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tersaneyi, havuzları ve İstinye doklarını gezdi Başbakanımız 

G. İ. R. 
1 • 

1 ingiliz Kral ve Kraliçesinin 
• • 

Kararnamesının 

ilk dört aylık 
neticeleri 

'Geçen temmuz ortaları~~ ~oğru neş· 
redilen Genel ithalat repmı (G.1.R:) 
kararnamesi 'hakkın la kamoyu tenvır 
etmek istiyen sayın Başbak~ımız c:
lal Bayar, (o zaman Ekon~~ ba~a~~ ı
di), gazetecilere şunları soylemıştı. ~ 

_ Memleketimizde hayat pahal~/rgı 
s.ebeblerinden biri de milli ekonomıın:z 
ve milli korunma bakım111dan aldıgr
mız tedbirlerdir . .... bunlardan aza~ı 
surette istiiale ettik. Fakat öyle bı_r 
etape vasıl olduk ki artık buların bır 
kısmından feragat edebiliriz. Hatt.a ~u 
sefer de milli ekonomimiz bunu ıstıl
zam ediyor. K,ontenjan, yani ~ir kısım 
ınalların hi~ sokulmaması ve bır kısmı
nın ise ancak mahdud mikdarlarda so
kulması sistemi, ticari hayatı sıluyor: 
du; karışık ve müşkül bir idare ~istem_ı 
vücuda getiriyordu; fiatları yuksel~ı: 
yordu; millz istihsal ü~e~i?de harıcz 
rekabet elemanının tesırını azaltıyor-

du . 
..... kontenjan sisterni11e nihayet 

yermek kararını almış b~!un~~~ruz. 
.Ana prensi pimiz ş.~du_r :. guıı_ı.rugu v~
:rildikten sonra. Turkıyeye ıthal edıl-
miyecek m~ bırakı::-am~k:·· 

Bugün içın henuz ıs.tı.krarını b~Ia: 
ınsmış olan piyasa, yenı ıthal8.t reJlmı 
ile büyük canlrlık ~az~nacak~ bir_. yan
dan da ithracatın ınkı~afz ımkanları 
temin edilmiş olacaktır ... ,, • 

Ba';b~~iim;ü;~!t;ci1;;ıe .. 1~biı;~. 
linin intişar ettiği gün resmi gazetede 
çıktı ve ertesi gün tatbik olurunağa 

başladı. . . . . . ı 
Bµgün iddıa edebılırız kı Başbaka-

ııımızm tahminleri tamamiyle tahak-

ltuk etmiştir: . . 
15 temmuz 1937 tarıhınden sonra a· 

ğustos, eyJUl, birinci ~e ikinci . teşr~n 
la l'thalatı ile tahdıd devresıne aıd 

ay rı oth ı A 
1936 senesinin aynı ayları ı a atı ara-
•mdaki farkların türlü bakımlardan 
tetkiki neticelerini gösteren c;edvell~r
de mütalea ettiğimiz rakaınlar bu ıd· 
diamzzın delilleridir. Rakamlara baka· 

lım: o r 
1936 run bu 4 ayında 30.4~0.0 O ıra-

lık mal ithal etmiştik. 1937 nın a~nı ay· 
ları zarfındaki ithalatımız yekunu 42 

·ı 718 000 lirayı bulmuştur. Ser· 
mı yon . A h' 
best ithalat rejiminin ithalat le ıne te~ 

. . _. f k 12 278 ooo liradır. Yanı 
mm ettıgı ar · · 
ithalat yüzde 44 fazlalaşmıştır. d 

B f lal - hangi eşya fasılların a u az ıgın .. • eti .. ··ı .. ldug~ unun hakikate.n ogr • 
goru muş o fasılla· 
ci bir mahiyeti vardır. Bu eşya_. . 

1
. 

·· e yun ıp ı· 
rı şunlardır: Deriler, yun v 
gw i yün ve kıl mensucat, meyvalar, ş~

, 1 g~al". ve ko· 
ker ve mamulatı, tohum ar, a . :ı a-
mür ve kereste, kağıd ve tatbıkatı, pve 

k . l·-1· amuk mensucat, k.eten 
DlU lp Jg P }At d 
kendir mensucat, lastiş ve marnu a 1

' e 
)At bakır ve ha· mir ve çelik ve mamu a ı, . 

.. 
• 

Deniz yolları hesabına Almanyada yaptırılan gemilerimizden biri: Hatay 

Ba11bakanımız Celal Bayar 

/ Havuzların derhal tamiri 
için kat't emir verildi 

• 
/ıtinye fabrikası bütün gemi akaamını 

yapan bir fabrika halini alacak 
ISTANBUL, 19 [TELEFONLA] 

Batbakan B. Celal Bayar bugün öğle yemeğini Hariciye ve 
Dahiliye Vekilleriyle birlikte Perapalas'ta yedikten sonra Deniz • 
bank Umum Müdürü Yusuf Ziya Oni§'i ve bugün lstanbula gelen 
Merkez Bankası Umum Müdürü Salahaddin Çam'ı kabul etmiı 
ve saat 16 da refakatinde Hariciye Vekili olduğu h~lde Haliç'te· 
ki Valide kızağına gitmiş, burada deniz kumandam tarafından 
karşılanmış ve yeni denizaltı gemilerimiz, eski tersane hakkında 
kumandandan izahat almış, tarihi kadırgalan seyretmittir. Ka· 
dırgalarm çürümelerinin önüne geçilmesi için bunlar derhal bu
radan kalöırılacaıt ve Beşıkta,'ta 15ar'baro~ tUroesinin yanında 
kurulacak deniz müzesine na1'1olunacaktır. 

• Eski tersanedeki tetkiklerden son
ra Başbakan Kasımpaşada fabrika ve 
havuzlar idaresine gelmiş, atelyeleri 
gezmiş, müdüründen izahat almış ve 
havuzların derhal tamiri için kati ka
rarını alakadarlara bildirmiştir. tık 
planda tamiri zaruri olan kısımlara 

sekiz yüz bin lira sarfı lazım gelmek
tedir. Başbakan refakatinde gene Ha
riciye Vekili olduğu halde İstinye 
Dok şirketine gitmiş, burada Yusuf 
Ziya Öniş Başbakana mevcud ve yapı
lacak işler hakkında plan üz~rinde 
izahat vermiş, atelyeler ve tesisat tet
kik edilmiştir. 

lıtanbul tersanesinde yaptırılan denizaltı gemilerimizden 
birinin infaatı 

Burada gemilerin şaftları imal e
dilebilecek, daha sonra da kazanları 

(Sonu 7 inci say/da) 

, 

Bükreşte 
Sovyel iıgüderi 

hala bulunamadı 

Gönüllülerin çekilmesi • • 
ıçın 

Karışmazhk ttilt komitesi 
yeni bir toplantı yapacak 

F ransava seyahatleri 

1 ki demokrasi arasındaki büyük 
tezahürüdür dostluğun güzel bir 

• 
Fransıı ve ingiliz gazetelerinin yazdıkları 

Kıral Jorj rJe Kıra/içe Elizabet 

B. Şükrü Kaya 
buPn geliyor 

İstanbul, 9 (Telefonla) - Bir müd
dettenberi şehrimizde bulunan iç Ba
kanı ve C.H.P. Genel Sekreteri Bay 
Şükrü Kaya bu akşam ekspresle An· 
karaya hareket etmiştir. Bakan Hay
darpaşa istasyonunda vali, mebuslar 
ve bir çok dostları tarafındann uğur
landı. B. Şükrü Kayanın cenub vila
yetlerinde bir tetkik seyahatine çilk· 
masından bahsolunmaktadır. 

Londra, 9 (A.A.) - Politik mahfil· 
ler, İngiltere kxralmm önümüzdeki 
haziran ayında Fransaya yapacağı se· 
yahate çok büyük bir mana atfetmekte
dirler. Bu haber, \imdiye kadar gizli 
tutulmuştur. ' 

Bu karar, kıra! ve kıraliçcnin Hin· 
distanı ziyaretlerinin tehir edilmesin· 
den sonra alınmıştır. Bu münasebetle 
ingiliz kabinesinin hiç de emniyetli ol· 
mayan enternasyonal vaziyetten dola
yı kıralın uzun müddet uzaklaşmasına 
muvafakat etmemiş olduğu tebarüz et• 
tir ilmektedir. 

Fransa'yı ziyaret eden ikinci 
ingiliz kıraliçesi 

Londra, 9 (A.A.) - İngiltere kıral 

(Sonu 7. inci sayfada) 

Fıkra 

Söylemek ve yapma it 
Bir hemşeri lstanbulu baştan başa 

yıkıp yeniden yapmak, bir başkası bu• 
günkü hfılini hiç bozmamak, bir üçün· 
cüsü abideleri yıkmak, bir dördüncüsü 
bilakis bütün planı . abideleri esas tu
tarak yapmak fikrinde olabilir. Gay
ret . edersek sadece lstanbul için belki 
de yarım milyon biribirine benzemez 
mütalea toplayabiliriz. Herkesi söyle· 
mekte serbest bırakmalıdır. Hiç kim· 
seyi bizim gibi düşünmeğe cebredeme
yiz ve herhangi bir i d d i a 'yı ne bir 
gurur, ne de bir şeref davası telakki 
etmemeliyiz. litası kalay ve halitası, alatı basarıye 

f 
, . makinalar mahrukat ve 

~e ennıye, ' . . 
züyutu madeniye, ecsaınx kımyevıye, 
şibih kaleviyat, çocuk oyuncakları. 

Bükre§, g (A.A.) - Dış bakanlığın· 

dan tebliğ ediymiştir: Sovyetler Birli -

ği elçiliğinin birinci se~rete~ ~· Kuko
lief ile Tas ajansının mumessıli B. ~od· 

Toplanllya B. Edenin reislik etmesi muhtemel Demir muhafızlarla 
Fakat bütün bunlar nihayet m ü • 

ta l e a ']ardır. 
iş icra safhasına girdiği zaman, hü· 

küm i h tıs as 'ındır. lşte biz burada 
şaşırıyoruz. Ağrıyan dişimizi kendi
miz çekmeyiz; boğazımızın şişini 
kendimiz tedavi etmeyiz; bozulan e
lektrik tesisatımızın herhangi bir nok· 
tasma dokunmaktan korkarız. Fakat, 
her nedense, birini belediye reisi yap
tınız mı, yahud, birine bina yaptırabi
lecek kadar para verdiniz mi, o, bir· 
denbire şehirci veya mimar kesiliyor. 
lhtısas denen şeyi, artık, kendi keyfi 
emrinin basit bir y a n k ı 'sı addet
mek hoşuna gidiyor. 

Bu fasıllardan bazıları ü;eriı:d.e de 
bilhassa durmalıyız: Mesela derı _ıtha· 
latımız ııo.ooo liradan 614·0?0 lıra~a 

k Ancak bu artışta dıkakte la-
ç~kmılştır. 'bet şudur ki yaş ve kuru, fa-
yı O an Cl • d 'l 
k . tle işlenmemış erı er ye

at umumıye Ası deri 
kunu kabartmıştır. Bunun mana dd 
sanayiimiz muhtaç olduğu b.~ ma e
yi getirtmiş deınek değil mıdı~?l Bu~a 

k b'l l"ks sayabileceğimiz ış enmış 
nıu a ı u kilnu topu 
ve kürklük derilerin artış ye 

topu 107.000 liradı·~· .
1 

·-ızden do-
milli endustrı erı .... Gene k · likleriyle 

k .. e paIDU lp ' 
umacılık . yun v . h lat ap 

2.017 .ooo liralık fazla ıtle~etimizd~ 
mıştır. Bu ipliklerk .meşm halde d'-> -
k ). gelece tır. u 
umaş ha ıne . . . 'hti a lan gittik· 

kuma endüstrımızın 1 Y ç . · d 
dı Bunu ınernleketımız e 

f 7 ubat saat 18 de, dış bakanlıgına 
rol, kş Sovyetler birliği işgüderi B. 
ge ere M" k • 

k , un 6;2 akşamı ırea so agı Buten on A 

adaki hususi ikametgahından 
12 numar y 1 . 

1 b. şekı'lde kayboldugunu e çı -
esrarı ır . 
lik of örünün, sekreter~ -~y~ı .~şa~ e· 
vin! bıraktığım bildirdıgını soyle~ı.~-. 
1 d

. B Butenko 7 şubatta elçılıge 
er ır. . . B d f . BB Kukolıef ve o ro 
gelmeyınce, · 
k d

. . . de aramı"larsa da bulama -en ısını ev '$ y 

mışlardır. Bunun üzerine, dış bakanh~r 
d h ı .. ddeiumumiyi haberdar etmış 
er a mu hAki .. 1 .. ddeiumumi de istintak a mı ı e 

bv~ 11:1kut e Bükreş polis direktörlüğü -
ır ı e v .. 1 .. ~u .. 

nün ve devlet emniyet direktor ug nun 
yardımiy1e tahkikata başlamıştır. 

Fon Ribbentrop 
çe artmakta r. ld'~ı·ne ve hal· . · · yükse ıg • 
refah sevıyesını_n. . ·ine delil addede- d g ,· d ıyor 
km daha fazla gıyındıgk. M rinos ipli - Lon raya 
biliriz. Fakat Bursadadıı emı verme· Ribb n b"t"n ran man Beriln, 9 (A.A.) - B. Fon e • 

B. Van Sittarfln Romyı 
yahut B. Cianonun Londrayı 

ziyaretlerinden bahsolunuyor 
Londra, 9 (A.A.) - İhzari işler kafi 

derecede ilerlememiş olduğu için tali 
karışmazlık komitesi bu hafta değil, 
gelecek haftanın ba~mda toplanabile
cektir. 
Halihazırda münakaşa edilen güç

lüklere yol açacak noktalar şunlardır: 

1 - Gönüllülerin esaslı surette geri 
alınmasının muhariblik haklarının ta
nınmasını intaç edecek bir amil telakki 
edilip edilmiyeceği. 

2 - Her iki taraftan hangi nisbet i
çinde gönüllülerin geri alınması lazım 
geldiği, 

3 - Projenin icab ettireceği masari
fe iştirak meselesi. 

ği fabrikası u u b fasıldaki artış trop dün Hitler ile görüştükten sonra 
ğe başladıktan sonra u .d. ? B' d'' ·· t'' Dün ak-. edecek mı ır · ır - Berhtcsgaden'den onmuş ur. 
bu nısbette dev~m lacak yeni is- Neu ath ile de müzakerede bu- Dış bakanı B. Eden öğleden sonra 1-
kaç ay daha geçıp de yapı bını azçok ş!am vonf ~bbcntrop ingiliz ricali· tal ya büyük elçisini ve sonra da alman 

. 'kl b' bunun ceva unan on , 1 h .. 1 tatıstı er ıze. j veda etmek üzere bu ak~ Londra· 1 mas a atguzarını kabul ederek span-
( Sonu 7. inci sayfada ) ,.. ,.. ;: hareket edecektir. y_a meseleleri hakkında görütmüftüı:. 

Karıtmazlık komitesi reisi 
Lord Plimut 

Toplanıı çok mühim olacak 
Paris, 9 (A.A.) - Gazeteler, İspan

yadaki gönüllillerin geri çağmlması et
rafında dün Londrada yapılan görilş -
meleri ve aynı zamanda ingiliz - italyan 
müzakerelerini mevzuu bahs eylemek
tedir. 

( Sonu 71 inci sayfada ) 

Romen hükümellnln 
araları a~lldı 

Bükreş, 9 (A.A.) - "Demir muha
fız,, teşekkülü, son müsademelerde ba
zı ad.sının jandarmalar tarafından ol
dürülmesini veya yaralanmasını pro
testo maksadiyle, seçim propagandası
na iŞ:tirak etmemeğe karar vermiştir. 

Fakat umumi seçime iştirak edecektir. 

Bu kararı ilan eden beyannamede, 
"Demir muhafız" partisi hükümetin 
tahriklere mukabele etmiyeceğini, hü
kümete yardım etmiyeceğini ve fakat 
milliyetperver bir hükümet mevzuu
bahs olması sebebiyle, biç bir güçlük 
de çıkarmıyacağmı bildirmektedir. 

Mutedil mahfillerde, bu kararm tak~ 
tik mahiyette mülahazalardan ileri gel
diğini, demir muhafızların kendisine 
karşı tenkil tedbirleri alınması için hü
kümete vesile vermek istemediği bildi
.riliY.or. 

Bu meseleden bugünlerde sıksık bah 
serlişimizin sebebi, bir zamanlar ve bir 
müddet için, hürmet edilegelen bir e
sastan, yavaş yavaş ayrılmdığrnı gör
mekliğimizden, ve bu ayrılışrn da bir 
çok maddi manevi ziyan/ara mal oldu
ğunu veya olacağım bilmekliğimizden
dir. lstanbul planı ve imarı davası ile 
birlikte, p J an c ı 1 ık ve imar -
c ı 1 ık prensiplerinin de yeniden tan
zim edilmesi lazımdır. Büdce mesuli
yeti ne ise, plan mesuliyeti de o olma
lıdır. Şarklılık itiyadlarına ağır gelen 
bu sadakat, Kemalist Türkiye imarcı
lığı için, bilakis şerefli bir şey • 
diz:- - Fatay 
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Yabancılarla spor temasları 
Spor federasyonuna dahil bulunmıyan bir takım kulüblerimiz var. 

Ewela bunlara ne isim vereceğimizi tesbit etmekle iş~ başlamalıyız! Bu, 
tabii İstanbul gazetelerinin kullandıklan "gayrı federe'' gibi korkunç 
bir tabir olmryacaktu. Fakat ne? •'infedere" mi? Bu da pek fransızca. 
"Federe dışı" mı, bu da hoşunuza gitmedi tabii! Neyse mesele bu tabir
de değil, asıl, lstanbula gelen bazı ecnebi takrmlann bu neviden federas
yon dışı kulüblerin ekipleriyle karşılaşmak imkanını bulmalarmdadır. 

içlerinde türk kanından kimse bulunmıyan ve bir nevi cemaat teşki
latım andıran bazı İstanbul kulübleri var ki, sık sık, yabancı takımları 
davet ederek onlarla maç yapmakta ve hemen daima da yenilıriektedir
ler. Yenilmeleri pek tabii bir hadisedir, çünkü Avrupanm birinci sınıf 
ekipleriyle karşılaşmak iddiasında olan bu kulüb]er, birinci küme takım
larımız arasında ancak beşini altıncı derecede bir kıymete maliktirler. 

Sporda yenmek ve yenilmek ehemiyetli değildir, diyeceksiniz. Fakat 
her yerde, enternasyonal temaslara milli şeref bakımından bir kıymet 
izafe edildiğini de inkar edemezsiniz. 

İstanbula gelerek federe olmıyan kulüblere karşı kolay galibiyetler 
temin eden ecnebi takımları, emin olunuz, memleketlerine döndükleri 
zaman Türkiye'nin en kuvvetli kulübleriyle karşılaşmış olduklarım 
yaymaktan çekinmiyeceklerdir · • Türk futbolu, mesela İngiliz futbolu 
kadar Avrupa'da içli dışlı tamlmış olmadığından bu rivayetlere inana
cakların sayıları da elbette pek kabarık olacaktır. 
Şu tıalde, böyle aleyhimizde bir propagandaya vesile verecek spor 

temaslarının kendi şehirlerimizde ve gözlerimiz önünde yapılmasına 
neden "müsaade ediyoruz? 

Balkanlarda bir çok türk azhkları var. Bunlar, kendi aralarında spor 
teşekkülleri yapmaya kalkıştık.lan zaman, ecnebi takımlarla temas me
selesi şöyle dursun, bu teşebbüsleri, çıkarılan bin türlü engellerle balta; 
lanmı§, ve türklerin cemaat kulübleri kurmalarına müsaade edilmemiş
tir. 

Biz, müsamahamızın ve insanlık hislerimizin geni§liği ile hakh ola
rak iftihar ediyoruz. Fakat bu müsahamayı, kendi aleyhimizde hüküm
ler verdirecek bir kayıdsızhğa kadar vardırmamaya da dikkat etmeli
yiz. - YAŞAR NABİ 

İ'lk mekteplere 
ahnan küçük 

yaştaki talebeler 
Kültür bakanlığı, ilk okullara kayıd 

ve kabul için kültür idarelerine müra· 
caat eden ve fakat nüfus hüviyet cüz· 
danlarında yaşları küçük olarak yazılı 
bulunan çocuklar hakkında yapılacak 
muameleyi tesbit etmiştir. Bakanlığın 
tesbit ettiği esaslara göre, nüfus hüvi
yet cüzdanlarında yaşları küçük yazıl
mış ve ilk okula girebilmek üzere yaş
larının tashihi için alakalı mahkemeye 
müracaat edilmiş olan çocukların yaş· 
larının düzeltilmesi hakkında mah· 
kemece bir karar verilmeden önce 
bu çocuklar oku,i.aı:a alınmıyacaktır. 

Yaşlarının düzeltilmesi için mahke
melere müracaat ettiklerine dair aldık
ları vesika üzerine evelce okullara 
kaydedilmiş olan talebeden velilerine 
okul idarelerince dört ay mühlet veri
lerek bu müddet zarfında yaşlarının 
düzeltildiğin~ dair mahkemeden ka
rar almatnıf veyahud çıkan karara gö
re okula girecek yaşta olmadıkları an
laşılmış olan çocuklarm okul ile alaka
larının kesileceğine dair kendilerine 
tebligat yapılacak ve bu müddetin so
nunda verilen direktif dairesinde ha
reket olunacaktır. 

Köy okullarında ziraat 
dersleri 

Ecnebi paralar1nın 

vasati fiyatleri 
Finans bakanlığı, damga resmine ta

bi evrak ve senedlerde zikrolunan ec
nebi paralarının altı ayda bir tayin o
lunan vasati fiatlarını tesbit etmiştir. 
Evrak ve se.nedlerde zikrolunan ecne
bi paralarının tilrk parasına tahvilinde 
tesbit edilen vasati: fiatlar göz önüne 
bulundurulacak ve ona göre daınga 
resınialınacaktır. Ecnebi paralarının 

vasati fiatlannı yazıyoruz: fransız 

frangı 4.20, dolar 126.10, liret 6.30, bel
ga 21.15, drahmi ı,ıo, tsviçre frangı 29, 
leva 1,25, florin 69,30, kuron, 4,20, zloti 
23,35, pengU 25, §iling 23,35, pezeta 7 ,30 
mark 50,30, ley 1, dinac 3, yen 36,20, İn
giliz lirası 627,05, Mısır lirası 647,05 
ruble 21,35, İsve!i kuronu 32,15 kuruş
tur. 

Kimsesiz yavrulara 

yardım edenler 
Bayan Rukiye BangUoğlu tarafın· 

dan kimsesiz yavrulara elbiae alınmak 
üzere (50) lira; Almanyada Karlıruhe~ 
de İstihkam Teğmeni Bay Bekir Tur
gay tarafından 10 lira iane göndcril
mi~ir. 

Gerek sayın Bayanın ve gerekse 
Teğmenin bu hayıırseverliklerini Ku· 
rum şükranla kar,ılar ve kendilerine a
çık tcşekkUrlerini ıunmayı bir vazife 
bilir. 

ihracatı 
kontrol 

Yeniden bakanlıfa 

alınan memurlar 
Ekonomi bakanlığının bir kanuna 

müsteniden ihracat işlerini kontrol et
mek üzere vücuda getirmiş olduğu teş
kilat faaliyetine devam etmektedir. 
Haber aldığımıza göre, bakanlık, yük
sek mekteb mezunları arasından seçi
len ve ihtısas kursundan geçen kontro
lörlerinin çalışmalarından memnun 
bulunmaktadır. İhracat işleriyle uğra
şan tüccarlarımız da yapılan müraka
beni.n şeklinden ve neticelerinden fay
dalar gördüklerini söylemektedirler. 

Ekonomi bakanlığı kanununun hü
kümlerini tamamiyle yerine getirmek 
için bu teşkilatı büyütmek ve yeni ele
manlar almak kararını vermişti. Bu 
maksadla bundan bir müddet evel ga
zetelerle vaki davet üzeri.ne birçok 
gençler bakanlığa başvurmuşlardı. 

Bakanlık, isteklilerin yüksek iktısad 
ve ticaret, hukuk, mülkiye mekteb ve
ya fakülteleri mezunu olmalarını, as
kerliklerini yapmış bulunmalarını isti
yordu. Alakalı daire birçok talihler a
rasından ilan şartlarını haiz 60 kişi a
yırmıştı. Bu defa bunlar arasından sı
hi durumları kontrol iı;lerind~ çalış
mağa uygun olan, başka bakanlık ve 
devlet dairelerinde halen vazifeli bu
lunmayan 18 genç hizmete kabul edil
mişlerdir. Bu gençlerin lisan bilmeleri 
tercihlerine sebeb olmuştur . 

Bunlardan 14 ü yüksk iktısad ve ti
caret, ikisi hukuk biri mülkiye mekte
binden ve biri de yüksek iktısat ve ti
carete ilaveten Lozan üniversitesinden 
mezundur. 
Aşağıya isimlerini yazdığımız bu 

gençler, 1 marttan itibaren Ankarada 
açılacak hububat kursuna i~tirak ede
cekler ve diğer ihracat maddeleri üze
rinde 'de çalıştıktan sonra muhtelif 
yerlere tayin edileceklerdir. 

Namzedlere kurs bitince 100 lira ile· 
ret verilecektir. Kursu muvaffakiyetle 
bitirenler, kadro maaşı olan 200 liranın 
150 lira.siyle vazife alacaklar ve sonra 
çalışmalarına göre zam göreceklerdir. 

Yeni kontrol namzedlerinin isimle· 
rini yazıyoruz: 

Abdullah Aksu, Abdülmennan Yiği
ter, A. Nedim Ayzan, Salahaddiın Ay
dın, Şemsi Baysal, Muhlis Pekiçten, 
Sabri Pozan, Mehmet Süleyman, Sadi 
Fuat Çavuıııoğlu, Vedat ~o"I'"•osı_., 

Ekrem Çopkil, Fikret Saynur, İzzet 
Baştuğ,' Emin Ali Tolan, İhsan Kamil 
O'ner, Muhtar Ertan, Muammer Ök
tem, Hayreddin Güleryüz, 

Dahiliye tayinleri 
Son teşkilat kanununa göre dahi

liye vek!leti mahalll idareler umum 
mlidürlüğii şube müdürlüklerin~ Hil
mi Yurdakul, Bahaettin Koldaş ile 
Dilaver Argun, şube müdür muavinli
ğine de müdürlük şeflerinden Hilmi 
Dağcı tayin edilmitş.1 

30~paralık posta pullan 

Vakitsiz bir ölüm 

Merhum Durıun Çelik 
Dün, kıymetli bir gencimizi daha 

toprağa verdik. Yüksek Ziraat Ensti
tüsü baytar fakültesi talebelerinden 
Dursun Çelik, tutulduğu hastalrktan 
kurtulamıyarak ölmüş ve dün yakın
larının ve arkadaşlarının göz yaşları 
arasında, hazin bir törenle gömülmüş
tür. 

