk, 
bize çok dostane iyi kabul gösterdiler. 
Bize ibzal edilen dostluk nişanelerin
den dolayı çok mUtehassisiz. 

DUn Berlinde ingiliz büyuk elçisi 
l:l. Henderson'la B. Fon Ribbentrop 
arasında sudet meselesi hakkında bir 
~ülakat yapılmış, bu da Londrada bu 
1§ yüzünden mevcud gerginliği gider
llı.i§tir. Berlindeki kanaate göre, su· 

Bütün dostane tezahürlerin, memle 
ketlerimiz arasında mevcut iyi komşu-

Geçen bir hafta içinde gümrük luk münasebetlerinin birer bUrhanı ve 
muhafaza teşkilatı, 36 kaçakçı, 1126 ki-ı Bulgaristanın balkanlı komşuları ite iş
lo gümrük kaçağı, 107 kilo inhisar ka- birliği yapmak zihniyetinin teyidi ol -
çağı ile üç kaçakçı hayvanı ele geçir- duğu intibaı ile Bulgaristanr terkedi • 
miştir . .(A.A.) yorum." 

Balkan basınının tefsirleri 

"Balkanlarda yeni bir 
diplomatik görüşmeler 
devresi açılmaktadır,, 
Sofya, 13 (A.A.) - BuJgn gazeteleri, Türkiye Ba§vekili Celal Ba

yar ile Hariciye Vekili Doktor Rüştü Araa'm Sofya'yı ziyaretine uzun 
sütunlar tahsis etmekte ve birçok fotograflar neıretmektedirler. 

Aktaın gazeteleri, ilk tefsirleri de yapmaktadır. 
Slovo gazetesi diyor ki : 
Garbi Avrupa'da hüküm süren diplomatik faaliyet, şimdi Balkanla

ra ya.yılmaktadD'. Türk nazU'larının son seyahatleri, Balkanlarda yeni 
bir diplomatik görüşmeler devresini açmaktadır. Milletlerin hukukuna 
karşılıklı hürmet esasına dayanarak samimi surette tatbik edilen fikri 
muzmersiz Balkan tesanüdü, bot bir lakırdı değlldir. Kendisi ile ilk 
dostluk paktını imzalamıı bulunduğumuz Türkiyeye karıı hissedilen 
d<>&tluk hiasiyatı maziyi temizlemiı olduğundan, yeni bir politika yolu
nu çizmi§ bulunuyoruz. Bu politika, karıılıkh do•tluk ve hürmet poli
tikasıdır. 

Yarı resmi Dnes başmakalesinde diyor ki : 
Bulgar milleti,. Tür-kiyeye kartı daima çok iyi hissiyat beslemi~tir. 

Bulgaristan, bu hiasiyatmm muhtelif bürhanlarını, ezcümle Montrö 
konferansındaki hattı hareketi ve daha son zamanlarda Bulgariatanda
ki türk mekteblerine latin alfabesini sokması suretile göstermiıtir. 

Reisicm:nhur Atatürk'ün Bulgaristana kartı olan iyi hissiyatını hatır
latan Dnes makalesini ~yle bitirmektedir: 

Bizr Bulgaristanm ve Türkiyenin, sulhun ve iki millet arasmdaki dos
tane münasebetlerin idamesi için daiına fazlalaıan bir enerji ile çalışa
caklarına eminiz. 

Baıbakan yugoslav radikal birliğinde 

Jives Yugoslavya! 
B. Celal Bayar verdiği güzel nutku 

bu sözlerle bitirdi 
(Başı ı. inci sayfada) 

han sulhu üzerindeki tesirlerini hara
retli nutuklarla ileri sürmüşlerdir. 

Ba§bakanımızın nuıku 

Nutuklar bittikten sonra ba;vekili
miz yanlarında bulunan Dr. Stoyadi
noviçe hitaben: "Ben de kürsümüze 
çıkıyorum" diyerek ayağa kalkmı§· 

lar ve " ikka ettiniz mi? Kürsünüıe 
demiyoru~ kürsümüze diyorum .. ,, 
dediktensonra muttaaıl alkı;larla ke
silen uzun ve siyasi bir nutuk irad 
etmişlerdir. Bu nutkun mühim kısım
larmr aşağıda bildiriyorum. 

"Yuso•lavya'nın kalb'i'' 
"-Şu dakikada Yuğoslavyanın kal 

bi üzerinde bulunuyorum. Çünkü 
mil!etlerin mukadderatını ellerine a1-
mzş olan partiler o milletlerin kalbi 
demektir. Partilerin ve bunlara men
sup olanların çok elemleri vardır. 
Meşakkatleri vardır. Memleketlerinin 
hayrına programlarını tatbik edebil
dikleri gün bütiln bu elemler gider, 
bu meşakkatler unutulur ve onların 
yerine büyük bir satisfaksiyon başlar. 

Eski bir parti ve muktedir 
bir reis 

Bir partinin milli hayatta yer ala -
bilmesi için o partinin tarihi çok kuv
v.etli olmak lazzmdır. O tarih millet
lerine yaptıkları hizmetle ölçülür. 
Yugoslavya radikal partisi ise bu hu
susta temayüz etmiştir. Fakat partile 
rin, bu meziyetlerin yambaşında, mu
vaffakiyet amili olan esaslı bir unsu -
ra ihtiyaçları vardır. O da parti şefi
nin liyakatidir. Ben içimden gelen 
bir heyecanla radikal 'Oartinin dostum 
doktor Stoyadinoviç gibi muktedir bir 
reise sahih olmasını takdir ve tebrike 
layık buluyorum. 

Giizel bir refah manzarası 
Yugoslavya topraklarına ayak bas

tığımzz anda mazhar olduğumuz yük -
sek misafirperverlik karşısında kalbi
miz şükran hissile dolu iken gözleri
miz de memlekette husule gelen refa
hz seyrediyordu. Bu refah kolay vü
cuda gelemez ve ancak hükümetlerin 
dirayetlerile, gayretlerile vücud bula· 
bilir. Bunun karşısında yugoslav 
milletinin ne kadar yüksek bir hükü -
mete malik bulunduğnu hemen müşa
hede ettik . ., 

Balkan antantının 'değeri 

Muhterem hatib, Balkanlarda sul
hun, muhabbetin, dostluğun hakim ol
duğunu, söylediler ve antant Balka
nik'in bunu vücuda getirdiğini ilave 
ettiler. Antant Balkanik'in kıymetini 
ve kudretini tebarüz ettirmek için ay
rrea dediler ki: "mevcud dostluk ve 
ittifakın semeresi, sulh yolundaki se
meresi yalnız balkanlıların hududu 
dahilinde kalmamıştır.,, 

''Balkan antantı ile iftihar 
ediyorum.'' 

Fikirlerine, kanaatlerine bütün kal-

bimle iştirak ediyorum ve antant Bal
kanikle iftihar ediyorum. 

Aziz dostum Dr. Stoyadinoviç'in, 
kıymetli ziyaretini iade için memleke
timden ayrılırken bilyük ve benim için 
çok sevgili bir vazifenin ifasına me
mur edilmi,tim. O vazife türk milleti
nin sevgisini necib yugoslav milletine 
arzetmekti. Şefimin selamlarını, mu
habbetleirni Yugoslavyanın büyük di
vizyonlarına iblağ etmekti. Bu vazife
yi bilfiil alakadarların muvacehesinde 
ve yugoalav milletinin tam sinesinde 
yaptığım için büyük bir aaadet duy
maktayım. Umumf Reis Atatürkün 
müsaadeleriyle idare etmekte bulun
duğum Halk partisinin, yugoslav radi
kal birliğine selamlarını getirdim. 
Türk ge~liğinin yugoslav gençliğine 
selimlarını getirdim. -

Müsaade edel'8eniz sözilmU §:U keli
melerle bitireceğim: 

"Jiveı Yugoslavya" 
Biltün hazirun tarafından dakika

larca alkışlanan bu nutuktan sonra bir 
genç ilerliyerek ttirkçe fU nutku sÖy
leıniştir: 

Bir gencin yugoslavca nutku 
"- Slovenaki Yug., talebe kulüıbü 

arkadaşlarım namma Zati alinizi se
lmuamak ferdi bana düştüğünden 
çok ıbahtiyarnn.. Yugoalav radikal bir
liği merkezini ve şubesi olan Üniver
site talebe kulübünü ziyaret etmeniz 
Gospodin Milan Stoyadinoviçin vücu
da getirdiği teceddüd hu.susund~ bü
yük eserine ne kadar derin hisler bes
lediğinizi ispat ediyor. 
Vatanımzza karşı müteaddid defalar 

samimiyetini ve derin hislerini isbat 
eden dost ve müttefik Türkiye cum
huriyetinin değ~rli ve kıymetli mü
messilleri olan zatınızı ve B. Dr. Rüş
tü Aras'ı selamlıya.bilmek şerefi bahti
yar lığımı büyütüyor. 
Aramıza sefa geldiniz. Vatanınıza 

döndüğünüz zaman, çok rica ederiz, 
Yuğoslav üniversitesi talebelerinin 
en samimi kardeş selamlarımızı bütün 
türk gençliğine bildiriniz. Çok yaşa.,, 

Per§embe günkü ziyaretler 
Başvekil Celal Bayar ve Hariciye 

Vekili Dr. Aras dün öğleden sonra mo 
tör fabrikasını, hayvanat bahçesini, as
keri müzeyi gezmişler ve kendilerine 
verilen izahatı büyük bir alaka ile 
dinlemişlerdir. 

