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Başbak.wrmrzın lstanbula muvasalatlarrna dair intibalar - Yukarda: Haydarpaşa 
garında karşılam§ - Aşağıda : Heybelide deniz banyosundan sonra - Ailesile birlik
te arabada. BB. Menemencioğlu ve Cemil Merdam Başbakanın köşküne gidiyorlar 

B. Numan Menemencioğlunun beyanatı 

Dış işler bakanı vekili 
Istaı~buldaki ten asların 

neticelerini anlattı 
Hatay anll!şmasının tatbiki 

hususunda Türkiye ile 
Fransa arasında fikir birliği var 

lstanbul, 27 (A.A.) - Anadolu aja·nsının bir muharriri, bugün 
Floryada Başbakan İsmet lnönü tarafından F ransanın Suriye f evkal<\de 
komiseri Kont dö Martel'e verilen yemekten sonra Dış işler bakanı 
vekili B. Numan Menemencioğlunu ziyaret ederek, gerek Suriye baş
vekilinin, gerek Fransanın Suriye fevkalade komiserinin dündenberi 
şehrimizde yaptıkları temaslar hakkındaki malUınatını rica etmiştir. 

Dıı iıler bakanı vlkili, şu beyanatta 
bulunmuştur: 

" - Suriye başvekili ile ve onu taki
ben lstanbula gelen Fransanın Suriye 
ali komiseriyle şahsen temaslarda bu _ 
lunduğum gibi, başvekilimin nezdinde 

cereyan eden görüşmelere de iştirak et
tim. Bu temasların münasebatımız için 

İyi neticeler vereceğinden ümidvar bu
lunuyorum. 

Görüşmelerimizin esasını, tahmin 
edeceğiniz veçhile, Hatay hakkındaki 

ispanya 

kararların tatbikatı ve aynı zamanda 
da Türkiye - Suriye münasebatı 'eşkil 
etmiştir. 

Hatay meselesinde türk - Fransız 
İ§birliği 

Türkiye ve Fransanın Hatay mu
karreratını tam bir fikir mutabakatı 

dahilinde teşriki mesai ederek samimi
yetle tatbik etmeğe karar vermiş olduk
larını. bu mülakatlarımız bize bir ke. 
re daha göstermiştir. Hatayın müstak· 
bel rejimi üzerinde cemiyeti akvam mec-

(Sonu S inci sayfada) 

hadiseleri 

Almanya ispanyanın kontrol işinden çekilmiş olmasına rağmen, 
yukarda bir resmini gördüğünüz A dmiral Gral lon Şpe zırhlısını da 
göndermek suretile illosunu kuvvetlendirmiş, bu euretle İspanyol su
larındaki alman gemilerinin sayısı 19 u bulmuıtm·. Jarand bölgesin
de tazv· 'erini artıral) asiler, Bask cephesinde de ileri harekete de
vnm e r. ellteclirler. ispanya hadiselerine aicl diğer haberler 3 üncü 
su,ytadadır. 
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!Kont dö Marteli 
. 1 b ' • ı stan ul da ! 
• • • • 
• • ! Suriye Fevkalade Ko- ! 
• • 
ı miseri Başbakanımızın! 
• • 
ı öğle yemeğinde ! 
• • 
! bulundu i • • • • ! lstanbul, 27 (A.A.) - Fransa. i 
! mn Suriye Fevkalade Komiseri i 
! Kent de Martel bu sabahki ekspres- i 
! le Paristen şehrimize gelerek Pera- i 
! palas oteline inmiştir. j 
ı Kont de Martel Sirkeci istas- i 
i yonunda Dış işler Bakanı vekili i 
i Bay Numan Menemencioğlu namr. i 
i na hususi katibi, Fransa Büyük El-i 
i çisi ve büyük elçilik erkanı tara. f 
i fmdan karşılanmıştır. ! 
i Saat 11,30 da Dış işler Bakanı ! 
i vekili B. Numan Menemencioğlu ! 
! Kont de Martefi kabul etmiştir. ı 
! Mumaileyh bundan sonra Florya- i 
! da Başbakan ismet lnönünün öğle i 
• •. d b 1 • • yemegın e u unmuştur. t • • i Bu yemekte iç işler Bakanı ve ! 
i C. H. P. Genel Sekreteri B. Şükrü ! 
i Kaya, Dış işler Bakanı vekili Nu. ! 
i man Menemencioğlu ile frans1z Bü-! 
i yük Elçisi de hazır bulunmuştur. ! 
i Kont de Martel yarınki Toros ! 
! ekspresiyle Suriyeye hareket ede. i 
t cektir. • 
• • t .................. ,.. ..... ,.. ..... .ıe. ............... .. 

Yuğoslav yanın 
Yeni Ankara 
Elçisi 

Blegrad, 27 (A.A.) - Yugoslav· 

yanın Selanik baş konsolosu Brnnko 

Acemoviç Ankara orta elçiliğine tayin 
edilmiştir. 

Acemoviç 1888 de doğmuş, tahsilini 
Belgrad üniversitesinde bitirdikten son
ra hariçte ve bilhassa Nevyork, Vaşing
ton ve Marsilyada vazifeler almiştır. 

1928 de orta elçilik müsteşarlığına ter
fi etmiş ve hariciye nazırı Marinkovi
çin hususi kalem direktörlüğünü yap· 
mıştır. 1932 denbcri de Selanik baş kon-

i 
solosu bulunmaktadır. 

Acemoviç bir çok yugoslav ve ec
nebi nişanlarını hamil bulunmaktadır. 

1

Tunceli'deki harekat 
Seyit Riza, yanındaki şakilerin 

kaçmamalan için bunlara 
seyitlik fermanını okutuyor 1 
lslahat programının askeri harekata 
muvazi olarak tatbiki devam ediyor 

Elaziz, 21 (Hususi mrette gi
den arkadaşımız bildiriyor) -
Seyid Rıza etrafında toplanan, fa
kat askeri kıtalarımızın ağır bası§· 
ları karşısında kaçmağa bCJ§lıyan 
çapulcuların dağılmasına meydan 
vermemek için kendisinin Seyid
lerden olduğunu gösteren ferman
ları bu cahillere merasimle okut
makta ve bu suretle üçbeı cahili 
iğlale çalışmaktadır. Seyid Rıza· 
nın çok süslü giyinen genç karısı· 
nın, yetmişlik kocasını ve çapul
cuları tqci ile uğrCJ§tığı haber a
lınmııtır. Köyleri ve yaylaları kı
talarımız taralından işgal olunan 
muhaliller öteye, beriye dağıl
mışlardır. Bunların araştırılmala
rına devam olunmaktadır. T akib 
neticesinde kıtalarımız taralından 

yakalananlar veya kendiliklerin
den gelenler adliyeye teslim olun
maktadır. Kirmiç ve Kondancı 
köyleri teslim olmak için 24 •aal 
mühlet istemişlerdir. 

Bayındırlık ve ıslahat progra
mımızın daima askeri harekata. 
muvazi olarak büyük bir intizamla 
tatbikine devam olunmaktadır. 

Bu cümleden olarak Tunceli nalı· 
ası modern silindirlerle teçhiz e
dilmiş, bayındırlık işlerine yeni
den hız verilmiıtir. Yeni ziraat 
programının tatbikine de ba§lanJ
mıştır. 

Keşil kollarımız Seyid Rızanın 
izi üzerinde bulunmaktadırlar. 

Haydaran ve Abbaslılardan yeni
den 34 şaki teslim olmuşlardır. 

B. Hitler bir nutuk verdi 

Almanyanın hedefi: 
Dış politikada ve ekonomi 

sahasında tam istiklal 
Vürtemburg, 27 (A.A.) - Hitler burada yüzbin nümayişçinin ö

nünde büyük bir nutuk söylemiştir. 
Hitler önce Almanyanın ekonomi politikasını anlatarak bu poli

tikanın Almanyanın dışarıya karşı tam ekonomik istiklalinin temini
ni istihdaf eylediğini ve bunun enternasyonal işbirliğinden Alınan

yamn çekildiği demek olmadığını söylemiştir. 

Bundan sonra Almanyanın her
kesle iyi tnünasebat idame eyle
meye ve herkesle sulh içinde yaşa
maya azınetmit olduğunu kati bir 
lisanla bildirmit ve demiştir ki: 

"- Fakat bir takım enternasyonal 
vaıd ve garantilerin ciddiyeti hususun• 
da bihakkin şüphe etmekteyiz. 

Bu cümleden olarak Doyçlandın tay
yareler tarafından bombardımanından 

sonra alakalı memleketler mahfillerinin 
kollektif tedbirler sayesinde muhafaza 
edileceği ümidile ve dileğile halisane 
bir tarzda karışmazlık komitesine av
det ettik. Laypzig kruvazörüne karşı 

yapılan taarruzlardan sonra enternas
yonal tesanüdün sulhun muhafazası ted. 
birlerine yol açmasını bekledik. Kont
rola iştirak eden bütün devletlerin mlit
terek bir nümayişini istedik, taki va· 
tans makamları bir devlete karşı değil. 
fakat bütün devletlere karşı geldiklerini 
anlasınlar. o kadar mutedil olan bu tek
lifi bile kabul ettirmek mümkün olma· 
dı. Fakat biz alınanlar bundan Alman· 
yanın mukadderatını bu gibi müessese 
veya anlaşmalara terk etmek gibi bir 

1 
gaflet gösterdiğimiz takdirde neler o
labileceği neticesini istihraç edebili-
riz. ( Sonu 3. üncü say/ad• ) 

Dltlılilllkltlı ~~©r lh©lr~IK~itll~rö 

A t yarışları çok güzel geçti 
İstanbuldaki maçlarda Fener Galatasarayı 2-1 

yendi. Günes ve Besiktas berabere kaldılar 
llkbahar at koşu.. 

]arının dün yapı

lan sonuncusu çot 
zevkli olmuştur. 
Koşulara aid r::.f· 

siliit 6. ıncı sayfa
mızdadır. 

!stanbulda miin 
küme maçların• 

devam olunmuş. Fe
ner Galatasarayı 

2-1 yenmiştir. Gü. 
ne~. Bcşiktaş'la be.. 
rabere kalmıştır. 
Maçların tafsill

tı s. ınci sayfamız
dodır. 



