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i. İniintt Atinaya ıteliyor 
Başbakammız dün Lozandan geçfi 

Atinada· 8. Metaksasla konuşacak 
ayın 27 sinde Ank~~da olacak 

Pa~ı! ~ c.A_.A.) - Anadolu ajaDIJDJD bueud 
11111~ ,,J!'c;nönii ,,.-6ala hn Lowulan 

anubabın bıldınyor: '!' · 5emp1ı da · .,., • ol 
.. L~ndradan dönmekte ol~ Batbak~ l~et lnö- ~ Nift• :.. J=• ~ ~~ 

nu dun alqam ekspresle Pansten ıeçmlf, ıstuye>n- • • -----L r .,. • . .. 
da Pariı büyük elçimiz Suad Davaz ile yunan ve Ro- ile Atınqa ~tır. ~ ~ Dr. T•lilı Riiftii 
manya 1 ·ı · bü·yük' eı...:•i~is ve düyunu Ara, 6iitiin I~· cırcauı Jaltilintle 1Hıf6olıana re-

e çı en, '!r" •- laluıt •tmiı H Wliltare C tlönıniifllir 
umumiye erkim tarafından selimlanmıt ve ujur· ,.,,.., lnönii AliıNJa ::'ı,:'Wam B. M.ıaJı.. 
lanmııbr. il - - __ .ı L......• u · imal 

Mil
... L-.J- ... e ıorapı mu• uuılmac.wi oe mtıiale 
anoya 11racı.... .ıL!--.: J, • tcırahntl L-L--' -----L&.- u .. 6" 

Cenevre, 22 (A.A.) - Anadolu ajansmm hususi ...,... orı • an ftUCllll olunaı:wn..-. ......... ır 
muh b

. · b·ıd· · tarlı oapanı Pıre;ye Aarelıet etlet:M o• orotla, 24-21 
a ın ı ınyor: .. tü ----~ • •L_ L-L-"-• · 

Dün buraya gelen dış bakam Dr •. ;ı"evfik Rut =• ',ı-;:;:ı;;;:.,-an ifiuuren _,__. .... emnne 
Aras, cumartesi sabahı, Londradan donmekte olan l 1 . - - . ... ... 
başbakan İsmet İnönü ile Lozandan geç_erken bu- mıet ~ 0 •ece ,,,,,..,,., etmai ,,.,..-: 
luşacaktır. Rüştü Aras Milanoya kadar Inönü ile r ""/.,~ 116i JS ~ ıiinii ltcırclıef qlemaı 

1 Kömür Sergisi bugün 

Enternasyonal kömar sergisinin dışından göranaşa 

1 

birlikte yolc~uk yapacak ve oradan tekrar Cenev- • S:,bcrian İ• lnönii Z? ~ AnMra,ya 
reye gelecektir. • • • tlönmiif 6alaıtllCfllıtır. Bi7ii1ı llillet llee&lıttl• 6iiı-

Btlfbakanunıs Attnaya ,atlıyor ~erintlı .. - • · 
Cenevre, 22 ( A.A.) - AnaJola ajanamn ,,,,_., P • •• .O,ll~. 

Gündelik Cenevrede Konsey 
yarın toplanıyor 

Bqün enternuyonal lüiariir serıiainin son pnüdir. Açıldıfı rüade..._, Alllıll~ 
rada yemDir aınblık Ye hareket uyandıran Hl'p bu ak..- bpuacakbr. s.p,t 
fimdi1e kadar ao.ooo kiti .-mittir. SerPün buaün c1e ço1c kı•ıwtık obalı t1p. 
lluizclir. 5-sinin bir aybk çalııpn1.._ dair arkaclqma Cemal Kutay'ra ,_ ... 
tiaci IQfmndaclır. 

Sergi 
Kapanırken 

Enternaqoaal kömür ........ 
ay açık kaldıktan ."!ura ~~ 

-"""'-.-... S81ti•int • .,.ıl•'!"'•~. . 
lenilen öpeticilik ftSlflltDI ele, 
bize yeni ve faydalı 11~ ~: 
lannı bulucuhık yazıfesını ~ 
türk ilmi, türk fenni ye türk ~ 
haldanda bejen '" taJP Y 
vazifesini de • keneli imkin ye pıt· 
ları ölçüaüııde • yapmıt oldujuna 
inanıyoruz. 

Biz ıergiden bunlardan batb 
ne bekliyebilirdik? Yurddatlara 
bir kömür davamız old":~n:r:k 
latmak lazımdı: ııınmak ıç• z· 
ormanlarımızı yakamazdık: . ~ra 
onlar, ziraatimizin, ikJimı~~':! 
aulanmızın ayarlayıcı11 o~ 
saklayıp çoğaltacağımız seneuv
rimizdi. Odun dejil, kömür yaka· 
caktık. Çünkü odun yerine kömür 
Jakmak, bir aenetimizi korurbll. 
diğer aenetimizi kıymetlendiımek 
yani iki bqb bir kazanç temin et: 
mek demekti. Serp böyle pyeleri· 
miz oldujunu, onu ıezip IÖl'ell'" 
lere de bu münasebetle yapılan 
huauai ve umumi ne,riyattan her 
ne tekilde oluraa olıun haberi ol· 
muı bulunanlara da öfretmiftir· 

Fakat az kömür yakarak çok 
11ıtan ocaklar, aobalar, blorif~r
ler aramak mecburiyetinde idik: 

K ulac 
lspanyamn müracaa ı da var 

Mi/kt,.t Cndyetl io,.qlala toplamalı Ceanred•ıı llir g8rl111Jf 

Lonclre. 22 (A.A.) - Milletler eemiyetİDİD öıaümüaclem toplutm 
barad• .,.biyetle Wılenmelrtedir. Mwrm Milletler ceaaiyethae aza o
larak kabul ecliım.inden fÜphe eclilmmaeldedir. Zira bu bir formali· 
teden ibaret bu)unmlıktadır Fakat ite taraftan cemiyet paktoım 18 m-

madcleeinin ıöriifüleceii ele wulgwnelctadır. Çünkü böyle bir mü
a ak•f"DID dikkatli bir hazırbia ihtiyacı vardır. 
D • h"'..!=--_.inin alman ,-.-------------------
Va,_.ıya ..--. • 

ve italyan müdahal~I~ bakfonda Atattlrkle Danımarka 
tahkikat açılmuını ~dal eden Kırah arumcla 
teklifine kartı nuıl bll' taYll' takı-

b·leceii açıkça belli detildir. Ankara, 2Z (A.A.) - D111imarka kı· 
na l~gilterenin bu te~ifin milletler c.. rah onuncu CbrW:iaıun tahta çılu1mm 

• . de görüfUlmeaıne muhalefet .. yirmi bepnci yldönümU münuebetile :::;tve meseleyi Lond~ komitesine Reiıicumbur K. Atatilrlde Majeste o-
O'öndennek wtiyeceği tahmın olunmak· nuncu Cbriltian arumda a,afıdaki tel· 
• ıraflar tıeati olunmuftur : 
tadır. ı Majelle 01U111C111 a.riıtian 

Habefiıtan ıneteletinin ortaya. atı • 
ınuı ,upbelidir. Negill, bu .defa mıllet- • Duimka luralı. 
Jer C

emiyetinde esuen tem1ıl olu.ıumya· Tdta cal4ıluı111n 2S 11Ci yıldıJnfJml 
__ ._.. Sanıldığına göre eier ıtalyaa llllJ,,..,,.til• Majesı.lırim •• buar•t• 
.._ ... r. · u·bdaf // tebrikl•riml• pbsl sa•dıt/ırl, bral 
. ratorluğunun tanpnnutnı ll 

eaındepan berbanli bir teklif yapıtına İıl• aU•sillİ• ... detir• Daııimarhmn reı .. 
k B bı bdbadaki amiml tem•nııilıtiml 

giltere bundm memnun olaca tır. ~ 

uıı1 beraber bu mesele hali nenkeU- nn-yı .tıadime bir avk telakki ed .. 
n a . k daha rim. . muhafaza ettiğinden bar ere 
=ri bırakılmalı tercih olunmaktadır. 

K. ATATORIC 
Ekoelı• Reisicamla• ıc....a Atatürk 

Demiryollarımız ve limanJanmıs 
yakımnda, yani memleketimizin 
her tarafına yayılmıt olan maden: 
lerimizden çıkarttıjımız çetid!• 
kömürlerimizi kolayca aeYkedebi· 
leceğimiz tehir ve kasabaJanmd· 
da bol kömür yakılabilmesi için 
her ailenm kömür murafmın ka· 
bil olduiu kadar az olması, kömÜ· 
rün berkeaçe milli yalıacalı olarak 
benimaen"'Minde büyük bir rol 
oynardı. Meseli, yüz eyde onar ~ 
lo kömür yanınaıile on evde yır
miıer kilo kömür yanmaaı arasın· 
daki fark, onun ikiye nübetidir. 
Biz, an evde yİrmİfftr delil, JÜS 
evde onar, batta beter kilo yakıl· 
maamı istiyoruz. Fakat biliyonıs 
ki alıfbnbk, refahın da artmUile 
Jiiz evde yİrmifftr kilo yakılacaiı 
günleri bize hızla yaklqtıracak· 
tır. 

Eden, haf ta aonunda Londrayı da-
necek ve bu takdirde Lord ~anbom 
İngiltereyi ıill1111zlanma .buroıunun 
toplantısında temlil edecektır. . 

Tabta ciilllsumu:au• 2S inci yıldıJnlJ• 

111
a 1111Jııaubetilı yolla111a.t llltlunda bu. 

Janduja baruetli tebriklerden dolayı 
Eaeıamnuu samimi tı,eüürlerimi 

Mütelıawılar; bu gayemize 

---------~-< Sonu '· anca say/ada ) 

-Londra, 22 (A.A.) - Havaı aıanu· 
nm muhabiri bildiriyor: 

( Soaa J. anca say/ada ) 

takdim ederim. 
CHRISTIAN 

--------------------------------------------------
Bir Sovyet Tayyaresi 

şimal kutbunda 
le 

ilmi tetkikler yapacaklar 
Mo.kova, 22 (A.A.) -Abclwf adımdan Otto Şmid tÜafmm 

sevkedilmekte olan bani timal muine çakan bet tanaredea ... 
dün aut 11,10 da tarihte iiç1incü defa olmak üute timal lmlllaıM• .. 
zerinden uçmuıtur. 

Şimal seyahatini tertib edıa 
Sovyet i/illU Şmid 

ı.-. --- ...--- ·-n.RJdAllJ5 

Kamutay da 
Büdce müzakerelerine bath· 

pcaimdan Kamutay JVJD uat 
OD bet yerine OD dörtte toplana• 
caktu. 

Almanyacla bir futma 
Halle, 22 (A.A.) - Cuma pnil Til

ringen eyaletinin cenubu garbitinde vu
kua gelen ve devam eden fırtına, bUyiik l 
hasara tebeb olmuıtur. Şehirlerde ve 
lruabalarda yollar ıeçilmez bir haldedir. 
Binlerce pencere camı kınlmıttır. 

SoYJet tayyarecilerinclea .... 
hur VoldopianoY tarafmclu ......_ 
nılmakta olan tanare, lmthaa • 
kilometre kadar ileriıincle A..n. 
b cihetinde bir buz kütlelİDİD ... 
tüne konmuı ve oraya bwww i
pekten Stalinin re1mini taf11m1 Wr 
bayrak dikmiftir. 

Sefere i9tirak edenlerden dlrt klfCt 
bir tene buz ldltleainin illtlnde ...._ 
caklardır. Bunl ~ pp ıeS ~ 

radyo telırafçı. Knnkel, Hldlıt.,.ıı 
jiıt ŞinhoY ve llaa,.ıolojiet ıre•ını&. 
tur. 4 Alim, bu ldltleıinin ...... , L 
mi tetkiklerine doYlm edeceklerdlr. 

Moskovlda aöylendiline ,an, ... 
tetkikler muvaffakıyetle netfoe......._. 
iki tene tonr1o MOlkova ıı. ...,,... 
ıiıko ua11nda bir hava battı teeia ola. 
nacaktır. 

Kutub Uaerinden uçan tayyare, 21 
ınartta Moıkovadan ıizlice banıbt ... 
mit. 19 niunda Prince Rodolplle ada. 
ıma ıelmiftir. 

Dün ,1ma1 kutbu iıtibmednde .... 
~ket eden tayyare 6 aut 10 cleldlrahli 
oir UÇUftall tonra kutba V&nlllfbr. 

Dört kit ilik bir ırup, banlds a.m.. 
de kauçuktan yapılmıt kllçilk bir nele 
oturacaktır. Bu ırup, aynı •l'DIDda il 
ay yetecek miktarda yiyecek " petn1ıt 
la milcebbes bulunacak Ye bu _, 1 
ta)'l)'areler tarafından nakloluuakbr. 

Şmid, bulds Uaerinde fenni bir i&. 
tuyon ile bir tlyyare meyduu tllW 
miimlrUo olacafını ıöylemiftir. 

Upqa yapan layyareciler 
Moıkova, 22 (A.A.) - Sa.yet ... 

tub ıeferine ıorkti1' uçuılarında bU,olt 
tecrübeleri olan pilotlar, 1D1klnlader 
ve telsizciler ittirak etmektecllr. Ban
lar ar11ında Vodopianov, l(oJaılroy p. 
bi aılar, tanınmıt kutub ta,,...Ueriaıe 
den Golovin, BabUfkln, Bue,n. Alok. 

( Sonu f. aaca •y/•d• ) 
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Günün içinden: --
Sergi kapanırken 

Bir aydan beri, gündüzleri öniiııdeki kalab~lı~ dalgaları ve g~celeri 
üzerindeki renkli ıııldada Ankara şehrine yem hır '":anlılık ~ermlf o~ 
enternasyonal kömür sergisi bugün kapanıyor. 23 n~sand_:ı ı!k açıldıgı 
zaman endüstri ve ekonomi hayatımızda yüksek bır degerı bulunan 
\ömü..Ü göstermek, tanıtmak v.e sevdi~ek ~9:zifesi!1i üzerine alan 

bu sergiyi ilk enternasyonal set"gım ız oldu~ ıçın selamlamıştık. Bu
gün cotkun bir alaka ve rağbetle geçen bir aydan sonra kapanırken 
de, ~önlümüzde bundan sonra ona benzer sergilerin açılması dileğini 
duyuyoruz. 

Türk kömürü yüz on yaşındadır. Bununla beraber, bu uzun asır 
içinde bükü.met aczi ve yabancı. ku~.:11az~ıkları yüzünden bu hü~ük ser
'Yet kaynağımız elden ele geçm~§, ~er~ne vurulan kaz~ar hı~ yarı • 
sömürgeyi sömürmek ihtiras~yle ıılcm~~ti'.. Uzun Me~me~ı. z~h.ırle~n 
kaymakam lbrahim ağalar ıçerden, turkun ekonomık ıstıklalıne ı~
kan bırakmamak azminde bulunan yabancılar dışardan memlekete sı
,.ah ebnasm değerini taıutınamak için el birliğile çalı!_hl~. On~ i . 
23 nisanda açılan 'Ye bugün kapar an entt:rnasyonaJ ~ur ~eı:~sı, b?' 
asırdır üzeri yerli cehalet ve yabaccı entrika taba.blarile ortülen bir 
hakikatin elle tutulur •e gözle görülür bir izahı olmllfhır. 

Bir aydan beri, sergiye girip çıık•nlar, Zonguldak adını "Verdiğimiz 
yurd köfeAnin ne feyizli bir senet kaynağı olduğunu g~~P. ~ladı
lar. Halbuki aynı Zo~dak - ilminden de bunu anlayabihrs~ -~ 
manb lehçeainde hataldddanndan artma dağıtarak oraya beygırlenle 
ciden odunculan zangır zangD' titraen bir ha.talık kaynağı manasına 
celmekte idi. 

Büyük bir ağacm demldijiııi ıorüp bunun karfısmda dudaklarım 
büken bir köylünün fU sözleri .öylecliğini hatırlarım: 

- Bu da bir if mi sanki? Biz, bizim memlekette kestiğimiz ağacı 
Jere cle"rirebilmek İçin OD apa bi.rM.il keseriz_ 

23 nisanda ~ıp bacün k•panacak ol.a kömür sergisi, bir taraftan 
kömürün değerini aDlabıbn bir taraftan ela onDanlarmuza kıymam.a
nın bir Y&Zif e Olduğunu öjnmniftir · 

Havalar IOjuyup e'Viııizi _..,.k tim geldiğini dÜfÜDdü.ğünÜZ 
zaman sobanıza odun atmaya eliniz ~ harareti ut kömü
riinden bekliyecebiıliz: 

O zaman, nıemleket ürününü yoğaltmak ve memleket ormanlarım 
korumak yolunda göstereceğiniz bu ufak dikkatin bile serginin otuz 
gün tekrarladığı denlerin bir ııeticesi olduğunu diqünmiyecek misi

• '? 
mz • Nurettin ART AM 

Trakya 
Demiryolları 

Anlaşması 
İstanbul, 22 (Telefonla) - Trakya 

demiryolunun türk ·yunan hududlan i
çindeki kısımlarının kontrol ve idaresi.ne 
aid anlaşma bu sabah görüşmeye memur 
türk - yunan delegeleri tarafından im
zalandı ve tasdik için bayındırlık bakan
lığına gönderileli. Anlaşmaya mevzu hat 
Kuleli Burgazdan itibaren yunan arasi
sinden geçen 76 kı1ometrcdir ve 1bu hat 
evvelce Uzan anlaşmasının 107 inci 
maddesi tatbikatı neticesinde milletler 
cemiyetinin tensıöiyle bitaraf bir heyet 

ispanyadan gelecek 
mülteci fer 

İstanbul, 22 (Telefonla) - Maltada 
bulunan Karadeniz vapurundaki Franko 
tarafdan mültecilerden 300 nün İtalya· 
ya çıkmak için suvariye müracaat ettik
leri ve keyfiyetin Ankaradan istizan e
dildiği haber verilmektedir. 

Üç sabıkalının yaptığı . 
lstanbul, 22 (Telefonla) - Mecidiye 

köyünde Ali, Namık ve Sami adında üç 
ııablkalı :kavgalarına müdahale eden po
füı memuru B. Feridonu tabanca kabze
si ile yaralanuşlardır. Suçlulardan Ali 
yakalanmıştır. Diğerleri araştırılmakta· 

dır. 

ULU 9 ===================== 23-5-1937 

iş Cetvelleri 
Sanayii le§Vik kanunu

nun iki maddesi 
değiştiriliyor 

Hükümet, sanayii teşvik kanununun 
30 ve 36 mcı maddelerinin Mği,tiril

mesine karar vermiştir. Bu hususta ha. 
zırlanan proje Kamutaym perşembe 

günkü toplantısında konupılacaktır. 
Yeni proje ifUdur: 
"lladde ı - 28 mayıs 1927 tarih .-e 

1055 sayılı Teşviki sanayi kanununun 
30 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiş. 
tirilmiştir. 