Merhum mektebin en güzide ta
lebelerindendi. Derslerine gösterdiği 
büyük alakayı, Türkkuşuna girmek 
gibi bütün memleket gençlerinde ara
dığımız ileri bir öngörü ile tamam
lamıştı. Planör kampına iştirak etmiş, 
C brövesi almıştı. Motörlü uçuşları 
da muvaffakıyetle bitirmişti. Onun 
bu hususiyetleri ve meziyetleri, ara
mızdan ayrılmasının acısını arttırı

yor. 
Yakınlarına, Türk Hava Kurumu

na ve arkadaşlarına ıbaşsağı diler, acı
larını paylaşırız. 

Tarih fakültesi 
talebelerinin seyahati 
Dün de Tarih - Dil Fakültesinin 

arkeoloji, sümeroloji, etitoloji ve es
ki zam:ınlar tarih.i şubeleri talebele
rinden 45 kişilik bir kafile daha ar

keoloğ profesör Von der O sten ve 

profesör · Gilterbock'un nezareti altın

da büyük eti imparatorluğunun mer
kezi olan mıntakalarda arkeoloji tet
kiklerde bulunmak üzere seyahate 
çıkmışlardır. Bir haftadan fazla sü
recek olan bu seyahat Şakçargözü, 
zencirli, Nizip, Gazianteb, Karaku-

yu, Cerablis'e kadar uzatılacak ve bü
tün volların mii1+ .. 1r~s_ında bulunan ve 
tarihte pek çok savaşıarm cereyan et· 
tiği Nizip mıntakasxnda mevzularını 
çok yakmd'ln alakalandıracak sahalar 
ve harabeler göreceklerdir. 

Postada tayin 
İzmir P. T. T. müdürü Naim Gül

çin münhal Kayseri vila~i P. T. T. 
müdürlüğüne, umum müdürlük mua
melat müdürü Tevfik Din~el de İz
mir P. T. T. müdürlüğüne tayin edil
mişlerdir. 

Sinob Defterdarlığı 

Posta ve telgraf genel direktörlüğü, Açık bulunan Sinob defterdarlxğı-
yeni basılan 30 paralık posta pullarını na Bingöl defterdarı Hikmet Koç ta-
satrşa çıkarmıştır. yin edildi. 

10 - 2. 1938 

T rakyanın kalkınmasını 
gösteren rakamlar 

,.. 

Üç yılda beş yd it k programın· 

gerçekleşti ri ld i' bir çok kısımları 
Köy kalkınmasının en geni' öl~ü

de tatbik edildiği Trakyada ilk üç se
nelik çalışmalara aid verimli netice
ler alınmıştır. Bu neticeler, köy kal
kıruna planının bu mmtakada, 1943 çe 
kadar, yani cumhuriyetin yirminci 
yıldönümünde tamamen gerçekleşmiş 
olacağını göstermektedir. 

Yılı içinde yapılamıyan işler, 

büyük küçük köylerin mali durumu 
ve imece yoliyle kollektif bir tarzda 
başarılmaktadır. Damızlık, fidanlık, 
aşılama durağı, işleri bu şekildeki 

faaliyetle halledilmektedir. 
1937 de, Trakyada köy kanunu tat

bik edilmekte olan 1200 köyden 234 -
tinde halalar yapılmış bu suretle ya
pılan umumi halalar yekfinu 1553 çü 
bulmuştur. Buğu sandığı alıınan 

yerlerin yekunu 7 dir. 1937 de 121 
köye ecza deposu alınmıştır. Bu su
retle ecza deposu alman köylerin sa
yısı 324 dür. Son senede mezbah,a ya
pılan köylerin sayısı ondur. 

Gene son senede 7 mezarlık, 7 ki
remid ocağı, 6 arteziyen, 31 muhtelif 
kurum binası, 6 hamaın, 249 kilomet
re yol yapılmıştır. Ayrıca imece su
retiyle 126 kilometre yol tamir edil
miştir. 

Trakya köylerinde 937 de b~ym
dırlık faaliyeti, bilhassa artmış bu
lunmaktadır. 1937 de 86 köy konağı 
yapılmış, 61 konak tamir edilmiştir. 
Bu sene ile beraber yapılan konakla
rın yekunu 236 yı bulmuştur. 30 köy
de misafir odası yapılmıştır. O'ç sene
de tamir edilen ve yeniden yapılan 
misafir odalarının sayısı 169 dur. 

Yangın söndürme aleti alan köyle
rin sayısı 141 dir. 80 köye posta ku
tusu konulmuştur. 55 köyde cumhu
riyet meydanı yapılmıştır. Böylelik
le Uç '!lenede yapılan meydanların sa
yısı 170 şi bulmu,tur. 

Kalkınmanın en büyük eseri, mek
teblerde göze çarpmaktadır. 1935 de 
82, 1936 da 65, 193? de 154 mekteb ya
pılmıştır. Yekfin 211 dir. Bundan baş· 
ka gene Uç aene içinde 215 mekteb ta
mir edilmiştir. Mekteblere ders leva
zunı temin edilmiş ve 40 mektebe ör
nek tarla temin edilmiştir. 1.l'ç sene 

İ~~ir:ıizde. m~aÜimierin e~ bUyük d;rd 
!erinden biri olan öğretmen evi me
selesi Trakya köylerinde halledilmit 
g~bidir. Muallim için elverişli otura
cak bina olmayan köylerden otuz dör
dünde yeni binalar yapılmıştır. 

Köylerde 16 konfuanı aalonu a· 
çrlmıştır. Seyyar &inema ve projeksi
yonlu sinemalarla hemen hemen bil· 
tün köylerde, senenin en ehemiyetli 
ntt1111leket h&tiis.ltri göıtet-ilmi~tir. 

Köylerde 90 tavuk istasyonu açxl
mxştır. Trakyanm hemen hemen her 
köyilndeki tavuk cinsleri muhite en 
uygun gelen cinslere göre xslah edil
mi,tir. 

Trakya köylerinin kalkınmasında 
ve köylü servetinin artmasında en 
mühim bir gelir kaynağx olan arı ve 
kovan meselesi, üç senelik devamh 

bir çalışma neticesinde, beş senelilc 
planın rakamlarını vermiş bulunmak
tadır. Bugün Trakyada bin iki yüz 
köyün yüzde altmışında modern ve 
fenni arıcılık yapılmış bulunuyor. 
Kovan sayısı 1122 ye çıkmıştır. 

Arr ile beraber bütün köylerde 
köylü için masrafsız ve bir ev hay
vanı olarak taaınmümüne çalışılan 

tavşanlar için 36 istasyon kurulmuş· 
tur. 

Hayvan neslinin ısHihı işi büyük 
bir ebemiyetle devam etmektedir. Bü
tün Trakya köylerinin aygır ve boğa 
neslini ıslah etmek üzere 415 damız
lık getirilmiştir. Bu damrzlıklardan 
azam~ randıman ahnabilmesi için 142 
aşım durağı kurulmuştur. 

Trakya köy kalkınmasının U~ ıe· 
nelik çalışmasının en mühim bir ko-
1 u olan ağaçlama faaliyeti, tamamiyle 
ağaçsız 178 köyün, meyyalr ve mey
vasız ağaçlarla ve ih,tiyacı karşılaya
cak· mikdarda ağaçlanmasr gibi çoJC 
sevindirici bir netice vermiştir. Bu 
mevzu üzerinde müsbet bir fikir ve
rebilmek için şu misal kafidir: 1200 
köyün 497 sinde fidanlık kurulmut· 
tur. Kollektif olan bu fidanlıklardan 
biltiln mıntakaya her mevsimde para
sız fidan dağıtılmaktadır. Kıraç ara
ziyi yeşillendirmek için Sftdan ca
ymdan faydalandmrştxr. 

Dostunu vuran kadın 
mahkUın oldu 

!atanbul, 9 (Telefonla) - Valide 
hanındaki odasında dostu İrfanı bıçak
lıyarak öldüren Emine'nin muhakemesi 
bugün ağır cezada bitti. Mahkeme suçu 
sabit gördü ve Emineyi 12 ıene ağır 
hapse, beş yüz lira da tazminat ödeme· 
ğe mahk:U.m etti. 

Çocuk Esirgeme Kurumunun 
Kutlama Telgrafnameleri 
Çocuk Esirgeme Kurumundan; 
Ç. E. K. Genel Merkezi tarafın

dan hazırlanan ve husuat surette Vi-

rd'"rfGk~~fu1a1ma'"t~ği"af*Ttrau~ı 
her telgraf merkezinde bulunmakta
dır. Kutlulama telgrafınızın bu silslü 
kaatla muhatabınıza verilmesini ister
seniz telgraf müsveddenizin bir kögc
sine lüks kelimesini yazmanız ve tel
graf paraıından ayrıca 15 kuru' ver
meniz yeter. Kutlulama telgrafınızı 

bu süslü kaatla alan muhatabınızın 
fazla sevinç duyacağına ve zarafeti• 
nize hükmedeceğine füphe yoktur. 

lstanbulda f1rtına var 
Kültür bakanlığı, eğitmenli köy o

kullarında tatbik edilmekte bulunan 
köy okulları müfredat programı tasla
ğında ziraat işlerine hergün için bir 
ıaat ayırmıştır. Bu işler mahalli şart
lara göre çok değişeceğinden, bütün o
kulların ihtiyaçlarını karşılıyacak olan 
bir ziraat müfredatı meydana getirrne
ğe bugün için imkan görülememiştir. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Dün şehrimizde hava bulutlu ve rilı
garlı geçmiş, ısı gece sıfırın altında 7, 
gündüz gene sıfırın altında 1 derece 
kaydedilmiştir. 

Ziraat faaliy-etine ayrılan saatte her 
eğitmen, bulunduğu köyle çocuklara 
yaptırılması mümkün olan ziraat işle
rinden en mühimleri üzerinde duracak, 
bu sırada talebesine kurslarda öğren
diği faaliyet şekillerini gösterecek, 
gereken vasıtaları kullandıracaktır. Bu 
derslerde talebenin iş yaparak ogren
mesine ehemiyet verilecektir. Ziraat 
faaliyetleri arasında mevsime ve ma
halli şartlara göre hayvan bakımı, arı
cılık, kümes hayvanları yetiştirme, fi. 
dancxhk ve meyvacılrk, bağcılık, seb
zecilik, tarla ı.iraati, sütçülük gibi iş
ler yaptmlacaktır. Bu faaliyet okulun 
bahçesinde, ahır ve kümesinde, eğitme
ne veya köylülerden birine aid bahçe, 
tarla, ahır ve kümesde cereyan edecek
tir. 

Bu esaslar dairesinde gezici baş öğ
retmenler, ziraat faaliyeti hakkında e
ğitmenlere gereken direktifleri vere· 
cekler ve yaptmlacak işlerin talebenin 
seviyesiyle mütenasip olmaıına dikkat 
edeceklerdir. 

Bir kurban derm, ıizin İ· 
çin değerıiz olabilir. Fakat 
bir araya toplanan bu deri· 
ler üç milli kuram için mü· 
him bir yardımdır. Kurban 
derilerini Hava Kurumana 
veriniz. 

Ah ıu " milli,, kelimesi 
Yıllardanberi yerli yersiz kulla· 

nılan ve böyle kullanıldıkça bir ço
ğumuzu sinirlendiren iki s6z var : 
Birisi "Mi11i", birisi "Asri" kelime· 
si. 

Asrımızda yaşıyan insanların 
doğru yanlış, düşündükleri ve yap
tıkları her şeyi, haydi, "asri" keli
mesiyle vasıflandırmağa göz yu
malım; fakat ''milli" kelimesinin 
kaldırımlar üzerine düşürülmesi· 
ne tolerans havsalamız okyanuslar 
kadar geniş olsa, yine tahammül e
debilirmiyiz ? 

Mütareke yıllarındanberi Bey
oğlunda bir sürü profesörler! aka· 
demisyenler ! türemiştir. Bunlar, 
şimdiye kadar, açtıkları salonlarda 
erkeklere ve kadınlara dans öğretir, 
gündeliklerini doğru/turlardı. 

Bu profesörlerin evvelki gün yap
tıkları bir içtimada neler konuştuk
larını anlatan bir yazıdan öğreniyo· 
ruz ki artık lstanbul'da dans bilmi
yen ve bu salonlara gelip ders almak 
istiyen kimse kalmamıştır. 

Bu yüzden akademisyenler buh
ran içindedirler ve bu vaziyete kar· 
şı bir tedbir almak zarureti baş gös· 
termiştir. 

Bu i1m1! toplantının sonunda va
rılan mühim kararı öğrenmek ister
misiniz? 

Zeybek oyunls.riyle rumba biribi
rine karrştırrlarak - Avrupaya ve 
Amerikaya da hemen yayılacağı 

kuvvetle umulan - yeni bir dans İ· 
cadedilecek; 

Bildiğimiz cazlara davul, dümbe
lek, zurna, kabak ilave olunacak. 

Zenci rumba ile sarı zeybeğin bi
ribiriyle ne kadar bağdaşabileceği
ni bir tarafa bırakınız; fakat asıl 
mühim, yahud feci olan taraf şu
dur : Bu efendiler, sirke ile yapı
lan punça benzeyecek olan bu yeni 
melez dansın adını ''milli dans" koy· 
mağa yeltenmektedirler. 
Hayır profesörler] hayır akade

misyenleri zurnalı, dümbelekli ve 
kabaklı "milli" ye yeni türk kafa
sı tahammül edemez. -:- T • 1 . 

Suni kalb ! 

Bir fransız gazeteıi, meıhur Dok· 
tor Alexiı Carrel'in meıhur tayyare· 
ci Lindbergh'e madenden yapılmış 
ıuni bir kalb takacağını ve böylece 
Atlantik okyanoaunu ilk geçen hava 
kahramanını "ölmez" leştireceğini 

yazıyor. 

Tayyare ile olduğu kadar, biyolo
ıi ile de uğraşmış olan Lindbergh'e 
dostu Alexiı Carrel'in böyle bir iyi
lik yapacağı doğru mudur, değil mi
dir, bilemiyoruz. Fakat, ıayed, yapa
cak idiyse de bunu zavallı tayyareci
nin çocuğu baydudlar tarafından da· 

ğa kaldırılmadan önce yapsaydı da 
Lindbergh de yerini, yurdunu terke
decek kadar teessüre kapılmasaydı! 

Talisiz mısra ! 

Genç şairlerden birisinin yazdığı 
bir ıürin: 

"Okunuyor uzaklarda ezan" 

Mııras ilk çıkbğı dergide: 

"Okuyorum uzaklarda ezan" 

Şeklinde basıbmş; bunu da bır 

makalesine alan Hasan - Ali Yücel 
dostumuz, genç ıairi ince sarıklı bir 
müezzine benzetmişti. 

Dün küçük bir fıkra yazıp hiç ta· 
nımadığım bu gencin yukarıki mııra
mın başına gelen kazayı anlatmak iı
tedirn. 

Meğer bu mısra, talisiz bir mısra 
imiş: Dün benim fıkramda da - mu
sahhih arkadaşlara tashihe iyice dik
kat etmelerini rica ettiğim halde - bu 
mısra: 

"Okuyorsun uzaklarda ezan" 

şeklinde çıkmaz ıru? 

Şimdi bu ıabrları yazarken gene 
içimde bir korku var: Zavallı talisiz 
mıııra, bugün de, gene yaıılıı çıkarsa 
diye .... 

Dillerin dalgası 1 

Once Münir N ureddin'in plakla· 
rını çalan, sonra fa§ilt görüşüne gö
re sıralanmış, düzeltilmi§, kxsaltıl
mıt dünya haberlerini ermeni aksanı 
ve türk diliyle söyliyen bir İtalyan 
radyo istasyonunu dinledikten son -
ra, Fatay "dalgaların dili" başlıklı 
bir fıkra yazdı; okumuşsunuzdur. 

Madrid'deki elçiliğimize ispanya 
hükümetçilerinin tecavüz ettiklerini 
haber vermiş olan aynı istasyonun 
söylediklerini Anadolu Ajanaı ya• 

]anlamıştı. 
' Ertesi akıam italyan istasyonu
nu dinliyenler, aynı ermeni aksanlı 
türkçenin, hem de Anadolu Ajansına 
isnad ederek, Türkiyenin ispanyayı 
proteıto ettiğini haber verdiğini 
duymuşlardır. 

"Dalgaların dili" güzel bir baı
lıktr. Son mugalatadan ıonra, bir ar
go tabiri kullanmamıza müsaade e
derseniz, biz de şöyle diyelim: 

"Dillerin dalgası''. 

Klod Farer ccıilde,'(i f 

İstanbul gazetelerinden birisi, bir· 
ilana şöyle ba§byor : 

"Belediye, Klod Farer caddeıi 

( ........ ) numaralı apartunan .... " 
Her hangi bir vatandaşın kendi 

kiralık apartrmanını ilan etmesinde 
dokunulacak bir taraf yoktur. Fakat 
"Klod Farer caddesi,. ne demek olu
yor? 

Hali, lstanbulda ne dediğini bil
miyen bu bunağın adını taşıyan cad· 
de var mıdır? 

Yurdun cenup ve Orta Anadolunun 
garp kısımları ile Egenin cenub kıamı 
bulutlu, diğer mmtakalar yeryer kar 
şeklinde yağışlı geçmiştir. Karla karı
şık yağmurların karemetreye bırak
tıkları au mikdarlan Rizede 33, Bur
sada 31, Diyarbakırda 19, Trabzonda 
18, Dörtyolda 16 ve diğer yerlerde 1 .. 10 
kilogramdır. 

Ege ve cenup Anadolusundan maada 
karla örtülü buluınan yerlerde karın 
kalınlığı Karsta 24, Erzurumda 12, 
Boluda 11, Konyada 8 santimetredir. 

Dün Marmara, Ege ve Karadenizde 
fırtına devam etmiştir. İstanbulda saat 
10.30 da başlayan şimal fırtınası 'idde
tini artırmış ve 10,50 de saniyedeki hı
zı 20 metreyi bulmuştur. Dün en düşük 
ısı sıfırın altında 1, Edirnede 2, Ko.n
yada 6, Erzurum ve Karsta 8 derecedir. 
En yüksek rsx da sıfırın üstünde İz. 
mirde 5, Bodrumda 6, Diyarbakırda 7, 
Antalyada 8, Adanada 9 derecedir. 

İıtanbulda kar 
İstanbul, 9 (Telefonla) - Hava sa-· 

baha karşı kuvvetli bir kara yelle tek -
rar karladı. Limandaki ufak ve büyük 
vapurlar havanın sakinleşmesini bekle
mektedirler. 

I stanbulda bir zelzele 
kaydedildi 

Istanbul, 9 (A.A.) - Bu sabah sa

at 3 ü 47 dakika 12 saniye geçe hafif bir 

zelzele kaydedilmiştir. Merkez üstü 
şehrimizden 80 kilometre mesafede 
tahmin edilmektedir. 



c::::::~:~:~:::::~:~:~~:~:·:::::J 
Romanyada seçim 

DÜNYA HA'BERLERİ · 
~······································ ... • • : : 

~ Blrk11 gine kadar 5 
: : 

Prens Nikolanın ç· d J 1 . b : U i insanlığın vahşi damar1 ın e apon ar genış· 1 r ~ lus slltunlar1nda E CUMHUR1YET'te Abidin Daver, 
: Y almz birinci sımf edebi : büıük bub bittikten eGllnl aa)'l'İ 

h k t h 1 1 
: bir eeer olarak deiiı fakat : muharibleri öldürmenin vahıiyane 

llzerine Gfe e e azır anıyor ar : müstesna bir tarih eseri : birbereketolduğuherkesçeileri•-

8 Y 1 1 
: : rüJme.ine rağmen, tayyare " pz itiin ınan s aı : olıınık büttin dillere : oilihlarmm -· ı...m; _h .. 
: nakledilmiş olan : denziyade cephe geriaine nakletmek 

malelİI itinde Japon ordısı yeniden tensik edlldl ~ YED.4BAILKÇIKJŞINDA i ~~ .. -.- ... 

ölUmU 

J T : 2 000 OOQ : ''Htııbfi-tancla, italyanlar, habet-
Atina. 9 (A.A.) - Atina ajansı okJo, 9 (A.A.) - Harbiye nezaretinin eal&lriyettar erkinm- : • • : leri tanarelerinden atbldarı zehirli 

bildiriyor: Prens Nikolanın ölümü d~~ ~iri buF. Ç~'d~ japon orduaur.un yeni haftan tenıik edil- : nüıha birden 1&blan, met- : gazlarla temizlediler. ispanyadaki 
haberi bütün mahfillerde çok elemli dıgını ve Çın ıçenlerıne doğru yeni bir ileri bareketi yapmaya : hm• Tol-toı"'nı"n velen'"ı •e ! kardet kavcwnda ıöriilnwnit bir 
bir his uyandırmıttır. BOtUn resmt hazır bulundupnu beyan etmiıtir. : - ... 

1 

" : W"abfe'lle harbeden iki tard, ı4rçi ~ il 

1 

ba •• • timdiki rua ediblerinin en •• • zehirli -· kıallanmadılara da.._ __ 

daireler ve hususı m esaese er Y· Pekin, g (A.A.) - Japon kıtaatı! Çı"nL--bınınbu••J_eaı" : büyu··~~ • ....... ~-rd-~n,o aü ... -
1

-.:e rakları yarıya indirmitlerdir. Saraya Şa .ıdeu ç· k ilnl k rwı- c.&e ... " _. --- ·-• " 
••mpati ve taziye telgrafları yağmak- n. .u m om ıt uvvetlerinin Tokyo, 9 (AA.) - Çin aeferı· ı· rı·n=. A : tarihi iapanJOI tebirlerinde müa&ü-
..... takibine yeniden ıiödetle • baflamı-- :s Jexı· Tolatoı• · tadır. :s kabul edilmit olan huıuıi büdcenin ! : muı ve bir~uı medeoiyetiıaıin bü· 

Kırat JorJ''un amcası olan Prens tır · yektllıu burada oayri resmi ola-L ••• nin : lÜD luJmetli ihidelerini bar.betti. Japonların bildirdiğine göre, iki • ~- • ._._ k 
Nikola, 9-1-1875 tarihinde Atinada beı milyar yen tahmin edilmektedir. =. Bu·· y·u· k p : naft uvvetleri, c:ephe,i b .. alup 

bin kitilik bir komllniıt kuvvetine ta- etro . miid" f, dog·mu•tur. Mükemmel bir aakeri tah- Yakmda diyete tevdi edilecek olan : : a aaaız ve tehlik81iz ıehirlerdea :ır iyuanııı 60 kilometre prkında Kuçya- • • ._ __ -'--L 
sil gördükten sonra topçu generalli- huıuıt büdce için burada resmi bir bir : : '™"" - lmahranw

0

bimı SMa'lo da hücum edilmıt' ve dört gün süren :s ıım okuya--•--...... • dil 

g
• ine kadar yilkselm••tir. rakam zikredilmemektedir. ••• Cl&Al9......,. • •· ..,. takib neticesinde bu kuvvet imha o- • • 1902 de Ruıya Büyük Düfcıi E- Mebusan mecliain.t..ki politik flt'· ••• : Japon tayyareleri, hali, dola cibi lunmuıtur. T B / "ka L-L- ..1- L.ı 
len Pladimirova ile evlenmit ve üç kal4U', bu senenin 2,867 milyon yene : U le rı aise 1938 aene- : -- J'at .... ..,-lar. O kUauaaıık 
k<Z çocutu olmuıt"': Yugoslavya Pukeu - Tlençin lıaUırulaki baliğ olan adi blldcedelıi ınasraflarmı : •inin en "'"'kli lıeyeammı ! _._ _. sorioiade _.. 

Prenaeıi Olga, prense• Elizabet Kor- har la önilmilzdeki cumartesi günü, hiç bir : : lar, kadınlar ve iıbtiyarlarm verdik· rinıı ve Prenoeı Marina de Kent. p r tadil yapmalıaızm lıabul etme&• 1ıorar ! ""recelair ! leri .. .-.. ..,.._.. Çin ..ı-ı..-.. 
1913 de Selinik askeri valiliğine Şanghay, 9 (A.A.) - Çin gazetele· vermittir. : A b : uinKbJdvı telefattan fazla depa., 

tayin, sonra diplomatik vazifelere ve ri Tiençin-Pekeu demiryolunun cenub San : YrlCG İr ! a:s da deii&clir. 

1 R 
kısmında ıon günlerde mühim muha- ghay uümrü6ii : :. o1·x.- A---Lo.-- .ı~zde de 

1

----

bu arada ezcüm e usyaya memure- " e- ..... ~-nau ---- __. rebeler vukua geldiğini bildirmekte- ş h 9 (A A ) t : • )ık 1918 ..1_ b--L..1-- __.... __ L.--'-
dilmittir. ang ay, · · - yi bir menba- • ı· : uw _..... y--. _,... 