2 ULUS 
ÜCRETLİ MEMURLARIN 

BAZILARI HAKKIUDA 

Mısırda Tiyatro Çıkarılan . 
QD a Kararnamenın 

• IF'öırk@lt a un a Vc§1t@lli'ilDYY®,. M t . 
Koş ko ş D B ®dl Ü c§\ tc§l ır~ ll@l ıro • Ü~etı~;ı büdcelcdn mauaf ter6b-

G ördüğüm iki piyesten birini bir tuluat kumpanyası, diğerini dev
letin tiyatro tnıpu o ·n ''Fırkat - ul - vataniyye" artistleri oy

nadı. Her iki akşam için, Kahire Operası binası bir hayır cemiyetini'D 
menfaatine kiralanmıştı. y AZAN-----

Mısırlı ailelerin Bayanları a· ~ . 1 
şağı ıocaıarda çarşafsız ve şapka- Bur han Belge 
lı olarak yukarı localarda ise çar-
şaflı ve hazan hatta berberi kıya
f etrnde oturuyorlardı. 

Parkeede hemen hiç kadın görül
müyordu. Buna mukabil, pek çok sa
rıklı vardı ve bunlardan ancak bir kıs
mı Ezherli idi (1 ). Seyircilerin ancak 
% 4 ü kadındı. Bunun için olacak ki, 
Mısırda, tiyatro ve sinemalarm kadın-

lara mahsus günleri varmış. 

Tullıat kumpanyasının kendisine 
ve en iyi artistine, halk ağzı ile Kış -
Kış diyorlar. 

J{ış-Kış, o akşam hiç de tuluatçı dene· 
miyecek bir piyes oynadı. Piyeste 

Karakuş'un hükmü tahlil edilmekte i
di. Fakat Arabçada, daha doğrusu bu 
piyeste, hüküm kelimesi, "rejim" mu
kabili olarak kullanılıyor, Karakuş 

bütün maiyeti ve saray erkanı ile bir
likte tilrk, halk ise arap gösteriliyor. 
du. 

Bilhassa Küçükağa'nın uşağı yani 
Kı9-Kış, özbeöz ha k çocuğu ağzı ve 

mantığı ile konuşuyordu. 

Piyesin düğümü, Karakuş ile uşak 
arasrndaki bir konuşma ile bağlanıyor 
ve bir çok maceralardan sonra gene i
ki adamın muhaveresiyle çözülüyordu. 
hükmün sertliğini bilen ve halkın bun
dan bizar olduğunu duyan Karakuş, 
t-.bdil kıyafetinde bir kaçakçı ve es
rarkeş kahvesine geliyor. Bu kahvenin 
bir türlü icar alamıyan sahibi Küçük-
ağa, uşağına karşı gayet sert ve merha
metsiz bir adamdır ve Karakuş,un ya
kmlarmdandır. Bütün kabahati uşa-
ğmdan biliyor ve onu, icarı gene ala
mazsa, sopa ile tehdid ediyor. Öyle ki 
Karakuş ile yalnız kalmca kiminle ko
nuşduğunu bilmiyen Bunduk (uşağın 
adı), gerek Küçükağa gerek Karakuş a
leyhine ağzına geleni söylüyor ve ara
larmda şu muhavere cereyan ediyor: 

- Canım neden Karakuş'u bu ka
dar itham ediyorsun. Hükümet işi bu 
kadar kolay mıdır sanry,orsun? 

- İki hafta için beni emir yapsm
lar, bak halkın nasıl yüzü güler ... 

B u sahneden sonra, Karakuş yok. 
tur ve hUkmeden Bunduk'tur. 

Ve "Karakuşi hüküm" dediğimiz şey
ler asıl bundan sonra başlıyor. Arada, 
tabii, ezcümle Bunduk ile sultanın bir 
gözdesi arasında sevişme sahneleri var
dır. Fakat kadın bu dediği dedik olan 
vezir'in Küçükağa'nm aptallığı ile 
meşhur uşağı Bunduk olduğunu bilmL 
yor. Nitekim oyunun sonunda Bun
duk'un karısı olmak zilletine kat1ana~ 
rak zavallmm hayatını kurtarıyor. 

Böyle tarihi denecek bir mevzuu, 
Mrsırlr Tulfiat kumpanyası arızasız, so
ğukluklar yapmadan ve güldürmeğe de 
düşündürmeğe de muvaffak olarak oy
nadı. Halk ağzı ile yalnız Bunduk ko
nuşuyordu. Öteki artistler, hep düzgün 

arapça kullanıyorlardı. 

Fırkat - ul - Vataniyye'nin temsil 
ettiği piyes, "Yetime" isminde yerli fa. 
kat "adapte" tesiri bzrakan bir piyesti. 

''Yetime,, de, evin kızı ile beraber 
yetişmiş olan bir genç kız evin Paris.. 
ten tahsilden dönen oğlu ile sevişiyor
du. Bunların evlenmesine mani olmak 
için, kızr zor1a, evin kahyasma nik§.h
hyorlar. Delikanlı, avdetinde, bunu öğ
renince, anasiyle baasının hilelerini 
anlıyor fakat kızın evlenmek mecbu_ 
riyetinde kalmış olmas.ıru bir türlü an· 
lamıyor. Dramatik bir oyun sonu sah
nesinde, kızın kendisini bütün bunlara 
rağmen sevmekte olduğunu kabul edi
yor. Fakat kendisine bir başka erkeğin 
eli değmiş olmasını bir türlü hazmede
miyor: 

.. - Şimdi sen artık kirlendin. 
Deyince, ktz: 
- O halde senin sevgin nerede kal-

(1) Mısırda, sarık, mutlaka ilıni sı· 
nrftaıı ıolmıya delalet etmez. 

dı? Sevginin vücud ile ne alakası var 
dır? 

Cevabrnr veriyor. Tatmin edemediği 

ni anlayınca, kendi!li pencereden aşa· 
ğı atıyor ve perde çığlıklarla dolan sah
nenin üzerine kapanıyor. 

piyeste, muhafazakarlığın bir ten-
kidi yapılmakla beraber, dışa-

rıda oturan seyircilerde hakim zihni
yetin hilafında bir tarzı halle gidile-
miyor. 

Fırkat _ ul - Vataniyye artistleri, 
bazı yerlerde tiyatromsuluğa kaçmak
la beraber iyi oynadılar. Bilhassa "Ye
time'' rolündeki genç kadın, J:tütün pi
yesi kendi iç acılarırun bir aynası ha
line koymağa muvaffak oldu. Kendi
si ve oynayanların çoğu müslüman i
di. 

Bilhassa bu piyesi seyrettikten 
sonra, Mısır sahnesi hakkında, insanda 
çok iyi bir intiba kalıyor. 

Mısırda, Almanların "küçük sahne'' 

dedikleri "Kabare'' sanatı da bir haylı i.. 
leridedir. Bunun da artistleri arasın

da pek çok müslümanlar vardır. Solo 
yahud duetto şeklinde şarkılı danslar, 
mevzuları pek üstünkörü olmakla bera
ber zengin bir sahne dekoru ve kalaba
lık bir ''girls" malzemesiyle yarı ala· 
franga yarı yerli revüler, her akşam 
yüzlerce müşteri bulmaktadır. Hatt§ 
denilebilir ki, Bedia'nın tiyatrosunda 
verilen bu ak~arnlar, Kahirenin alafran
ga kabarelerinin çoğundan, hem eğlen
ce hem sadece sanat itibariyle üstün
dür. 

Burhan BELGE 

Kastamonide park 
Kastamoni (Hususi) - Kastamoni

nin şark tarafında saat kulesinin bu-
. lunduğu küçük tepe güzel bir park ha

line getirilmektedir. Evelce mezarlık 
olan bu tepe ağaçlandırılmış, su get!
dlmiş, çiçeklendirilmiş, iki güzel ka
meriye yapılmıştır. Kasta.moni halkı ak
şamları serin hava almak için bu tepe
ye gitmektedir. 

Cumartesiden pazartesiye 
Son tatil günleri ankaralılara 

yarolmadı; o anka.rlılara ki eğlence 
az olan şehirlerinde bütün bir ça
lışma haftasının yorgunluğunu din
dirmek için ancak cumartesi ve pa. 
zar için hazırlanan, veya a.rtcak tatil 
günlerinde cazib olan bazı toplan
tılarr beklerler. Cumartesi akşamı 

çiseliyen yağmur çalgılI bahçeleri 

boş bıraktı. Dünkü pazar, bava, 

beş on gün evelki seli akla getiren 

kara bulutlarla kaplı idi. Fakat ilk

bahar at yarışlarının son günü, An

kara ipodromu, biç görülmemiş ol. 

duğu kadar dolu, ve mübalegasız 

b ü t ü n A n k a r a , ipodrom. 

da idi; yağmurun rağmına, fırtına. 

JJın rağmına,. tozun rağmına ...• 

Yarışlar heyecanlı oldu; tuvalet

ler türk kadınının yüksek zevki ile 
mütenasibdi; Kızıl ayın piyangosu 

tek bilet kalmıyacak derecede rağ

bet kazandı; akşam üstü gazinoda 

yer bulunamadı. 

Ankara gülmek, eğlenmek, tatil 

günlerini medeni §ehirlerin hepsi 

gibi neşeli geçirmek istiyor. Bu, 

derin bir hazla kaydedilmesi Mzım 

gelen bir merhaledir. - N.B. 

lerindeki tahsisattan verilen ve kadro
ları Bakanlar heyeti kararile tatbik e
dilmekte bulunan dairelere yeniden alı
nacak ücretli memurlar hakkındaki ka
rarnmeden dünkü sayımızda kısaca 
bahsetmiştik. Ehemiyetine binaen ka.. 

ramameyi aynen yazıyoruz: 

"1937 büdcesinin E cedveJine (mas.. 
raf tertibinden ücı·et alanlar) dahil mas
raf tertiblerinden birçoğuna geçen se

neki ücretlere nazaran mühim zamlar 
yapıldığı görülmüş ve bu kadroların 
istilzam ettiği masraf, tealluk ettiği ter
tiblerdeki tahsisatları dahilinde oldu
ğundan lüzum gösterilerin zamlarm ka
bulünde tahsisat noktasından mahzur 
görülmemiş ise de ücretli vazifelerde 
çalışanlar hakkında teadül esaslannm 
tatbiki, maaş ve ücretler arasında tea
dül temini noktasından zaruri olduğu 

gibi bu husus Büyük Millet Meclisi en
cümenlerinde müzakere edilmekte olan 
barem kanununun bazı maddelerinin tadi 
li hakkındaki layiha ile hükümetçe 
kabul ve teklif edilmiş olduğu cihetle 
yüksek tahsil görmüş olanların 1936 ma
li yılı kadroları ile tesbit edilen ücret
lerini iki sene ve yüksek tahsil görme_ 
miş bulunanların da üç sene müddetle 
almamış oldukları takdirde bu zamlar. 
dan istifade ettirilmemeleri ve hizmet 
müddetlerine göre istifade edecekleri 
zamlardan istifade edememeleri ve hiz
met müddetlerine göre istifade edecek
leri zamların ise kadrolarına daha faz
la zam yapılmış olsa bile ücretlerinin 
tekabül ettiği memuriyet maaşları ile 
bunların bir derece üstündeki maaşlar 
arasında.ki farklara maksur kalması ve 
bu kadrolara dahil ücretli vazifelere ye
niden alınacakların gene tahsil derece
leriyle diğer vasıflarına göre girebile
cekleri maaşlı memurluk derecesinin 
ancak bir derece yükseğine aid maaşın 
emsali hasıhnı tekabül eden miktarda 
ücret verilmesi suretiyle tayinleri mu
vafık olacağı Maliye vekaletince teklif 
edilmiş, bu teklif İcra vekilleri heyetin-

ce kabul olunmuştur.,, 

Gerede köylerinde 
telefon 

Gerede köylerinin hepsi telefonla 

biribirlerine bağlanmak üzeredirler. 