Muafiyet rubutnamesi almış olan 
sınai müe~eselerdcn Milli Müdafaa 
Vekaletine aid askeri fabrikalardan 
maadası İktısad Vekaletince hazırlana. 
cak örneğe göre her takYiuı yılının ilk 
iki ayı içinde takvim yılı üzerinden 
dört nüsha iş cetveli tanzim ve imza 
ile 21 inci maddede yazılı makamlara 
verirler. Bu cetvellerde yazilı olanlar· 
dan ve bunların defter kayıdlarına uy
gun olmamasından müessese sahibleri 
mesuldürler. 

Madde 2 - Mezkür !kanunun 36 mcı 
maddesi aşağıdaki şekilde deği,tiril. 

miştir. 

30 ncu madde~ göre yıfük i' cet
vellerini takvim yılının ilk iki ayı için
de vermeyen 'Sınai müessese sahibleri. 
ne İktısad Vekaletince yarı ile, kabil 
olmadığı takdirde müessesenin bulun. 
duğu vilayet dahilinde intişar e<kn bir 
gazete ve böyle bir gazete çıkmadığı 

takdirde Ankara ve İstanbulda intişar 
eden birer gazete ile ilin edilmek 'SU
retile tc1>1iğat yapılır. Bu tebliğat tari· 
hinden itibaren iki ay geçinceye kadar 
il cetvellerini nrmi~n müeHe1elerin 
muafiyet ruhsatnameleri en çok üç yıl 
müddetle muvakkaten geri almır.., 

Üniversitelileri·n tetkikleri 
.İataabul. 22 (Telefonla) - Üninr

siteden 50 lmjilik bir kafile profesörleri 
B. Hamidin reisliğinde bugün Bursaya 
gittiler. Talebelerimiz orada tetkikler 
yapacaklardır. 

B. Pijon'un tetkikleri 
İstanbul, 22 (Telefonla) - Fransız 

mühendis köprü mütehassısı Pijon tet
kik1erine devam ~diyor. XararJatini bir 
haftaya kadar verecektir. 

lstaobulda büyük bir park 
lstanbul, 22 (Telefonla) - Liman i· 

daresi merkez ticaret direktörlüğü ile 
merkez Rıhtım han arasındaki küçük 
nh•e •e barab.ları kaldırarak oraya 
büyük bir park yaptıracalttır. 

Vakıflarda gelir arhyor 

Vakıflar idaresinin yeni 
büdçesi 2.833.600 liradır 

Kamutay; yarınki toplantısiyle yeni yıl büdccsinin müzakeresine 
başlıyacaktır. Geçen gün kabul edilen İnhisarlar İdaresinin b"'dcesin
den sonra Kamutayın ilk görüşeceği büdce Vakıflar Umum Müdür -
liiğü büdcesidir. 
Vakıflar Umum Müdürlüğü va

ridat büdcesi 1936 yılma nazaran 
264.300 lira fazlasiyle 2.733.600 1i
ra olarak teklif edilmiş bulunmak
tadır. Hükümetin esbabı mucibe -
sinde de izah olunduğu üzere ge -
cen seneye nazaran varidattaki bu 
fazlalığın, varidat tertiblerinin ba
zılarından daha fazla gelir elde e
dileceği tahmin olunmasından ile
ri gelmiştir. 

Layihanın büdce encümeninde mü· 
zakercsi sırasında 1936 senesinin on bir 
ayı geçmiş olup bu zaman zarfında el • 
de edilen varidatın tetkiki ve bu vari
data müsteniden gelecek sene için ya -
pılacak tahminin neden ibaret olabile· 

ceji ve bundan başka 1936 yılında mev
cud olmıyan scbeblere göre 1937 mali 
yılında elde edileceği umulan gelirler 

de hesab olunmak suretile vaziyet tet
kik olunmuştur. 

Büdc:e encümenine verilen izahata 

göre 1936 mali yılının on bir ayı için. 

de muhtelif varidat kalemlerinden el

de edilen miktar 2.243 061 füa olup ge· 

ri kalan bir ay içinde de geçen aylar 
tahsilatına nazaran elde edilecek mik • 

tara mazbut vakıflardan olup 1936 yı -
lmda em4lneten idare edilmiş olan zey
tinlikler hasılatından elde mevcud ve 
halen satılmamış yüz ton kadar zeytin 
yağı bedelinden alınması umulan para • 
nın da ilavesi halinde sene içinde 250.000 
lira daha elde edilecğei ye bu suretle 
sene sonunda elde edilecek varidatın 

1936 büdcesiyle tahmin olunan mikta • 
rı geçeceği anlaşılmaktadll'. 

Bundan ba,ka şimdiye kadar ema • 
net suretiyle idare edilmekte olan mül. 
hak vakıflar 1937 yıyılda mazbut vakıf
lar meyanına alınacağından yapılan 

hesab!'an gftn bunların gelirleri yekO· 
nu 190.000 füa tutacağı gibi vakıflar 

kanununun koyduğu hükümlere göre 
icareteynli malların intikali halinde 

müeccelelerin tahsili mecburi otauğun· 
dan bu kısımdan yapılacak tahsilat 20.000 
lira kadar fazla olacağı ve hükmi ,ahıs
lardan aımacaıc olan mukataacJ.an da 
1937 Kneaiıade 45.000 lira fazla olarak 

ele geçeceği ve hesabları 1937 mali yılı 
içinde yapılacak olan akalliyet vak1 !a
rından da kontrol hakkı olarak 26 000 
lira gibi fazla bir para elde edilece ı ve 
nihayet mıitenevvi varidattan da 1936 
yılında meYCud olmayan sebcblerden 
dolayı 3.300 lira fazla olar k alınacagı 
izah edilmiş <>lup, buna nazaran varidat 
büdcesinde teklif olunan miktarın isa· 
betli ve 1htiyat1ı bir tahm'ne müstenid 
olduğu anlaşılmıştır. 

Ancak 1937 muva enci umumıyesin· 

de icarcteynli ve mukataalı malların mu· 
kataa bedeli karşılığı olarak Maliye 
büdcesine 100.000 lira konulmuş oldu • 
ğundan bu mi!ctarm da varidat kısmı • 
nın mukataa faslına eklenmesi lazım ge
leceğinden bu ilaveyi de yapmak 'Sure
tiyle Evkaf umum müdürlügi.ı varidat 
büdc:esini 2.833.600 lira olarak tesbit ey-
itmiş bulunuyor. 

Masraf büdcesi: 
1936 mali yılına nazaran 263.889 lira 

fazlasiyle 2.733.131 lira olarak teklif 
edilmektedir. 

Fazlalığın 11ebebi: Emaneten idare 
edilen mülhak vakıflardan mamuta me-
yanına almanlarm idareleri için istih
damları zaruri bulunan müstahdemin 
ücuratiyle bunların vergi ve nir mas • 
raftarınm büdceye ilavesi lüzumundan 
ve ihtiyaçları kaflılayamıyan muayyen 
masraf tertiblerinin arttırılması zaru • 
retinden ileri geldiği anlaşılmaktadır. 

kontrolunda bul.unuyordu. Anlaşma, ahid- --------------------------------------------------

Ancak umumi muvazeneye giren 
100.000 lira mukataa karşılığı varidat 
kısmına eklenmiş olup buna mukabil 
abidatın tamiri için masraf büdcesinde. 
ki hayrat tamiratı maddesine ilave edil
miş ve bunun varidata ilivesi sebebiyle 
Cümhuriyet Merkez Bankasına verile· 
cek olan itfa karplıfı ;arttırılmış oldu • 
ia pi tp.ı.o..ıcta ..akia aid Gıueba 

hastanesi enbba ve mütehassıs maaşla
rının 3017 uy ılı kanun hükümlerine 
tevfikı ve yeniden derecelerin tayini li
ı:an geldiği ft bunu temin için evkaf 
memurları :muşlarııun ıevbid ve tea • 
dülü hakkmdaki kanunda dcğipJdik ya
pıldığı cihetle ibu değişikliğe nazaran 
maaş farla olan 4.356 lira 1DUf faslına 
alınmış ve Üniversitenin Tıb Fakülte -
sinden alınmakta olan fevkalade tahsi • 
sat dolayraiyle hastane murafuıdan te
mini mümkün olan tasarrufa göre mu· 
kabili. bu tahsisattan indirilmiştir. 

name çerçevesi içinde heyetin vazifesi-
ne nihayet verilınii ve kontrol ipni ilci 
~let müştereken yapmayı kararlaştır

mışlardır. 

Galata rıhbmı uzablıyor 
at.anbul, 22 (Telefonla) - Galata 

rıhtımının güzel sanatlar aka.dem.isine 
kadar uzatılması için hazırlıklara başla

dı. 

Çocuk oümune hastanesi 
İ9tanbul, 22 (Telefonla) - Çocuk e

a1rgeme kurumu 19tanbul merkezi dün
kü kongre5inde Şchzadebaşında nümune 
çocuk hastahanesi yaptırmaya karar 
-.erdi. 

Kamutay çağrıları 
:;.. Arzuhal encümeni 24-V.1937 pa

zart~i günü saat 10 da toplanacaktır. 
* Milli Miıdafaa encümeni 24 • V -

1937 pazartesi günii saat 10 da toplana. 

caktır. 

*Dahiliye encümeni 24 • V - 1937 pa
zart~i günü saat 10 da toplanacaktır. 
~ Maarif encümeni 25 - V • 1937 sa

h günü saat onda toplanacaktır. 

. - .... ·-···-·----······ .. ········-····· . . 
~HAVA i . . .........................................••..... : 
Hava yağışlı geçti 
Dün Ankarada hava öğleye kadar bu

lutlu öğleden sonra kısmen yağışlı g~
miştir. Gecenin en düşük ısısı 12, en yük
sek ıSISl da 21 derecedir. 

Yurdun bazı yerleri mevzii yağışlı 

c~miştir. En çok yağış Erzincanda 13 
kilogramdır. 

En düşük ıocakhk Ulukışlada S en 
yüksek sıcaklık da Edirne ve Bodrumda 
29 derecedir. 

Y A 'N K 1 LA R Bu suretle Vakıflar umum müdürlü· 
ğü 1937 mali yılı masraf büdcesi teklife 
nazaran 100.000 lira fulasiyle 2.833.131 

lira olarak kabul olunmuftur. 

Kırlı giintle bir tliiğiin yerine 

bir giinde larlı tliiiün 
A vrapa m«mQ/a.rıaıdaa birisin· 

de fÖyle bir çocuk esprisi okumuş

tum: Çocal: alu yaşım baszıuftlr; 

doğum gününde 'Verilen çayda ade. 
te ırygwı olarak kocaman bir l:eyk 
yapdıyor ve ~rine alu taae mum 
dilciliyor. Çocuk. annesine bu mum· 
ların niçin dilcildiğini mraaca, ka· 
dın: 

- Şimdi altı yaşım basmadın mı, 

ber mum bir yaşıa.r gösteriyor, di· 
yor • .Afacan çocugua vudiği cevab 
fUdur: 

- Keşlci anneciğim, böyle yapa· 
cağımza bir mum dikip altı tane 
keyk yaptırsaydrnız ... 

lzmir fuarında kırk fiftin birden 
evleneceği haberini okuyunc.a bu frk
rayı hatırladım. 

Bu fuar, bir taraftan ekonomik 
faydalar temin ederken bir taraftan 
da nüfus ve evlenme gibi sosyal bir 
mevzua da temas etmek suretilc çok 
sempatik bir hareket gostermit olu
yor. Yukardaki fıkrayı hatırlatan 

tarafı da şu: eskiden bir ~ift evle
nir, onlar için kırk gun, kırk gece 
düğün yapılırdı. Şimdi İzmirliler 

bu eski adetin, ço kdaha elverişli bir 
şeklini bulmuş oluyorlar: kırk ~iit 

bir tek düğünle evleniyor. - N. 

ilim ve spor : 

Berlin olimpiyacllannda Maratml 
t.iriaciai olAn japon adeti Kieti Sor, 
.memleketindeki üniYenitelerdea bi.. 

ri.me edelNpt tarihi profeMra ol.... 
e.. •+erle spomd.na a· ılea 

llUk 7&1&cltiarma dair ...... lelik
kiyi lebib eclebilİnİDİ& • 

Sokalılar .• 

Ankara sokaklarının, hele Bankalar 
caddesiyle, Anafartalar caddesinin ak
ıanltan yecliden sonra fazla l~landtğıaı 
farkediyor musunuz? Belediyenin mun
tazaman yaktıiı sokak lambaların rağ
men bu loşluk göze batmaktadır. Aca
ba, her dükkanın her yapının, her apar
tımanın önünde, meseli, saat ona, on 
buçuğa kadar birer lamba bulundonnak 
ortalığı biraz daha aydınlatmaz 1111? 

Beyaz Tenk ve cqk 

Amerikada PenailTanya'daki Vestmi
nister ünivenitea psikoloji snuflannda 
yapılan tecrübelerde "beyaz'' ın 11!"- yol 
açan bir renk olduğu neticesine varıl
mıştır: Beyaz rengin ay ışığı ile, ay ı
şığınm aık ve eevda ile, a§k ve sevdanın 
da e•lenme ile alaka .. Yardır. Ba sebeb
le beyaz giyinen kızlar, daha ziyade i7 
divaç teklifleri almaktadırlar. 

Gül Cemal 

Gülcemal vapurunu, fazla masraf yaptı. 
ğı içia, arbk sefere çıkarmıyacaklarnu§. 
Demek ki insanlar da gençlerin, npur· 
lar da ihtiyarların masrafı p olayor. 

Gülcemal..- o azUJI telmesi, çide ltac:a
.., fimdi iyice lıabrla~ dört, 
,..Jmd altı direğiyle söze llot .--ür 
bir gemi idi. Zaman za.-, - ' hte 

Hatalıyor ~1 

l - •illi Şel Atatiiri iBı 

c_._. .Reialijiae ile a-- -
..;ı.1·., 

~·· 2 -Ankaranm devlet merke~i 
ofmaaı ne acıman kananlaftı? 

3 - icra V dilleri /w~ reiai
nin adı ne aunan hcqveki.l ol.Ju? 

4 - ikinci Biiyük Miu.t Mee-
11.ai hangi tarihu Qfrldı? 

5 - Emlalt .,. eytam hmıkOM 

ne .zaman kurulda? 

Dünkü suallerin cevablan 

S - Timur Hindistaııı ne zaman iş· 
gal etti? 

C-1399 da. 
S - İstanbul türkJcr taratından n" 

.zaman alındı ? 
C -1453 de. 
S - Cengiz ne zaman öldü? 
C - 1226 da. 
S- Yeniçeri ocağı ne zaman kurul

du? 
C -1360 ds . 
S - Anadolu Selçuk devıetının ıcu· 

rulutı tarihi nedir? 
c - 1204 

epiy JUzmetleri de dokunda. Fak.at ney

di onan o saraylı adı: Gülcemal Zav81-

lının başından Amen"kalara kadar git
mek, orada hacze uğramak gibi bir çok 

maceralar da geçti. Fakat lstanbuldaki 

Büdc:eııiıı 20 inci faslınuı birinci ba
kım masrafı maddesiyle 22 illCi faalm 
akir ve hayrat tamiratı maddelerinde· 
ki ~tta encümen tarafından bu 
i'1erde çalıftırdacak müstahdemin kad· 
colarmm İcra Vekilleri Heyeti kacari
le tudik olunmasını temin makaadile 
değifiklik yapılntıftır. 

Büdce kanunu: 
Bu kanunda mevcud olan maddele • 

1 
rin ekserisini geçen yıl büdcesiyle ka
bul olunan maddeler teşkil etmektedir. 
Beşinci maddede bahsedilen (D) cetveli-

nin cami ve mescid hademeleri kısmın • 
da bu sene degi,iklik yapılmıftır. Ge • 
çen yıl büdcelerindc bu kısma aid bu • 
lunan kadrolar aynen muvazenei umu· 
miyeden devredilen miktarları göster • 

mekte olup halbuki bunlar cami ve mes. 
citlerin tasfiye edilmeleri dolayısiyle 

adedcn tenezzüle uğradığı gibi bunlar • 

dan ba§ka maı:buten idare edilegelmektc 
olan cami ve mescid hademelerinin de 

bu cetvelin dmnda kaldığı için fi"iyat 

ile cetve1 arasında ahenk temın edile • 

memiş bulunuyordu. Bu sene (D) cet· 
veline konulan kısım bu ahengi temin et 
miş bulunuyor. 

araba vapunından 90ara en yqb eemimiz 

de oycbı. Arbk tekaüdlüii hak etti de-

Büdce kanunundaki (9) uncu mad • 
de bu sene yeniden konulmuştur. Bun· 

dan maksad sene .içinde mazbut vakıf • 

1ar meyanına alınmuı lizım gelen va -

lnflara aid varidat ve sarfiyatın budce 
içinde tedvir olunmalarını temin et -
m~ktir. 
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1 
h~ d• J • B. lvon Delbos flhnllliii/UIJ 

"n•ilitllflJ ı 
İngilterenin dış 

politikası 
B üyük küçük her devletin dış poli· 

tikası aşağı yukarı tavazzuh et· 
nıiştir: Almanya, ltalya, Avusturya ve 
Macaristan ile beraber yüı·üyor. Yani. 
büyük harbten evvelki müselles ittifak. 
Fransa da sovyet Rusya ile beraberdir. 
Harbten evvelki fransız - rus ittifakı gi
bi. Büyük harbten eve] İngiltere, Fran
ıa ve Rus~ a ile ayni cephede bulunmak· 
la beraber, vaziyeti iyice tavazzuh etıni! 
değildi. Hatta 1914 senesinin yazında 
büyük harb başlarken, Almanya, lngil· 
tereyi bitaraf bırakmaya çalışmıştı. 

Fransa ise, harbe iştirak ettirmeğe uğ
raşmıştı. İngiltere, Avusturya veliahdi
hİn katledildiği 28 haziran ile 4 ağustos 
arasında haylı tereddüd ettikten sonra 
nihayet Fransa ve Rusya ile birlikte har· 
be iştirak etti. 

O zaman İngiltere dış politikasının 
mübhem olan noktası, çarlık Rusyasının 
\)anislavizim siyaseti dolayısiyle, Sırbis
tan üzerindeki alakasına karşı takib ede
ceği siyaset idi. İngiltere hüküıneti par
lamentonun muvafakati olmaksızın da
hi olsa, ~ranıay1 alman tecavüzünden 
korumak için teabhüd altına giruıişti. 
Belçika hakkındaki siyaseti ilama lüzum 
bırakmıyacak kadar maliim'1u. Fakat 
Balkanlar? Rusyanın çok hassas oldu
ğu ve Ruıyanın davasını benimseyen 
Fransa için de hayatı ebemi.yeti haiz o
lan bu mıntaka hakkında ingiliz politika· 
ıı, fran11z ve ruı siyasetini takviyede ne 
derece ileri gidecekti? Bu, 3 ağuıtoı 
1914 tarihine kadar bütün diplomatları 
nıeşgul eden bir muarmna halinde kaldı. 

Bugün de diplomatlar ayni muamma 
karfısmdadırlar. İngiltere, Fransaya kar· 
§ı yapılacak bir taarruzu kendisine kartı 
yapılmış bir taarruz telakki edeceğini 
bildirmiştir. Belçika siyaseti de ınaIUm. 
Fakat orta Avnıpa? Eski Sırbistan yeri· 
ne bu defa Çekoslovakyayı ikame edi· 

niz, büyük harb arifesindeki vaziyet ta
nıamlanrnış olur. Rusyanın ço~ hassa.• 
olduğu ve Fransa için de tuıyatı eh~•· 
Yeti haiz olan bu mıntaka hakkın~a m• 
giliz politikası, fransız ve ıovyet sıya~e
tini takviyede ne derece ileri gidecekti~? 