Prena Nikola çok kültürlü idi. E- dir.Japonlar,Penguyuzaptettiktenaon dan öirenildiğine göre japon makaml : po IS romanı : clı. Deniaalb ıemileri bitaraf ticaret 
debiyat sahasındaki kültürü drama· ra, fimdi, demiryolu boyunca ya timale ları gümri1k idareaine müracaat ederek : : vapurlarma dahi. kabbece torpille-
tik eserlerle ve resim sahasındaki Suçeuya veyabud ıene Lunıhai demir- bundan böyle gümrük varidatmm bk : Yeııı defler : yip bat..-i• bhramanl• •J'ITCW-
killtürü de birçok yabancı aergilerde yolu boyunca garb fimaline Kuiçe doğ japon bakuma yatl'rdmasmı tekrar : : ı.r. teıJ>ôr edilen eoerlcrinde görübnllt· r ullerliyebllecelıtir· Bu Uılncl pklım ;.,..,;tlerdiT. Keza japonlar Çin hil· : E Niha,eı inPJizler .........,_ U... 
tür. tercih edileceii daha siyade muhtemel kümetinin diler bankalardaki matlup- ! Bu roman okuyanlan ma- : 11 irüki.b edilen~ .. cleclikl-

Cenase töreni ne :saman dir. lan üzerinden harici istikrazlara aid ! ceradan maceraya ı6rük- : leri açık f8birlerin bombarb-•me 
Daha teeyyUd etmiyen bir habere tediyat yapılmaaını menetmek iddia- : I" k . : ve konanlıia karii iqaa ettilw. Ja. 

yapılacak? ıöre, çinliler, Muahionun cenub aahi- smda da bulunuyorlar. : ıyece 've heyecanla takib : ıiltere, açık tehirlerin bombarchmua 

Prens Nl.kolanın cenaze töreninin tin eğe muvaffak 0
1
- .. •1••dır edile ktlr • e geçm ... ....,... . J Ç. ...ı~ .. _ ,.1 _ : ce • • edilnwmeü için b97nelmilel bir .,Ut 

tarihi, ancak prena Paul ile ı:evceıi· şimdi japon kıtalarma cenahtan bil- aponya ıne _,... gonuerecek? \ : lmMı h aanda ~ 
nln, Dük de Kent ile ..,....tnln .. eum •-ktedôrler • ~olıyo, O (A.A.) - Nbünitô gaze- '"'""""'""'"""""""""""' :r.;.....,. ~-- Boa ...... 
Konteı Tbarrinı'in buraya muvua· Çirwle dahili anlafmaslık mı'? temnin apencliiine göre, Japonymın B D 1 d büMiııı ma-.ffaki)'etle Mticelwii· lıtını milteakib teabit edilecektir. Tokyo, g (A.A.) _ Gueteler, Çin- eeld Viyana el~ili Çine elçi tayin e- • 0 Q ye ne ve bütÜD miUetı.m lnailtereaıin 

de dahili antaunazhklar oldutu hak- ~ • ç ınrnıe yaptı ı aon ae- teklifini bhulde biıibirlıeritle ,.an· Yunan premi Nlkolanın vefatı dil-1-•r Ki i p-t...a- t 
münaaebetiyle Naib Prens Paul bu -- -"'·t eenu da 'l'IL..L" d-Li '&..:& Milli m•..1-faa 1.1--1 kındaki pyialara büyük bir yer ayırı• T~ lft ~ın ,_ uukümet .Ullll ~ A fa hlt1lfaeaklarma , bepainia ....... 
akpm Atinaya gitmek Uzere Belerad yorlar. Çinın haldkt baktimeti olarak tanıma- lıık ve mecleai,et ---piJGD• u.a.. 
dan 

aynlmıttır. Aynı trenle Dük de nm dol 1
-- i L-

1
-1--..l- :..bat 'U...:..--1: .--Resmi haberler bu -yiaları aıli • ru OUU&y&ea ana kana. t getir· lllllUUllUa .__ .., SU& c:eldaine ttüphe 7oktw. Nitekim bü-

Düte• de Kent de Belgraddan hare· :s- DUf olduğu '-in ~ ...... ha da ikame tct emiflerdôr. ıeyid e-melıle beraber, pzeteler ılecektlr. "' """"' Y t e- Parla. o (A.A.) _ llllil müdafaa •• Jiik ı...t.ı.n ~ do • La tlooJde. 
Bu mıınuebetle. melnıun _,.,.... Hankeu"da ve d;ter .. birlerde lıarı· Hariciye harbiye ..._, Daladiye, J'IW'da ha- ı...ıı.-, ı..,......ı. lrir scılı ı..,.oı.. 

da bir ay -- ııan oluıımuttur· plıblılar ç>ktıimı bildin• haberler lıll batma ... - b-.1 bir tayin ft ve lıobıly• balıaDlar• oldui:• baldo ..- - brarlar ..._ ...ı.. 
vermektedir. ~ i• çal.lflDAktadır. Çünkil bugün mllıterek bir toplantı yapan Di kaideler kabul edilmitti. Fakat, 

Tahnit edflmit olan naat. Atina bü· Keza. bundan büyük bir kaygı bia- Japonlar Nanldn ıle milnaaebetlerini mebuun mediainin harD, bava ve de- _.., imanlann ıösünü kan bürii
yük kiliaeaine nakledilecek ve bu ak· aeden 1ngiltıere bUkUmetinio balen &Ü· keemlftlr. nis encümenlerinde isahat vermittir. 7'inoe. beplİ anuhılup sitti. Anm =• 1!~'::"cakt~kın alyaretine ratle bar•P taraftar olduiu .., Çin bil- J~yenD Hlıl !-:'-s elçlal Shlnıt· Daladiye, 21 llıind lılnwı 1038-· ıc..-.. blomd .. Sör H_,-•-

Bütün halk, ııarayın matemine iı· küıneti nezdindeki yeni büyük elçm· rı_ harı~lye ·~ ~ itleri mll· meleriyle milli müdafaa tqkllituıda Crolt'1m dodi,P ,.;ı.; "Mç bir -
• .. · -•-·• -u.~ _.r. _.,. Tr:ı,....-nnı- tı:nr:ıQc.n•unu tA1ct:ı.t" e.lc durlüğune tayın edılmi§tır • yapılan değifiklikleri anlatmıf ve de- aureti İınlaD .oyunun bUJUDG clel6t.ı. 

fanın ,uüeJı: mesayaum tebarü& et.. almuı için t1liinat ftrdijiııl de bil~ nı1mıı}t gucı~m yaroıtpıa g~ ı:iilftir 1'i: ~"'-t\T. ,, 
tiren makaleler nepeylemektedlr. mektecHr. ~ Hkota 7 tublıtta beyuıatıta buluna· .. _ SiWılı kuvvetlerin buırlanma· Baıün alınacak pel .......... 
------~------------------- ed ~ blrlltlnin Çine ywdmı 11 ve kullanılmuı, •iılıbl•nma, iııpat ~arma .._.inde kimM kalak .--

1 k
• d d ebUecek yeclne devlet olduğunu "imalit proeramlarının taııUm ~e ,.cak; cephe pria.incWD &Çak..-
1 g Ün eva m e en :m diler miH~erin Japonyanm tale- tatbiki ve bunun için icab eden tabai· hirla ia s&Jri muharip hıalla. • 

Jerine ıetirenk yardmı etmekten Mtm teabiti buauıunda mil1l müdafaa .......... in ~ edilmifece-• d d ı • h b _. pçecelderlnl IBylemlftlr. neaaredae ftrileG ytlkHk idare vui· liDi Wldirm brar ıuntlerini olaa7a 

ŞI et 1 ar ten Sonra QnlnTokyo"'4;Ulnln.-ı.rı feeibuü~elUllllıepile- ~•-hlaraw..mN ........ 

T eruelde hükümetçiler asi 
taarruzunu durdurdülar 

HmJmn g c• .a."' der. kwl ı •Huddenlir.,. 
• ._, - Geri ..... Bu lfte mWI midim ..... UM yu- TERBiYEDE YENi RUH 

Çinin TokJo elçW psetelen beyana- cima içm barb, deaia. ban kurmay te- TAN'da Aı-.t F.mi11 Yelme tm~ dmd ..... ki : . ialerme milli müdafaa YO barb bakanlı- lıerbi,9 me..a.ei üwinde MD.....:. 
t~?Jn h';&~tinde.n bıç bir ıulh ~ı ıcnel 1ekreterlerindcn mürekkep kıatalardan bah...lerek m,_ ki 1 

na bö 
1 

fnetinmt. dıeiilım. ElıHD ba- ı.ur uaım! komite tetkıl olwımuttur. "Bütün ba datmk bwtlw ,_. 
Ye . r teklif yapauı olMydı da lldnci bir emirname ile de ıeııeral delüet -..1:-- ki __.._..1_L! =' 

reddederdım. Çan-Xay-cı.•k ye ben r--ı · __ ..,_ ' ~ ---•• ~L.... • ... L.. r ~en mil1l müdıfaa büyük kurmay mahdud bir terbi- meHleli .a.-JC.:J 

DlllAUUUZ. .auu-vanete sonuna kadar reiali~ .... t ..ı.. "~'-'· · ı- -.-· 
devam •nninde bulunu om ~- ar ... e........,ur. dir. Çok fÜmallÜ bir.-.... me1ele 

• Y • Nihayet Daladye, harbiye ,deniz ve lic:Ur~ da ,.m.a mıeldellte 
han balwıWdann.m vulfelerini anlat· aramak hata olur. İfte, ummai ba
Dllf ve bütün pyretlerin bilhuM bava yaba mubtelif vasit.leri için ara· 
kuvvetlerini iatihdaf eylemai lbım nacak vauflan bic• teebit etmek· 
geldilini aöylemiı ve ilk olarak ıeneral ten, ,..m ubfa mecnlanm .....m 
Gamlenin idareli altında ilç'Dezaret er- nnnenfaate söre karmaktıua batla· 
klnı harbiye reialerinin yaptıklarını bil- mak icaltecler. Tal-.,. fU kenaeli 
dirmiıtir. aplamak lbımclır ki, Umumi~

Deniz silahları 
hakkında 

Daladye, harb levazımı ile lmalltı- ta maYaffak olmanm çanai. ,.ülr.eek 
mn aon derece hızlandınlmuı için alı· meıkteb mezuna d;.,. bir diploma 
nan tedbirlerden bahaeylemiıtir. aahibi olmak cleiilclir. Hatır '" ıö-

lld yeni sırlıl& nül >:°'u ile nüfua ~e mevki temin et· 
Denis bakam parlimento denis en· mek iml4m da katiyen yoktur. ı ... 

dlmenindeJı:i beyamtmda 1938 de der- ri silmek için, idealiat bir ıöriifle 
plf edilen deniz inpatı haricinde olarak memleketi aeYmek, ftzif.,. bailan
otus bqer bin tonilitolü lki zırhlının mak. kavrama ve düfiinme bhW,... 
yapılıuu için hilJı:ümeten mezuniyet is tinde iatildü aahibi Olmak li~ 
tiyecetinl bildirmittir • dır. Oniveraite de dahil olduiu halde 

Macar naibi Horti 
Va11ovadan aynhyor 
Var90va, 9 (A.A.) - Macar Naibi 

Horti bugün öğleden aonra yanmda 
Polonya cumhur reiıi olduiu halde 
Vaqovaya ıelmiıtir. tJı:i devlet reisi
n~ Maretal Rydz-Smiıly de refakat e
dıyordu. 

Macar naibi meçhul ukerin kabrine 
bir çeleııJı: koymut ve pceleyin de te· 
r6fine verilen veda •iyaf etinde hazır 
bulunmuıtur. 

mekteblerimizdeki öfretme ... ~ 
....... mulleri ,... ....... ruhi -
dadlari7le telif edilecek oluna. ba
siinldi unaurlar ... ;;..,,,......... bile 
vazi'Jette bii,ük deiifik'ilder ,.rat
mak imkim vanhr. 

Köylerin efitmen t.,aDlatmm. .._.. 
dili verim, esld ldbik ıörsülerden 
uzaklllflDU yeni neailden ne güzel 
neticeler alınabilecetinden ıüzel de
lildir. Bütün mekteblerimiz kli.aik 
iÖl'eneklerclen &JDI tekilde brm
lab nwık•tlarm iaıhma llJ1rUD ve .. 
meli bir hale ptiriJinc:e men-ra 
derhal detifecektir. 

Yeni neali lmaurhı a,...U ......,. 
leketi hatalara •vkeclecek ... sö
Tiftür. >Juine olarak yeni türk ne• 
llncle ha,..-et verici iatidadlar vaftbr. 
ilk melet.it talebesindeki ..,amkbk 

Kudüa, 9 (A.A.) - AJı:ka bapilha- acak ve temiz vatani alib l'öeterİ
nesinde yeniden bir arab idam olun- 'J'Olr ki, iMl mekteb eakiJe nilıbetle 
111Uftur. Arablar lngilislerin fiddetli biJük inldtaf aclımlan atmqtS'. 
tedbirlerine rajmen faaliyetlerinde k/m ruhu ve •'J'IU uaulleri &....... ve 
deVllD ediyorlar. DUn gece Hebron :rükaek mekteblere tOkmak ıuretiyle 
civarmda )'41ni bir otob«la Userine atq yeni neaildeki i.wlad&an wrimli bir 
açarak yolculardan birini öldirmüt- lurmet haline ÇMinnek' imkinlan 
ler •• clilerlerini yaral1m1tlarcbr. Mil YUdr. Demek ki kabahat JeDİ nm. 
tec:aftsler lraranlıktln iatifade ederek ta dex.:Jclir y .' --L L.'__.!! .. _ 
•wflD\lllardır •• ' ............ -• ._. 

Filistinde tethiı 

hareketi devam ediyor 

• tarafa .............. olmaamdadJr.,. 
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INGİLİZ lABİTi' 
Yman: 
J'mbaşı F. W. uon Habert 

Ceuiren: 
Nurettin ART AM 

Açgözlü, pisboğaz leı kargala rı 
bize bile aldırıı etmiyorlardı 

Bütün bu sefalet ve kıtlığa imki.a yoktur. Erzak teYziinden yu-

.,, •................................................................................................• . ~ . . . . 
~ H A YATTAN ANKETLER ~ . . 
~ •................................................................................................• ,: 

Mütekaidler nerelerde otiırurlar? 
, 

EN ÇOK MÜTEKAiD 
İstanbu lda toplanmıştı r 

raimen kasabadaki sivil idare, kanda bahaetmiıtinı. Bundan bq-

aulh zamanmda olduğu gibi, IOD gü- ka uiraıtıiımız itlerin bqlıcalan Devlet büdresinden her ay 1 375 ooo· ,,. ra 
ne kadar vazifeaini liyakatle ifaya ıunlardı : ~ • • ı ' 

RADYO 

Ankara: 

Öğle Neşriyatı: 12.30 Muhtelif~ 
neşriyatı - 11.50 Plak: Türk muıikiıi 
halk prkıları - 13.15 - 13.30 Dahili ve 
rici haberler. 

Ak§am Neşriyatı: Radyofonik~ 
cu~ temıili: (Ankara Şehir tiyatrosu a 
lerı tarafından) - l!l.00 Türk musikisi 
halk prkıları (Hikmet Rıza ve arkad 
rı) - 1!1.30 Saat ayarı ve arabça neırıyat 
l!l.45 Türk muıikiıi ve halk prkıları ~ 
vet Adnan ve arkadaıları) - 20.15 Ha 
lık: Ş. Hazım Ergökmen - 20.30 Pl 
danı muıikiıi - 21.00 Ajana haberleri 
21.15 Stüdyo salon orkeıtra11: 1 - Su 
Fraitı de Banditı 2 - Verdi: İl Erovat 
3 - M. Hanı Löhr: İn Schönen Tal der~ 
4 - M. Seneı: He&1e Einaamer Sonııta• 
21.55 - 22.00 Yarınki program ve Jıti 
marıı. devametmiıti.Hangidindenolurlar- EldemevcudparaJar,-eierak- maaş a lan 75.884 yetı•m mu••teka ı"d VQr ! 

• olsunlar, bütün halkm can ve mal- ınnc1a cloiru 1ca1mq ... _ tabur ba- Ve İstanbul: 
lan daıima himave edilm1t" , t~vüz- tına aekaen ı:..:a - 1--'- u···- .-;;__ B ~ 

" "' UMDa& _.., -- ur genç memurlara sorunuz : J"'"''"'''''""'"'"'"""" " '"'""""""""""'•""""'"""''" 
de bulunan aıkerler alır cezalara vi niabetlerle taburlara daiıtılmıı· .. _Sizin yapnızda ve sizin vaziye- - ': o_ .ğl_e Nqriyatı: 12.30 Plllda t 
çarptırılmıtlardn-. tı. tinizde olanlar, sizden çok para ka- En rahat, en ucuz, en iyi ve kolay yaşandır şehirlerimiz • muııkısı - 12.50 Havadis _ 

13 05 
Pl 

M&hkmeler daıima açık kalmıt ve Bu paradan bana yetın.İf bet ku- zanıyorlar. Niçin serbest sahada iş hangisidir? Bu kan•ık ve aüç sualin cevabını bize en türk.musikisi - 13.30 - 14.00 Muhtelif P 
adalet hükümleri tic:ldetle ve tam bi- !"Uf düımiiıtü. Aynca cebimde ken- yapmıyorsunuz ? :ı " neırıyatı. 
taraflıkla tatbik olunmuttu. Bu bu- di param olarak bet liram vardı. Muhakkak ki, ,una yakın bir cevab emin olarak veren mikyas mütekaidlerdir. Emekliye Ak§8D1 Neşriyatı : ~ 
susta tehrin ukeri olduğu kadar mül- (Sonu ""') alacaksınız : ' aynlmı• bir - • h d 18.30 Çocuk 

"
• b .ı_ ol .. . 0 p .-. • ~ memur, e.g.er. memurıyet ayatm a yerleş- yaroıu (Kurnaz tilki)_ 111.00 Ba"° N' 1 

Afi u-a an llWfll" aman •ta- "-..... Fakat ihtiyarhgv unda rahat t - b k d ve arkadaşları tarafından türk muaikiıi Ple 1. • H"" • be · ıgı ır yer veva en ısını muayyen bir -hre bag-Jayan b Ik k DID ve vne va 1•
1 

UMym yın ederim. Dolğun bir tekaüdiye, bahçe ,r :ı~ a ıar darı - l!l.30 SPor muaahabel 
hareketleri met etmeie kelimeler Bu .. yu .. k sanatkaA r kuvvetli rabrtal kaA h 1 Eıref Şefik- 19.55 Boraa haberleri - 20 içinde bir ev, çiçek, ağaç, yiyeceğimiz ar yo oa, ucuz ve ra at yaşanabi ir Cemal Kamil ve arkadaılan tarafuıdan t ' 
lotl · · de !'-! 1:• y yur oşesını terci eder. Güzel hava, iyı" su, mutedil ö ık içinde bulunan, ıçm l&I mil- - ni ıon günlerimi çoluk çocukla me- poru - 20.33 mer Rıza tarafından ara 
kafi gelmez. Mubaaara altında ve sebzeyi kendı" ~imle yeti•tı'rmek ya- d k"" • • h muıikiıi ve halk tarkıları - 20.30 Ha•a§ 

liyete, biribirine zıd iki dine menıub iklim; mütekaidlerin büyük bir titizlikle aradıg-1 vasıf- ıöylev - 20.45 Bimen Şen ve arkadaı 

A t • • audça geçirmek . . .,, Memurluk ha- tarafından türk muıikiıi ve halk earkı 
inaanlar oturan Plevne tehrinde mu- n o 1nen1 n yatının gayesi budur. ]ar arasndadir. (Saat ayarı) - 21.15 Tabıin ve arkadaı 
haaaraıun yedi haftasında ne bir • tarafından türk muıikiıi ve halk tarkılan 
Y•ima, ne ar tecavuz ....,,.eti cö- TUrkiyede devlet büdcesinden ma- '"""'"' " "'""""""""""""""""" """"""""•111111111t" ıea. 2- Rebikoff: Romance. 3- Waldteuf 

b . ·· L---'- * •· * "\1111 • 21.50 ORKESTRA : 1 - Padout· Parap~ 
rülmemit olduğunu söylemek bu i- 80 ,·ne,· at alan 75.884 tekaüd ve yetim var- . E~pana, valse 4 - Ganne: E:ıı:taıe - 22. 
elan malıcineainin ne kader İJİ itle- hususi bir alaka gösterirler. Eski e- den para alan - yani umumi müvaze- AJana haberleri - 23.00 Plilı:la sololar, 
eli~ •o··a---=-. dır: Bunların 51651 ri askeri; 2427 3 serleri toplamayı severler. Hayat, ya- pera ve operet parçaları - 23.20 - 23.30 

..... • Lvıı... Ü müllddir. Askeri mütekaid ve yetim- · neye dahil 45.067 memur vardır. Me- haberler ve erteıi &ünün procranu. T .. k __ .ı ka--L- .ı__ ynld-1-· 1 d şın ilerlemış olmasının verdiği yakın 
ur uıruUIU ....,.gaza a ..,. yı o•• n u•• mu•• }ere her ay 954.580,· mülki tekaüd ve ınuriyet, son on be• senede aranan, -'!-..d ayrılık ihtimali ile onlara daha tatlı x Avrupa• 

- --• ta f d k •-- uç s gelir. Tabiati hassas bir objektif gi- an ır ıymet a ıne gel i. --
.,...ar ra m an uru.-. yarım ya- rilir. YekQn 1.375.808 lira tutan bu O.t'~ı<A ve OPERETLER: 12 Fra 
tml sonra - teUllD en Üç sün aoara yetimlere '--ray 4Zl.272 lira maa• ve- arzulan b' k h ı· d • ~ 

lak b . :.ı___ k d b da bi tesbit ederler: Senelerin, mevsim- Cumhuriyetin en büyük vasıfların- f d'" 
1 ma ır ıvareye a ar - ura F maq ve onu alanlann miktarı tabii her ~rt ve ıger ama nistasyonlan - 16 M ..... ...;.. bul I t · eta..!.1.1-! ransanın bugün 80 inci yılını hür- !erin, ayların ve günlerin geçişini ha- dan biri de emegvı·n hakkını tanıyan nıb - 20.10 Hambur& - 21Miltno_21 ··~~~ gar arm eaaa n&&..-a metle kutladıgvı büyük tiyatro ..... t- zaman deği,iyor. Yukarıki rakamlar Paris. 

muv--.-t rejim eanumda ise cina- ,_,e_ A . b=- ·-'-·- --- 936 huiranına aiddir. tıralandırmak ve değerlendirmek için rejim olmasıdır. Size bir rakamdan O 
yetin, tecaviizün, baydudluian, hır- .ıuuı ntonıe ue , ....... cı delildir. y...ı- de bir ne-" mu"teL-:ddı"r... O- imkanlar yaratırlar. Aile sevgisi, zi- RKESTRA KONSERLER! VE SEN-4 

1914 de Darülbedayiin ıslihı için mü- •LUU ... JUU yaretler, ananeler onlar için daima bahsedeceğiz: Memuriyette, muayyen FONİK KONSERLER: 12 Kolonya~ aızlıim, Y•imacılıiın her türlÜIÜ tebaaaıa aıfatiyle İatanbula -ımi• fa- nun da hayatım devlet.in -fkat n a- b' ''dd al k 14·3° Kopenha&-19.10 Brealav -20 D 
.__ ba 1.--- ,__ _.... •- :ır> l* r- kıymetlidir. Hallerinde, vasati insan ır mu et Ç ıştı tan sonra lluzur itwich - 21.30 Stuttıart. -• YI - .. -varm~- kat büyük harbın çok geçmeden patla- akaaı temin ediyor. Bu bakımdan 

Bir babr-n. bir kft..aincleki kö- CSmrUnün asgari yarısını dolduran içinde yaşamak hakkınr, eşsiz bir ODA MUSİKİSİ: 15.25 Hamburc 
k 1-1.!!.L~~ _,,_il ha ması yüzünden, temelini kurduğu ti- yukarıdaki rakamın içine giren on de. vam. lı bir çalıtmanın zaruri kıldığı 15.30 Laypziı - 20.10 Kolonya - 22 V 

pe auı-.-e, zava ı yvan aç- yatromuza daha fazla emek vermek binleri; kendisine azami huzur ve bır dınlenme hali vardır. cömerdlikle veren idarelerin başında ıova - 22.30 Doy&lanzender. 
lıktan ölmüt Ye gömülmeaine im- imkanını bulamadan memleketine dön- kolaylık arıyan ve memleketin her bizimki geliyor. Bir memleketi ıne- SOLO KONSERLERİ: uo Laypzic 
kin bulunamadığı için, let kargala- müştü. tarafında aynı hayat uırtlarını haiz Ucu.z ev : ıud veya bahtsız eden ''umumi biz- 11·3° Kolonya - 13.30 Stokholm-14 La 
n üzerine ÜfÜfmÜftÜ. :s- ziı - 18 Brükıel - 16.30 Münib - 19. Kıymetli aktör ve rejisör Antoine bir tek vatandaş gibi ele alabiliriz. Mütekaidin ilk aradığı nedir, bi- metler,, mak~izmasının Türkiyede Stuta&art - 20 Monte Ceneri _ 2l.l5 B 

Bu mundar kutlar, 
0 

kadar pİa diğer kıymetli arkadaşları arasında En çok mütekaid İatanbulda top- lirmisiniz ? Ucuz ev ... Bunun size en bu katlar iyi işlemesini, türk vatan- dapeıte - 22.20 Roma. 
hoiaz, 

0 
kadar aç gözlü feylwcli kıi temyiz eden ve ona pertefkirlarının lanmı-+ır. İstanbulda, bilbuaa anıa açık misalini Adanadan verecegviz. d NEFESL !SAZLAR: (Mart v. L): 10. bi · ., __ f dov _ı_ı _ t ~-- ,.. aşınln yurd severlik duygulariyle Frankfurt - 16 Brealav. zun ° ..ra • S1'll Ya&1&f ı ........ ı en derin hayranlığını kuandıran hu- ve ev fiatlarının ucuz, nakil vuıtala- Adana, yiyecek içecek itibariyle 

•!!- .l..!!t..1-n• ··-·n bile lull·-· 
1
-- A k t beher, o emegwin karşılıgw ını bol bol 

0
··- ORG KONSERLERİ ve KOROLAR •™- - -- -.ıı- auaiyet, onun, büyük ruı aahne adamı rının - n araya. mıire, hatU Bur- Türkiyenin en ucuz viliyetlerinden 17 Berlin _ 19.10 Laypzis. 

pırclabmyarak itlerine devMD edi- Stanialaveki gibi, bir arayıcı, yenileyi- uya göre ucuz - olması, büdce.ainde- biridir. Senenin her mevaiminde, en deyen hükümler de aramalıyız. HAFİF MUZlK: 6.30 Berlin, Hamburf, 
,.orlardL Burada bir takan ael'ri •- ci ve 111ı: ı..-•cı oluşudur. ı ki parayı hesablıca sarfetmek mecbu- taze ve aranan aebze ve me·-'ar bu- Em ki' hü bak ... ___ Laypzis - 8.30 Berlin, Brealu, Köni 1 lan b .• taht bul dıv ' ~" ~·-- e ı, rmete ~nmıt o- berg, Münib - 12 Brealn - 13.15 F ,:._ç ölüİeri ız~ıvall;.. V..~ k!'1.....:: Antoine, ilk defa olarak aabneye çık- riyetinde olan emeklileri ve yetim- lunur. Bunlar çok ucuzdur ve Adana, lan tecrübeli, görmüf geçirmit. olğun furt, Münib_ 14.15 Kolonya_ 16 F 
~ -s--· -~- -.,, -r tığı zaman, Framada tiyatro, 8Wlilik leri kendi hududları içinde toplaDUf- hareketli, canlı tehirlerimizden biri- . • furt, Hamburc, Kolonn - 18 Berlüa 
mezara kötüren Ye cephane dola ~;.. ttptır. Ondan 6mek alacağımız bir 19.10 Hamburs - 22.30 Berlin. 
....a.ı.r. her Uqi llir tM,aya köhnelik ve bayqılılı: içinde •adi tıri.taiıbuı..ıı- 19.408 d ubd w Pakat Adaaada eY • 19.lO munııı:=:-2!.20 Budapeete (Sicu. mt 

mahvini, kendi kayıdu:ı elleriyle ha- ~ •=raıar ... .n.k .. kt" H h sa hayatın umumi hükümleri bakı- ziği). , doira aürea uk-'erden sizliyon:la. zulanıaktaydı. • 9.887 si mülki olmak ü.seR ..-S mil· .- çok ,.__ ır. e~n emen 
:Auk mllı bir lat ,.1a1ımma siD- En ldl bir S-tmw.Wma'in iısia4e tekaid ve Yttia..9il4P• t~Jun Ankara kadar... Ustelik bir de Ada- mından - çok zaman güvenilebilir. DANS MUZ1GI: 20 Berlia - ıus 
cl..diii _...'" renluia ... ._ta- nefee ~ bale Pı.it oa.. ı•• ımr~ ıılılktu, hır Türki- nada bir senelik kiralar petin verilir. Rahat yapmak arzuw, onu, Marma- !'r Ro!,30v~ic 23.~ ~:: ~ 
rafa ,.a71h1w '" evlerin ~· frwu tiyatrosuna ıenlt asdmıt pen- ye relronıdur. ÇiinkU 170 bin nüfuı- Bu ldet, memleketimizde Adanadan ranın güsel kıyılarının etrafında, Droitwich, Lllbemburc. 
aiaçlarm clallan üz..me birilrıeD cereler, hava ve hayat llzımdı. lu lrmirde 2036 sı askeri, 1282 ıi mili- bqka ancak bir iki yerde vardır. Mtl- ba ~----• 