Yugoslavya Başvekili Ekselans Dr. 
Stoyadinoviç bütün bu ziyaretlerde 
Başvekilimizle Hariciye vekilimize 
bizzat refakat etmiştir. Zaten bütün 
Belgrad ziyareti programı bizzat Dr. 
Stoyadinoviç'in tasviblerinden geçmiş 
ve büyük bir misafirperverlik ve neza
ketle tatbik edilmiş bir programdır. 

Türk gazetecileri Belgraddan 
ayrıldılar 

Belgard, 13 (A.A.) - Türk gazete
cileri Sofyaya gitmek üzere bu sabah 
saat 8 de Belgraddan hareket etmişler
dir. İstasyonda matbuat bürosu şefi 
Lukoviç, Avala direktörü Yuvanoviç 
ve diğer yugoslav meslekdaşlaıı tara
fından uğurlanmışlardır. 

İstanbul elektrik şirketi 
Dünkü Ulus'un verdiğ haber, kuv

vetle tahmin edilebilir ki, daha sa
bahleyin telefonlarla lstanbula ak
seder etmez İstanbulluları nasıl se
vindirmişse memleketin diğer taraf
larına yayılınca aynı memnuniyetle 
karşılanacaktır: İstanbul elektrik 
şirketi mümessili ile Nafıa Vekaleti 
arasında yapaılmakta olan ınüza· 
kerelerde r a ş a esası üzerinde 
iki tarafın görüşlerini biribirine bil -
dirmit olmaları haberinden bahset
mek istiyoruz ... 

Verdiğ bir imtiyazı, asıl sahibi
nin - muayyen sebebler ve şartlar -
la - geri alması elbette hakkıdır. 
Bu nevi satın almalarda, ekseriya, 
imtiyazlı müesseseye aid tesisatın 
raşa esnasındaki kıymeti ve imtiya· 
zın faydalrından mahrum kalması• 
na mukabil - icab ediyorsa - nakdi 
bir taviz verilerek mesele halledilir. 
Nafıa Vekaleti ile lstanbul elek· 
trik şirketinin bu hususta görüş

melere ba§ladıklarına göre şirketin 
tesisatını hükümete devretmek ve 
hükümeti.n de bunları satm almak 
istemi§ olmaları esas itibarile tekar
rür ctmi§ olmak gerektir. Şu halde, 
bundan sonraki müzakereler raşa 
şartlarının teklini te$bİte tealluk e
deceğini ve "görütmelerin iyi bir ha
va içinde cereyan etmekte olduğu,, 
anlaşıldığma göre "lstanbul şehrine 
elektrik kudreti tevzii işinin,, de 
yakın zamanda asıl sahibi tarafın
dan idare olunmağa ba§lanacaığm 
üınid edebiliriz. 

Memleketimizde "imtiyazlı ıh-
ketler meselesi" diye bir mesele 
mevcud olmadığını kimse iddia ede
mez. Fakat bu meselenin mevcud o -
luıu da, itiraf etmek 18.:zondır ki, 
bizzat bu şkketlerin yeni Türkiyeye 
ınahsus §artlara bir türlü intıbak e • 
dememelerinden ileri gelmiıtir. E
ğer onlar daha realist olsalardı,. ve 
va.idile temin etmiş oldukları hesab
sız kazançların füsunlu tesirinden 
kendilerini kurtarıp bugünün yalnız 
bize değil, cihana tamil olan ekono
mik ve sosyal icablarını takdir et
mek istemi§ bulunsalardı imtiyazlı 
§İrketler meselesi akla bile gelmez -
di. 

Devam etmekte olan müzakere-
terden iki taraf için de iyi neticeler 
çrkhğını ve İstanbul elektrik şirke • 
tinin sermayesini vermiş olan Belçi
ka kapitalistlerinin paralarmı mem
leketimizle normal ticaret işlerinde 
kullanarak iki memleket arasmda
ki çok eski dostluğun daha ziyade 
kuvvet bulmasına hizmet ettiklerini 
görmek, bu dostluğa layık olduğu 
yÜksek kıymeti verenler için zevkli 
bir müşahede olacaktır. - N. Baydar 

Brezilyada 600 kişi 
tevkif edildi 

İ htilôlin blônçosu : 
25 ölü 500 yarah 

Rio - de - Janeiro, 13 (A.A.) - İs
yan hareketine kati olarak bastzrılmı~ 
nazariyle bakzlabilir. Memleketin her 
tarafında hükümet bütün vaziyete ha

kimdir. 
Resmen bildiirldiğine göre, yalnız 

hükümet merkezinde 600 kişi tevkif e
dilmiştir. Elebaşıların idam edilecek
leri zannolunuyor. 

İhtilal hareketinin bugün neşredilen 
bilançosu şudur: 25 ölü, 500 yaralı, 

Ankara Borsası 
13 - 5 - 1938 

ÇEKLER 

Londra 
Nevyork 
Paris 
Milano 
Brüksel 
Atirıa 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterdam 
Praı 
Madrid 
Berlin 
Varşova 
Budapeşte 
Bükreş 
Belgrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

Ac;ılıs 

6.30 
0.789380 

28.2075 
15.0080 

4.6880 
86.7460 

3.4583 
63.5714 

1.4252 
22.6875 
13.0158 

1.9646 
4.1857 
3.9880 

106.19 
34.6825 
2.7250 

23.8275 
3.0790 

Kapanı~ 

6.30 
0.7890 

28.2075 
15.0080 
4.6880 

86.7460 
3.4583 

63.5714 
1.4252 

22.6875 
13.0158 

1.9646 
4.1857 
3.9880 

106.19 
.34.6825 

2.7250 
23.8275 

3.0790 

ESHAl\1 VE T AHYlLA T 

1933 türk borcu Ş 19.70 19.75 
(Vadeli) 

~---------------' 
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RESMİ lLANL·AR 
M. M. bakanhğı 

Tamirat yapt1rllacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

miayoııundan : 

1 - M üteahhid nam ve hesabına la
tanbulda Haydarpaşa haıtahanesinde 
yaptırılacak tamirat i1leri açık eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (192.583,40) yüz 
dokaan iki bin bef yüz seksen üç lira 
kırk kuru,tur. 

3 - Eksiltme 3 haziran 938 cuma 
günü saat 15 de Ankarada mim müda
faa vekaleti satın alma Ko. da yapıla
caktır. 

4 - ltk teminat (10.879,17) on bin 
•ekiz yüz yetmif dokuz lira on yedi 
kuruttur. Ke1if, proje ve '3-rtnameler 
(963) dokuz yüz altmıf üç kuru§A M. 
M. vekaleti intaat tubesinden alınır. 

5 - Eksiltmeye girecekler kanunt 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
3. üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
müteahhidlik vesikaları ile birlikte 
eksiltme gün ve saatinde Ankarada 
M. M. V. satın alma komisyonunda 
bulunmaları. (1288) 2584 

Kaputluk kumaı ahnt!ik 
M. M. Vekileti Sabn Alma i. '.omiı

)'Onundaıı : 

1 - Beher metreıine (575) bet yüz 
yetmiı bCl kurut olan ihale bedeli 
vekaletçe bahalı görülen (20.500) yir
min bin~ yüz: metre kurıunf kaput 
luk kuma§ yeniden kapalı zarf ile ek
ailtmeye konmuttur. 

2 - Şartnamesi (646) kurut bedel 
mukabilinde M.M.V. sattın alma ıro. 

100 takım muhabere 
filaması alınacak 

M. M. Vekaleti Satın.alma Ko. 
Açık ekailtme ile 100 takım muha

bere filaması satm alınacaktır. İlk te· 
minatı 112,5 liradır. Ekailtmesi 
23. 5. 938 pazartesi günü aaat 11 de· 
dir. Şartname ve numune M. M. V. 
satın alma Ko. da görülür. Eksiltme· 
ye gireceklerin ilk teminat n 2490 
ıayılı kanunun 2, 3. maddelerinde ya
zılı belgelerle birlikte muayyen gün 
ve vakitte M. M. V. atın alma ko
misyonunda bulunmaları. 

(1325) 2665 

lstanbul Deniz lv. A. 

55 ton benxin ahnacak 
M. M. V. Deniz Merkez Satm 

Alma Komiıyonundan : 
1 - Tahmin edilen bedeli13475 lira 

olan 55 ton benzinin pazarlıkla müna
kasuı 20 mayıa 938 tarihine müaadif 
cuma günü aaat 14 de vekalt?t binasın 
da müteıekkil komisyonumuzda icra 
edilecektir. 

2 - Şartname.ini görmek isteyenle
rin her gün ve münakasaya girmek iı
teyenlerin de mez:~r gün ve saatte 
1010 lira 62 kurufluk ilk teminatları 
ve kanunt belgeleriyle komisyonumuz-
da hazır bulunmaları. (1402) 2884 

r Orman k~r~.,:.~ 1 
, .. " ylShkhk •ı ....... 

desi mucibince ikinci puarhğı 16 ma
yıs 938 pazart~i pnü saat 11 de An
lc.arada Yenitehirde orman koruma ge
nel komutanlık aatm alma komi•yo
nun<la yapılacaktır. 

2 - Muha.mmen bede!i 5409 lira 60 
kuru; munkkat temiıı.atı 405 lir4 72 
kı!ru~t~tr. 

3 - Şartnamesi her 'gtin parasız ola
rak ~r.misyonda gariilebilir. 

4 - 1atektiİeri11 k•n•ınun iıtediği 
Ye.i:talariyle Ye ilk temir..atlariyle Lir
likte mezkur gün .e aaatte komisyona 
mfiıacaatJ.uı. (1449} ?S97 

Polis 
Eldiven alınacak 

Emniyet Umllm Müdürlütünden : 
1 - Elde mc-.cud nümunesine ve 

fartnamede yazılı yurflarr dairesinde 
zabıta memurlan i~in uı 1400 çoğu 
1500 çift eldiven 20.5.938 cuma günü 
saat 15 de açık eksiltme usuliyle sa-
tın alınacaktır. . 