Bugün her iki tarafın da hal etı:nege 
ç~lıştığı muamma budur. Almanya, ~n· 
gıltereyi alakasızlandırmak için bugun• 

leı·de büyük gayret sarfetmekted.~· -~ran
sanın hududları hakkında her turlu te-

nıinab vermeğe hazır olduğunu bildir

miştir. Belçika hududlarını garanti et· 

rneğe hazır olduğu da malumdur. fakat 
orta ve şarki Avrupaya karışmaması ve 

Fransayı da garb hududlarmm garanti
sine mukabil, şark ile alakasını kesmeğe 
İmale etmesi şartiyle. Almanya, bu defa 

İngiltereyi tatmin etmeğe çalışırken, e

hemiyetli bir noktada harbten evvelkin· 
den de daha ileri gidiyor: Donanmasını 

lngilterenin razı olacağı bir nisbette • in· 
giliz donanmasmm yüzde otuz beşi • hı· 
ral-.mayı teahhüd ediyor. MaIUmdur ki 
harbten evvel lngiltere ile Almanya ara• 

sındaki en eherniyetli ihtilaf mevzuu bu 
idi. Ve lngilterenin harbe iştiraki sebeb· 

lerini araştıran tarihçiler, bu nokta üze• 

rinde durmuşlardır. Acaba ingiliz dış 
politikası, hayb müziç olmaya başlayan 

Roma • Bcrlin mihverini bozmak için 

Almanyamn israrla ileri sürdüğü şartı 
kabul edecek mi? Çok şüpheli. Çi.in· 
kü bir defa İngiltere kabul etse, Fran· 

sa kabul edemez. Fransa bilir ki, şarkta 
ve orta Avrupada serbest kalacak bir 

'.Almanya, buraları tahakkümü altına ge· 

çirdikten sonra bir gün karşısına dikile

cek. Ve Fransanm karşısına dikilen bir 

Almanyanın, ayni zamanda kendi karşı

sına da dikilmiş olacağını bildiği içindir 

iri İngiJtere buna razı olamaz. İngiliz 
diplomasisi İçin şark, garb, kara, deniz 

hava mülahazaalrının üstünde bir kuv• 

vetler muvazenesi vardır. Bunu muhafa· 

za etmek için Marborugh, Chatham ve 

Pitt zamanlarında Almanya ile beraber 

Fransaya karşı yürüdü. 19 uncu asrm 

ortasında Fransa ile beraber Rusyaya 

karşı harb yaptı. Sonra Fransa ile bir

likte Almanyaya karşı harb açtı. Y arm 

ne yapacağım öğrenmek için de Avrupa· 

da kimin Hekemonya peşinde olduğunu 

bilmek kafidir. 
A. Ş. ESMER 

spanya a ıse erı Parise döndü 

Bilbao 'da idama mahkUm edilen 
yabancı tayyareciler meselesi 

Londra, 22 (Hususi) - Royter Bilb~o~an .bild~riyor: R.esmen te
e üd etmiyen bir şayiaya göre Bask hükumetı . Hıt_lere . b~~. mekt1:1b 

Y_.Y d k Bask cephesindeki alman tayyarelerı gerı çekıldıgı takdır-
~:~d::.:e mahkum edilen iki alman tayyarecisinin serbest bırakılaca-
ğını bildirmiştir. 

Beri inden bildiriliyor: resmi 
mahfiller' esir edilen gönül_lü al
ınan tayyareciler ba.kkındakı nota 
içrn şöyle demektedirler i 

"Esir edilen gönüllü alman tay
yarecilerini bir pazarlık vasıtası o
larak kullanılması hususunda 
Basklar tarafından yapılacak olan 
herhangi teşebbüse bizzat Bas~lar 
.. "nde müsaid olmayan tesırler 
uzerı "ld b" bırakacaktır. Çünkü bu tekı . e ır 
teşebbüs, herhalde mukabıl ted· 
birler ahnmasrna yol açacaktır,, 

Diğer taraftan Saianıanka radyosu 

da şu tebliği neşretmi11tir; • ov• 
''Alman tayyarecileri idatn edıldıgı 

takdirde nasyonalist mahkemeler tara· 
fından takib edilmekte olan "kızıl" ~a
rın istifade edebileceği her türlü af ıh· 
timalleri uzaklaştırılacaktır.,, 

Cephelerde 
Hükümetçi kaynaklardan bildirili
. Madrid dün öğleden sonra gene 

yor. . Ö.. . 'Jc 
bombardıman edilmiştır. lulerın. ını • 
darı henüz belli değildir. Yalnxz b:r ~
hallede 4 ölii, 30 yaralı vardır. Polıs gu;. 
1i bir telsiz verici istasyonu meydana 

k 4 kişiyı' tev.kif etmiştir. Alka· 
çı armxş, 
la dö Henavda da bir faşist kurumu 

meydana çıkarılmxştır. 
Bask cephesinde Mungnia kasabası 

boşaltılmış, burada yalnız ınüdaf~ bat· 
tındaki milisler kalmısşa da bu bolgede 
iddetli bir taarruz yapan milisler 'Go~· 

ş · l di Bask hu· dramentoyu zaptetmış er r. .. 
kümeti kara ve deniz ordularından uçer 
sınıfı silah altına çağırmıştır. 

Amerikadaki Bask muhacirlerine 
yardım cemiyeti, 500 Bask çocuğunu A· 
merikaya getirmek üzere bir fransız 
vapuru kiralamıştır~ 

Asliere göre 

1 K0Ç0K DIŞ HABERLER 1 
X Manilla - Filipin adalarının altın 

madeni merkezi olan Parkale şehrinde 
müthiş bir tayfun çıkmış, 100 kişi ölmüş, 
10.000 kişi yersiz, yurdsuz kalmıştır. 

X Vaşington - İyi haber alan mah· 
filler B. Ruzvelt'in yakında parlamento
ya kırk saatlik hafta ve saatte 40 sent· 
lik ücretin kabul olunması hakkında bir 
teklifte bulunacağını haber veriyorlar. 

X Nevyork - Parlamento işsizlere 
yardım olmak üzere ı milyar 500 mil· 
yon dolarlık kanun projesini tasvib et· 
miştir. 

X Yarıova - Krakovi'de baymdırlrk 
işlerinde çalışan 27 bin işçi gıev yapıp 
inşaat mahallerini işgal etmişlerdir. Bun
lar ücretlerinin arttırılmasını istemekte• 
dir. 

X Pariı, - Sergi dolayısiyle Eyfel 
kulesinde dünyanın en büyük televizyon 
istasyonu inşa olunmaktadır. Kulenin 
donanması teşkilatı da bitmek üzeredir. 

X Bern - İsviçre konfederasyonu 

reisi B. Motta, Avusturya dış bakanı 
Şmid'le konuşmuştur. Çıkarılan tebliğde, 

arada görüı birliği olduğu kaydedilmek· 

tedir. 

X Prağ - Yugoslav deniz ve harb 
bakanı general Mariç, bir kaç gün kal· 
mak üzere buraya ~elmiştir. 

X Brüksel - Romanya veliahdı prens 
Mişel'le, Norveç dış bakanı Koht bura• 
ya gelmi§lerdir. 

X Brüksel - B. Van Zeland'ın 11 

haziranda Amerikaya hareket edeceği 
resmen bildirilmektedir. B. Ruzvelt ken
disini Vaşington'da karşılayacaktır. 

Brüksel konuşmaların
dan çıkan neticeler 
Brüksel, 22 (A.A.) - Fransız dış 

bakam lvon Delbos, dün saat 20 de 
Paris'e hareket etmiştir. Bakan istas
yonda Spaak tarafından u ğurlanmıştır. 

Tebliğ 

Brü1rne1, 22 (A.A.) - Belçika Baş. 
bakanı Van Zeeland'm dairesinde ce. 
reyan eden son Fransız _ Belçika gö
rüşmelerinden sonra, dün akşam neşro· 
lunan resmi bir tebliğde şöyle denil
mektedir: 

"B. Delbos, Brükselde bulunduğu 

esnada B. Van Zeeland ve Spaak ile 
Fransa ve Belçikayı alakalandıran bü. 
tün meselelerle bilhassa bu arada ye
ni Lokarno anlaşması ve Fransa ile !n. 
giltere hükümetleri trafından B. Van 
Zeelanda tevdi olunan ekonomik vazi
fe hakkında görüşmelerde bulunmuş· 

tur. Pek samimi cereyan eden bu gö. 
rüşmeler müşterek düşüncelerden mül. 
hem olan iki hükümet görüşleri ara
smdaki uygunluğu isbat etmiştir.,, 

Konuşmalardan çıkan neticeler 

Brüksel, 22 (A.A.) - Fransa • Bel
çika görüşmelerinden açık olarak iki 
nokta ortaya çıkmaktdır. 

Önce, Paris ve Brüksel hükümetleri, 
yeni bir Lokarno paktı akdine dair 10 
mart tarihli alman ve italyan notalarına 
cevablarım yakında Londraya göndere. 

ceklerdir. 
Öte taraftan, l>aris ve Brüksel h~ 

kilmetleri, İspanyadaki yabancı gönül· 
Jülerin geri alınması için iki muha
rib taraf nezdinde teşebbüste bulun
mak için İngilterenin alakadar devlet. 
!ere yaptığı mütareke teklifine yardıma 
karar vermişlerdir. Fransız ve Belçika. 
Iı nazırlar, İngilterenin teşebbüs ettiği 
bu işin muvaffakıyetsizliği takdirinde 
nasıl hareket edebileceğine dair muh· 
telif tarzı hal düşünmüşlerdir. 

Ayrıca, Brüksel konuşmaları, umu
m} Avrupa meseleleri hakkmda da iki 
memleketin duygu, hedef ve niyet bir. 
!iğini de tebarüz ettirmiştir. 

Havas muhabiri Vitoria'dan bildiri· 
yor: Franko kuvvetleri, milisler tarafın
dan boşaltılmış olan Muguia kasabasına 
hakim bir vaziyette bulunmaktadırlar. 
Bu kuvvetler, Amorebieta'nın kuzey ba
tısında hükümetçilerin ellerinde bulunan 
son mevzileri de zabtetınişlerdir. 

ita/ya Kıralı Peşte'den Ayrıldı 

Salamankadan bildiriliyor: General 
Franko, politika, ekonomi ve sendika iş· 
lerini tanzim eden "tek parti"nin nizam· 

namesini tasdik etmiştir. 

yabancı gönüllüler meselesi 

Havas'a göre, yabancı gönüllülerin 

. ekilmesi için İspanyada bir müta-
gerı ç . gili' kli 

lması hakkındaki ın z te • 
reke yapı 
. İ 

1 
e Almanya pek yakında ce· 

fıne ta ya v 
kl r ve son zamanlarda karış.-

vab verece e . . v. . 
't sinin de tavsıve ettıgı gı-

ınazhk komı e . . . . 
. .. u"ıtülerin kısım kısım çekilmesmı 

bı, gon 
istiyeceklerdir. . 

d ki sabah a-azetelerı de bu 
Londra a 1>-
. . Id gw ı ve Valensiya ve Sata-

tekhfın yapı 1 
• 

d 
başka Faris, Berlın, Roma, 

111anka an h"kfunetlerine de nota 
Lizbon, ıvı:oskova u . w 

.. d 'ldıgv ini bildiriyorlar. Dıger taraf· 
gon erı 'k ali 

11 komitesinin teknı t 
tan karışmaz ı c 

. . d bu husustaki raporunu pa· 
komıtesı e ı 

zartesiye verecektir. 

l 
. kabinesinin kararları 

Va ansıya 

1 
. adan bildiriliyor: Kabine 

Va ensıy 
tam zaferden önce 

toplantısından sonra . 

1 
.... •yacagw 1 hakkında bır beyan• 

sulh yapı .. ~ , 
neşretmiştir. Kabine, Malaga nm 

name . hkikat 
düsmesinin sebeblen hakkında ta 

ya;tıracaktır. Dış bakanı toplan~ı~a y:· 
ni kabinenin dış memleketlerde ıyı ~a -

· · yeni kabıne, 
ştlandığmı söylemıştır. w . 
Madridle Valensiya arasında dogru bır 

w dübünmek· 
demiryolu hattı yaptırmagt 

•edirt • 
Fransadaki ispanyol tayyarelerı 

döndüler 

Peştede yeni bir karar 
alınmadığı bildiriliyor 

Budapeşte, 22 (A.A.) - İtalya krra. 

1 

1ı ve kıraliçesi ile prenses Maria ve 

dış bakanı Kont Ciano, bugün saat 19 
da Budapeşteden hareket etmişler ve 
gelişlerindeki aynı törenle uğurlanmış

lardır. 

Resmi tebliğ 

Aşağıdaki resmi tebliğ çıkarılmıştır: 

"İtalya kıratının Budapeşteyi ziya

reti dolayısiyle italyan dış bakanı kont 

Ciano, macar başbakanı Daraııyl. ve dış 

bakan B. Karıya ile birçok görüşmeler· 

de bulunmuştur. Çok samimi lıiı ha. 

va içinde cereyan eden bu görüşmeler 

esnasında, tııacar ve italyan devletleri 

bütün bugünkü Avrupa meselelerini 

gözden geçirmişler ve bilhassa orta 

Avrupa politik ve ekonomik mese· 

leler i ile meşgul olmuşlardır. İtalyan 

ve macar bakanlarr, görüşmelerine mev

zu teşkil eden bütün meseleler hakkın

da aralarında mevcud tam anlaşmayı 

büyük ıbir memnuniyetle müşahede et

mişler ve bugün takib etmekte olduk· 

ıarı politikayı değiştirmeden ilerde de 

takib etmek azimlerini teyid eylemişler· 

dir.,, 

Macar mahfillerinin fikirleri 

Konsey yarın 
toplanıyor 

(Başı J inci sayfada) 

Haile Selassie, bugün Cenevreye bir 

delegasyon gönderip göndermiyeceği 
hakkında bir karar verecektir. Selassi

enin müşavirleri ve bu arada Fransa 

dış bakanlığında yoklamalar yapan 

fransız hukukçusu J ez, Cenevre ye bir 

delegasy nongöderilmesine taraftar de

ğildirler. Bu suretle milletler cemiyeti· 

nin açıkça cephe alarak Habeşistanda 

bir italyan hükümeti bulunduğu için 

habeş delegasyonunun uzaklaştı rılma. 

sına karar vermesinin önüne geçilecek· 

tir. 
Neselenin halli, bu suretle geri ka· 

lacak ve 1ngilterenin vakit kazanmak 

hususundaki arzusu yerine gelecektir. 

Bu şekilılen, italyanların pek mem
nun olmıyacakları beklenebilir. İngiliz 
politik mahfilleri, habeş delegasyonu· 
nun meclisten uzaklaştırılması İtalyan· 
Iar için bir zafer n .:ıhiyeti almamasının 
muvafık olacağı mütaleasındadırlar. 

Geçen hafta 80 
kaçakcı yakalandı 

w · .. e geren haf· 
Po'dan bildirildigıne gor ' ,. • 1 

ta sis dolayısiyle Fransada karaya ın;n 
15 ispanyol tayyaresi, fransız tayyar~. e· 
rinin refakatinde olarak ispanyaya don• 

Politik mahfillerde tebarüz ettiril· 

diğine göre İtalya • Macar görüşmele
ri esnasında, hiç bir yeni karar alın· 
madığı gibi hiç bir yeni teşebbüs de 

ıtesbit edilmemiştir. Görüşmeler, nok· 

tai nazarların derinleştirilmesine ya

ramış ve iki hükümetin Tuna mesele .. 

teri karşısındaki görüş beraberliğini 
bir kat daha kuvvetlendirmiştir. 

Geçen bir hafta içinde gümrük mu
hafaza örgütü biri ölü 80 kaçakçı, 1080 

kilo gümrük kaçağı, 523 kilo inhisar ka
çağx, 1650 tüp morfin, 34 gram eroin, 

29 gram esrar, 148 türk lirası, 59 altın 
lira, beş silah, 21 merıni ile on dört ka
~akçı hayvanı ele geçirmiştir. (AA.) 

müşlerdir. 

Başbakanımızın 

Londradaki temasları 
CUMHURlYET'te B. Yunus Nadi, 

taç giyme töreninde bulunmak üzere 
Londraya giden başbakanımızın orada 
yaptığı diplomatik temaslardan bahsede
rek diyor ki: 

"- İngilterenin en büyük milli töre
ninde memleketimizi temsile giden he
yete bizzat başbakammız ismet lnönü 
kıral S. M. Corc VI tarafından kabul 
olunduktan sonra Jnglltere devlet adarn
lariyle de mükerreren görüştü. Bu mü
kalcmelerden iki memleket dostluğunun 
kuvvet ve kıymet almış olduğunu mcm.. 
nuniyetle anlıyoruz. Bundan ayn ve da
ha ileri bir kombinezonu ne biz, ne de 
İngiltere düşünmemiştir. Devletler ara· 
sında mahdud ittifaklar iyi değildir. Mil-

letler arasında belki yalnız ıulh için ittifü 
olunabilir ki, bu fikrin müdafaa.um da mil. 
leller cemiyeti üzerine almııtır. Binaen
aleyh bu hesaba olsa olsa, cemiyetin il
tizamı, müdafaas' ve takviyeıi.ni hu1U• 
ıunda söz ve el birliği yapılabilir.'' 

BALKAN DEVLETLERi ARASINDA 
EKONOMiK iŞ BIRLICt 

Balkan devletleri arasındaki ekonomik 
münasebetlerin sıkılıqma11 için a1ikah 
devletlerin aldıkJan yeni tedbirlerdea 
bahseden Kurun gazetesi, bat makaleain
de §Öyle diyor: 

"Ekonomi bakanlığı bu ıene Balba 
memleketlerine yeniden ticaret mümıeaaiL 

leri ve atıqeleri teıkilitı vücude getir

meğe karar venniştir. Bu teıebbüıün çok 
yerinde olduğuna hiç ıüphe yoktur. Si

yaset bakımından birbirlerine bu kadar 
yaklaırruı olan memleketlerin ekonomi 
ve ticaret bakımından arzu edilen bu ...... 

ıai birliğini de göstermedikleri inkir e
dilemez. Umumi ticaret ıiıtem&erinia 
daima dalgalanıp durduğu ıu aıralarda 
daima uyanık olmak için hadiıeleri ta· 
kibe muktedir ticaret miimeuilleri n a
tateleri ihdas etmek, hem bizim, bem de 
Balkan memleketlerinin menfaatlerinden. 

dir.'' 

G.ündelik 

Sergi 
Kapanırken 

(Başı 1 inci sayfada) 

bizi eriştirmeye yarıyacak vasıta

ları sergide teşhir edilenler arasın
da seçiyorlar. 

Serginin kuruluşundaki bilgi 
ve zevke gelince: sergiyi gezmif o
lan istisnasız her türk ve ecnebi, 
buna en samimi ifadelerle ,ehadet 

etmiştir. 
Sergi için harcanan paralar 

tamamiyle yerine harcanmııtır. 