01 
d "" •

1 
t ki 

-L~~=-- L.--1.- b" .. ki I k . . k Adana...ı..:· . fi uuwmuı u ••ın Yefl e e e-k.arlar, sanki bü..Anuu a.napa il' a- Antoine, itte, tam zamanında bu ha- o ma tizere 3318 mütekaid var- tekaıd, anca • ua evı vara veya rinde, bizim Akdenizin ılık iklimin· 
leme aidmİf gibi görünüyordu. Gök kikati idrık ederek, büyük bir azimle dır. İzmirin nüfuau vahid oluna, ta- bu kWfeti kabullendirecek ~ te- de toplamıftır. Emekli; muhakkak ki 
7'bü kül renci bulutlarla yüklü idi. ortaya atıldı. Zamanının tiyatro telak- tanbuldaki mütekaid miktarın111 ni· bebler bulunuyorsa bu fdıirde otu- 1..:~ di . · d d . . . ak l.tanbuı ••·+el 

abT acn sanı meau e en re1ımın, çor 
Gece kar yaiımfb. Şimdi İle erime- kilerine uymadığı için yazihane gözle- hayet 15 bin olmaaı lbımdıt'. Halbuki r 1 ;;· i • eli ld Adana, 

1 
tanb ı, bir toprak parçası üzerinde zamanın 

~ H.tladıiı .İçıİD ,.erler çam• içıin- rinde uyuklayan ıenç mileliflerin e- İıtanbulda otuz bin miltekaid ya91- A k nun ~-~ d' ' .. m ... :L en modern ,ehirlerinden biri olarak 
de idi. Aiaçlann clallarmclan llir terlerini cüretle ıahneye koydu, ilk .sa- yor. n ara. ve .umır en sonra ,.__.. lrurd ğ A-,__ 

not• lilindeld 
,-m.*1ar .. _ Uf 1 b. h . • ld ~. hald u u ..-..rada da yerlqmeyi 

tnire au damlıyor " ba -- manlar muhitin anlamamulıtına, te- Miiıeluıidler .aygının "ilôyet- ~07u~ u k ırtr te 
3
r:n

7 
~~.~•-; __ ,_Us e, gönlünden geçiriyor. Fakat üç buçuk 

laaJrlarm ren clüttüiii uman reddüdüne, kayıdıızlığına karfı koy- '-re aJ:.•a bö"lu""nUf·· u·· •• u aı aa e ve u 11 unuıu o---. e- ld . i cak b" da b lab'I Anlı:a 
.-L • ...ıı.a. b" -lü • . - leaen . B' T"'-. . k, ae euw... re - yalım tehir içinde delil bUtiln ·~·. anb ırh~"- b~ baı enald" -~~· ..., .. o ıçm '°' malıı: icab ettı. ır yeaı ı.ı ıetırme o- Yekanu 75 884 il bulan mütekaid ·ı• h d··.... . . d --L 1\195 U ra ıçın u arzu GUUı; ır y ır. 
t1lhaf ~ ~ Yol- nu tutturmak kadar kolay delildi. Fa· · . • • vı ayet u ~u ıçın e - an.._ ~' m -

İstanbul, 9 (Telefonla) - JUr so 
yol•uzluğu ve ubtekirlıiı tıesblt edil• 
diği için lağvedilen İ•tanbul ürinc:l 
noterliil hakkındaki tahkikata m " 
dei umumilWı:çe devam edüiyOI". Me 
cima çıkan ve üzerinde noterin · 

ela 9Ç blmıt bir •fil, aıiipriinti 11- kat ıüçlUkler, bu atefli uhae lfıkmı ter ve yetimler, 62 villyetımızde 'fU tekaid vardır. 
a-•--· :_:...1 k.rm ..___ __ L 1 dan ...ıır. d" eli. u-ı..:kl h aıt ıuretle bölUnmilflerdir j Afyon da Bu ni'lbeti. Ankarav. da t--" edebi ·~-· ~e • _ _,_ yo wı . ~n ur~ ~ ay . 632 A~nda 147 Amu da 347 Anka- '1- ~ 
ltir ..,. bul.bilmek ümidiyle, 1rant- ubııelerını ak1ettıren realist ve yem ' • ' ya liriz: Ankarada oturan miltekaid ve 
bnp dU1'11J'orda. Bir t.raftan da p- .eaerler için yeni aktörler llzımdL O, rada 3847' Antalya~ 683• Aydında 7.18 yetimlerin aayıaı 3847 dk. Bunların 
._.. bulemnq bir parça~ iMi bu elemanları, devrinin ,ayni idealleri Balıkeairde ~4~6, Biledkte 532, Bın- 2626 11 uker, 1121 i •ivil meslekler
ı.bilclildei için aeftaen iki bmpr tqıyan ı~nç aanatklrları araamdan g8lde 49• Bıtlıate 126• Boluda 985• dendir. 2626 aıker emekliden 900 ldl- lıtanbul, 9 (Telefonla) - Deniz 
~ elele tutQflDQf, gidiyorler, seçmesini ve onlarla kıymetli bir aab- Burdurda 266, Bunada 2987, Çanak- ıtlribrilı1 eti varclır. ıivillerde ev u- nakliye müeaeaelerinin tarifelerini 
lrarpdaa sösleri açl•tan çökmüt nenin eualarını kurmaıını bildi. Ti- kalede 1044, Çankırıda. ~1• Çoru~ bibi olanlar befyilze yaklqıyor. Fakat tesbit edecek komiıyon itini bitirmit· 
inualar, bu bir parça ekmeie feci yatroıunun aayıaı ıit ıide artan seyir- 180, Çorumda 821, ~nızlıde 725• Di- evi olmıyan ve u bir tekaildiye alan tir. Deniz yolları ve Akay deniz ban
DİJ'etlwle INdayorlanh. Beri y..-da ellerle birlikte, temap münakkidleri yarb&kırda 543! Edımede 732• Ell- memurun Ankarada oturmasını nuıl ka ıeçtiit için bunların tarifeleri de
ölüm halincle bulanan çocu.jwm ku- de ilk önceki hatllarmı anlayarak ya· zılda 548, Erzıncanda 543, Erzurum- mümkün garebilininiz? Ucuz ve iyi nlzbank tetkilitı faaliyete geçtikten 
cafmclua bır-...lr ütmıey .. bir vat yavq ona dönmeye, eserinin bil- da 783, Eski,ehirde 772,, Guiantepte meüenmaeleaibirtehrinmukidlolma IOIU'a temmuzda te9bit ohınecalrtır. 
-. ..Wetin hasia bir tabloMI u- yilklüğünü farketmeye bqladılar. 711, Girnunda 410, GUmüfbanede 244, vuıflannm bqmda ıelir. Ne yapalım ltomiayon yalıı• Haliç ve Şirketi 
lincle ,_. UaDIDlfb. Antoine'in kurdup Tbiatre Libre Hiklrıda 19, lçelde 694, . !aparta.da kt bu hakikat, Ankaranm mesken Hayriye tarifelerini tetkik etmif, fa-

Bir lrmn e linde bir fiacaa acak "Serbeıt tiyatro" tiyotronun serbest- 573, İıtanbulda 29295, lzmırde 3318, buhranı halribb, mfitekaidlerimb bt tarifel«de deği ildik yapmamı1-

Deniz n~kliye tarifeleri 
de§işti rilmiyecek 

tek.-li au •U'clı; bunan İçİDde, sali- liği utrunda mücaqele ediyor, 1aD16- Kanta 190, Kutamonuda 2077, Kay- babıinde bile kU'fllDIZa çıkıyor. 1 
.. bir PM"Ç& kon,.ak, bir lolana da rü kaldırtmaya muvaffak oluyordu. ~ride 873, Kır.kl~elinde 397, Kırıe- ... • br. 
elaDek bulanayorclu. Bir pencere a - Fakat muvaffakiyetler kolay ıelmedi, bırde 4~4, Kocaelınde 1464 Konyada Vcus e•le~"":lc • . 
plclı " bir haltabane Hiatuu için- bir tiyatro, eter ıade aaııatın daviau:iı 1865, Kiltabyada 824, Malatyada 7~1, Hayatın bır dınlenme ~evresı o~.an 
ele lrıuılar, irinler dolu bir liyeni clı- yürütmek iıterae, Fransa gibi kültürlü Manbada ll20, Maratta 546, Mard~n- tekaüdliıkde, yq ve ıevıyeye go~e 
,_.,.. bofa1ttı. Bu aralık bir kolu, bir memlekette de olsa, yardımsız ya- de 230, Mutlada 560, Muft~ 112, Nıi- e~lenme imkinları aramak çok tabıt 
~- bir bacalı keaen cerrah net ,ayamu. Halbuki devletin tahaiı et- dede 637, Orduda 420, Rbede. 1

1

79, bır haktır. latanbul, her yaı .ve sevi
......_ korkunç IUi kulaflma s•li- tiii yardım ancak yarı reamt tiyatro- Samsunda 696, Sey~da 957 Sürt do yedekl vatandqa eğlenmek ~kinla
rtwda. Kızla acele ac.ı. IOll haber- lara cidiyor, bu sanat inkdibçmnı hi- 188, Sinobta 810, Sıvuta 1079, Te- rı ve~k buauaiyeti ~layıııyle de 
JeNen baluettilr Ondan IOlll"&, ar- maye etmek kimsenin aklından ge~i- kirdajında 628, Tokatda 691, Trab- mütekaıdleri çekmektecbr. 
bir, benim ~dan aJl'llmak mec- yoıdu. .sonda 713, Tuncelide 129 Urfa'da Bursa ve İ•tanıbulda, mütekaidlerin 
'"-iJetincle idi. Nihayet 18941ıCDesinde Antoine, bir 289, Vanda 234, Yozgatta 450, Zon- toplandıklan kaıbveler vardır. Burada 

Z.Yallı lascafızı, otuz alb saat ıtlirü borç altında tiyatrosunu 1'4t>amak pldakta 873 mUtekaid ve yetim otur- ytı.bek sal~ gazete okunu~ •• hep be-
_.. bir .,.. ıülleli, ebecli,..t aı.- ıuecburiyetinde kaldı. O zaman koca maktadır. r~r dinlenır, kararlar verilır ve ne-
mine söndermifti. Antoine batk~larmm sahnelerind~, Vfalc bir tahlil : ticelere varılır. Buralarda hatıralar-
Keıeb=-• botaltılmuı ve iki mücadele ettiiı eserlerde rol almak bı- En ucuz ve en rahat yeri arıyan dan w tecrübelerden belıtetmek bir 

1aafta Jraclar aüaweli ı-lnnm eclilen cabına katlandı. ve ancak bunu buldufuna kani olduk- Adettir. • 
Wır yiriİ)'Üf • • dan bazırblda- Fakat bir gün ona OdeGD tiyatr09U· tan sonra yerlCfCD bir miltekaklin MUtekaid çokluiunun toplandılı 

.ı IW. b" ~ap kola 1roı. nun bapna ıeçmeıi teklif edildi, fakat bayatmdan ağrenilecek bir çok f9yler yerlerde bu•u•I bir dekor vardırı P.-
:...:.. C.:.aıact!:z rikkam! bu teıebbüs patronların kötü niyeti vardır. 1'ayat llıerine müeair olan ar yerlerinde, çarplarda. butonuna 

1.-: il .ı-•-- :_.ı_ L- yüzünden ıuya düttü. 1897 de AatoiH ua.n.- lmillerin neticeleri onun llıe- dayanarak ytlrilyCI\ ve elmde, belki ..... .....,. e -.-u .... _ o - - lftAUll .,. 1 vrak öğl 
eler metralclüm ki bütün aefer ee- tiyatrosu'nu kurdu. Burada bir çok ye- rinde bUtiln vusulıiyle mllplıede edi- ır ~man:ar e mı vey~ e ye-
...-da. bu d.-.ce· 9Ailfbiımı bil: ni ve cilretklr eserler oynadı. Sonra lebilir. Bis de, ermayeaiııin faizi, mefıni daırealne tqıdıfı ıçi k5rilkH1 
-r--- Bütin b ha lıklerm bu sefer hakikaten Odeon'un bafına millküniln ıeliri ile ıeçinen bllyak çantalar bulunan, efer batında saçı :.=:::..bir metO: ve p~:. iç.inde ıeçti, fakat iflia gene petini yakala- ımıflar yoktur. Buna mukabil dur- kalmıpa apnmf, çok z~ ıazıtlk· 

ıbnakt olmau · • ·· li eceık maımta ıecikmedi. luklu bir hayat ıtıren hemen hemen ıu ve ber hareketinde bir tecrübe ve 
J'~P- ..;. takdir;:' ha~ o- 1914 de Franaaya döndükten soma yalnız mlltekaidlerdlr: Çünkü nere- ıgılln ı&rmtlflllk dMnguı bulunan e:= ı,m İ.tmdan 1GD1111& kadar artık aabııeden uzak yqad~ ~ununla de oluna ol•un ~line geçen para ..,. meldiye rutlar~ı.s. O~ en biiyak 
hiç bir ak klllr öriilmemifti. Her beraber, tiyMro da~nm lehinde p- nıdır. Miltekaid bulundulu yerin ha- .zevklerinden birı alı9 verıt etmek
..ı..da IMl~ürüks -. ..... iıııı çark- zete ve me~ua uyfalarmda kalemiy: yat prtlarma intibak etmek için tir. Paıarbk ya~ı teYer. ve fakat 
1_. " tekerlekleri clüsP. bir in- le mücadelame devam etmekten ıen çok ıtlçlilk çelıımez. ÇUııldl ek8eriya malın en iyi blitelbıi alır: ÇUnkil 
tbam ve kifaJ'et içinde iflemitti. kalmadı. uatlerl bottur. En çok meraklan, çi- yqlanckkça hayatuı kıymetı artmak-

Hamrhlrlarmuam 0 bıchar Çıeticl- İfte buıi1D kutlanmakta olan 60 yıl· çek merakı, alaç merakı, bahçe mera- tadır. • 

Denizbanka geçen müessesele
rin kıymetleri takdir ediliyor 

İıtanbul, 9 (Telefonla) - Deniz 
Banka bağlanan müeueselerden ev
velce kıymet takdiri yapılmıyanlar 
için bir komlayon kurulmuıtur. Ko
mbyona mlllt emlak müdürü Şefik 
memur edllmiftir. İktiud vekiletinin 
aeçeceii adlar da belli olduktan son
ra komisyon faaliyete bqhyacaktır. 
Bu komiayon tabliaiye umum müd\lr
Hliü teaiatiyle fenerlerin ve İstinye
deki dok ve fabrikanın kııymet tak
dirledni yapacaktıc' 

Bebek - lstinye arasındaki yo
lun genltletilmesine başlandı 
!ıtanbul, 9 (Telefonla) - Bebek -

t•tinye yolunun cenitJetilmesine bq
lanıldı. Bu yeni yolun ortMma rutlı
yan Rumelihiarı mezarhğ111m kaldı
rılmuı muhtemeldir. 

Diiİıiin dini bayramları 6a
Piniin milli maelelerine 
7'11'4ım İfİn en 117.-n lırMf· 
tır. Kra6anlannuı Haoa 

ı.n, nnileri •ardı ki banlan, birw lık bir mücadele ha7atuım. terefil kı, battı tavuk boros merakı, k1af me- Emeğin lıalclcuu lanlyan rejim: 
Wnr '-Ycletmete ve IMııbrlamai• .U.UC.idir. rakı oalardadll'. Koleblyonculula da Bucün TClrkiycde devlet b6dcelilı· ._ ________ _ 

Karanw Nrelim. 

u bulunmadığı için k&tibi tarafın 
yap11dığ.ı telbit edilen Ahte .enedler" 
.. , ... altı yüzü ceçmiıtir. 

Mtlddei umumilik bu HDedleria 6' 
serinden tetkiıklerinl iledetmiftit• 
tit'. Bir kaç ıüne kadar tahkikat t8" 

mamlanacak, •uçlular aoriu hakimli
ğine verileceklerdir • 

Mimarlann bir müracub 

İ•tanbul, 9 (Telefonla) - Mimar 
üçten fula mimar bulunan iehirlent. 
bina inpatmda kalfaların çalııa-Jar., 
na meydan veri.lmemeei için iç belııaD' 
lığa müracaat etmiflerdir. 

Mısır kiralinin doğam 
yildönümü 

lıtanbul, 9 (Telefonla) - 11 ... Jo
ralmın doğum yıld&ırilmü dolayaiyl 
cuma günü tehrimiz Mıur komolw 
hann.incle bir •iiare verilecıektk. 

5 kuruşla 
Aç bir çocuiu 
doyurabilirsiniz 
Çocuk Esirgeme Kuruma Genel 

merkesi ber •ene oldup gibi bu w 
ne de Ankara ilk okullarındaki uyıf 
ve kimaeab (603) çocuğa bercUn et
li 11eak atl• yemeği vermektedir. 

Bir çoculuıı bir ıtınJlik yemeli 
elr:mell ile beraber bet kurut tu~ 
tadır. Her vatandaf Kuruma bet k1I" 
r11f yardım etmek auretiyle yoımul 
bir yavruya kan ve can vermit olur. 

Kurumun dilklrln ve mapzalardl 
bulunan kumbara1arma bet lmruı rlt
mak •uretiyle yapılacak yardan .» 
bu ıtbel mabadı temin edu. 
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Külahyada 
bayındırllk 

Devamlı çalışmalarla 

ıehir çok modern oldu 

lilahyanın dller ekslklerl de 
Tamamlanmak azeredlr 

.... UUl 11111111111 ............... ' ........ 11111111111111111111111111111111110 

Hastane, yol, mektep, su, 
hal, mezbaha, elektrik, 
plan, stadyom, işlerinin 

hemen hepsi başardmıstır 1 ı... .................................................................................. ". 
Kütahya, (Hususi) - Yakın 

bir istikbalin elektrik, kimya ve 
maden sanayii merkezlerinden 
biri olmağa namzed bulunan Kü
tahya vilayeti, aon yıllarda ba
yındırlık hareketlerinde genit a
dımlarla yürüyor. 

Vilayetin her yanına şamil bulunan 
bu hareket, merkezde de güzel neti
celer vermektedir. Vilayetce merkez
de yaptırılan (100) yataklı hastahane 
ile (600) talebe için yapılan mekteb, 
22 metre genişliğindeki bulvar, kendi 
mevzularında faydalı ve verimli oldu
ğu kadar şehrin güzelleştirilmesinde 
de müessir\ olmuşlardır. Buna, maa
rif vekaletince yeni baştıın yaptırılan 
yanık lise binasını ve Nafıa vekale
tinin, bulvarın istasyona • birlettiği 
noktada vücude getirmek tqebbüsün
de bultınduğu meydan ve bahçeyi, zi
raat vekaletinin kurduğu büyük viş
ne fidanlığını ve istasyonda yaptıra
cağı siloyu da katacak olursak ~hri
miıin. nelere kavuftUğu anla,ıl!DJı o-
lur. • 

HükQmetimizin ve viliyetin bu yol· 
daki çalıpnalarına muvazi olarak -
dar imkinları içinde - çalıpnak •e 
bu ıuzel örneklere uymak isteyen be
ledry. de kendi sahasında bazı eser
ler vücude getirmeğe savaşmaktadır. 
Bu arada şehrin sağlık şartlarını ıs
lah edecek tedbirler, ön safda yer 
abnaktadır. 

Belediye geçen sene fenni bir mez
baha yaptırmıştır. Etler otomobille 
nakledilmektedir. Eski bir bedestan 
tadil edilerek bir kasablar çaqJSI vü
cude getirilmiştir. Gene bir bcdestan 
tadil edilerek bir hal vücude getiril
miş sebze satışı da arhhi kontrol al
tına alınmıştır. 

Beş kilometre mesafeden tehre ge
tirilecek olan Kundükörcn suyunun 
tesisatı da önümüzdeki hazirana ka
dar ikmal edilecektir. Şehir temiz su
ya da kavuştuktan sonra bütün zaru
ri ve hayati ihtiyaçları tatmin edil
miş olacaktır. 

BuiJay pazaTı 
Mühim bir zahire merkezi olan şeh

rimizin göbeğinde belediyece kurulan 
pazar çevresinde - ambarlan, depo
ları ve yazıhaneleriyle - çok kulla
nışlı yeni bir çarşı vücude ~lmiş ve 
bu suretle şehri ikiye bölen genit 
yangın sahası da imar edilmiştir. Ka
sab ve sebze çarşılarına bitişik bulu
nan bu çarşı ile belli başlı gıda mad
deleri ticareti şehrin göbeğinde te
merküz ettirilmiştir. 

Elektrik 
Kütahya elektriğe 12 yıl evvel ka

vuşmuştur. Bu medeni ışık ve enerji 

kaynağının iyiliğini takdir eden hal

kın gösterdiği istek, belediyece vücu

de getirilen ilk santralın genişleme

sini İcab ettirmiş ve bu tesis, bundan 

4 sene evvel 150 beygirlik bir loko
mobille takviye edilmişti. Son zaman
larda bir yandan nüfusun tekbüfü, 
bir yandan da elektrik istihlak eden 
sınai müesseselerin çoğalması sebe
biyle ihtiyaç bir hayli artmıştır. Bu
nu karşılamak vaziyet ve teşebbüsün
de bulunan belediye, Devletin Kütah
yada etüdleri biten büyük elektrifi
kasyon ve sınai hareketlerini göz önü
ne alarak bir müddet için geri bırak
mıştır. 

Harita ve plan 
Şehirde ba~layan bayındrrla,ma ha

reketlerini düzgün bir plan ve prog
rama bağlamak isteyen belediyemiz, 
şehrin hali hazır durumunu ve istik
balde alacağı şekillerin ana hatlarını 
mütehassıslara tesbit ettirmittir. 

Planda şehrin methal ve mahreçle· 
rine, iktisadi ve medeni durumuna 
göre muhtelif bölgeler halinde müta
laa edilmekte ve geniş meydanlar bı
rakılması göz önüne alınmaktadır. 

StaJyom 
Medeni eksiklerimizden biri olarak 

ele alınan spor sahası işi vilayetin ve 
partinin büyük ölçüde teşebbüs ve 
yardımlariyle bu yıl tamamlanmak 
safhasına girmiştir. Mütehassıs (Vi
otti Vıolli) tarafından yapılan plana 
göre (100) bin liraya çıkacak olan 
stadyomun birinci kısmının inşaatına 
batlanmıştır. Diğer kısımları da im
kan hasıl oldukça ikmal edilecektir. 

Yol ve parke 
Dar olan caddelerin, bugünkü im

kanların müsaadesi derecesinde ge

nifletilmesi ve yeni yapılan birinci 
ilk okul ile küçük hamam çevrelerin
de birer meydan vücude getirilmesi 
için batlayan istimlak ve diğer işlere 

devam ediliyor. Daha esaslı şekilde 
tadiller için şehir planının tekemmü

lünü beklemek zarureti görülüyor. 

Birinci derece mühim caddelerden 

başlayarak her yıl bir kısmın parke
lenmesi şeklinde devam eden yol ha
reketine bu yıl daha çok hız verile
cektir. Vilayetçe, bulvarın şehre bir
leştiği meydanlığın tanzimi ve parke 
tefriti itine batlanmış olup - bulvar 
üzerinde izdiham ve demir tekerlekli 
arabaların tahribatına meydan veril
memek için - İstasyona ikinci bir 
servis yolunun inşaatına da başlan
mı,trr. Bu suretle şehrin methali da· 
ha güzel bir hale gelmit olacaktır. 

Hayvan pazarı 
Kütahyanın mühim ticaret mevzu

larından biri olan hayvan ve deri alım 
ve satımını düzgün ve sıhhi şartlar 

altına almak düşüncesiyle şehir dı
Jında mezbaha civarında bir hayvan 
pazarı vücude getirilmiştir. Her nevi 
hayvan alım. satımına tahsis edilecek 
kısımlarla alıcı ve satıcıların dinlen-

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

• 
Yukarıda Kü

tahyanın küçük 
çarşıJ an bir tıö 
rünüş, tehre tıe
tirilen au boru
ları, •ebze paza
rından bir görü
nüş, aşağıda Kü 
tahya şehir mec
li•i azalan hep 
bir arada .• 

• .............................. 

me yerlerini ihtiva eden pazar, ayni 
zamanda şehrin temizliği bakımından 
büyük bir eksikliği tamamlamakta
dır. 

Diyarbakırda 
silo yapllacak 

Diyarbakır (Hususi) - Bir buğ
day ambarı olan Diyarbakırdan her 
yıl pek çok buğday alınır ve harice 
sevkedilir. Bu işin daha düzenli ve 
daha faydalı bir şekilde yapılabilme-

İzmitte 
sıtma 

mücadelesi 
• 

İzmit, (Hususi Muhabirimizden) 
- İzmit mrntakasında, Sıtma müca
dele teşkilatı çalışmaları müsbet ne
ticeler vermektedir. 

Bu çalışmaların yeni safhalarını 
aşağıya yazıyorum: 

1 - Adapazarı ile Hendek arasın
daki 200 bin dönüm kadar bir arazi, 
Mudurnu çayının zaman zaman taş
ması ile su altında kalmaktadır. Sıt
ma mücadele teşkilatı Mudurnu Ça
yının mecrasını değiştirmek ve köy
lüleri bu afetten kurtarmak kararı 

ile harekete geçmiştir. Bu inceleme
lerin verdiği netice Bondozma köprü
sü mevkiinden, Domuztepe istikameti 
ile 6,50 kilometrelik mua22am bir ka
nal açılarak Mudurnu suyunu Sakar
ya nehrine vermenin kabil olacağını 
göstermiştir. Faaliyete hemen başla -
nılacaktır. 

2 - Adapazarında 35 bin dönüm
lük Gökçeören ve Sarıgöl bataklıkla
rı da JMtrutulmaktadır. 

3 - İzmit'te büyük derbent batak
lığı köylüler tarafından kurutulacak
tır. 

