
ON SEKlZlNCl YIL. No: 5675 

Doktor Aras Bükreşfe 
A vrupadaki diplomatik 

hadiseler etrafında 
görüşn ... eler yapılıyor 
Bükreş, 16 (A. A.) - Türkiye Dıt Bakan• doktor Rüttü Ara• bu ıabah saat 10.23 de Bükrete gehnit ve istasyonda dıt bakanı. B. ~~~ 

tonesko, dıt bakanlık genel sekreteri Badüleeko, protokol dı~~oru 
Grigorcea, Bükreş'teki Türkiye, Yunanistan ve. Yugoılavya ·~~-le;.' ;.• 

birçok diplomat ve gazeteciler tarafınd"'n selaml~ı~tır: . uf u • ras . tinapalas a gıtmıttır. 
Saat 12,15 de sarayda deftere 

ismini kaydettiren Türkiye Dıt İt
ler Bakanı, saat 12,30 da dış ha· 
kanı B. Antoneskoyu ziyaret ede
rek kendisiyle bir saat kadar gö-

R, men Dış Bakanr B. Antonesko 
doktor Aras'I~ beraber 

rütmüttüı·. _ Rüştü Aru Bükre~'de bulundugu sı· 
rada kıral tarafından kabul edilecek ve 
ba bakan Tataresko ile de mülakatlarda 
bJunacaktır. Yarın akşam Orient eks· 

presiyle Bükreş'den ayrılacaktır. 
Bukreş. 16 (A.A.) - Bütün gazete

ler Dr. Rüştü Aras'ın Bükrefi ziyareti
ni fevkalade mühim bir hadise olarak 
karşılamakta ve başbakan Tatare~ko ve 
dı' bakanı Antonesko ile ~apacagı ko
nuşmaların hususiyeti üzerınde durmak· 

tadır. . • . 
Kurentul gazetesi, bu gayrı reını zı-

yaretin inlcar edilemez . ehem~., · ~: ni 
tebarüz ettirdikten sonra diyor kı: 

Günd.~lik 

Haile emrinde 
güzel sanatlar 

"Gerek Rornanyada gerekse orta ve 
tarki Avrupada cereyan eden son diplo
matik hlidiseler etrafında noktai nazar 
teatileri yapılacağına şüphe yoktur. Bal· 
kan paktı ve Karadeniz ve Akdeniz me

seleleri bilhassa bugünkü diplomasi ha· 
reketleri içinde iki dost memleketin dip
lomasi iş birliklerinde kati mahiyeti ha· 

iz birer amildir." 
Dimineatza gazetesi de ıöyle yazı· 

Bir tatil günü, macar putzasın· 
da, o uçsuz bucaksız ovalar ort:.· 
sına kurulmuş şirin köylerde~ 1

: 

rinde, en bıkkrn gönüllere, >:ırmı 
yaşın her şeyi pembe, her şeyı ay· 
~ı~lık gösteren neşesini .ve~eret 
ıhtıyarları bile sadece seyırcı ka 
mağa razı etmiyen takrak, hayat 

yor: 
"Bu ziyaretin, bugünkü enternasyo· 

ve hareket dolu bir musikiye ruh: 
larını ba3layıp rakseden gençlen 
ve kadın erkek, hepsinin cepken· 
lerini ve büluzlarını süsliyen renk 
renk nakıtları gördünüz se - yal· 
nız bu müşahede ile • güzel ll':na!
lann insanları nasıl güzelleıtırd1-
ğine, onlara güzel sesler, güz~l 
renkler ve güzel hisler arasın-:a 
ne derin bir yaşama zevki telkın 
ettiğine, bütün bir haftanın yor
gunluğunu gidererek yeni bir ça· 
lıflDa haf tasına onları nasıl hasır· 
ladığına inanmışsınızdır. . 

Geçen yıl sonunda memleketı-
mizde bir tetkik seyahati yapnut 
olan musiki üstadı Bela Bartok, 
macar musikisindeki bütiin nıo:: f • 
leri türk halk musikisinde buldu
ğunu, yüzünün bütün çizgileri g~i
lerek, anlabyordu. Yeni Macar!,. 
tan Dergiıi'nin mayıs say..... :\, 
macar nakışları hakkında uzun 
bir tetkik yazısı netreden Bay~ 
Gertrude Polatay: ''Biliyoruz kı 
1526 da nihayet bulan ve bir bu
çuk a11r ıürmüf olan iıtila Ü.?ıJri~
de türkler Macari•tana yalnız aı· 
lelerini değil ya§ama atletlerini 
de getirmiıl:rdir. Türk ıilahşot· 
larının ardıaıra türk ıanatkar ı•e 
tacirleri ve onlarla birlikte, Tür· 
kiyenin günlük hayatında pek e
ltemiyetli bir rol oynayan bütün o 
dokumacılık da gelmiıtir. M~car· 
lann türkleri bu aahada taklıd et· 
me.mİf olmalarının imkanı ()ar m•: 
dır? Bunun en bariz misali cık• 
macar nakıılarının türk nakıını 
örnek tutmuı olmaaıdır " diyor• 
ve, macar güzel sanatlarının, garb- ' 
lılatırken, daima aslını muhafaza 

nal hadiseler içinde ve Cenevre toplan
tısı arifesinde kayda değer bir ehemiycti 
vardır. Çünkü bunlar Balkan antantı ile 
küçük antant arasında muvazi bir hare
ket hattı takibini icabettirmektedir. Bu 
ziyaret sırasında, Antonesko'nun Anka· 

(Sonu 6. rncr sayfada) 

• 19 Mayıs 
Spor ve Gençlik 

bayranııdır 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR 

Radyoda 
yunan 

gecesi 
İstanbul, 16 (Telefonla) - Balkan 

baam birliği türk milli komitesi tarafın· 
dan bu gece bir yunan gecesi tertib e· 
dilmişti. Gecenin maksadı yurddaşlara 
yunan musiki kültürünü tanıtmak ve bu 
suretle iki memleket arasında kültürel 
temasların inkişafını temin etmekti. Ge
ceyi radyoda arkadaşımız Neşet Halil A· 
tay bir açış nutkiyle takdim etti. Ve 
türk-yunan kültür münasebetlerinin im· 
paratorluktan çok daha evvelki zaman
lardan başladığını ve muhtelif devreler 
geçirdikten sonra bugünkü Balkan ant· 
antı §Ckline eriştiğini bu suretle hudud 
ve dini aynlıklanna rağmen iki memle· 
ket arasında içtimai, harsi ve iktisadi bir 
beraberlik husule geldiğini tebarüz et· 
tirdi. Bundan sonra yunanlı sanatkarlar 
kitarla beraber teganni yaptılar. Yunan 
ldisiklerinden parçalar okudular. Bunu 
mandolin ve kitarla verilen konser takib 
etti. Gece çok muvaffak bir hava içinde 

kapandı. 

İtalyan -Alman 
münasebetleri 

Beri in, 16 ( A.A.) - Lokal Ansoy
ger gazetesi Romadaki muhabirinin 
Musolini ile yaptığı bir konuflll8Y' acş· 
retmektedir. Musolini demiştir ki: "1ki 
millet aralarında pekala işbirliğinde bu
lunabilirler. Çünkü gerek faziletleri, 
gerekse kusurları bakımından araların· 
da fark varsa da birçok hususlarda tam 

bir i'tiru mevcuciduc ... 
Musolini birçok İtalyan devlet adam-

larının Almanyaya yaptıkları seyahat· 
ten beyanı memnuniyet ettikten sonra 
yeni Roma imparatorluğunun ilk yJl· 
dönümü dolayısiyle, bütün italyan mil· 
Jetinde imparatorluk duygusu olduğu· 
nu ve kadınların da imparatorluğun 
kurulmasına yardım ettiklerini söyle· 

mittir. 

/ngiltere Kıralı 
S. M. Corc Vl. 
nın taç giyme 
töreninde la ü
k ü met i -
mi" i temail 
etmek ü "e. 
re Londra'ya 
hareket etmif 
olan Baıbaka
nımı" lame t 
I n önü, Pa
riate de bir 
müddet kal
mııtı. Yukar· 
daki re• im 
Baıbaka

nımı.zı lranaı" 
meçhul aaker 
ôbideaine çe· 
lenk koyarken 
a l t J a lı i de, 
B. Löbrön'le 
görüıtük
J e n aonra 
Büyülı Elçimi" 
B. Sucul Da· 
ua;ııla birlilıte 

Eli.ze aarayın· 
dan çılıarken 

~öater· 

m ektedir. 

Küçük antant ve Macaristan 

Macar silahlanmasının 
bazı sartlarla kabul , 

edileceği rivayeti var 
Londra, 16 (A.A.) - Çekoslovakya Batbaka· 

nı B. Hodza, B. Eden ve B. Nevil Çemberleyn ile 
görii1müttür. Bu görütmelerin küçük antanbn Ma· 
caristan ile ilerdeki münasebetlerini nikbinlikle 
derpif etmeğe yaramıt olduğu tahmin edilmekte· 
dir. Küçük antantın Macaristanın yeniden silah
lanma hakk!~I kabul v_e teslime amade olduğu an• 

1 

cak bunun ıçın Macarıstanın komtuları ile bir ta· 
knn saldırmazlık paktı akdetmesini ileri süreceği 
rivayet edilmektedir. 

Budapcs.te hükümctinin Çekoslovak· 

uun mılli kil· 
me maçltırma 

devam olunmus :< 

ve Ankarada 
Güneş Aııkara 

Gücünü 6 - ı 

yenmiştir. ls
tanbulda Gala· 
ı~saray Beşik· 

t 1 :wıirde 
Fener Üçokla 
berabere kalmı'j· 
/ardır. Resm:
miz, Güneş ka· 
fecisi Cihadın 

güzel bir kur· 
tanşını göste
riyor. Spor ha• 
berlerimiz 6 rn· 
cı sayfamızda

dır. 

yadaki macar ekalliyeti hakkındaki is· 
teklerinin şimdilik bir uzlaşma ile isaf 
edileceği ve bu uzlaşmanın mesela al· 
man ekalliyetlerinc aid geçenlerde vü· 
cuda getirilmiş bulunan statüye benzi· 

yeceği söylenmektedir. 
Londra gazetelerinden biri, iki mem· 

leket arasında aktedilecek bir ticaret 
andlaşmasının Tuna havzasında riıçhan 
esasına dayanan bir sistemin kurulma
sı sahasında atılacak ilk adım olacağı
nı yazmaktadır. 

ltalyan • lran•ız ve İngiliz 
yakınlafma•ı ve Almanya 

Paris, 16 ( A.A.) - jurnal gazetesi· 

nin Berlin muhabiri yaziyor: 
"Bir İtalyan • fransız • ingiliz yakın

lığı temin için fransız diplomasisi tara· 
!ındın r.arfedilmekte olan gayretler Ber· 
Jin'in salihiyetli mahfillerinde Almanya 
aleyhinde bir hareket olarak görülmek 

( Sonu 3. üncü sayfada ) 

Istanbul 
saylavlıği 
B. Şükrü Ali Ögel 
ittifakla seçildi 

Bot olan lsta:nbul saylavhğa 
için pazar günü yapılan seçimde 
Cumhuriyet Halk Partiıi namzedi 
emekli Tuğbay Şükrü Ali O,el 
ittifakla seçilmittir. 

Fıkra 

Kültür 
Lübliyana, Maym 

Yug.oslavya'nrn üçüncü parçası sıo
venya'dır. A vusturya/ılar burayı cer. 
men/eştirmek için ellerinden geleni ya,._ 
mışlardı Toprak alman aileleri aras1tı• 
da taksim edilmişti. Slovenler büyüt • 
harba kadar köylü kalmışlardır. 

Fakat dillerini korudukları içindir 
ki avuç kadar memleket asırlarca ken
dini cermen temsiline karşı müdafaa 
etti: nihayet cenub slavltğı bloku için
de hürriyetini buldu. 

Bir kısmı !ta/yada Jcaldığndan, Ya· 
goslav Slovenyasında birbuçut milyo• 
nüfus var: Türkiye nüfusunun oad• 
bı'rinden az! Slovenya 16 bin karekilo
metrelik bir yer: Türkiye'nin kırk •iti• 
da biri kadar! Slovenlerin dili lıırYllt 
ve sırb/arın konuşma ve yazma diliadeo 
çok farklıdır. Karaçiç dil inkılabı oala
ra geçmemiştir. Slovenler eski slavca· 
yı bütün saflıgı ile devam ettirmekte • 
dirler. Demek ki slovence kitablar yal
nız slovenler tarafında okundugu gibi. 
sloven sahnesi de yalnız onlar tarafın • 
dan seyredilmektedir. Sloven neşriyatı. 
bundan başka. hudud otesindeki sloven
l~re de, 1talya tarafrndan, yasak edilmil' 

tır. 

imdi bu bir buçuk milyonun mü • 

kemmel iki sahnesi var: operası, ve ko

medyası! burada edebi kitabi ar 3000 a

dede kadar satılıyor. Gazetelerinin sü

rümu ise .SO bin ile 60 bin arasındadır. 

Milli kütüphaneleri ile her memleket 

merkezi ovünebilir. Etnografya müu. 

Jerinı'n eşi azdır. 

!ahub etmiyerek orman işlemegi .,. 
yenı ormanlar vücude getirmegi birçok 
büyuk mİIIetler<len daha iyi bilirler. 
Vatanları bayındır ve yeşildir. Bur;ı la 
yüzde 95 halk okuma yazma bilir. ikin
ci bir dil konuşmıyan münevver y.>k -

tur. - Fatay 

-~---~-~-= .. · ~; - viada) 
~--------~~~~~ 
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Günün içinden: 

Kalem başına ! 
lıkoçyamn büyük piri Robert Bumı, fakir bir çiftçinin oğlu idi. 

Baba11n•n yok.Wluğwıdan adamakıllı mektebe bile ıidememit, da
ha çocuk yapnda verimaiz bir çilftlikte çift ıürmeie mecbur olmuttu 
Fakat pireli: elindeki saban, topraktaki tarla farelerinin yuvumı 
altüıt ettiği, yahut bir papatyayı kökünden söküp kopanhiı zaman 
içi harlmlarda. Şiirlerinde bu duyplan, bu duyplann izlerini bula· 
bilininiz. 

Buma, bir taraftan çift sürerken bir taraftan da lakoçyamn halk 
sona'lanm topladı. Bunları, oldukları sibi değil de, olmaları liauıı
geldiii gibi butırdı. Yani, oalann motiflerini deiiftirmeksizin gü
zellettinnık, mükemmellqtiıerek yeniden yazdı. Bugün lakoçyada 
bu çiftçi çocuiumm be,keli dikili durur ve kulübeden biraz farklı 
olan evi, her yıl tavaf edilir. 

Büyük romancı Sir Walter Scott da çocukhıjunda Tweed' de bü
yük babumm çiftlijinde hut:ı yatarken büyük annesiyle ihtiyar bir 
çobandan dinlediği .koç masal ve hikiyeleriyle onların kahramanla
rını birçok romanlarmda canlandınnqtır 

Dahiliye Vekileti Matbuat Ummum Müdürlüğünün genit halk 
yığmlamu okutmak için gi~ği yeni bir tefebbüaten haberdar olun 
ca Bams ile Scott'u hatırladım. lnıiliz edebiyatmm bu iki büyük ve 
unutulmaz ıimuı, muT&ffakıyeHerini, halkın arasında yaııyan, tutu
lan ve sevilen mevzalan iflemelerine, bhramanlan oradan alıp can
landınnalanna borçludurlar. 

Dahiliye Vekiletinin bu yerinde t=tebbüaü, bütün türk ediblerini 
''Apk Garib" ıibi "Kenııa ile Aalı,, cibi, ''Köroğlu,, ve saire... sibi 
halk~ ele abp ondan bupnkü halk yığınlannın hoş· 
lana hotl•• okuyacağı ve akarken de fa1dal•mcağı, aydınlanacağı 
elel'ler yaratmağa, bütün tiirk ~umlanm balE kahvelerinin, köy 
odalarmm duTarlanna a..w.ilecek tablolu yapmaia çağınyor. 

Kemalizmin 1&'Y&f boyunda yer abmt olan edebiyat ve sanat man
plan bu yelli seferberlikte hayabn ve tarihin kendilerinden bekledi-
ii heyecan " alib:rı ı&termelidirler: 

Yıllardan beridir, 
- Olmmıyor ! diye iftira ettifimİZ halk :rıimlanna, içindeki kfllı-

ramanları yadırgam•d•n, tatlı tatlı okuyacakları eser vermek fırsatı, 
devletin bu teıebbüsüne sonsuz bir heyecan ve alaka göstermekle ka-
bil olacakbr. • 

Türk edibte.i kalem bapna ! Nardtin ART AM 

Kaymakam ve 
mektupçular 
arasında 

Kaymakam ve mektupçular arasın -
da yapılan degifiJdiklere aid karama -
me yiibek tasdike iktiran etmiftir. Yer
leri değiştirilen kaymakam ve me'ktup
çuları yazıyoruz: 

Adana pamuklarını 
hastalıktan kurtarmak 

için çalışmalar 
Adana, (Hususi) - Çukurova pa -

muklarmı hastalıktan kurtarmak ve ta.. 

mam randıman elde etmek içın Ameı i

kadan ıetirilen 15 pülverizatör maki
nesinin tecılbeai baı'tlılla ~ lla 

kinelerin 14 tanesi SO - 60 metre geniş • 

liiindeki bir sahaya mikrop ve bafere· 

leri öldürecek ilicı duman halinde fış -

kırtmaktadır. Bunlar saatte 400, 4SO dö

nüm ıeıprağl •eaenfekte etmektedirler. 

Gelecek sene 1N makinelerden dana faz

la mikdar getirtilmek isteniyor. 

1 Malatya - Sivas 
demiryolu hazi
randa birleşecek 

Malatya, (Huıui) - Sivas · 
Erw - Jlalal711 ihi"lı• /aat. 
tmcla ..,.., ....,_ p n• ilerı.

...ıı'*fir. HGNlar dmLliii için 
6a laatltırcla i tala amele çal11tı -
rıl,..,,,.,,,,.. Tren Eraütc:.a ..,.._ 
na ,_,,,.,...,, .. IJii)liik ,ı._;, ltöp
rüler yükNlmekte, agun tüneller 
açılmaktadır. ŞiırMli ÇetiniQ• u
ta.yonullfl,.. Kailı lıöprii7e, Div. 

ria• deiru ray clÖfenme•in• ele -
vam olwtflJ'Or. Malatya H SiıHu 

laatlan htUiran içincle ÇetinkCQ111-
de ~irlqecelderclir. Açdlf tör~ni 
çolı büyük olacalt ve eylıil i:.-'•ri
ne dofra de Diurik trene lraoııfO
cakhr. Siva 6ayınclırlık idarea 
faralınclan Sivaa i•taayona cirxı. 
nnda yapılmakta olan cer iataa
yonu inıaatı ela çok laı:danmqtır. 

Trakya' da 

yapılan 
göçmen evleri 

Edirnede göçmen ve köy evlerinin 
inşasına devam edilmektedir. Bu köyler
de örnek olacak kadar güzel ve temiz 
bir hayat ve çalışma tarzı takibedil
mektedir. Bu sene Trakyaya daha 10 bin 
göçmen ıyerleştirilecektir. Yağmurların 
tam vaktinde yağması bu sene mahsul
leri için büyük ümitler vermektedir. 

Trakyanm her tarafında canlı hare. 

ketler göze çarpmaktadır. Birtaraftan 

asfalt yol yapıhrken diğer taraftan şi. 

mendifer istasyonları da düzene kon

maktadır. 