Kömür gibi bir psikolojya daviıı 
ve bir ekonomya mevzuu olabile· 
cek mahsullerimizin her birine da
ir böyle sergiler açılmasını istemi· 
yecek bir türk münevveri mevcud 

olamaz. 
Enternasyonal kömür sergisini 

açmayı düşünmüş ve bu dütünce
nin hakikatleşmesinde çalıtmıı o
lanların hepsine bir kere daha te
şekkür etmek borçtur. :ı- 'f. 

19 Mayıs bayrammda 

Kültür Bakanının 
Mektcp,ere l\llektubu 

Ki.iltür Bahnı B. Saffet Arıkan, 

19 m~ıs 1919 spor ve gençlik bayra

mında idman şenliklerine iştirak eden 

mekteble ı e şu mektubu göndererek 

kendilerine teşekkür etmiştir: 

"- T örene i ş tirak eden kız ve er

kek okurl ar 19 may ıs giıniinün kutsal 

manasmı kavramış oldu kların' göste

ren heyecan l arı ve hareketleri ile se. 

yirciler ;izerinde lay ik oldukları tesiri 

bırakmışlardır. 

Yetiştiricilerine, tahammül ve ciddi. 

yetlerinden dolayı kendilerine teşekkür 

eder, gelecek yıldönümü iç.in de iyi ça

lışarak daha yüksek başarılar kazı.n
malarını dilerim.,, 



4 ULUS 23 - 5 - 19:>7 

,, 

··-------------------------------------· Bir SOvyet tayyaresi 
şimal kutbunda Aile büdçesi 

nasıl kurulur? 1 

( Başz 1. inci sayfada ) 
seev, Kruze, Mazuruk, İvanov ve Kren. 
kel ile Çeliuskin gemisinin telsizcileri 
vardır. Heyete, tanınmış kutubçu aka
demi azasından Şrnit reislik etmekte
dir. 

yet, daimi surette meteorolojik tetkik
lerde bulunacaktır. Aynca pratik ehe• ' 
miyeti olan bir çok başka ilmi araştırma· 
lar da yapacaktır. Şimal buzu denizinin 
merkezi kısmında derinliği ölçecek. Bu· 
rada Atlantik denizi cereyanlarının ne 
mrctle taksim olunduğunu tesbit eyle
yecek, siklet hadiselerini gözden geçire
c.cktir. Mik:natisiyet meseleleri de bilhas
sa ince araştırmalara tabi tutulacaktır. 
Heyet, kutub bölgesinin gayet sarih 
magnetik harta&UU yapacakt.xr. Bu harta 
sonradan bu bölgelerde iş görecek tay· 
yarecilere ve gemicilere, yollarını bula
bilmek için, rehberlik edecektir • 

Aile biidcesinin tanzimin
de dikkat edilecek nokta~ 
masrallann karşıladıkları 
ihtiyacın cinslerine göre 
aynlıp umumi branşlar i
çinde gruplandırılması
dır. 

A ile saadetinin ilk ve en esaslr 
düsturu denilebilir ki, kazanç ve 

masraf arasında devamlı ve sağlam bir 
muvazenenin tesis edilmesidir. Bir aile 
reisi için bahrtsızlık az kazanmaktan 
ziyade, masrafını kazancına göre he -
saplamasmı bilmemektir. 

Ne kadar mütevazı gilirli ailelere 
rastlarsınız ki, ay başında ellerine ge
çen parayı, ihtiyaçlarına göre taksim 
ve muhafaza etmesini bildikleri için, 
ay sonunda sıkıntıya düşmek, borçlan· 
mak şöyle dursun, her ay mütevazi de 
olsa bir parayı biriktirmek ve bu suret
le hastalık, ihtiyarlık gibi fena güıı • 
!erin ihtiyaçlarını da önceden karşıla~ 
mak imkanını bulurlur. Gene ne kadar 
büyük gelir sahibi ailaleleE de vardır 

ki, hesablı hareket etmek, bütce tan -
zim etmek gibi külfetlere giremedik -
leri için, daıma sıkmtr içindedirler, ve 
borçlarınm günden küne arttığım gö
rerek azab içinde ya arlar. 

Aile büdcesinde müvazenc nasıl te -
min edilir ? Bunun ilk şartı, ailenin 
bütün masraflarını günü güniıne kayd
etmek, ay başında aylık. bir büdcc tan
zim ederek, m.asraflaruu ona göre tah
dit etmek, ve ay lıüdcelerinden bafka, 
bir de aydan aya yapılacak nakillleri 
de itibare alan senelik büdcc tanzim 
etmektir. 

Bu, çok külfetli ve güç bir iş midir? 
Böyle bir usule alışmamış olanlar için 
ilk bakışta böyle görünebilir. Haki • 
katte ise bundan daha kolay (ve ilave e
delim, zevkli) bir şey tasavvur oluna -
maz. 

H er şcyaen once sene başında her
günkü masraflar için ayn bir yap

rak tahsis edilmiş bir yıllık mubtrra def· 
teri almakla işe başlamak lazımdır. Bu 
usule ilk başlanıldığı sene yıllık büdc~ 
tanzimi imkansız değilse bile güçtür. 
Yıll\k büdcenin, ancak ilk senenin he
sablarından alınacak netice ve edinile -
cek tecrübeden sonra ikinci sene taıızi
mr tavsiye edilebnir. 

Bu usul takibe başlandıktan sonra 
dikkat edilmesi W!mgele.a nokta, •y 
sannnda nıasnf yekilnunun. h.2.stalrk: gi.. 
bi zaruri haller müstesna, gelir yckUnu
nu asla aşmamasıdır. Bir zaruret netice
si masraf yekünu geliri aştığı, yani aile 
büdcesi ya tasarrufundan yediği, yahud 
da borçlandığı zaman, bundan sonraki 
ayların büdcelerinde Hizrm gelen talı -
didat yapılarak senelik büdce muvazc -
nesinin bozulmama.sına itina edilmeli • 
dir. 

Aylık büdce nasıl tanzim edilmeli -
dir? Şüphesiz ki bu hususta istisnasız 
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her aile için (hatta gelirler müsavi ol
sa da) muteber olacak nisbetler tavsiye 
etmek bir hayli güçtür. Aile büdcesinin 
tanziminde, her ailenin hususi ihtiyaç -
lan, sosyal seviyesi, itiyad ve zevki mü. 
essir olur. Bunun için her aile reisinin, 
aylrk büdcesini, kendi ihtiyaçlarını göz 
önünde tutarak bizzat tayin etmesi en 
doğru usuldür. Aile büdcesinin tanzi • 
minde dikkat edilecek nokta masrafla • 
rın karşıladıkları ihtiyacın cinslerine 
göre umumi branşlar içinde gruplandı -
rılmasıdır. Mesela ev kirası, giyim, yi
yecek, nakil vasıtası, sigorta, ev ve sıhat 
bakımı, yakacak ve ısıtacak masraflan 
gibi umumi gruplar tefrik edilmek 

esastır. 

F ransız gazetelerinden biri okur· 
lan arasında açuğı ankete gelen 

cevabları tasnif ve tetkik ettikten sonra 
Pariste ve büyük şehirlerde beş kişilik 
bir ailenin asgari ihtiyaçlarını karşıla
ma küzere bir aile büdcesi tavsiye edi
yor. 2109 franklık olan büdce muhtelif 
masraf grupları arasında şöyle taksim 
edilmektedir: 

Yüz lira gelirli 
beşer kişilik aile büdcesi 
Mesken kirası .... ........................ 225 

Vergi ........................................ 80 

Sosyal sigorta ................................ 80 
Hayat, yangın sigortası ................ 45 
Nakil vasıtaları ............................ 78 
Giyim ktışam ............................ 238 

Ev bakımr, çamaŞ:ır, berber ............ 150 

Doktor ve ilaç .............. ......... ..... 50 
Su, gaz, elektrik, odun, kömür ........ 113 

Çocukların hususi masrafları ........ 100 
Yiyecek ...... ... ..... ... ............. ...... 1000 

Aynca, gazete, tanzim ettiği listede, 
bu hayati ihtiyaçların dışında: gazete ve 
kitab, tatil gezmeleri, radyo, tütün, ti
yatro ve sinema masrafları hanelerini, 
ailenin elinde kalan gelir fazlasına göre 
doldurmak ÜZ'ere boş bırakmıştır. 

B iz, Ankara'da beş kişilik bir me
mur ailesinin aylrk büdcesini tan

zim için, şehrimizin ve halkımızın lnı -
susiyetlerini gôzönünde tutarak 100 ve 
150 lira safi gelire göre iki listenin na
sıl tanzim edileceğini düşündük. Ele 
aldığımız :;afi gelir olduğuna göre ver
gi için pay ayırmaya lüzum yoktur. Sos
yal sigorta ve hayat, yangın sigortası 

aramızda yangın olmadığı için bunl;m 
da, umııma şa.-nil b.ir büdcede yer nrı -
meyi lüzumsuz gördük. Ancak bunun 
yerine tasarrufa mutlaka pay ayırmayı 
zaruri telakki ettik. 
Meslttn, nakil Vliıtası .................... 25 
Giyim, kuşam . ... ... ...................... 20 
Ev bakımr, çamaşrr, berber: .......... .. 
Doktor ve ilaç ...... ........................ . 
Su, elektrik, odun kömür ........... . 

4 

4 

8 
Yiyecek .... .... -.......................... 27 

Okuma ve eğlence ....................... . s 
Çocukların hususi masrafları ....... . 
Tasarruf •................................... 

2 
5 

100 
Yüz e1li lira gelirli beş kişilik aile 

büdcesi: 

Aile aaadetinin ilk ve e
saslı düsturu kazanç ve 
masraf arasında devamlı 
ve sağlam bir muvazene
nin tesis edilmesidir. Bir 
aile reisi masralını kazan
cına göre hesablamalıdır. 

Mesken, nakil vasıtası .. -················ 45 
Giyim ve kuşam ......•....••••.....•......• 27 

Ev bakunı, çamaşır ........................ 5 

Doktor ve ilaç ....... ... .... ............•• 5 
Su, gaz, elektrik, odun kömür ••..••.• 13 
Yiyecek .................................... 35 
Okunıa ve eğlenme ........................ 10 
Çocukların hususi masraflarr ....... . 
Tasarruf ................................... . 

3 

" ' 
150 

B u iki lısteyi fransız gazetesinin 
listesiyle karşıla\itırırsanız lıu lis. 

tede mesken kirası olarak ayrılan payı 
yiyecek için ayrılanın ancak dörtte bi • 
rini te~Jcil ederken bizim listelerimizde 
mesken payının, yiyecekle müsavi ve 
hatta ondan fazla olduğunu görürsünüz. 

Buna sebeb, Ankarada mesken kira
arrnm herhangi bir fransız şehrine na
zaran iki ve batta üç misli olmasına 

karşılık yiyecek fiatlarının daha ucuz 
olmasıdır. Yiyecek faslı, fransız gazete
sinip teklif ettiği büdcede umum mas
raf m hemen yarısına yakın bir nisbet 
fade etmesine mukabil bizim birinci 
istelerde umum masrafın ancak yüzde 

27 sin4 ve ikinci listede de yüzde 25 ini 
teşkil etmektedir. ı ı 

Teklif ettiğimiz büdcelerin her ke- : 
seye ve herkese uygun gelmiyeceği ta
biidir. Ancak bu, her ailenin bir büdce. 
ye sahih olması ve masraflarım munta -

zaman tesbit ebnesi lüzumunu izale et
mez. Bilhassa memur ailelerinde tak!.it-

e yiyecek eşya, möble, dikiş mkinesi, 
radyo, buz dolayı ve saire almak itiyadı 

gitgide yerleştiğinden, bir aile rcisınin 
baz·.ın. her ay bet ayrı yere birden tak -
sit ödemesi icab etmektedir. Taksltle 
muamele yapmak usulü, aile büdeesı tan
zim ve masrafları daima bu büdceye uy
g m olara ktahdid lüzumunu bir kat da
ha kuvvetlendirmiştir. 

uı~ laciimeler kiitüpltanerinin 
13 üncü cildi 

Heı: münevverin okuwa.sı 
lazımgelen bir eser 

B·ı· . 
1 

ı ınmıyen İnsan 

çıktı 

Yazan: Dokt.or Aleksi Karel 

Türkçeye çeviren: Nasuhı Baydar 

Ulus Basrmevinde ve büyük 

1 1
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Beş hususi tayyare 
Bu uçuş için beş hususi tayyare na. 

zırlanmıştır. Bunlardan bir tanesi iki 
motörlü R. 5. tayyaresidir ki, Golovin 
tarafından kullanılacak ve rehberlik 
vazifesi görecektir. Öteki dördü, 1 ant 
6. sisteminde tamamiyle metalik dört 
motörlü tayyarelerdir ve bunlar husu. 
&i surette bu iş için yaprlmıştır. Bu 
tayyareleT 900 beygir kuvvetinde mo
törlüdür ve motörJeri, ne derece soğuk 
havada olursa olsun hemen harekete 
geçirecek hususi tertibat vardır. radia. 
törlere su yerine donmayan hususi bir 
mayi konmuştur. Tayyarelerin hepsin. 
de en mükemmel plotaj makinalarr var. 
dır ve bunlarla kara görmeden yalnız 
telsiz işaretleri ile tayyare yürütülebil
mektedir. Tayyarelerde ayrıca telsiz 
makinaları da vardır. 

Mo•kovadan hareket 
Heyet, Moskovadan 22 martta hare. 

ket etmiş ve Kolmogoriye inmiştir. O
rada hava muhalefetinden dolayı altı 
gün beklemiş ve 28 martta hareket ede. 
rek Marian - Mara varmıştır. On beş 
gün orada beklemiş ve 12 nisanda da 
buradan kalkarak aynı gün akşamı, 82 -
inci arz dairesi üzerinde kain Rodolf 
adasma gelmiştir. 

Burada şimal kutbundan ancak 900 
.kilometre uzakta dünyanın en şimalde 
kain ilmi tetkik istasyonu vardır. Kışı 
burada geçirecekler için hususi tesisat 
vardır. Bu ista~on, şimal Okyanosun -
da buzlar üzerinde kışlayacak olan dört 
kişilik: heyet ile de daimi irtibat ha. 
linde bulunacaktır. 

Buzlar arcuımla bir sene 
Bugün, donmuş deniz ortasında buz. 

lar üzerinde kışlayacak ve bir sene ka. 
lacak olan heyet, Vodopianovub idare 
ettiği tayyare ile kutub civarın.da buz 
üzerine indirilmiştir. 

Bu heyet şunlardan mürekkebtir: 
·P!H aA 2oıoJP!H '!JaS l~A.aq unred~d 
robiolog Şirşov, Mngnetolog ve Astro-

nom Federov ve tanrnmış telsizci Kren
kel. 

Bunların arasında bir de ufak kutub 
mıntakası köpeği vardır ki ayıların yak· 
!aşmasından ilim adamlarım haberdar e
decektir. 

Bir baçak ıenelik malzeJM 
ve yiyecek 

Öteki tayyareler, buzda kı layac:ak o
lan bu dört kişilik heyet için bir buçuk 
senelik }'iyeeek, giyecek ~ ya.kacak ile 
kurulub bozulur bir kulübe ve ilmi tet
kikler için lüzumlu aletleri getirecektir. 
Bunlann mecmu sikleti ancak dokuz 
tondur. Bunlar, bugün buza indirilen 
heyetin bir tayyare meydanı hazırlama
sı üzerine Rodolf adasından tayyareler 
ile kutba getirilecek ve eğer yer ol· 
mazsa paraşütlerle atılacaktır. Bununla 
bcrabu akademi arası Şmit, ilk tayya
renin indiği bangizin gerek ilmi istasyo
nun kurulması gerek tayyare mcydam 
yapılabilmesi için çok muvafık olduğu
nu haber vermiştir. 

Heyetin yapacağı tetkikler 
Buzlar üzerinde kışlayacak olan he-

Manyetik tetkiklerin faydası 
Zira, bilindiği üzere kutub bölgelerin

de pusulanın ibresi hakiki tul dairele· 
rinden çok büyük inhiraflar göstermek
tedir. Aynca, kutup havzasındaki hay• 
vanlar ve nebatlar ile mikroganizmler 
de tetkiklere tabi tutulacaktır. Astro
nomik hesablar da yapılacak ve bu su
retle her gün yerini değiştirmekte olan 
buz parçasmm hakiki yeri tesbit oluna
caktır. 

Bu heyetin bütün ilmi levazımı ve a. 
letleri, hususi surette bu iş için tasar .. 

lanmış ve yapılmıştır. Bunlar, çok ha .. 

fiftir ve kutubda kışlayacak illin adam

lannm ağır çalışma şeraitine uygun bu· 

lunmaktadır. 

Üzerinde bu heyetin bulunacağı buz 

parçasının zamanla hangi istikamete gi• 

deceği tamamile belli degildir. Şmidı 

muht'Cmel olarak Amerika sahillerine 

doğru yollanacağını sanmaktadır. Şişov 

ise, kutub bav.ıasmın merkez bölgesin· 

de mncudiyeti farzolunacak dairevi cc• 

reyana kapılarak kutup etrafında devir 

yapacağını kabul etmektedir. 

Bu heyet, tayyareler ile büyük kısını 

heyetinin bulunacağı Rodolf adası ile 

daimi irtibat halinde bulunacak ve bu 

adadaki istasyon, gece gündüz devamlı 

surette bankizden verilecek telsiz işa· 

retlerini dinliyecektir. 

ULUS'un Tercüme 
kitabları 

Dörtte bir ucuzluk 
Seri halindeki satışlarda aşağı

daki fiatlardan dörtte bir indirile
cektir. 

Büyük sayfa 
Bir konferans 42 

Bera;u .Şov 
İnsanlığın Hali 302 

Andre Malro 
Cihan Şampiyonları 162 

Pol Moran 
Evlilik ve Ötesi 340 

]ak Şardon 
Orta sayfa 

Kuruş 

25 

'15 

60 

75 

Kırmızı Zambak: 372 75 
Anatol Frans 

Levis ve İren 139 30 
Pol Mı0ran 

San Mi,ele'nin Kitabı 408 100 
Akse/ Munte 

Seri kitablar Basımelli ii.ş.e~iı:Piz· 
dedir. 

derlerken beklenmiyen bir haberci gelerek 
dük' e, düklüğün gene kendisine verildigini 
müjdeledi. 

Yazanlar: 
Çeviren: 

Mc:ıry ve Charles Lamb 
Nurettin ART AM 

nıp inanmadığını sordu. Orlando bu suale ne 
düsünduğünü bilmediği yollu bir cevab ver -
mek üzere idi ki Ganymede içeriye girdi ve 
düka, eğer kızım buraya getirecek olursa 
Orlando ile evlenmesine müsaade edip etmi
yeceğini sordu. Dük cevab verdi: 

Bütün bu işlerin nasıl bir sona varacağı hak
kında uzun boylu hayret etmelerine lüzum 
kalmadı. Rosalin dile Celia kendi hakiki el
biseleriyle içeriye girdiler; artık sihir kuv -
veti ile geldiğini falan da iddia etmiyen Ro
salind koşup babasının karşısında diz çöktü 
ve ondan hayır dualar diledi. Onun birc'len 
bire ortaya çıkıvermesi orada bul unanlarr o 
kadar hayretlere düşünnüştü ki bunu sihir -
bazlığın büyük kudretine yordu!~. Lakin 
Rosalind artık babasını yalan dolanla oyala -
mak niyetinde değildi ve babasına nasıl ko
vulduğunu, ondan sonra ormanda bir çoban 
cocuğu gibi nasıl yerlestiğini ve kuzini Celi
ayı da hemşiresi gibi gösterdiğini anlattı. 