Gerede jandarma kumandanı bu işe el 

koymuş, telefonsuz köyleri tesbit et. 

miş, bunlara telefon konulması için ge

reken tedbirler alınmıştır. 

Şairin çocuğu 

Şair - Zan edersem bizim küçük 
benim son şiirimi ateşe atınış ! ... 

Karısı - Canrm, zırvalama: Daha 
okuma bilmiyor ki a tsm 1 

lstanbulda plaj ücretleri 

lstanbulun bazı plajlarında, kapı. 
dan girerken duhuliye, içeride kabi
ne ve saire parası diye, bir adamdan, 
70 • 80 kuruş a.hndığı için şikayet o
lunduğunu gazeteler haber veriyor
lar. 

Bu sıcaklarda o plajlar buraya ge. 
tirilse ankaralılardan gündeliklerini 
bile verecekler bulunmaz mı! 

intihara teşebb,üsü.n bir bC1§ka 

türlüsü 

Amerika sınema artistlerinden 
Joan Rogers'i mahkeme, lngiltere'de 
olduğu gibi Amerikada da bir cürüm 
sayılan intihara teşebbüsten dolayı 

yüz dolar cezaya mahkfun e~=:~ir. 
Fakat bu "intihara teşebbüs,, ün ma
hiyeti nedir, bilir misiniz? 

Joan Rogers bir ic:Wiaya girişmiş 
ve yaya olarak 2.000 kilometre uzak
ta Tempara §ehrine gitıniş ve bu &u
retle 15 kilo zayıflamı§tD'. 

Mahkeme, birdenbire bu kadar za
yıflamağı artistin hayatına kasdet. 

28. 6 -1937 

Tuzla hazırlanan mallar 
Dış pazarlara salış yapanlara ne 
kadar prim verileceği teshil edildi 

3078 sayılı tuz kanununun 34 üncü maddesi; memleket içinde ha.
zırlamp tuzlu veya salamura halinde yabaıncı memleketlere çıkarıl
makta olan peynir, zeytin, balık, deri ve bağırsak gibi maddelerin 
hazırlanmasında sarfedildiği tesbit edilecek tuzların her kilosuna 
kar,ı sahiblerine bir prim verilmesini amirdir. 

Posta 
geç kaldı 

Dün yağan yağmurlar dolayısiyle 
posta treni 6,5 saat kadar bir geri kal
ma ile saat 15,20 de gelmiştir. 

Tarih kurultayına İzmir
den kıymetli eserler 

gönderilecek 
lstanbulda Dolmabahçe sarayında 

toplanacak olan Türk Tarih Kurumu 
kurultayında bir de sergi vücuda getL 
rileceği için İzmir ve Bergama müze
lerinden kıymetli ve tarihieserlet is· 
tenmişti. İstenen eserlerin ambalajı ya
pılmağa başlanmıştır. 

Ilgın kaplıcası 

asrileştiriliyor 
Şifa kabiliyeti yüksek olan Ilgın 

kaplıcasına halkın gösterdiği alakayı 

göz önünde tutan evkaf, buranın ısta

hı ile modern bir hale konulması için 
hazırlıklar yapmaktadır. Bunun için 
evkaf umum müdürü kaplıcayı gezmiş, 
tetkik ve keşifler yaptırmış, bir rapot 
hazırlanmasını istemiştir. Ilgm kabJı

cası, önümüzdeki yıl bütün ihtiyaçları 
karşılayacak şekilde yenileştirlecektir. 

·········-······································· . . 
i HAVA i . . .................................................. 

Dün hafif yağmur vardı 
Dün şehrimizde hava sabahleyin bu

lutlu iken öğle üzeri rüzgar ve gök gü
rültüsü ile birlekte çisenti halinde ya· 
ğış başlamış ve akşama kadar ara ile 
davem etmiştir. ısı 26 derece olarak kay 
de dilmiştir. 

Meteoroloji işleri genel direktörlü
ğünden verilen malfunata göre d\in yur
dun orta Anadolu mıntakasında hava 
kapalı, diğer mmtakalarında bulutlu 
geçmi~tlr. Dünkü yağışlar en çok Muş 
ve Kastamonuda karametreye 1 kilogram 
su bırakmıştır. Dün en düşük ısı Erzu• 
rum. Kayseri ve Ulukışlada s. en yük
sek ısı da Diyarbekirde 34 derece olarak 
kaydedilmiştir. 

mek istediği tarzında telakki ederek 
onu bahsettiğimiz cezaya çarpmış

tır. 

Suçlunun davacıdan aldığı öc 

Gazetelerin mahkeme sütunlarma 
hiç göz gezdiriyor musunuz? Mah
kemelerde insanı hüngür hüngür ağ
latacak ve kahkaha ile güldürecek 
hadiseler oluyor. Zaten mahkemeler, 
hadiselerin hesabmm görüldüğü yer
ler değil midir? Mesela şu vakaya ba
kınız: Ak.sarayda bir kadının zorla 
evine girmekle zan albnda bulunan 
bir genç, beş buçuk ay hapis cezası 
hükmünü giyer giymez yerinden fD'
layıp davacı kadmı bir yumrukta 
nakavt ettikten sonra öcünü almcaya 
ve polis yetişip kadını kurtarıncaya 
kadar döğmüştür. 

işte bizde "hem suçlu hem gÜçlü" 
adı verilenler bu gibilerdir. 

Westminister sarayındaki saatler 

Londradaki avam ve lordlar ka
maralarm.m toplanmakta oldukları 
W estminister sarayında tam 25 tane. 
dwar saati varmış, ve bunlardan hiç 
biri doğru zamanı göstermezmiş. Bu
nun farkına varan bir mebus, büti.iıı 
bu saatlerin e&ektrikleftirilerek hep 
birden işlemesinin zamanımız icabla
rına uygun olacağını ileri sünnü~ ve 
saray nazırı da bu müracaati c' "....-ıİ. 

yetle dikkate alacağını vadetmiştir. 

Bu prim malın ihraç edildiği 
tuzla fiabnın altıda beşi kadardır. 
Dahilde sarf ve istihlak edilecek 
tuzlu balıklar için verilecek prim 
mikdarı ile bu maddelerin hazır
lanmasında lazım olan tuz mikda
rırun tayi·ni Ekonomi ve Gümrük 
ve inhisarlar bakanlıkları tarafın
dan tesbit edilmesi, aynı madde 
hükümlerine göre, lazım gelmek
tedir. 

İhraç edilmekte olan maddelerden, 
peynir, zeytin ve balıklar için sarfı ıa_ 
zım olan tuz mikdan her iki bakanlıkça 
müştereken şu şekilde tesbit edilmiş
tir. 

14 kilo h~bile 1 teneke beyaz 
peynir için 
100 kilo k~ peyniri irin 
100 kilo zeytin (mahsulü tuzla
mak için) 
100 kilo salamura zeytin için 

Kilo 

2 
15 

12 

Torik lakerdası 100 kilosu için 29 
Palamut lakerdası 100 u için 28 
Palamut karnı yarık 100 kilosu 
için 34 
Torik karnı yarık 100 kilosu için 40 
Palaml!t vonozu karın yarık 

100 kilosu için 
Paçal taze tuzlu (her nevi balık) 
100 kilosu için 

20 

25 

Kolyoz birinci tuzlaması 100 ki. 
losu için 40 
Kolyoz tuzlaması 100 kilosu için 60 
Koloridya 100 kilosu için 38 

36 Hamsi ,, 
Likorinoz ,, ,. 
Uskumru ,. ,. 
Sardalya ,, ,, 
İstavrid ,, ,, 
Çiroz kuru ,, ,, 
Tütün kıhç (tahta) 
sin 100 kilosu için 

,, 
.. .. 
,, 
" 
" tirsı, Mer-

Sazan, turna, yayın, yılan 100 

35 
24 
3() 

30 

31 

30 

kilosu için 42 
Ecnebi memleketlere çıkardan pey. 

nir, zeytin ve balıklar için kanunun em
ri mucibince verilecek primlerin tedi
yesi şekli vapur acentaları veya şimen
difer idareleri tarafından alelusul güm
rüğe verilecek manifesto veya bamame· 
ler üzerine mahalli gümrük idarelerin
ce !§zrm gelen tetkiklerin ifasrndan 
sonra bu malların ihraç edildiğini bil
diren ihraç şahadetnamelerinin inhisar 
idarelerine ibrazında ihraç olunan ma
im safi kilosu mikdarı üzerinden yu
karıdaki listede yazılı olduğu veçhile 
bunların her birisinin şekil ve hazırlan. 
m.alarına göre sarfı kabul edilmiş bulu
nan tuz nisbetleri dairesinde sarfedil· 
diği tesbit edilecek tuzun behe rkilosu 
için mıntaka tuzla fiatmm altıda be<:j 
nisbetinde yani 2,5 kuruş prim tahakkuk 
ettirilecek ve tahakkuk ettirilen bu pri• 
lerıi.n itası keyfiyeti inhisarlar baş ve 
müstakil müdürlüklerince; ihracatçılar 
tarafından inhisarlar idarelerine veril
miş olan dilekçe ve ihraç şahadetname
leri ve bunlara dayanılarak tanzim edL 
lecek ikişer nüsha prim tahakkuk cet
veller.i aynca bir tahrirata leffen gön
derilmek suretiyle inhisarlar umum 
müdürlüğünden sorulacaktrr. 