4 - Sıtma mücadele teşkilatı Dr. 
ve memurları her ay 20 gün köy köy 
dolaşarak hasta muayene ve tedavisi 

için büyük bir enerji sarfediyorlar. 

Sonbaha~ devresinde altr aylık çalış

maların bir istatistiği yapılmıştır. Bu 

tedavisi ile 

me,gul olunmuş, 58817 kan muayene

si yapılmıştır. Kan endeksi % 6/ 8, da
laklı % 5/ 9 dur. 

B - Bu zaman içinde 482 kilo ki

nin, küçük çocuklar için 2693 adet tat

lı kinin, 1004 kinin ampülü, 5054 kuv
vet hapı verilmiştir. Köylerde doğum 
nisbeti binde 47 dir. Bu, memnuniyet 
verici bir haldir. 

C • 6 ayda 31598 metre kanal açıl
mış, 42575 metre kanal temizlenmi,, 
31.441.730 metre murabbaı bataklık ku 
rutulmuştur. 22.000 metre dere temiz
lenmiş 55446 metre bark temizlenmiş 
ve 6075 metre de bark açılmı,tır. 

Bütün bunların taşıdığı mani şu
dur: İzmit'te sıtma yoktur. Rakamla
rın belagati ile söyliyoruz - Baykal 

si için önümüzdeki sene hükümet Di
ya!;'bakırda bir silo yaptırmağı karar
laştırmıştır. 

Silonun diğer büyük silolar tipin
de olması için temennilerde bulunul
muştur. 

Samsun biçki yurdunda 

Yukarıda, Samsun biçki yurduna aid bir intibaı goruyoraunuz. Kı2 
larımız muallimleri Bayan Hadi1e ile bir arada ~e f&pka dersinde .. 

1 
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Amerikan avukatı iki 

I 

cepheden tetkik edilmeli: 

1 - mül.f eri cephesi 2 - hakim cephesi 
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hukuki ve mali istişareleri ifşa, ve 
şirketlere aid teşkilatları tanzim eder, 
ikinci ve üçüncü şerik "Georges Ho
ward" ve Millard Humstone" da mü
dafaaları yaparlar ve bu maksadla her 
zaman seyah,ata çıkarlar; zira firma
nın milli bir şöhreti vardır ve memle
ketin her tarafında dava kabul eder. 
Bu avukatlar, Federal mahkeme hu
zurunda müdafaalarını yapmış olduk
ları mühim davaları en büyük adliye 
mahkemesi olan (Haute Cour de jus
tice) huzurunda da müdafaa etmek 
için ayda iki defa Vaşington'a gider
ler. 

fabrikanın kurulmuş, mühendislerin. 
imalat ustalarının hazırlanmış oldu· 
ğunu görüyor. Fakat faaliyet merke· 
zi Newyorkda olan şirketin resmi 
merkezi Newjersey hükumeti dahilin· 
de gösterilmiştir. Çünkü bu devletiıı 
mevzuatı bu gibi teşebbüsler hakkın
da fevkalade müsaadekardır ve bunun 
için şirket nizamnamesi orada tescil 
ettirilmiştir. 

Eğer M. Durand ayni suretle bir 
villa satın almak veya kızının evlilik 
mukavelesini tanzim ettirmek veya 
kızını boşandırmak veya hizmetçileri· 
ni kovmak yahud vasiyetnamesini 
tanzim etmek gibi şeyleri yaptırmak 
isteseydi gene bu müesseseye müra
caat etmek mecburiyetinde idi. Hu· 
kuki hayatın en ehemiyetsiz muame
lelerini tanzim ettirmek isteyen her 
Amerikalı (Simpson ve Bartlette) 
müessesesine baş vurur. M. Durand, 
burada meselenm seri bir surette hal
ledildiğini gö erek bütün endişelerin
den kurtulmuştur. Ve resmi muame
leleri yaptırmak için dahi bu müesse
seye merbut umumi (Notary) daire
sine müracaat eder. Amerikan avu
katı halkın hizmetine amade olan tam 
bir iş adamından başka bir şey değil
dir; halk hiç işle alakadar olmaz, 
hatta bilhassa paraya müteallik ihti
laflarda peşin ücreti vekalet bile ver· 
mez. (No pay). 

Humstone daha ziyade cezai hadi
selerde ihtısas sahibidir; bu zat New
york mahkemesinde dört sene devlet 
müddeiumumiliği vazifesinde bulun
muş, ve bu Üyede kazanmış olduğu 
şöhretten firmayı istifade ettirmiştir. 
Birleşik devletlerde, devlet müddeiu
mumisi, Reisicumhur tarafından dört 
sene müddetle tayin edilir ve bunla
ra umumiyetle çok az ücret verildiği 
için müddetlerinin nihayetinde vazi
felerini terk ederek tekrar avukatlığa 
başlarlar. Ceza kanunu bakımından 
nazik ve mühim olan bazı davalarda 
devlet, ayrıca bir avukata da müraca
at eder; ve ona, mahkemede müddeiu
mumi sıfatiyle bulunup iddia derme
yan etmesi için muayyen bir ücret 
(her iş için 2000, 3000 dolar yahud 
davanın devamı müddetince her gün 
için 25, 50 dolar) verir. 

Nihayet dördüncü şerik (Courtland 
Kelsey) gayri menkul ve arazi satış
lariyle meşgul olur. Ekseriya miras 
idarelerinde, ona müracaat edilir, ve 
her yerde bir muameleci diye şöhret 
kazanmıştır. 

Genç avukatlar, bu şeriklerin emri 
altında (ayda 100 den 200 dolara ka
dar ücretle) ihtısasları dahilinde ken
dilerine verilen işlerde çalışırlar, ve 
bu suretle çok karışık olan Amerikan 
mehakim içtihadlan üzerinde teteb
büler yapmış olurlar. Amerikada iş-

!!~ . .i.~~ ~~~n!.~Lv~ menşeler muh

mensup bir talebe her ne kadar mem
leketi olan Ohio devletinde sırf üni
versiteli olduğu için imtihansız ola
rak resmi avukat tayin edilmişse 

0
de 

eğer o da diğer bir meslekdaşı gibi 
Newyôrkda doğmuş olsaydı, o zaman, 
hususi bir kursa devam etmekle bera
ber Uç sene hukuk mektebinde oku
muş olmak ve hakimlerden müteşek
kil bir jüri huzurunda oldukça ağır 
bir imtihan geçirmiş bulunmak mec
buriyetinde kalacaktı. İndianada doğ
muş olan, diğer bir, Amerikalı olmak 
ve rüştünü ikmal etmiş bulunmak gi
bi yegane iki imtiyazı sayesinde, dip
lomasız ve imtihansız İndiana devle
ti mahkemesine avukat olarak kabul 
edilir. Halbuki meseli (Massachüsse
ts) devletinde avukat olmak istesey
di bu devletin tabiiyetine girdikten 
sonra bir çok ağır imtihanlara tabi 
tutulacaktı. 

Bir çok devletlerde (Connecticut, 
Alabama, Nebraska ilah,.) kadınlar a
vukatlığa kabul edilmemiştir. (Geor
gi) devletinde de sinni rüştil bekle
meğe lüzum yoktur. 

İşte Amerika adliyesinin Federa
list ve mıntıkavi vasfı bu şekilde te
celli etmektedir ki Alaska cümudiye
lerinden Hattı üstüva Antinlerine 
kadar uzanan bir memleket için bu 
hiç de gayri tabii bir ,ey değildir. 

Amerikan avukatı, iki cepheden 
tetkik edilmeğe değer : Müşteri cep
hesi, hakim cephesi. 
Müşteri cephesi, zamanın ihtiyaçla

rına çok iyi intibak etmiş ve bütün 
dünya avukatlarından daha iyi bir 
haldedir. Bir Fransız ıtriyat şirketi
nin müdür ve mümessili olan M. Du
rand Newyorka bir şube tesisi için 
gidiyor. Ona (Simpson, Tacker et 
Bartlette) i tavsiye ediyorlar. Yirmi 
saniyede 17 inci kata çıkartan Eks
press Asansöre biniyor, kapısında bü
yük bir levhası bulunan daireye giri
yor M. Durand oradaki zencinin ken
disine uzattığı bloka ismini ve ne is
tediğini yazıyor. Ve biraz sonra mü
tehassıs M. Graham'ın yanına çağrılı
yor .. Kısa kollu bir gömlekle yazıha· 
nesinde çalışmakta olan M. Graham 
onu kabul ederek kirpiklerini bile 
kırpmaksızın müracaatını dinliyor : 
Bir şirket tesis etmek, imtiyazlarını 
almak, bir fabrika satın almak, sigor
ta mukaveleleri yapmak, ilh. M. Gra
ham orada bulunan muhtelif düğme
lere basınca bahsettiğimiz genç avu
katlar içeri giriyorlar, ve icab eden 
notları aldıktan sonra yerlerine dö
nüyorlar. On be' gün içinde M. Du
rand mukavelel eri imza etmek için 
tekrar Newyor1

• geliyor ve büronun, 

Fakat tediye zamanı gelince çok 
iyi para verir. Bir kaç sene evvel A· 
mcrikada bazı davalarda avukatlara 
verilecek ücreti vekaletlerin yüzde 
otuz üç buçuk olarak tahdit edilmesi 
hı.:ı•ısunda bir cereyan başlamıştı ı 
Bu çereyan Province avukatlarmm 
şiddetli bir mukavemeti ile kartılaı· 
tığı cihetle bu mikdarın yüzde elliye 
çıkarılmasına mecburiyet ha11l oldu, 
bu haddi tecavüz eden kısım mahke
me tarafından tenkise tabi tutulacak
tı. Tazminata veya verasete müteallik 
davalarda vekalet ücretleri vasati ola
rak yüzde yirmi hCf ile yüzde elli a· 

rfi'iib ıafia'fWHm~rJra' hM: 
mak suretiyle vekalet ücretlerinin 
tenzil ettirilmesi mümkündür, bu tak· 
dirde abonelere yapılan tenzilatın mu• 
kabilini firma kendi avukatlarına te· 
diye eder. Meslekde ciddi şekilde ça
lışan avukatlar, prensip olarak nisbl 
ücreti vekalet usulünü (Contingent 
fee, quota litis) kabul etmezler. Fa
kat tatbikatta ekseriyetle buna mü
racaat ediliyor. Çünkü emlak ve çift· 
lik sahibi bir kısım halk ancak nisbl 
ücreti vekalet usulünü kabul etmek
tedirler, bunlar, davanın mahiyetini, 
istilzam ettirdiği hususi mesaiyi he· 
saba katmak istemezler. Amerikada 
bir avukat yazıhanesinin iatilzam et• 
tirdiği umumi masraflar, her ne ka· 
dar avukatların kendi aralarında ce
miyet kurmaları sayesinde bir derece
ye kadar azaltılmış ise de gene mü• 
him bir yekun tutmaktadır. İşlek bir 
mahaldeki büronun kira bedelini, &• 

vukatların şahsi ücretlerini ve büyük 
yazıhanelerde adedleri yirmi veya o
tuza çıkabilen katib, muhasib ve dak· 
tiloların ücretlerini, ve kanunları ki· 
tablarda değil, mahkeme kararların
da bulunabilen bir memleketteki kil· 
tüphane masrafını düşününil%; ve o
rada 48 devletten her birinin ayrı bir 
usulü muhakemesi ve ayrı bir içtiha
dı vardır ki ayni bir hadise hakkında 
federal mahkemesine de bcnzemiyen 
muhtelif hal suretleri gösterirler; 
bunların hepsi bir avukat yazıhaneain· 
de 6000 cild teşkil eder. Bu kitablar 
hazan çok pahalr olduklarmdan ayni 
bir (building) de bulunan muhtelif 
yazıhaneler, müşterek masrafla bina· 
nın bir mahallinde bir kütüphane vü
cude getirmek için birleşirler. Fakat 
bu masraflar çıktıktan sonra avukat· 
lık mesleğine gene bir kar kalıyor. 

1905 de Harward üniversitesinin son 
sınıfında bulunan talebelerin ·hayat
taki muvaffakiyetleri hakkında 1925 
de yapılan bir anket şu neticeleri ver· 
di : 

Aded 

3 Senede yüz bin dolardan fazla 
kazananlar 

8 Senede elli bin dolardan yüz bin 
dolara kadar kazananlar 

9 Senede yirmi be• bin~n elli bin 
dolara kadar kazananlar 

46 On bin dolardan yirmi beş bin 
dolara kadar kazananlar 

36 Bet binden on bin dolara kadar 
kazananlar 

12 İki bin beş yüzden beş bin dolara 
kadar kazananlar 

4 İki bin beş yüz dolardan aşağı ka
zananlar 

(Sonu vu) 



Gönüllülerin çekilmesi • • 
ıçın İngiliz Kral ve Kraliçesinin 1 

Fransaya seyahatleri Karışmazhk tôli komitesi 
~ki demokrasi arasındaki büyük 
Clostlu~un güzel bir tezahürüdür 

Fransız Ve ingiliz gazetelerinin yazdıkları 
( Başı ı. inci sayfada ) . 

ve kıraliçesinin gelecek hazıran~a 
Fransayı ziyaretleri münasebetiyle bıı 
asır kadar önce Louis Philippe zaır..a
nmda saraya ziyarette bulunan kırali
~e Viktoryanın 1520 den beri fran~ız 
devlet reisini ziyaret eden ilk kıralıçe 
olduğu hatırlatılıyor. 

Yedinci Edouard da 60 yıl sonra an-
nesinin yaptığı gibi yapmış ve 1914 ilk 
baharıida kıral beşinci Jorj tarafından 
Parise yapılan ziyaretle Antant Kor· 
diyal kurulmuş.tur. 

Fransız gazetelernin yazdikları 
Paris, 9 (A.A.) - Bu sabahki gaze· 

teler, tefsirlerinden bir kısmını, in
giliz kıral ve kxraliçesinin Fransaya 
yapacakları ziyarete ayırmışlardır. 

Eko dö Pari yazıyor: 
"İngiliz kıral ve kıraliçesinin, asrın 

başından beri dördüncü ziyareti olacak 
olan bu ziyaretleri, 1936 dan beri sıkı 
bir ittifak haline giren Antant kordi· 
yali.n daimi olduğunu göstermekle be
raoer, Londra ve Paris kabinelerinin 
enternasyonal vaziyetin şu andır ne ka
dar vahim olduğunu müdrik bulunduk
larını da izah etmektedir. 

vnümüzdeki haziranda, B. Hitler, 
B. Lvlusolini.nin daveti üzerine Romaya 
gıaecel:tir. Bu ziyaret münasebetiyle 
tıeıerber hale ko11ulan kütleler teza· 
hürlerde bulunacaklardır. İngiliz kı· 
ral ve kıraliçesinin seyahatinde böyle 
bir tantana olmıyacaktır. Fransızlar ve 
ingilizler, kıral ve kıraliçeyi alkışlar· 
ken kendilerini birleştiren davaya o
lan itimadlarını ifade edeceklerdir. Bu 
dava barış ve hüriyet davasıdır.,, 

"Epok" gazetesi yazıyor: 
"Bu ziyaret, fransız - ingiliz anlaş

ın.asının daimi olduğu gibi kaldığına i· 
şarettir. Barışın belki buna bağlı bu
lunduğu düşünilltince, bu vaziyet her
kes için bir ferahlık teşkil eder.,, 

J ur gazetesi yazıyor: 
"Bugünkü vaziyette, bu ziyaret fran· 

•ız - ingiliz dostluğunun bir sembolü 
kıymetini kazanmaktadır.,, 

Pöti Pari2'.ven y:ı.ıxyar:. 
"Fransız milleti kıral J orj ile kır:ıli-

nı se Elizabete, kendilerini ne kadar hür
met ve muhabbetle tuttuklarını ve hü· 
riyete ve barış ülküsüne kendisi gibi 
sadık olan ingiliz milletinin kardeşçe 
işbirliğinin kendisi için ne kadar kıy· 
metli olduğunu müttehit bir surette 
gösterecektir.,, 

Maten gazetesi yazıyor: 
"Bu ziyaret ,iki memleketi birleşti-

İngiltere kıralI 2 
ren bağları daha ziyade s1kışt1rmaktan 
hali kalmıyacak olan mühim bir fran
sız - ingiliz dostluk tezahürüdür.,, 

EkseJsiyor gazetesi yazıyor: 
"İngiliz kıral ve kıraliçesinin, kıral

hk dışındaki ilk ziyaretleri için, hak 
ve hürriyetin müdafaası uğrunda kan
larını fransız muhariplerinin kanma 
karıştırmış olan ingiliz muhariplerinin 
hatırasını tebcil etmek üzere Fransa 
tarafından yapılan daveti kabul et~e
leri manalı bulunmaktadır. Fransa ıle 
İngiltere halen de ve daima pasifik 
gayretlerini bu ülkü uğruna birleŞ:tir
mektedirler. Fransız mılleti ingiliz kı· 
ral ve kıraliçesini müttehiden hilrmet 
ve sevgi ile karşıhyacaktır.,, 

lngiliz gazetelerinin yazdıklari 
Londra, 9 (A.A.) - Bütün gaze~e· 

ler, kıral ve kıraliçenin, üç nesillik an
aneyi devam ettirerek haziranda l'a
ris'i resmen ziyaret eyliyecekleri habe
rini büyük bir memnuniyetle karşıla
maktadır. Gazeteler, bu haberin .Fran· 
ıada da çok büyük bir memnuniyetle 
karşılanacağından şüphe etmemekte 
ve bu ziyareti, iki memleket arasında 
Avrupa ahengi için çok lüzumlu olan 
birliğin yeni bir delili mahiyetinde te· 
lakki eylemektedir. Ziyare: prog_rax:ıı 
daha tam olarak tesbit edılmemıştu. 
Fakat evelce kıraliçe Viktoryanın, ye
dinci Edvard ve beşinci Jorjun yaptı· 
ğı gibi ,altıncı jorj ile kıraliçe .:e:~isa
beth'in de tngiltere büyük elçıhgıne 
inmeleri muhtemeldir. 

Deyli Ekspres ğ~etesi diyor ki: 

Bu ziyaret esnasında, gerek husu
si surette olsun gerek Avustura~~alı 
h b ··1··1 . a"bidesinin açılışı muna-ar o u erı . . 
sebetiyle olsun, kıral ve .. k~ralıçenın 
D .. k D '' dö Windsor ıle buluş-u ve uşes . 

1 'ht' ınalı" dahi vardır ve ne ı-ma arı ı ı .. 
çin olmasın? Bilakis, bu buluşma ıçm 
lehte birçok sebebler dahi mevcu~dur. 
İki kardeş, aralarında kav?a e.~ış de
ğillerdir. 1936 kanun Mdısesı ıse ar-
tık tamamiyle kapanmıştır. E d d 

Taymis gazetesi, yedinci var ~ -
· · aptıgı 

ın anlaşmazlıkları hal ıçın Y
1 

k 
mUhim ve tarihi seyahati batır attr -

tan sonra diyor ki: .. 
Bu gibi anlaşmazlıklar, bugun, ka-

tiyen mevcut değildir. Fakat bu keyfi
yet, bugünkü ziyaretin ehemiyetini ka
tiyen azaltamaz, zira bu seyahat, garbi 
Avrupanın iki büyük demokrasisi ara
sında mevcut dostluğu bir kere daha 
teyid eyliyecektir. 

Taymis gazetesinin Faris muhabiri 
de, gazetesine şu telgrafı yollamıştır. 

Herhangi partiye mensub bulunur~ 
sa bulunsun, bütün fransız mebuslarr, 
bu seyahatın "tahlil edilebilecek en mü
him hadise" yi teşkil eylemekte oldu· 
ğunda ve ingiliz hükümdarlarının Fran 
sada çok büyük ve çok içten tezahürler
le karşxlanacağım bildirmektedir. Bil • 
tün milletin de, mümessilleri olan me -
buslarla aynı fikirde bulunduğuna şüp 
be yoktur. Dük ve düşes de York, bü -
tün Fransada her sınıf halk arasında 
pek ziyade sevilmekte idi. Millet, kıral 
olduktan sonra kendisine karşı olan 
muhabbeti aym kuvvette muhafaza et
miştir. Daha umumi sahadan ingiliz • 
fransız münasebetleri meselesine gelin
ce, fransız kamoyu, bu ziyareti, iki bil· 
yük demokrasiyi biribirine bağlıyan 
kuvvetli rabıtaların bir tezahürü gibi 
telakki etmekten hali kalmıyacaktır. 

Diğer ingiliz gazeteleri de ezcüm
le Deyli Telegraf, Deyli Meyl, Deyli 
Herald ve Nevs Kronikl hu seyahatin 
büyük ehemiyetini tebarüz ettirmekte-

dirler • 

B. Celal Bayarın 
' . lstanbuldaki 

tetkikleri 
( Başı ı. inci sayfada ) 

yapılabilecektir. Başbakan Dok'ta 
kendisine verilen izahattan pek mem
nun olmuş ve burada fabrika mühen
dislerinden bir ine : 

"- Burada yapacağınız gemi ak· 
samının mevacıcıı iptidalyesini sli: c 
Karabük'ten vereceğiz. Bu suretle 
imalatmız baştan aşağı yerli olacak
tır.,. demiştir. 

Başbakan halen yarrmetruk bi'r şe
kilde bulunan Dok'un deniz tarafın
daki tesisatı üzerinde de bazı tetkik
ler yapmış ve bu tesisatın işletilmesi· 
ne imkan olduğu tesbit edilmiştir. 

İstinye fabrikası havuzlar idare· 
sine bağlı olmıyacak, Denizbank ida
resi emrinde müstakil şekilde ve bilu
mum gemi dahili aksamını yapan bir 
fabrika halini alacaktır. 

Başbakan, İstinye'den geç vakit 
dönmüştür. Yarın Hariciye Vekili 
ile beraber bir gemi ile İzmite gide
cek ve Gölcük tersanesini gezecek-
tir. 

Eski hartalar 
mıydı ? 

yanh_ş 

Hartacıltk sanatı ilerledikten ve va
sıtalar tekemmül edip çoğaldıktan son
ra, eski hartalardan bir çoklarının yan
hş olduğu meydana çıkmaktadır. 

Eski hartacılar, bu yanlışları ellerin
deki alet ve vasıtaların kusurlu olması 
dolayısivle yapmışlardır. 

Son z~manlarda İngilterenin Oks-

f d üniversitesine mensub Bray ve or . . . 
B 

. d isi.ınli iki genç, Baffın arazısı-
aır k'k ah . a b sahillerinde tet ı ve mes a 

nın g r . 1 d 
ıar ve burasının eskı harta ar a 

yapmış . . k 
2000 mil murabbaı nısbetınde no -

tam .. t rı'ldi g~ ini anlamışlardır. 
san gos e 

b nlar Baffin arazisinde tepe-
Gene u "k kl" 

b S 6000 kadem yu se ı-
lerinden azı ı . . 
~ inde bir sıra dağlar keşfetmışlerdır :i bu dağlar, eski har;aı~rda yo~tur. 
Şimdi bu iki gen~ alımın yaptıgı har· 

ta basılmak üzeredır. 

Meksika dilenciler 

tesçil bi rliği 

ınüracaatında bulunmuş! 
Ş d .. ya tuhaf dünyadır: son za· 

ul dun Meksikadaki iş bürosu, ke~-
man ar a . . lan bır 
disine tescil edilmek ıçın yapı 
müracaati red etmiştir. . den 

Müracaat eden kimlerdır ve ~~ 
bu müracaat reddedilmiştir, bılıyor 
musunuz? . ı 

Bu müracaati yapanlar, ye°:ı ku~u -
muş olan "Meksika ~mum .. dılencıı:r 
birliği" dir. İstediklerı de gunde sekız 
saat çalışmak 1 ve çalışma şartla~ı~ın 
daha muvafık bir hale konulması ıdı. 

yeni bir toplantl yapacak 
lflpla~~hya B. Edenin reislik etmesi muhtemel 

(Başı 1. inci sayfada) 
Jurnal gazetesi diyor ki: 
" Karışmazlık komitesinin önümüz

deki içtimaı, Avrupa vaziyeti için bil • 
yük ve kati bir ehemiyeti haiz bir top • 
Jantı olacak ve pek muhtemel olarak iç. 
timaa, bizzat Eden riyaset edecektir. 

Pöti Pariziyen gazetesi ise, İtalya
nın halen İngiltere ile samimi surette 
bir uzlaşma arzu ettiğine şüphe bulun
madığına işaret etmektedir. 

1 spanya' ya yeniden gönüllü 
gidiyor mu? 

Londra, 9 (A.A.) -Avam kamara
sında, İspanyaya yeniden italyan gö
nüllüleri gönderildiğine dair dolaşan 
şayialar hakkında sorulan birçok suale 
cevab veren dış bakanı Eden demiştir 

ki : 
" - Bu şayiaları hen de duydum. 

Fakat bunları teyid edecek mahiyette· 
hiç bir haber almadım. 

Bunun üzerine işçi mebus Vilyam, 
şu suali sormuştur: 

"-Eğer böyle gönüllü sevkiyatı 
yapılmış ise karışmazlık komitesi bunu 

tesbit edemez mi? 
Eden şu cevabı vermiştir: 
" _ Zannetmiyorum. Çünkü kont -

rol bugün bazı güçlüklerle karşılaşmış 
bulunuyor. Fakat son zamanlarda mü· 
him sevkiyat yapılmamış olduğunu zan 

• 

G. /. R-
K ararnamesinin 
ilk dört aylık 
neticeleri 

(Başı 1. inci sayfada) 
doğru olarak verecektir. 

Demir, çelik ve mamUlatındaki 

ithalat fazlası üzerinde durmağa lüzum 
bile yoktur. Bu maddeler, 1.130.000 li
ralık bir arıtışa mevzu teşkil etmekle ,ol 
sa olsa Karabük tesisatının memleketi
miz için kati lüzumunu bir kere daha 
isbat sadedinde dikkat ve ehemiyetle 
mütaleayı istilzam eder. 

Mühim bir rakam da makinelere aid 
olandır: 2. 208.000 liralık fazlanın bir 
kısmı ziraat makinelerine, daha büyük 
bir kısmı dokumacılıkta kullanılan ma. 
kinelere, elektrik motörlerine, petrol 
ve benzin ve müştakleriyle işleyen ma • 
kinelere ve nihayet dikiş makinelerine 
aiddir. 