KlZinın da kaçıp gitmesinden fena halde 
öfkelenen Gasıp Dük birçok büyük adamla -
rm, asilzadelerin takım taknn gidip hakiki 
düka iltihaklanndan, kare.leşinin memleket 
icinde gördüğü bu saygı ve itibardan fena 
halde küplere biniyor, onu kıskandıkça kıs -
kanıyordu. Bu öfke ile topladığı bir kuvvetin 
başına geçmiş ve ormana hücum ederek kar
deşini de, onun yanında bulunan sad k dost .. 
larmı da kılıçtan geçirmeğe karar vermişti. 
Fakat tali ve kademi bir cilvesiyle bu kötü 
kardeş niyetlerini değiştirivermişti. Çünkü 
tam bu yabani onnanın eteklerine ul~ştığt 
zamnn orada bir münzeviye rast gelmış ve 
onunla uzun uzadıya konuşmuştu. Bu konu~ 
maların sonunda içindeki bütiın bu kötü ni
yetler yerini iyi dile ·lere bırakmış bulunu-

Nasıl hoslanırsınız? , 
- Sizi temin ederim, dedi, üzerinize en 

jyi elbiselerinizi giyiniz ve dük ile onun dost
larınr düğününüze çağınmz. Çünkü siz, ger
çekten yarın Rosalind ile evlenmek istiyor -
sanız, o yarın, muhakkak, burada buluna -
caktır. 

Ertesi sabah, Oliver evlenmeğe razı etti
gi Aliena ile birlikte dükün huzuruna geldi
ler. Orlando da gelmişti. 

Hepsi de bir çifte düğünü kutlamak ıçın 
crada toplanmış bulunuyorlardı. Fakat ge -
!inlerden ancak bir tanesi meydanda olduğu 
için birçokları Ganymede'in bu işte bir şaka 
yaptığım, bir oyun oynadığını sanıyorlardı. 

Dük, getirilecek olan kızın kendi öz kızı 
olduğunu duyunca Orlando'ya bir çoban oğ
lanının verdiği böyle bir söze gerçekten ina-

- Evet müsaade ederim~ hatta diı1düğü
mü bile onunla birlikte vemıeğe razıynn. 

Sonra Ganymende Orlando'ya döndü: 
- Siz de, şayed kendisini buraya getire

cek olursam onunla evleneceksiniz, öyle de
ğil mi? dedi. 

- Elbette .... Birçok kırallrklarm kıralı 
bile olsam ... 

Ganymede ile Aliena birlikte dışarıya cık
tılar. Ganymede orada üzerindeki erkek kı
lığını atıp kız elbisesini giyerek hiç bir sihir
bazlığa, büyüye hacet kalmadan ROS'11ind 
oluverdi. Aliena da sırtındaki köylü kılığını 
attr ve ağır esvabını giyerek kolayca Bayan 
Celia haline geldi. 

Onlar clışarda iken diı'k, Orlando'ya ıbu 
çoban Gany.ınede ile kendi kızı arasında hü · 
yük bir benzerlik buldugunu söylüyordu. Or
lando aynı şeyin kendi gözüne de çarptığım 
anlattı. 

Dük, onun evlenmesi icin göstermiş ol -
duğu rizayı tekrarladı. Böylece Rosalind ile 
Orlando ve Oliver ile Celia avru zamanda 
evlendiler. Her ne kadar bu yabani ormanda 
yapılan bu düğünde büyük gecidler ve alay
lar yapılamadı ama, bundan daha mesud bir 
düğün günü de asla görülmüş değildi. 

Tam onlar, ağaçların serin go etiklerin
de oturup av etlerini yerler ve iyi k~lbli d .. k 
ile vefalr dostları mesud olmak için artık 
başka bir şeye ihtiyaçları olmadı~ ı hi se -

yordu. . 
Artık bütün yaptığı f enalıklard n p man 

olmuş, nedamet getinni ti. Bundan nra sa
r ı, hükümdarı bıra • p öm "nün ri ~ an 
k mı bir man stırda b r 
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Enternasyonal kömür 
sergisi bugün kapanıyor 

.kararJa,tıfmdan. mütelwısıalardan mü. / 
,.ekkeb bir komite bu mevzu üı:erinde M e m 1 e k e t t e n 1 
çalışmaktadır. Komiteye Ekonomi Ba. 
kanımız adına İzmir mebusu B. Remi kısa haberler 
Köken reislik etmektedir:. •------------ - -

Komite dört mütehusıı grupa ay
:rdmıştır. :Bu gruplar evveli kendi 
~rupJarına düfen eşyanın, serginin ta.. 
lımatnamesine göre gaıyeye uygun olup 
olmadıfını teıbit etmijlerdir. Yarından 
•onra mütebaıııılar grup e,yanm tet
kiklerine başlryacaktır. Mamuller üze. 
rinde tecrübeler yapıldıktan sonra mü. 
tehassıs gruplar bunların kaçar numa 
ra alabileceğini tesbit edecek ve bun
Jarz .kapalı zarflar jç.inde jüriye vere. 
c~.ktı~. E~tcrnasyonal miyarJara göre 
yuz uzerınden 84 den fazla rey almış 
olan e§yaya büyük mükafat. •. .. 

X Tırabzonda yumurta ~ findik pİ
y•aası - Trabzonda i§lenmiş yumurta. 
nın küçük sandığı 650, işlenmiş dort 
yüzlü yerli yumurtanın sandığı 280 ku
ruşa kadar düşmüştür. Geçen hafta ltal
~·a ve Yıun3!1~na 800 sandık yumurta 
ihraı; dilmıştir. Fmddc fiatlarında da 
düşükliık vardır. Fındık içi 40 hatta 3 7 
kuruşa satılmaktadır. 

E nternasyonal Juri: kömür ser.gisi 
bugün lrapanıyor. 
Sergiyi gören ve ge· 
:zenler arasında bu 
ayrılıştan hüzün 
duymryacak olan 
rkimler vardır? .. Bil
hassa son günlerde 
sergiyi gezenler; 

Bütün memlekette kullanılacak 
ideal tipleri seçmekle meşgul 

X iki köy arnsında knvga - Bir 
toprak meselesi yüzünden Ünyenin Ku • 
doğan ve Şehriman köyliıleri den altmı 
yetmiş kişi arasmda kavga çıkmış, köy
lülerden biri ölmüştıir. 

mukavva boya iki basit maddeden türk 
teknik ve sağduyusunu.1 meydana getir
diği bu güzel eserin kapanacağı ve belki 
de yıkılacağım düşündükçe duydukları 
azabı hiç gizliyemiyor1ardı: 

S • • 80 000 ken işin bu kıs. er gıyı . :;;;;;.:u.un:: 
kişi gezdi 

. d , yuz w:e. 
rın e~ 75 numara almış olan eşyaya şe-
ref ~ıploması ve altın madaJya verile. 
~ektır. Sergideki :be.men hemen bütün 
fırmalar konkure ittiralc: et . 1 d" . mı er ır. 
Hatta ?ır kısmının direktörleri mem. 

X Maki• cemilcr:in mu~eneıi: -
Ekonomi lbakanlıgmca hazırlanan maki
neli gemilerin muayenesine mahsus tali
matname yuk.sek tasdike iktiran etmiş
tir. 

X lzmir belecliyesinin otObüsleri -
lzmir belediyesi, Kordonda iiletilmek u
zere satın almağa karar verdigi on iki 
otobüs için Busing ıirketi ıle yuz otuz 

mür serveti, sekiz 
milyar ton olarak 
tahmin edilmek. 

leketlennden b.Jka.rak Tiirki 
1 kl . . h yeye ge e-

ce erıını aber vermiıı:lerdir B 1 
s • un ar, 

macar, alman ve fr.ansız firmala 
l t!L" rınrn dört hin liralık bir mukavele imzalilmlj-

.. _Yazık ... Uç beş gün sonra burayı 
kapamaya ve hatta yıkmaya .nasıl kıya
caklar? •. " gerçekten Ankara halkı; ya· 
rmdan sonra sergievinin önünden geçer
ken bir sanat eserinin pars,alanma&mın ve 
onu görmekten mahrum edilmenin eza· 
sıru his edecektir. Fakat üç tesellimiz 
var .ki, onları düşünerek sevinebiliriz: 

,........_ 
~ ........... Yazan ta u u ıur 

'*" u ur '•"5 ur 

t edir. Ekonomi 
Bakanımız:, kö
mür politikamm 
anlatırken kara 

sa <lllıyetli delegelerıidir. 

Jüri, seçeceği soba, kalorifer, ban. 

IYO tiplerini mporlariyle birlikte bakan. 

lığa arzedecektir. Bakanlık bu tipler ü

zerinde tetkikler ve tecrübeler yaptık
tan sonra bunların memleket içinde 

:kolaylıkla ve ucuz fiatlarla tedarik im. 
kanlarmı verecek ve bunu saglamak i. 
çin de vergi muafiyetleri derp~ edL 
lecektir. 

tır. Mukaveleye :göre otobiısler eylül bir
de lzmire gelmiş ve :işleıncge başlamış 
olacakloırdır. 

Sergievinde kömür sergisini aratmı· 
yacak olan yeni buluşlar hazırlanmak
tadu-, 

elmas davamızın 

Cemal Kutay yeni başladığını; 

kömürün her türle 
evine modern yakacak, büdceye döviz 
kaynağı, endüstrİı)"e yaşama vasıtası ol
duğu için bu memleketin kurtuluşunun 
bir cephesinin gerçekleşmiş olacağma 
işaret etmişti. 

Kömür ı>ergisinin aslı kadar güzel 
bir filmi almmısbr - . 

çılırken büyüklerimizin üzerinde durdu
ğu meseleler gerçekleşmiştir; Kömür 
ıevgisi, vatandaJta şuür haline gelmiş
tir. 

Bugün Ankarada .kat kalöriferlerinin 
yapıldığını biliyor musunuz? Artık, ha
vanın ani değişmesinden kışm rutubetin 
fazlalığı. yum azlığından sıhhatimizi 
kaybetmemek için neler yapılması lazım 
geldiğini biliyoruz. Kömür sergisi, bize, 
kömür y:ogaltunmı çoğaltmanın bir yurd 
borcu olduğunu öğretmekle beraber onu 
ekonomik tarzlarda kullanmanın da yo
lunu öğretmiştir: Apartımanrmza veya 
evimize pervaneli çekme tertibatı olan 
bir filet takrmz: ka1öriferiniz hiç daman 
yapmıyacak, hem de masrafınızı dörtte 

bir azaltacaksınız. 

Kömür sergisini hiç unutamıyacağız: 
Çünkü o bize kendisine doğru gitmekte 
olduğunu modern ve ~ğdaş hayat :için 
bir çok eni şeyler öğretmi~tir .•• 

Bir hatıra 'lJe sergi A nkarcı • fülyos hattının açılma tö· 
reninin yapılacağı gündü. Çan

kırıyı geçtikten sonr.a Tür.kiyenin en 
sarp, en çetin ve belki de bu demiryolu 
düşününceye kadar kendisine insan eli
nin değmeye cesaret edemediği asi bir 
toprak par~sı üzerinden geçiyorduk. 
Trenimiz başı dumanlı iki dagrn ortasın
da göz karartan bir uçurumu biribirine 
bağlamış olan bir demir köprüden veya 
başınızı vagonun penceresinden çıkartıp 
yukan doğru baktığınız zaman üzerinize 
düşecekmiş gibi duran muazzam kaya· 
Iann arasından cesur ve emin geçerken; 
hepimiz gibi bu hattın nasıl yapılabildi
ğini kendi kendine düşünen arkadaşlar

dan biri sordu: 
.. _ Bu hat acaba daha düz bir ara· 

ziden geçemez miydi · ····" 
Şu cevabı aldık: 
"- Ankara ile Zonguldak aan;ında-

Bir modern ev için ideal olan şeyler 
nelerdir? Merkezi teshin, sıcak su, kul
lanışlı mutfak... Kömür sergisi bir tek 
soba vasıtasiyle bu üç işin birden göril
leccğini an1atnuştır. Bu soba hem evini
zi ısıtmakta, hem size sıcak su vermek
te, hem de yiyeceklerinizi pişirmektedir. 

Bir tek masrafla üç İj··· Kömür sergisin
de gördüğünüz vasrtalann hepsinde böy
le hususiyetler; bize rahat, ucuz, iyi ve 
güzel bir hayat sağlayacak varlıklar bul
duk. 

Serginin bir baıka tarafı 

Kömür sergisi; bu kurtuluşun kad. 
rosunu hazırlayan lbir vasıta olmuştur. 
Serginin filmini gören talebelerimiz a- -
rasmda bem kendilerine aydın bir istik. 
bal, hem de hey-ırlı bir yurd işini ba. 
famıak i~n ankaralı kardeşlerine katı
lacak olan türk çocuklarının sayısını 
bir hesab ediniz. Kömür sergisinin en 
büyük hizmeti işte budur. 

Ormanlarımız ifin E konomi Bakanlığmm üzerinde 
bir senedenberi çalışarak kati 

teklini vermeye çalıştığı mahrukat ka. 
nunu projesine son şeklini venniştir. 

Demiryolu ve deniz sahili boyunda bu. 
lunup nüfuslan beş bini geçen kasaba 
ıve tehirler; 

Demiryolu ve sahil" boyundan en az 
25 kilometre uzaklıkta bulunan ve nü
fusları beş bini geçen kasaba ve şehir
ler. 

Demiıyolu ve sahil boyundan en az 
25 kilometre uzak'Jrkta bulunan ve nü. 
fuslan on binden yukan kasaba ve şe
hirlerle butün vilayet merkezleri, 

Böylelikle mahrukat kanununun ko. 
!aylıkla tatbiki imkan içine girecektir. 
Bu vasfı ile de sergi inkılabın en bü
yük eserlerinden biri olmak değerini 
taşıyan bir kanunumuzun verimini art
tı~ış ?lacaktır. Jürinin seçeceği ve 
vekaletin kabul edeceği fiplerin mem.. 
leket içinde imali de kuvvetli bir föti. 
mal içndedir. 

Kömür .sergisini gezenlerin sayısı 
dün 80 bini aşmıştı. 120 bin .nüfuslu bir 
tClıirde bu rakamın ifade ettiği mana 
ger~ekten büyüktür ve tek başına bu 
sayı kömür sergisinin gördüğü aUika. 
nm kuvvetli bir ifadesidir. 

Ankaralılar, modern tekniğin ve ilo
ri hayatın bütün cihazlariyle bezenen 
güzel şehirlerinde ve bütün yurdda, 
yarın günlük hayatımıza girecek olan 
güzel ve ırahat yaşama vasıtalarmı teş
hir eden bu sergiyi bir tarih dönümü 
olarak daima hatırlarında tutacaklar. 
dır. 

:········································· i RADYO~ . . 

X Sinob'da pirinç unu fabrikası -
Sinopta sahil sıhhiye dairesı yanında hu
susr tcşebbuslerle bir pirinç unu fabri
kası !kurulmaktadır. 

X Profeıör Yaneen Adana'da - Pr~ 
fesor Yansen bir kaç gıindenberi A
danada bulunmakta ve belediye fen he
yeti ile istişareler yapmaktadır. Profe
sör, belediye ile yaptıgı mukaveleye gô-
re her altı ayda bir belediye fen heyeti i
le kendi planlari üzennde ~on.ı ek 
mecburiyetindedir. 

X Balıkcsirde ıboparlör nqriyab -
ıAdanada olduğu gibi Balıkesir<le de haJ. 
kevi tarafından hoparlor neşriyatı ı~n 
haı:ırlıklar başlanuşur. Bu ne rıyata aıd 
m:ılzcme gelmi~ bulunmaktadır. Hopar
lörler şehrimiz muhtelıf ycrlenne konul
duktan sonra lhaJkevi mıizi t ve konfe. 
rans ne§l'.İyatma ha layacaktır. 

X lzmir Karııyakuında ıtadyom -
lzmir'dc, Karşıyakada Oıman zade mev· 
kiindc milli emlak mUdürlugüne aid ge. 
niş arazi cumhuriyet halk partisi tara
fından satın alınmış ve burası gençlige 
mal edilmiştir. Burada kurulacak stad· 
yomun temeli 1 haziranda atılacaktır. 

X Bartın'da Elektrik - Bartında e
lektrik te.sisatına aid çalışmalar devam 
etmektedir. Bütün direkler dikilmiştir. 
Yeraltı ve ihavai hat kabloları gümruğe 
gelmi tir. Muhavvile merkezi de bugün-
lerde bitmiş olacakur. 

X Bartında elektrik - Bartının müs
takbel pJanı için bir hazırlık olmak üzere 
belediyece on sene evvel yaptırılmış o-
lan şehir harita11 tetkik ettirilmektedir. 
Tetkik müsbet netice vercligi takdirde 
ı~hir planı bu harita uzerinden çizilecek
tır. 

k . ,, 
ı en yakın yol budur. 

O zaman belki bu cevabro anlatmak 
istediği manayı kömür sergisini gezdik
ten sonraki kadar kuvvetli olara kanla· 
mamıştık. Kömür yolu bizi kömüre ka
vuşturmuş; kömür sergisi kömürün de
ğerini anlatmııtır. İkisi birden Türkiye
de kömür kültürünü kuracaklardır. Ne
den kömür sergisinde bir günde iki bin 
soba satıJdığıru; .neden şimdiden Anka· 
ra hallcmın daha yaz gelmede.o ki§ için 
kömür ısmarladığını ant.k anlayabiliriz· 
Kömür sergisi; .kömür yolunu açmak i
çin kayaları oyan türk teknik ve gücü
nü manalandırmış, krymetlendinniş, ger· 
çCkleştirmiştir. 

A nkara erkek lisesinde öğretmen 

bir arkadapmız ıunu anlattı: 
"-Kömür sergisini gezen _çocuklar ara
sında kömüre karşı bir alaka ve sevgi bq 
gösterdi. Hele ~ocuklar, kömür serveti
miz için derSlerde bir sok .auailer 11e>r
dular. Kömür sergisinde'ki vuıtaı.nn 

na11l kullaruldığıru öğrendiler. Geçen 
ıün• bir vesile ile ~uklara :liseyi bitir
dilcten sonra hangi mektebe &idecekleri
ni ve ne olmak istediklerini .ardum. :Al
dığını cevabın .neticesi ıudur: Sınıftaki 
taıebderin _çoğu maden mühendisi olmak 

istiyorlardı. 

Ordu, polis ve jandarma teşkilatı, 

Milli Müdafaa Vekaletince ayrıca gös. 
teriJecek yerler, hastahaneler, mektcb, 
ma.bcd gibi sağlık ve kültür müessese. 
led, devlet ve belediye daireleri, imti
yazlı tirketler ve devlet sermayesi ve
ya IYardmıiyle kumlup idare edilen mü. 
esse.eler, maden kömürü veya linyit, 
kok yakacaklardır. 