Turgudluda yeni 
hükümet konağı 

Tur utlu (Huauai - Kurtu -

luş harbında Turgudlu hükümet ko

nagı yanmış olduğundan remıi da

ireler dağınık yerlerde bulunuyor -

du. Parti dilekleri arasında bulunan 

Turgudlu hükümet konağının inpu fi

nans bakanlığmca da uygun görülmüf, 

derhal keşfinin yapılması istenmiştir. 

İzmirin kalkmma programı 

Bayındırlık işlerine b • 
milyon 800 

bin lira harcanacak 
lzmir vilayetinin 1937 yılı büdce projesiyle bet yıllık kalkmma 

programı iç bakanlığa gelmiıtir. Projeye göre feftalide b ü d c e 
575.350 alelade büdce 2.078.964 lira olmak üzere umumi büdce 
2.654.314 liradır Adi büdcenin 283.180 liraaı bulUli idareler itlerine, 
98.318 liruı bayındırlık itlerine, 831.897 lirası kültür itlerine, 81.450 
lirası ziraat ve baytar işlerine 253,556 lirası sağlık İjlerine, 530.563 Iİ· 
raıı da türlü itlere aynlmı!tır. 

SERGİ HAKKINDA 

Bir Alman 
gazetesinin 

fikirleri 
Nürenberger Zeitung muhabiri en. 

temuyonal kömür sergisi hakkındaki 
intibalarmı fU suretle kaydetmektedir. 

"Genç Türkiye cumhuriyeti Anka.. 
rada ilk enternasyonal sergiyi yaptı. Bu 
na mevı:u olarak da kömürü seçti. Yeni 
cumhuriyetin endüatrilqme hususunda.. 
ki umini gösteren bu hareketi dikkatle 
takibetmemek mümkün değilidir. Kö
mür sergisinde memnunluğu çeken bir 
nokta da Alman firmaların sayı itibariy. 
le en başta gelmesidir. Fakat asıl hay. 
ran olunacak tarafı türklerin bu sergi. 

de gösterdikleri aergicilik kemalidir. 
Kömür, aslında estetik olmıyan bir mev

zudur. Böyle ilmi ve telkinli bir sergi
yi kompoze etmeğe .yalnız sanat bilgi. 
si yetişmez. Bir serginin heyecan uyan.. 
dırması ve iz bırakabilmesi için çok gii
zel, bedii ve unutulmaz hatıralar yarata. 
cak mahiyette olması da elzemdir. 

Türkler, bunda her bakımdan mu
vaffak olmu tardır. Türkiye ekonomi 
bakanı tür elemanlarla meydana getır. 
digl, dünyanın herhangi bir memle e. 
tinde bir vekili tebcile kafi bir sebeb o. 
lacak kadar g_tizel olan bu sergiyi dün. 
ya kamoyuna iftiharla takdim edebilir. 
Türk dostlarımıza kompliman yapma
dan diyebiliriz ki bu sergi enternasyo. 
nal öJçüde hakikaten muvaffak ve bil. 
hassa çok sanatlı bir eserdir . ., 

(A.A.) 

Fevkalade büdcenin 121.700 
lirası hususi idare itlerine, 387.lS(J 
lirası bayındırlık itlerine, 52.000 
lirası kültür itlerine ve 14.500 lira
ıı da sağlık işlerine ayrılmıştır. 

Vilayetin bet yıllık kalkınma 
prosramı ıudur: 

Sağlılı İfleri 

En acele ve en faydalı işler progra
mın devamı müddeti içinde ba rılacak

tır. Etüv olmayan kazalar için yedi e· 
tüv alınacak, coğrafi vaziyetine gore 
mühim bir tehir, dahil i e ithalat ve 
münakale temin eden bir liman olmUı 
itibarile lzmirde bir tebhir ve tathir is
tasyonu kunılacak, viliyet hududu için
deki küçük utma membaları kurutula. 
cak, İzmir memleket hastahanesinin ya• 
tak adedi 400 e çıkarılacak ve bir çocuk 
hutahaneai yapılacaktır. Bütün bu it
ler için bq yılda 236.000 lira harcana
caktır. 

Kiiltiir itleri 
1937 yılmda Seydiköy, Urla ve Gü· 

zelyalıda birer mekteb yapılacak, Tor
balıdaki dispanser binası mekteb haJi .. 
ne getirilecek, Foçada mekteb için yer 
satın allftKl!k, llerainlı ~ktebi genit
letilecek, Bayındır merkez mektebi ta

mir olunacak ve ,Bayındır yenı mekte
binin dıvarları yaptmlacaktr. 

Bozcaada kaymakamJıgma Erine kay
makamı BB. Salahaddin, Ezine kayma. 
kamhğma Babaeski kaymakamı Sara
cett rf, 'llabaeski kaymakamlığına Boi -
caada kaymakamı HaJid, Demirköy kay. 
makamhgına Gölköy kaymakamı Nihad, 
Daday kaymakamlİğına Demirköy kay
mabnu Sım, Karaburun kaymabmh -
ğına Bergama kaymalramı K.arnil. Ber
gama kaymabmbgma Karaburun kay -
makamı Vasfi. Jılecidöı:ü kaymakamlı -
ğına Sunprlu kaymakamı K.bım, Sun
gurlu kaymalramlrtma Sürmene kay
ma]ramı Receb. Sürmene kaymabmlığı. 
na Ahıcra kaymakamı Cahid. Saimb.:y
li bymakamlıtıaa Hekimhan kaymaka
mı Hüsnü, Eğirdir kaymakamhima aa.j 
müddetini dolduran Ankara maiyet me
mUI'U .Amıi , Gölköy kayma]ramhima 
Marmaris kaymakamı RUf. Marmaris 
kaymakamlığına ataj müddetini doldu • 
ran Bornova nahiyesi direktörü Şefık, 
Cizre kaymakamlrtma staj müddetini 
dolduran Tuzlukçu nahiyesi direktörü 
Baki, Tercan kaymalcamhtma staj müd· 
detini dolduran Ilıca nahiyesi direktö -
rti Baki, Çubuk kaymakamlığına Bili 
kaymakamı Nebil, Kağızman kayma -
kamlığma R 'ze mektupçusu Kini, Iidır 
kaymakamhgına Kağızman kaymakamı 

İhsan, Bala kaymakamlığına Orgüp kay
makamı Mahir, umir mektupçuluğuraa 
Yozpd mektupçuau Avni, Yozgad 
mektupçulueuna Sinop mektupçusu Ri
fat, Sinop mektupçuluğuna Siird mek -
tup,usu Kazım, Seyhan mektupçuluğu. 
na Aydın mektupçusu Agah, Hakiri 
mektupçuluğuna Ağrı mektupçusu Şeref 
Gumuıane mektupçuluguna Ordu mek.. 
tupçusu Memduh, Trakya genel iapekter 
1i i yazı ifleri direktörlüğüne Malgara 
kaymakamı Nazım tayin oluıunuflar .1141-
lazcird kaymakamı Sıdkı bakanlık emri
ne almm ftır. 

VANKILAR 

1938 yılında Armudlu, Tınaztepe ve 
Seferihisarda birer mekteb yaptırılacak 
Zafer mektebi geniş etılecektir. 1939 da 
Be pe ve Bayraklıda me eb yaptırı
lacak, Çtcmedeki 16 EylUI me ebi ye

niden yapılacak, Şehıd Fazıl me bi 
genişletilecek ve Turan mektebi içın 
yer satın almacaktır. 1940 yılında Ber
gama ve Bayındırda yeni mekteb yaptı
rılacak, Olti mektebi tamamlanacak, 
Buca ve Bornovada da mekteb için yer 
iıtimlik olunacaktır. 1941 yılında Olti 
ve Alaçatıda yeni mekteb yaptırılacak, 
Sakarya mektebi yapılacak, Dikilideki 
mektebin pavyonu tamamlanacak, Dum
lupınar mektebi bahçesi için yer istim
lak olunacaktır. Bütün bu itlere 160 bin 
lira harcanacaktır. 

Edirne - latanbul ufak yolu 
Edime (Hususi) - Edime - İL 

tanbul ufalt yolu bu sene birinci 
teşrine kadar 1stanbulu L6leburgu • 
ı:a baflamıı olacaktır. Onda" 90l'lra Lü
leburgaz • Edirne laum e~e ko
nacaktır. 

• 

Sineklere ve böceklere Jair 

Eslci • ısrrı kemitta on yar• ant• 
sında böcekler de vard: .. Hurma l:ur
dunun bıralctıfını çekirgeler yedi, 
çekirgelerin baalctığııu trrtıllar y~ 
dı. insanlar ıw yailller?- Biyle in
leye• 1111sırl171 batırlatacak günler • 
deyiz. Karuineklerin odalarımı.la 

dolll.flDağa başladığı fU sırada sivri
aiaek yızıltılarını da ifiıiyor musu
nuz} iyi 1ci Aahra artık sıtlDilsız -
dır. 

Son yağmurlardan nvel sinek 
yavrusuna bMzer bir tahm haşere 

lere, yollarda hfarcasına yürüyen 
karıncalara rastlıyorduk. Bunlar, 
Hlki yabancı olmadığımız için, bizi 
fazla iirlctttn»yen ımhluklardır. 

Fakat bir alimin detliğiM b 'rr
lırsa böcekler insan cinsinın en bü -

yük düımanlarıtlır. O kadar ki bun
laun elinden kurtulmak için m- ~ :ıı -

dele teşkilatı hazırlamakta gecikir • 
sek mabvolacağUZJız günler yakın ~

lacaktır: önce lcıtlığa uğryacak ve 

sonra ortadan kalacağız. Zira bö • 
ceklerin ziraatteld yıkıcddc sahası 

her gün biraz daha geniflemektedir. 

Meuli yalnız Amerika Birleşık 

Devletlerinde böceklerle mücadele • 
de kullaıulan ilaçlann otaz milyon 
türk lirasııu bulduğuna düşünürsek 
yakın teblikeden babıs«lenleri bale

.,. bulmamak laum geleceğini dü -
flinüriiz. 

Btlcekler, sinekler, mikroplar ... 
Bunlsln difmaalığım uaat.md irin 
gazete illi olamwaalıl - R . B. 

iyi futbolcu, lıötü laalıem 

Sem ilci aiincle ,. ...... iki ........... 
ÇI berke.e f U dÜf~ WW "flir: iJ'i f.t. 
Wc"'w, iyi hakem a' ı•'-· AliM
dinclea sonra Nihad... O&ayA.i Pr-
.. .-.. Aliadcliain Wr .......... 1 

Miyoplatu. Y okaa Na.dla ... llir ais 
laekimiae bat YW'IDllU - lama? 

Kalabalığın sevgisi 

' 'K•lebelak çocuk p.idir; kolayca 

imlerine tal.i olar" .ctzini ....--... " 
pazar cinleri, Ankara atadJ.ı •ıNh llir 
kerre daha denedik. 

Futbolcu Nibadı. aabap pldliI a
man: "Yap aralan!" llidal.ı laırplerdı. 

Hakem Nibadm her branm brpla
)'an ıüriiltü. Sevcinin ,_mi • çaWı 
~ bmıkbğ- lııir deli! ..,..._ 
bilir. 

Cünq takımı 

Gü•ı takmu, cmnarteaİ siai İJ'İ. 
pazar rünü mükemmel .... f1dW ...... 
idi. Fakat hakemin ,..alq, taedclidi 
ve nihayet hakuz midahalılıri GiDef 
talamnun değerini itile .......,... diifiir
dii. l:ri bir luıkem idlll'eSinde Giiaet, Aa
bradan en i:ri iatibalan IMnlranık •Jn
Ltcakb. Bunun aksinin doina o1 ......... 
m can .e söailden dileriz. 

Köti itiyadl«T, lıötii laaa6lar 

Ankara atad)'~ p.I " ciddi 
dekoru imde ıpor ..,irciliii ailmMtini 

yarat.acakta. A•-n .... _ ,_ ---

bozulcluiunu ill defa sil ılik; -·
a .. 11•1 W. uzu etmezi 

Hatırlı7f1F ~? 

I - lllı ..,_. Atlaıttifi • -
--~ 1 

2 - llerail711 .. WlaR ildi
,. ....,,.. 7 

3 - ı,..aı.r. ·--·- "'nı1., t...a.i fNHlir 1 
4-Yü71l .... 6c .. ...,... 
~1 

S - Ani6crl Alp clail.,.,. Jıa
Wİ tarilate .,...,,.,. 1 

Dünlıii mallerin ceoahlan 

S - Borçlu kanunu ne aman 
kabul edildi ? 

C - 8 mart 926 da. 
S - Türk ceza kanununun yil· 

rürlüğe girit tarihi nedir ? 

C - 13 mart 926 • 
S - Cumhuriyet Halk PartiaL 

nin büyük kongresi ne aman top
landı ? 

C - ıs ilk tetria 921 de. 
S - İlk nüfus ayımı ne ııaman 

yapıldı.? 

C - 28 ilk tqria 921 de. 
S - Tekkeler, türbeler, zaviye

ler ne aman kapatıldı ? 
C - 10 ikiaci teşrin 925 de. 

Fakat Wr tle lrilii laea .. lıı ~ 
m ifitlik: IWrem ~ • 1 • i-
-... ..... dt ... ... 1 

- ....... . 

............. t ............. _ 
B...._ ..._ ıl ılliw • tıımia et· 

-- ....... Wripfr .. ~·· ... 
midir? 

Bıqcrwlırlık iflm 
Bef yıllık ka11nnma programmın 

devamı müddetince, Gölbahçe - Kara
burun. Batlararası - Foça, Menemen • 
Muradıye, Dikili - Ayvalık, Bergama • 
Kale, Çatal - Bayındır, Çatal - Ödemif, 
Bayındır • Tokatbafı - Mabmadlar, Kar
pınar - Selçuk, Dikili, • Çandarh - Zey
tindağ, Ödemiı • Beydağ, Bergama• 
Kozan - Bayındır, Kutçuburnu, Seferi
hisar - Doğanbey, Tire • Aydı , Kemal
paşa • Torbalı yolları yapıla ak ve bet 
yılda bu iıe 1.800.000 lira barcanacak
tn". 

Baytıır ifleri 
24 yerde yenıden q m duras rr ya• 

pılacak, Dikili, Ödemi Bergama tavuk 
istasyonları ıslah olunacak ve imkiıı 
olursa yeniden tavuk istasyonları ku-

rulacakttr. Kısrak, aygır, etek satına
lmacak, ahır ve otluk anbarlan yaptın
lacaktır. 

-----------------------------. ................................................ . . . 
i HAVA i . . ................................ _ .............. . 

Hava dün bulutlu ıeçti 
Dün tchrimizde bava hafif bulutlu 

ve sertçe rUzgirlı geçmıt ve ısı 22 dere. 
ceye kadar çılmııftır. Meteoroloıi itleri 
genel direktörlüğünden verilen malU

mata göre dun tyUrdun cenub ve cenubi 
,arki mmtakalan tamamen kapab diğel 
mmtakaları bulutlu geçmiştir. Dün en 

çok yağıt Ulukıtlada oımu, ve kare 
metreye 18 kilo gram su bırakmJltır . 

Dün en düşük ısı Erzurnmda 3, en 
yüklek 111 da Adanada 31 derece ol~ 

rak kaydedilmiştir . 
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rJI1.•WoflJ Asiler Valansiya'yı bombardıman etti \f!Mt1tltiliifl/J 
o· ı ·k t izm h d . h kk d f hk k b I d Habeş meselesı 

0 
~pba~!:~1 ba,~1 ... ha• .. "Hunter,, a isesı a ın a a i at aş a ı •e·i:.u!~~!~.~·:: ~;.:::~::.:: 
devlet reisleri turist o.im. u_ ,tardır. ) H "" k "" t · ka naklardan bı'l selenin aakeri safhasının bittig-inı·. --

1

-11·-
zak Londra, 16 (Hususi - u ume çı Y - ._ Avrupa diplomatlarından bırının, u b" · k tu o ··n Va yonlann kalkmasiyle ıiyaai safhanm ela 

d · T · B Azana yeni ka ıneyı urmuş r. u • 
•eya yakm bir memleketi •iyueti... ... 1 "'.•yor .eh;i asil« ta<afmdan bombardunan edilmi,.ir. J,;ttiğini, daha oonra lnrilte ... ile ltalyo 
hid olmadığımız gün geçme~. l~gı~tere ;nsı:a Jıman neticesinde 30 kişi ölmÜfI 150 kişi yaraİan- araaında bir Akdeniz anlaıma11 ela yapd-
kıralının taç giyme meraıimı arıfesınde om art T elçiliğine düşen iki bomba iki kişinin ua- dığını yazdıktan ve bugün ortada 
Almanya, ltalya ve orta Avrupa devlet- mıştır. ngı ız beb olmuştur Fransız konsolosluğunun bü, yalnız meselenin hukuki &&fha11 kal-
lerinin dı, ve ba,bakanlan arasında ~~şı- ralanmasına se · dığını söyledikten ıonra l tal ya, Habetia-
lıklı bir ziyaret faslı geçti. Sonra butun tün camları kırılmıştır. tanın kendisine somurge olmasınm 

·ı 1 Bir tebliğe göre hükümetçi tayyareler S~binanigo'da-
devlet adamları Londraya naklettı er. n· . 

1 
addeler fabrikasını ve Saragos la Hueska- tanınmasını istediği halde Milletler 

giltere paytahtına gidip gelirken Pari- kı pat ayıcı m · d" '"l · Cemiyetine mensub milletlerin bö•le 

ah 
· k • h d fleri bombardıman etmışler ır. n aJrıd ,, 

sede ug- radılar. Şimdi yeni bir aey at dakı as erı e e . · · · bir müzakereye yanao.mak bile iste-
"k · d h""k"' etçi kıtalar hafıf surette ılerlemıslerdır. ., a>erisi baclamak üzeredir. Delbos Bru • cephesın e u um G II b mediklerini, lıu yuzden ıiyaıi bir takım 

s H . Bilbao'dan bildiriyor: ece yarısı a a· sel'e gidecek. ltalya kıralı Peşteyi ziya- avas a1ansı d k · G 1 ke•meke•lerin çıkması ihtimali bulun-
. d 

4000 
mülteci ile hareket e ece tır. e ecek s ., 

ret edecek. Göring bir kaç hafta içın e na vapuru . .. ·ı d d h f l dug· unu yazıyor ve diyor ki : d 
20 000 

tahmin edılen multecı er çn. a a aı. a 
hilemeyiz kaçıncı defa olarak Ro~ya hafta a • " Bütun bu hadiseler şunu göaterir-

be 
,. d gıde mı"kdarda gönderilecektir. gitti. Arkasından B'om rg ın e • ki habet meselesi henüz bitmediği gi. 