Memleketimiz ziraatında makinenin 
oyniyabileceği rolü de, dokuma endüs
trimizin cihazlanmasında makine ihti -
yacının eherniyetini de tebarüz ettire -

ederim." k d v·1· • ce egı ız. BU.tün bu makineler, niha -
Birçok mebus Edenden haberleri-

E 
yet, yurddaşlara yeni yeni kazanç kay-

nin kaynağını sormuştur. den bu kay k na lan yaratark jş hcmini genişleten 
nakları söylememiştir. vasıtalardır. 
Lord Plimut göriişmeler yaptı 680.000 liralık bir fazla arzeden ka-

Londra, 9 (A.A.) - İngiliz gazete- ~id ithalatı da dikkate şayan görülebi
leri Lord Plimut'un, İtalya, Fransa lır: Bunun yandan fazlası matbaa ka • 
ve Sovyetler Birliği elçileri ile yaptığı ğıdıdır. 
görüşmelere büyük ehemiyet vermek- Gazetelerimizin yükselen tirajı bir 
tedir. .. .. . taraftan, her türlü kitablar, diğer ta-

Bütün gazeteler ve ezcumle Tı-. raftan, memleketimizde okuma ihti· 
mes" gazetesi, 1talya ile İspanya işin - yacının gittikçe artmakta olması do
de vukua gelecek bir anlaşmanın ingi- layısiyle kağıd sarfiyatınrn da çoğal
liz italyan • müzakerelerinin diğer sa - dığmı meydana çıkarmaktadu. 

Kurbanbayramı cuma günü bC1J1lıyor. Sehrin her tarafında sİirü 
aürü kurbanlık koyun gezdirilm ektedir. Meydanlarda da kurban 
alım ve aalımı bQflamıştır. Y u.kardaki reaimlerde foto muhabiri· 

fahatı için hayırlı bir işaret olacağı ka- Tahdid devresinin dört ayı ile 
mizin aldığı kurban resimlerini görüyorsunuz 

naatini izhar etmektedir. serbest ithalat devresinin dört aylık 
Yeni ingiliz teklifleri ithalatında her iki devrenin yekfinla- .,, .......... ................ ........... . 

. n na göre ithalat fazlalığı gösteren : ~ 
Deyli Telegraf diyor ki! memleketlere gelelim ; bunlar da !:.Un· : ULKU :. 
•• Kont Qrandi, dün akp.m, dış ba- }ardır: l: ': • 

kanlığmda müsteşar Kadogan ile ikinci ı:: , ~ , , ; : : 

bir görüşmede bulunmuş, bu ~ör~me ·~·~~ ~·=~ : HALKEVLERl.DERGfSf E 
esnasında yeni bazı ingiliz teklıflen ile- ., :o = ~=~ 'S : : 
ri sürülmüştür. Kont Grandi .bu.ola~, "ü :: ~ :: : ~ubat 1938 nUshasr. Sayı: 60 : 
tetkik edilmek üzere Roma ya bildırmış- ~ [:; :o ı:: !!! : Büyük Bir Eksigv imiz: Prof. : 

tir. 
R oma ve Londra arasında 

ziyaretler 
Deyli Meyl gazetesi, manşet ile Van

sittart'ın Roma'yı yahut Ciano'nun 
Londrayı yakında ziyaret edeceğini 
haber vermektedir." 

Gene Deyli Meyl'in bildirdiğine gö
re, Londra mehafili, İtalyanın İngilte -
reden bir istikraz istemiş olduğunu ya· 
!anlamaktadır. Fakat diğer taraftan İn
giltere hükümeti, umumi bir Akdeniz 
anlaşması çerçevesi dahilinde, Habe • 
şistan imparatorluğunu tanımağa mü -
temayil gibidir. 

Sovyetler Birliğinin vaziyeti 
Gönüllülerin gen çağmlması mese

lesinde, Sovyetler birliğinin bazı güç· 
lükler çıkarmasına intizar olunmakta -
dır. Söylendiğine göre, Sovyet büyük 
elçisi Maiski, dün Lord Plimut'a gö· 
nüllülerin yüzde 80 nisbetinde çağml· 
ması için ısrar edeceğini bildirmiştir • 

Deyli Ekspres gazetesi de, Sovyet· 
lerin yüzde 80 nisbetinde bir geri çek· 
me istiyeceğini kaydetm~tedir. 

Geri çekiliş nisbetleri 
Deyli Herald ise diyor ki: 

....... ro.c Q EJ • F : 
Lira Lira : uad KöprüJü, BeyBöyrek: P. : 

: Naili Boratav, Ortazaman Türk- : 
Amerika B. D. leri 6/8.000 3.306.000 :. İslam Dünyasında Hıristiyanlar, :. 
Almanya 2.050.000 4.199.000 
İngiltere 184.000 1.084.000 : yabudiler: Prof. A. Mez (Al- : 
Rusya 202.000 1.072.000 : mancadan Çev. Cemal Köprülü), : 
İtalya - 324.000 +283.ooo • o th ·mı B Hindistan 238.000 807.000 : • ' tı ayrağı (Şiir): B. Ke- E 
Mısır 109.000 628.000 S mal Çağlar, Ülkü yolcularına : 
Belçika 161.000 51.S.OOO :. (Şiir): Sıtkı Akozan, Amatörler : 
Suriye 9.000 310.000 Sah 
Filistin 107.000 266.000 : nesi: Nureddin Sevin, Nedi- 5 
Romanya -119.000 40.000 : min bir Terkibibendi: R. M. Me- : 

Serbest ithalat rejiminin bu dört S riç, Türkler ve kayak sporu: H. : 
aylık mukayesesini daha ziyade \!zat- : Ortekin, Mir - Ali • Şir ve siya- 5 
mak, her rakam üzerinde ayrı ayrı : si hayatı: V. V. Bartold (Rusça- : 
durmak kabildir. Fakat yalnız yukar- : dan Çev. A. Caferoğlu, Gennadi- : 
da bahsettiğimiz ehemiyetli ve yekfin : os'un İtikatnamesi: Ragıb öz- 5 
kabartıcı fasıllar müddeanın isbatına 5 den, Makber'de Leyla ve Mec~ : 
bol bol kifayet edecek mahiyettedir. : nun ve Hüşn • ü • Aşk Tesirleri: S 
Şunu da ilave edelim ki yeni rejimin 5 Fevziye Abdullah, Dede Korkud : 
tatbikinden beri ihracatımızda da bü- : Kitabındaki bazı motiflere ve : 
yük inkişaflar göriilmüştür. E kelimelere aid notlar: Abdülka- : 

Bay Ceıaı Bayar, bu rejimi izah : dir İnan. : 
ederken: "Memlekette yetişmiyen • _ : : 
tidai maddelerin gümrük resmi v~~- S HALKEVLERİ: S 
meden veya az bir resim ödeyerek : Halkevlerinde göze çarpan ça- : 
memlekete serbestçe girmesinin iktı- 5 lışmalar ve beliren değerler: B. : 
sadi tesirleri üzerinde uzun bo 1 : Kemal Çağlar, Halkevleri neşri- : 
d y 'h . - y u • t urmaga 1 tıyaç yoktur; herkesin bu- : ya ı. : 
nun faydasını takdir etmek imkA : FİKİR HAY ATI: : 
maliktir d. d T anına • : 

. .,, ıyor u. atbikatm netice- : Bir okuyucunun notları (Bir : 
len bu faydanın ne olduğunu açıkça : Musikişinasın ölümü - Ankara E 
ortaya koymuştur. Alınmış olan ted- : T " • 
birlerdeki isabetten dolayı memnun 5 ıyatrosu Bahsine Avdet - : 
olmak hakkımızdır. * :,. : Halka Kitab Okutmak Bahsi et- : 

: rafında - Bir Fıkranın cevabı): ~ 
5 Nahid Sırrı. • : . . . . . : BİBLİYOGRAFYA: . . 
: Balkanlarda musiki meselesi: : 

Londra 
Nevyok 
Faris 
Milano 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterdam 
Praıı 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
Varşova 
Budape:;;te 
Bükreş 
Belgrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

OJ0.-

0.79475 
24.2725 
15.1110 
4.69 

86.7460 
3.43 

63.4920 
1.4233 

22.6380 
4.20 

13.65 
1.97 
4.19 
3.9880 

105.8730 
34.2460 
2.7268 
23.73 

3.0794 

630.-
0.79425 

24.2725 
15.1110 

4.69 
86.7460 

3.43 
63.4920 

1.4233 
22.6380 

4.20 
13.65 

1.97 
4.19 
3.9880 

105.8730 
34.2460 

2.7268 
23.73 

3.0794 

ESllAl\1 VE TAHVİLAT 
AÇILIŞ KAPANIŞ 

1933 türk borcu l !8.95 18.!:15 : M. Ragıp Kösemihal, Ankara ve : 
: Avgustus (M. Shede. H. St. : • Sıvas - E rzurum 

(Peşin) 

" Sovyetler birliği, yüzde 85 üze -
rinde ısrar ederken, İngiltere ve Fran
sa yüzde 7 5 üzerinde uyuşmuş bulun -
maktadır. Kont Grandi ise, kararı ka
rışmazlık komitesine terketmek teklifi~. 
ni ileri sürmüştür. Maamafih italyan 
büyük elçisi, bugünkü vaziyetiı büyük 
bir terakki olarak kaydetmektedir. İn· 
giltere bu teklife muvafakat etmiştir. 
Fransa, hattı hareketini daha tam ola
rak tesbit etmiş değildir. Sovyetler bir
liği ise tam aleyhtedir.'' 

·Erzurumda 
hamamlar 
kapatlldı 

S Schultz) : A. Müfid Mansel, Ya- : hattı ts. r 95.- 95,_ 

: kın Şark Elam ve Mezopotamya : '"- .) 
E (Şemseddin Günaltay): A. Ca- : ------------

İ ngi l tere ve Ameri kanın 

silôh ihracatı 
Vaşington, 9 (A.A.) - Sonkanun 

içinde Amerika silah lisanslariyle ya
pılan ihracat 6 milyon 765 bin 112 do
lar tutmuştur ki bu rakam, mühimmat 
kontrolu usulünün kurulmasından be· 
ri en yüksek rakamlardan biridir. 

Hurda demir ihracatı, yalnız Ja
ponyaya olmak üzere 2.300 ingiliz to
nuna baliğ olmuştur. 

İngilterede de son üç ay zarfında 
Japonyaya harb malzemesi ihraç edil 
mek üzere iki vesika verilmiştir. 

• 

~r~u~um, (Hususi) - Şehrimiz _ 
~~k~.butün .h.amamlar sıhiye müdürlü
gunun teklıfı ve vilayetin karariyle 
müddetsiz olarak kapatılmıştır. Ha
mamla~ın kapatılmasının sebebi şudur: 

Sıhıye müdürlüğü muhtelif zaman
larda doktorlar vasıtasiyle hamamlarda 
:etkikat yaptırmış ve bunların temizli. 
ge katiyen riayet etmediklerini ... .. .. gM 
muştur. Hamamlarda aynı sileceklerle 
m~tel~f müşterilerin silindiği, fazla 
muşterı alındığı, hamamların geç vakit· 
~ere ka~r açık kaldığı ve pis bulundu
gu tesbıt edilmiştir. Temizlik işlerini 
tamamlıyan hamamların muayeneden 
sonra açılmalarına müsaade edilecektir. 

: feroğlu, Metinler Şerhine dair - : 
: Metin Tamiri (Ali Nihad Tar- : 
: lan): Fevziye Abdullah, Ses - 5 ~llll llllllllllll lllllllllllll l lll llllh .. 
: Hikayeler: (Sabahaddin Ali). : : --: 96 sayfa 25 kuruş. : _ . . - Yeni çıktı --
~ . -•.................. ...... .... ........• ~ ~ --

Kastamonu avcılar 
külübü 

Kastamonu (Hususi) - Avcılar 

kulübü kuruluşunun yıldönümünü 

kutlamıs. tören c.ok samimi olmustur. 

- ---
~ŞEHİRCİLiK ~ - -: YAZAN: ~ 
: Celal EsatARSEtEN -
§ B~lediye ve imar işleriyle : 
E alakası olan herkese tavsiye : 
: olunacak bir kitab : 
.., •........... ......... .......... . .....• ;: 
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Bayram geliyor •• 
Likör aldınız mı ? 

Misafirlerinizi ağırlamak 

için en mükemmel ikramın 

İnhisar likörleri olduğunu 

UNUTMA Y 1N1 Z ... 

Memleketimizin En Nefis Meyvalarından Yapllan ; 

Çilek, Ahududu, Viıne, Portakal, Mandalin, Kayısı, Nane 

Likörlerini Tercih Ediniz 

Kokteyl yapıyor musunuz ?. 

En iyi Kokteylleri inhisar 

likörleriyle yapabileceğiniz 

gibi, bunları sade soda 

ve gazozla ka rıştırı p da 

i ç e b i 1 i r s i n i z ••• 

Her yerde 

• 
1 • sar • örlerini 

Arayınız. 

Jandarma 
°.1ede yazılı belgeler birlikte belli gün 
ve saatte komisyona baş vurmaları. 

(294) 714 
Battaniye ahnacak Mahkemelerden 

Jandarma Genel Komutanlığı An
kara Satm Alma Komisyonundan : 

Ankara Birinci Aıliye 
Mahkemesinden : 

Hukuk 

M. M. bakanlığı 

Benzin alınacak 
M. M. Vekaleti Satın alma Komia

yonundan: 
1) 750 ton 87 oktanlrk benzin pa

zarlıkla eksiltmeye konmuıtur. 
2) Tahmin edilen bedeli 225.000 

lira olup ilk teminat parası 12.500 li
radır. 

3) !halesi 16 şubat 938 perşembe 
günü saat 15 dedir. 

4) Şartnamesi 1125 kuruş muka.. 
bilinde M. M. V. satın alma komis
yonundan alınır. 

5) Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerin. 
de istenilen belgelerile birlikte ihale 
gün ve saatında M. M. V. satın alma 
komisyonunda hazır bulunmaları. 

(268) 1-584 

Sahra telefonu ve sahra 
santrah alınacak 

M. M. Vekaleti Sabn alma KomİI• 

yonundan: 
1 - 30 adet ordu tipi sahra telefonu 

ile 5 adet ordu tipi sahra santralı pazar
lıkla eksiltmeye konmu§ olup her iki 
malzeme birden ihale edildiği gibi ayrı 

Juvantin 
saç boyalan 

.... 
İngiliz Kanzuk eczanesi laboratu

varlarında hazırlanan Juvantin saç bo· 
yaları muzur ve zehirli maddelerden 
tamamen Ari olup saçlara tabii renkle
rini bahşeder. Juvantin saç boyalan 
kumral ve siyah olarak iki tabii renk 
il.zerinde tertib edilmiştir. 

LİNİMANTOL KANZUK: 
ROMATİZMANIN KAT! 

DEV ASIDIR. 596 

ayn da ihale edilebilir. ...ıllllllllllllllllllllllllllllllllllllll&. 
2 - Her ikisinin tahmin bedeli 5700 - G 1 : 

lira olup ilk teminat parası 427 lira so E ü ve çam : 
kuruştur. : :E 

3-lhalesi 15- şubat-938 salı günli : merakhla rına = 
saat 15 dedir. - -

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 E 110 çeşit bodur, yüksek, aar· E 
sayılı kanunun 2; 3 Uncü maddelerin • : maşık, parasol, yediveren güller, : 
de istenilen belgeleriyle birlikte ihale : envaı çamlar, süs ağaçlan, salon : 
gün ve saatında M. M. v. Satşn alma : yeşillikleri ve saire v. s.. GUI ae- : 
Komisyonunda hazır bulunmaları. = venlere kataloğumuzu gön<ieriyo-: 

(267) 1-572 : ruz. Ortaköy GÜLCÜ VASİL : 
:. 815 = 

Hangar, pavpon ve saire 
inşası 

M. M. Vekaleti Sabn alma Komiı • 
yonundan: 

1 - Çorluda yaptmlacak (F) tipi 
iki hangar, hamam, mutfak su tesisatı 
ve 6 adet erat pavyonu inşaatı kapalı 
zaı na eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu inşaatın heyeti umumiyesi
nin keşif bedeli 852.522,89 sekiz yüz 
elli iki bin bet yüz yirmi iki lira sek
sen dokuz kuruştur. 

3 - Eksiltme 17 şubat 938 per~mbe 
gilnü saat 15 de Ankarada M. M. V. sa
tın alma Ko. da yapılacaktır. 

4 - Keşif, p~oje, ve şartnameler 42 
lira 63 kuruşa M. M. V. satın alma Ko. 
dan alınır. 

- .c.ıuıncwcy,; 51..,;"--.;"'~"& ilHT•"· u-

ralık kanuni ilk teminatlariyle 2490 
saıyh kanunun 2 ve 3 üncü maddelerin
de yazılı ve idari şartnamenin 4 cil 
mad<lesinin (F) fıkrasında yazılı vesi· 
kalarla birlikte teklif mektublarını 

yukarıda yazılı ihale saatından behe
mehal bir saat evel M. M. V. satın al-
ma Ko. na vermeleri. (181) 1-441 

Çamaşır yıkama makinesi 
alınacak 

M . M. Vekaleti Sabn alma Komiı • 
yonun dan: 

1 - Bir adet çamaşır yıkama maki
nesi ve teferruatı kapalı .ıarf usuliyle 
münakasaya konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli (13500) 
liraaır. 

3 - tık teminatı (1012) lira 50 ku· 
ruştur. 

4 - İhalesi 15.3.938 salı günü saat 11 
dedir. 

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

6-- Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılr kanunun 2. inci ve 3. üncü ma.d· 
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
\'e teklif mektublariyle birlikte ihale 
saatından en az bir saat evel komisyo· 
na vermeleri. (192) 1-444 

Rüzgar ölçme aleti alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Komiı

yonundan: 
Açık eksiltmesinde istekli çıkmı

v;:.n 20 : 30 tane rUzgar ölçme 5.leti 
pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı 

18.2.938 cuma günü saat 11 de M. M. 
V. satın alma Ko. da ~apılacaktr. İlk 
teminat 196 lira 50 kuruştur. Pazarlı

ğa girecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 
:. üncü maddelerinde ya.zıh belgeler· 
le birlikte M. M. V. aatın alma Ko. 
da pazarlık gün ve saatında bulunma-

.,, ..................................... .. 
Ankara Belediyesi 

Çelik kürek 
ah nacak 

Ankara Belediyeıinden: 
1 - Su idaresi için alınacak 800 

adet çelik kürek ile 500 adet üçer ki· 
loluk kazma on beş gün müddetle a
çık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (870) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminat (65.25) lira
dır. 

Jl - ~or+naft"'\A va nU..,._,ıt""•1a.ı cırM 

mek istiyenlerin her gün yazı iglerl 
kalemine ve isteklilerin ıle 15-~ubat-

938 salı gUnli saat on buçukta beledi· 
ye encümenine mliracaatları 

(256) t -554 

i"A~k~·;~· .. ·ç~·~·;;·i·;ş···ı 
.................................................... 

Ankara Yabancı Aakerlik Şubelıi 
Batkanbğından : 

1 - Balıkesir, Bursa, Kütahya; 
lzmit, Bolu, Bilecik, Zonguldak, An
kara kazaları ve Çankırı Kastamonu 
kazaları ve Trakyada bulunan vil!
yetler (Edirne, Kırklareli Tekirdağ) 
halkından 316: 330 doğumlu bekaya 
ve henüz askere alınmamış piyadeler 
normal celb için askere alınacaktır. 

2 - Bu vilayetler ve kazaları hal· 
kından Ankarada bulunan yabancılar 
askerlik muameleleri tetkik edilmek 
ve anlifılmak üzere Ankara yabancı 

aıkerlik fUbesi başkanlığına müraca
at edeceklerdir. 

3 - lşbu ilan yabancılar için teb
liğ mahiyetinde olup gelmiyenler hak 
kında askerlik kanununun 89 uncu 
maddesi tatbik olunacağı ilin olunur. 

(380) 818 

[~~~~~~~~] 
Ayın tarihi adh 

mecmua 
mü na kasası 

Matbuat Umum Müdürlüğünden: 

Ağır sahra kablosu 
ah nacak 

Battaniye alınacak 
Jaadaııma Genel Komutanlığı 

Ankara Satm Alma Komiıyonun • 
1 - Vasıf ve örneğine uygun bir ta

nesine dokuz lira kıymet biçilen 

(6500 den 7500 taneye kadar battaniye 

kapalı zarftan pazarlığa tahvilen 15 • 

2 - 938 salı günü saat on beşte satın a

lınacaktır. 

Eskişehirde arabacıhkla meşgul lan. (299) 677 

1 - Matbuat umum müdürlüğü 

netretmekte olduğu Ayın Tarihi ad
lı mecmualardan sekiz nüshasını a
çık eksiltmeye koymuştur. 

Jandarma Genel Komutanlığı Sa
tın Alma Komisyonundan : 

1 - Kilometresine yetmiş beş lira 
kıymet biçilen (206) kilometre ağır 
sahra kablosu kapalı zarfdan pazarlı
ğa tahvilen 22. 2. 1938 salı günü saat 
on beşte s~tın alınacaktır. 

2 - Buna aid şartname parasız 0 • 

larak komisyondan alınabilir. Pazar-

lığa girmek isteyenlerin (1081) lira 
(50) kuruşluk ilk teminat vezne mak
buzu veya banka me.ktubu ve şartna-

1 - Bir tanesine dokuz lira kıymet 
biçilen yedi yüzden sekiz yüze kadar 
battaniye kapalı zarf usulü ile 
23. 2. 938 çarşamba günü saat onda 
satın alınacaktır. 

2 - Şartnameai parasız komisyon
dan alınabilecek olan bu eksiltmeye 
girmek isteyenlerin (540) liralık bir 
teminat makıbuz ve banka mektubu ve 
şartnamede yazlı belgeli teklif mek
tubları belli gün saat dokuzdan evvel 
komisyona vermit olmaları. 

(326) 727 

2 - Şartnamesi 338 kuruş karşılığın

da komisyondan alınabilecek, bu pazar 

lığa girmek istiyenlerin ( 4625) liralık 

teminat ve şartnamede yazılı vesikala· 

rı ile birlikte belli gün saat on beşte 

komisyona baş vurmaları. 

~187) 1--455 

Çerkeşin karalar mahallesinde Ah
med oğlu Mehmede. 

Karınız Ankarada Ayşe tarafından 
açılan boşanma davasının duruşması 

24. 12. 937 cuma günü saat 14 de icra 
kılınacağından bahisle Ankarada çı

kan Ulus ve Çankmda Duygu gaze
teleri vasıtasiyle ilanen davetiye ve 
arzuhal sureti tebliğ edildiği halde 
tayin kılınan günde gelmediğiniz gi
bi bir vekil dahi göndermediğinizden 
davacı Ayşenin talebi ile hakkınızda 
gıyap kararı ittihaz ve muhakemenin 
23. 2. 938 çarpmba günü saat 14 de 

icrasına karar verilmiıtir. Mezkur 
gün ve saatte Ankara Adliye sarayı
nın Ust katında Asliye Birinci hukuk 
mahkemesinde hazır bulunmanız ve 
yahud tarafınızdan musaddak bir ve
kil göndermeniz aksi takdirde gıya
bınızda muhakemeye devam olunaca
ğı Hukuk usul muhakemeleri kanu
nunun 401 ve 405 inci maddeleri mu
cibince gıyap kararı makamına kaim 
olmak üzere mezkQr kanunun 142 inci 
maddesine tevfikan ilan olunur. 

(35.2) 

2 - Bu mecmuaların her biri bin 
tane basılacaktır. 

3 - Her mecmuanın tahmin bedeli 
280 lira ve muvakkat teminat 168 li· 
radır. 

4 - Şartname Ankarada matbuat 
umum müdilrlüğünde parasız olarak 
verilir. 

5 - Açık eksiltme 17 - 2 - 1938 
günü saat 10.30 da Ankarada dahili· 
ye vekaleti binasındaki matbuat U• 

mum müdürlüğünde yapılacaktır. 
(257) 1-559 
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Almanyada ahnan tedbirler ile alikadac 
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fmdm etrafa yayılan .. zabıta rom.anla-
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Korriere dell Sera diyor ki: 
.. Bu franaız ye inciliz pzetelerinln 

muhabirleri, cidden aJallanm kaybet • 
mitler. Bunların hayret ftrici raporı.
nnı okurken, inaan acaba ruya mı gikG
yorum diyeceli ıeliyor. Bu muhabir • 
terde en ufak bir eoiuk ]aanhlık bile 

kalmamııtır." 
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!!dd':t-fi:U:::'i':l ım - Çalan -yaayor: manyanl1l İngiltere Ye Praaaa lle mil-
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a Almanyada hill6D •üren buhra- zaJrere~~ &irl,ebilecek noktalara dair 
SDBRLBRl nın men,ei llaeoHnl tarafından Te- bir nevı alman mukabil teklifini ha- Fransa 

labah AIEpm ruel muharebeeinden aonra Hitlere mildir. 
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5 
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Vilôyetler 
Kapah zarfla vali 
konağı inşaatı 

Kayseri Valiliğinden : 

ı - Eksiltmeye konulan iş: Kayse
ri merkezinde yapılacak vali konağı 
inşaatı olup bedeli keşfi (38502) lira 
36 kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak 

'unlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B- Mukavele projesi 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
D - Tesviyei türabiye, şose ve kar· 

gir inşaata dair fenni şartname 
E - Hususi şartname 
F - Keşif cetveli, ~ilsilei fiat cet· 

yeli, metraj cetveli 

G - Proje, grafik. 

İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı 
Kayseri nafıa müdüriyeti ve vilayet 
daimi encümeni kalemlerinde görebi
lirler. 

3 - Eksiltme 21.2.938 pazartesi gü· 
nü saat 15 de encümeni vilayette yapı· 
lacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (2888) lira muvakkat temi· 
nat vermesi ve bundan başka aşağıdaki 
vesikaları haiz olup göstermesi lizım
dır. Nafıa vekaletinden tasdikli ehli
yet vesikası ve fenni mesuliyeti olacak 
diplomalı mühendis, mimar veya fen 
memuru istihdam edeceklerine dair 
noterlikten tasdikli teahhüdname. 

6 - Teklif mektubları yukarıda ya· 
%ılı saatten bir saat eveline kadar encü
meni vilayete getirilerek eksiltme ko
misyonu reisliğine makbuz mukabilin
de verilecektir. Posta ile gönderilecek 
mektublarm nihayet muayyen saate 
kadar gelmiş olması ve dış zarfın mü· 
hür mumu ile kapatılmış bulunması 

lazımdır. Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. (251) 1-549 

İnşaat münakasası 
Afyon Nafıa Müdürlüğünden : 

Tekli fedilen bedel layık hadde gö· 
rülmediğinden dolayı ihale edilemi· 
yen Afyon lisesinde yapılacak "44799,, 
lira 66 kuruş keşif bedelli tadilat ve 
pavyon inşaatı bu kere şartnamedeki 
müddet keyfiyeti uzatılarak daha mü
said bir şekilde yeniden ve 17-2-938 ta· 
rihine müsadif perşembe günü saat 15 
te Afyon nafıa müdürlüğü komisyo
nunda ihale edilmek üzere kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konulmuştur. Ek· 
eiltmc şartnamesi ve buna müteferri 
diğer evrak iki lira yirmi dört kuruş 
bedel mukabilinde Afyon nafıa mü· 
dürlüğünden alınabilir. Muvakkat te • 
minat 3360 liradır. İsteklilerin Nafıa 

Vekaletinden 938 senesi için alınmış 
otuz bin liralık müteahhidlik vesikası 
göstermeleri ve teklif mektublarını 

17-2-938 tarihinde saat 14 e kadar Af· 
yon nafıa müdürlüğüne göndermeleri 
ilan olunur. (639/ 323} 1 - 700 

Cezaevi inıası münakasası 
Aydın Nafıa Müdürlüğünden : 

1 - Eksiltıneye konulan iş: Aydın 
vilayetinde Gazi paşa mektebi karşı· 
sındaki planda (<isterilen mevki<k ce· 
zaevi inşası: 

2 - Keşif bedeli 82330 lira 77 kuruş· 
tur. 