2 - Beher çiftine .245 kurlMJ fiat bi
biçiten bu eldivenlerin nümunesini 
görmek ve ta.rtnamHini almak iete
yenlerin komisyona müracaatları. 

3 - Ekailtmeye girmek isteyenle
rin 275 lira 65 kuru'luk teminat mak
buz veya banka mektubunu ve 2490 
ıayılı kanunun 2 • 3 cil maddelerinde 
yazılı belgelerle birti~e ekıiltme gü
nü saat 15 fe lcadıar komisyona teslim 
etmeleri. (1316) 2635 

Demiryolları 
Patiska alinacak 

Onnan Genel Koaıutanlık Satm 
misyonundan alınabilir. Alına Komiayonandan : 

3- İlk teminatı (7.707} yedi bin ye 1 _Orman koruma genel komutan 

D. D. Yollan S.bn AJımıa Komiayo
nundan: 

di yüz yedi lira 50 kuruıtur. hk: krtaları · ihtiyacı için 8000 metre 
4 - İhaleıi 25-mayıs-938 çatlamba yatak ve yasdıldık bezin açık eksilt

günü saat on bef buçukta yapılac.ak- me ile ihal~i 25.5.938 çaq.amba günü 
trr. . saat 13 Ankarada Yen~hirde komu· 

Muhammen bedeli ' (3150) lira olan 
4500 metre patiska 27. 5. 938 cuma g\1· 
nü saat 15. 30 da kapalr zarf usulü ile 
Ankarada idare binaamdı aatm alına
caktır. 

5 - Eksiltmeye ıirmek iıtiyeater tanlık binuındıald satın alma komis-
2490 sayılı kanunun 2 •e 3 ün.cii mad- yon.unda yapılacaktır. . . 
d • d 1 •1.....;t ı'l'-- ..__ı.nat ı - Muhammen bedeli bır met~•ı 

Bu ife ıinnek isteyenlerin 23115,25 
liralık muvabt teminat ile kanunun 
tayin ettifi naikalan Ye Nafıa mtı
teabhidlik YMikıaat .e tekliflerini &J'• 

nr gün saat 14.30 a Jı:adar kıoiniljOD 
rei.liğine nrme.leri lkımdn'. 

erın e yazı ı YCSlm;&1art ~ ~"'".u. • · 22
8 

ı · 
..... 1 38 Jıı:unıJ mu...akkat temınatı lTa • 

lan ile birlikte teklif • mektu" armı 3 - Şartnamcıi her gün parasız 
fhale uatf n~ en n b~r aut enci olarak komisyonda görülebilir. 
M.M.V. satın alma komısyonuna .er· 4 _ İ•teklilerin muvakkat teminat 
meleri lhımdır. · (1331) 2755 makbuzu ft prtnameıindelci ..eıika 

· tarla ihale pn ye eutinde komiıyona 
Hangar yaptırılacak muracaatıan nin olunur. c13ss> 

Şartnameler para.ıs olarak Ankara. 
da malzeme d&itnindea Haydarp.,._ 
da teeeUlm Ye ~k tenliinden daiıtI· 

M. M. V eıkileti Satm AJma K. 
ıniayonundan : 

ı _::; İz:mir tayyare alanmda yedi a
det ahfab çatılı ha~ar intaatı kapalı 
zarfla ekıiltmeye konulmuıtur. 

2 - İfl>u hangarların kefif bedeli 
(140.455) yüz kırk bin dört yüz; elli bet 
liradır. 

3 - Eksiltme 3 haziran 938 cuma 
ıünü saat ıs de Ank.arada M. M. V. sa
tın alma Ko. da yapılacaktır. 

4 - Şartname keıif Ye projeler 7 li
ra 23 kurup M. M. V. aatm alma Ko. 
can alınır. 

5 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
3 cü maddelerinde yazılı belgelerle ı

dari 1artnamenin 4 cü maddesinde ya· 
zılı belgelerle birlikte teklif mektub
lannı ihale aaatından behemehal bir 
saat evetine kadar M. M. V. satın al-
ma Ko. navennelcri. (1432) 2890 

Yatakhane inşası 

M. M. Veki.leti Satm Alma Ko-
misyonundan ı 

'l - Eekifehir hava okulunda yaptı· 
rılacak yatakhane inşaatı kapalı zarf· 
la eksiltmeye konulmu:ıtur. 

2 - Bu ınyaatın keşif bedeli vahidı 
kıyasi fiyatı üzerinden (375.151.90) Ü~ 
yüz yetmif beş bin yüz elli bir lira 
doksan bcf kuruttur. 

Talihler teklif mektublarında vahi· 
di kıyast fiati üzerinden tenzılat ya
pabilirler. 

İdari ~trnamede bitme müddeti 30 
nisan 939 cıur. 

3 - EkııJtme 2 haziran 938 pertem
be günü uat 15 de M. M. V. satın aı. 
ma Ko. da yapılacaktır. 

4 - İlk teminat 18756 lira 10 kuru~ 
olup Jiartname ketif ve projeler 18 lt
ra 76 kuru~a M. M. V. satın alma Ko. 
dan alınır. 

5 - Ekıil•meye girecekler kanurıt 
teminat ı.e ~490 sayılı kanunun iki n 
üçüncü maddelerinde yazılı belgeler
le idari yartnamenin 4 cü maddesinin 
(F) fıkarsında yazılı vesikalarla bir· 
likte teklif mektublarının eksiltme 
ann ve aaatından behemehal bir saat 
evetine kadar Ankarada M. M. V. aattn 
alma komisyonu riya.setine vermeleri 

(1431) 2889 

2785 

Yllıkhk p1111uk ıhnacık 
Orman Koruma Genel Komutan -

Irk Satm Alma Komiayonundan : 
1 - Orman koruma genel lı:omutan

ltk kıtalan ihtiyacı için 30000 ila 50000 
kilo yataklık pamuk kapalı zarf usulü 
ile ihaleai 28-5-938 cumartesi günü sa
at 11 de Ankarada Yeni§ehirde komu
tanlık binaamdaki satın alma komisyo-
nunda yapılacaktır. . 

2 - Muhammen bedeli yirmi bir bin 
lira Ye muvakkat teminatı "1575'' lira
dır. 

3 - Şartnameler bir lira mukabilin
de satın alma komisyonundan almabi • 
tir. 

4 - İateklilenn prtnameıinde ya.ıı
li vesikalarla beraber teklif mektupla· 
rını ihale saatinden bir aaat evveline 
kadar komiıynÔa vermeleri nan olunur. 

(1452) 2899 

lacakttt. (l400l 2815 

Muhtelif bİstl · ıhnacit 
D. D. Yollan 5wn Alma JW:ım,i,.. 

yonwıdan: 

Muhammen bedeli 11905 lira olan 49 
adet muhtelif baeküller 13.6.938 pa· 
ı:artC$i günü aaat 15.30 da kapalı .zarf, 
uaulü ile Ankara' da idare binaaında H· 
tm almacaktır. 

Bu İfe girmek isteyenlerin 892,88 Ii· 
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği ve.ikaları Ye nafıa müıte
ahhidlik vesikuı ve tekliflerini ayni 
gün ıaat 14.30 a kadar komiıyon reis 
liğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Anka
ra'da malzeme dıier.inden, Haydarpa
'3-'da teıellüm ve sevk tefliğinden da-
ğıtılacaktır. (1391) 2883 

Doldurma, boJallma münakasası 
DeYlet Demi~llan Uununi i

daresinden : San sabıtnlu kösele ahnacak Filyoe deposuna (31.5.938) sonuna 

Orman Koruma Genel Komutan
lı.k Satm Alma. Komiayonundan : 

kadar gelecek takriben (10.000) ton 
maden kömürünün bo!altılmaaı ve ma
kinelere yükletilmeei iti (19.5.938) 

1 - Orman Koruma Genel Ko- pe11embe günü aaat (15) de ihalesi ya
mutanlık kıtaatı ihtiyacı için ka- pılmak üz.ere açık ekıiltme usulü ile 
palı zarf ile eksiltmeye konu -
lan 2208 kilo sarı sabunlu kö- ekailtmeye konulınuftur. Muhammen 
seleye gerek kapalı zarfla yapılan ek- bedeli ' (1.900) liradır. Bu ite girmek 
ıiltmeıinde ve gereks.: pazarlığında i.teyenlerin (1"3) ,irahk muvakkat 

teklif edilen fiatlar komutanlıkça pa-ı teminat yatırarak 1.7.~37 T. ve 3645 
hah görüldüğünden kanunun 40 mad- sayılı resmt gazetede ne§rolunan tah-

2 grup malzeme ahna~ak 
D. D. Yolları Satın Alma Komiay onundan : 

Muhammen bedeli ve isimleri aJağıda y°a.zılr iki grup malzeme 28-6-1938 
salı günü ıaat 15.30 dan itibaren 11ra ile ve kapalı zarf uıulü ile Ankarada 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu i:ıe girmek istiyenlerin teklif edilecek malın hizalarında yazılı muvak
kat teminat ile kanunun tayin ettiği veaikaları ve nafia müteahhitlik vesi
kası ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar her prup için ayrı zarf 
halinde komisyon reiıliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 1100 kuruı mukabilinde Ankara ve Haydarpa,a veznelerinde 

satılmaktadır. 