· "k ··ıakat Aıilere göre ceği bildiriliyor. Sonra buyu mu bi, nasıl biteceği de belli değildir. Ve 
yapılacak: Mussolini, cenubi Almanyaya Havas bildiriyor: Bilbao civarı~da 5?lçaga b<.ilge:in~e meselenin en canlı kaynağı. Milletler 
. . ·ı .. .. k iki dikta· ~ . 1 h""k" metçiler temasa gelmışlerdı . Kato dag sıl- d b 1 k gıderek Hıtler 

1 
c goruşece . .. . asıler e u u . . Cemiyeti müessesesin e u unma ta• 

tör arasında yapılacak olan bu mula~- sitesinin bütün srrtları şiddetlı bır çarpışmadan sı.nra dır. Bu meselenin Cenevre cephesi 

tın, beş altı aydanberi devam eden dıp· asilerin eline geçmiştir. Hükümetçil.er siperlerinde anu- hal edilmek için ne yapmak lilzım -
loınatik turizmin en ehemiyetli safha_sı dane mukavemet etmekte~i~ler: De~ıze .~ad~r uzayan bu dır? Milletler Cemiyeti yeni bir ka-
olacağı aşİkl\rdır. Çünkü Roma - ~e~lın silsilenin ele geçirilmesi asılerın Bılbao. ~z~rıne yaptık la- lspanyol kasabalarrndan birinde, bh rar vererek ltalya aleyhine vermit 
Mihverinin sağlamlığı hakkında ıkıde rı hareketin ilerlemesi bakımından zarurı ıdı. hava bombardımanrndan sonra olduğu mütecaviz devlet hukmünü il • 

bir tekrar edilen sözlere rağmen •. ~tal~.• Aıiler kati muharebeye ga mı edecek? hayla Habeıiıtanı hak-
ve Almanyanın ancak günlük pobtıka u· l l y 1 lı olarak işgal etmittir diye yeni bir 

"ki d vlet d·· po- hazır anıyor arm•f e . b . A t . h . . d 1 ki e .. b'd" nı ır man arı 1 karar mı verecek? 
zenn e an aştı arr ve ı k Havas muhabiri Guernika'dan ı ı-
1

. "k h tları ahenkdar olma • ·· b ·ı Tabii, Milletler Cemiyeti paktı ar-
ılı asının ana a ·ı.:. dır ltal- rı"yor: Asiler Bilbao'nun .bütun. o ge-

k k b l d g
- u acı-r · d tada oldukça böyle bir karar verme-

tan .ço uza u un u .. te•ebbu'"s et· !erinde ileri hareketlerinı tarsın e .e. . h 1 
l k k 

aya .. d azır anıyor ğe maddeten imkan yoktur. o halde 

ya. ımparator u . ~r_m. • yalnı•lık i- rek Elgallo'nun şimalinde bulunan. uş· "k k d ııyası .. d 1 olsa olsa, yapılacak ıey Milleti. 

tı ten sonra en ısını man mevzilerini tehdid etmekte ır ~r • . d .. ·· Al nyanın kolları ara· k Cemiyeti azası arasında Habetistaa 
çın e gorunce, ma . akı Pek akında Bilbao'nun su utunu ın-ıına atılmııtıır. Almanya:7ç:!; :y:e .::. taç e~ecek olan kati bir muh_arebeye Yalıudi aleytarlıg'-' ına da fenni bir :~~i;:~~! ::.::~;j~nbi:d~n~eb·~;:: 
siyasi hedef ere varma başlanacag· ı tahmin edilm. ek. te.d~ı.r. .. · ld "undan Roma· - t l t • l k lazımdır. l,te şimdi mesele bu sebebi 
yardımcıya ihtıyacı o ug .. Rahat radyosunun bıldırdıgıne_ go- eme emın 0 UltUCU 
Bcrlin mihveri kuruldu. fakat o ~u~· Bermeo bölgesinde hükümetçılere bulmaktır.,, 
denberl

. de"aııt eden bu teşriki ınesaının re, 
1 

M · b""l Makale muharriri, bu makalede 
• bı"r zırhlı kamyon ko u ungıve 0 

• Berlin, 16 (A.A.) - Yeni Almanya 

1 k 

lursa, Almanya· k Londrada taç giyme töreni münasebe-

bir bilancosu yapı aca o b' ey ver- gesindeki asi kuvvetlere taarruz etme tarihini vücuda getirmeğe memur nıil- Arnavutlukta 
1 d ltal Y

a ır ş ba d tiyle toplanmış olan diplomatlana 

nın, karşı ığın a ya . tb·g-"ı go··. ı" stemı·ş, fakat şiddetle bom r ıman li enstitünün yahudi meselelerini •• 
t 

n e k B. Avenol'un da orada bulunmasm-

mekıizin haylı kazanç emı edı"lerek bozguna uğratılmıştrr. 13 am- den geçiren şubesi toplantılarını Miı-·ı~ı..1 nmı• Lokarno 50 • dan faydıtlanarak bu meseleyi göriif-
rülür. Almanya 11 an a • . . yon tahrib edilmiş, g kamyonla l e- nih'de yahudi aleyhdarhğı harekc:tinin ~Jktı 

R nehrının sa· ısyan tu-klerı"ne daı'r a1"anılarda ve İngiliz 
muahedcsl

.ni yırtm•"· en · 1 d F · f" J 1' .. h . ele geçirilmiştır. a em arı rankoya nazı şe ı u ım: 1 d k h b 1 hl.llerı"n"ı askerı'le•tirıniş. Avusturyayı a- sır - gazete erin e çı an a er ve yazı a-" k'k Strayher'in iştirakiyle akdetmeğe lJ .. ş· 
kimiyoti albna almak için ad>m ;'.~-~ Hunter hiiJ;,eıi tah ' atı_ .. lwmştu. Tirana, 16 (A.A.) - Arnavutluk ba· ra tema• etmemektedir. 
Orta Avrupada nüfuz kazanmıt· uyu Royter ajansının bildirdığıne go. sın bürosunun bir tebligine göre. geçen INGILIZ • lTAL y AN MÜNASEBET-

lrna ayı an- hk"k emur Hükümetin himayesi altında kurulan harbten evve'ki kuvvetli A 

8

°Y

1

. Ro· re, Hunter hadisesini ta ı e m b gece eski bakan Etem Toto'nun idare et- LERINDEKI YENi GERClNLIK : 
· · e ın · ı k syonu u şube üçüncü Rayhş'ın resmi yahudi 

d
·.ran b"ır vaziyete geçmışttır_. vazr "ıye.t"ıne muhtelit İngiliz - ıspanyo omı tiği bir ihtilalci grupu ile jandarmalar UMHURIYET' y N d" b 

h d 
· ·· acaat aleyhtarhg~ rna fenn·ı bir temel temin el- C te, unuı a a, • 

. · k .. ük or agı bir kaç balıkçının şa a etıne mur arasında bir çarpışma olmuştur. Bir jan-ma şirketının uç yaptığı bu ld - rnek maksadiyle ..,alzcmaktadır. Şube batlık altında yazdığı bir bat makale-
düşen Jtalya, AlrnanY~Y:yor., Bugün· etmiştir. Bunlar patlamanın ° ugu sa.. 1' r·- darma subayı ölmüştür. ukabil ne " ' . hada bir deniz alh gemi•inin prisko· aym zamanda yohudiliğin bütün ,. llükümet isyam tenkil için büılın de lngôltere He ltalya araunda ,...;. 
hizmetlere nı. . ' a bakılacak olursa. k · 1 · ı yadaki felaketlerin müsebbibi olduğu- den baş gösteren gerginliğe temaala 
k .. ltalya polıtıkasın . karcı punu görmüş 'Oldu ]arını soy emı~ er- tedbirleri almıştır. u 1 gıltereye " d" nu isbata çalı..,.n alman ve yabancı ya- diyor ki • 

-· ~ ne şey n ır. r- ---- • iatiyecegı yega ' nın kaçın· hudi aleyhtarlarını aza kaydctmeğe uğ- "Zahirde büyük bir sebeb yok P. 
·ı· 1 te AlrnanYa b l k H b h b İ 1 yardım olabı ıı·. ş . M · Kampf Deıtroyer Ce e üttarı ta raşmaktadır. Şubenin tertib ettiği kon- a eş ar I ta yaya bidir, Öyleyken insiliz - italyan müna-

dığı şey de budur. Hitlerın, d eın bugüne Cebelütarık'tan bildiriliyor: feranslarla, neşrettiği risaleler yahudi sbetleri birden bire Habe,istan 1efe-

dl d 
• ( :ıaınan an kaça maloldu a ' kitab•n• Y~'.. ,g . . a .ı;kkat edi· Hunıer torpito muhibinin kum sin. ukmm bedeni vo akli bakomJudan a- rinin dojurduiu vaziye<l rin ea ... 

kadar takib ettıgı polıtık~Y lngiltere tinasında yapılan tetkikler netice:;indr şağı bir mevkide bulunduğunu i <'ıa t Roma, 16 (A.A.) - Yakında geçen devirlerini andıracak bir tiddetle ce-

l 
e ragınen, · k f d k · · ·· · · ı· d" N ld ? N 1 ecek olursa, her şey b""yük e• geminin teknesinın sanca tara ın a su etme gayesını gutmektedir. Enstıtiı sene yapılan masraflara aid cedveller ne geri ıver ı. e o u. e o uyor •• 

d 
- ak ktasına u 1 d ğ .. " . ostlugunu korum no .. .. rnese- kesimi hattında bir yarık bu un u u go. bütün dünya .. lımlerinden manevi ve so~- neşredilecektir. Bu cedvellere nazaran bilhassa ne olacak ? ,, 

hemiyet verdig· i görülür. Sornurgel . et- ·· yal, hatta pat.dojik iki cephesi bı:. 'u· Habeşistan muharebesi ltalyaya 11 mil· Makale, gerginliği lngiltere tara-
. ti ınese esı rülmüştur. lesinde, Belçikanın vazıye Radyonun bulunmakta olduğu di- nan ve yahuditik tarihinin mühinı bır yar 75 milyona malolmuştur. fından §Öyle görmektedir.: 

rafında ihtilaflar olabilir. . hangi rek harab olmuştur. safhasr olan orta çağ yahudilik mese- "Yeni imparatorluğun doğmasiyle 
Fakat hangi devletın • Ocak kısmında henüz beş ces~t bu. lesi hakkında vesikalar toplamağa ça- eaki imparatorluğun, vaziyeti araUll-

? B 
nunla bera · d"l k d" Y • b• 

0

l"h } devletle ihtilafı yoktur u . h s- akta olduğu tahmın e ı me te ır. lışmaktadır. enı lf Sl a SIZ anma da behemahal çarpıtmayı icab edell 

t 
·ıt nın en a lunm ld C b ı ·· k't ? l · ber, yeni Almanya, ngı ere . d I . f ağrr bir ha e e e utta.-ı a k f bir vaziyet varını ngıltere he..ı..-

- . . t" -aelesın e n 14 tay a. 1 d O Il e fan S I d sas oldugu denız ınşaa ı '"- aınakta· hastahaneye yatırılmış ar ır. J S } böyle bir zarureti mevcu saymaia 
giltere ile anlaşmadan adım atını ·ı l d . t aponya - ovyet er toplanabı·ıı·r mi ? imkan yoktur.,, 

..... 
1 

tere- H""k.. etrı' ıpanya a va.zıye · ltal dır. Harbten evel, Almanyayı ·- b u um 3" • • F" Bı·rıı·g"'ı· mun·· asebetlerı· Berlin - Roma nnhverinden, yama 
. "h ")"~ _ .... uunun, u Parı"sten bildirılıyor: ıgaro ga. Nevyork. 16 (A.A.) - Londrac n ı 

d t k b 

ti ıu ...... •.. orta Avrupa siyasetinden, ngilterenia 

en ayırn e ır ı . d - habrla· . .. Valansı·yada "Ok entere- . 
l 

u gore 1' T k l6 (AA) B 1. · k avdet eden Norman Davıs gazete tre · ·hı d Akd · d Al 
deniz rekabeti meseleıı o ug zetesıne d V o yo, · · - er ıne gıtme - &ıla anmasın an, enız e maa-

b 
.. nk .. Al-•nyanan bu san şeyler olmaktadır. 18 temmuz a a. b" ··k ı · · t ı beyanatta bulunarak şimdilik umumı bahııed-

k ı u .. - te olan sovyet uyu e çısı Yure.1e 13· yanın güddüg"ü siyasetten -

naca o ursa, ugu 1 . Barselon ve Madridde başlı. k f noktaya itina etmesindeki mak&a~ anda•· lansıya. • ·ı . 1 reketinden önce Domei ajansına yaptı- bir silahları bırakma on eransının top- bu makale, nihayet mevzuu toplaya• 
d" · · dogru n "htiliil bütün ihtilaller gı n so a te- ğı beyanatta lıugün Japonya ile sovyet lanması bahis mevzuu olamıyacağınr rak •Öyle nihayet bulmaktadır : 

§thr. lngilterede ken "!°ı d yan -~ 1 tt"ıkten sonra mutedil temeyüL . 1 ·ıe. . . ,, ı·k d · ınıntakalar • mayu e .. d h""k"" Rusya arasındaki güçlüklcrın dostça söylemış ve şun arr 
1 cıve etmıştır: "Netice şu oluyor ki İtalyan - ia. 

doğruya a.a a ar etınıyen k . ktedı"r Ve bu yuz en u u- H d .. k "k . Almanyaya engel olmaktan çeki•- te- Jere g"me . . . ' ·ı bir tmda h•lline imkfin bulundu ••. uı •·- er şey en oneo e onom• sı· gili• .,dd,yeti kol•J kolay izah o1-

kk 
d sa· . t nya da şiddetlı bır muKabı b ı 1 d · l "" lahlarr azaltmak idn çalışmalıyız... f" b" · • B -

dir. Mesela orta Avrupa ha ın a metçı spa d" ve u mese e er esasın an göriışü urse 1' maz çok çetre ıl ır ııtır. ucua 
rih bir teahhüde gin.-kten daima ka• ihtilil rüzg3n esmekte "· pekSJ3 balledilebileeeğini söylomiş vo Davis bu mesele ilo me•gul olundu· için bütün izah arxula.,mmn bu -
,.nm•şbr. Bu ..hada Almanya"'• g~m!" demiştir ki: ğunu söyliyerek demişıir ki: tice.ini yeg&ne izah olarak kabal •t· 

lemesi ve kuvvetlemnesi belki de ınaı· t t ''Japonya ile Sovyet Rusya arasında· ''- Şeker meselesiyle uğraştıgım meğe mecburuz.,, 

)iz menfaatlerine uygun değildir. fakat Kilelik an an ki mün sebetlerin fena olduğunu söy- içirt ~şkasiyle meşgul olamad•m. Bu· FERAHLI MUSBE TENKID HAVAS! 
ingilizler biliyorlar ki bununla daha ya• .> \emek yanhşur. Bu münmbetlerin nunla beraber silihlan borakma kon~- TAN'da Ahmed Emin Yal-o, 

kından ala
.kadar olan devletler vardır. M • t ı"stı"krarsız oldug·u söylenirse daha dog· - ransı bürosunun gelecek toplantısın a Carıs an 

· "ferahlı bir müıbet tenkid havası ya-

. dil . .. tılıp da al· ve a meselenin münakaşasına iştirak ettım .• Bınaenaleyh ken erı one a . ru olur.,, ratmak gazetelerin elindedir . ., Batl1-

man huıumetini üzerlerine çekmekten ı· Yurenef Sato ile yaptığı sott konuş· ı KUÇUK DIŞ ttAB.t:RLER] ğı altında yazdığı bir ba, makalede 
se, bu ifİ daha yakından aIAkadar olan· (Başı 1• inci sayfada) malar hakkında da bu konu!'Jtlaların bir - bu mevzuu inceleyerek diyor ki : 
lara bırakmaktadırlar. Ve Lokarnonun . Almanların kanaatine göre çrkmaza girdiğini iddia edilmiyeceğini X Lekvud (Amerı"ka _ Hindenburg ''Halkta itimad uyandıracak yal-

b l·ya· istenınıvor. · ·-· "d ·1 imzası sıraundanberİ lngiltere u s • · · ~ttı·ki gergınlıgın gı erı - ehemiyetle kaydetmiştir. da müsbet tenkid ölçüleri kurmak urnu111ı vaııy... balonu yolcularından biri hastahanede 
seti takib etmiıtir. d .. · "dcii bir hareket başlamıştır. · k b ı sa ve memlekette daha genİf ve ferahla 

1

. . H"tier en mesı ıçın cı ak b" . . . rt ölmüş, bu suretle facıa ur an arının -Anlaşılıyor ki Musso ını, 1 • 1 ki olarak uf ır 1Y· .. Danım· arka kıralının bir hava yaratmak gazetelerin elinde-"h ---sı Ve karşı ı ı d yısı 36 yı bulnıu§tur. . . 
lngiltereye kartı vaziyetini tasn e-. • .. ·ı bHgiiı:klİ müşkilat orta an X Vaşington - Yeni alman elçısı B. dir. Yalnız bunun için heyecan caze-

. · · k · R Berlan" ınihven- gosterı ırse ı d ""rt büyük Av- 1" · • b • • · B ·ı· ~· d t tk'k t ., .... nı ıstıyece tır. oma • . ld laca1<br. A;man ar o cu·· usunun ylrml ec::ıncı Dikhof itimadnamesinin bir suretim • tecı ıaın en e ı gaze ecı ıgıne geç-

. ku ld - ·· d ben" bidiselerın ka trı d d h faal bir •ec· ~ k b · b tt" d" "· i L nın ru ugu gun en , d Jeti arasın a a a -. Hul'a vermictir. me ve unun ıca e ır ıgı a ır saa-
n ola• rupa e\ . ) nl 1 d 0°

0 

Il u•• mu•• :r -'-I kendi maksad ve hedeflerine uyıu . . · arayorlar. Bittabı ama ar y 1 X Vaşinıton, _ B. Ruzvelt, gidip metleri ve emea eri göze almak la-

ak ·· .. d ·· - ·· ·· ·· alman cliktatö- nkı ~~:3t1 olan konucmaların varacak· d N k e zımdır. r yuru ugunu goren tah yapılID4LA a -. R ' Kopenhag, 16 (A.A.) - Kıralın tı:ıh- gelme Nevyork • Lon ra • evyor s • 
rünün böyle bir adım atnuyaca:ı • ıarı uınumi anlaşmalardan. sov~et 

1 
u,_, ta çıkı,ınrn 25 inci yıldönümü dolayı- ferini yapan tayyareci Merril ve Lembi'- Umumi hayatımızda her teY. bir 

min edilebilir. Çünkü ltalya, har ten e- d da bırakmak da ıstemıyor ar. k ·1 · f tt f yı· kabul etmı"stir. kat daha ileri gitmek için müsbet t... ışar siyle dün a şun verı en zıya e e s- , 
velki Almanyanın bile ıirifll19ie cesa .. - yayı · de Londra'dan şöyle bir il 1 X Detroit _ Ford milessesesinde ra- kid ölçülerinin kurulma11nı, ve uyaa-

övr gazetesı veç ve Norveç krra arı şimal mem e- 1' 

ret etmediği büyük işlerin peşinde go· haber yazıyor: d ketlerinin kendi hürriyet ve emniyetle- hşan işçiler gelecek hafta içinde teşkilat- dırıcı tesirler göstermesini bekliyor. 
riinüyor. iki ihtimal vard>r• "le bu "Blomborg • Eden konuşmalarm an rini müdafaa için ar:~annd• giriımi• JandmJacak1'r. Ford bütün vas>talada Yaln" oiyao;. içtima; ve ikti .. di -

1 - Ya Almanyanın yardınıı 
1 

kan mana ~udur: r . oldukları i'birliğini medhüsena etmi,- buna karşı koyacağını söylemektedir. leler de değil, mesela edebiyatta da 
hedeflere varmak istiyor. çı 

1 
garb paktı görüşmelerınde X Londra - Londra • Çin telefon bugünkü akametin önüne geçmek 

d Alman ar . terdir. 2 - Yahud da Alman1anı• yar -· daha iyi bir niyet göstermek hevesın~e· Danimarka kuah da teşekkürde ı>u· servi.ı mmen açdm•ıtor. için ilk ihtifaç tenkidi bir dootluk" 
m temin ettikten sonra İngiltere ve . t "lizler de her şeyden ve Hıt-

1 
mut ve fimal memleketleri arasan· X Paris - B. Delbos bugün saat duşmanlık aleti halinden kurtanmk 

F 

· d d" dırler. ngı d ·· Al un . ·1 Lo d d b ve tam ve bitaraf bı"r o""lçü ileti haliae 
ransa ile uzlaşmak niyetin e ır. Musolini konuşmasın an once • d k" samimi teşriki mesai ve tesanu- 18.l 1 de tayyare ı e n ra an uraya 

Almanya, ltalyayı &Jet olarak kulla· ler • . d h samimi görüşmelerde a 1 nn· eylemi•tir dönmüştür. koymaktrr ...•.. ,, 
manya ıle a a . " dün devaınını teme ı ,. • 

nır. Fakat ltalyamn aleti olmak isteınez. bulunmak arzusunu izhar edıyorlar. 1 
--------~---1.A!.:..:. ş. ESMER 
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1 Biblografya 1 Erzuru un ___ _. m 

Belgrad'da açılan resim 
CENGEL HİKAYELERİ K lk 
( ikinci Cengel Kitabı ) ~a ınma 

Gazetemizde tefrika edildikten son-
ra bir cild halinde neşredilen Rudyard 
Kipling'in ''Cengel kitabı,. gerek ay. 
dmlarımız, gerekse umumiyetle okur
lar tarafından büyük bir memnu.. 
niyet ve alaka ile karşılanmıştı. Arka_ 
daşımız Nureddin Artanı bu defa aynı 
eserin bir nevi devamı ve tamamlayıcısı 
olan "İkinci Cengel Kitabı,, nr "Cen
gel hikayeleri,, adı altında kitab halL 
ne koymuştur. Ulus tercümeler kütüp
hanesinin 15 inci sayısı olarak satışa 
çıkarılan bu eser, birincisi kadar me

raklı ve güzel tabiat ve hayvan hika
yelerinden mürekkebtir. Eserin bir hu
susiyeti de birinci cildle ayrılmaz bir 
bütün teşkil etmesidir, biricisini oku. 
mıyanlar da "Cengel hikayeleri., ni 
zevkle okuyabilirler. 