Tanzim edilecek cetvellere malın 
cinsi, ihraç tarihi, sahibinin ismi, mah
red, daralı ve safi mikdan, malın cin
sine göre yüz kilosu için sarfı kabul 
edilen tuz mikdarı, tuz sarfiyat yekunu 
ve tahakkuk ettirilen prim mikdarının 
dercedilmesi l~znndır. Bu primler in
hisarlar umumi müdürlüğünden alına... 
cak mezuniyet emri üzerine sahiblerine 
ödenecektir. 

Ci·nsiyetleri belli olmayan 
iki çocuk 

Bartın memleket hastanesine cinsi· 
yetleri belli olmıyan iki çocuk getiril .. 
miştir. Bunlar ne kız ve ne de oğlandır 
biri dört, diğeri altı aylıktır. Bir hilkat 
garibesi olarak hem kıza hem de erkeğe 
benziyen bu yavrulara küçük olduktan 
için ameliyat yapılamamış ve asıl cinsi
yetlerinin meydana çıkanlması için icah 
eden tıbbi müdahalenin ancak on sene 
sonra kabil olabileceği yavruların baba
larına anlatılmıştır. 
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Leipzig buhranı devam j 

.!:r'.:~~:~~~~~::::~~7. ispanya işlerinin iki cephesi 
§'.~~::=:~~~;::?..;~ ispanyol sularında 1 Asile~ Jarama'da 
kaç~orpi~=~~1~~J::u:::::~:::~;~ 19 Alman gemisi var 1 tazyikı· arttırdılar 
alman hükümetine bildiriyor. 

2 - A1manya, Londra karışmazlık 
komisyonundan 12 haziran tarihli anlaş
ma mucibince, Valansiya limanının Ö -

nünde dört devlet - lngiltere, Fransa. 
Almanya ve 1 tal ya - gemileri tarafından 
bir nümayiş yapılmak suretiyle Valan. 
gİya hükümetinin cezalandırılmasını ta-

leb ediyor. 
3 - Valansiya hükümeti, denizaltı 

gemilerinin torpil atmadığlDı ve bahis 
mevzuu olan günde bu gemilerin li
manlarından bile ayrılmadığını bildiri-

yor. 
4 - lngiltere ve Fransa, tahkikat 

yapılmadıkça Valansiya \imanı önünde 
yapılacak nümayişe iştirak edemiyecek

lerini bildiriyorlar. 
5 - Almanya ve l talya, karışmazlık 

komisyonundan ayrılmamakla beraber, 
murakabe \•azifesini görmiyeceklerini 

bildiriyorlar. 
6 - Bu kadarı iyi; fakat Almanya. 

kanşmazlık komisyonunu bu karardan 
haberdar ederken şunu ilave ediyor: 
''Almanya bundan böyle kendi menafii
ni ve gemilerini, VaJansiya kundakçıla
rının taarruzuna karşı bizzat kendi ve
saitile himaye ve bu himayeyi bu kabil 
caniyane sui kasdlerin tekerrürüne mani 
olabilecek vasıtalarla temin etmeğe azm 

etmiştir.'' 

Bütün teh,ike; Almanyanın bu teh
didinde ve bu tehdidini yapmak için de 
donanmasının kuvayı külliyesini lspan. 
ya sularında toplamasındadır. Filhakika 
Almanya'nın karışmazlık komisyo. 
nundan çekilmemesi iyi bir alamettir. 
Fakat acaba Leipzig hadisesini kapan· 

mış mı telakki ediyor? Kapan·mamış ise 
ne yapacak? Bu defa bir şey yapmamak 
kararında ise, tekerrürü takdirinde na· 
sıl bir hareket hatb takib edecek? işte 
lngiltere, Fransa ve Sovyet Rusya dev· 

let adamlarını ve s\lfüa bağlı olan bü
tün memlt k:!t zimamdarlarmı düşündü
ren mesele budur. Gerçi Almanyanın 

savurduğu tchdid, istikbale aid hareket 
için gibi görünüyor: "Almanya bundan 
böyle menafiini ve gemilerini kendi bil· 
diği gibi müdafaa edecektir.'' diyor. 
Fakat Almanyayı böyle bir harekete 
sevketmek için mesela, Franko'ya aid 
bir deniza1tı gemisi bir aiman harb ge· 
misine torpil atarsa ne olacak? Çünkü 
her şeye rağmen, Leipzig kruvazörüne 
karşı yapıldığı bildirilen tecavüz hadise. 
si etrafında mübhemlik ortadan kalk
mış degildir. 

1 - Lcipzig kruvazörüne hakikaten 
torpil abldı mı atılmadı mı? Bazı İngiliz 
mütehassısları, büyük harbta İngiliz 
bahriyelilerinin ortada denizalb gemisi 
bulunmadığı halde, vehme kapılarak. 

ve samimiyetle denizaltı gemileri gör· 
düklerini iddia ediyorlar. Alman bahri
yelileri de yam!mış olabilirler. 

2 - Böyle bir tecavüz yapılmış olsa 
bile, bunu, V alansiya hükümetine karşı 
Almanya'yı tahrik etmek için Franko 
yapmış olabilir. Çünkü Valansiya harbi
ye vekili Bay Prieto, namus ve şerefi 

üzerine yemin ederek tecavüzün Valan· 
siya deniza!b gemileri tarafından yapıl
madığı ve ogünkü vaziyete nazaran, ya. 
pılmassna imkan olmadığını bildirmiş

tir. Almanya ve ltalya'nın idda etti· 
ği gibi, karışmazlık komisyonunu torpil 
lemek için bu tecavüzün Valansiya hü
kümeti tarafından yapılrnış olması ihti
mali, harbiye vek'linin bu samimi soz
leriyle, bertaraf edilmiş oluyor.. Hem 

karışmazlık komisyonunu torpillemek • 
ten Valansiya hükümeti bir kazanç te
min edemez. 

Velhasıl bu tecavüz hadisesi etrafm
da bu kadar suallerin varid olması. tab. 
kikat yapılmaksızın, Valansiya hüküme
tine karşr harekete geçilmemeai lehine 

Berlin, 27 (A.A.) - Havas ajansı

nın muhabiri bildiriyor: Almanya kont
rol sisteminden çekildikten sonra ispan.. 
yol suları açıklarındaki harb donanma
sını bu ayın 23 ünde Graf fon Spe kru • 
vazörünü göndermek suretiyle kuvvet
lendirmiştir. 

Şimdi hepsi de modem olmak üzere 
19 alman gemisi İspanya kıyılan açık -
larmda bulunmaktadır. Bu kuvvetler iki 
cep zırhlısı, beş hafif kruvazör, 12 torpi
to'dan mürekkebtir. Ayrıca Ültramodern 
4 tane denizaltı vardır. 

Almanya amirallrk dairesi bir müd
dettenberi cüzü tamlarının mevkii hak -
kında malilmat vermemektedir. Halbu
ki İspanya harbmın başlangıcından beri 
her gün bu bapta malumat verilmekte 
idi. 

B. Musoliniye atfedilen bir makale 
Roma, 27 (A.A.) - Havas bildiri -

yor: Popolo d'İtalia gazetesi, bizzat B 
M usoliniye atfedilen başmakalesinde, B. 
Nevit Çemberlayn tarafından yapılan so
ğuk kanlılxğa çağırmanın kiyasetli ve 
zamanında bir hareket olduğunu teslim 
etmektedir. 

Gazete, İngiliz başbakanının yanlxş 
haberler neşreden gazeteleri kapatmak 
zamanın gelip gelmediğini avam .ıt.ima
rasından sorduğunu hatırlatarak, kıtaat 

sevkiyatx hakkında yabancı memleket
lerde dolaşan telaş verici muhtelif ha -
berleri şiddetle tenkid etmekte ve anti
faşist alemin, 1936 temmuzundan beri, 
Moskovanın emriyle hareket eden hakiki 
suçlular çetesinden başka hiç bir şeyi 
temsil etmediğini bildirmektedir. 

ltalyan bmınr lakayd . 
Roma, 27 (A.A.) - Havas ajansının 

muhabiri bildiriyior: İtalyan gazeteleri 
İspanyol sahillerin in kontrolu hususu
nun İngiliz ve fransız donanmalarına 

tevdi edi mesini teklif eden plan hak
kında biraz lakayd bulunmaktadırlar. 

Bu alakasızlık son 48 saat zarfında 
Londra, Paris, Ber,in ve Roma arasın
da vukua gelmiş olan diplomatik birçok 
temasların bir neticesi sayılmaktadır. 

Bununla beraber salahiyetli mahfiller 
Almanya ile İtalyanın fransız . ingiliz 
planım kayıt ve şartsız o arak tasvib 
etmelerini ve Roma ile Berlinin hal ve 
vaziyete uygun bir hattı hareket takib 
eylemelerini hiç de ihtimal dahilinde 
görmemektedir. 

kaydedilecek argümanlardır. Ve mantı· 
kan Almanya da Fransa ve İngiltere gi. 
bi hareket etmeli idi. Halbuki Almanya, 
derhal tecavüzün yapıldığı ve bundan 
V alansiya hüküm etinin mesul olduğu 
neticesine Vartru§ ve ceza tertih edilme. 
sini istemiştir. 

Almanyanm takib edeceği hatb ha
reket ne olacak? Galib bir ihtimale göre 
buna henüz Almanya da karar vermiş 
değildir. Almanya, bu siyasetin.in lngil
tere ve Fransa Üzerinde husule ge. 
tireceği akisleri tetkik ebnekle meş
gul gibi görünüyor. Akislerin şi<L 

detli olduğunu hissederse, pek o ka. 
dar ileri gitmiyecek. Esasen arka 
kapı da açık bırakılmı§tır. Fakat 
vaziyeti müsaid görürse, hem Valansiya 
hükümetine bir darbe indirmek. hem 
alman hukukunun müdafaası bahsinde 
pek hassas olduğunu göstermek, hem de 
yeni alman silahlarmın azameti hakkın
da dünyaya bir fikir vermek için nüma
yişkar bir hareket yapmak istiyecektir. 
Garib tecellidir: "Silahların parlaklığı" 
ile nümayiş, eski Almanyanm da siyase
ti idi. 1905 Fas buhranı. 1909 Bosna -
Hersek buhranı. 1911 Agadir buhranı. 
Fakat 1914 senesi yazında aynı nüma
yişkar hareket büyük harbı doğurdu. 

Almanya hala mütenebbih olmamış 
gibi görünüyor. A. Ş. ESMER 

fKraı Karol Varşovada 

Romanya krah Karo] 

Samimi nutuklar 
1 eati edildi 

Varşova, 27 (A.A.) - Kıral Karol 
ile cumhurreisi Mosicki dün akşam Var. 
şova riyaset şatosunda verilen ziydfet· 
esnasında nutuklar söylemişlerdir. 