Gurup 

1 

2 

lıim 

Makas takımları, 
Grovarman, manganezli 
göbek, 
50.000 adet normal hat 
demir traversi 

(1349) 

Muhammen 
bedel 
Lira 

323.700,-

222.624,-

Muvakkat 
teminat 

Lira 

16.698,-

12.381,20 
'?883 

matname hükümleri dahilinde müteah
ahhidlik ve.ika ve beyannameleriyle 
birlikte ayni gün aut ( ) kadar An
karada ikinci iflC'tme komi•yonuna 
müracaatları lbımdrr. Şartname ye 
amkaTele projeleri k<ımisyonca para
•• olarak ga.terilmektcdir. (1416) 

2885 

Gümrük ve inhisarlar B. 

2490 Myılı JrMUa --~ İcra OMa• 
nacaktır. 

3 - Mu....ıtkat tıemUıaıt 1S12 M. .'8 
k•tuftur. 

4 - Jıltmakw. 6.6.l'MS tııwihiıne mi
aadif penrıtıeai g8nQ .-t oa bette An
talya BelcdiJıe daircainıde icra oluna
caimdan tektiflu _,m glftde 9Mt OD 

in,.e kadar Antalıya belediye deire-
ainde harita birJiii riyMetine makbuz 
rmıbbiti teordi otun.calmr. 

5 - Pocta ne ~rilen teklif mek
tuplan iadeli teMmiitUi otm.ı lhım-

Tütün ve müskiro~ sahş. d~·- ş.mame An~ beted~ mu-

texkereleri m.ebesinden ~ almabiJi~ 

Ankara Inhi.ar1ar ~~cfiirlüiün - Maden kömürü ahnocak 
den: 

Bayilerimirin elindeki tü~ün Ye 
mü9kirat teı;k-erelerinin müddeti 31 ma-

yıs 938 akıamı .bitiyor. -· . . . 
Tezkerelerin degıftirilmeaıne 

1 S-5-938 aabahmdan i~ibaten ba§lana • 
cak n 31-S..938 günü saat 17 ye lcadar 
devam edecektir. Günü geçtikten sonra 
Httf yapanlardan tütünde dört kat müs 
kiratta iki kat resim almacağmdan ba • 
yilerimirin bugünler arasında aatı' ıu
bemize müracaat ederek: tezkerelerini 
değiıtirmeleri ye tütün için iki fotoğraf 
iJe be§ kuruşluk pul ye müakirat için de 
25 kuruıluk pul ile iki fotoğraf getir -
meleri Ye fotoğrafların alaminüt olma-
ması ilAn olunur. (1421) 2837 . . 
Termograf ve Higrograf 

alınacak 
lnhi.aarlar Umum Müdürlüğün

den: 
I - Şartnameleri mucibince 13 adet 

termograf ile 13 adet higrograf pazar
lıkla aatın alınacaktır. 

ıı - Pazarlık 2-Vl-938 tarihine 
rastlayan peqembe günü 'aaat 14 de 
Kabatafda levazım Ye mü.bayaat ıube
aindeki alım komiayonunda yapılacak· 
tır. 

III - Şartnameler paıaaı.ı olarak 
her giln.aöı:ii geçen ıubCden alınabilir. 

IV - Eksiltmeye ittirik etmek isti
yenlerin fiataız teklif . kataıoııannı 
münakasa gilnünden üç gün CTYeline 
kadar İnhiArlar Tütün fabrikalar JU· 
besine yermeleri ye tekliflerinin kabu
lünü muta.ıamnt:n nsika almalan la
sımdır. 

V - İsteklilerin puarbk için tayin 
edi1eıı ren" eaatte % 7,5 cüoretımıe pa 
ral.ariyle birlilcte yukarda adı geçen ~ 
mİllyOGa ce'meleri illn olunur. 

.ar.ıo ) ~ 

4 ·kalem çivi ahnaccik 
~ .u.n.n Mill~üfüo

clea 1 

. 9000 kilo . lSfU · Çhİ ' . 

40000 • 15/50 • 
12000 .. 16/60 • 
7000 . ,,. 17/70 • . 
1- Yukarda eb'adr cS.terilen 

68.000 kilo çivi pazarlıkla aatm alına • 
cakt.ır. • 

II - Pazarlık I-Vl•93S tanlıine 
rasthyan çarf&niba günü saat 14 · de 
Kabatqta levuun n mübayaat ıuhe • 
sindeki alım komisyonunda yapılacak-
tır. . . 

III - Şartnameler. parasız ol;ırak 
her gün aözü ceçen ıubeden alınabilir. 

IV - İsteklilerin paz~rhk için tayin 
edilen giin ve aaatte O/o7 ,5 pvenme pa
ralariyle birlikte yukarıda . adı geçen 
kmmeyona celmeleri illn olunur. 

(2792-1461} 2909 

Çember ve çembe~ · 
makinesi alınacak 

lnhiaarlar Umum Müdürlütün -
den ı 

1 - 4 adet ıikl<?P çembcı: malrinesile 
130.000 kilo çelik sildop çemberi pa • 
pazlıkla satın alınacaktır. 
il - Puarb.k 3-6-938 tarihine rast· 

lıyan cuma günü aaat 14 de Kabataıta 
levazım ve mübayaat JUbesindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

111 - Şartnameler par~sız · olarak 
her gün aözil ceçen ıubeden alınabilir. 

IV - İıteklilerin pazarlık için ta.yin 
edilen gün ve ıaatte % 7 ,5 güvenme 
paralariyle birlikte yukarda adı geçen 
komisyona gelmeleri iltn olunur. 

(2793. 1462) 2910 

Vilayetler 
Muhtelif kazaların harilalar1 

yaphnlacak 
Antalya Belediyesinde~ : 

Antalyaya bağlı Akaeki, Manavgat, 
Gündoğmu9, Serik, Elmalı, Finike, 
Ka9 kazalarında tahminen bin bek.tar
tık hali hazır haritalarının yaptırıl
ması i~i belediyeler imar heyeti fenni
yeıince tanzim olunan :ıartname daire
sinde eksiltmeye çıkarılmıftır. 

1 - Yaprlacak hairtaların muham
men bedli meskQn arazinin hektarı 

yinni gayri me6kun onbeş liradır. 
3 - Münak.au kapalı zarf uuliyle 

l:zmir Beledi1..mden ı 
Havagazı faıbrik.aamın 938 mali yı-

_..a!- "O 10" 1ı ihtiyacı olan 4 7 50 ton zerguu. , 
lave Zongukiak maden kömürü 
12-5-938 tarihinden itibaren 15 gün 
müddetle kapalı zarfh eksiltmeye ko
nulmu§tur. Bedeli mubammeni beher 
tonu on lira altmıt kuruştan elli bin üç 
yüz elli liradır. İhalesi 27-5-938 cuma 
günü saat 16 da olup munk:kat temi
nat mikdan üç bin yedi yüz atlm11 ye • 
di lira elli kuruştur. Şartnamesi 250 
kuru:ı bedel mukabilinde havagazı mU
dUrlüğünden tedarik edilir. Taşradan 
istiyenler ıartname ücretile birlikte 
posta ücretini de göndermelidirler. İt
tirak etmek istiyenler 2490 sayılı ka -
nunun tarifi dairesinde hazırlamruı 
teklif mektuplarını ihale günü olan 
27-5-938 cuma günü saat on beşe kadar 
encümen reisliğine vermelidirler. 

(1566-1454) 2907 

Kapalı zarf uauliyle 

eksiltme illm 
Maniaa Şehri Elektrik Tesisat Bir· 

liiinden: 
1 - Nafıa Tck11etiııce mueaddak 

projeleri mucibince Mania tehrinde 
yeniden tesis edilecek 14420 lira kctif 
bedelli (santral muh..-.ileei YC fehir 
dahilin~ üç adet muha.n_ile merkezi 
ve yükaek tevettürlü yer altı kablosu 
~ bunların montajı) ile 17422 lira ke
§if bedelli (alçak tevettürlü elektrik 
~lı:e malzemeai . Ye bU malzemen.in 
montajı~ birlikcc müteahhidine tet· 
lim edilecek olan demir direklerin di
kilmesi ft montajı) İfl«i kapalı urf 
uıuliyl ayn ayrı okailtmıcye . kooul
mu9tur. 

2 - Bu itlere ıid ,artname Ye n--
rak: Eksiltme fennt ~-ı ..... ; 
i:nukaYele ye tea t projeleriyle p~ 
lardan ibarettir. 14420 lira ketif be
delli iıe aid evrak 72; 17422 lira keşif 
bedelli İ.f eaid enak 81 k1m1f bedeli 
mukabilitıde (Mania& ,ehri dektrik 
tcsiuıt birliğioden .e latanbal Tabim 
Şark apartrmanmda bidiğiA koatrol 
mUheidiai Hauıı Hal~ Ifıkpmardılıı) 
alınır. 

3 - Her iki ite ıid cbı1tmeler ayrı 
ayrı olmak ~re 27 mayıs 938 tarihine 
rastlayan cuma günü Manin belediye 
dairesinde toplanacak olan oi .. lik en-
cümenince aaa.t on altıda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için ia
teklilerin 14420 liralrk it için 1081 lira 
50 kurut; 17422 liralrk diğer ~ için 
1306 lira 65 kurut muvakkat teminat 
Termeleri ve bundan batlta •taiıdaki 
vetıikaları getirmeleri .lhrmdır. 

A - Nafıa vcklletinden alıNDlf e
lektrik teıiaatı mü.teahbidliği -..esikaaı 

B - 938 senecine aid ticaret odur 
vesikası. 