Programı B elg.-ad'da çıkan Politika gazetesi 
7 mayıs tarihli sayısında Başba

kan İsmet İnönü'nün Belgrad ziyareti 
esnasında Belgrad'da Prens Paule mü
zesinde açılan türk resim sergisi hak -
kında Yugoslav ressamlarından PıJer 

Krijaniç'in bir tenkidini neşretmckte -
dir. Bu makalede deniliyor ki: 

" Nisan ayında Belgrad'da açılan 

muasır türk ressa.mlığr sergisi genç 
türk cumhuriyetinin ancak onbeş sene
lik kültürel gayretinin mahsulüdür. Bu 
sergi, bundan başka, hükümet tarafın -
dan samimi bir surette yardıma maz -
har olduğu takdirde müşterek bir ham
lenin nasıl muvaffakiyetli neticeler ve
vereceğini de gösterir .. 

Türk ressamlığı Avrupanm en genç 
ressamlıklarından biridir. Türkiye Ar
ından bahsedildiği zaman bu Ar'm he
nüz heykeıtraşhk şubesi olmadığını 

göz önünde bulundurmak lazımdır. Genç 
türk cumhuriyetinin coğrafi ve politik 
karakteriyle mutabakat halinde bulun
ması muhtemel olmakla beraber, türk 
Ar'mm avrupaldığmı tebarüz ettirmek 
isterim. Çünkü bu Ar gerek ekol ve ge
rek ilham itibariyle muasır Avrupa Arı· 
nın bütün vasıflarını taşımaktadır. 

O smanlı imparatorluğunun en par
lak devirlerinde inkişaf edebilmek 

için lazım olan anane ve imkan.Iardan 
mahrum kalmış olan türk Ar'ı orta ve 
yeni çağdaki yaradış devrelerini sadece 
atlamıştır." 

Makalede bundan sonra Belgrad se 
gisine iştirak eden türk ressamları hak
knda mütalealar yürütülmekte ve de
nilmektedir ki: 

" ... Türk ressamlarının en olgunla
rından biri bursalı Şefik'tir. Bursalı 

Şefik tatlı sarımtrrak kır renkte peyzaj 
ve natürmort tablolar teşhir etmektedir. 
Ton ve boya itibariyle geniş düşünen Şe
fik hassas bir ressamdır. "Konya" pey
zajı ve ''Natürmort,, tabloları mükem -
meldir. 

Namık İsmail mükemmel bir tablo 
olan "An kara Kalesi,, nden başka de .. 
ratif mahiyette olan ve adeta plokat te
sirini yapan "köylüler,, tablosunu teş -
bir etmiştir. 

V ecihi güneşli manzaralar ve deniz 
ressamı<lu. 

Ali Avni tablolarında "manzara par
çaları" nı tasvir etmektedir. Gayet ince 
bir ressam ruhuna maliktir. 

Bu sergide en temiz empresiyonist 
ressam ''sakin dere,. ve ''manzara par · 
çası., tablolarını teşhir eden hikmettir. 
Hikmet atmosferi fevkalade hisseden 
ve emin fırça ve vuruşlariyle resim ya
pan ve ifallder veren h~slet <>cıl:ibi bir 
ressamda. 

Çallı takib ettiği janr'larda aynı ma
hiyette değildir. Kemal Atatürk'ün 
portresinde mükemmel bir portre karak
teristiği verdiği ve ressamlık bakımın • 
dan mevcud muadeleyi hallettiği halde 
"topçular,, tablosunda harb illüstrasyo
nu ressamı üsliibiyle hareket etmekte • 
dir. 

Şevket dört dahili manzara tablosu 
te§hir etmiş ve bu tablolarda dakik bir 
taktik ile zengin türk evlerinin pito-

Tefrika No. 31 

sergisi etrafında 
Bir .Yugoslav gazetesinin 
türk ressamları ve resim 
sanatı hakkındaki fikirleri 

Belgradda çıkan 
Politika 

gazetesinden: 
reskini tersim etmiştir. Şevket bu da -
bili manzara tablolarında ressamlık ba
krmmdan hatta muhafazakardır. 

Elif Naci "oda köşesi,. ve "kütüp -
hanede,, adlı tablolarında ton tatlrhğı 
ve ressam görüşü itibariyle tamamen 
moderndir. 

N azh Ziya puantil bakımından 

fransız ressamı Ser üslfıbunda 

tersim edilmiş olan ve fakat Ser'in za -
rif nüanslarından mahrum bulunan "de
niz,, tablosunu neşretmiştir. 

Hale Asaf "portre" sinde dikkate 
şayandır. Bu portre ressamlık ve karak
teristik çizgiler bakımından iyi bir 
eserdir. 

Bedri Rahmi resimleriyle bizim Ta
bakoviç'i fevkalade hatırlatmaktadır. 

Tabakoviç'den daha kuvvetlidir, fak~t 
daha az zariftir. 

( Dil Köşesi] 
"Kümesinden kaçan bir maymun ... ,, 

- Tan'dan -

Maymunun da kümes hayvanların
dan olduğ ullu bilmiyorduk. 

*** 
"Bugün dördüncü ölüm yılı .>lan ... ,. 

- Cumhuriy.!tten -
Gün nasıl yıl olabilir. Cümlede 

aşikar bir tezad var. "Yıl,, yerine "yıl. 
dönümü., denilmek lazımdı. 

Akşam gazetesinde bir g oril iske. 
Jeti önünde talebeleri gösteren bir res
min altında şu yazı: 

"Bir goril heykeli önünde tetki. 
kat ... ,. 

* * * 
"Zaten bizim aile hayatrmızdaki sa

kat fikrimizden biri de yemektir ... ,, 

- Son Postadan -

Yemek nasıl fikir olabilir? Sonra 
"sakat fikrimizden biri,, değil tabii "fi. 
kirlerimizden biri,. denilmek lazımdır. 

" Ancak bu hadise umumi bir te~hiz 
mahiyetinde teleki olunmak ve yalnız 

fen bilgisine taksir olunmak lazımdır . ., 

- AÇIK SÖZ'den -

imlasını aynen muhafaza ederek yu-

Eren Eyüboğlunun tablolarında 

Lot'un kübizminin izleri görülmekte -
dir. Bu bilhassa ''çıplak kadın,, tablo -
sunda hissolunmaktadır. 

Nurullah Berk, bilakis, "tayyareci · 
ler,, tablosunda alman kübizminin ta • 
raftarıdcr. Bu resim ihtimal harbtan son
ra türk armda kübizmin ilk olara't zu · 
hm ettiği zamanlarda yapılmts bir re -
simdir. 

Bu serginin en dikkate değer resim
lerinden biri Eşiefin ''köy kızları ve 
~uzular., adlı küçücük resmidir. Bu re
sim safdilane iptidai' tarzı ve idilizmi 
ile, sergide teşhir olunan eski türk arı 
eserlernden minyatürler gibi tatlı bir 
tesir yapmaktadır. 

Sabiha tamamen moderndir. Teşhir 

ettiği iki portreden birinde Münih, di

ğerinde de fransız ekolünün izleri se -
zilmektedir. 

'I urgudun büyük dekoratif p:ınosu 

ne kompozisyon ve ne de ressamlık ba • 

kımından muvaffakiyetli bir eser de • 

ğildir. Halid, Melek, Malik ve diğerleri 

hususi vascf ve şahsiyetleri olmamakla 
beraber dürüsttürler.,, 

.......................................... . . 
: RA DYO: . . . . .................... ··········· ............. . 

ANKARA - Ögle neşriyatı: 12.30 
-12.50 Muhtelif plak neşriyatı 12.50-
13.15 Plak: türk musikisi ve halk şar
kıları. 13.15-13.30 Dahili ve harici ha
berler. 

Akşam neşriyatı: 18.30-18.45 Muh · 
telif plak neşriyatı. 18-45-19.00 İngiliz
ce ders (Azime İpek), 19.00-19.30 Türk 
musikisi ve halk şarkrları (Makbule ve 
arkadaşları), 19.30-19.45 Saat ayarı ve 
arapça neşriyat. 19.4 5-20.l 5 Türk mu
sikisi ve halk şarkıları (Hikmet Rıza ve 
arkadaşları) 20.15.20.30 muhtelif plak 
neşriyatı, 20.30-20.45 Konferans (Yusuf 
Bahri), 20.45-21.00 Plakla dans musi
kisi, 21.00-21. 15 Ajans haberleri, 21. 15-
21.55 Stüdyo salon orkestrasc ( 1- Rach
maninoff: Elegie, 2· Waldteufel: Retour 
du ptvtemps, 3- Lacome: Suite La Feria 
4- Mocbh: Opkectepoteko, 5- Listz: Po
Jonaise, 6- Perez Freire: Ay-ay-ay: 
21.55-22.00 Yarınki program ve istiklal 
marşı. 

karrya aldığımcz cümle, bırkaç satırda 

ne çok tertib hatası kalabileceğini, gös

teriyor. Muharririn kaleminden çıkan 

cümlnein şöyle olacağını tahmin ediyo. 
ruz: ''Ancak bu hadise umumi bir teş

his mahiyetinde telakki olunmak ve 
yalnrz fen bilgisine tahsir olunmamak 
lazımdır.,, Fakat "tahsir,, ne demektir. 
"hhisar ettirilmemek'' denilmeliydi. 

Sihirli ve füsunkar bir üslllba sa~ 
hib olan Kiplingin her yaşta insanlara 
hitab etmekle beraber bilhaı:.sa gençler 
ve talebeler tarafından derin ve tadma 
doyulmaz bir hazla okunan bu şaheseri 
Nurettin Artamın selis ve temiz türk. 
çesiyle bir kat daha kıymet kazanmış
tır. Kıtabın sonuna müellifin kendisi 
hakkında yazdrğı çok enteresan bir ya_ 
zı iiave edilmiştir. 

Okuyacak eser arıyan ve bulama
dıklarından şikayet eden bütün gençle
rimize her iki Cengel kitabmı hararet. 
le tavs~e ederiz. 

Cengel hikayeleri, 320 sayfalık dol
gun bir kitab olmasma rağmen 75 ku
ruş gibi ucuz bir fiatla satılmaktadır. 

Yurd 
Cumhuriyet Halk Partisi tarafın

dan köylümüze armağan edilmek üzere 
neşredilen ve memleketimizde en yük
sek gazete tirajına malik bulunan Yurd 
un 1 mayıs tarihli 84 üncü sayısı çık
nuştır. Bu sayıda dış politikamıza, 

Kayseri fabrikasına, türk hava kuru
munun çalışmalarına dair haberlerle, 
ağız veremi, afyon yetiştirenlere müj. 
de, orman kanunu gibi bahisler, bahar 
destanı, bir çok küçük haberler, ve re
simli kısmında İsmet İnönü'nün Yu
goslavya seyehatiyle Irak dış bakanı
nın Ankara seyahati ve kömür sargisi 
intibalarını tesbit eden büyük ve canlı 
resimler vardır. 

Maniler 
Kastamoni vilayeti bakında de

ğerli bir t:nih kitabı ve daha bır çok 
araştırmalar vücude getirmiş olan B. 
Talat Mümtaz Yaman bu defa da "Kas
tamonide toplanmış maniler,, adiyle bir 
kitab hazırlamıştır. Kastamoni halke
vi edebiyat ve tarih kolu tarafından 
neşredilen bu güzel eserde, 849 tane 
mani vardır. Bunlardan bir çoğu esa
sen bilinen ve başka yerlerde de ışiti. 
len maniler olsa da, içlerinden bir ço
ğunu ilk defa olarak görüyoruz ve 
bunlar muhakkak ki mahallidirler ve 
bu itibarla da hususi bir kıymet taşır
lar. Müellif, kitabın sonuna manilerin 
baş harfleri sırasiyle bir fihrist vü

cude getirmiştir ki bu suretle aranı

lan manilerin bulunması kolaylaştınl. 
mıştır. Mahalli memleket tetkikleri sa. 
hasında çok velüd bir şekilde çalışan 

muharriri tebrik eder ve eseri tavsiye 
ederiz. 

Erzurum vilayetinin 1937 büdce pro
jesi iç bakanlığa gelmiştir. Projeye go
re Erzurum vitayetinin varidat ve mas
rafı 617.303 liradır. Bunun 93.748,10 li
rası hususi idare işlerine, 201.846 lira
sı bayındırlık işlerine, 171.665 lirası 

kültür işlerine, 15.963 lirası ziraat ve 
baytar işlerine, 27. 77 5 lirası sağlık ve 
hayır işlerine 106.305.90 lirası da türliı 
işlere ayrılmıştır. Vilayet, vilayet hu· 
dudu içindeki türlü imar faaliyetleri 
dolayısiyle halkın daha fazla gelir elde 
edeceğini ve bu suretle büdce muham
menatının belki de bir mikdar aşacağı
nı ümid etmekte olduğunu, büdce pro· 
jesinin mucib sebebler layihasında ileri
ye sürmektedir. Bu sene başlanılan ve 
başlanılacak olan türlü işleri vilayet şöy
le sıralanmaktadır! 

1 - Erzurum muallim mektebi inşa
atı devam etmektedir. Bu inşaata 200.000 

lira sarfolunacaktır. 
2 - Trabzon - İran transit yolu için 

100.000 lira sarfolunacaktır. 

3 - Emrazı zühreviye hastahanesi 
için 57.000 lira harcanacaktır. 

4 - Yakında işe başlanacak olan ü-
çüncü umumi müfettişlik inşaatına 

720.000 lira harcanacaktır. 

5 - Bayındırlık Bakanlığc Erzurum
Kars dar şimendifer hattının Erzurum • 
Karabıyık kısmım tamir ettirmektedir. 
40.000 lira harcanacaktır. 

Kültür Bakanlığı devlet memurları 

maaşlarının tevhid ve teadülüne dair O• 

lan kanunun bakanlığa aid kısmında de
ğişiklik yapılması hakkında bir kanun 
projesi hazırlamıştır. Bakanlık projenin 
hazırlanmasını mucib sebebler 13.yihasın
da şöyle izah etmektedir: 

"1925 yılında vakıflardan bakanlığa 
devredilen kütüphaneler memurlarımn 

maaşları vakıflar idaresindeki pek cüz'i 
aylıklarına göre tesbit olunarak Bakan
lık kadrosuna alınmıştır. 80 kadar olan 
bu memurlar bu kadro içinde terfi inıka
ru görmiyerek hiç bir zam alamamışlar
dır. Birer irfan müessesi olan ve geniş 
ölçüde pek kıymetli eserleri ihtiva eden 
kütüphanelerimizi büyük bir sadakatle 
muhafaza eden bu kıymetli elemanların 
memuriyetlerine karşı rağbetlerine en
gel olmamak için, bunlara bir mikdar 
zam yapılması muvafık görülerek bu 
kanun projesi hazırlarumştır.'' 

Teklif olunan kadro ile 30, 35, 40, 
45, 55 şer lira asli maaşlı dörder direk
tör, 25 liralık 12, 20 liralık 55, 17 ,5 li
ralık 28, 14 liralık 34 ve 12 liralık 38 
memur teklif edilmektedir. Bu kadrodan 
1937 yılı büdce projesi L cedveline ko
nulması teklif edilen kadro ise şudur: 

55 lira asli maaşlı 3, 45 lira asli ma
aşlı 3, 40 lira asli maaşlı 1, 351 ira as
li maaşlı 4, 30 lira asli maaşlı 4 direk
tör, 30 lira maaşlı 9, 25 lira maaşlı 55, 
20 lira maaşlı 18, 17 ,5 lira maaşlı 6 ve 
14 lira maaşlı 12 memur, 

M. T. A. 
Mecmuasının birinci yılı ilk sayısı 

ikinci defa bastırılarak satışa çıkarıl

mıştır. 

Yazanlar: Mary ve Charles Lamb 

kendisine miras kalan asalet ve liyaketle 
kendi kendine yeti~iş, bir çok meziyetle
re sahih olmuştu. O dereceye kadar ki kar
deşi Oliver, onun güzeliğini, meziyetlerini 
kıskanmış ve öldürmek istemişti. Bundan 
dolayı, araya adamlar koyarak Orlando'yu 
bir çok pehlivanlar öldürmü.ş olan meşhur 
bir pehlivanla güreşmeğe ikna etmişti. Or
lando'nun yer yüzünde dostsuz olduğu ve 
ölmek istediği hakkında söylediği söz!ere 
ağabeyisinin bu ihmali sebeb olmuştu. 

efendim, sen bana büyük efendim olan Sir 
Rowland'dan bir hatırasın. Neden bu kadar 
faıiletlisin ? Niçin böyle nazik, kuvvetli ve 
çekingensin ? Neden o meşhur pehlivanı 
yenmek için bu kadar gayret gösterdin ? 
Sen daha buraya gelmeden medhin geldi. 

eder. İşte altınlar; bunların hepsini sana 
veriyorum. Ben de senin uşağın olayım. 
Her ne kadar yaşlı görünüyor isem de yine 
genç bir uşak gibi senin bütün hizmetlerini 
görebilirim. 