3 - 937 malı yılı içinde başlanacak 
olan bu işin 20.000 liralık mikdarının 
llS7 mali yılı içinde bitirilmesi şarttır. 

4 - Aşağıda yazılı şartnAme ve ev
rak Aydın nafıa müdürlüğünde para· 
aız görülebilir. 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartna· 

mcsi 
Ç - Keşif cetveli, silsilei fiat cetve· 

li, metraj cetveli 
D - Vekalet yapı işleri inşaat ş,art· 

namesi 
E - Fenni şartname 
5 - Eksiltme 15.2.938 Tarihinde salı 

günü saat 15 de Aydın nafıa dairesin· 
de yapılacaktır. 

6 - Eksiltmeye girebilmek için is· 
teklinin 7273 lira muvakkat teminat 
vermes' ve bundan başka aşağıda ya· 
zıh vesikaları haiz bulunması lazımdır. 

A - Nafıa vekaletinden alınan 937 
yılına aid müteahhidlik vesikası. 

B - 937 yılına aid ticaret odası ve· 
ıikası 

7 - Teklif mektubları yukarıda Ü· 

çüncü maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar nafıa müdürlüğünde 

toplanan komisyona getirilerek mak· 
buz mukabilinde verilecektir. Posta i
le gönderilecek mektubların nihayet 
3 üncü maddede yazılı saate kadar gel· 

miş olması ve dış zarfın mühür mumu 
ile iyice yapıştırılmış bulunması la· 
zımdır. Postada olacak gecikmeler ka· 
bul edilmez. (183) 1-450 

İnşaat eksiltmesi 
Urfa Nafıa Direktörlüğünden ,, 

Vilayetin cenub hududunda Diriya· 
kub, Karakuş, ve Biriderviş mevkile· 
rinde yeniden inşa edilecek olan üç a
det gümrük muhafaza TB. 2 dördüncü 
bölük süvari takım merkezi binaları 
"58006" lira "22" kuruş bedeli keşif 
üzerinden kapalı zarf usuliyle eksilt· 
meye konulmuştur. 
1-Bu üç bina inşaatına aid muvak

kat teminat mikdarı "4150" lira u31n 

kuruştur. 

2 - İsteklilerin teklif mektublarına 
aşağıdaki evrakı bağlamaları şarttır. 

A - Yukarıda mikdarı yazılı temi
nat akçesinin malsandığına yatırıldı· 

ğına dair sandık makbuzu ve ya hükü· 
metçe muteber bir bankadan alıancak 
teminat mektubu, 

B - Teklif sahiblerine nafıa vekille· 
tinden verilmiş asgari 0 30.000° liralık 
ehliyet vesikası veya musaddak sureti, 

C - Teklif sahihlerinin mensub ol· 
dukları ticaret odalarından aldıkları 

1938 senesine aid vesika veya musad
dak sureti. 

D - İsteklinin mühendis ve fen me· 
muru olması veya bunlardan birinden 
btı işin mesuliyeti fcnniyesini deruhte 
edeceğine dair alacağı teahhüd senedi. 

3 - Eksiltıne 22.2.938 tarihine müsa
dif sah günü saat 15 de Urfa nafıa mü· 
dürlüğü odasında toplanacak komi•· 
yon marifetiyle yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin arttırma ve eksilt· 
me kanununun umumi hükümleriyle 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye dair O· 

lan maddeleri ve eksiltme şartnamesi 
ahkamına ve yukarıda yazılı maddele· 
rin icabatına riayet eylemeleri 9arttır. 
Aksi halde hiç bir mazeret kabul edil

mez. 
5 - İstekliler bu işe aid proje, ev· 

rakı keşfiye ve şartnameleri Urfa na· 
fıa müdürlüğünden istiyerek görebi· 

lirler. 
6 - Posta ile gönderilecek teklif 

mektublarının ihale saatından bir saat 
evclinc kadar eksiltme komisyonuna 
varması şarttır. Postada vaki gecikme· 
!erden dolayı komisyon mesul\yet ka· 

bul etmez. (605/ 306} 715 

aina yaptırılacak 
İstanbul Defterdarlığından : 

Keşif bedeli 22959 yirmi iki bin do
kuz yüz celi dokuz lira 25 kuruştan 
ibaret bulunan Sultanahmetde üçler 
mahallesinin at meydanı caddesinde 
kain umumi hapishane binasının yı· 

kılma işi kapalı zarf usuliyle eksilt· 

meye konulmuştur. İsteklilerin keşif 
ve şartnamesini görmek isteyenlerin 

teklif mektubları ile bu işe benzer iş 
yaptığına dair vesika ile ticaret oda· 
sı vesikasını ve 1722 liralık muvakkat 
teminatlarını 21. 2. 938 pazartesi gü
nü saat on dörde kadar Millt eml1ik 
müdürlüğünde toplanan komisyon 
başkanlığına tevdileri ve saat on beş· 
de de zarflar açılırken h,azır bulun
maları. (610/ 308) 73e 

Öküz ve beygir alınacak 
Kocaeli lski.n Müdürlüğünden 

ı - Kocaeli vilayeti dahilinde is· 
kan edilen göçmenler için 534 adet 
çift öküzü ile 234 adet koşum beygiri 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul· 

muştur. 

2 - Eksiltme 21 şubat 938 pazarte· 
si günü saat 14 de Kocaeli iskan mü· 
dürlüğünde toplanacak iskan komis
yonu huzurunda yapılacaktır. 

3 - Teklif mektubları 21 şubat 938 
günü saat 12 ye kadar makbuz muka· 
bilinde iskan müdürlüğüne teslimi. 

4 - 534 öküzün muhammen bedeli 
29370 Lira ve 234 atın muhammen tu· 
tar bedeli 19890 liradır. İstekliler bu 
meblağ üzerinden yüzde yedi buçuk 
nisbetinde muvakkat teminat paraları 
ve ticaret odasında kayıdlı bulunduk
larına dair vesikalariyle birlikte yu· 
karıda yazılı gün ve saatte komisyo· 
na müracaatları i13.n olunur. 
Şartnamesi Kocaeli iskan müdürlü· 

ğünden parasız verilir. 
(702/ 349) 746 

Orta okul 
yaptırılacak 

lstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 

26. 2. 938 cuma günü saat 15 de Is
tanbulda Nafıa müdürlüğünde 

(38378,13) lira keşif bedelli Fatih 
Zincirlikuyuda yapılacak orta okul 
binası inşaatı kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık İŞ· 
!eri genel, hususi ve fenni şartname· 
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!eri, proje, keşif hu!Ssası ile buna mü
teferri diğer evrak (192) kuruş mu
kabilinde dairesinde verilecektir. 

Muvakkat teminat (2879} liradır. 

!ateklilerin teklif mektubları ve en 
az (30.000} liralık bu işe benzer iş 

yaptığına dair Nafıa vekaletinden a
lınmış ehliyet ve ticaret odası vesi· 
kalarını havi kapalı zarflarını 

26. 2. 938 cuma günü saat 14 e kadar 
!stanbul Nafıa müdürlüğüne verme
leri. (558/ 284) 711 

Şehir gazinosu yapılacak 
Kayaeri Belediye Reialiğinden : 
1 - Kayseride yapılması mukarrer 

18039 lira 59 kuruş bedeli keşifli şehir 
gazinosu inşaatına konulan pey haddi 
Iayik görüldüğü takdirde 16.2.938 çar
şamba günü saat 15 de belediye eneli· 
meııince ihale edilmek üzere kapalı 

zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Bedeli keşfin yüzde yedi buçu· 

ğu olan 1352 lira 96 kuruşluk teminatı 
muvakkate verileceği, 

3 - !hale bedelini.n beş bin lirası 937 
ve mütebakisi 938 bütçesinden tediye 
olunacağı. 

4 - Bu işe aid p!an ve şartnamenin 

meccanen verileceği, 
5 - Daha fazla izahat almak isti yen· 

!erin eksiltme gününden eve! belediye 
muhasebesine müracaatları ilin olu~ 
nur. (740/388) 825 

Elektrik tesisatı 
Çankrrı Belediyeainden : 

1 - Musaddak proje mucibince 
"37974" lira 50 kuruş keşifli Çankırı 

şehri elektrik tesisatına talip çıkma· 
ması dolayısiyle, bir ay müddetle pa· 
zarlığa konulmuştur. 

2 - Bu işe aid proje, keşif ve saire· 
yi görmek istiyenler Çankırı belediye 
fon memurluğunda hergün görebilir ve 
istiyebilir. 

3 - Pazarlığa girebilmek için istek
lil,rin 2490 numaralı artırma, eksiltme 
kanunu mucibince muktazi teminatı ve 
bu işi başarabileceklerine dair Nafıa 
vekaletinden aldıkları 937 senesine aid 
vesikaları ve ticaret odasında kayıtlı 

olduklarına dair vesikaları ibraza mec· 
burdur. 

4 - Pazarlık en son 3 mart 938 per· 

,.. " 

şembe gününe kadar yapılabilir. 
5 - Yapılacak işin bedeli peşin ve 

belediyeler bankasından tediye edile-
cektir. (735/387) 824 

Elektrik mühendisi 
aranıyor 

Antalya Elektrik Türk Anonim 
Şirketinden : 

Antalya elektrJk şirketi {225} lira· 

ya kadar maaş vermek üzere bir elek· 
trik mühendisi aramaktadır. Yüksek 
mühendis mektebince musaddak dip· 
)omaları olanlardan talih olanların 

şirkete müracaatları ilin ounur. 
(342~ 742 

Kazalar 
Şişe, makine ve 
kazan depoları 

eksiltmesi 

(1900) liralık teminatı muvakkate ak· 
çesini Kadıköy vakıflar müdürlüğü 

veznesine teslime mecburdur. 
5 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin 

mimar veya mühendis olmaları ve bu
na benzer (25000) liralık işleri iyi bir 
surette yaptıklarım isbat edecek ba· 
ymdırlık bakanlığının vesikalarını İs· 

tanbul vakıflar baş müdürlüğü baş mi· 
marlığına göstererek ayrıca vesika al
maları meşruttur. (26) (249} 1-551 

Elbise, serpuş, tozluk, 

fotin ve saire alınacak 
Haymana Kaymakamlığmdann : 
Haymana kazasının bekçilerine aid 

90 :100 takım elbise serpuş, tozluk, fo. 
tin, bel kayışı, fişeklik, ekmek torbala
rı toptan münakasaya çıkarılmıştır. 

Taliplerin şeraiti anlamak üzere Hay
mana kaymakamlığına müracaatları İ· 
lan olunur. (383) 821 

Öküz hayvanı ve ziraat 

alôtı alınacak 

Ankara Valiliği 

Yol ve menfez 
yapılacak 

Ankara Valiliğinden : 
Keşif bedeli { 71359) lira (99) ku· 

ruştan ibaret olan Ankara • Kızılcaha· 
marn yolunun 34 + 00 ile 55 +_ 00 inci 
kilometreleri arasındaki bir adet men· 
fez ile 12 kilometre tulünde makadam 
şose inşaatı kapalı zari usulile eksilt • 
meye konulmuştur. 

Eksiltıne 6 ·mart· 938 tarihine ra&
lıyan pazartesi günü saat 15 de Anka· 
ra vilayeti daimi encümeninde yapıla· 
caktır,. 

İstekliler teklif mektuplarını, Tica• 
ret odası vesikası ve ( 4818) lira mu· 
vakkat teminat mektubu veya makbuz· 
lan ve Nafıa Vekaletinden 938 takvim 
yılına mahsus olarak aldıkları müteah • 
bitlik vesikalariyle birlikte sözü geçen 
günde saat 14 de kadar encümen riyase
tine vermeleri: 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğün· ,Dinar Hükümet Tababetinden 
den: 

İstekliler keşif ve şartnameyi her 
gün Nafıa Müdürlüğünde görebilirler. 

(379) 817 

f - Taşdelen menbaında mevcut 
hangara ilaveten yapılacak şişe depo
ları, makine ve kazan depoları ve su 
depoları (24695) lira {90) kuruş bede
li keşfi ile ser'idepri üzerine 29.1.938 
tarihinden 15.2.938 tarihine kadar on 
sekiz gün müddetle kapalı zarf usuliy· 
le eksiltmeye konulmuştur . 

2 - Bu inşaata aid şartname, proje· 
!er ve mukavele ve yapılacak inşaatın 
nevi ve cinsini gösterir hülasai keşfi· 
ye 15.2.938 akşamı saat 17 ye kadar İs
tanbul vakıflar baş müdürlüğü baş mi
marhi!;ından (123) kuruş mukabilinde 
alınabilir. 

3 - İhale 16.2.938 çarşamba günü sa· 
at 15 de Kadıköy vakıflar müdürlü· 
ğünde uygun fiat verene vakıflar u· 
mum müdürlüğünde~ istizan edilmek 
şartiyle yapılacaktır. Zarflar iha1e sa
atından bir saat eve! makbuz mııkabi
!inde komisyona verilmiş olacaktır. 

4 - Eksiltmeye girmek istiyenler 

ı - Kazadaki göçmenler için 30 · 40 
çift öküz hayvanı ve mecmuu bedeli 
325 lira olan ziraat a!atı satın alınacak
tır. 

2 - Mübayaa açık eksiltme usuliy
ledir. Teminat akçesi 135 lira hayva· 
natı için, 24 lira kırk kuruşta zirai filct
ler içindir. 

3 - Eksiltme 3 · mart · 1938 per • 
şembe günü saat 1 O da hükümet taba. 
betinde münakit komisyon huzurunda 
yapılacaktır. 

4 - Şartname ve evrakı saire Dinar 
hükümet tababetinde, Afyon, Ankara 
ve !zmir Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Müdürlüklerinde aranılabilir (384} 

822 

Türkiye İşbankasından 

lstanbul Deniz L . A. 

~alopa yaptırılacak 
M M. Vekale ti Deniz Merkez Sa· 

tın Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli 24000 lira o· 

lan bir adet Şalopanın imaline aid 

pazarlık münakasası 17 şubat 938 per· 
şembe günü saat 14 de vekalet bina· 
sında müteşekkil komisyonumuzda 
yapılacaktır. 

Kurban bayramı 

lmil resim ve şartnamesini görmek 
isteyenlerin her gün, münakasaya iş~ 
tirak edeceklerin de mezkur gün ve 
saatte 1800 liralık teminat mektubları 
ve kanuni belgeleriyle komisyonumu
za müracaatları. (328} 728 
.Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ münasebetiyle _ :: 

Merkez ve Yenişehir Ajansınuzın şu· - ÇIPLAK MELEK :; 

batın 11, 12, 14 cuma, cumartesi ve pa- : Pek yakında eni Sinemada § 
zartesi günleri kapalı bulunacağını sa- -- -yın müşterilerine bildirir. 793 ,11111111111111111111111111111111111111,. 



Kültür bakanlıOı 

M .. sabaka u. . 
Kültür Bakanbiından: . 

1 - 2259 sayılı kanunun tatbıkına 
dair olan talimatnameye göre ilk o
kulların dördüncü ve beşinci ımıfla
rı için iki ciltten müteşekkil bir Geo
ınetri kitabı yazılması müsabakaya 

konulmuştur. 
2 - Müsabaka müddeti 17 ıubat 

1938 den başlamak ve 16 hf,ziran 1938 

perşembe akşamı bitmek üzere dört 

aydır. 

3 - Müsabakaya ittfrake k~ra.~ 
Verenler 16 mart 1938 çarşamba günu 
akşama kadar bir dilekçe ile Kül~r 
Bakanlığına müracaat ederek ~u mu
&abakaya girecekler defterlerıne ad-

b• umara alacak-larını yazdırarak ır n 
lardır. 

4 ~Müsabakada birinciliği kaza-
nan kitap seriıi üç yıl süre ile okul
larda okutulacak ve müellifine her 
yıl için biner lira telif hakk~ .v~rile· 
cektir. lkinci çıkan kitap serısın~ ya
zana bir defaya mahsus olmak. üze~e 
birincinin müellifine verilenın . bı~ 
Yıllığı, üçüncü, dördüncii ve beşıncı 
çıkanlara da bir defaya mahsus olnıa.k 
üzere dörder yüz lira mükafat verı
lecektir. 

5 _ Müsabakaya gireceklerin e-
ıerlerini üçer nüıha olmak üz:re m~
lrine ile ve Jcağıtların yalnız bırer yu-

ak K"lf' Bakan ztıne yazılmış olar u ur • 
lığı :Yayın Direktörlüğüne ~kbuz 
ınukabilinde vermeleri veya gonder
ıneleri lazımdır. Kitaba konulacak re
sim, şekil, grafikler ve sairenin .a~-

b ·· hatırdan bırıne larının yalnız u nus 
Ve yerlerine konulmuş bulunması ki-
fidir. Müsabakaya basılmıf bir kitab
la girenler de kitabın üç n.üıhaaını 
verecek veya göndereceklerdır. 

6 _ MUaabakaya girenlerce. eser 

müıveddelerile birlikte, ese~l~rı . ka-

b l dildiii takdirde eaerlerını . ilin 
u e ·1· d h edilen telif hakkı mukabı ın e ve er 

t .. lil tasarruf hakkından vaz geçerek 
ur k b. 

KUlütür Bakanlrğma üç yıllı ır 

ve pazarlık usuliyle eksiltmeye kon

muştur. 
II _ Ketif bedeli (3730) lira (95) 

kuru' ve muvakkat teminatı (280) li-

radır. . . 
III _ Eksiltme 17-Il-938 tarıhı. 

e rastlayan perşembe günü saat ı4 
:e Kabatatta Levazım ve mübayaat 
tubesindeki alım komisyonunda yapı-

lacaktır. ' 
IV _ Şartname ve projeler (19) 

kurut mukabilinde inhisarlar umum 
müdürlüğü inşaat şubesile Ankara 
başmüdürlüğünden alınabilir. . 

V _ Eksiltmeye ittirak etmek ıs. 
teyenlerin ff10ni evrak ve vesaiki İn
hisarlar inpat şubesine ibraz ederek 
ayrıca ehliyet vesikası almaları la-

zımdır. 
VI _ lsteklilerin pazarlık ıç~~ 

tayin edilen giin ve ~~~te % 7•5 gu
venme paralariyle bırlıkte yu~~a 
adı geçen komisyona gelmelerı ılan 
olunur. (601/297) 1-636 

Bakımevi ve bina inşaatı 
inhisarlar Umum Müdürlüğün -

den : 1 fl "ha 
8•2.938 tarihinde kapa ı zar a 1 • 

leleri yapılacağı ilan edilmiş ola~ 
Polathane bakımevi ve müdürlük hı· 
nası intaatmın eksiltmesi 17-2-938 ta

rihine talik edilmiştir. 
Münakasa şartnamesinin 4 ü~cü 

maddesinin F fıkrası atideki şekılde 

değiştirilmiştir. .. . 
İsteklilerin diplomalı muhendıs 

veya mimar olmaları ve yahut bi.r mü
hendis veya nıimarı ' inşaatın hı~ı-

kadar i2 b.ııında bulunduracagı_na 
na. 1 da t~ati edilmiş nol~rlık· 
daır ara arın 
ten musaddak tcahhüt .kağıdı v~ mu-

A. Levazım Amirliği 

600 fon yulaf ahniuk 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komiayonundan ı 

Polis 
20.000 kilo ekmek 

ah nacak 

Edremit su isi 
eksiltmesi 

Dahiliye V ekiletinden : 
Edremite 10.9 kilometre mesafeden 

su isalesi kaptaj ve maslaklar inşası 
ııu deposu tamiri şehir şebekesi yapıl
ması müteferri malzeme tedariki ka· 
pah zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

1 - İşin muhammen bedeli 57390 
lira 38 kuruştur. 

Ankara Polia linatitüaü Direktör-
1 - İstanbul komutanlığına bağlı 

1 
.. w .. nd 

h • • 600 f ugu en : 
kıtaat ayvanatı ıçın ton yula m Enstitümüz okurlarının 15 temmuz 

2 - İstekliler bu işe aid şartname, 
proje vesair evrakı 287 kurut muka
bilinde dahiliye vekileti belediyeler 
imar heyeti fen tefliğinden alabilir
ler. 

kapalı zarfla ihaleai 25 şubat 938 cuma 'ı938 gününe kadar iaşesi için prtna-
günü aaat 16 da Fındıklıda komutan- . .. aç k eks"ltm ı·· ·ı 

3 - Eksiltme 2ı. mart. 1938 tarihi
ne rastlayan pazartesi gilnü saat on 
birde Ankarada dahiliye veJcaleti bi
nasında toplanacak belediyeler imar 
heyetince yapılacaktır. 

mesıne gore ı ı e usu u ı e 
lık satın alma komisyonunda yapıla- 20000 yirmi bin kilo ekmek alınacak-
caktır. tır. Şartnameyi görmek ve eksiltmeye 

2 - Muhammen tutarı 34500 lira girmek istiyenlerin ı8 şubat 938 cuma 
ilk teminatı 2588 liradır. Şartnamesi günü saat 15 de lSO liralık teminat 
komisyonda her gün öğleden evvel makbuzu veya bank mektubu ile ens-
görülür. hteklilerin ilk teminat titü idare komisyonuna müracaatları. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için iı
teklilerin aşağıda yazılı teminat ve 
vesaıla .aynı ~Un saat ona kadar ko
misyon reisliğine teslim etm~' olma
ları lazımdır.: 

makbuz veya mektubları ile kanuni (246) l-60
2 

vesikalarını havi teklif mektublarmı 
ihale saatinden en az bir saat evveli
ne kadar komisyona verilmesi. 

(345) 745 

Sığır eti olanacak 
Annkara Levaznn Amirliii Satın 

Alma Komisyonundan : 

Kırklareli tümen birliklerinin 938 
yılı mayıs nihayetine kadar ihtiyacı 
olan 120.000 kilo sığır ıtine talih çık
madığından yeniden kapalı zarfla 
120.000 kilo sığır eti satın alınacak
tır. Muhammen fiyatı 26 kuruş 50 
santim olup tutarı 31.800 lira ilk te
minatı 2385 liradır. ihalesi 25 şubat 
938 cuma günü saat ı6 dadır. istekli
lerin şartnamesini her gün komisyon
da görebilirler. Talihlerin kanunun 
2-3 maddelerindeki vesaik ile teminat 
mektublarını havi zarflarını belli gün 
ve saatten bir saat evveline kadar 
Kırklareli Tümen satın alma komis
yonuna vermeleri. (373) 811 

pijamahk bez alınacak 

Bayındırlık Bakanhoı 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 
inci maddelerine uygun 4145.52 lira
lık muvakkat teminat, 

B - Kanunun tayin ettiği vesika-

K öp rÜ yaptırılacak ıar, 
C - Kanunun dördüncü maddesi 

Naf1a Vekaleti Erzincan Su l§leri mucibince eksiltmeye girmeye bir ma-
On ikinci Şube Mühendisliğinden: ni bulunmadığına dair imzalı bir 

ı - Muhammen bedeli keşfi 
(13629) lira (66) kuruştan ibaret bu- mektub, 

D - Belediyeler imar heyeti fen lunan Erzincan ovasının şimal kıs-
şefliğinden münakasaya girmek için a

mmdaki Nor.gih ve Çermik bataklık- lacakları vesika. 
tarı kurutma kanallarının Pizvan, 5 _ Teklif mektubları ihale günll 
Küpesi, Kara kilise ve Gadaganlar saat ona kadar makbuz mukabilinde 
yolJarını katettiği mahallerde yapıla- komisyon reisliğine verilecektir. 
cak dört adet köy yolu köprülerinin p .1 •. d ·ı k t klif mek 
. .. hh"d 'h . osta ı e gon en ece e • 
ınşası ve mutea ı e ı alesı kapalı hl . d 1. hh"dl" iması ve . . ıtu arının ıa e ı tea u u o 
zarf usulıyle eklıltmeye konulmu9- nihayet bu saate kadar komisyona 

tur. gelmi~ bulunması lazımdır. 
2 - Kati ihale 28 şubat 938 tarihin- Bu iş hakkında fazla izahat almak 

de saat ıs de Erzincan şarbaylığında istiyenlerin belediyeler imar heyeti 
teşekkül edecek komisyon marifetiy- fen şefliğine müracaat etmeleri. 686 
le yapılacağından: talihlerin mezkur 

tarihten evve1 muvakkat teminat ak- Bornova su iıi eksiltmesi 
çesi tutar~ olan (ıo22) lira (22) ku-

Dahiliye V eületinden : 
Bomovaya 5.5 kilometre meaafeden 

ıu isalesi, kaptaj, maslak, depo inşa

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 
inci maddelerine uygun 9923.30 lira
lık muvakkat teminat, 

B - Kanunun tayin ettiği vesika· 
lar, 

C - Kanunun dördüncü maddesi 
mucibince eksiltmeye girmeye bir ma
ni bulunmadığına dair imzalı bir 
mektub, 

D - Belediyeler imar heyeti feıı 
tefliğinden münakasaya girme için a
lacakları vesika. 

5 - Teklif mektubları ihale günü 
ıaat ona kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mek· 
tublarmın iadeli teahhüdlü olması vı 
nihayet bu saate kadar komisyona 
gelmiş bulunması lazımdır. 

Bu it hakkında fazla izahat almak 
istiyenlerin belediyeler imar heyeti 
fen ıefliğine müracaat etmeleri. 

(313) 685 

Menemen su 
eksiltmesi 

Dahiliye Vekiletinden : 

IJI 

Menelllene 24 kilometre mesafeden 
su isalesi kaptaj maslak inşası depo 
tamiri ve şebeke yapılması malzeme 
tedariki ve müteferri huıuaat kapalı 
zatfla eksiltmeye konulmuştur. 

1 - İşin muhammen bedeli ıo.sı87 
lira 34 kuruştur. 

2 - İstekliler bu işe aid şartname, 
proje veaair evrakı 526 kuruş muka
bilinde dahiliye vekaleti belediyeler 
imar heyeti fen fefliğinden alabilir· 
ler. 