5 - Ebiltm~ gircce~erin bizzat 
mühendiı olması veya bunlardan birı
nin fenni meıuliyeti altmda ifin yapı· 
lacağını ve teaisat müddetince İfin ba
tında bulunduracağını teahhüd etme· 
ıi. 

6 - Her iki i~ aid teklif mektubla
rı yukarıda 3 üncü maddede ya.zıh aa
atten bir saat evveline kadar Manisa 
belediye binaar dahilinde hususi dai
resinde toplanacak olan elektrik birli· 
ği reisliğine makbuz rnuka.bilinde ve
rılecektir. Posta ile gönderilecek mek
tub! arın nihayet 3 l\ncü maddede ya
zılı ıaate kadar gelmif olması ve dış 
zarfın mühür mumu ile iyice kapatıl· 
mı~ bulunması 'arttır. Poıtada olacak 
gecikmeler kabul edilmez. 

7 - Her iki tesisat 15/Teıri • 
nienel/1938 de iıler bir hal-
de teslim olunacakhr. 

2619 

Ekmek münakasaıı 
Sıva• C. Müddei Umumiliiinden: 

Sivas ce.r:a evinin 939 sene.i mayıs 
nihayetine kadar bir senelik ekmek ih
tiyacı beher çifti 960 gram heaabiyle 
en az 130000 ve en çok 150000 kilo ola
rak alınacak ekmek Ç&l"fıda satılan i
kinci nevi ekmekten ve belediye narhı 
üzerinden tenzilitla ihale edilmek ü
zere 11.5.938 tarihinden itibaren kapa
lı zarf usuliyle yirmi gün müddetle 
münakasaya konulmu9tur. Talib olan
ların yüzde yedi buçuk hesabiyle te
minatı muvakkate veya banka mektu
bu ile hariranm birinci çarf&D'l'ba gü
nü ıaat onda Sivas C. M. U. lik daire-

14- 5 .1938 

sinde mütetekldl lıleıamyon.a w dab' 
ı:iyade malfımat almak ieteyenlcriı\ 
ceza evi müdüriyetİılle müracaatları i· 
)Aaı olunur. (1443) 2891 

Makinist aranıyor 
Y ozaad Sıhhat Midürlüğünden : 
Yozgat memleket haatah.mesi elek· 

trik teçhizat ve tesisatını idare edebile· 
cek bir makinist alınacaktır. Aylık uc· 
ret yüz liradır. İstekliler Y ozgad sıh · 
hat müdürlüğüne evrakı müsbite gör:· 
derek veya getirerek müracaatları. 

(2672-1411) 2834 

Betonarme köprü 
inşaatı 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme 
Nafıa Yeki.leli S&mA111 Su 1,Nfİ 

Sekizinci Şube Miibendialiği.nden : 
1 - Eksiltmeye konulan it : 
Samsun - Çarpmba şosesinin ?1 ci 

kilometresinde, Hamzalı batakltkW' 
ana kanalı üzerinde yaptırılacak be' 
ton arme ~ose köprüsünün inpatıdlt-

Kefif bedeli (15423.80) lira olan bll& 
it 1-S-938 tarihinden itibaren (21) g:IO 
müddetle eksiltme~ çıkarılmı§tır. 

2 - Eksil t:me 23-5-938 tarihine rallt• 
hyan puarteıi günü saat 15 de 8alJ)' 

sun su i'leri llekizinci fUbe miibesa
disliği binasında eksiltme komisyo
nu odasında vahidi fiat üzerinden lı:a• 
pah zarf usuliyle yaptlacalı:tır. 

3 - 1stekli1<!r eksiltme ~ 
mukavele projesi, baymdırlık ifldİ 
genel p.rtnameşi, fenni şartname .e 
projeleri (78) kuru§ mukabilinde 
Sam.un su itleri lekizinci tube mü• 
hendiıliğinden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is· 
teklilerin {1156.79} liralık muvakkat 
teminat vermesi ft on bin liralık 
köprü i'lerini teahhüd edip muvaffa· 
kiyetlet bitirdiği.ne n bu kabil nafi:ı 
i~lerini baprmakta kabiliyeti olduğu· 
na dair nafia wkiletinden alınını~ 
müteahhitlik -n:aikası ibraz etmesi, is· 
tekliterin teklif mektublarrm ikinci 
ci maddede yanlı saatten bir saat ev· 
veline kadar aa ifleri sekizinci §Ube 

mühendisliğine makbu,; mukabilinde 
vermeleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul e
dilmez_ 

s - ffi üzerlnıc alan miiteahbit 
yükaek Yeldi~ ihalenin tasdik o
lunduğu kendisiııe yazı ile tebliğ~ 
diği tarihten itibaren (15) gün içinde 
fn\l!alc1rat teminatını htt =ıata ib
ıaga n aynı zamancıa mu eyi no-
terlikten tescile mecburdur.. 

(3414-1276) 

Dit•-w.lar tm--. hf;ı .. 
dürlüiQaıdcıa 1 
Diyarı.baktr iabiaarlar beşnıiifiri .. 

yeti ve içki f abrika6ı namma gelecek 
inhisar maddelerinin vagondan alına• 
ra.k: inhisar Ye fabrika ambarlarına 
nakli ve buralardan Diyarbakır kaza· 
lariyle Mardin, Siirt, Bitlis ve Urfa
ya götürülmesi Ye getirilmesi 1 ha· 
ziran 938 den itibaren bir yıl müddet
le Ye kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuftur. Muhammen bedel yirmi 
beş bin liradır. İlk teminat 1875 lira· 
drr. 

Eksiltme 20 mayıs 938 cuma gıünü 
ıaat 14 de Diyarbakır inhisarlar baş
mildüriyetindelri komisyonda yapıla• 
caktır. Şartnamesi Diyarbakır, Ela· 
zığ, Mardin, Siirt, Bitlis, Urfa, Gazi· 
antep, Ankara ve İstanbul inhaıarlat 
dairelerinde mevcuddur. 

(1364) 2734 

Kapalı xarf usulile 
eksiltme ilônı 

Trabzon - İran Transit Yolu tkia
ci Mmtaka B&ftllüdürlüğünden : 

25 mayıs 938 çar~mba günü saat on 
beşte Erzurumun Mumcu mahallesin· 
de İran Transit yolu ikinci mıntaka 
başmüdürlüğü binasında teşekkül e
den eksiltme komisyonunda {66686) 
lira (80) kuruş keşif bedelli Trabzon· 
Jran Transit yolu üzerinde ve Erzu
rum vilayeti dahilinde Kopdağı mıo
takasında 10 + 474 kilometrelik tea
viyei turabiye ıslahatı ve şose esaslı 
tamiratı ile sekiz aded büz inşası ve 
iki aded menfezin betonarme tabliye· 
ye tahvili işinin kapalı zarfla ihalesi 
yapılacaktır. 

Muvakkat teminat mikdarı (4585) 
liradır. 

Evrakı ke~fiye ve mukavelename 
projesiyle eksiltme şartnamesi ve bu· 
na aid diğer evrak Ankarada şose ve 
köprüler reisliğinde, lstanbulda Na· 
fıa müdürlüğünde ve Erzurumda 
Transit yolu ikinci mıntaka başmü· 
dürlüğünde görülebilir. İstekliler bu 
işe benzer en az otuz bin liralık iş 
gördüklerine ve yahud (67.000) lira· 
lık taahhüde girebileceklerine dair 
1938 senesine mahsus Nafıa vekale
tinden atacakları ehliyet vesikalarını 
havi kapalı zarflarını ihale günü saat 
on dörde kadar komisyon riyasetine 
makbuz mukabilinde vermeleri ilan 
olunur. (1242) 2480 
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··Ankara ::.-Belediyesi 

Satıhk eski kamyon 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Açık arttırmaya konulan Opel 
tnarka bir adet eski kamyon için istek
li çıkmadığından açık arttırması on 
bes gün uzatılmıştr. 

'2 - Muhammen bedeli (130) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (11,25) li
dır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyenle
rin her gün yazı i§leri kalemine ve is
teklilerin de 20 mayıs 938 cuma. günü 
saat on buçukta belediye encümenine 
nıüracaatları. (1465) 2912 

Satllık arsa 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Yeni~ehirde 1054 üncü ada.da 
19 parselde 730 metre murabbaı arsa 
15 gün müddetle açık arttırmaya ko
nulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (3650) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (273,75) li
radır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyenle
rin her gün yazı işleri kalemine v:. i~~ 
teklilerin de 27 mayıs 938 cuma gunu 
sat on buçukta belediye encümenine 
müracaatları. (1464) 2911 

Kirahk dükkanlar 
Ankara Belediyesinden : 
Halde 27, 28, 37, 33, 47, 49, 65, Sa

ınanpazarmda 26/ 1, 24/ 2, 22/ 3,., 20/ 4, 
Koyunpazarında 2, Samanpazarmda 
1815, $araçlarda 38, Atpazarmda 
24/23, 116/ 20 numaralı dükkanlara is
tekli çıkmadığından açık artırmaları 

on gün uzatılmıştır. 
Şartnamelerini görmek isteyenlerin 

her gün yazı işleri kalemine ve is
teklilerin de 17 mayıs 938 sah günil 
saat on buçukta belediye enclimenine 
lllÜracaatları. (1373) 2741 

Satıhk hurda borular 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Su ıdaresi ambarında mevcud 

tahminen üç ton hurda font boru par· 
Çalarma istekli çıkmadığından açık 
artırması on gün uzatılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli 106 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (8) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek isteyen-

lerin her gün yazı işleri kalemine. v~ 
isteklilerin de 17 mayıs 938 sah günü 
~4't on uçukd4ı belediye cncüme~inc 
mUracaatlarr. (!371) 2739 