Mosicki bilhassa şunları söylemiş
tir: 

''- Majestelerinin ziyareti seneleı
denberi iki memleketi birleştiren ıabı
talarm delilini teşkil eden vakayi silsi
lesine iJave edilen yeni bir haleftir ... 

Kırat Karol da ezcümle demiştir ki: 
"- Dost ve müttefik astı milletin 

hükümet merkezinde bulunmak ve Ro
manyanın takib etmekte olduğu tesanüd 
siyasetinin çerçevesine mükemmeıe-n gir 
mekte olan ittifakrmızın sağlam bağ

larını gösteren hararetli tezahürata 
şahid olmakla derin bir sevinç hissedi
yorum.,. 

Varşova, 27 (A.A.) - Bükre~teki 

Lehistan orta elçiliğinin yakında l,üyük 
elçiliğe çıkarılacağı haber veriliyor. 
Varşovadaki Romanya elçisinin de ay
nı suretle terfi edileceği öğrenilmiş

tir. 
Posen, 27 (A.A.) - Romanya krra

h Karo! Posen garnizonunun merkezi 
olan Biedruski'i bugün ziyaret etmiş ve 
resmen buradaki piyade alaymm ku

mandanlrğına tayin edilmiştir. 

, ,UÇUK DIS li ABERLER 1 
X Münib - Himalaya alman cemi· 

yeti azasından Baner Fritz Bechtold ve 
Dr. Von Krauss, Himalaya alman sefer 
heyetinin geçenlerde kazaya uğradığı 

Nanza bölgesine gitmek üzere Hindis· 
tan'daki Lahora doğru bugün tayyare 
ile hareket etmişlerdir. 

X Belgrad - Devleti koruma mah. 
kemesi komünist propagandası yapan on 
kişiyi on ile on yedi ay arasında muhte
lif kürek cezalarına mahkum etmiştir. 

X Constovn - Bethleem steel Com
pany amelesinin takriben yüzde yetmi
şi, yani dört bin kişi, dün tekrar işe baş· 
lamışlardır. İşçiler hiç bir hadise vuku
bulmasdan fabrikaya girmişlerdir. Fab· 
rikarun etrafına grevciler tarafından di. 
kilen nöbetçiler kaldmlmıştrr. 

X Dantzig - Nasyona] - sosyalist 
matbuatı serbest şehirde nazilerin ikti
dar mevkiine gelmelerinin dördüncü yıl
dönümünü tesid etmektedir. 

X M o s k o v a = Sovyet bir
liği mimarlarının ilk kongresi 16 ha
zirandanberi devam etmekte olan me_ 
saisini bitirmiştir. Kongre sovyet mi· 
marlarına düşen vazifeleri teferrüatiy
ı~ tetkik ve tesbit eylemiştir. 

AN KARA BiRASI 

Madrid, 27 (A.A.) - Franko kuv
vetleri Jarama mıntakasında tazyikle
rini arttırmışlardır. Bu kuvvetler bila 
fasıla hükümetçilerin mevzilerini bom.. 
bardıman etmişler ve milislerin tahas.. 
sün etmiş oldukları erişilmez mevzile. 
ri araştırmışlardır. Frankoculann tay. 
yareleri birçok istikşaf hareketleri 
yapmışlardır. Bu bölgede düşmana şid. 
detli bir hareket icra edileceği tahmin 
edilmektedir. 

Guadalajara cephesinde 
Madrid, 27 (A.A.) - Havas Ajan~ 

sı muhabirinden: Düşmanın Guadalaja.. 
ra eyaletinin şimalinde bir kaç günden. 
beri müşahede olunan harekatı dün de 
devam Ptmiştir. Siguenza civarında hü
kümetçilerin tayyareleri düşmanın ef
rad yüklü kamyonlardan mürekkeb bir 
kafilesini dağ ıtmış ve tahrib etmiştir. 

Ôteki cephelerde 
Londra, 27 (Hususi) - Hükümetçi 

kaynaklardan bildiriliyor: Madrid cep. 
hesinde ufak tefek çarpışmalar müstes. 
na olmak üzere işara değer bir şey 
yoktur. Avila eyaletinde asilerin bir 

topçu düellosundan sonra yapmağa kal
kıştıkları taarruzlar püskürtülmüştür. 

Almeria ve Grenada cephesinde kıta. 
larımız birçok esir almışlardır. 

Bask cephesinde kıtalarımız kuman.. 
da heyetinin gösterdiği yeni müdafaa 
hattına yerleşmişlerdir. Kıtalarmuz bir 

asi müfrezesini pusuya düşürerek bun. 
lara 200 den fazla telefat verdirmişler. 
dir. Santandeı civarında asi kuvvetle
ri dağıtılmıştır. 

Bask cephesinde 
Asi kaynaklar, Franko kuvvetleri 

askeri harekatı şimdilik Biskaya böl. 
gesinde teksif etmiş oldukları için hep 
bu bölgeden bahsetmektedirler. 

Bilbao'nun işgalinden sonra şehir. 

de hayat yavaş yavaş normal seyrını 

almaktadır. Kapanmış olan dükkan ve 

müesseseler yavaş yavaş kapılarını aç.. 
maktadırlar. 800 den fazla milis asi 
kuvvetlere sığınmıştır. iaşe işi de nor. 
mal safhaya girmiştir. 

Havaların bozuk gitmesine rağmen 
askeri harekat devam etmektedir. Asi 
kuvvetler Santander'de birkaç noktayı 
zaptetmişler, mühim bir endüstriyel 

merkez ve demiryollarmm birleşme 

noktası olan Valmaseda'yı kuşatmışlar. 
dır. Santander'in cenubu garbisindeki 
mevziler de işgal olunmuştur. 

Bir hükümetçi yük gemisi batıTıldı 
Alikante'den bildiriliyor: Hüviyeti 

bilinmiyen bir denizaltı gemisi, Valen. 
siyaya yiyecek götürmekte olan Kabo 

Palos yük gemisini batırmıştır. Tayfa. 
lardan dördü boğulmu~. 44 ü de bir ba.. 
hkçı gemisi tarafından kurtarılarak A.. 

Hkante'ye getirilmiştir. 

F astan gelen lejiyonerler 
Cebelüttarık, 27 (A.A.) - Eduardo 

Bato ismindeki asi top çekeri son gün
ler zarfında lejyoner ve gönüllü olmak 
üzere Algesirasa on binden fazla faslı 
nakletmiştir. 

Bu kıtalar gemiden çıkar çıkmaz 

trenle Malaga ve Kadikse sevkedilmiş
lerdir. 

B. Kompanis'in bir nutku 
Barselondan bildiriliyor: B. Kon· 

panis radyo ile neşrolunan bir tebli
ğinde yenı Katalonya hükümetiniıı bir 
harb hükümeti olması gerektiğini söy
lemiş, tek gayesinin zaferi çabuk ka
zanmak olduğunu, generalite reisliğin
den ibaret olan vazifesine hükümet reis_ 
liği vazifesini de ilave edeceğini bil· 
dirmiştir. 

Sulu bir 
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ı...~ a ... ~ ı n i c m a ı i j 
Türkiye - Irak 

CUMHURlYET'te Yunus Nadi, 
Türkiye ile Irak münasebetlerine 
dair yazdığı bir baımakalede diyor. 
kic 

" ••• Herhangi fikir ve maksadla o.. 
tursa olsun sulha layık olduğu kıy. 
meti vermiyerek harbi kolaylıkla ve 
hafiflikle tervice mütemayil olan fa. 
hıslar ve heyetler modern insanlık 
telakkisinde barbarlık devrinin vah. 
şilerinden daha vahşi, daha canavar 
mahluklar ve çetelerdir. 

Türkiye ile Irak 15.akal Yakm ye 
Orta şarkta sulha muhabbetle hiz.. 
m~tte ittifak etmiş iki komşu devlet 
olmak haysiyetiyle de açık ve ideaJ 
bir siyasette birleşmişlerdir. Sulha 
sevmek ve onu ayakta tutmak için 
kafi derecede kuvvetli olmağa ihti. 
yaç vardır. Her iki komşu ve kardeı 
devlet bu hakikati de pek iyi kavra. 
mışlardır. Bu şartlar içinde lrakın is. 
tiklaline kemalile sahih bir devlet o.. 
larak dahili idaresince alabildiğine 
inkişaf etmesi elbette Türkiyeyi aa.. 
cak memnun kılan çok mesut bir va.. 
ziyet olur. 

Vekillerimizin Bağdadı ziyaretleri 
münasebetiyle bir daha tecelli eden 
bu hakikatleri tebarüz ettirirken 
komşu ve kardef memleketi tü.rk 
kalblerinin bütün heyecaniyle bir da.. 
ha selamlamakla bahtiyarız .•• ,, 

TAHTADAN PARA 
KURUN'da Hasan Kumçayı, im.. 

zası ile fıkralar yazan Asnn Us, ''Tah. 
tadan para,, başlığı albnda yazdığJ 
ş.on fıkrasında diyor ki: 

''Amerika da Blain şehri belediye.. 
si uğradığı mali zorluklara çare oL 
mak Üzere hükümetin müsaadeai ile 
tahtadan para yapmıf, bu suretle 
yaptığı 150.000 dolarlık parayı mec.. 
huri olarak tedavüle çıkarmıı. Bir 
müddet sonra bütçe muvazeneai hi.. 
sıl olunca belediye idaresi tahta pa... 
ralan hakiki dolarla değiştirmek İL 
temiş. Fakat piyasaya çıkanlua 

150.000 dolardan yalnız 50,000 i ge. 
tirilmiş ve değiştirilmiş. Geriye kalu 
100,000 dolarlık tahta paralarm ne
rede kaldığını anlamak İçin tahkika.. 
ta girişilmif ve anlaşılmış ki yÜz bm 
dolar kıymetinde olan tahta paralar 
her cins meskukattan nümune toplı. 
yan meraklı dünya kolleksiyonculan 
tarafından altın mukabili olarak .._ 
tm alınmış imiş! 