Çeviren: Nurettin A R TAM 

Nasıl hoslanırsınız? _, 

salind'in yiğit oğlu Orlando'yu sevdiğini 
hatırına getiriyordu. Her ne kadar miller
ce mesafe yolculuk ettikten sonra onan çok 
uzaklaşmış olduklarını sanıyorlarsa da Or
lando' da ayni ormanda bulunuyordu. Bu 
sebeble hadiseler şu şekilde cereyan etme
ğe başladı: 

Orlando, Sir Rosalind''in en küçük oğ~ 
lu idi. Babası, öldüğü zaman yaşı pek ki.i
çtik olan bu oğlunu ağabeysi Oliver'e bı
rakmış ve ona bunu eski ailelerinin şerefi
ne, mevkiine uygun bir surette yetiştirme
sini vasiyet etmişti. Fakat Oliver, ölen ba
basının bu sözlerine kulak asmamak soy
suzluğunu göstererek küçük kardeşini mek
t ebe verme -n iş, okutmamış, adam akıllı ih
mal e~ ı •i .- t i . Pcı '~at Orlando, babasmdan 

Oliver'in kırdığı bu ümidler, kardeşinin 
güreşte galip gelmesi üzerine alt üst olun
ca, bu sefer had ve nihayet bilmeyen hase
di, ona Orlando'yu uyurken odasiyle bera
ber yakmak kararını vermeğe kadar sürük
lemiş ve bu kötü kalbli adam bu işi yapma
ğa yemin de etmişti. Fakat bu karar, baba
larının eski uşaklarından birisi olan 'Qe ba
basına çok benzediği için Orlando'yu çok 
seven bir adamın kulağına çalındı. Bu fe. 
laketin önüne geçmek isteyen adamcağız, 
Dükün sarayından dönen Orlando'yu kar
şılamağa çıktı ve ilk buluştukları zaman 
dediki : 

- Benim kibar efendim, benim şırın 

Bu sözlerle ne demek istediğini anlaya
mryarak hayretler içinde kalan Orlando, 
meselenin ne olduğunu sordu. Bunun üzeri
ne adamcağız, kötü yürekli ağabeysinin 
kendine karşı halkın gösterdiği sevgiyi çe
kemiyerek ve Dükün sarayındaki güreşte 
galip gelmekle kazandığı şöhreti kıskana
rak onu bu gece, odasını ateşe vermek su
retiyle yakmak kararım verdiğini bildirdi 
ve içinde bulunduğu tehlikeden bir an evvel 
kaçarak yakasını kurtarmasmı tavsiye etti. 
Orlando'nun beş parası bile bulunmadığım 
bilen adam (iyi kalbli ihtiyarın adı bu idi) 
yanında küçük bir torba altm da getirmişti. 
Bu parayı, rahmetli babasının yanında hiz
met ederken biriktirdiğini ve ayakları tut
mayacak, hizmet edemiyecek hale geldiği 
zamanlar için sakladığım söyliyerek deli
kanlıya uzattı ve : 

- Bunları al, dedi, Allah bana yardım 

Orlando : 
- Mübarek ihtiyar, diye cevap verdi, 

sende eski zamanların bütün vefakarlrkla
rı kalmış ! Sen bugünün adamlarından de
ğilsin. Haydi beraber gidelim. Ben, henüz 
senin gücün, kuvvetin kesilmeden seni de 
beni de rahat yaşatacak bir çare bulurum. 

Böylece bu sadık uşakla onun sevgili 
genç efendisi, beraberce yola koyuldular. 
Yanyana seyahat eden Orlando ile Adam, 
yollarının nereye varacağını bilmiyerek Ar
den ormanına kadar geldiler. Oraya gelin
ce onlar da Ganymede ile Aliene'nin başı
na gelen yiyecek sıkıntısı onların da başına 
geldi. Buralarda bir insana rast gelebilmek 
ümidiyle o kadar çok dolaştılar ki açlıktan 
ve yorgunluktan bitkin bir hale geldiler. 
Nihayet Adam : 

- Güzel efendiciğim, dedi, ben açlıktan 
ölüyorum : daha ileriye gitmeğe kudretim 
kalmadı. (Sonu var) 
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B. A. Kerim Bükey'in 
dünkü konferansı Yarışları 

S?---
güzel sanatlar 

Müşterek bahis 
(Başı 1. inci sayfada) 

etmek suretiyle inkişaf etmiş ol
duğunu izah ediyor. 

Siyasi hakimiyeti altına aldığı 
milletleri kendi kültürel tesirleri
ne de tabi kılabilmit . olan türkle
ri, zaman ile, kadını ve erkeği bi
ribirindeıı tamamiyle ayrı iki ce
miyet halinde yaşamağa mütema
diyen zorlayan softalar, arab ve 
fars edebiyatının, bizans musikfri
nin tasannularım kendilerine mal 
eden osmanlı münevverleri, mL...
leketi hususi çiftlikleri sayarak 
balkı sömürmekte cehli saltanat
larına yardımcı yapan hunki.rJu, 
ve hele bunların sonuncuları, yur
dun kapılarını yabancı ithal.....;ı
lığına ardrna kadar açarak türk· 
lerdeki güzel sanatlar alakasını, 
YA§&ma nefesini, yaratma kudre· 
tini körlettirmek için ne kadar kö
tülük etmek kabilse hepsini .>. µ· 
makta biribiriyle adeta yarıfJDJŞ· 
lardır. 

Dün ~ Ankara radyosunda B. A. Kerim Bükey, yaklaıan ı 9 
mayıs ~rıhi ~~ü ve bugünün aynı zamanda gençlik Ye spor bayra
mı h~lı~de butun memlekette kutlanacağı dolayıaiyle bir konferans 
vernıııtır. Maçlardan çıkan halk ipodroma 

geldiği için rok kalabalık vardı 
Hatib konfer-amına yirminci 1 

asırdaki sporun, spor telakki ve 
tefkili.t~rının izahı ile bqlamlf, 
sporun ınaanlar üzerindeki cazi
besinden bahsettikten sonra sözü
ne şöyle devam etmittir: 

kabiliyetlerin inkifafıru temin eder. Spor 
kanın devercrunı ve teneffüsü tanzim e
der. AdeJe ve sinirleri kuvvetlendirir. 

"- Sporun, bir ferd işi olmaktan çı
karak, kos koca bir millet iJi olma~ 
millet ve devlet mefhumlannm birlcşmi§ 
bulunduğu bugünkü çağda, onu bir dev
let işi haline sokmuştur. 

Tarihin bütün büyük milletleri güçlü 

Beden ve ruh bakımı olan spor, ferd 
ve cemiyete yarayan spor, bir terbiye i
tidir. Terbiye mefhumunun temeli genç
liktir. Gençlik bir milletin en taze ve en 
canlı remzi, en sarih ifadesidir. O mille. 
tin en ger~k varlığı, özü ve kendisidir. 

Bunun için spor, .gençliğe hitab et
meğe ve onu ana mevzu almağa mec
burdur. 

Jlkb h t • ı .ki · · dün' yanf alanında kalabalık bir a ar a yantıarınm ı ncıaı h f 
halle huzurunda yapılmıftn'. K°'ular çok heyecanlı olmut. ve ~ .a • 
ta da ankaralılarm belli bqh eğlencelerinden birini tetirli etmıttn·. 

ve çevik olan milletlerdir. Bugünkü yir
minci asırda her balamdan ileri gelen 
milletler boyuna boğuşmayı zaruri ve 
boyuna galib gelmeği tabii kılan müte
kasif faaliyetleri yüzünden •porcu ol
muş ve sporcu kalmış milletlerdir. Sis
temli ve sürekli spor faaliyeti teker te
ker olduğu kadar toplu ve organize şe
kilde de mücadele terbiyesi demektir. 
Çarpışma ve vuruşma kabiliyeti ve zafer 
teminatı demektir. 

Gençliğin hayat canlılığı, onun hare
ket intiyacmda kendisini gösterir. Bu 
fı§kırau ve tapn kuvvetleri, bu tap taze 
ferd enerjilerini, plan ve sistemle, bira
ra~·a topiamü; bunlardan milli enerjiyi 
yaratmak, ltugiln.kü sporun vazifesidir. 
Terbiye sporun maksad ve mahiyetidir. Koşuların neticesini yazıyoruz~ 

Birinci koşu (tay deneme koşıısu) 
Bu koşu üç yaşındaki yerli yanm 

kan ingiliz erkek ve dişi taylara :nah· 
Sustu. Mesafesi 1400 metre olan bu ko
f'Jya B. Bahaeddinin Şimşek (K. S6 

B. Bayram), B. Akbayın Sadası (K. 
56 B. Talat), B. Osman oğlunun Şen
günü (K. 55 B. Abdullah), B. Atmanın 
Malkapı (K. 54,5 B. Filips), B. Meh
tnedin Gülü (K. 54.15 B. Davud), B. 
'Yakubun 'Gükanı (K. 54,5 B. Horvat), 
'Y" 

si (K. 5l B. Horvat), B. Zeynelin Çaka· 
1ı (K. 49 B. Mustafa). B. Atmanın .P.a
yazası (K. 47 B. Emin) ve B. Alının 
Demiri (K. 46 B. Hamdi) olmak üze
re 11 at ve kısrak girdi. Günün en en
teresan koşusu olan bu koşuda Necibin 
ve yahut Öncünün birinci gelmesi bek

leniyordu. Netice gene sürpriz~i ~?~u. 
Lale iki boy farkla birinci, Necıb ıkın· 
ci ve güler hemen arkasından üçüncü 
geldi. Lalenin ganyanı 10 lira, ~~~s~i 
320 kuruş, Necibin plasesi 200, Gu.erın 

Köye doğru hareket cumhuri
yetin eseridir. Aşarın kaldırılma
siyle ilkönce mültezimin elinde'll 
kurtarılan köye, sıtma, trahom, 
frengi mücadele tefkilitı sayesin
de sağlık; demiryollan, sulama 
ve köy kanunu yoJiyle bayındır
lık ve güvenlik; ekonomik mu
kaveleler tesiriyle para girmiJtir. 
Hafızaları yoklama kabilinden ve 
ancak umumi çizgileriyle bu su · 
retle itaret ettiğimiz köye doğru 

Yeni çağın sporu, yeni fikrin, yeni 
tefekkürün sporudur. Bunun için bu
günkü cemiyetin, milletin ve devletin 
sporu olmuştur. Spor teker teker kuvve• 
li olan cüzlerin İf birliği terbiye&idir. 
Spor, beraber dÜJÜnmek, beraber heye· 
canlanmak, beraber yaşamak ve beraber 
ölebilmek alıtkanbğını veren terbiyedir. 

UZbaşı B. Fazılrn Necla il si (K. 54,5 
B. Mahmud) girdiler. 

Bu koşuyu Şimşek kolaylıkla ve 
tutarak kazandı. Şengün ve Malkap 
boğuşa boğuşa potoya geldiler. Mat
kap zorlukla ikinciliği aldı. 

Şimşeğin ganyanı 190, plasesi 110, 
Malkapın plasesi 110, Şengün ün p:: ze 
si 120 kurus bıraktı. İkili bahiste 1/4 
0Ynıyanlar 47 5 kuruş aldılar. 

ikinci kotu (/ncuu ROfU6U) 
Handikap 

Bu koşu üç ve daha yukarı yaştaki 
halis kan ingiliz at ve kısraklara mah

sustu. Mesafesi 1800 metre olan bu ko
ş_uya B. Akifin B-.tyarı (K. 63 B. Fi
hps), B. Fikret Atlının Tomrusu (K. 
5~ ~· Davud), B. Seyid Ahmedin Mar
;ız~ (}{, 55 B. Şandur), Yüzbaşı B. Nu-
ının Fleur d' Amauru (K. 53 B. Hor

vat), girdi. 

Bu koşunun herkes Betyar ile Tom· 
ru arasında olacağını tahmin ediyor· 
du. Betyar nedense yürümek istemedi. 
Tonu-u birinciliği, Markiz ikinciliği, 
Betyar ise güçlükle üçüncülüğü aldı. 

Tomrunun ganyanı 240, plasesi 150, 
Markizin plasesi 350 kuruş bıraktı. 

Üçüncü kofu (Handikap koranı) 
Bu koşu dört ve daha yukarı yaşta

ki yerli, yarım kan arab ve halis kan 
at ve kısraklara mahsustu. Bu koş•·J a 
B. Bayramın Necibi (K. 64 B. Bayram), 
B. Eminin Ünlüsü (K. 60 B. Tonçef), 
B. Talatın Sarıkuşu (K. 58 B. Snbit), 
B. İskenderin Güleri (K. 57 B. PauJ), 
B. İbrahimin Mebruku (K. 57 B. Ab
dullah), B. Lütfinin Öncüsü (K. 55 B. 
Abdullah), Yüzbaş.ı B. İhsanın Ne ... :ne
si (K. 52 B. Ahmed), B. Settarın Lale· 

plasesi 470 kuruş bıraktı. 

Dördüncü kop (Çankaya kotıı•u) 
Bu koşu üç ve daha yukarı ya~ ':i 

halis kan ingiliz at ve kısraklarrna 
mahsustu. Bu koşuya B. Asımın Yu
nanistandan yeni gelen Dandisi (K. 60 
B. Bayram), B. Temelin Önüsarı (K. 
54,5 B. Davud), B . Said Halimin No
vicesi (K. 51,S B. Horvat) olmak üze
re 3 at iştirak etti. KofU nisbct~n az 
heyecanlı oldu ve Dandi kolaylıkla ve 
tutarak birinci, arkasından gelen Novi
ce de tutarak ikinci ve çok ger~den 

Önüsar üçüncü gelcfi. Dandinin ganya
nı 210 kuruf verdi. 

Beyinci koıu (Kapgrine koıusu) 
Bu koşu dört ve daha yukarı y:şta 

ve sene içinde koşu kazanmamış .r ... ~·Ii 
yarını kan İngiliz at ve kısraklara mah
sustu. Bu koşuya Mareşal Fevzi Çak
mağın Bayburdu (K. 58 B. Filips), B. 
Arifin Azaplısı (K. 58 B. Paul), B. Te
melin Gülizarı (K. 56.5 B. Davud), B. 
Ömer Lütfinin Muradı (K. 56.5 B. 

Gula), B. Nazifin idavzikası (K. 56,S 

B. Abdullah) girdiler. Bu koşuya esa-

f 1. olan Bayburd birinci geldi. sen avur 
Gülizar çok güzel bir k~ş~ ~oşarak. 

b dun arkasından ıkıncı geldı. 
Bay ur Is b' . .1._. 

.. mesafe daha o a ırın.:ı ıgı Yuz metre 
. d Bayburdun elinden alacaktı. 

belkı e .. .. .. 
1 . k boy geriden Azaplı u~uncu ge • 

Bır aç 
1

A • 

140 di, Bayburdun ganyanr 120 p .asesı , 
.. 1. plaAsesi 140 kuruş bıraktı. Gu ızarm 

'f b hı's ür ve dördüncü ko~ulaı 
Çı te a ~ •. 

d . · · g/2 ye oynıyanların yuz-
arasın a ıc.ı.ı. · . 
)eril bir hayli güldü ve 26. l O ar lıra al

dılar. 
ı 

Spor mefhumu altında, busün, inaan
Iann her türlü ruhi ve bedeni dilek ve İ· 
teklerine cevab vermekte olan ve tıbkı 
brzzat hayatın kendisi gibi, türlü türlü 
ve çok cepheli bulunan bir faaliyet man
zumesi anJaşılmaktadır. 

Spor terbiyesinin hedefi, iç ve dı§ 
varlığı biribirini tamamlayan, bir insa,; 
tipi. bir yurddaş tipi yaratmaktır. 

hareketinin son tecellisi dün bu 
•~tunlarda bahsettiğimiz

1

halk eJe-. 
bıyab ve bugün üzerinde bir an 
durmak istediğimiz köy resimleri
dir. 

Bunun içindir ki beden terbiyesi ta
biri bile hakikatte bugünkü manasiyle 
umumi spor faaliyetini tamamen kapla
mıyor. Zira sporu doğuran, büyüten ve 
ona dünyayı kaplatan kuvvetin yalnız 
beden kuvveti değil ayni zaınanda ruh 
kuvveti de olduğu anlaşılnıı§tır. 

Sporun hedefi insana evvela kendi 
vücudunun şuılrunu vermclctir. Bu şuur, 
spor yapan adamın kendisine aid oldu. 
ğu camianın faal bir uzvu olarak duyma
sı, duymak jste:meaidir. Bu tulır. kafa
sı ve pazuau Jaymetli olan yurddaşlık 
faziletinin tulirudur. . Basın genel direktörlüğü ecle

bıyatçılarımız gibi ressamlarımıza 
da inkılabı hal.luı götürmek v .. zi
felerini hatırlatıyor. Bunun bir di
ğer tarifi de güzel sanatları halk 
emrine vermektir. Muhakkak ki 
yarın halk edebiyatı ve halk res
mini, halk musikisi, halk mimari
si, tezyini sanatlar çerçevesine gi
ren her ıey takib edecektir. 

Köy ve kasabalarımızda geniş 
halk yığınlarının sık ıık uğradık
lan her yere asılmak üzere bastı
nlacak levhaların mevzu lan iyi se
çilmiıtir. Gelecek sene, öbür s . •• e 
ve daha ıonra., tabiidir ki, bunla
rın sayılan çoğalacak ve acı renk
li, penpektivsiz, eski zamanlara 
aid levhaların yerini alacaklar~ır. 

Halk uğrağı olan yerlerde, he
men her dakika, durmadan çalı
nan gramofonların plildarnu da 
düşünmeliyiz. Sade ısbrabı tt..:: .. ~.1 
eden bu pliklara halk musikiainin 
güzel parçalarını söyletmeği ve 
pli..k fabrikalarını musiki terbiye
sinin yardımcısı haline getirmeği 
güzel sanatları yayma planımıza 
koymalıyız. Edebi eserler, levha
lar, güzel ve neşeli bir mus"~i, 
radyo neıriyatı, bütün bunlar kö
ye doğru hareketinin vasıta~ ... n 
dır. 

Bir ilim adamının dediği gibi 

Şu var ki, sporun en yüksek değeri 
ruh varlığının mücerrcd fikirler dünya
sında kalmıyarak beden hareketlerinde 
kenJiıine canlı bir ifade bulmaaındadır. 
Spor, beşerin iç yapyışında vücud bu
lan bir çok duygu ve düşüncelerin, elle 
tutulur !elde gelmesi, getirilmesidir. 

Hayatında pek az spor yapmış olan
lar bile, bunun mütenıadi bir şekilde iş-
lenİfİ nniceMode, in.an vücudunun. sa
dece fizik bakımından değil, ruh ve fikir 
bakımından da değerleştiğinin farkına 

varmı~lardır. Spor, dikkatli olmak, fikri 
bir noktaya toplayabilmek hafızayı kuv
vetJe~tirme k, düşünce ve çabuk kavra
yış melekui vermek gibi, ruhi kabiliyet
leri olgunlaştınr. Spor kendi kendine ha
kim olmak, cesur olmak, çabuk ve kati 
karar vermek, ve tehlike karşısında p
şırmamak gibi hisleri olgunlaştırır. Spor, 
kuvvet, sürat, mukavemet gibi b~deni 

biz insanlar yalnız dimağımızla 
değil bütün vücudumuzla düşlinü
rüz. Gözümüzün, kulağımızın, nı
humuzun, hatta zaika oe lamittmi
zin hakkını vererek hayatı k _ .. di
mize bir yük değil, zevkine doyu) . 
maz bir seyahat haline gteirm-Ji 
ideal bilmeliyiz. 

Bu ideale bizi eriştirecek olan 
vasıtalar arasında güzel sanatla
rın mevkii, muhakkak ki, çok 
yüksektir. "' "' 

Türkün bu ıuüruna vücud veercek 
ana kuvvet. ancak milli varlığın §uilrunu 
yaratmış olan Türkiye cumhuriyeti ol· 
muştur. Kutladığımız 19 mayıs ta bu 
cumhuriyete vücud veren ve bu milli 
şuüru yaratan büyük önderimizin ana
yurdda tecelli ettiği bayram günüdür. 

19 mayıı Atatürkün tarihi türk gü
cüne, ruh ve bedeni kudreti bir türlü 
tükenmek bilmiyen türke, Anadoluda, 
en yeni ve en canlı bir ifade verdiği gün
dür. Türke öz varhğınrn §Uiirunu ba. 
ğııladığı gündür. Türk gençliği spor 
şenlikleriyle bugünün nurunu ve uğuru
nu başlık edinmiştir. 

Sadece bu hatıranın önünde el bağla
mak bile, milJi §Uilrumuzun muhafızı 
olan, cumhuriyet gençliğine güvenmek, 
çalıJmak ve öğünmek için kutlu ve mut· 
lu bir kaynaktır. 

Türklük, cihan tarihinde, daima bir· 
leştirici ve güdücü oluşunun, daima can
lı ve güçlü bulunuıunun sembolü kal
mr~r. 