~.-~. A. ::Levözım · Amirliği · · 

Sığır eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alına Koınisyonundan : 
Kırklareli tümen birlikleri 938 mali 

ICnC6i ihtiyacı için kapalı zarfla 3 ı:na· 
}'ıs 938 salı günü. iblesi yapılan 300 
bin. kilo sığır etine verilen 27 kuruş 44 
santim fiyat makamca pahalı görüldü
ğünlien yeniden ihalesi 30 mayıs 938 
pazatresi günü saat 16 da yapılacaktır. 
Muhammen fiatı 32 kuruş 50 santim
dir. İlk teminatı 6125 liradır. Arzu e
denler şartnamesini 500 kuruş mukabi
linde tümen satın alma komisyonun
dandan alabilirler. Talihlerin kanu
nun 2 ve 3 üncü maddelerindeki ve
sika ile teminat mektublarını havi 
zarflarını belli gün ve saatten en az 
bir ı;aat evetine kadar tümen satın al
nıa komisyonuna vermeleri. (1447) 

2895 

Sade yağı ohnccak 
Ankara Levazıın Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Vize Demirköy birliği için 15 

ton sade yağın kapalı zarfla ihalesi 
ınayısın otuzuncu pazartesi günü saat 
11 de Vize şatın alıma )tonıisyonunda 

yapılacaktır. . . . 
2 _ Sade yağın tah.-nını edılen be· 

deli 18.000 liradır. 
Muvakkat teminatı 1350 liradır. 
3 - Şartnamesi her gün satın alma 

komisyonunda görülebilir. 
4 - İsteklilerin teminat mektubla

rının saat 10 na kadar Vize satın alma 

k · · ı· w • e tecılı'm etmeleri omısyonu reıs ıgtn " 
ve ihale saatmda komisyonda bulun-

maları. (1448) 2896 

Sığır eti alınacak 
· rw• Satır Ankara Levazım Amır ıgı 

Alma Komisyonundan ı 
1 -Vize Alpullu birliği için 70 ton 

sığır etinin kapalı zarfla ihale 30 ~
yıs 938 pazartesi günü saat 17 de Vıze 
satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Sığır etinin tahmin edilen bede
li 18200 liradır. Muvakkat teminatı 
1365 liradır. Şatmamcsi her gün eatın 
alma komisyonundan görülebilir. İs
teklilerin teminat mektublarını saat 16 

ya kadar Vize satın alma komisyonu 
reisliğine teslim etmeleri ve ihale sa
a•ında komisyonda bulunmaları. 

(1445) 2893 

Sığır eti alınacak 
Ankara Levazım. .Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1-Vize birliği iıçin 70 ton aı.ğır eti
nin kapalı zarfla ihalesi 30 mayıs 938 
paazrtesi günü saat 16 da Vize satm 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

ı - Sığır etinin tahmin edilen be
deli 021.aoo liradır. Muvakkat teminatı 
1575 liardır. 

3 - Şartnamesi her gün satm alma 
komisyonundan görülebilir. 

4 - 1steklfü:rin teminat mcktubla· 
rııu saat ıs ~e kadar Vize satın alma 
komisyonu reisliğınc tetılim etmeleri 
ve ihale eaatında komisyonda bulun-
maları. (1446) 2894 

Tashih 
Gazetemizin 7 ve 13 mayIB 938 tarih 

li nüshalarının mutad ilan sayfaların
da çıkan Ankara levazım amirliğine .ait 
ve 380.000 adet yumurta münakasasına 
aid ilandaki teminat akçesinin mikda
rı 498 lira 75 kuruş • yazılacak yerde 
sehven 562 lira so·kuruş olarak yazıl
dığından keyfiyet tashiıh olunur. 

Mazot ve makine yağı ahnacak 
Bayındır Belediyesinden : 

Bayındır belediyesinin bir senelik 
takriben ihtiyacı olan 30 ton mazot ve 
4320 kilo makina yağının satın alınma
sı kapalr zarfla eksiltmeye s;ıkanlmı~
tır. 

Muhammen bedeli takriben 4'898 
liradır. 
Müddeti 20.5.938 den 10.6.938 kadar o
lup ihalesi 10.6.938 cuma günü saat 16 
da belediye encümeninde yapılacaktır. 

Zarflar 2490 sayılı kanunun hükümle
ri da.iresiooe ihaleden yarım saat evel 
verilmiş ve gönderilmiş bulunmalıdır. 
Şartname bayındır belediyesinden a· 
ranmalıdır. (1467 /1355) 2792 

• Motorin, Vakum, Dizel yağlan 
ıh nacak 

Akhisar Belodiyeıinden : 
ı - Akhisar elektrik fabrikasının 

dört aylık ihtiyacı için 20625 kilo mo
torin, 500 kilo vakum yağı, 3 7 5 kilo 
Dizel yağı eksiltme suretiyle ve kap~ 
zarf usuliyle alınacaktır ... 
~ 2 - Dört aylık yağ · -mecmuunun 

muhammen bedeli·2235 lira 50 kuruş 
muhammen bedeli Z235 lira 50 kuruş
tur. 

3 - Muvakkat terrıinatı muhammen 
bedelin yüzde yedi buçuğudur. 

4 - İhale 16-mayıs-938 pazarte11i 
gUnü saat 16 da Akhisar belediyesinde 
yapılacaktır. 

5 - Yine Akhisar elektrik fabrikası
nın yıllık ihtiyacı için 250 ton Zongul
dak maden kömlirU, 730 Kg. kuru bu· 
har silindir yağı, 915 Kg. Lokomobil 
yatak yağı eksiltme suretiyle ve kapa
lı zarf usuliyle alına<:aktır. 

6 _ Yıllık yağ ve kömürün muham· 

men bedeli 4317 liradır. 
7 _Muvakkat teminat muhammen 

bedelin yüzde yedi buçuğudur. 
8 - Kapalı zarflar tarifatı kanuniye 

dairesinde yapılacaktır. · 
9 - İhalesi 23-mayıs-938 pazartesi 

saat 16 da Akhisar belediyesinde yapx· 
lacaktır. 

10 - Evrakı her gün Akhisar elekt-
rik fabrikasından istenilebilir. 2638 

Amplifikatör tesisatı 
Tarsus Belediyesinden: 

Belediyemizce kapal ızarf usuliyle 
bir amplifikatör tesisatı yaptırılacak
tır. Tesisatın muhammen bedeli 1200. 
lira olup muvakkat teminat akçesi 90 
liradır. İhalesi 23. 5. 938 pazartesi gü
nü saat 15 de Belediye encümeninde 
yapılacağından isteklilerin tartname
sini belediyemizden aramaları il~n o-
lunur. (2535/1313) 2645 

. icra .. : .·. 

Ankara icra Dairesi Gayri Men
kul Satı§ Memurluğundan : 

İpotek olup paraya çevrilmesine 
karar verilen Ankaarnın Yenişehir ma 
hallesinde 1083 ada 22 parsel numaralı 
kargir ev aşağıdaki şartlar dairesinde 
açık arttırma ile &atışa çıkarılmıştır. 

Evsaf ve müıtemilatz 
Ev dört kısımdır. Cephesindeki se· 

kiz basamak mozaik merdivenden çr
kıldıkta bir sahanlıktan geçilir kori -
dor Uzerinde sağda iki oda ayrıea kü -
çük bir oda bir banyo ve karşıda bir ?
da bir mutfak ve bir heli ve ıı.olda hır 
oda ve zemin ve ikinci katlara geçilir 
bir kapı mevcuddur. 

Evin i!fimaline tesadüf eden kapı· 
dan girilince bir antre ve altı basamak 
mozaik merdivenle zemin kata inil· 
dikte sağda bir oda solda bir kömür -
11.ik ve ortadaki kapıdan girilince bir 
koridor ü&erinde Uç oda, bir hela, ha· 
mam, mutfak ve kömUrlük mevcud
dur. 

ULUS 

Şimal cihetindeki kapmm önünde· 
ki sahanlrktan 15 basamak mozaik mer 
divenle ikinci' kata çıkıldıkta bir sa
hanlık üzerindeki kapıdan girilince 
bir koridor üzerinde sağda bir kapı 
ile balkon ve yanda bir oda ve karşıda 
balkona kapısı *"' bir oda ve aynca 
bir ufak oda ve bir banyo ve solda bir 
oda mutfak ve heli vardIT. 

İkinci kat sahanlıkta on be§ basa
mak merdivenle üçüncü kata çık.rl
dıkta aahanlrk üzerinde kapıdan giri· 
lince koridor sağda bir kapu ile bal
kona çrkılır keza sağda bir oda bir he
la bir mutfak ve solda bir oda ve bu 
odadan geçirilir bir banyo ve gene bu 
odadan bir kapı ile evin arka tarafın
daki balkona çıkılmaktadır. 

Evin bahçesi i&erisinde tuğla:dan 
yapılmış Uzeri saç "örtülü çamqırha -
ne odunluk ve kömürlük vardır. Ev 
betondan yapılmıttır. Apartıman §ek
lindedir. Bina yüz ·yirmi dokuz büçuk 
metre murabbaı üzerine ~ edil~iş
tir. Bahçesile birlikte 574 metre mu -
rabbaındadır. Su, elektrik, havagazı 
tesisatile banyo levazımatı mevcud· 
dur. Çatısı Marsilya kiremidi ile ör
tülüdür. Bahçesinin etrafı bir metre 
kadar yükseklikte taş duvarla çe~ili
dir. Yirmi dört bin dokuz yüz kırk üç 
lira kıymet takdir edilmiştir. . 