Dilimizde meşhur bir tabir var
dır. Hayat sanahnda mahir olan ve 
herhangi bir sabada olursa olsun ge.. 
çinme yolunu bulan adamlar ıç.ın: 

"parayı ta§tan çıkarll'., deriz. Ameri.. 
kalı Blain belediyesinin bu muvaffa. 
kıyeti de şunu ispat ediyor ki, idare 
sanatında mahir olanlar İcab edince 
parayı tahtadan da çıkanyor !,, 

B. Hitler bir 
Nutuk verdi 

(Başı 1. inci sayfada ) 

Londrada şuna kanaat getirilmeli • 
dir ki: bu sefer yaptığımız tecrübe bize 
asla unutmıyacağımız bir ders oldlL 
Bundan böyle bu gibi hallerde milleti
mizin istiklalini, hürriyetini ve şerefini 
bizzat kendimiz koruyacağız. Ve emni.. 
yetimizi bizzat kendi kuvvetlerimizle te
min eyliyeceğiz. Çok şükür bugün kendi 
kendimizi himaye edecek derecede kuv. 
vetli bulunuyoruz. Bu hadiselerden çıkar 
dığıımz bu netice daima meri kalacaktır 
ve ne parlamentoda söylenen nutuklar 
ne de devlet a amlarının hitabeleri bizi 
bu fikrimizden döndüremez. 

Almanya ve kollektil anlCJ§malcu 
Bundan böyle hiçbir kimse kollek • 

tif anlaşmalara karşı suiniyet beslediği· 
mizi iddia eyliyemez. Eğer 12 hazi
ran tarihli kollektif anlaşma iyi ne~ 
ticeler verebilse idi bu y-0lda 
daha ileri gitmenin faydalı olup oı.. 
mıyacağr düşünülebilirdi. Mademki kol
lektif anlaşmaların bu en ufağı bile, kol
lektif işlerin yürümediğini göstermiştir. 
Bız bunu bir ihtar olarak telakki ediyo
ruz. Ta ki günün birinde çok daha va
him bir meselede aynı şekilde inkisan 
hayale uğramıyalım.,. 

gıdadır. 



4 ULUS 

[ Yabancı basında okuduklarımız J 
Karsta çıkan "Kars" gazetesinde 

"bir makinistin fedakarlığı" başlığı 
altında, bozuk ifadenin tipik bir ör
neği diye gös~erilebilecek yarım sü
tunluk bir yazı okuduk. Alelade bir 
haberi şairane bir ifade ile şişirmek is
temenin, hele yazan basit bir fikri bi
le anlatmak kabiliyetinden mahrum o
lunca, ortaya nasıl garibeler çıkaraca
ğltıı göstermek için bu yazıyı zikret
mekten kendimizi alamıyoruz. Yazı 

şöyle başlıyor: 

28-6-1937 
!!l!''"'M'&• 11 PPQ 1 WlW:, 

ULUS'un Tercüme 
kitabları 

Fransız hükümetine geniş 
salahiyetler neden lizımdır? 

ayni salahiyetler on beş gün sonra pla
nı olmıyan fakat kendisine em.niyet e
dilen Puankare'ye verildi. 

Dörtte bir ucuzluk 
Seri halindeki satışlarda a~ağı· 

daki fiatlardan dörtte bir indirile
cekti.ı-. 

Büyük sayfa Kurus 
Bir konferans 42 25 

Bernar Şov 
insanlığın Hali 302 75 

Andre Malro D ostane bir hafızaya malik olan ba

zı mebus arkadaşların hatırlatmak 
ltitfunda bulundukları gibi biz her t~ 
mayüJden bütün Sı08yalistler Laval kabi
nesine geniş salahiyetler vermeyi red 

ederken, yalnız ben bu harekette bir 
doktrin veya şaşmaz prensip bağlıhğı 
bulunmadığını ; bu reddin geniş salahi

yet fikrine karşı değil, fakat bizden bu 
salahiyeti istiyen hükümetin takib etti. 
ği politikaya karşı olduğunu belirtmeye 

ehemiyet vermiştim. 

Yanılıyor muydum? Muayyen bir işte 
kullanılması reddedilen geniş salahiyet
lerin, bizzat prensipin de reddi icab e
der miydi, Bu salahiyeti red edenlerin 

de iktidarı ellerine aldıkları ve onu b,a
kikaten icra etmek istedikleri takdir. 
de ona malik olmaktan memnuniyet 
duyacaklarını farzetmek ihtiyatlı bir 
hareket değil miydi? 

Bugünkü hükümetin bu salahiyeti 
daha evelce istememekle hata etmiş oL 
dugu kanaatindeyim. Bunun delili 
şudur ki şimdi bu salahiyeti vermeye 
yanaşmak istememiş olan senato azala
rından bir çoğu, kabine iktidara gel
diği zamanlarda istenmiş olsaydı, yeni 
seçimin yarattığı cereyana kapılarak 
ve başlangıç halinde olan tecrübeye 
emniyet göstererek, buna muvafakat 
etmekten geri kalmryacaklardı. 

B. Leon Blum, cumhuriyetçi mu
hitlerde hala muannid bir şekilde devam 
edegelen bazı batıl itikadlara karşı gel 

memek, ayni şeyi istemiş olan diğer 
hükümetlere karşı evelce alınmış olan 
durumu tekzib ediyor görünmemek is
tedi. Buna muvaffak oldu ve şimdi ik

tidarın aralarında parçalandığı ve 
ekseriya entrikalarının kendi iradesi
nin yerini aldığı gruplar, tali grup!ar. 
delegasyonlar, bürolar, komisyonlar. 
tali komisyonlar ilah. önünde her hafta, 
her gün ve günde bir kaç defa hare
ketlerinin hesabını vermekten çekin
medi. Partisinin kuvvetli disiplini ve 
kendisine karşı beslediği kıymetli em
niyet işinde yardımcısı oldu. Fakat, ta

bii demokrasinin kontrolu altında ol
makla beraber mütemadiyen hükünıet
le icraatı arasına girecek yerde icraatın 
umumi heyeti üzerinde hüküm verect:k 
bir kontrola tabi olarak iş gören mo
dern bir hükümet lüzumunu ileri sür

müş olsalardı, B. B.um ve arkadaşları, 
hususiyle o kadar çalışkan ve sempa
tik finans bakanı Oryol kendilerinı ue 
büyük ve lüzumsuz zahmetlerden, gliç
lüklerden kurtarmış olurlardı. 

V ukarıda ·•batıl itikad'' tabirini 
kullandım ve bu kelimeyi s~l

miyorum. Burada icra kuvvetinin Jrud
retıi ve teşrii kuvvetin zayıf olduğu 

zamanlardan kalma itiyadlar mevzuu 
bahistir. Şimdi vaziyet tam aksinedir, 
grupların, tali grupların, delegasyon
ların, büroların, komisyonların ve tali 
komisyonların fasılasız müdahaleleri 
yüzünden zayıflamış olan bir hüküroe. 
tin, hakiki kuvvetler olan ve kararlan 

Tefrika No. 62 

••••••••••••••••••••••••••••• • • 
: '' .... bugünkü hükümetin : 
: ba salahiyeti daha evelce iste- : 
: memekle hata etmİ§ olduğu ka- • 
• • • naatindeyim. Bunun delili şu- : 
: dUT ki şimdi bu salahiyeti VeT- • 
• • 
: meye yanCl§mak istememi§ o- : 
: lan senato azô.larrnd an birço- : 

• : ğu kabine iktidara geldiği z.a- • 
: manlarda İstenmiş olsaydı, : 

• : yeni seçimin yarattığı cereya- • 
• • 
: na kapılarak ve ba§langıç ha- ! 
• /inde olan tecrübeye emniyet : • 
: göstererek, buna muvafakat ! 
: etmekten ğeri kalmıyacaklar- : 
• dı ... ,, : • 
••••••••• YAZAN: ••••••••• 

Pol Bonkur 
Eski başbakan, Halk cephesi azasından 

üzerinde müteselsil ve tezadlı nüfuz
lar icra eden sağların veya solların bü
yük dış kuvvetleri önünde daha da ha
fiflemesi istenmiyorsa bize başka me
todlar lazımdır. 

Bir hükümete reddedilmiş olan şe
yin diğer bir hükümete bahşedilme'>i 

keyfiyetinden duyulan sıkıntıya ge
lince, itiraf ederim ki bu bana, ifratlı 
bir vesvesenin eseri görünmektedir. 

Her halde şurası aŞ:Ikardır ki geniş sa
lahiyetler emniyetin azami şeklidir 

Bunun itirnad edilen hükümetlere ve
rilmesi ve edilmiyenlere verilmemesin
de şaşılacak ne vardır. 

Esaen asıl dava da burada değil mi
dir? Mücadele siyasidir ve artık hiç bir 
bükü.metin vazgeçerniyeceği bir hükü
met şeklini tarafdarlariyle aleyhdar
ları arasında olmaktan .z.iyade hü
kümetin tarafdarlarıyle aleyhdarları a
rasında cereyan etmektedir. 

Fakat hükümet tarafdarlarınm. 

muhalefetin geniş salahiyetler isteme
sine karşı mücadele ederken, kullanı
lacağı yeri tenkid edecek yerde bizzat 
bu saiahiyetleri tenkid etmekle vaktiy
le işlemiş oldukları büyük hatanın ha
la şaşkınlığı içinde bulundukları Ear

kedilmektedir. 

H. arbtenberi, yani liber:l bir e~o~omi
nin yıkılması - hatta en garıbı bu

günkü hükümet tarafından bile asla 
bunu kabule yanaşmamakla beraber 
ister istemez bir dirije ekonomiyi ~a· 

ruri kıldığı zamandanberi, geniş <ıala 

hiyetler istenildiği her defa, daima ek. 
sik kalan, bunun ne için istendiğinin i
zahı oldu. 

Her defa mı? yanılıyorum. B. Kay
yo vaktiyle geniş salahiyetler istediği 
zaman, bunu ••eksperler" e izafe etti~; 
fakat hakikatte kendinin olan ptan•n 
tatbiki namına istemişti; çünkü I5 
Kayyo, hükümetlerin, emirleri altındaki 
memurların arkasında gizlenmek itiya
dında olmadıkları eski devirlerin ada. 
mıdır. Bu, istediği salahiyetler· ~ ken· 
disine reddedilmesine mani olmadı ve 

Herkesin hoşuna gidecek bir hükü
met - ki pek nadirdi - bulunamayınca 

hiç olmazsa bir "plan'' etrafında anlaş
mak lazımdır ki nereye gidildiği ve ne 
yapılmak istendiği bilinsin. O zaman 
geniş salahiyetler ancak bu planm icra 
vasıtası olur, ve planın ana hatlarını 

kabul etmiş olan parlamento bir de an
cak onun neticeleri üzerinde hüküm 
verir; parlamento kontrolu böylece bir 
ba§langıçta bir de sonda kendini göste
rir; fakat, aradaki fasıla, fazla girift-

leşmiş ve ağırlaşmış bir parlamentariz. 
min oyunlarından azade olarak hükH
metin serbestçe çahşmasma imkan ve-
rir. 