Bu fU demektir ki bütün Türkiye 
topraklarınm 1lncak yüzde onunu teş
kil edebilen ormanlarımızdan bu mmta. 
kalarda yakmak için bir tek fidan ca. 
hi koparılınıyacaktır. Sergi; kanuni 
bir müeyyide !halinde olan bu mecburi
yeti, halkta bir şuur haline getirmiştir. 

···-····································= 
ANKARA: Öğle nC§riyatı: - 12.30 

• 12.50 Muhtelif plik neşriyatı. 12.50 . 

13.15 Plil: Türk musikisi ve halk şar
kılan. J.3.15 - 19.30 Dahili ve harici ha-
ber1er. 

:Akşam neşriyatı: 18.30 - 18.35 plak 

neşriyatı. J8.35 - 19.00 _çocuklara ..masal 

(Nurettin Art.am). 19.00 - 19.30 Türk 

musikisi ve halk şarkılan. (Cevdet ve 

arkadaşları) 19.30 - 19.<fS Saat ayan ve 

aarbça neşriyat. 19.45 - '20.15 Türk mu

sikisi ve halk şarkıları (Served Adnan 

ve arkadqları). 20.15 • 20.45 Oda musi

kisi. 20.45 - 21.00 Plakla dans musikisi. 

21.00 - 21.1 S ajans haberJeri. 21.15 • 

21.55 stüdyo salon orkestrası. 21.55 • 

X 13 kuruı- bubuaya balığı : - E
YCt, IS kuruıa barbunya balığı. .. Fakat 
Ankarada değil, Bartında . Son ~ünler i· 
çinde Bartma Amasradan sık sık balık 
celmektedir. Bunlar arasında bilhassa 
barbunya ekseriyettedir ve :kilosu J 3 ku
ruşa satılmaktadır • ..Balıklar tue olarak 
ıelmekte ve ertesi güne kalmadan sa
tılmaktadır. 

X Kırkpınar panayın - Edirne"de 
her sene yapılmakta <>lan Kırkpmar pa
aaym bu ~y .içinde açılmıı ve Uç gün 
d~vam ctmqtir. Panayır münaaebet:iyJe 
bır çolı: eğ lcaceler tertib olunmuş, gü
reşler yapılııuştır. 

X Denizlide ıuıuz pirin' ekimi -
Susuz yerde yetişen ve bire elli, altmış 
mahsul veren pirinçten Denizlidede ibir 
deneme yapılması kararlaştınlmıJ l.90 ki
lo pirinç tohumu merkez ve azılarda 
meraklı çiftçilere dağıtılmıştır. Serginin bilançom K ömür sergisi kapanırken onun bi· 

lançosunu övünülecek bir netice
nin vermiş olduğu huzur ve gönül ferah· 
lığı i~nde yapabiliriz: Kömür sergisi a· 

Kömür sergisinin gençlik üzerinde
ki asri büyük tesiri budur: Kömür ser
vetimizi işleyecek ve onu memleket 
emrinde sekrber edecek olan kadroyu, bu 
sevgi ve alaka yetiştirecektir. 

Enternasyonal kömür sergisinin mem
lekette yaptığı büyük faydalan hesablar-

Bu vaziyet, serginin manevi cephe
sidir: bir de serginin bize en güzel en 
modern ve en pratik yakacak vasıtası. 
nı hazırlama ve bulma faalıyeti vardır: 
Enternasyonal bir sergı olan kömur 
sergisinde de mükafatlar dagıtılması 

X Adana halkevindc Ziya P8JB a-ünü 
- Şair Ziya paşanın öJiımunun } ıh do. 
nümune rastlayan 17 mayıs pazartesi 
akşamı Adana halkevinde bir Zıya pa 
gecesi tetib edılmı§tir. 

Tefkria N o. 61 

Yazan: Ronore de Balzac 
Türkçeye çeviren: Na•uhi Baydar 

,. .1-zizim Alphonse; bu satı§ için, i~raz rak· 
Ciırınde kullanmak üzere, bir ııekaletname 
göndereceğim. Bütün silahlarımı bana yolla
yacaksın. Sonra kendin için Britor(~ a!ıko
yacaksrn. Bu nefis hayvanın değerını .kimsi:' 
veremiyecektiı:. Vasiyetnamesini tatbık ect:
cek olana ölen adamın bırakması usulden o
lan yüzük gibi bu atı sana takdim ediyorum. 
Farry, Breilman ve ortakları bana pek rahat 
bir seyahat arabası hazırlamış/ar, fakat he
nüz teslim etmemişlerdi; bunun için ben
de_n tazminat istemeye kalkışmamalar~n~ te· 
mın et. Buna muvafakat etmezlerse, ıçıı .de 
bu~unduğum vaziyette, samimiyetime nakıze 
geıtrebilecek her şeyden beni koru. Oyunda 
kayved"lmi~ altı frank ... ,, 

Eugenie, m tubu bırakıp ,elınde bir 
mumla od sına dönerken mırıldandı: 

- Aziz yeğenim! 
Orada, Rönesans adı verilen çağa aid en 

güzel eserlerden biri olan ve üzertpde .. hala, 
yarı silinmiş hald7, ~ahud kırallık bukala
munu görünen eskı bir meşe dolabın çekme -
cesini acarken şiddetli bir heyecan duymak • 
tan kendini alamadı. Bu çekmede~ altın 

22.00 Yannki program ve lstiklill mar
şı. 

lar ona ihtiyar Mösyö de la Bcrtelliere'den zelligi, satıhlarınm parlaklıgı sivrilikleıi he
kalmıstı. Diğerleri gibi, 1729 da beşinci Filip nüz silinmemiş olan yazılarına dair kızını 
devrıinde basılmış dört beşlik ispanyol altı - tenvir etmek maksadiyle onları görme' j ti
nmı da çıkardı. Bunlan ona "Su küçük san yordu. 
san şeyl~e bak! her biri doksan sekiz lira Fakat iEugenie, ne bunların nadir ~eyler 
eder. Bunlar, yavrum, haznenin en güzel par- olduklarım, ne babasının meraklıhgını ve ne 
çalan: olacaktır," diye Madam Gentillet he • de babası için pek aziz olan bu hazneyi elden 
diye etmişti. Keza babasının en çok be w ndi- çıkarmakla maruz kalaca ı tehlikeyi dti u • 
ği ve 17 5~6 ~a basılmış, aşağı yuk~rı . ~~ üç ı;üy~~d~ı; hay1:'", onun dü ündüğ ü al ruz } C· 

f~ank.dege~ı~de ~.bunların altm~_Yırmı uc krat gem ıdı. Ve ru~ı~y t, birkaç he ab yanlısın_ 
hır mısk~I .~di) _YUZ Hollanda du~ası vardı. d~n sonra, hakı a kıymeti bakımı ıdan be 
Sonr.a, bu~uk b~ !11er~kla ~eyn~.dilecck ~ara: hın sekiz yüz frank ve halk ara mda cari pi
lar !... Hasısler ıç~ ?ı.~ çe ıd y~ksek degerl~ ay aya göre takriben iki bin ekii e yakın ir 
madalyalar, Terazılı uc rupya ıle Meryemlı servet sahibi oldu ~ unu anhyabildı· B 
b d k . h . . . d .. kr l k . unca 
eş nıpya var ı ı epsı yırmı ort at 1 servet karşısında Eugenie ·· d r· 

saf altındandı ve bu çengir paralarının . . . ' vucu un ~a ıyane 
her biri, ağırlıkları bakımından otuz yedı Jıareke~ler.ı ıçınde ta a.n nes ini kaybe ek 
frank kırk santim değerinde idi ise de altın- ızaruretınde bulunan bır çocuk g"bi, el ç rp _ 
da.IA zevk alan meraklrlar için elli er frank m ~a basladı. 

ederdi. Nihayet, Eugenie ıiki gün evvel baba- 1 te bu suretle baba ve kız kendi er
sından alıp kayıdsızca kesesine atmış oldugu vetlerini ayn ayn hesab e~i !ereli: ba-
kırk franklık Napolyon vardı. ba gidip altınla 

püsküllü ve kenarı bü~ an~~~ n.urası o
lan eski bir kiapdan şendle suslu bır kese 
cıkardı. Sonra, bu keseyi oldukç~ gu~r~ ~ -
İinde tarttı ve hesabını unuttugu küçucuk 
servetini zevkle tetkike başladı. Bu keseden. 
·ık önce 1725 de be inci Jan'm saltanat~ esna
~ında basılmış henüz yeni yirmi Po:tekız al~ 
tınmı bir tarafa ayırdı. Bunların pı1~sadakı 
hakiki fiatı beş lizbonin veya her bırı, baba· 
sının dediğine göre, yüz altmış fran~. altmış 
dört santim idi ise de birer güneş .gıbı .Parlı -
yan bu altınlar, nadirlik ve güzellıklerı dola
yısiyle, yüz seksen franga alınıp satılıy~r~~· 
Bundan sonra Jenovin denilen ve beben yuz 
Ceneviz lirası olan nadir ve sarrafta. doks~ 
frank fakat altm amatörleri nezdınde yüz 
frank' eden diğer beş altını daha ayırdı. Bun-

Bu hazne yeni, bakir, hakiki birer sanat . '. . . . rmı satmak, ve kız, e ı· 
eseri olan paraları ihtiva ediyor ve baba sınınkılerı hır muhab' et o yanosıma a ak 
Grandet, .zanıan zaman. bunlar hakkında ma- ıçın ..• 
liimat alıp değer kıymetleri, tırtıllarının gü- (Sonu var) 
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Dünkü güreşler de büyük 
bir alika ile karşılandı 
Çocuk Esirgeme Kurumunun beş senedir tertib etmekte olduğu 

Türkiye başpehlivanlığı müsabakasının 937 senesi bqpehlivanım seç
me güreşleri dün başladı. Gerçi güreşler evelki gün başlamışsa da, bu, 
nihayet pehlivanları bir deneme mahiyeti·nde idi. 

lstanbuldan davet edilen mümtaz bir hakem heyeti güreşleri idare 
ediyordu. lstanbul kadar, ankarahların da ve bütün pehlivanların da 
tanıdığı ve sevdiği (Suyolcu Mehmed Efendi) namile maruf Bay Meh
med ve gümrüklü Bay Cemale Ankaradan da Kırklareli saylavı Bay 
Şevket iltihak etti. 

Alaturka güreşi•n bütün ince
liklerini ha.imiyle bilen bu baylar 
kadar bir sevgili pehlivanımız da
ha vardır ki bu da meıhur Kara 
Emindir. Kara Emin artık sahne
den çekilmittir. 

Herkesin iliklerine .kadar işlemiş o
lan güreş merakı karşısında herkes gö.. 
rüyor ki, pehlivanlar1tnız oyun bilmL 
yorlar. Pehlivanın düştüğü mesela bir 
oturak künde veya bir şak kündeyi kar. 
şıhıyacağı oyunu bilmemenin verdiği 
azab ile yenilivermesi cidden acınacak 
haldir. 

Bütün bu vaziyetler gösteriyor ki, 
alaturka güreşi yuvarlanmakta olduğu 
çukurdan kurtarmak lazımdır. Bilhassa 
elimizde henüz böyle değerli hakemle· 
rimiz, pehlivanlığın hocaları varken .. 

Hakemlerimizle beraber İstanbuldan 
meydancı Bay Mustafa da davet edil· 
miştir. Yirmi yirmibeş senedir yapılan 
büyük hiç bir güreş yoktur ki Bay 
Mustafa onu muvaffakıyetle idare et· 
memiş olsun. 

Çocuk Esirgeme Kurumumuz, bu işi 
büyük fedakarlıklar yaparak üstüne al. 
mıştır. Temenni edelim ki, pehlivanla. 
rımız, da, şimdiden sonraki çalışmala
riyle de bu fedakarhğın altında kalma-

sınlar. 

Güreşler başlarken 

Güreşler tam vaktinde başlıyamadı. 

Ethemle tutuşmuşlardL Ethem 58 ya. 
şında bir pehlivandır. Tatlı güreşir ve 
köyünün adı gibi kendisi de eski bir 
kurttur. Neye yarar ki güreş nihayet 
bir gençlik işi ve azami 45 yaşına ka
dar pehlivanların yapabileceği bir iştir. 
Ethem bize çok güzel oyunlar ve bir 
tırpanla hasmım yer·e çökertecek kadar 
da kuvvetini gösterdi. Yarım saatlik 
güreşten sonra Halile pes etti ve çekil
di. 

BQ.§ pehlivanlar aahada 
Başaltı pehlivanları sahadan çekilir

ken hoparlör başpehlivanları davet etti. 
Başta 937 senesi Türkiye başpehlivanı 
Telc:irdağlı Hüseyin olduğu halde üç 
çift pehlivan polat gibi vücudlariyle 
sahaya geldiler: Tekirdağlıyı Afyonun 
Yarımdünya namiyle maruf Süleymanı 
takib ediyordu. Hepsi de uzun uzun a]. 

kışlandxlar ve üçe ayrıldılar. Başpehli. 
van Yarımdünya Süleymanla Silivrili 
Mehmed Adapazarh Arifle, Manisalı 

Rifat Mülayimle karşılaştılar. 
Hepsi biribirinden çevik altı levendin 

çarpışması görülecek bir haldi. Oyun
dan oyuna geçiyor ve halkı da heyeca
na düşürüyorlardı. Bir aralık Hüseyin 
bir kurt kapanından az daha açık düşü
ıyordu. On ikinci dakikada bir ters pa. 
ça ile Süleymanı yendi. 

Adapazarlı Arif Silivrili Mehmedle 
çarpışıyordu. Eski zamanda bunların 

ikisine de molla derlerdi. Arif Mehme. 
di güzel bir (bel silkmesi) ile yendi. 
Ortada Mülayimle Rifat kalmışlardı. 

Mülayimin teknikten maada her cihet
çe Rifata Faik olduğu görülüyordu. 
Güreşleri uzun sürdü. Kara Emin aya
rında bir pehlivan olan Rifat Eminin 
tekniğini kavramış bir pehlivandır. Fa
kat Mülayimin ağır basması, Rifatın 

da ezilmek istememesi yüzünden Müla. 
yime pes ederek meydandan çekildi. 

Dün Mülayim pehlivana pes eden maruf 
pehlivanlarımızdan manisalı 

Rifat pehlivan 

Netice 
Güreşler bugün bitirilecektir. Neti. 

cenin ne olacağını ancak sahada göre
ceğiz. Benim görüşüme göre Tekirdağlı 
Hüseyin başpehlivanlığı kimseye ver
miyecektir. Mülayimin en son Hüseyin
le karşrlaşması muhtemeldir. Şu tak. 
dirde Hüseyini yıenemiyecek olan Mü. 
layim ya pes edecek veya yenilecektir. 

İki günlük güreşte gördüm ki, hal· 
kımızın eski güreş merakı uyanmıştır. 
Dünkü kalabalık evelki günden daha 
az değildi. Bugün pazar ve güreşlerin 
de sonu olduğu için çok kalabalık ola
cağını sanırım. 

Halkın bu kadar teveccühünü pehli
vanlarımız suiistimal etmemelidirler. 
Küçük ortada Afyonlu Ademle Kızıl. 

cahamamlı Mahmudun güreşlerini halk 
gibi pehlivanlarımız da seyrediyor ve 
çoğu kaçırılan fırsatlara içerliyerek 
söyleniyorlardı. Güreşte en büyük der. 
sin güreşi seyretmek olduğunu ve ica
bında tatbikata geçilebilecek vaziyet
lerden istifade etmeleri lazımdır. 

Pehlivanların hocası tecrübe ve ça. 
lışmaktır. Ne yapalım bu işin mekte. 
bi yok ki pehlivanlarımızı yollayalım. 

Küçük ve büyük pehlivanlarımızdan 
çalışmalarını ve iyi güreş yapmalarını 
istemek de halkın hakkıdır. 

Celal DAVUD 

Milli Küme Maçları 

Saat on ikiyi geçe şiddetli bir yağmur 
yağdr. Yağmurun güreşlerden evel yağ
ması hoş oldu. Hava hızını almıştı. İki. 
de başlıyan güreşlere evvela küçük or. 
ta pehlivanlar çıktı. Bunlar evelki gü
nün g-alibi idiler. İki çiftin de güreşle
ri düne bırakılmıştı. Afyonlu Adem, 
Kızılcahamamlı Mahmudla tutuştular. 

Bir saat süren bu güreşte ikisinin de 
kuvvetlerinin karşılığı kadar oyun bil
mezlikleri de karşılıklı idi. Hakem bu. 
güne bıraktı. Alacalı Hüseyin Ayak 
kündesi ile Çatalcalı Bekire yenildi. 
Çorumlu Sadık Kızılcahamamlı Adile 
hakem karariyle galib ilan edildi. Çok 
kuvvetli sarması ile emsalinin gözünü 
korkutan Şileli Rahmi Balah Aliyi ters 
sarma ile yendi. Hayrcbolulu Süleyman 
Erzurumlu Şevketi ve Erzurumlu Re. 
sulü künde ile yendi. Çorumlu Sadık, 
Şileli Rahmi, Çatalcalı Bekir bugün 
güreşeceklerdir. 

lzmir 
Fuarına G. Saray: 7 
Hazırlık Uçok : 3 

Büyük orta 
Adapazarlı Yıldırım Bekir Balıke

sirli Ramazanı ters paça ile yendi ve 
Kızılcahamamlı Mehmed Lüleburgazlı 
Ali Ahmede pes etti. Somalı Abdüs. 
selam ile İstanbullu Koçahmedin gü. 
reşleri bugüne bırakıldı. 

8C1§altı 

Başaltı pehlivanları gelince herkes 
dikkat kesilmişti. Üç çift sahaya geldi· 
ler. Bunlar çok müstaid pehlivanlardı. 
Bilhassa Sındırgılı Şerifi takdirle ya
detmek lazımdır. Öyle sanıyorum ki 

üç dört sene sonra Şerif pehlivan baş
pehlivanlar arasına girecek kadar isti. 
dad göstermektedir. Güreşin bugüne 
brrakılması hakkındaki hakem kararına 
rağmen hasmını bırakmadı. Hasmı Gü. 
nanlı Hamdi, kendisine nisbetle daha 
iri ve daha adaleli olmasna rağmen bir 
buçuk saatlik güreşi neticelendireme
di .Başpehlivanlar ortaya gelince bil
mecburiye kozlarım pay etmeği bugü
ne bıraktılar. Babaeskili İbrahim 8 da. 
ki '~;:ı cla bir serpme ile Manisalı Ömeri 
yendi. Manisalı Halil hasmı Kurtköylü 

İzmir fuvarma aid meseleleri alakalı 
makamlarla görüşmek ve halletmek ü
zere şehrimize gelmiş olan heyet dün 

akşamki ekspresle İzmire dönmüştür. 
Heyet; bütün alfiltalılardan yüksek bir 

alaka ve yardım görmüş, bütün mesele
ri halletmiştir. 

Maliye bakanlığı enternasyonal fu
varlara yaptığı 100.000 liralık yardımın 
havalesini dün telgrafla İzmir defterdar
bğma bildirmiştir. 