Satış §Srtları 

1 - Satı§ peşin para ile 16. 6. 938 
perşembe günü saat 14- 16 ~a ka.dar 
dairemizde yapılacaktır. Talıpler gay 
ri menkule takdir edilen kıymetin 
yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey ak
çesi veya milli bir banka mektubu ve
ya teminat olarak kabulü lazım gelen 
tahvil vereceklerdir. Dellaliye ve 
vergiler satış bedifıinden ödenecek ve 
tapu harcı ve tahl9e masrafı müşteri-
ye aid olacaktır. ' 

mektuplan, ticaret odası vesikası ?e 

10177 lira 53 kuruşluk muvakkat temi
nat mektubu veya makbuzları ve Nafıa 
Vek§.letinden 938 takvim yılına mah
sus müteahhitlik vesikalariyle birlikte 
sözü geçen günde saat 14 e kadar en
cümen reisliğine .vermeleri.-

Keşif ve şartnameyi her gün Nafıa 
Müdürlüğünde görebilirler. 

(142~) 2887 

Şose tamiratı 
Ankara Valiliğinden : 
Keşif bedeli (33679) lira (20) ku· 

ruıtan ibaret bulunan Polatlı - Hay
mana yolunun 10+000 - 39:-ooo ~i
lometreleri arasında şose tamıratı ıle 
taş ihzarat ifi kapalı zarf usulü ile ek -
siltmeye konulmu§tur. 

Eksiltme 6-6-938 pazartesi gunu 
saat 15 de Ankara viliyet daimi encü • 
meninde yapılacaktır. İstekliler teklif 
mektuplan ticaret odası vesikası 2_525 
lira 94 kuruşluk muvakkat temınat 
mektubu veya makbuzları ve Nafıa Ve
kaletinden 38 takvim yılrna tnah$us o
larak aldıkları müteahhitlik vesikaları 
ile birlikte ;;özü geçen günde saat 14 de 
kadar encümen reisliğine vermeleri. 

Keşif ve şartnameyi Naha Müdür -
lüğünde görebilirler. (1427) 2888 

Satahk deri ve bağ1rsak 
Ankara kasablarına aid koyun, ku

zu, keçi, tiftik ve sığır derileriyle ba
ğırsakları satılacaktır. Talihlerin' An
kara kasablar cemiyetine müracaatla-
rı ilft.n olunur. 2822 

i
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Hava kurumu 
·-····· t •• t • ••••• • .... ;4.. "''• •• ... • V n •• 

Kaı radyotör yaphnlacak 
Türkkuıu Genel Direktörlüğün-

den : ~ 

1 - Mıotorlu tayyare mektebinde 
dört oday~ ka,radyatör yaptırılacak· 
tır. 

2 - Muhammen bedeli 1100 lira, ilk 

2- Satı§ günll arttırma bedeli tak
dir olunan kıymetin % 75 ini buldu
ğu takdirde üç defa nida ettirildikten 
sonra en çok arttrrana ihale olunacak 
tır. Bu arttırmada % 75 ini bulmadı· 
ğı takdirde ı. 7. 938 cuma günü saat 
14 • 16 da yapılacak ikinci arttırmada 
gayri menkul üzerinde birinci ipotek 
alacağı olan 3723 lira 9 kuruşu temin 
etmek suretile en çok arttırana ihale teminatı 82.50 liradır. 
edilecektir. 3 - Buna aid şartname, mukavele 

3 _ İhale bedeli hemen verilmedi- müsveddesi ve planlan her gün kurum 
· · al b' ·· · · binasında görülebilir . ği takdirde müıtcrının t e ı u:ı:e:rıne 4 - İhale 23-5-1938 tar~hine rastlx-

yedi gün kadar mehil verilebilecek~ 
tir. tı.bu müddet içinde ihale• bedelı yan pazartesi günü saat 15 de kurum-
yatxrıknadı~ı takdirde ihale bozula- da yaptlacak.tır. . 

k b dan evelki tek1ifte . bulunan 5 - 1steklılerin temınaıt ve vesika-
:libe :ıe edilecek ~e afirtağa razı l~riylc. birli,lrte ~~~yy~ günde hazır 
olmazsa' yeniden on beı gU:nlilk ikin~ .bulu~la~~~ , . 2765 

bi~· a~ttırma ile iıtııe Milecektir. Ga~-, ,... İL-;J. ~~ 't'I" -'ilf ..... 1 
ri menkul kendieine ihale olunan bi- ,_.. tlll-·ı ,JI Ulı JO 
rinci mü~ri farkı. fiattaıi mesuldür. 1• 

4 - Alakadarların bu gayri men
kul üzerindeki hak ve iddialarına 20 
gün içinde dairemize bildirmeleri ve 
aksi halde hakları tapu sicilli ile sa
bit olmadıkç~ talepleri dinlenmiye· 
cektir. 

5 - Arttırma şartnamesi 1. 6. 938 
den itibaren dairemizin 37 /60 dosya· 
sında. Herkese açık bulundurula
caktır. Talipler daha evci gayri men
kulün imar vaziyetini ve saireyi ve 
prtname ve aatıg şartlarım görmüş 
okumu§ kabul etmi§ addoluqacakları 

ilan olunur. 2876 

Ankara Valiliği 

Gö(men evleri yaptmlacak 
Ankıara Valiliğinden : 

1 _Haymana kazası dahilinde ın~.h· 
telif dört mevkide yaıpılacak 200 goç
men evinin beheri 481 lira Sl kuruş.
tan 96302 lira keşif bedeli Uzerinden 
açık eksiltmeye konulmuŞıtur. 

2 - Bu inşaata mahsus olmak üzere 
1262 metre mikabı gayri mamul çaın 

'b' Uteahhidi ta-ağacı karar mucı ınce ın 
rafından Kızılca ıf..mamın kara kısrak 
ormanlarından kesilebilecektir. 

3 - Teminat akÇası 6065 lira lO ku· 

ruştur. 

4 - İsteklilerin plin ve şiırtnarnele· 
rini Ankara iskln müdürlüğünde ve 

1 ~ da Haymana kazası kaymakam ıgın 
görebilirler. 

5 - 25.4.938 gününden itibaren 20 

gün miiddetle açık eksiltmeye konul· .. 
mU§tUr. 

6 - Talihlerin 16.5.938 gününe ka· 
dar pazartesi, ve peqıembe günleri sa· 
at 15 de vil!yet makamında topta.nacak 
komisyona malsandığma tevdi edecek
leri teminat makbuzlariyle ticaret 0 • 

dası vesikasını hamilen müracaatları 
ilan olunur. (İ224) 2459 

Yol tamiratı 
Ankara Valiliğinden: 

Ke§if bedeli 178550 lira 51 kuruş
tan ibaret bulunan Ankara - Kırşehir 
yolunun 80-1-000 - 103+SOOUncU ki
lometreleri arasında toprak tesviyesi, 
sınai imalat ile esaslı tamirat işi kapalı 
zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Ekailtme 6-6-938 pazartesi günü 
aaat 1 S de Ankara vilayeti dainıt encil
meninde yapılltaktır. İsteklilerin teklif 

münıkasası 
lurk Hava Kurumu Genel Mer

kezinden : 

1) Ankara TUrk Ha.va Kurumu mer
kezi ve Tilrkku9u okulu binalarının 
iıhata duvarları ve aafalt yolu yaptırı
lacaktır. 

2) Ketif bedeli (10431) lira (13) ku-
ruştur. 

3) Muvakkat teminat (78Z) liar (33) 
kuruftur. 

4) Proje ve )reşif evrakı (1) lia mu
kabilinde Haıva Kurumu hesap işleri 
~ubeeinden alınır. 

5) İhale, 30 mayıs pazart~i günli 
saat 15 de Ankara Hava Kurumu mer
kezinde kapalı zarf uıuliyle yapıla
caktır. Teklif mektupları, ihaleden bir 
saat eveline kadaı altıncı maddede 
gösterilen ~esikalarla birlikte bir mak
buz muk'abilinde Genel sekreterliğe 
teslim edilmelidir. 

6) İatekli1erin, Nafıa vekUeti tara
fından verilen müteahhitlik vesikasiy
le (2490) sayılı kanunun ikinci ve ü
çüncü maddelerinde yazılı vesikaları 
haiz olmaları lazımdır. 2905 

Muhtelif plônör 

malzemesi alınacak 
Türkkuıu Genel Direktürlüğün -

den r 
1. - Planör inşaatında kullanılmak 

üzere muhtelif boya ve tutkal, çelik 
saç ve boru, muhtelif tel, civata 
ve somun, rondela, tandör, kontrplik, 
çam kalası, radanza, kaplama bezi, H'is
tik kablo ve saire satın alınacaktır. 

2. - Muhammen bedeli GÜMRÜK
LÜ VE KURUM TESLİM 48.370,30 
lira, ilk teminatı 3.627, 77 liradır. 

3. - Eksiltme kapalı zarf ust.ı;iyle, 
26 mayıs 1938 çar,amba günü saat 15 de 
Türk Hava Kurumu Genel merkezi 
binasında toplanacak Tilrkkuşu satın 
alma komieyonunda yapılacaktır. 

4. - Alinacak malzemenin tam lis
tetıi, fennt evsafı, ebil~ tartnamcsi 
ve mukavele müsveddesi Ankaarda 
Türkkuşu İkmal bürosundan, İstan
bulda piyango direktörlüğünden pa
ruız verilir. 

5. - Teklif mektupları, 2490 sayılı 
kanunun kapalı urf usulüne temas e
den maddesi hUkilmlerine uygun bir 
şekilde kapatılmış olarak ihale saatin
den bir saat evetine kadar Türkkuşu 
ikmal bürosuna ~rilmiş olmalıdır. 