Atatürk. türk gençliğine, insanlık ta
rihindeki bu milli resuliyet ve vazifesi
nin şuurunu 19 mayısta vermiştir. 

Atatürk, 19 mayısta Samsuna var
mış; türklüğün, 19 mayısta benlik şuu
runa ulaşmıştır. 

Şu halde, 19 mayıs, yalnız bir varışın 
hatırası değil bir ulaşışın da ifadesidir. 

İşte 19 mayısın tarihi ~anası budur. 

------ -- ----- Nanon cevab verdi: Merdiven başında her şeyi işitmiş olan 
Eugenie: 

ortaklarına; terzi Buisson'a ve. ilh .... 

Eugenie 
Grande t 

Yazan: Honore de Balzac 
Türkçeye çeviren: Na•ahi Baydar 

Bu sahneyi merdiven trabzanınm ilci çu
buğu arasına konulmuş bir mum aydınlatı -
Yordu. Grandet birden bire sordu: 

' ~ - Cornoiller, tabancalarını aldın mı· 
- Hayır, Mösyö. Canım, bozuk paraları-

nız için korkacak ne var ki? 
- Yok, korkacak bir şey yok! ... 
.--: Zaten hızlı gideceğiz. Ortakçılarımz 

en ıyı atlan sectiler. 
- Peki, peki. Nereye gittiğimi onlara 

söylemedin ya! . 
- Ben nereye gideceğinizi bilmıyor

dum ki. 
- Peki. Araba saö .. lam mıdır? 
- Sağlam mı? Biİmem, üç bin kilo kal -

dtLI.<. Sizin fıçıların ağırlığı nedir? 

_Ne kadar olduğunu biliyoruz. Aşağı 
yukarı bin sekiz yüz kilo. .. 

_Susar mısın sen Nanon! karıma koye 
gittiğimi söylersin. Akşam yemeğine eve dö-

nerim. . . 
_ Hızlı gidelim Cornıoıller. saat dokuz-

dan evvel Angers' de bulunmamız lazım. 
Araba hareket etti. Nanon büyük kapıyı 

sürmeledi, köpeği bıraktı, omuzu ağnyar~ 
yattı ve mahallede hiç kimse ne Graı:ıdet'nın 
yola çıktığından ve ne de bu sey~atı ne m~k
sadla yaptığından şüphel~nm~dı.. Grandet -

·n mahremliği eksiksizdı. Hıç ki~se bu al: 
:ı dolu evde bir metelik görmezdı. Halbukı 
Grandet, o sabah limanda gö:üş~nie:den 
öğrenmikti ki Nantes birço~ g~ıle~n ~ilı-~z
lanması dolayısiyle altın fıatı bır mıslı y~-

Imiş ve alttn satın almak için de Angers ye 
~~çok spekülasyoncular gelmiş~. İhtiyar 
bağcı ortakçılarından .s~dece arıyet at al: 
mak suretiyle oraya gıdıp al~~arını satma 
~ ve aradaki satış farkını da ıiave eder~k, 
!Iacağı devlet tahvillerinin paras~m, 5~~~~ 
halinde defterdardan tesellüm edıp gerı on-
meği kararlaştırmıştı. 

- Babam gidiyor, dedi. 
Evin sessizliği avdet etmişti ve arabanın 

yavaş yavaş azalan gürültüleri de uyumakta 
olan Sa umur' de artık akisler yapmaz olmuş
t~. !3u sırada, Eugenie, dıvarlan geçip yeğe
~ı.nın odasından gelen bir iniltiyi, kulağıyle 
ışıtrneden önce kalbinde duydu. Bir kılıç 
demiri kadar ince bir ışık kapının yarığın -
dan geçip eski merdivenin trabzanına çar
pıyordu. 

Eugenie, iki basamak çıkarak: 
- lztırab içinde! dedi. 
İkinci bir inilti onu kapının önüne getir-

di. Kapı aralıktı. Eugenie bu aralık kapryı 
itti. Charles, başı kanapenin kolunda, U} u -
yordu. Kalemi bırakmış olan eli hemen he
men yere kadar uzanıyordu. Bu vaziyette ı.:
yumakta olan gencin intizamsız nefes alıshı
rı Eugenie'yi birden bire korkuttu. Kızcağız, 
çabucak içeri girdi. 

Zarfları mühürlenmiş on kadar mektuba 
bakarak: 

- Çok yorulmuş olacak, dedi, ve, mek • 
tuplarm adreslerini okudu: arabacı Farry ve 

- Yakında fransadan ayrılabilmek üzere 
bütün islerini düzeltmiş olmalı, diye düşün
dü. 

Gözleri iki açrk zarfa ilişti. Bunlardan bi
rinin •'sevgili Annette'in .. sözleriyle başla
makta olması başını döndürdü. Yüreği oyna
dı, ayaklan adeta yere mıhlandı. 

- Sevgili Annette'i ! Seviyor, seviliyor! 
Artık ümid yok ! ... Aceba ona ne diyor ? 

Bu düşünceler başından ve yüreğinden 
gelip geçtiler. Bu kelimeleri her tarafta, hat
ta odanın zemininde, alevden çizgiler halin
de okuyordu. 

- Şimdiden ondan vaz geçmek lazım ha! 
Hayır bu mektubu okuyamıyacağım. Kal
kup gideyim ... Fakat okursam ne olur ? 

Clıarles'in yü: ne baktı: yavaşca basını 
tutup koltuğun arkasına dayadı. · Charles, 
uyurken bile anasını tanıyan ve onun itina 
ve buselerine uyanmaksızın kendini terk 
eden bir çocuk gibi, mütavaat etti. Eu<Tenie 
yeğeninin sarkmakta olan elini kaldırdıb ve bi; 
ana gibi yavaşça saçlarını öptü. Şeytan ku
lağına şu iki kelimeyi fısıldıyordu : ''sev-
gili Annette'in., (Sonu var) 



Şehrimizde bulunan Güneş takımı ı 

dün ikinci karşılaşmasını Ankaragücü ile 
yaptı. Havanın çok güzel olması ve gii
nün de pazara tesadüf etmesi şehir sta
dına on binden fazla seyirci toplamıt
tı. Bu maçı 6 - 1 güneşliler kazandılar. 

Hakem, Nihad tam 14 de alana çıktı. 
evvela güneşliler sonra Ankaragüçlüler 
kendisini takib ettiler. Güeneı takımı 
bir gün evvelki kadrosuna Necdedi ala. 
rak şu Jekilde sıı alandı: 

Güneş: Cihad, Faruk, Re,ad, İsmail 
Rıza İbrahim, Melih, Salahaddin, ltasih 
Necdet, Rebii. 

Buna mukabil Ankara da, alıftığı 
sahada beklemediğimiz bir şekilde, bii
yük bir gol farkiyle yenilen Ankaragii
cü takımı şu suretle kurulmuştu: 

Ankaragiıçü: Osman, Rıza, Enver, 
Musa, Semih, Bilal, Abdi, Şükrü, Yqar 
İsmail, Hamdi. 

Ma~ın ilk on bq dakika.ı 
Oyuna Ankaragüçlüler başladılar. 

İlk anlarda güzel ve kombine bir oyun 
seyrettik. İki takımın akmcıları çok &ii
zcl işliyorlardı. Müdafaalar, birbirini ta
kip eden hücumlar karşısında çok çalışı
yorlardı. 

İlk tehlikeli akını güneıliler yaptı
lar. Ali Rıza Rebiinin golle neticelen. 
mesi muhtemel bir iniıini kornerle ke. 
scbildi. 

Biraz sonra güç lehine verilen firi. 
kiki Semih çekt. Güneş kalesi önüne 
düşen top ortalığı epice karıştırdı. 

Bundan sonra güneşlileri tekrar bir 
hücumda gördük. Fakat güç bekleri ve 
hafları güneşlilere gol fırsatını vermi
yorlardı. 

11 inci dakikada Hamdinin soldan 
sürüklediği bir akını Faruk fedakirane 
bir çıkıtla kurtardı. Bundan sonra Ya. 
prın çektiği sıkı bir şütü de Cihad 
çok güzel kurtardı. ve alkışlandı. 

Günqin ilk golü 
Maçın ilk on beş dakikası karşılıklı 

hücumlarla geçti. Bu zaman içinde deni 
lebiJir ki oyun Ankaragücü lehine inlri.. 
şaf ediyordu. Fakat 16 ıncı dakikada 
güneşliler ortadan ani bir hücuma geç. 
tiler. Necdeten Rebiiye, Rebiiden Sa. 
lahaddine geçen top sıkı bir şiltle 
Anakaragücü kalesine girdi. 

Bu gol güneş takımını daha canlan. 
dırdı. Güçlüler de onlardan geri kalmı. 
yorlardı.Maçın bafmdan beri devam e. 
den ıeri ve güzel akmlar bir birini ko. 
valamağa başladı. 

BOfa giden penalh ve ilrinci gol 
18 inci dakikada güneılilerin yine 

ortadan yaptıkları ikinci bir hücum es. 
nasında kaleci Osman topu tutamadı. 
Sağ haf Musa bu tehlikeli vaziyeti de
iiştirmek için müdahale etti. Fakat top 
eline değdi. Hlkem penaltı verdi .. Sa. 
lihaddinin V11ruşu kaleciye çarptı, top 
kornere gitti. Rebiinin çektiği korner de 
neticesiz kaldı. 

28 inci dakikada sat açık Melih to. 
pu ortaladı. Ali Rıza topu tuttu. Fakat 
lüzumsuz hareketle Rebiiye kaptırdı. Re 
bii ele geçen bu fırsatı kaçırmadı. Ken. 
disinden daha müuid vaziyette bulu. 
nan Necdete pas verdi. Necdet vole bir 
flitle takımının ikinci kolünü yaptı. 

Ankara GiieUnün tek wolü 
Bu ıolden ıonra tahakkuk eden 

ma,,.'ubiıyeti ber taraf etmeğe çalışan 
güçlülerin bUyük bir enerji sarfettikle-

• 
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rini gördük. Soldan bir kaç güzel akın 
yaptılar. Bir defasında Hamdi Faruku 
atlattı. Yakın bir mesafeden şilt çekti. 
Top avuta gitti. 

Bunu ikinci bir hücum takib etti. 
Sağ haf ismailin yerinde bir müdaha-
lesi muhakkak bir gole mani oldu. • 

29 uncu dakikada Abdi geriden al
dığı topu sürerek Güneş kalesine yak
laştı ve birdenbire Yqara verdi. Yaşar 
topu Şükrüye geçirdi. Bir driblikten 
sonr.a top tekrar Ya,ara geldi ve güzel 
bir çekişle Güne' kalesinin ağlarına ta
kıldı. 

Devrenin sonları 
Bu gol oyunun heyecanını artırdı. 

Güneı takımı üstün bir vaziyette güç 
kalesini sıkıttırmağa bafladı. Fakat be· 
raberliğe yaklaşan güçlüler onlardan 
hiç de geri kalmıyorlardı. Devrenin 
sonlarına doğru firilcilrten gelen topu 
Rebii ileri bir pa!I ile Necdete geçirdi. 
Osman ve Necdet ikisi birden topa a
tıldılar. Gol olmadı. Fakat Omlanın 

atzına gelen bir tekme oyunun bir kac 
d3kika durmasına sebeb oldu. Bir iki 
dakika sonra da devre 2 • 1 Güneşin le
hine bitti. 

iKiNCi DEVRE 
İkinci devreye iki takımda çok güzel 

başladılar. Güçlülerin mağlubiyetten 

kurtulmak için Nl'fettilderi gayretin 
bir netice vereceğini beklemeğe bafla
dık. Buna karşı Güne, takımı da, bilhas
sa, Rebii, Salihaddin, Rasih ve Necdet
ten mürekkeb forvert battı hiç boş dur· 
mayordu. Ellerine geçen en küçük fır
satlardan istifadeye çalıııyorlardı. Bi· 
rinci haftayma nazaran daha düzgün 
bir oyun göze çarpıyordu. Güç takımın· 
da eğer santrhaf yorulmamış olsaydı, 

belki bu sıralarda hücum hattını bir iki 
gol çıkaracak vaziyete getirebilirdi. Li· 
kin hücum ve haf hattının arası çok a· 
çık kalıyordu. 

Hakemin kutifi 6ir dan 
Büyük bir azimle çalışan güçlülerin 

bir ak nı sırasında Yaşar iki bekin or
tasından sıyrılarak kaleci ile karşı kar. 
şıya kaldı. T.am şütü çekeceği sırada 

hakemin düdüğü ''ofaayd,. için çaldı. 

Fakat hakem hataamm sonra farkına 

varmış olmalı ki hakem atışı yaptı. Ne 
yazık iş itten geçmİf ve ele geçen mü
kemmel bir fırsat kaybolmuıtu. 

Günqin ü~ golü 
Oyun mütevazin bir tekilde devam 

ederken güneflilerin birdenbire çok seri 
ve uzun vuruıtu akmlara başladıkları 

görüldü. Tam beşinci dakika idi. Bet 
forvert birden bire Aabragücü kalesi
ne kadar sokulmutlardı. Top ayaktan 
ayağa geçiyordu. En mn demarke vui
yette bulunan Necdet Raıihten aldıiı 

pasla üçüncü golü de yaptı. 
Güçlüler yılmış görünmüyorlardı. 

10 uncu ve 15 inci dakiblardt iki alan 
yaptılar. Fakat müsaid fırsatlardan U.. 
tifade edemediler. Kale &ıünde çok be
ceriksiz davranıyorlardı. 

Dördiint:ii sol 
Devrenin yirminci dıaldlraundan 90ll· 

ra Ankaragücünün sırf enerji.aiyle daya
nan kuvveti yavq yaftf keailmeie ve 
Güneşin bariz bikimiyeti kurulmağa 

bqladı. 

Top Güç kalesi önüne yerlefllÜI el• 
bi idi. Güneı akmeılan güzel put....,.. 

Milli küme maçlarına dün de devam edildi 

Güneş Ankaragücünü 6-1yendi 
Istanbulda Beşiktaş ve G. Saray, lzmirde Fener 

ve U ~ok berabere kaldılar 
tarla güç müdafaası içinde gol fırsatla
rı arıyorlardı. 25 inen dakikada Necde. 
tin Raaihe verdiği enfes bir ara pasına 
Güç müdafileri seyirci kaldılar. Rasih 
yavat bir vuru,ıa sağ köşeden dördün
cü golü attı. 

Bqinci, altıncı goller 
Be' dakika sonra Melihin ayağiyle 

beşinci golü yiyen Ankaragüçlüler son 
gayretleriyle çalışmağa başladılar. Fa
kat bu gayretleri boşa gitti. Hatta 37 in· 
ci dakikada kazandıkları bir penaltı 
fırsatını kaçırdılar. Şükrü havadan vu. 
ruşuiyle topu avuda :ıtt. 

Güneşliler 42 inki dakikada Sala. 
haddinin ayağiyle altıncı gollerini ata
rak güzel ve teknik bir oyundan sonra 
maçı 6-1 kazanarak sahadan ayrıldılar. 

Naıl oynadılar? 
Güne' takımını çok beğendik. Bir 

iki gedik tarafı doldurulduğu takdirde 
bu takım Türkiyenin en ileri ve teknik 
ekipi olacaktır. Bu yıl milli küme maç
larını talisizlikle geçiren güneşin gele. 
cek yıl şampiyonada mühim roller oy. 
nıyacağını hiç şüphesiz sayıyoruz. 
Tıakim istinasız güzel oynadı. Cihad 

Faruk, İsmail, Rebii ve Necdet fevkalade 
idiler. Ankarada fudbol sevenler, güneş 
takımının oyununu daima görmeği ar
zu edeceklerdir. 

Ankaragüçlüler oyuna çok g:iezl bat 
lamışlardı. Fakat topluluğu muhafaza e. 
demediler. Abdi, Şükrü ve Semihin fe
na oyunları, iki bekin lüzumsuz çıkı•
ları ve hareketleri mağlubiyetlerinin 

batlıca imilidir. Kaleci de bu takıma li. 
yık bir oyuncu görünmiyor. Netice iti. 
bariyle güç takımının ıslahı liz.-m gel. 
diğini alakalılara hatırlatmak isteriz. 

Hakem na.aldı? 
Hikem düne nazaran daha dikkatli 

idi. Fakat dünkü mütalealarmızı hiç de
ğiştirmeğe lüzum görmeden diyebiliriz 
ki, bu zatın bu maçları idareye memur 
edilmesi hiç de doğru olmamııtır. 

Düdük çaldıktan sonra yerec:eii cezayı 
bir müddet tecemmül etmesini ve sonra 
ekseriyetle Ankaragücü aleyhine ceza 
vermesini umumi hayret araaında sey
rettik. Bir gün evvel oyunun aer~liğine 
mani olmak emeliyle Gençlerbirliğinden 
iki oyuncuyu çıkardığı halde bugün ay· 
nı hataları aynı şekilde tecı;iyeye lü
.ıum görmedi. 

G.saray 2 
Beşiktaş 2 

İstanbul, 16 (A.A.) - Milli kiline 
maçlarına bugün de Taksim stadında 

devam edildi. 
Saat tam 16 da evveli galataaarayldar 

alkışlar aruında çıktılar. Kısa bir faın
ile de betiktaşlılar gözüktüler. Galata
urayı ıu kadro ile görüyoruz. 

Avni - Reşad, Lütfi - Ekrem, Salim, 
Suavi - N ccdet, Süleyman, Bülend, Eı
fak, Hqim. 

Beıiktaş da fU takımla oynuyor : 
Mehmed Ali - Faruk, Hüsnü· Feyzi, 

Bülend, Fuad - Ridvan, Hakkı, Muzaf
fer, Şeref, E§ref. 

İlk vuruşu rüzgira kıarp oynıyan 
Galatasaray yaptı. Galatasaraylılar bü
yük bir gayretle ilk dakikalarda sayı çı• 
karmağa gayret ediyorlar. Fakat Betik· 
tq müdaf aaaı vaziyete kolaylıkla hakim 
oldu. 

Beplıt"flll illı •1UI 
Beşiktqlılar mütemadiyen Galataaa.. 

ray yarı sahasında oynuyorlar. Doku· 
.ıuncu dakikada Efrefin ortaladığı topu 
lluaaffer sıkı bir 90tle kaleye g8nder· 
di. Avni topu yakalam.1k için vaziyet 
almıftı. Fmt Lütfi fena bir kafa vu
ruıu ile topun seyrini değittirdL Top 
lrale diretuıe çarparak ıeri,e ıeldi ve 
Halda sıkı bir kafa vunıtu ile takımı· 
na ilk ayıyı kazandırdı. Bu ayı ga· 
la~aylılarm buım artırdL Bepktaf 
kal.ıi üst i18tıe tehlikeler geçiriyor. Fa
kat Befiktaf mticlafaMı IOğuk bnlıh· 
lmı muhafaza ediyor ve O.latauray 
mullacimlerl en l'eblikeli hücumlarında 
of•yd kalıyorlar. 

Bepldqlılar hemen her maçta ceza. 

Ankara gücü - Gün~, maçından bir ~stant~M 

sını gördukleri hataya gene düttüler. ı 
Hakkı orta muavin yerine geçti. Ve bu
nun tabii neticesi olarak galatasarayhlar 
Beşiktaş kalesi önüne yerleştiler. 

Dakika 25: 'top daima Beşikt-. ya. 
rı sahasında oynanıyor. Güzel paslarla 
ilerliyen üç orta muhacim Be,iktat mü
dafaasını mütemadiyen atlatıyorlar. 
Haşimin sürüklediği bir hücum top 

küçiık bir şandelle Süleymana geçtı. 
Sıkı bir ıütle Galatasaray beraberlik 
say111ını çıkardı. 