Ekonomi bakanlığı İzmir fuvarına 

100.000 liralık serbest döviz vermiştir. 
Bakanlık aynca 700 ton çimentonun ma

liyet fiatma verilmesini de İstanbul fab

rikalarına emretmiştir. Bu çimento, İz. 

mirde fuvar için lüzumlu ve turistik de

ğeri olan yollarda kullanılacaktır. 

İzmir fuvarınm bu sene; balkanlara

rası bir mahiyet almakla kalmıyarak şü· 

mul çerçevesini genişletecek tam enter· 

nasyonal hususiyetler arzetmesi için ala

kalılar; başbakanımızın verdiği direktifler 
dairesinde çalışmaktadrrlar. Bu sene de
miryol ve denizyol tenzilatının daha ge
niş olacağı, İzmir belediyesince gelenle-

İstanbul, 22 (Telefonla) - Milli kü-
me maçlarına bugün de devam edildi ve 
Galatasaray Taksim stadyomunda İzmi
rin Ü çok takımiyle karşılaştı. 

İlk hücumu yapan galatasaraylılar, 
dördüncü dakikada penaltıdan birinci 
goHerini yaptılar. Bunun tesiriyle oyun 
hızlaştı. 14 üncü dakikada Süleyman, i
kinci Galatasaray golünü attı. İzmir ya
vaş yavaş enerjisini kaybediyordu. Ga
latasaray 34 üncü dakikada üçüncü, 38 
inci dakikada dördüncü gollerini yaptı 
ve devre bu vaziyette bitti. 

İkinci devrenin onuncu dakikasında 
İzmirlıler ilk sayılarını yapabildiler. Fa
kat bundan hemen bir dakika sonra Nec
det Galatasaraya beşinci sayıyı kazan

dırdı. 16 ıncı dakikada Süleyman, 19 un
ca dakika gene Süleyman altıncı ve ye
dinci Galatasaray goUerini yaptı. İzmir
liler 21 inci dakikada bir ve 39 uncu da
kikada da bir sayı yaptılar. Oyun bu su· 
retle 7 • 3 Galatasaraym galibiyetiyle 

rin sıkıntı çekmemesi için şimdiden ted· 
birler aldığı, yiyecek ve içecek madde
leriyle otel ve lokantalara, eğlence yer· 
lerine, nakil vasıtalarına narh konacağı 
haber verilmektedir. 

Bugün, hipod
romda saat 16.15 
de ilkbah,ar at ko. 
şularmın uçun
cüsü yapılacak

tır. Koşuların he. 
men beşinde de 
bir tek favuri E; ··s. 
termek imkansrz
drr. Bunları sıra
siyle gözden ge
çirerek en çok 
şansı olanları a. 
yırmağa çalışalım: 

Birinci koşu: 
Üç yaşında yerli yarım kan ve halis 

kan taylara mahsustur. İkramiyesi 190 
liradır. Mesafe 1200 metredir. Bu ko. 
şuya yalnız üç at yazılmıştır. B. Saffet 
Arıkan'm Uğuru ile B. Kara Osmanın 
Diclesinin aynı kuvveti gösterecekleri 
tahmin edilebilir. 

İkinci ko§u: 
Üç ve daha yukarı yaşta halis kan 

İngiliz at ve kısraklarına mahsustur. 
İkramiyesi 320 liradır. Mesafe 1400 
metredir. Bu koşuya çoktanberi koşu
sunu görmediğimiz B. Halim Saidin 
Cojain'i, B. Akifin Betıyarı, B. Asım 
Çırpar'ın Dandisi, B. P. Loraine'nin 
Modası, B. İsmail Tekçenin Çelenk'i 
iştirak etmektedir. Bu koşuda geçen 
hafta olduğu gibi Dandinin birincilik 
için çalışacağını ve Cojain'nin onun 
peşini bırakmıyacağı tahmin edilmek
tedir. 

Fakat 1400 metre gibi kısa bir me. 
safede çok çabuk olan ve rakiblerin. 
den beş, altı kilo eksik taşıyan Çelengi 
ve günü gününe uymıyan Betyarı da 
göz önünde bulundurmak lazımdır. İki. 
li bahis bu hafta bu koşudadır. 

O çüncü koşu: 
(Handikap) 

Dört ve daha yukarı yaşta yerli, 
yarım kan ingiliz at ve kısraklara mah
sustur. İkramiyesi 200 lira, mesafesi 
2100 metredir. Bu koşuya B. Salih Te
melin Ceylan ve Gülizarr, B. Arif Öz. 

ün Azadlısr, B. İsmailin Maksudu yazı. 
lıdır. Geçen hafta iyi bir koşu yapan 
Azadlı bu hafta daha az kilo almıştır. 
Rakibleri ise B. Salih Temelin kısrak. 

.. 

landır. Aralarında altı ve on kilo gibi 
büyük bir fark vardcr. Böyle olmakla 
beraber Ceylan ve Gülizarın birinciliği 
Azadhya kaptırmamak için çok çalışa
cakları anlaşılmaktadır. 

Dördüncü koıu: 
Üç ıyışında yerli ve halis kan İngiliz 

taylarına mah,sustur. İkramiyesi 540 u. 
ra, mesafesi 1800 metredir. Bu koşuya 
B. Salih Temelin Girgin ve Taşman. 
B. Fahri Halilin Baylanı ve B. Abme.. 
din Kayası yazılmıştır. Bu koşuya iJ
tirak eden bu taylar, bu yd Gazi koşu.. 
suna da iştirak edeceklerinden koşu bir 
kat daha enteresandır. İzmirdeki ko
şularda B. Salih Temelin tayları Bay· 
landan daha iyi formda olduklarını ia. 
bat etmişlerdir. Fakat sonbaharda her 
ikisini de geçen Dafya bakahm bu haf. 
ta ne yapacak? 

Bqinci lıoşu: 
Dört ve daha yukarı yaşta ve 1937 

yılı içinde koşu kazanmamış yerli ya.. 
rım kan arab ve halis kan arab at ve 
kısraklara mahsustur. İkramil}'esi 190 
lira, mesafesi 1400 metredir. Bu koşuya 
yedi at kaydedilmiştir. Geçen hafta bi· 
rinciliği kazanan Lale ve ikinci gelen 
Necib koşu kazandıkları için bu koşuya 
iştirak edemiyorlar. Üçüncü gelen Gü
ler, bu haftanın favurileri arasındadır. 
En tehlikeli rakibi de Sarıkuş'tur. Açık 

koşu olmasına rağmen Ünlü, Öncü ve 
Mebruk da outider olmaktan daha mü.. 
him bir vaziyettedirler. Çifte bahis 

dördüncü ve beşinci koşular arasında
dır. Koşulardan sonra geçen haftalarda 
da olduğu gibi büyük salonda istiyen.. 
ler dans edecek ve müzik dinliyebile
ceklerdir. 

Hergün öğleyin veya ikindiye doğru yağıp sonra kesilen şiddetli yağmurlara 
rağmen, Ankara yaza girmek üzeredir. Resmimiz, ağaçları yeşermiş, çiçekleri 
açmış olan Maliye bahçesinden sakin bir köşeyi gösteriyor. 
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Son derece müessir F L 1 T-maYli l<ulliinınız 
- •>_ ' • r -

... --REÇETELERiNiZi~~ 
( Sakarya Eczane ) sinden yaptırınız. Her istedi 

ğiniz yerli ve Avrupa ilaçları bulunur. Resmi, hususi müesse
sata azami kolaylık gösterilir. Ulus, Halk sineması sırasınd;, 
Telefon: 2018 Karıncalar kolay kolay ölmezler. Onları öldürecek f 

tesiri kat'i mayiler intihap ediniz • 

FLiT, bOtün haşarat öldürücü mayil~rin fevkindedir. 
90 muhtelif millet. onu tercihen kullanmaktadır-. Bu 
sabit olmuşt~r Flit'in formülü hiçbir vakit taklit edil
memiştir. FUT, kendis!nden beklenen iki şartı mükem
melen ifa eder. insana zarar vermez, fakat haşaratı 
kat'iyyen öldürür. Şüpheli mayileri reddediniz. Hakiki 
ve yegane Flit aldığınıza emin olmak için; siyah ku
saklı ve asker resimli sarı tenekeye dil< kat edjniz. 
• :9="~~ 

Varık/ara ve kö~elere biraz FLİT TOZU 
serpi11iz. Haşarat derhal telef (l/ur. 

Al{lıisar Belediyesin·d.en: 
Kapalı Zarf Usuliyle Elektrik 

Tesisatı Münakasası : 
Akhisarda elektrik santralının tevsii için Nafıa Vekalc~den 

-usaddak · · 'b' ı:rc:aö-ı-d-1....: tesisat 7-5-937 tarihınden ... pro1esı mucı ınce -s-- ilLA.l 

24-6-937 tarihine kadar 45 gün müddetle münakasaya kunulmuştu~. 
l - Bedeli kesfi 16400 lira olan ilokomobil ve su muamele tertı. 

batı bu iş için mu~akkat teminat 1230 liradır. . . . 
2 - Bedeli keşfi 10732 lira olan alternatör, tevzı tablosu, ırtı • 

bat nakilleri santral muhavvelesi, santral tenviratı, s~tcal çık{ş 
tertibatı, yüksek tevettürlü şehir ana kabl.osu ve şehır muhavve e 
merkezi, bu iş için muvakkat teminat 805 b~dır; . . 'bi top-

3 - Talipler her iki tesisata ayrı ayrı gırcbiloceklen gı 
tan bütün bu işler için de teklif verebilirler. . k le 

.. 4 - ~ksiltmeye- girebilecekler eksil~e şaı:mamesı m':n~~ . 
numunesı pro3· e fenni şartname ve keşıfnameyı l50 ~ d 

. ' ' d k apartmıanın a bıliııde Akhisar Belediyesinden ve İstanbul. a "1~b .
1
. den alabilir. 

elektrik mühendisi Hasan Haletten de bedelı mu 1 ın 
ler. d .. 

. . . . k u ahkamına ve or-5 - Eksıltmeye gıreceklerın eksıltme anun be 
düncü maddedeki evrakın tefeıruatnıa göre 24-6if.701Pe.rş_e~s. günü Akhisar belediyesindeki encümene saat ıs tıc te ı eruu 
lim etmeleri ilan olunur. (1266) 1-2185 

Ankara şehri imar 
müdürlüğünden: 

-

y . h' d 1324 numaralı adada 377 metre murabbaı vüsa~in -

d ki 
etnışe ır .. de .. l .. g~ üne ait iki numaralı parsel açık arttırma . ile 

e mar mu uru -'-ba be 1. a muhammen kıymetın -
td k B heı- metce mur- ı f ır 

~a rca btır. ~mn ihalesi 411MiraD 1931 ~·~~at 11 .. de ya-
e o an u ar . . minatı mu.-akkat.clerıyle bırllkte muracaat· 

pılaeakttt. Talıplerın te l-'!143 
lan i13n olunurr:,:·.,!(~1:_22:;:8~)~---"':"---;-:;---~:;~-

-P azar lık~ suretiyle eksiltme ilanı 
Eski h' Nafia Müdürlüğünden: 

şe ır _..:1:1· 1- h . 1 eksiltmeye vaz;cuutp ta ıp zu ur 
İki defa kapalı zarf ~s.ulıy e 

1 12 + 55G - 34 + 000 cı ki-
etmiyen Sivrihisar Hamıdıye _Y0 ~~~~ bedelli yeni şose imaliitı sı
Iometreler arasında 35665.34 hra · 4J maddesine tevfikan pazar-
naiye insaatx 249() numara1ı kanunun _ 
lığa kon~lmuştur. . 

Muvakkat teminat 2571.00 hradırNafıa Direktörlüğünde görüle
İnşaata ait her evrak her ~\T de vesaiki haiz olan istek

~ilir. Ev\<·eke ilan edilen şeraıt_da 1 .ın müracaat etmeleri. 

lıler iıeT gün vilayet.\ -Da-im_~_ı _en_cmne __ n_ıae_.;1~:20~5!!:6~~--;---_____ .Q63lt 

Kültür Bakanh~ Satınalma 
Komısyonu~~an : k bir senelik tahminen 

Bakanlık binek otomobil• ıçın alınaca .İsteklilerin şartna-
6340 litre benzin açık eksiltmeYC k?n~~~~.~~e ve eksiltmeye gi
meyi görmek için her gün Gereç dir~k~?r :~:at 14 de Gereç direk· 
receklerin de 7 haziran 1937 pazartesı gun d ğma yatırılmış :uı11-
törlüğünde satın alma komisyoı_ıuna mals~6 ;i.talı.k makbuzla mü
hammcn kıymet 1680 liranın temınatı olan l 
racaatlarr. (1301) 1-2240 

Nafia Vekaleti 
Samsun su isleri sekizinci 

' 

' 

şühe müheµdisliğinden: _ 
Kapalı Zarf Usuliyle Eksitme ilanı: 

: 

1 - Çarşamba ovasının kurutulması ameliyatından olmak üze
re Abdal :ırmağının ıslahı için projesine göre yap~ınlacak ameli -
yat ve inşaatıı: yapılması kapalı zarf usuliyle cksıltmcye . ~onuJ
muş ise de talıp zuhur etmediğinden yeniden 26-4-937 tanhınden 
itibaren bir ay müddetle ve aynı usul ile eksiltmchye çıkarılmıştır. 

2 - Keşif bedeli .32421 lira J2 kuruştur. Bu inşaat .için mevcut 
evrak şunlardır. 

A - Ameliyat ve inşaat resimleri . 
B - Keşif ve hula.scU keşif cedvelleri. 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
D - Hususi şartnamei fenni 
3 _..._ İkinci maddede vazılr evrak 162 kuruş mukabilinde Sam

sun su itleri 8 inci şube mühendisliğinden tedarik edilebilir. 
.{ - Eksltmcye ginnek için Nafıa Vekaletinden bu işleri yapa -

bileceğine dair. 937 senesine ait ehlivet vesikasına malik olma!an 
lbJmdır. 

5 - Eksiltme 27-S-937 ta.ribine müsadif perşembe günü saat 15 
de Samsunda au işleri 8 inci şube miihendisliği binasında toplana· 
cak eksiltme .komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

Talipler ihale saatından bir saat evveline kadar 2490 numarıtlı 
kanunun hükümlerine göre usulüne te.-Hkan hazıdaıım~ ~ mü -
hücJenaıit olan .zarflarını ıou işleri şube mühendisHğine makbu& 
mukabilinde vermiş bulunmalıdırlar. 

Bu fôaatten sonra g~len teklifler kabul edilmez pm;t~ca vaki o
lacak tdıider nazarı itibara alınmaz. 

ti - Bu ameliyatın muvakkat teminatı 2431 lira 50 kuruştur. 
7 - İşi üzerine alan müteahhit yüksek Vekaletçe ihalenin tas

dik olduğ:.ı kendisine yazı ile teblig- edildiği tarihten itibaren ıs 
gün içinde muvakkat teminatını k~ti teminata iblağ ve aynı za • 
manda müddeti içinde mukaveleyi noterlikten test:iie mecbur<lıır. 

(1165) 1--2013 

Etimesutta biı· hangar yapbrıJacak 
Türk Hava Kw-umu Geneli Merkezinden ; 

1) Etimesut'ta y<·.ptırılacak Türkkuşu hangar;~:_ .ı.nüş
temilatı1 :vahit f.iyat usuliyle ve pazarlıkla açık eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (27.709) lira (91) lc:uruştur. 
3 - Muvakkat teminatı: (2.078) liradır, 
4) Ebiltme 24 mayıs pazartesi, saat on be~!e Ankara

da 1 ürk Hava Kurumu r..ırekezinde yapılacaktır 
5) İstekliler, Türk Hava Kurumu merkezine uğrıyarak 

şartnameyi ft! sair evrakı görebilirler. 1-2146 

Kiralık kösk: ve hane 
' Kcçiören'dc çift asfalt cadde üzerinde ayrı ayrı baflçc -

teriyle... İsteyenlerin Lkköprü caddesinde 4 .numaralı Kereste 
mağuasına müracaat. Telefon : 3747. l--2168 

T EliilLW r -·-••'I 

P. T. T Umumi Müdürlüğünden: 
:;:_)unun 

Sahibi Evsafı N o. sı Tarihi 
Vilayeti N3.hiyesi 

Salih oğlu Mehmet Bağ 2/18 
Feyzullah o~lu Ahmet ve 3/11 
Ahmet oğlu Feyzullah ve 
Hasan oğlu Hasan; ( 
man kızı Canime ve Fey-
zullah ku.ı Zeynep \ e 
Emin kuı A vşe-.. 

,, 

" 
,, 
" 

3/ 67 

2/36 
3/55 

2/66 
3/49 

30.7.934 Ankara 

23-8-934 " 

28-8..934 

30-7-934 
'!.6-8-934 

8-8-934 
26-8.934 

" 

" 
" 

Etimesut 

" 

,, 

,. 
,, 

" ,, 

Semti 

" 

" 

il 

" 

Takdir 
Metre murabbaı olunan kıymeti 

yekfınu beher metresine 

Cıvarr 
,. 

" 

" 

" 
" 

9190 
643.? 

9879,25 

6892 5{ 

8271 

4135,50 
4368 

Lira Kuruş 
0() s 
00 'i 

00 

00 
00 

00 
oa 

5 

5 
5 

5 
5 

1stimlfik bedeli 
tutan 

Lfra l{uruş 
4S9 SO 
321 65 

493 

344 
413 

206 
'218 

62,50 
55 

77,51} 
40 

Meh.Det kansı Fatma ile 
kızı Fatma ve oğullan 
Ali, H::seyin ve Ahmc t 
Kara Ahmet oğlu Memet 
Hasan l:ızı Lyşe ve Ka
dir oğlu -'..li ve Has::m 
Kola İsmail oğlu Fehim 
Mehmet oğlu İsmail ve 
İsmail oğlu Ömer ve !s. 
mail kızı Ürkes ve Mus-
tafa kızı • 'z-;_~. ,, ~· '' 
Sait oğlu Salim ,, 2/60 ::::-8-934 '' ,, ,, 

J ,JU 

5028 
00 
00 

s 
5 

37 
251 

81' 
40 

Ahm~ • ..>ulu :":"emiş ,, 2/'!.26 14-"C-934 ,, " ,, ,, ) 
İsmail oğlu Mustafa ,, 'l/48 8-8-934 •• " )) 5884 

Koca öz; 
İsmail ) · ıı .Mustafa Tarla 2)47 8-8.934 " " ,, 8256 00 5 41; : 
Sa!t oğlu S- im Tacla 2/59 8-8-934 " " Taşocağı civarı 156 OO ~ 

165 
-40 

S~liJ1 o:-:lu Ahmet Bağ 2/ 158 12-8-934 " " ,, ,, 3308 ~. . . . 
Maı,.,,... 1t · -~1 c··· 316 18-2.935 ,, . '! ·-..: ıı::.k .c.ıı:•--lt tarla ve bağUrm mevlriı. takdır edden ~eti, 

- <44 • r.ıen ,, · onu ıçın ı ...... m a 'CU1K'."' • R' · ·· t1ac ilin 
Etimesutta in<>a ve tesis edilecek Radyo Diffüziyon ıst~sy •-·ı olaalar.ın sekiz gün saıf mda Bcledıye ıyasetuıe .mucacaa ı 

. ., 1 kl bu hususta ıtırazMM n• 1rr ve salıiı; 1 eri yukarda yazılmı~ oma a 1--2235 
olunur. (.UOO) 

00 5 294 20 

1 

Askerlik Subesinden: 
-» 

l - Ankilra Askerlik ~besinde .kayrtJı yedek 'Subay ve a..r;lceri 
memur1ann 937 yılma mahsus yoklamalarma 1-haıirandan itib.ı en 
başlanacak 30-haziran akşamı bitecektir. Yoklama sıra günleri aşa
ğıda yazılıdır. Yoklama için sınıflarına göre tayin edilen günler • 
de gelmeleri ve aşağıda yazılı vesikaları beraber getirmeleri ilan 
olunur. 