6. - İsteklileirn belli gün ve saatte 
vetaikleirle beraber müracaatları. 

(2904) 
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1 
üçu ı an _şar arı 

Satılık - Y eni1Chir Ccbccıde Kuç .. .. . • . 
pta satılık inşa.ata elverişli analar. Dört sat:rl.ılc kuçuk ilanlardan ·ı • 

ça 2427 Bir defa ıçın 30 Kuruş 
Telefon 2406 itki defa }çin .50 Kuru$ 

·cıe . Üç defa ic;in 70 Kuruş 
Satıbk - Yenişehir Cebecı ırat Dört defa için so Kuruş 

getirir satılık apartımanlar ve evler Tc- Devamlı küçük i16.nlarm her defası için 
lefon 2406 2428 10 kuruş alınır. M<!sela 10 defa neşredi-

Acele Satılık- Çankaya mevkiinde llecek bir ilan için ı~~ kuruş alınacaktır. 
Bir kolayhk olmo.k uzere, her sa.~rr, ke-

Küçük Esat yolu üzerinde 4 yol ağz~ lime aralarındaki boşlukl~r !?~st~s:ıa 
5500 metrelik bir yer Bankalar caddesı 30 harf itibar edilmiştir. Bır küçük .lan 

120 harften ibaret olmabdır .. 
terzi Atamer. 2724 IDört satırdan fazla her satır için ayrrca 
Sablık- 37 model 2 Şevrole 1 Ford 10 kuruş alınır . . 

acele satılıktır. Bankalar caddesi Çl- """'"'"'"""'""""'"'""""* '"'"*'*' 
cen Yurt sokak No. 9 Ahmet Raif. Kiralık daire- Müdafaai hukuk cad-
~ 2 772 desinde Sakarya Eczanesi yanında No. 

Satılık ana - Yenişehir Mimar K.e- 51 apartmıanda 2. ci kat hava gazı elek
mal okulu karşsında Ovunluk sokak ve trakli Sakarya ec.ıanesine müracaat. 
Yüksel caddesi kö1esinde 27 M. cephe- 2813 
li 630 M. Murabbaı. Tl. 1477 2786 Kiralık-Yeni§ehir Sihat vekaleti kar-

Acele satılık arsa - İsmetpaşa ma- §~sında Çağatay sokak 7 _ B No. da 2 
hallesiru:le Aykut sokağında 30'2 M. oda müstakil yaz için gayet ehven. Sa
Murabbaında bir arsa Sebat otelinde bahları 9 da müracaat. 2859 
Nihat Temiz'e müraca~t. 2798 Kiralık Bağ_ Seyrandadır. 4 odalı, 

Sablık Motosiklet - Az kullanılmış evi, kuyusu meyvalı ağaçlan da vardır. 
Triumph marka dokuz beygir sepetli Tel: 2092 ye müracaat. 2869 
motosiklet. Ankara Postrestant Ziyaya Kiralık _ Dikmen deresine nazır ka-
mektupla müracaat. 2811 ğir bina ile on dönüm mamur bağ kira-

Sablık villa - İstanbulda merkeze lıktır. Ticaret odasında Suphiye müra
yakın havadar denize bakar kiralık bir caat. 2871 
kati havi çiçek ve meyva bahçeli yeni ·Kiralık - Dernirtepede zemin kat 2 
bir villa satılıktır. Terkos gaz, sıcak su oda kiler, banyo, mutbak kömürlük. 
kalorifer vardır. Ankara Cihan otelin- Akbay soakğı No. 9 Z877 
den sorunuz. Tl. 177 S 2820 

Acele aablık hane - Devlet Şurası 

yanında 800 M. bahçe içinde Elgün so- Jş \'erenler : 
kağYnda 5 No, Jı haneye müracaat. 

2829 
Acele satılık ev - Dikmende en na -

zır yerde 6 dönUm bağlı. Telefon. 2487. 
Vahdi Doğruer. 2838 

Sabhk Motosiklet - İyi kullanılmış 
AkümüHitör, elektrik kornalı 3 vites 
küçüktür. Kooperatif arkası Esendemir 
apartıamnı akşamlan müracaat. 2870 

Acele satılık arıa - "'y eni§Chir Se
lanik cad. 423 - 590 M. uygun fiatla ve-
rilecektir. Tl. 1538 2901 

Satılık arsa - İstasyon arkasında l
marca parsellenmi~ muhtelif çapta H. 
Alıcıoğlu Ti. 1538 2902 

Acele ıatıbk ev - Yeniıehir . Onur
luk sokak 5 odalı uygun fiatla. H. Ah-
cıoğlu Tl. 1538 2903 

Lisan bilen - Yerli veya ecnebt genç 
bir bayan isteniyor. Posta kutusu 2043 
e müracaat. 2842 

Mühendis yanında çalı,acak - Lise 
veya orta mekteb mezunu gençler alı
nacaktır. Son teklifleriyle Ulus'ta mü
hendis rumuzuna mektubla mÜracaat 

2874 

l~ "arıyanlar : 

lnıaat ve sair planlar tanzim, her yer 
den temiz tersim, en kısa zamanda tes
lim edilir. Mektupla posta kutusu 321 
Ankara. 2730 

Fransızca dersleri - Diplomalı ve 
tecrübeli bir bayan tarafından verilir. 
!~tihanlara hazırlık. !~ıklar caddesi 

Kiralık : Neca~i bey okulu yanında No. 2 birin -
• • 1 • . • ci kat. · ~797 . 
. Kiralık- Dükldn, mağata, ardiye 

1
" Muhasebe dersleri - _Tecrübeli bir 

ve iki oda .P?l$ta caddesi Naci l{ıCnnan 1
'bay taraf~dan e~ çok Üç ayda mÜkem

apartnnaru Pasİajdaki kahveciye tnti- melen öğretilir. Ulusda A. U. rumuzu
racaat. 2812 na mektubla müracat. 2868 

İstimlak edile~ binalar yıktınlacak 
Ankara Defterdarlığından : 

Ada 
No. 

331 
331 
3l1 
331 
331 
326 
326 
326 
326 
323 
323 
323 
325 
325 
325 

1696 

327 
327 
327 
327 

. 321 
321 
321 
321 
322 
322 
322 
322 

Parsel No. 

13 
10 ıı. 12 
4, 5 
7, 8, 9 
1, 14, 15 
19, 20, 21, 22, 23, 24 
12, 13, 14, 15, 28, 18 
8, 9, 10, 11 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 25 
8, 9, ıo, ıı, 12, 13 
6,19,18,22,23,17 16 24 zc 14 

' J 1 ""' 1, 2, 21, 3, 4, 20, 5 
8, 23. 10, 11, 31 
21, 29, ıs, 16, 17, 18 
1, 2, 20, 21. 4, 5, 6, 7 

M•uhamrnen lreşif bedeli 
Lira Kuruş 

1430 
2300 
1480 
1630 
2660 
2110 
2280 
2260 
2345 
1550 
2330 
2570 
2200 
2310 

, 2630 

Ada Üzerinde ve lise hududu 2900 
haricindeki bilfunum hane ve 
dükkan saire. 
17, 18, 19, 20, 21 1710 
10, 11, 12, 32, 34 1580 
7. 8, 9, 26, 22, 23, 24 2020 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 25 1920 
7, 8, 26, 30, 9, 10, 29 1860 
11, 12, 21, 22, 23, 24, 18, 19, 20 2330 
1, 28, 27, 3, 4, s, 6 1580 
13, 14, 15, 16, 17 2700 
1, 27, 28. 3, 4, 23, 24, 25, 26 2545 
5, 6, 1. s, 9, 10, 11, 12, ı3, 14, ıs 1760 
16, 17, 18 1290 
19, 20, 21, 22 2650 

•i 

Muvakkat 
teminatı 

Lira kuruş 

107 25 
172 50 
110 
122 25 
199 50 
158 25 
171 
167 
175 88 
123 75 
173 75 
192 75 
165 
173 50 
197 25 
217 50 

128 25 
118 50. 
151 50 
144 
139 50 
179 75 
118 50 
202 50 
190 S-0 
132 
95 75 

198 75 

1 - Tıb fakültesi inşa edilmek üzere sıhhat vekaletince istimlak edilen 
Nümune hastahanesi civarında kain ve yukarda gösterildiği üzere adalara a-
it parsellerde mevcud bilfunum mebaninin yıktırılması ve enkazının beledi-
yece gösterilecek ~ahalle nakli ve yerin~n mevcud yollar seviyesine kadar 
inşaata mUaaid bir şekilde tesviyesi. • 

2 - Yukarıda gösterildiği üzere her ada hizasındaki muhtelif parseller 
birden ve kapalı zarf usuliyle ihale edileceklerdir. 

3 - Yıkma ve enkazının nakli işine aid ke~if bedelleri ve muvakkat temi· 
natları hizalarında göstrilmiştir. 

4 - Kapalı zarfla arttırma. 16.5.938 tarihine müsadif pazartesi günü saat 
15 de defterdarlıkta müteşekkil satış komisyonunda yapılacaktır. 

5 - Kapalı zarfla arttırmaya girebilmek için isteklilerin hizalarında yazı
lı muvakkat teminatlariyle birlikte nafıa müdürlüğünden alacak.lan fenni 
ehliyet waikaaı getinneleri. 

6 - Talihler teklif mektublarmr sözü geçen saattan bir saat evel komis
yon başkanlığıan makbuz mukabilinde vermiş olmaları. 

7 - İsteklilerin fenni ıartname ve keşif raporlarını görmek üzere milli 
emllk müdürlüğüne mUracaatları. (1260) 2581 
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