Bqiklllf galib vaziyette 
Beşikta§ takımı ilk dakikalardaki te

sir ve ahengini tamamen kaybetmit bir 
vaziyette oynuyor. Otuz birinci dakika· 
da Hakkı yeniden hücum hattındaki ye
rini aldı. Topu şimdi Galatasaray ':a
tesi önünde görüyoruz. Hakkının E•
refe verdiği çok güzel pası Şeref ka.c
ye gönderdi. Fakat Avni topu kestbil
di. Dakika 36: Eşref Ekremi geçerek 
topu ortaladı. Top Ridvana geldi. Rıd· 
van güzel bir tütle takımını yeniden 
plib vaziyete çıkardı. Oyun müteva
zin bir halde zaman zaman iki takımın 
kalesi önünde cereyan etti ve birinci 
devre bu şekilde 2 - 1 Beşiktaşın le
hine bitti. 

ikinci devre 
İkinci devrede rüzgarı arkasına alan 

Galatasaraylıların vaziyeti kurtaracaı:
ları tahmin ediliyordu. 

Nitekim beşiktaşlıların bqlama hü
cumunu muvaffakiyetle kestikten sonra 
Haşimin indirdiği bir hücumda Betiktq 
kalesine sarktılar fakat top avuta gitti. 
Sarı kırmızılılar Befiktaf nısıf aahaaına 
yerlepekle beraber Betiktat müdafaa
aını acze dütürecek bir tesir gösteremi· 
yorlar ve siyah beyazlılar kendi nıaıf sa
halarında emin bir müdafaa oyunu oy
nıyor. Maamafih Şeref ile Hakkı za
man zaman G. saray kalesi önünde ani 
tehlikeler halinde peyda oluyorlar. 

Galataarayın beraberlik ıayuı 
23 üncü dakikada Bülend cidden ne

fis bir kafa vuruşu ile takımına yeniden 
beraberlik sayııını kazandırdı. Oyun 
bundan sonra Galataaarayın tazyiki al· 
tında ve çetin bir mücadele halinde geç-

Fener 3 ... 
Uçok3 

İzmir, 16 (A.A.) - Fenerbahçe bu
gün ikinci maçını Oçok takımı ile yap
tı. 

Takımlar, hakem B. lbrahimin ida· 
resi altında sıralandıkları vakit fener
bahçelileri şu şekilde görüyoruz. 

Necdet, Aytan, Lebip, E-S, Fik· 
ret, Repd, Orhan, Naci, Ali Rı.ıa, BU. 
lend, Niyazi. 

Buna mukabil Oçok spor da töyle 
bir takım teflril emiştir : 

Kaleci, Ziya, Ali, Şükrü, Adil, Hay· 
dar, Namık, Buri, Mazhar, Said, Ke
mal. 

O '°"'6n illı sola 
İlk hüçumu sarı llcivertliler yap

tılar .3 üncü dakikada İzmirliler muka• 
bil hücum yaparken Repd favüllü bir 
harekette bulundu. Haıydarın çektiii 

serbest vuru' ile top kale önünde mer
kez muhacim Mazharın ay ğına geldi 
ve Mazharın verdiği güzel bir pasla 
Said Aytanı atlatarak sol köşeden Oço
kun ilk golünü kaydetti. 

Fenerin beraberlik ıayuı 
10 uncu dakika: Fikret, demarke bir 

vaziyette kale önünde bulunan Bülen
de güzel bir pasla topu geçirdi. Bülend

de topu durdurmadan sıkı bİl'filtle Oçoli 
kilesine soktu. Bu suretle maç 1 • 1 be
raberlikle vaziyet aldıktan 10nra buıin 
Oçoka karşı düzgün bir oyun ç•karaa 
Fenerbahçenin 10 dakika kadar ıda bL 

cumlarda bulunduğu görüldü ve bu • 
kınların neticesi olarak 23 üncü daki· 

kada Bülend vasıtasiyle 2 inci golünil 
de kaydetti. 

40 ıncı dakikada Said pas verir gibi 

hareket ederek Lebibi atlattıktan sonra 

birdenbire şut çekerek 2 inci beraberlik 

sayısını Oçok hesabına kaydetti. Bu su
retle devre de 2 • 2 beraberlikle bitti. 

I kinci tl evre 
İlk dakikalar tarafeynin mütekabil a

kınlariyle geçti. Oyun çok siıratli o~ na
nıyor ve iki taraf kati neticeyi elde ede
miyordu. Fenerbahçe 12 inci dakikada 
bir gol tehlikesi daha savutturdu. 

Fenerin üçüncü golü 
1 S inci dakikada yeni bir Fenerbahçe 

akını karşısında bulunuyoruz. Geriden 
aldığı paaı Fikret uzun bir vurutJa IOl 
açık küçük Orhana geçirdi. Orhan et. 
hiç tutmadan ani bir vurufla topu lmür. 
ağlanna takarak takımının üçüncü sap 
sını kaydetti. 

Vaziyet bu suretle 3 - 2 olduktan ..,.... 
ra Fenerbahçe takımı yeni bir anzaya 
uğramamak için daha ziyade müdafaa o
yunu oynamağa bqladı. Oçok ber;aber
lik sayısını temin etmek için çok çalıp
yor, buna mukabil Fener müdafaası da 
canla batla kalesini muhafua ediyordu. 

Oyunun bitmesine üç dakika kalmq
tı ki top tekrar Fener kalesinin sağ tara
fında göründü. Lebib avuta giden topa 
çıkıt yapmadı. Fakat çok süratle Yetİfell 
Oçok solaçığı Namik topu ortaladı ft 
Saidin bir kafa darbesiyle top Fenerbah
çe kalesine girdi ve maç da bu suretle 
3 • 3 beraberlikle bitti. 

Dr. Aras Bükreste .. 
(Bafl l iaci uylaıla) 

rayı .ıiyaretinde görülen görilf birliliai 
tanin için günün meseleleri ü.ıerinde 

bir tilrk - romen prensip anlapnuı bu· 
ıuıunda İlrar edilecektir." 

Diğer bütün ıueteler de ilı:i memJe. 
ket aramdaki dostlutu tebuila ettir
mekte ve Aru'm Bilkret'dea geçipnl 
büyük ehemiyeti bai.ı bir te.ıahür olarak 
telikki eylemektedir. 

B. A,... bqün Ceneorqe p/iyor 

BiikrCJ. 16 (A.A.) - Bucün buraya 
ıelen Dr. Tevfik Rliftü Ara Rommıya 
devlet adamlariyle Avrupanm ortumda 
ve cenubu prkiaindeki vasiyeti tetkik 
etmiftir. 

Vekil yarın Cenevre'ye hareket edet 

cektir. 
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Nafia Vekalt>tindPn: 
kapalı zarf usulile eksiltme ilanı.· , 

. . . M latya istasyon tesısatmdan o ı an 
535 

1 - Eksıltmeye konulan lŞ · ak taş kaldırım inşasıdır. Yeni 
k .rnetrc uzunluiYundaki yolun par e 

c ~fbcdeli (Z6ss3'> lira (60) kuruştu·~· .. t 16 da Nafıa Vekale • 

tinde :- Eksiltnıe 3-6-937 p:r~.e_?.lbeks~ultnues~~misyonu odasında ka
.,; ose ve K" ··1 Reısııgı e ı m 

palı 2 f opru er 
ar usuliyle yapılacaktır. f . rak (134) kurııs 

3 - Ek ·1 . buna müte errı ev . . ' 
bedel .sı. t.me şartnamesı ~e .. eisli ~inden alınabılır. 

rnukabılınde Sose ve Kopruler ~ 
1 

.g (l994) liralık muvaK· 
kat 4 - .Eksiltmeye ~girebilme~ için talı_P e;;;1 sayılı nüshasında çı~ 
ka tem:nat vermeleri ve resmı ~azete~ı~ esikası ibraz etmelerı 

n talımatnameye tevfikan muteahhıthk v _ 
Şarttır 

T . . ünü saat on beşe kadar 
K ~klıf mektuplarını 3-6-937 perşe~.be g ·ımesi lazımdır. 
oınısyon Reisliğioe makbuz mukabılınde verı 

42 
. 

(1231) 1--
21 

1'ürk Hava Kurumu Genel Merkezinden : 
Etinıesut.ta hir hanO"ar yaptırılacak 

~- .. 
) kku bangariyle muı-

t ~ Etimesut'ta yaptırılacak Tür şu l ık eksilt-
enıılab, vahit fiyat usuliyle ve pazarlık a aç 
~eye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (27.709) lira (91} kunıştur. 
3 - Muvakkat teminatı: (2.078) lıradır b te Ankara· 
4) Eksiltme 24 mayıs pazartesi, saat on ~ 

da Türk Hava Kurumu mrekezinde yapılac~ uğrıyarak 

8 
5) lste~iler, Türk Hava Ku~~u merkez~~ıı46 

.artnameyı ve sair evrakı görehılırler. 

İsparta Parti Başl{anlığınd~~: 
k halkevı bına· 

1 - Eksiltmeye konulan iş: İspartada yapıl.aca 
-ısr inşaatı (40083) lira (27) kuruş bedel keşıflı), 

2 - Bu işe ait evrak sunlardan ibarettir: 
a - Plan, projeler, betonarme hesabatı, 
b - Kesif cetveli 
c - Tahlili fiat detveli 
d - Fenni ve hususi şartname . 
~ • Bayındırlık işleri genel şartnaınesı, ~ d görebilir. 
Istiyenler bu evrakı İsparta Parti başkanlıgı~ a ta parti haf-

it 3 - Eksiltme 28.5.1937 cuma günü saat 15 de spar 
anirğrnda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyl~ yapı~a~ktı:Öo 7 lira teminat 
5 - Eksiltmeye girebilmek için ısteklılerı'? 1 51 ıazımdır: 

Vermeleri ve bundan baska atideki vesikaları haız ~ ma 
a • Nafıa müdürlüğünden ahnmış ehliyet vesıkası, 
b • Ticaret odası vesikası, aatten bir saat 
6 - Teklif mektupları üçüncü maddede yaz~lı 5 

mukabilinde 
eveline kadar Isparta Parti başkanhğına ver~lmış .. v~erilmiş mek· 
{Umarah makbuzu alınmış olacaktır. Posta ıle ~on 1 ası ve mü
h~pların üçüncü maddede yazılı saate kadar gclrnış od m olacak ge-
~r mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Posta a 
~meler kabul edilmez. 1 1916 

i- PEK YAKINDA • 

Türk İnkilabında Terakki Hamlelerı 

Kiralık Daire 
Beş oda, iki salon, bir hol 
Yenişehir Düzenli sokağı Zi

raat Bankası memurlar apartı
manlan arkası No. 10. içinC:.!ı:i
lere müracaat. Telefon: 2676. 

iki Kişilik 
Aile için mobilyalı bir 

oda acele aranıyor. 
Ankara büyük emlak a

centasma müracaat. 
Tel: 1433 1-2123 

Satılıli eşya 
ikl koltuk 1 biife 1 kardrop 

1 divan 1 yemek masasr acele ve 
ehven Hatla satılıkur. Ulııs bası
mevinde Y. İ. adresine müracaat-
lar. 1-2!2 t 

Kiralık Bağ ve 
Hane 

Keç.iörende Eczacı Şevket 
bağı namiyle maruf altı odalı bü
yük s&lonlu her türlü konforu, 
akar suyu, on iki dönüm üziim
lük ve meyva ağaçlarını havi ha
ne ve bağı kiralıktır. Bekçi Ali
ye ve 2521 numaralr telefona mü-
racaat. 1-2131 

"Anafartalar caddesin
de evvelce bayındırlık ba
kanlığının bulunduğu iki 
kat otuz dört odayı havi 
resmi dairelere müessesata 
ve şirketlere çok elverişli 
bulunan bina toptan kira
ya verilecektir. Talihlerin 
Jütfen Vehbi Koç ticaret e
vine müracaatları rica .:>I u· 
nur." 

Tel: 3450 1-2l20 

Satılık Hane 
Yenişehirde İnkılab sokağın

da beş odalı 13 N. hane satılık
tır. İstiyenler içindekilere mü
racaat edebilirler. 

Telefon No. 3231 1-2126 

11 
Milli lUiidafaa VekiJeti Satmımua 1 

Komisyonu ilanları -------------- ------------~ 
BİLİT 

1- 106 Kalem Muhtelif telsiz malzemesine talip çıkmadığrn. 
dan yeniden pazarlıkla eksiltmeye kormuştur. 

2- Tahmin edilen bedeli 3100 lira olııp ilk teminat parası 232 
lira 50 kuruştur. 

3- İhalesi 18 Mayıs.937 salı günH saat 11 dedir. 
4-- Eksıltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2,3 üncü mad. 

de1erinde istenilen belgelerile birlikte ihale gün ve saatmda 
M.M.V. satın alma komisyonunda hazrr bulunmaları. (1103) 

1-1911 

1 
Ankara Levazım Amirliği Sa1ımdma 

_ Komisyonu IJanlan ----------------- _______________ __, 
İLAN 

1 ~ ~ayseri garnizonundaki kıtaatın ekme1clik ihtiyacı olan 
145 bın kılo un kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - .unun tahmin bedeli 18850 liradır. Şartnamesi kor satın al
ma ko~.ısr,onunda her gün görülebilir. Eksiltmesi 21 mayıs 1937 
cuma gunu sa~t 16 da kor satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Muvakkat temınatı 1413 lira 70 kuruştur. 1stcklilerin belli gün ve 
saatte komisyona teminat mektup ve makbuzlariylc müracaatları. 

(1126) 1~1946 

fLAN 

- Ankara garı:iz~?~. kıtaatı jçin 60000 kilo taze far.ulyenin 
31 - 5 - 937 pazartesı gunu saat on beşte kapalı zarfla eksiltmesi 
yapılacaktır. 

2 - Fasulyenin tutarı 5400 lira olup muvakkat teminatı 405 Ji• 
radır. Şartnamesi komisyonda parasız görülür. 

3 - lsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te• 
minat makbuzlarınr havi teklif mektuplarını ihale saatinden bir sa
at evveline kadar levazım amirliği satm alma komisyonuna verme-
leri. (I.210) 1 _ 2084 

İLAN 
1 - Ankara garnizonu kıtaat 

hayvanatı için açık eksiltmeye 
konulan 550 dönüm çayıra ek
siltme günü istekli çıkmadığın
dan 8.6.937 tarihine kadar bir ay 
zarfında pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Çayırın tutarı 4125 lira 

olup muvakkat teminatı 309 lira 
38 kuruştur. Şartnamesi konıis· 
yonda parasız görüliir. 

3 - İstcldilerin kanunun 2, 3 
cü maddelerindeki vesika ve te
mina makbuzlarile beraber yazılı 
tarihe kadar komisyona gelmele-
ri. (1248) 1-2145 

Devlet OemiryoJJarı ve Limanları Umum 
Miidürlii~ii Satmalma Komisyonu Jlunları 1 

İLAN 

Muhammen bedeli 14000 lira olan 1400 ton odun 26-5-1937 çar
şamba günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare bina
sında satın alınacaktır. 

Kalorifer 

Bu işe girmek istiyenleı in (1050) liralık muvakkat teminat ite 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-936 gün v~ 
3297 No. hı nüshasında intişar etmişolan talimntname dairesinde 
alınmış vesika ve tekliflerini aynr gün saat 14,3<> a kadar komisyon 
reisliğine vremeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olar..k Ankarada malzeme dairesinde Hay· 
darpaşa'da Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dabıtılmaktadır. 

Malzemesi 
Ankarada Beynelmilel Kömür Sergisinde gösleri

len meşhur Strebel kalorifer malzemesinden muhtelif 
cins ve ebatta kazan radiatör ve kalorifer tesisatı için 

• her cins borular ve bütün malzeme İstanhulda Galata 
Tünel caddesi 'No. 48 Mihran Gesar Oğulları Ticaret-
hanesinde satılmaktadır. Telefon: 40308 

Ankara Valiliğinden: 
l
. b d ıı· ı'carh istasyon arka sokağında 10 metruke 20 kapı 

20 ıra e e ·h · · ·· ·· 
l k~ · agwazanın icarmrn ı alesı 31-5.937 pazartesı gunu 

No u argır m k l · d lmak üzere açık arttırmaya onu muştur. 
saat 1 ~. f J'.aP~8 lira dipozito makbuziyle sözü geçen gün ve saat-

Ta ıp daerınl k satış komisyonuna müracaatları. (1239) 1-2130 
te Defter r ı 

(1159) 1-2044 

İLAN 

Muhammen bedeli (3500) lira olan bir adet kapalı otodrer.in 25. 
6.1937 cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Anl·arada ida
re binasında satın alınacaktır • 

Bu işe girmek istiyenlerin (262,50) liralık muvakkat teminat ile 
kanunup tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7.5.1936 gıin ve 3297 
No. Iu nüshasında intişar etmış olan talimatname dairesinde alınmış 
vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliği
ne vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Hay
darpaşada Tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (1144) 

1-2038 

lLAN 

İlk eksiltmesi feshedilmiş olan (85.000) lira muhammen be. 
delli vagon yedekleri 29. 6. 1937 Salı günü saat 15,30 da kapalt 
zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satm alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (5500) liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikalan, resmi gazetenin 7. 5. 1936 gün 
ve 3297 numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dai
resinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar 
Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler ( 425) kuruşa Ankara ve Hayc;larpaşa vezneleı ın. 

de satılmaktadır. ( 1230) ı - 2115 

İLAN 
Muhammen bedeli (54070) 

lira olan 780 ton Hematet, 180 
ton dökümhane piki 5.7.1937 pa
zartesi günü saat 15,30- da ka
palı zarf usulü ile Ankarada İda
re binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 
(3953,50) liralık muvakkat te
minat ile kanunun tayin ettiği 

vesikaları, resmi gazetenin 7 .S. 
936 gün ve 3297 numaralı nüs
hasında intişar etmiş olan tali
matname dairesinde almmış ve• 
sika ve tekliflerini aym gün saat 
14.30 a kadar komisyon reisliği
ne vermeleri Jfizımdır. 

Şartnameler (270) kuruş:ı An· 
kara ve Haydarpaşa veznelerin
de satılmaktadır. (1223) 1-2144 

Askeri Fahrikalar lJmıırn Miidiirliifrii Satınn)ma ı 
Komis,·onu ilanları ----' 50 Ton yonga satışı 

Tahmini bedeli 375 lira olan yukarıda miktarı yazılı yonga as. 
keri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın Alına komisyonunca 29. 
Mayıs • 1937 cumartesi günü sa.at 10 da açık artt1mıa ıle satılacak
tır. şartname parasız olarak komisyondan ved lir. isteklilerin mu
vakkat teminat olan 28 lira 13 kuruş ve 2490 pyıh kanun 2 ve 3. 
maddelerindeki vesaiklc mezkur gün ve saatte komisyona müracaat 
ları . (1220) 1 - 2090 

Cumhuriyet 
l\1üddeium11n1iliğindPıı: 

Tokat merkez cezaevinin 1-6-937 'Senesi ibtidasından 31·5-93a 
gayesine kadar bir senelik ihtiyacı azami 12000 kilo ekmek temini 
için dairemizde mahfuz şartname mucibince alım satım kanununa 
tevfikan kapalı zarf usuliyle ihalesi 25.5.937 salı günü saat 14 de 
icra kılmaacğmdan taliplerin teminatı muvakkatesi olan 585 lira
yı havi kanun ve şartnamenin kabul ettiği şekilde makbuzlariylc 
yeymi m~z~~rda tesbit :?ilen saat 1~ de Tokat Cumhuriyet mtid -
deıumumılıgınde ~ş.ekkul eden komısyona zarflarının itaları illin 
olunur. ( 1182) 1-2035 
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PHILCO radvolarını bizden aravın Halil Naci AnafartaJar Caddeıl 
No : lll Telefon. 1230 

Manisa vilayeti 
daiıni encümeninden: 

Kapalr zarf usuliyle (75000) liralık eksiltme ilanı. 
ı - Nafıa Vekaletince muhammen bedeli (75000) lira olarak 

tasdik edilen Manisada yaptırılacak mektep inşaatı gene Nafıa Ve
kaletince muvafık görülen vahit fiatlar üzerinden kapalı zarf usu· 
lü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Bu işe ait keşif ve sair evrak (375) kuruş mukabilinde 
Manisa Nafıa Müdürlüğünden alınabilir. 