Bu suretle geniş salahiyetler fikri 
"plan" fikriyle birleşmekte ve bu ikin
cisi birincide mevcud olabilecek endi
şe unsurlarını bertaraf etmektedir. 

Mesud Belçika da başka türlü yap. 
mış değildir. 

Bütün karşılaştığı güçlüklere rağ

men mesud ve o derecede ki ba§ vekili 
Amerikada bir gezintiye çıkabiliyor. 

Ne dersin, Blum? 

M esud, çünkü bugünün ihtiyaçla
rına cevab veren hükümet şek

lini tahakkuk ettirebilmiştir. Bugün 
lazım geleni yapmak istenilirse, lazım 
gelen şey o kadar güçtür ki, ancak bü
tün tarafların iştirakiyle yapılabilir 

B. Van Zeeland, sosyalistleri, kato
likleri ve liberalleri iktidarı altında 

toplamaya muvaffak olduğu zaman, 
her iki meclis önünde, memleketi ne 
teklif ettiği kalkınma planını uzun u

zun, inceden inceye anlattı. Sonra, bu 
plan kabul edilince B. Van Zeeland 
parlamentoya dedi ki: "Bir sene sonra 
yeniden gözden geçirin.'' 

Bir senelik geniş salahiyet, B. Van 

Zeeland bu kadarını istemiyor. B. 
Blum bu kadarını istemiyor. 

Gerçi o yapacağı şeyler hakkında B. 
Van Zeeland kadar sarih fikirlere sa
hih değildir. 

Çünkü, sosyalist ve cumhuriyetçi 
birliğimizin gayretlerine rağmen, he· 
nüz plan fikri, memleketimizin siyasi 
zihniyetine nüfuz edememiştir. 

Ne yazık! 

Uludağda yeni bir otel 
yaptırılacak 

Uludağda Kirazlı yayla mevkiinde 

vilayet yeni bir otel yaptıracaktrr. Bu. 
rası, yazın gazino ve kamp halinde kul· 

!anılacak, kışın da otel olacaktır. Bir 
kaç güne kadar temel atma töreni ya.. 
pı!acak olan otel yaz sonuna kadar bi

tirilmiş ve kış mevsimine hazırlanmış 
olacaktır. Diğer tarafdan vilayet P'u· 

dağ otelini de genişletmeğe karar ver
miştir. Otele yeni bir pavyon ilave e
dilecektiı-. 

"Son gelen gazetelerde Kayseri -
Sivas hattı üzerinde işliyen bir trenin 
büyük bir ölüm hadisesinden nasrl kur. 
tulduğunu okuduk." 

Bir trenin ölümden nasıl kurtulmuş 
olduğunu anlamak için merakla yazıyı 
okumakta devam ediyoruz: 

"Alacakaranlıkta son hrzla tren 
giderken makinist fevkalade bir tele. 
pati ve entüvisyonla yaklaştığı büyük 
bir köprünün gösterdiği hendesi bo
zukluğu seziyor." 

Allah allah 1 bir demiryolu kaza
sında telepatinin ve entüvisyonun işi 

ne ola diye merakımız büsbütün artı.. 

yor. Köprünün "hendesi be>zukluk" gös
termesi hadisedeki esrarengizliği zih
nimizde biraz daha arttırıyor. Okuyo
ruz: 

"Hemen imdad teşkilatım srkı bir 
frenle yapıyor." 

Frenle imdadın ve hele teşkilatın 
münasebetini anlayabildiniz mi? Fakat 
sabırlı olalım: 

"Tren bunun üzerine olduğu yerde 
çivilenip kalmrştır. Vagonlardan heye
canla inen halk ve bu işten snlaya.a 
kimseler hakikaten köprünün bozuklu
ğu ile karşı:la~ıyorlar.'' 

Elbette bozuklukla karşılaşacaklar, 
madem ki makinist ~rızayı fark edip 
fren yapmış. FevkaHide bir şeymiş gi
bi bunu anlatmakta ne mana var? "Bu 
işten anlayanlar'' la ne kasdediliyor. 
Bozukluk işinden mi? 

"Şimdi, tren o noktaya kadar gelip 
aktarma suretiyle yoluna devam etmek. 
ten." 

Bir tertib hatası bu enteresan cüm
leyi böyle acaib bir şekilde kesmemiş 
olsaydı, yolcularm değil, fakat bizzat 
trenin aktarma suretiyle yoluna devam 
etmek mucizesini nasıl göstermiş oldu
ğunu belki öğrenebilecektik. Devam e. 
delim: 

"Bu türk bir makiniste yaraşır se
ziş kabiliyeti dünyanın en takdire değer 
bir zaferidir.'' 

Bir türk makinistine demek durur
ken "türk bir makinist" tabirinin nere~ 
den çıkarılmış olduğunu düşünmeye 

vaktiniz yok, çünkü seziş kabiliyetinin 
dünyanın en takdire değer zaferi diye 
tavsif edilmesinden hayretten hayrete 
düşüyorsununz. 

"Hadiseleri olmadan önce keşfet
mek sayesinde kurtulan koca bir katar 
ve binlerce halkın canı: anlaşılıyor ki 
bazan böyle bir kimseye bağlı kalabili_ 
yor." 

Hadiseleri olmadan önce keşfetme
ye adıyla sanıyla kehanet derler. Mu
harririn gayretkeşliği böylece vazifeşi
nas bir memuru adeta bir falcı mevkii
ne koyuyor. 

Dahası var: 
41Bir de bunun daha başka yönü 

Cihan Şampiyonları 162 60 
Pol Moran 

Evlilik ve Ötesi 340 75 
Tak Şardon 

Orta sayfa 

Kırmızı Zambak 372 75 
Anatol Frans 

Lcvis ve tren 139 30 
Pol Moran 

San Mişele'nin Kitabı 408 100 
Akse} Munte 

Seri kitablar Basımev} ll';s->1ı> .. ;J:Piz
dedir. 

:--····································: 
~RADYO~ ........................................... 

ANKARA RADYOSU: Öğle neş
riyatı: 12.30-12.50 Muhtelif plak neşrL 
yatı 12.50-13.15 Plak: Türk musikisi 
ve halk şarkıları 13.15-13.30 Dahill ve 
harici haberler. AKŞAM NEŞRİY A
TI: 18.30-18.40 Plak neşriyatı 18.40-
19.00 İngilizce ders (Azime İpek) 19.00 
-1930 Türk musikisi ve h,alk şarkıları 

(Makbule ve arkadaşları) 19.30-19.45 
Saat ayarı ve arabça neşriyat. 19.45 -
20.15 Türk musikisi ve halk şarkıları 

(Hilanet Rıza ve arkadaşları) 20-15 -
20.30 Spor kıonuşmaları (Nizamettin 
Kırşan) 20.30-21.00 Plakla dans musiki. 
si 21.00-21.15 Ajans haberleri 21.15-
21.55 Stüdyo salon orkestrası 1 - We
ber Mosaique 2 - Strauss Le song vi. 
ennois 3 - Bellini Norma 4 - Louis 
Ganne Saltinbanques 21.55-22.00 Yarın
ki pre>gram ve istiklal marşı. 

var. O da şu: Türklerin bir dikkatsiz
liği yüzünden ha'rice aksedecek kötü bir 
reklam bırakmak." 

İşte bu kadarı cidden fazla. Hata
ların hangi birini sayacağımızı şaşı. 

rıyoruz. ' 'Bir türkün dikkatsizliği'' de
necek yerde 'türklerin bir dikkatsizli

ği" yazılmış. ''Kötü bir reklam'' ibare~ 
sinden kasdedilen mana çıkmaz, çün
kü rekl§nım kötüsü de nihayet gene• 

reklfundır, yani övmedir. "Reklam bı
rakmak' olur mu? Fakat hepsinden 
fazlası, bir tren kazasının hariçte türk. 
lük aleyhinde bir propaganda olabile
ceğinin sanılmasıdır. Fakat bu neviden 
kazalar, her yerde, hergün olagan şey. 
lerdendir. 

Şaheser şöyle tamamlanıyor: 

"Ne iyi ki,· hem bu kötü şantajdan 
kurtulmuş oluyoruz. Hem de türk işçi
sinin daima uyamk bir insan olduğu
nu dünyaya resmen de göstermiş oluyo
ruz." 

Hoppala! "şantaj" da durup durur. 
ken nereden çıktı. Şimdiye kadar böy. 
le bir şeyden bahis yoktu. 

B ir de önlenmiş bir kazanın ttirk 

işçisinin uyanıklığını dünyaya nasıl 

tanıtacağını kafanızı yorup düşünü

nüz 1 acaba muharrir, bütün dünya ga

zetelerinin kendisi gibi bu hadiseye 
sütunlar mı tahsis ettiğini sanıyor. 

Hele ''resmen" e bayıldım.. Ya o 
noktalı virgüle ne dersiniz? 

Yazanlar: 
Çeviren: 

Mary ve Charles la'11 
Nurettin ARTA.lh 

yacağı gene kızı tarafından açıkça söylen
mişti. Bu şövalyelerin sarayda bulunması, 
çapulculuğa, bol bol ziyafetlere sebeb olu
yor, masrafı artırtdıkça arttırıyordu. Gone
ril, babasına bunlann sayısını eksiltmesini 
ve yanında ancak kendi yaşına yakın ihtiyar 
adamları bırakmsaını rica etti. 

yük kızının gösterdiği nankörlük hakkında 
söylemedik lakırdı bırakmıyor, onu mer
merden kalbli bir şeytana, çocuk kılığına 
girmiş bir deniz ejderhasına benzetiyordu. 
Goneril hakkında b~basmm söylediği söz
ler dinlenemiyecek kadar ağırdı. Ona 
hiç çocuğu olmasın, olacak olursa, o da on
dan çeksin, diye beddua da ediyordu. O za
man, saygısız ve nankör bir çocuğun insanı 
bir yılan dişinden daha fazla rahatsız etti
ğini o da anlardı. 

mektub göndermiş, bunda kendisinin mai
yeti ile birlikte arkadan geleceğini, karşıla
mak için hazırlık yapmalarını bildirmişti. 
Fakat ondan daha önce davranan Goneril 
gönderdiği bir mektubta babasının huysu~
luğundan, geçimsizliğinden şikayet etmış 
ve kız kardeşine onu bu kadar kalabalık ma
iyeti ile kabul etmemesi tavsiyesinde bulun
muştu. Goneril'in gönderdiği postacı ile 
Kaius, ayni zamanda oraya vardılar. Ve 
karşı karşıya geldiler. Bu postacı kim olsa 
beğenirsiniz? Bir müddet evel, Liee karşı 
fena davrandığı için Kaius tarafından tepe- . 
lenen köle .. Kaius, bu herifin bakışlanndan 
ve orada bulunuşundaki maksaddan şüphe~ 
lenerek üzerine hücum etti. Köle döğüşe gi
rişmekten kaçındığı için, Kaius, şerefli bir 
hırsla bir fitneci ve kötü haber postacısının 
hak ettiği şekilde herifi güzelce patakladı. 