Yoklamaya gelecekler beraberlerinde 
şunları gtirecektir ~ 

A - Yeni çıkarılmış bir fotoğraf, fotograflı ve soyadı y.anl .. 
mı_ş nüfus cüzdanı, hizmet tezkeresi, tahsil derecesi, maluliyetine 
daır r.a~r, (Bu vesikaların .asıllar.iyle berabeı; bir defaya mahsus 
olmak uzere muı;addak birer suretleri.) 

. B - Sıhhi subaylar mühendis ve kimyagerler ve sanatkarlarm 
dıp.lomaları ve :hangi şubede ve i_şjcrde ihtisaııları varsa buna .ait 
vesıkalaruı nmı;addak birer suretleri. l 

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

Sınrfla~a göre şulıeye müracaat günleri. 
2 - .Pıyade yedek ımbaylar 1-6-937 sah &abahmdan 17-5 -93~ 

pazartesı akşamına kadar. J .ı. 
~üvari ve jandarma 8-6-937 sair, 9-6-937 ~artaınba akşamına kadaı 
fopçu t()..{)-937 pC'I'şembe sabahından 1Z~~J7 cumartesi öğleye 

kadar. · 
Levazım harita ve demiryolJarı 14-6-937 pazartesi sabahından 

l 7-6-937 per.şcmbe akşamına kadar. 1 

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 • 
b:ıhından 23-6-937 çarşamba akşamına kadar. ı 

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

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

Askeri sanatkarlar, tüfekçi, kamacı, makinist. demirci, maran· 
göz. saraç elektrikçi ve rütbesizler. 30-6-937 çarşamba Hbahından 
30-6-937 akşamına kadar. (1241) 1-2141 

Zara belediyesinden: 
Kapalı zarf usuliyle içme su font boru 

münakasası 

Musaddak projesi mucibince fenni prtnamesi, boru ~fna • 
mesi, muhammen fiat cetveli, münakasa prtnaınesi, Ulus ve Cum. 
huriyet gazeteleri idarehanelerinde marcut olup talipleri görebilir. 

Her bir rüsum masraf ve nakliyesi belediyeye ~it olmak ve Si
vas'ta teslim etmek ve her vagona (15) tondan aşağı tahmil etme· 
mek şartlariyle (8544) lira bedeli keşifli (102) ton muhtelif fatu • 
ra font boru ve aksamı mahsusası 19-5-937 den :itibaren bir ay müd
detle kapalı zarf usuliyle münakasaya konmuştur. Taliplerin % 7,5 
teminat akçesi ve muteber banka mektubu muvazzah adresleriyle 
münakasaya iştirak edecklerdir. 

ihale günü 21 • haziran-937 pazartesi giinü t:tlup saat (14) de 
Zarcı belediyesi encümeninde yapı1ac~ğmdan taliplerinin yevmi 
muayyende müracaatları ilin olunur. l_:zı39 

PEK Y A'KINDA [ Kıral eğJeniyor 

Ceyhan Belediyesinden : 
l - 26 numaralı istasyon&addesinin çarşı mebdeinden itibaren 

O 1- 430 - 1 + 106 kilometresi arasında 676 metre uzunluğundaki 
eski şose sökülerek yerim: yeni olarak Toprak bJe bazalt :tafından 
paket kaldırım ve kısmen amavud kaldırımı yapılacak ve iki yan
larına bordur dizilerek bir taraflı beton tevetUftr inp edilecektir. 

2 - Bu inşaat ve ameliyatın ~if tutarı (17832) lira 58 kuru.
tur. 

'3 - İhale 1.6.937 sah günü saat 14 de belediy~ salonunda, da. 
imi encümen huı:uriyle ve kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girmek için isteklilerin, Nafıa vekiletinden bu 
gibi işleri yapabileceğine dair 937 senesine aid ehliyet vesikaaı 
istihsal etmiş olmaları meşruttur. 

5 - lsrekliter teklif mektuplarını ihale saatincien önce 2490 nu
maralı (artırma, eksiltme ve ihale kanunu) hükümlerine uygun su· 
rette ih.ur ve tanhir ederek ihaJe saatindca öocc encümen reisli· 
ğine tevdi etmiş olacaklardır. 

6 - Saat 14 den sonra Terilece lı:teklif mektupları kabul edil
mez ve postada vuku bulacak tehirler na~n itibare alınmaz. 

7 - Bu işin muvakkat teminatı (1337) lira (75) kuruştur. 
8 - Fazla izahat almak; şartname n projeleri görmek istiyen

ler hergün mesai saati içinde fen işleri bürosuna baş vurabilirler. 
(1307) 1-2242 

ti 

oıuı-. 

lri;;<!le 
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PHILCO radyolarını bizden arayın Halil Nacı Anafartalar Caddeli 
No: 111Tdefon.1230 

l _____ A_n_k_a_r_a Belediye Reisliği_l_ıa_n_ıa_n ____ ı 

Halkın nazan dikkatine 
1 - Çarşamba günleri Yenişehirde kurulan pazar 26. mayıs-937 

tarihinden itibaren aynı günlerde ve Yenişehirde Tuna caddesin· 
de yeniyapılan pazar yerinde kurulacaktır. 

2 - Cuma günleri erkek lisesi civarında kurulan pazar kaldı • 
rılmıttır. Onun yerine 26. mayıs. 937 tarihinden sonra Yenişehir· 
de Tuna caddesinde yeni yapılan pazar yerinde cuma günleri de bir 
pazar kurulacaktır. (1310) ı.. .. 2243 

Ankara Ticaret ve sanayi 
Odasından: 

Ankara Ticaret ve Sanayi odasının postahane caddesindeki ar
sası üzerine inşa ettireceği ticaret odası binası kapalı zarfla müna
kasaya konmuştur. İhale 14 haziran 1937 pazartesi günü öğleden 
sonr saat ıs de odada yapılacaktır. En az elli bin liralık inpat yap. 
mış olduklrını resmi tasdikname ile ispat edecek talip ve müteah· 
bitler 15 lira mukabilinde odadan şartnameyi alabilirler. 

Tanınmış binek otomobilleri ile 
Dizel motörlü kamyonetlerin 

Ankarada Satış yeri için 

Sermayedar bir vekil 
Aranılıyor 

Alakadarların " O. K. " rumuzile 
istanbul 176 numrolu posta kutusu 

adresine mufassal mektup yazmaları. 

Devlet Demiryolları ve Limanlan Ümum 
Müdürfüğü Satmalma Komisyonu llanlan 

İLAN 
Malatya • Sivas iltisak hattında umumi tarife yolcu ücretlerin· 

den yüzde elli tenzilat yapılmıştır. Bu tenzilat, halen itletmeye a • 
çık bulunan Malatya • Hekimhan ve Sivaa • Çetinkaya kısımların· 
da 1.6.937 tarihinden ve diğer kısımlarında da itletmeye açıldıklacı 
tarihlerden itibaren tatbik edilecektir.. (1297) 1-2234 

Ankara l.e•azım Amirliği SatınaJma 
Komisyonu llinlan 

·--------------- ----------------
lLAN 

İdareleri İstanbul Jeqzım amirliğine bağlı müeneaat için ytla 
bin kilo aüt ve yüz bin kilo yoğurt 31 - Mayıs • 937 pazartesi günll 
uat 15 de tophanede utmalma lromiıyonunda kapalı zarfla ek· 
ailtmeıi yapılacaktır. Sliciün tahmin bedeli 11250 liradır. İlk te. 
alnatı 843 lira 75 kuruıtur. Yoğurdun tahmin bedeli 15000 liradır. 
ilk teminatı 1125 liraclır. Şartnameıi İltanbulda tophanede satın. 
alma komisyonunda görülebilir. İsteklilerin kanuni veıikalarile 
beraber teklif mektuplarını ihale aaatindcn 'Pir ua~ evvel komiayo. 
na vermeleri. (1206) 1 - 2082 

1LAJi 
1 - Harbiye. okulu 937 yarsubayları iç.in afağıda cinıleri, mik· 

tarları, tahmin bedelleri, fiatları yazılı efyaların hizalarında göa· 
terilen günlerde ekıiltmeleri Ankara harb okulunda mütetckkil ko
misyonda yapılacaktır. 

2 - İsteklilerin şartname ve nümunelerini görmek üzere her
gün, eksiltmeye gireceklerin muayyen gün ve saatte teklif mektup 
ve teminat makbuzlarile ve vesikalarını zarfların ve ekailtmelerin 
açılma saatinden bir saat eveline kadar komisyona vermeleri. 

Eksiltme Eksiltme İlk teminatı Miktarı 
Günü Saati tarihi Eksiltme şekli Lira Adet Cinai 

Pazartesi 14 7.6.937 kapalı zarf 709 1050 Portatif karyola 

.. ,, .. .. 
14,45 
15,30 
16,30 
17 

.. .. .. 
" 

.. ,, .. .. 
1302 

630 1050 Manevra 

867 1050 
591 1050 
749 1050 

sandığı 
Battaniye 
Kılınç 
Sırma kemer 
1-2241 

TÜRK HAVA KURUMU 

PiYANGOSU BVYVK 
2. ci keşide 11 - Haziran - 1937 dedir. 

Büyük ikramiye 
4 O • O O O Liradır 

Bundan başka: 1~000. 12.000, 10,000 liralık ikrami
yelerle (20.000 ve 10.000} liralık iki adet mükifat var. 
dır. 

Aynca: (3.000) liradan başlıyarak (20) liraya ka
dar büyük ve küçik birçok ikramiyelerle amortileri 
havi olan bu zengin plandan istifade etmek için bir 
bilet almaktan çekinmeyiniz •.• 

Ankara Belediye Reisliğinden: 
1 - Halde 7, 9, 13, 26, 32, 36 38 SZ/10 65 numaralı dükkanlarla 

.Samanpuarı caddesinde 1 harita numaralı dükkin ve mezbahada 
paçahane ile kahve ve lokanta 22.6.937 gününe kadar olmak üzere 
bir ay zarfında pazarlıkla kiraya verilecektir. 

Z - Bu dükkinlarm ayrı ayrı tanzim edilen şartnamelerini gör
mek ve her biri hakkında izahat almak istiyenler hergün hesap it
leri direktörlüğüne müracaat edebilirler. 

3 - İstekli olanlar muhammen kira bedelinin yüzde 7,5 niıbe· 
tinde teminat paralarını vemeye yatınp mukabilinde alacakları 
makbuzla birlikte cuma ve salı günleri saat on buçukta belediye 
encümenine müracaat edebilirler. (1285) 1-2213 

Underwood 
Yazı ve heaab makineleri 

Ankara acentaıı 
AKBA kitabevi 

Yazı makineleri tamir edilir. 
Tel: 3377 

Satılık 
İnpati bugünlerde başlayacak 

olan Ankara Bahçeli evler yapı 
kooperatifinin bir hissesi seyahat 
dolayııiyle acele satılıktır. 

Telef. 3102 
1-2210 

NAS1~1lAC1 
KANZUK 

En eski nasırları bile pek kıaa 
bir zamanda tamamen ve kökün
den çıkarır. 

Umumt deposu: İngiliz Kar.
suk eczanesi, her eczanetle l:.ulu
nur, ciddi ve müeaair 1>h nasır 
ilicıdu. 

Kolaylık-Şıklık 
Her ,., .... ewwel lıolırlılı •• , . , ••• , •• _ ....... ıs., ........ ,., 

lfl• , ....... ., •••• ... ••ıttlr-lıl· 
ı.u.,. ,,,.,... ,11ııı11 11. , .... ••· 
Mlf ......... H11t11I• ı-ıtı. YI• 
e•ıl•• ıe .. ıl~l•I ılllıeltfr wı •• 
feıllıl "8Nlıetlerde ~le ..... ,, •• 
••r••a. 

........ 7 1/1 ıı .. 11 .. ıtı~ ..... 

.. tıt ,.,. r•'"'• ı 

J. 
llTAllUI., ........ 

Thel -rdeıu 12 ille.••· .............. , ... , •41•1• •• ,. 
ti Ne.ı. .. rlfeMlıl leterl•lı. 
f'lrıu.-.ıııı. ~rtıı ıeu11t. 

KİRALIK ODA 
Aile yanında, banyolu ve möb· 

leli, ıerait ehven. Yenişehir Tu· 
na asfaltı biti,iğinde Yiğitkoşun 
s. 15 1-2211 

ahlık Möble 
Viyanada yaptmlmıt ve 

pek az kullanılmış misafir, 
yemek ve yatak odaları möbil· 
yeıi satılıktır. Devlet ti'iraaı 
yanında Alpaytürk sokak No. 
6 Hüaamettin Tugaç evinde. 

1-2238 

ZAYi 
1936 yılı Ankara kız liıcai ye· 

dinci ıınıftan aldığım nakil tez· 
keremi kaybettim. Yenisini ala
cağımdan eıkiainin hükmü yok
tur. 

İzzeddin Melihat 1215 
1-2236 

Satılık arsa 
Yenitchir Bomonti fabrikası 

civarında bilok olarak iki ev ya· 
pılabilecek bir arsa satılıktır. 
Taliplerin halde 4. No. ya veya 
2368 tele. müracaatları. 1.2190 

SablıkEv 
Kavaklıdere de fevkalade kon. 

foru olan 9 odalı ve salonları 
mevcud bir ev 1&tılıktır. lati • 
yenler 2452 numaraya telefon 
ederek izahat alabilirler. 

1-2231 

İmtiyaz sahibi ve BafDlU• 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Bapnuharrir Muavini Na• 
ıuhi BAYDAR 

Umumi nefriyatı idare 
eden Yazı İtleri Müdürü 
Mümtu Faik FENİK. 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

,fi 

Aııkara Valiliğinden: 

Mahallesi Sokağı Cinai 
Minlu milli Hanardı Ev 

• rahrirciler • 

Hanardı ,, 

.. Hanardı ,, 
Boyacıali Pazar yokuşu ,. 
Dıtkale Geç kapı ,, 
Dellil Karaca- Şamlıoğlu 

mescit 

Misakı millt Tapucular • 
latuyon Depolar 

n n 
Cebeci Hapiahane 

Kirgir 
mağaza 
Ambar 

Kapu 
No. 

11/20 

7/13 

9/ 22 

10/ 67 

6 
s 

3 

14 

3-A/162 
8/1 

Aylrlr 
MetrQke icar Dipozit 

No. L. K. L. IC. 
119 30 00 27 00 

117 

118 

124 

247 
365 

292 

144 

49 

10 00 

25 00 

35 00 

10 00 
2 50 

10 00 

16 70 

30 00 
16 70 

9 00 

22 50 

31 50 

9 00 
2 25 

9 00 

ıs 00 

27 00 
ıs 00 

MUttemilitı 
4 oda, 1 heli, 1 mutfak 
1 küçük taraça. 1 odunluk kl
mürlük. 
3 oda, 1 mutfak, 1 bofluk, 1 o
dunluk, bir miktar bahçe 
3 oda, 1 ıofa, 1 mutfak, 1 helt. 
1 odunluk 
3 oda, 1 hetı, 1 odunluk, 1 kiler, 
1 mutfak, 1 taraçL 
2 oda, 1 sofa, l helL 
1 oda. 

.. 
3 oda, 1 heJJ, 1 odunluk, 1 1ı:5-
mürlük, 1 mutfak, 
2 doa, 1 mutfak, 1 odunluk, l 
heli, 1 bofluk, 1 bahçe, 

dahilinde dükkin 10 ıs 00 13 50 
Hatuniye Cami Fırın 16/52 58 83 35 75 00 
Apğı Ayvalı mevkiinde 4596/50 M. bos 25 00 1 ~ Senelik icarı 

Yukarda evsafı yazılı gayri menkullerin 1.6.937 den 31.5.938 gayeıine kadar 1enelik icarmm lbaleal 
24.5.937 pazartesi günü saat 15 de yapılmak üzere açık artırmaya konulmuttur. 

Taliplerin hizalarında gösterilen dipozito makbuziyle sözü geçen gün ve saatte Defterdarlık aatıt 
komisyonuna müracaatları. (1152) 1-1998 

Ankara Vali1iğinden: 
Kıymeti Dipozlt 

Mevkii veya mahallesi Cinsi Miktarı Hi11e Miktarı Kapu Ada par. L. Kr. L Kr, 
Deliler tepesi (Küçük Eaat) Harap bağ 3560 M.2 Tamamı 100 300 00 22 50 
Deliler tepesi (Küçük Eaat) Harap bağ 5960 M.2 Tamamı 102 375 00 28 15 
Deliler tepesi (Küçük Eıat) Harap bağ 14640 M.2 Tamamı 104 1200 00 90 00 
Etlik Apğı Kuyu Yazraı Evli bağ 4 dönüm 1/4 14 325 00 24 40 
Necatibey, Itıklar caddesi Arsa 276 M.2 520/2211 211 676 5 390 00 29 25 

Yukarda evsafı yazılı gayri menkullerin mülkiyetinin ihalesi 27.5.937 pertembe günü uat 15 de ya
pılmak üzere açık arttırmaya konulmuttur. İhale bedeli nakden ve pefinen tediye edilecektir. 

İsteklilerin hizalarında yazılı dipozito makbuzlarile sözü geçen gün ve ıaattc Defterdarlık ıatıf ko-
miıyonununa müracaatları. (1167) 1-2015 

YENi SiNEMALAR HALK 
BU GECE Saat 20.30 da 

Komik Nqid ve arkadatları tarafından 

OÇOZLER 
Vodvil 3 perde 

Bay Nqit arabacı MEST AN ve 
HABİBE MOLLA rollerinde 

BOOUN GUNDUZ 

KÖR EBE 
Zevk ve ne,e saçan çok nefis bir film 

Sinema seansları: 11, 13, 14.45, 16,45 
Programa ilaveten: Ankara 1Chir atadın 
da yapılan spor ve gençlik 9enlikleri 

GU GECE 
SARAY ENTRiKALARI 

Framıs aaraylarınm lüb ve ihtipmı. 
sefahat llemlerini tasvir eden nefia 

müziklerle ıiislü phane bir aer 
İlaveten: İngiltere kıralı Samajeate 

VI cı JORJ'un taç giyme meruİlni ve 
19 mayıı münaaebetile Ankara tehir ata. 
dında yapılan spor ve gençlik ,cnlikleri 

GUNDUZ 

Türk inkılabında terakki hamleleri 
Türkçe ıözlü ulusal büyük film. 