3 - İhaJe mayısın 20 inci perşembe günü saat on birde vilayet 
daimi encümeni önünde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat (5000) liradır. 
5 - Bu Eksiltmeye gireceklerin Nafıa Vekaletinden alınmış eh

liyet vesikası ve 1937 yılına ait ticaret odası vesikası ve muvakkat 
teminat makbuz veya mektuplarını kapalı zarfın içine koymalan 
ve zarfın ihzarmda 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesindeki şart
lara bilhassa riayet etmeleri lazımdır. Kapalı zarfların 20-5-937 
perşembe günü saat ona kadar Manisa valiliğine verilmesi ve posta 
ile göndereceklerin kanunun 34 üncü maddesine riayet etmeleri lü-
zumu ilan olunur. (1194) 1-2055 

Zonguldak Eti Bani~ Ereğli 
k~ömürleri isletmesindeıı: 

' Ereğli şirketinin hükümetimizle yapmış olduğu anlaşma veç-
hile mezkı'.ir şirketin uhdesinde bulunan işletmeler 1 Mayıs 937 ta
rihinden itibaren bize geçmiş olduğundan sözü geçen şirketten devir 
aldığımız mezkur işletmeleri alakadar edip 1 mayıs 937 den sonra
ya tesiri bulunacak olan işler için teşkilatımıza müracaat edlmesi 
(1217) 1 -2088 

Sivas İli Bayındırlık Direktörlüğünden : 
25-5-937 cumartesi- günü saat 12 de Sivas vilayet daimi encüme

ninde ihale edilmek üzere 22476 lira 70 kuruş keşif bedelli Sivasta 
yapılacak vali evi inşaatı kapalı zarf usuliyle 24.4.1937 den itiba
ren tekrar eksiltmeye konuJmuştur. Eksiltme şartnamesi ve buna 
ınüteferri keşif proje ve sair evrakı vilayet encümeninde her za
man görülebilir. Muvakkat teminat 1857 lira 53 kuruştur. İsteklile
rin müteahhidlik vesikası göstermeleri ve bir teahhüdde en az 
15.000 liralık bina ve buna benzer inşaati iyi bir surette yapmış 
olduklarını isbat eylemeleri şarttır. İstekliler teklif mektublarmı 
25-5-937 cumartesi günü saat 11 e kadar vilayet daimi encümeni-
ne vermeleri lazımdır. (2402) 1-1984 

Sinou cumhuriyet 
müddeiumumiliğinden: 

Sinop genel cezaevindeki mahkllm ve mevkuflara 1-6-937 gü -
nünden 1-6-938 gününe kadar bir yıl içinde verilecek ekmek 3-5-937 
gününden itibaren on beş gün müddetle kapalı zarf usuliyle ek • 
siJ tmeye çıkarılmıştır. 

1 - Verilecek ekmek 650 randımanlı Samsun bir baş unundan 
yapılacak ve beher ekmek 960 gram olarak pişirilecektir. 

2 - Ekmekler cezaevi direktörlüğünün göstereceği lüzum üze
rine yevmiye 700 ila 1000 adet arasında her gün nihayet saat 14 de 
kadar cezaevine teslim edilecektir. 

3 - İstekliler muhammen bedelin yüzde yedi buçuk olan 2239 
liıa 92 kuruşluk teminatı muvakkate verecektir. 

4 - İhale 17-5-937 pazartesi günü saat on beşte Sinop C. Müd
deiumumiliğinde müteşekkil komisyonda Adliye Bakanlığının me
zuniyetine talikan yapılacaktır. 

5 - Teklif mektuplan 17-5-937 pazartesi günü saat 14 de kadar 
sıra numarasile makbuz mukabilinde dördüncü maddede yazılı ko
misyon reisine verilecektir. 

6 - Mektupların beşinci maddede gösterilen saatte yetişmek 
üzere i~deli teahhütlü mektup şeklinde gönderilmesi caizdir. Bu 
halde zarfın mühür ile ve iyice kapatıJmasr Iazrmdır. Postada oJa
cak gecikmeler kabul edilmez 

7 - Şartnameye muvafık olmıyan veya içinde şartname dı§Jn
da şartlan ihtiva eden tekliflere itibar olunmaz. 

8 - Eksiltmeden mütevellit bilcümle rüsum tekalif ve damğa 
resmi ile ilan ücretleri indelhace ekmeklerin veya unun tahlil üc
reti ve masarifi ve sair bilcümle masarifat müteahhide aittir. 

9 - Şartnameyi görmek ve daha fazla tafsilat almak istiyenler 
tatil günlerinden maada her gün Sinop C. Müddei umumi kalemi-
ne müracaat etmeleri ilan olunur. (ll92) 1-2054 

Ağazade ı-~ .. 11~1~ ;ri A va uı muteve ~Ln ... e!!: 
Ankaranrn Koyun pazarındaki 176 numaralı Ağazade hanı 

1 - Haziran - 1937 tarihinden 31 - Mayıs - 1938 tarhne kadar bir 
sene müdetle kiraya verilecektir. Belediyenin son kararı ınucibin
ce zemin ve üst kat odalarına yiyecek maddeleri konmayacak, adam 
yatırılmayacak, hayvan konulmayacak yalnız ardiye olarak kulla.. 
nılacaktır. Bu şerait ile kiraya talip olanların yüzde yedi buçuk 
muvakkat teminat akçesini mustashaben 22.mayıs.937 cumartesi günü 
saat on birde mezkur handa Ağazade vakfı mütevelliliğine müra-
caat etmeleri. 1 - 2083 

ÇanaKKaıe Nafia Müdürlüğünden : 
Çanakkale'de Mezarlık civarında yapılacak 137394.69 liralık 3 

pavyonluk jandarma Garnizonu inşaatı kapalı zarf usuliyle eksilt
mesi 24 - 5 - 937 tarihine rastlryan pazartesi günü saat on beşte Ça
nakkale Nafıa Müdürlüğü odasında komisyon tarafından yapıla
caktır. Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrakı 687 ku
ruş mukabilinde Çanakkale Nafıa Müdürlüğünden alınabileceği 
gibi istiyenler bu şartnameleri ve evrakı Ankarada yapı işleri 
t.ımum müdürlüğüne ve İstanbul nafıa müdürlüğüne müracaat e
derek görebilirler. 

Eksiltmeye girebilmek için taJiplerin 8119 lira 73 kuruşluk mu
vakkat teminat vermeleri ve resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasın
da çıkan talimatnameye tevfikan müteahhitlik vesikası ibraz et -
ıneleri lazımdır. İsteklilerin teklif mektuplarını 24-5-937 pazartesi 
·günü saat 14 de kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde 
vermeleri muktazidir. (2464) 1-1931 

Anl{ara şehri İmar 
müdürlüğünden: 

Yenişehirde 1324 numaralı adada 377 metre murabbaı vüsatin -
deki İmar müdürlüğüne ait iki numaralr parsel açık arttırma ile 
satılacaktır. Beher metre murabbaı beş lira muhammen kıymetin • 
de olan bu arsanın ihalesi 4 haziran 1937 cuma günü saat 17 de ya
pılacaktır. Taliplerin teminatı muvakkateleriyle birlikte müracaat· 
lan ilan olunur. (1228) 1-2143 

Liseler Satınalma Komisyonundan: Askerli}{ Şubesinden: Beherinin 
Miktarı Tahmin 

Yiyeceğin cinsi kilo Fiatı 

Ekmek 

Dağlıç eti 
Karaman 
Sığır 
Kuzu 

Sadeyağ 

Toz şeker 
Kesme şeker 

Tüvenan 
Kriple maden 
kömürü 

37 kalem yaş 
sebze 

355000 11 Kr. 

55000 45 ) 
51000 41 ) 
16900 31 ) 
15500 46 ) 

34000 80 

67500 27 ) 
18000 30 ) 

250 ton 1200 ) 

100 ton 1450 ) 

216650 Ki. ) 
48000 demet ) 

321650 adet ) 

İlk teminat 
L K. 

Şartname 
Eksiltme tedarik 

gün ve saati bedeli 

24.5.937 pazar-
2928 75 tesi saat 14 de 196 Kr. 

24.5.937 pazar-
4152 45 tesi saat 

2040 

1771 88 

1953 75 

14.15 291 Kr. 

24.5.937 pazar
tesi saat 
14,30 da 137 Kr. 

24.5.937 pazar
tesi saat ıs de 

25.5.937 sah 
saat 15,30 da 131 Kr. 

25097 L. 24.5.937 
1882 L. 28 K. Pazartesi 

saat 17 de 126 

1 - Ankara Askerlik şubesinde kayıtlı yedek subay ve askeri 
memurların 937 yılma mahsus yoklamalarına !-hazirandan iti.bareti 
başlanacak 30-haziran akşamı bitecektir. Yoklama sıra günleri aşa· 
ğıda yazxlıdır. Yoklama için sınıflarına göre tayin edilen günler· 
de gelmeleri ve aşağıda yazılı vesikaları beraber getirmeleri ilaıt 
olunur. 

Yoklamaya gelecekler beraberlerinde 
şnnlan gtirecektir: 

A - Yeni çıkarılmış bir fotoğraf, fotograflı ve soyadı yazıl • 
mrş nüfus cüzdanı, hizmet tezkeresi, tahsil derecesi, malCıliyetiJlC 
dair rapor, (Bu vesikaların asrllariyle beraber bir defaya mahsu:) 
olmak üzere musaddak birer suretleri.) 

B - Sıhhi subaylar mühendis ve kimyagerler ve sanatkarların 
diplomaları ve hangi şubede ve i~erde ihtisasları varsa buna ait 
vesikaların musaddak birer suretleri. 

C - Ankaradaki iş ve memuriyeti ve oturduğu evin numarasi• 
le sokak ve mahalle isimlerini. 

Sınıflara göre şubeye müracaat günleri. 
2 - Piyade yedek subaylar 1-6-937 sah sabahından 17-6 .931 

pazartesi akşamına kadar. 
Süvari ve jandarma 8-6-937 sah, 9-6-937 çarşamba akşamına kadı 

Komisyo_nu?1uza bağlı yatılı pansiyonlu liselerin mayıs 938 so
nun~ kadar ıhtıyaçları olan yukarda mikdan, muhammen bedeli ilk 
t~mınat, eksiltme gün ve saatleri şartnamelerin tedarik bedeİleri 
hızalarında yazılı Y.iyecek ve yakacak kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konmuştur: Eksıltme İstanbul kültür direktörlüğü binası içinde 
toplan!"n k?mısyonda yapıla.caktrr. İsteklilerin şartnamelerde yazılı 
kanunı vesıkalardan başka tıcaret odasının yeni yıl vesikası ve temi
nat makbuzlariy~e birlikte teklif mektuplarını ihale için tayin edi
le~ saatlerden ~ır saat evet makbuz mukabilinde komisyon başkan
lrgına vermelerı. 

Topçu 10-6-937 perşembe sabahından 12-6-937 cumartesi öğleye 
kadar. 

Levazım harita ve demiryollan 14-6-937 pazartesi sabahındaO 
17-6-937 perşembe akşamına kadar. 

Hava, deniz, ve sanayii harbiye 18-6-937 cuma sabahından 
19-6-937 cumartesi öğleye kadar. 

Muamele ve hesab memurları ve muzıka 21-6-937 pazartesi sa• 
bahmdan 23-6-937 çarşamba akşamına kadar. ' 

Hekim, eczacı ve baytar 24-6-937 perşembe sabahından 26-6-937 
cumartesi öğleye kadar. 

.. !~k temi~atlarmz belli gün ve saatlerden evel liseler muhasebe
cılıgı veznesıne yatırmaları. 

Nakliye, istihkam, muhabere ve askeri hakim. 28-6-937 pazarte .. 
si sabahının 29-6-937 salı akşamına 'kadar. 

Şartnameler komisyondan bedelleri mukabilinde alınabilir. Askeri sanatkarlar, tüfekçi, kamacı, makinist, demirci, maran• 
göz, saraç elektrikçi ve rütbesizler. 30-6-937 çarşamba sabahrndaıı (2606) 1-2040 

30-6-937 akşamına kadar. (1241) 1-2141 

ULUS'un iLAN ŞARTLARI 
Beher Beher 

Santimi Santimi 
~ayfa Kuruş Sayfa Kuruş 

2 300 3 200 
4 150 5 100 
6 80 7 ve 8 30 
l - Hayır işlerine ve yeni 

çıkan kitaplara aid ilanlardan 
% 15 tenzilat yapılır. 

2 - Zayi ilan bedelleri 
maktu 130 kuruştur. 

3 - Tebrik, teşekkür, ev
lenme, vefat ve kati alaka 
ilanlarmdan maktuan beş lira 
alınır. 

ABONE ŞARTLARI 

Müddet Dahilde Hariçte 

Seneliği 
6 Aylığı 
3 Aylığı 
Telefon: 

17 Lira 30 Lira 
9 " 16 ,, 
5 " 9 .. 

Başmuharrir: 1063 
Yazı işleri: 1062 
Abone ve ilan: 1064 

------,·-····-··----

En hoı meyva tuzudur. Inki· 
bazı defeder. Mide, bağırsak, ka· 
raciğerden mütevellit rahatsızlık

ları önler. Hazmı kolaylaştmr. 

İngiliz Kanzuk eczanesi 

ZAYİ 

1333 ser. 3inde Askeri sanayi 

mektebinin beşinci sınıfında ve 

370 Apolet numarasında kayrtlı 
iken almış olduğum tasdikname 
zayi olmuştur. Yenisini alaca -
ğrmdan eskisinin hükmü yoktur. 

Feyzi oğlu Mehmet Şakir 
1-2127 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü Nasuhi 
BAYDAR 

Çanlurr caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 
Muhammen Muhammen 

Kirası Vakıf Kirası Vakıf 
Lira K. No. Mevkii Cinsi Lira K. No. Mevkii Cinsi 
1000 25 Fevzi Paşa Garaj 800 306 Sanayi caddesi Arsa 
602 30 Anafarta Dükkan 1060 4ll ,, ,, Dükki.11 
910 32 ,, ,, ,, 350 413 Koyun pazarında ,, 

1200 33 ,, ,, ,, 3603 415 At ,, Çukur had 
300 37 Zencirli Cami ,, 250 416 ,, ,, Dükkan 
325 40 ,, ,, .. 200 417 ,, ,, " 
360 42 " ,, ,, 301 418 .. " ,, 
250 45 ,, ,, " 75 419 ,, ,, •• 
610 46 Hükümet ,, 300 420 ,, ,, ,, 

17 50 51 Anafartalar Mağaza 60 421 ,, ,, ,, 
315 54 Sulu han Dükkan 60 422 ,, ,, ,. 
317 58 Cami sokak Ardiye 65 423 ,, ,, ,, 
775 64 Belediye Dükkan 65 424 ,. ., ,, 
350 68 Çocuk sarayı ,, 210 425 Koyun pazarı ,, 
180 80 Koyun pazarı ,, 160 426 ,, ,, ,, 
600 99 ,, ,, ,, 105 432 İnce suda Çayır 
100 101 Pideciler ,, 151 434 At pazarı Dükkan 
155 114 At pazarı ,, 500 439 Koyun ,, ,, 
50 ll5 ,, ,, Baraka soo 440 ,, ,, ,, 
50 ll6 " " " 500 441 ,, ,, " 

110 117 ,, ,, ,, 225 444 At ,. ,, 
60 128 Saraçlar Dükkan 160 452 Koyun ,, ,, 
12 202 Türbe Oda 250 453 ,, ., ,, 
18 206 Eti Mes'ut Dükkan 300 463 Ahi yakup Ev 
12 207 ,, ,, ,, 200 19 Kalecik Kahve 
20 211 ., ,, ,. 25 24 At pazarında Baraka 
12 212 " " " 100 25 " ,, " 

102 213 ,, ,, Otel 46 27 ,, ,, ,. 
200 214 ,, ,. Hamam 25 28 ,, ,, ,, 

84 244 Yeğenbey Arsa 145 34 ,, ,, ,, 
95 35 At pazarında Baraka 480 36 Koyun ,. Dükkan 

500 37 Koyunpazarr Han 120 51 Furun aralığr ,, 
250 61 Kapan han Mağaza 65 62 Kapan han Mağaza 

Yukarda yazılı 66 adet akar kiraya verilmek üzere 12 - mayıs - 1937 gününden itibaren on gün müd • 
detle açık arttırmaya konulmuştur. İhalesi 21 - mayıs- 1937 cuma günü. saat on beşte ikinci vakıf apartı • 
manda Varidat Müdürlüğünde yapılacaktır. İsteklilerden% 7,5 nisbetinde teminatı muvakkate alınacak· 
tır. Tutmak ve şartlarını öğrenmek istiyenlerin ihale saatine kadar mezkur Müdürlüğe müracaatları. 

(1207) 1-2081 

Defterdar lil{ varidat tahald{ul{ müdürl üğünd.en: 
Mükellefin İsmi Nevi iştigali 

L. Lander Komisyoncu 
" ,, ,, 

Danyal Şıvarts Boya müteahhidi 
,, ,, ,, ,, 

Fırans Şitayinger Müteahhit 
,, " ,. 

Basri oğlu Hayri Müteahhit 
Nedu Hacıyef Müteahhit 
Ömer oğlu Bekir Müteahhit 
Mehmet oğlu Mevlut Bakkal 
Cemile ve Filomen 

Kazanç vergisi 
Lira Kr. 

270 00 
240 00 

9 67 
13 45 
13 84 
3 76 

13 86 
11 32 
5 86 

11 46 

Tarh 
No. 

14 
23 

165 
166 
146 
147 
214 
171 
193 
868 

Senesi İhbarnamenin 

933 
933 
933 
933 
933 
933 
933 
933 
933 
934 

Cilt varak No. 

1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 

12 

1 61 
62 
73 
74 
54 
55 
ıs 
79 
43 
72 

Armao Terzi 74 52 318 934 8 68 
Ali Osman oğlu Ömer kahveci 24 51 755 934 9 61 

Yukarda isimleri yazılı mükelleflerin ikametgahları meçhul olduğundan namlarına matruh kazanç 
vergisine aid i'hbarnameleri tebliğ edilememiştir. Tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan olunur. 

(1244) 1-2137 

YENt SiNEMALAR HALK 
BU GECE 

BİR KADIN YALANI: Baş rollerde 
Loretta Young - Franchot Tonne 

Seyircilerine çok tatlı hisler yaşatan 
ve nihayete kadar merak ve alaka ile 

sürükliyen nefis bir Film 
İlaveten: Obern'nin il. ci uvertürü 

BUGON GONDOZ 
Kay Francia'in canlandırdığı 

emaasilsiz taheser 

BEYAZ MELEK 

BUGÜN BU GECE 

DOKTOR SOKRAT 
Mev.zuunun ehemiyeti itibariyle 

dikkati celbeden müstesna bir eser 
Bat Rolde : 

BEN BiR PRANGA KAÇACIYIM 
Filminin yiiksek yaratıcısı 

PAUL MUNI 
llave olarak: P ARAMUNT JURNAt 

TENZlLA TLI HALK MATiNESi 
12.15 de: ATLANTID 