3 - Eksiltme 21. mart. 1938 tarihi· 
ne rastlayan pazartesi günü saat on 
birde Ankarada dahiliye vekaleti bi· 
nasında toplanacak belediyeler imar 
heyetince yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin qaf ıda yazılı teminat ve 
vesaiki aynı gün saat ona kadar ko
misyon reisliğine teslim etmiş olma
ları lizımdır.: 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 
inci :naddelerine uygun 6509,50 lira
lık muvakkat teminat, 

B - Kanunun tayin ettiği vesika-

kayyet hulurıdulcl:m Tı~~e~ ~ . .,ası~
d alınmış iktic!arı m:llısını gosterır 

b:;" vesika ve aı;gari 50 bin liuhk bir 
bina yaptıklarına dair Nafıa Vekile: 
tinden ehliyet vesikası ibraz etmesı 

Ankara Levuon Amirliği Satııı 
saat 10 Alma Komisyonundan : şarttır. . 

Bakımevi mezkQr tarıhte 

ruşluk teminatları ve yedlerinde mev
cud veaaikleriyle birlikte Erzincan 
ıu işleri 12 inci şube mühendiıliğine 
müracaat etmeleri ilan olunur. 

3 - Şartname ve projeler bedeli 
mukabilinde Erzincanda 12 inci şube 
mühendisliğinde satılmaktadır. 

sı · şebeke yapılması malseme tedariki lar, 
ve mü tef erri buauaat kapalı zarfla ek- C - Kanunun dördüncii maddesi 
siltmeye konulmuftur. mucibince ebiltmeye girmeye bir ma-

da ve müdüriyet binaıı saat 10,30 da 
ihale olunacaktır. Kapalı zarflar ev
velki il!nda yazılı şartlar dairesinde 
ihale saatlarından birer saat evvelle
rıne r at>ataşcıa J;eva?ffil bma
sınclalri alım komisyonu riyasetine 
verilecektir. (395) 828 

Demiryolları 

1 - Askeri lise ve orta okullar 
için alınacak 77996 metre pijamalık 
bezin eksiltmesine istekli çıkmadı
ğından 15. 2. 938 saat 14.30 da Top-_ 
hanede Istanbul Lv. Amirliği 'Sa. Alo 
Ko. da pazarlıkla eksiltmesi yapıla
caktır. 

(236) 712 

Noter muavini ahnacak 
AcHiye w.klletinden : 

l - lşin muhammen bedeli 60643 ni bulunmadığına dair imzalı bir 
lira 5 kuruştur. mektub, 

2 _ istekliler bu işe aid şartname, D - Belediyeler imar heyeti fen: 
proje ve sair evrakı 303 kuruş muka- şefliğinden münakasaya girme için a-
bilindc dahiliye vekaleti belediyeler lacakları vesika. . . 
imar heyeti fen şefliğinden alabilir- 5 - Teklif mektubları ıhale .günil 

ıaaat MUl kadar makbuz mukabilinde ler. 
3 _ Eksiltme 21. mart. 1938 tarihi- komisyon reisliğine verilecektir. 

devre ıçin tei'ıtetmcınını k1tabm 

0 devre içindeki her buılıpnııı 80~ 
tasbiblerinin kendileri veya kendı 
ınesuliyetleri altıııda tayin edecekle
ri diğer bir zat tarafından y~pıla~
ğmı gösterir Noterlikten tasdıklt bır 
teabhüt senedi . verilmesi de lazımdır. 

7 _ Kitaplarda bulunması lazım.. Asfalt yaptırdacak 
gelen pedagojik ve teinik ~~sıfları 8-2-938 tarihli nüshamızda ·netre-

2 - Tahmin bedeli 18719 lira ~ 
kurut ilk teminatı 1403 lira 93 kurut
tur. Şartname ve numuneet komisyon
da görülür. lateklilerin kanuni bel
geleriyle beraber belli saatte komia
yona gelmeleri. (320) 710 

Açık bulu.nan Lüleburgaz noter mu
avinliğine imtihansız ve imtihanla gi
rebilmek prtlarını haiz taliplerin bir 
ay içinde uaulen müracaatları ilin olu-

ne rastlayan pazartesi günü aaat on 
birde Ankarada dahiliye vekileti bi
nasında toplanacak belediyeler imar 
.ııeyetincc yapıl&calrtu. 

4 - Eksiltmeye ~rebilmck için is
teklilerin apiıda yuılı teminat ve 
veuiki aynı ıün aaat ona kadar ko
misyon : ,ı.sliğine teslim ctmit olma
ları lazımdır.: 

Posta ile gönderilecek teklif mek
tublarının iadeli teahhlidlü olmaaı ve 
nihayet bu saate kadar komisyona 
gelmit bulunmuı lazımdır . 

Bu it hakkında fazla izahat almak 
istiyenlerin belediyeler imar heyeti 
fen tefliğine müracaat etmeleri. 

nur. (389) 826 
.. tname ile Noterlıge tas- dı"len bu i..., ait ilindaki eksiltme gü- Arpa alınacak gosteren şar d. • for :..-

dik ettirilecek teahhüt sene ın~. k- nü apfıdaki şekilde tashih edilmit· Ankara Levazım Amirlifi Satın ı. 
"T K""ltür Bakanlığı Yayın ıre. - · Alma Komisyonundan : Dahiliye bakanlığı 

:;l~ğü:den alınabilir. ~ektupla ıs- tır. D. D. Yollan Umum Müdürlü- 1 - Polatlı birli.kleri için 117.000 

n1 . b" kuruıluk bır poıta pu- tünden : kilo Arpanın açık eksiltmeli 23. 2. . Su 
teye erın ır ı · lazım- da De 1 t De 1 ı A k i al lunu da birlikte gönderme erı Ankara istasyonun v e - 938 saat 15 de Po at ı ı er satın • 

tesisatı 
yapdacak dır. (l30) ___ 1-_3_1_9--::=::- miryolları umumi idare binasının şe- ma komisyonunda yapılacaktır. 

- bir cephesindeki parke ka~d.ır~ üze- 2 - Muhammen bedeli. 4 kurut 25 

Fabrikalar 
iki ton Nikel Müdür-

Aıkeri Fabrikalar Uınuın • 
r· w •• Sah Alma Korniıyonundan • 
ugu n O) Ura o-
Tahmin edilen bedeli <350 

A f b 
lan 2 ton nikel Ankarada Askerı t ~ 
zikalar umum müdürlüğü satın ~ m 

"nu sa· 
komisyonunca 25.3.938 cuma gu d'l 

·1 "hale e ı e· at 14 de açık eksiltme 1 e ı k 
. olarak o-

cektır. Şartname parasız 

ınisyondan verilir. . lan 
Talihlerin muvakkat temınat 0 

(262 lira (50) kurut ve 2490 nu~ra
lı kanunun 2 ve 3 maddelerindek.ı ve· 
&aıkle me.zkQr gün ve saatte komısyo-
na milracaatları. (303) 

678 

Müteahhit nam ve hesabına 
·· ·· kumu 10 ton gumuş Müdürlü· 

Askeri fabrıkalar Uınwn 
.=..:: S b Al Koıniıyonundan : . 
•" a n ına l' (800) lira <>-

Tahmin edilen bede 1 
• •• 

.. .. kuınu Asken Fabrı 
lankal 1 O ton gumM~ldürlüğü satın alma 

ar Umum u .. ·· sa· 
komisyonunca 18-2-938 cuma halgunu di 

sil ili ee· 
at 14.30 da açık ek tme elarak ko -
lecektir. Şartname paalr~l ? muvak -

. ril"r T ıp enn 
mııyondan ve ı . r 2490 nu-
kat teminat olan (60) ıra ;:cü madde -
ınaralı kanununun 2 ve ~ ve saat· 
!erindeki vesaikle mezk r ~;81) 819 
te komisyona müracaatlan. 

-
Gümrük ve inhisarlar B. 

Memur evi inşaatı 
M ·· dürlüğiin -lnhiıarlar UmUlll u 

den : rtname ve 
ı - Küçük Yozgatta şa 3 . . . yaptırılacak • -

pro1esi mucıbınce cııiden 
odalı memur evinin inşaatı y 

Dahiliye Vekaletinden : rinin asfaltla kaplanınası ışı ı.le arka santim ilk teminatı 373 lıradrr. Şart-
ephesinde asfalt kaplamalı bır mey- name ve numunesi her pn komisyon- Muğla ıehri içme suyu inıut ve te-
~n yapılması işi kapalı zarf usuliyle da görillür. Kanunt veaika ve temi. aiaab eksiltmesi. 
eksiltmeye konmuştur: . natla belli saatte komisyonda bulun- M";ğlaya 4.5 kilometre mesafedeki 

1 _ Bu işlerin keşıf bedelı 12·600 ulması. (289) 1-615 Şemsettin menbaının şehre isalesi su 

liradır. 

2 _ lstekliler bu ite aid şartname 
sair evrakı Devlet demiryollarının 

ve s· k . 
A k ra Haydarpaşa ve ır ecı vez-

n a ' ·ı· d 1 
1 

. den 63 kuru11 mukabı ın e a a-ne erın :s 

bilir. ·h· d 
Ek 'ltme 28 • 2 • 938 tarı ın e 3- sı 

. ünü saat ıs de Ankarada 
Pazarteıı g . . d 

D miryolları yol daıresın e 
Devlet ke merkez bir1nci komisyon· 
toplanaca 

apılacaktır. • . . 
ca Y _ Eksiltmeye girebil~ek ıç~n ~s-

4 • • teklif mektublarıyle bırlık-
tekhlerın ılı teminat ve vesaikı 
te apğıda ru

14 
de kadar komisyona 

ayni gün saat d 
. . olmaları lizım ır. 

tevdı etmış ahkamına uy-
) 2490 sayılı kanun . 

a . 1 k muvakkat temınat. 
gun 945 lıra ı tayin ettiği ve tart-

b) Bu kanunun 
"katar. (340) 767 

namede yazılı vesı 

Hangar inşaatı 
Ankara Levazım Amirliji Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Diyarbakırda üç hangarın gÖ8-

terilece k yerde ketif ve şartnameler 
mucibince inpsının kapalı zarfla ek· 
siltmesi 21 - şubat - 938 saat ıs de 
Diyarbakır levazım Amirliği satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 2743ı lira ilk 
teıninatı 2057 lira 33 kuruştur. Fennt 
şartname ve keşifleri ı38 kurut muka· 
bilinde tayyare alayı in§aat ayniyat 
muhasipliğinden alınabilir. Eksiltme
ye gireceklerin nafia veklleti müteah
hitlik vesikalariyle teklif mektubları
nı belli saatten bir saat evveline ka
dar komisyona vermeleri • 

(263) 1-607 

Un ahnacak 
A · liğİ Sabn Alma Komiıyonundan : 

Ankara LevazllD mar 
1 Karaköse askeri satın alma komisyonunda ek-

Aşağıda yazılı un arı~namesi komiıyonda görülür. isteklilerin teklif 
ıiltmesi yapılacaktır. Şard n bir saat evveline kadar komisyona vermeleri. 

"h le saatın a mektuplarını ı a tik 
Muhammen . . .. 

. bd ti teminatı Eklıltme Ekaıltme Nere ihtı-
Mıktarı e ~ Lira şekli tarihi saati yacı olduğu 

Kilo Lıra Cinsi -- 26. 2. 938 
Fabrika unu 125000 

18875 1415 Kapalı 11 Iğdır ve 
civar birlik

. leri 

18750 1406 
•• ,. 125000 

,(385) 

" " ,, " " ı2 Sürbahan 
ve civar 
birlikleri. 

deposu inşası ve tehir tesiatiyle mü
teferri diğer işlerin yapılması pazar
lıkla eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 - İtin muhammen bedeli 89645 
lira 71 kuruştur. 

2 - İstekliler bu işe aid şartname 
proje ve sair evrakı 448 kuruş muka
bilinde dahiliye vd.aleti belediyeler 
imar heyeti fen tefliğinden alabilir
lr. 

3 - Pazarlık 16.2 938 tarihine rast
layan çarpmba günü öğleden evet sa
at 11 de dahıliye vekaleti binasında 
toplanacak beleuiy eler imar heyeti 
huzurunda yapılttlaktır. 

4 - Pclzarlığa giıebilmek için istek· 
lilerin aşağıda )'azılı teminat ve ve 
saiki komisyon reisliğine vermeğe 
mecburdurlar. 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 
inci maddelerine uygun 5732 lira 29 
kuruşluk muvakkat teminat. 

B - Kanunun tayi nettiği vesika
lar. 

C - Kanunun dördünciı maddesi mu 
cibince pazarlığa girmeye bir manii 
bulunmadığına dair imzalı mektub. 

D - Belediyeler imar heyeti fen 
şefliğinden pazarlığa girmek için a
lacakları vesika. 

5 - Posta ile gönderilecek teklif 
mektublarmın iadeli teahhüdlü olma
sı ve nihayet saat ona kadar komisyo
na gelmi' bulunması lbımdır. Bu it 
hakkında fazla izahat almak istiyenle
rin belediyeler imar heyeti fen şefli
iine milraçaat etmeleri. (258). 1--628 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 
inci maddelerine uyıun 4282,15 lira
lık muvakkat teminat, 

B - Kanunun tayin ettiği veıika
laı, 

C - Kanunun dördüncü maddesi 
mucibince eksiltmeye girmeye bir ma
ni bulunmadığına dair imzalı bir 
mektub, 

D - Belediyeler imar heyeti fen 
şefliğinden münakaaaya girme için a
lacakları vesika. 

5 - Teklif mektubları ihale günil 
saat ona kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mek
tublarmın iadeli teahhüdlü olması ve 
nihayet bu saate kadar komisyona 
gelmiş bulunması lazımdır. 

Bu İ§ hakkında fazla izahat almak 
istiyenlerin belediyeler imar heyeti 
fen şefliğine müracaat etmeleri. 

(3ı7) 689 

Maraı su iıi ebiltmesi 
Dahiliye Vekiaetin ... n : 
Maraşa ı400 metre mesafeden su i

salesi, kaptaj ve depo inpatı malze
me tedariki ve mlitef erri husuaat ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

1 - itin muhammen bedeli 173466 

lira 9 kuruftur. 
2 - İstekliler bu işe aid şartname, 

proje veaair evrakı 867 kuruf tnuka
bilinde dahiliye vekileti belediyeler 
imar heyeti fen şefliğinden alabilir
ler. 

3 - Eksiltme 21. mart. 1938 tarihi-
ne rastlayan pazartesi günU saat on 
birde Ankarada dahiliye vekaleti bi
nasında toplanacak belediyeler imar 
heyetince yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin aşağıda yazılı teminat ve 
vesaiki aynı .f.ır aaat ona klJ.t. ko
misyon reisliğine teslim etmiş olma
ları IAzundır.ı 

(315) 687 

Uıak su iıi eksiltmesi 
Dahiliye V eületinden : 
U pğa 5.5 kilometre meaaf eden su 

iaaleai kaptaj maslak su deposu inıa
aı malzeme tedariki ve mütef erri hu
su.at kapalı zarfla eksiltmeye kon
muttur. 

ı - itin muhammen bedeli 125584 
lira 50 kuruştur. 

2 - lıtekliler bu işe aid şartname, 
proje ve sair evrakı 628 kurut muka
bilinde dahiliye vekaleti belediyeler 
imar heyeti fen şefliğinden alabilir· 
ler. 

3 - Eksiltme 21. mart. ı938 tarihi
ne rastlayan pazartesi günü saat on 
birde Ankarada 'dahiliye vekaleti bi· 
nasında toplanacak belediyeler imar 
heyetince yapılacaktır. 

4 - Ekıiltmeye girebilmek için is
teklilerin aşağıda yazılı teminat ve 
vesaiki aynı gün saat ona kadar ko
misyon reisliğine teslim etmiş olma
ları lizımdır.: 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 
inci maddelerine uygun 7 52925 liralık 

muvakkat teminat, 
B - Kanunun tayin ettiği veıika

lar, 
C - Kanunun dördüncü maddesi 

mucibince ebiltmeye giroıeye bir ma· 
ni bulunmadığına dair imzalı bir 
mektub, 

D - Belediyeler imar heyeti fen 
fCfliğinden münakasaya girme için a
lacakları vesika. 

5 - Teklif mektubları ihale günü 
saat ona kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reisliğine verilecektir. 
Poıta ile gönderilecek teklif mek

tublarınm iadeli teahhildlü olması ve 
nihayet bu saate kadar komisyona 
gelmit bulunmaaı lizımdır. 

Bu iş ha1ckında fazla izahat almak 
iıtiyenlerin belediyeler imar heyeti 
fen ıefliğine müracaat etmeleri. 

(316~ 688 
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VEN EDİK 
GECESİ . 

"N u·ıts de Ven·ıse 
il 

Devam ediyor 

~EKTA 
PAT 1 

758 

iç ve dış basur memelerinde, basur memelerinin her tür
lü iltihaplarında, cerahatlenmit fistüllerde, kanayan ba

sur memelerinin tedavisinde daima muvaffakiyetle şifayı 
temin eder. 806 

Türk . Hava Kurumu 
BÜYÜK PİYANGOSU 

lJördüncü keıide 11 Şubat 938 dedir 

Büyük ikramiye 50.000 liradır 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

(20.000 ve 10.000 liralık iki aded mükafat vardır. 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden 
bu piyangoya iştirak ediniz ... 

Isparta Defterdarlığmdan : 

Mevkii Vergi No. Miktarı 
ı:aa 

hamam 

Hududu 

. -··. -,- ·' :-· '":' ..... , 

Neosterın· 
·.~ . 

Hayatta en büyük kazanç has
talığa . yakalanmamaktır. Ağız 
ve boğaz yolile giren bütün ~u
laşıcı hastalıklar NEOSTERIN 
kullanmakla önlenebilir. 
Her eczaneden reçetesiz alınır, 

1-483 

T opo ve Kadastro U. Md. 

Gayri menkul tescili 
Kadastro Birinci mmtaka M ·· -

dürlüğünden : 

Postalarımızca tahdid ve tesbiti ya
pılan Keçiören mıntakasında Mecidi
ye mcvkii.nde ve muhtelif adalar dahi
lindeki gayri menkullerin mülkiyet ve 
bunlara müteallik diğer hakların ko
misyonca 24.2.938 tarihinden itibaren 
tetkikine başlanılacak ve 28.2.938 tari
hinde nihayet bulacaktır. Alakadarla
rın tetkik sırasında hazır bulunabile
cekleri ve hazır bulunrruyanların gı

~abında tetkikat yapılacağı ilan olu-
nur. (382) 820 

Tapu tescili hakkında 
Çankaya Tapu Sicil Muhafızlı

ğından: 

Ankaranm Küçük Esad mevkiinde 
178, 179 kapı ve 3650, 3651 vergi u
mum numarasında mukayyed ve Dır
dır oÇlu Onnikden metruk evvelce 
bağ halen tarla 341 senesinde Ferru'a 
satılarak tescili lüzumu defterdarlık
dan muhafızlığa bildirilmiştir. 

Tapuda kaydine rastlanamayan bu 
gayri menkulün senetsiz tasarruftan 
hazine adına tescilinden sonra alıcı
sı namına kaydi yürütülecektir. 

Ciheti tasarrufunun tetkiki için 
21. 2. 938 pazartesi günü saat 11 de 
mahallinde tetkikat yaptırılacaktır. 

Bu yerde kanunı bir hak iddia e
denlerin ya keşif gününde mahallin
de bulunacak memura ve yahudda da
ha evvel evrakı müsbiteleriyle birlik
te muhafızhğımıza (937 /1386 müra
caat No.) su tahtında müracaatları lü
zumu ilan olunur. (364) 810 

Tapu tahriri yapılacak 
Tapu ve Kadastro Umum Müdür -

lüğünden: 

linde bulunan köylerle arazilerinin 

Kendine beyhude yere 
eziyet ediyor. 

NEVROZİN 
Varken 

çekilir 
ıshrap 

mi? 
Baş, diş ağrılan 

Ve ütütmekten mütevellid 
bütün ağrı, sızı, ıancılarla 

nezleye, romatizmaya kartı 

NEVROZİN 
Katelerini almız 

icabında günde üç 

kaşe alınabilir. 

İsim ve marka,-a dikkat 
Taklidlerinden ıakmmız 

808 

H A S A N 
Yarrm yağlı gece ve deniz kremile 

menekşe ve acıbadem 

Yağsız Kar Kremi 

ACIBADEM Y AGI 
KREMİ 

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

HASAN ismine ve markasına dikkat. 807 

ŞEKERCİ 

Ali Muhiddin 
HAC 1 BEK 1 R· • 

Mamulatı Halis ve Nefistir 

Ali Muhiddin 

Teminatı da H A C 1 B E K İ R Firmasıdır. 
Ankara 'ubesi Bankalar caddesi 55 778 

..llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllll&.. - -- -§ ŞEHİR TİYATROSU ~ 
: l lulkt:Yiudt: :z -Hükilmet C. 50 - 3200 Sağı İdarei hususiye arsası solu ve 

önü yol arkası idarei hususiye bina
ıı ve Süleyman bey zade Hakkı ve 
Tahir evleriyle. 

tapu tahriri yapılacaktır. -==~~ 
Keyfiyet gayri menkul sahihlerin • -

-- Bayram münasebetiyle Halk ve talebe matine ve ıuva- ; -
Cinsi 

/ 

Satış bedeli 
Lira 

Bu def'a tahmin edilen bedel 
Lira 

Maa müştemilat ve altı (26675) (16.000) 
masura sulu hamam On altı bin liradır. 

Ispartada hükümet civarında vaki bey hamamı na.mile maruf hudut ve 
evsafı sairesi yukarda yazdı maa müştemilat 6 masura su ve 8 kurnayı ha
vi bir hamamı satın almış olan Eğridir Kazasının yeşil ada mahallesinden 
Hacı lsmail oğlu birader zadesi Hüseyin oğlu Hüseyin Cahidin teraküm 
eden taksit bedelinden borcunu vaktinde tesviye etmemesinden dolayı tah
sili emval kanununa tevfikan mezkQr gayrimenkulün şartnamede yazılı şe. 
rait dairesinde bedeli sekiz sene ve sekiz müsavi taksitte ödeıunek üzere 
idare heyetinin 25-1-938 gün ve 28 sayılı kararile ihalesi 15-2-938 salı gü
nü saat 14 de icra edilmek üzere 26-1.938 tarihinden itibaren yirmi bir gün 
müddetle yeniden açık arttırmaya konulmuştur. Talip olanların % 7,5 nis
bctinden teminatı muvakkateleriyle her gün Isparta varidat dairesine ve 
ihale günü de ldare heyetine müracaat etmeleri ilan olunur. (276) 1-576 

rBüGüN. t<uMsARANızA·ATAGAGıNız. s. KuRuş 

- - -

YARIN·KURACAGINIZ · EVİN·TEMELİDİR 
W r$f'"'!'U 

T.C. 
ZiRAAT BANKASI 

ce de malfun olmak üzere 2613 sayıl 
kadastro ve tapu tahriri kanununu 
8 inci maddesine tevfikan ilan olu 
nur. (374) 81 

Ankara Kadastro Mahkemesi: 
den: 

Ankarada Doğanbey mahallesin( 
Karyağdı elyevm güreşçiler sokağı?. 
da hududu mahim (1) No. lu ev hak
kında Ayaşın Hacı Memi mahallesin-
den, Mudurnu oğullarından Ali oğul-
ları Ali Rıza ve Hasanın demirci Ta
hir ve :)eyid aleyhlerine açtıkları meni 
müdahale davasının gıyaben cari mu
hakemelerinde müddialeyhler Seyid 
ve Tabirin müddeabih eve on altı yıl
danberi nizasız, fasılasız, malik sıfa
tiyle mutasarrıf ve zilyed bulunduk
ları ve davacıların ise iddialarını 

müsbit hiç bir beyyine ibraz edeme
dikleri tahakkuk temiş olduğundan 

usulün 240 maddesine tevfikan müd
deilerin davalarının reddiyle müdde
abih evin münasıfeten müddealeyhler 

namlarına kayıd ve tescillerine ve 
muhakeme masrafının da müddeilere 
aidiyetine temyiz edilebilmek üzere 
4. 1. 938 tarihinde karar verildiğinden 
usulün 141. maddesi mucibince tebliğ 
yerine kaim olmak üzere bir sureti 
mahkeme divanhanesine asıldığı gibi 
keyfiyet gazete ile de ilan olunur. 

813 
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İmtiyaz sahibi ve Başmuharriri 
Falih Rıfkı ATAY 

Umuınl Neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

Ulus Basımevi: Ankara 

Hediyelik eşyanızı bizden alın ! 

---- releri 12 şubat cumartesi günü gündüz 15 de ve gece 21 de : 

513 

Silk o 
Romat~ma, lfımbago~ 

siyatik, sinir ve soğuk al

gın.lığından ileri gelen şid

detli ağrıları teskin ve iza

le eder. 805 

---- ALEV ------- Piyes 3 Perde ----- Yazan: H. Kismakerı Çeviren: A. Süha Delilbaşı 

13 ıubat pazar günü gündüz 15 de ve gece 21 de -------
~ ASK UYUMAZ 
-- Komedi 4 Perde ----- Yazan: 

Dölle ve Kayavem 
Dilimize Çeviren: 

l •mail Müştak Maya kon --------- 14 şubat pazartesi günü gündüz 15 de ve gece 21 de 

----- AFACAN ----- Komedi 4 Perde -----
Yazanlar: Çeviren 

Piyer Veber ve Hanri dö Goı Mahmut Ye•aTİ --- Localar 200, Koltuklar 50, Balkon 25 776 

-------------------------------------------------------------------------- -.,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,. 

Öksürenlere ve 
~öğüs nezlelerine KATRAN HAKKI EKREM 

YENİ SİNEMALAR HALK 
BUGÜN BU GECE 

Son derece hissi ve alakabahş bir mev
zua malik emsalsiz ve hakiki bir şaheser 

MÜCRİM 

Bilhassa hukuk müntesiplerinin mut-
laka görmeleri lazımgelen bir eser 

- Baş rollerde: 
L '° Pierre Blanchard - M. Ozeray -

Seanslar: 2,45 - 4,45 - 6,45. Gece 21 de 

..ıllllh. 

-- -- -- --- -- -- -- ---- ---- -- -- -- -- -; ..... ;: 

BU GECE 
Teessür - Macera ve emsalsız 

sergüzeştlerle dolu 
mevsimin en mükemmel taheaeri 

CESUR KAPTAN 
Boş rollerde: Fredie Bartholomew -

-- Lionel Barrymore 
Gündüz seanslarmda : 

CENNET PERİSİ 
(Türkçe) 

Seanslar: 2,30 - - 4,30 - 6,30 Gece 21 de 
Halk Matinesi 12.15 de 

lKl MESUD KALB 

Halil Naci Mıhçıoğlu Ankara Merkezi: Anafartalar caddesi. Telefon: 1230 
Şubesi: Ankara Bankalar caddesi. Telefon: 2619 595 
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Şekerlerinizi Anafartalar caddesi şekerci ·Ali Uzundan ahnız 665 