Kıral Lir 
Bu işte çok ileri gittiği de oluyordu. Hi

kayeyi kısa kesmek için anlatalnn: Kıraiı, 
bir takım güvercin yavrularını yetiştiren ve 
sonra dikenlerinden dolayı başı koparılan 
bir dikenli serçeye benzetiyor, arabanm atı 
çektiğini sıpanın bile anlayacağını, (bunun 
la kızlarının babalarının ardından gitmeleri 
lazım geldiği halde şimdi kıralm önüne geç· 
tiklerini kasdediyordu) artık Lir'in eski Lir 
olmayıp onun gölgesi olduğunu söylüyordu. 
Bu kadar serbest konuştuğu için bir kaç de
fa tehdid edildiği ve kırbaçlandığı da ol
muştu. 

Bu akılsız babaya kızmrn soğuk ve say
gı:sız davranması yetişmiyormuş gibi, bir de 
şimdi kendisine maiyetinde böyle yüz şö
valye bulundurmakta israr edecek olursa ar
tık sarayda kalmasına tahammül olunama· 

Bu kadar nezaketsizce söz söyliyen ken
di kızı mı idi? Kıra} Lir, ilk önce, gözlerine 
ve kulaklarına inanamamıştı. Gerçekten, 
kendisine tac ve taht bağışladığı kızının 
maiyetinde bulunan insanları azaltmağa ve 
b~b<\sma karşı bu kadar hınç ve yaşına kar
şı saygısızlık göstereceğine inanmak zordu. 

Fakat kııı, bu teklifinde ayak dirediği i
çin ihtiyar adam o kadar öfkelendi ki ona 
"alçak atmaca" diye bağırdı: hakikatten 
çok uzak düşünceleri olduğunu söyledi. Ger
çekten de öyleydi: Cünkü bu yüz şövalyenin 
hepsi de seçme, terbiyeli, gün görmüş, yol. 
erkan öğrenmiş, vazifelerinin ne olduğunu 
bilen hünerli kimselerdi. Hiç de onun dedi
ği gibi talancılık edip tüpe konmayorlarrlı. 

Kıral, bunun üzerine atların hazırlanması 
için emir verdi. Artık yüz şövalyesile birli1<te 
,öteki kızı Regan'm yanma gidecekti. En bü-

Goneril'in kocası Albam diiku, kırala bi
raz ö.zür dilemek istedi; fakat ihtiyar ona 
kulak asmıyarak, öfkeli öfkeli, atlara eğer 
vurulması için emir verdi ve yanındakilerle 
birlikte öteki kızı Regan'in yanma gitmek 
üzere yola çıktı. 

Lir kendi kendine, şimdi Kordelia'nin 
kabahatinin (eğer o da kabahat etse) abla
smmkinin yanında ne kadar hafif kaldığmı 
düşünerek hem ağladı; hem de Go neril gi
bi bir mahlUkun kenaisi gibi bir erkeği at
latmış olmasından da utandı. 

Regan ile kocası, saraylarında büyük bir 
debdebe ve tantana içinde yaşıyorlardı. Kı
rat Lir uşağı Kaius ile kızına önceden bir 

Regan'la kocası meseleyi haber alınca, 
kıral tarafından haberci olarak gelen bir a
dam olduğu için saygı ile karşılamaları l~
zrm gelen Kaius'u yakalattılar ve hapsettı
ler. Krral, şatoya vardığı zaman, sadık uşa
ğı Kaius'un kötü biı vaziyette bulunduğunu 
görmüştü. Devamı var 
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Milli Küme maçları 

d.I 
Fener G.Sarayı 2-1 yen ıı 

Beşiktaş - Güneş berabere kaldılar 
İstanbul, 27 (A.A.) - Milli küme futbol maçlarına bugün de de

vam edildi. Fikstür mucibince, milli küıne tasnifinin başında gelen 
dört İstanbul ta·kımı karşılaşıyordu. 

Şeref stadı, maçların başlama 
saatinden çok eve), büyük bir halk 
kütlesi tarafrndan doldurulmuştu. 
Bu kalabalığı, ilk maçın haşladığı 
saatte 8-9 bin arasında tahmin et
mek kabildi. 

Saat 15.55 de hakem Nuri Bo
sut, sahaya çrktı. 

Saat tam 16 da iki takım karşılıklı 
vaziyet almış bulunuyorlardı. Fener
bahçeyi, bazt değişikliklerle, şu şekilde 
sıralanmış görüyoruz: 

Hüsamettin - Yaşar, Lebib • Reşad, 
Aytan, Fikret - Naci, Niyazi, Ali Rıza, 
Esad, Orhan. 

'Galatasaray da şu takımla oynuyor: 

Avni - Lütfü, Reşad - Ekrem, Hüse
yin, Suavi . Necdet, E~ak, Salim, I-fa
şim, Bülend. 

Fenerbahçeliler oldukça kuvvetli e
sen rüzgara karşı oyuna başladılar. 

İlk dakikaların intibaı iki takımın da 
seri bir netice almak fikriyle bütün ener-

jisini kullanmağa karar verdiği merke

zindedir. 

Galatasaray yavaş yavaş daha ağır 
basmaya ve oyunu fenerlilerin yarı saha
sına nakletmeğe muvaffak oldular. Maa

mafih temkinli oynayan Fenerbahçe mu, 

avin hattı, Galatasaray muhacimlerinin 

sayı vaziyetine girmesine mani oluyor -

lar. 

19 uncu dakika : 

Topla ilerliyen Orhana Ekrem hata

lı bir jarj yaptı. 35 metreden bir firikik 

cezası. Fikretin güzel vuruşunu Naci Si• 

kı bir şütle kaleye gönderdi. Top, gol

postun kenarını yalayarak avuta gitti. 

3 5 inci dakika : 

Oyun çok seri oynanıyor. Galatasa

raylılar ortadan bir iniş yaptılar. Salim 

uzun bir vuruşla topu Necdete yolladı. 

Necdet Lebibi atlatarak bir sol şütle ta

lihini denedi. Top golpostun yanından 

avuta gitti. 

Birinci devre bir hücumla devam 

ederken golsüz bitti. 

Fenarbahçenin ikinci devreye rüzga· 

n arkasına almak gibi esaslı bir avan~ 

tajla girmesi sarı Hiciverd taraftarları

na ümid veriyordu. 

Fenerliler, bu tahmine hak verdiren 
bir süratle oyuna başladılar. İlk dakika
dan itibaren Galatasaray kalesi tehlike
li ziyaretlere maruz kalmağa başladı. 

Fenerin ilk golü 
Galatasaray müdafaası bu biribirini 

kovalayan hücumlara ancak sekiz daki
ka mukavemet edebildi. Sekizinci dakL 
kada O rhana yapılan bir favul yüzün • 
den Fikretin çok güzel ortaladığı top 
Esa-dın sıkı bir şütiyle ağlara takıldı. 

Mağlub vaziyete düşen galatasaray-

lılar candan çalışmağa başladılar. Oyun 
birden bire Fenerbahçe nısıf sahasına 

intikal etti. Fakat, Esadm da faal bir rol 
alarak iştirak ettiği muavin hattı sarı 

krrmrzrlılarm tehlike sahasına girmesine 
daima mani oluyordu. 

Galatasaray hücum hattında deği. 
şiklikler var: Salimle Necdet yerlerini 
değiştirdiler. Necdet sert bir oyunla Fe
ner müdafaasrru ortadan yarmak istiyor. 
Bunun ilk neticesi olmak üzere Aytan 
sakatlandı. Fakat kısa bir fasıladan son
ra oyuna devam etti. 

Galatasaray, güzel bir hücum tabi
yesi kullanıyor. 

Fenerin ikinci ıaycsı 
41 inci dakika: 

Gene Esadm güzel bir pası Orhana 

t<>pla beraber Galatasaray kalesine sü. 

zülmek imkanrnı verdi. Fenerbahçenin 

bu en genç oyuncusu sırasiyle Ekrem 

ve Reşadı atlattıktan sonra topu geri 

aldı ve Avninin plonjına rağmen topu 
ikinci defa ağlara taktı. 

Galatasaraylılar bu sayıya itiraz 

ettiler. Hakem yan hakemile de istişa

re ettikten sonra gol kararxnda ısrar 

etti. Oyuna yeniden başlanıldığı za. 

man iki taraf da artık tekarrür etmiş 

emrivakii kabul eder gibi sakin ve 
durgun görünüyorlardı. Oyunun son 

dakikasında Galatasaraylı Bülend ~ni 

bir fırlayışla Fener müdafaasxnı atlat. 

tı ve takınuna şeref sayısını kazandır. 

dr. Bir dakika sonra maç 2-1 Fenerbah. 
çenin galibiyetiyle bitti. 

BEŞIKT AŞ - GÜNEŞ 
İkinci maç Beşiktaşla Güneşi kar_ 

şlaştmyordu. İki takını 17,45 de .saha.. 

ya çıktılar. Said Salahaddinin düdüğü 

iki takımı karşıhklr sıraladığı zaman 
takımları şu kadro ile görüyoruz: 

Beşiktaş: 

Mehmed Ali _ Faruk, Enver • Fuad, 
Suldur, Fevzi • Rıdvan, Hakkı, Nazrm, 

Şeref, Eşref. 

Güneş: 

Cihad - Faruk, Reşad • İsmail, Rı. 
za, İbrahim - Melih, Salahaddin, Rasih, 
Necdet, Rebii. 

Oyuna güneşliler başladılar. Rüz. 

gara karşı oynamalarına rağmen vazi
yete derhal hakim olmakta gecikmedi. 
ler. 

Güneşin ilk golü 
11 inci daıkika: Melihin biraz geri. 

ye düşen şandelini Rasih yakaladı. 

Kendisini serbest bırakmalarından is. 
tıifade ederek topu düzeltti ve sıkı bir 

burun şütüyle kaleciye kımıldamak im
knını bile vermeden topu ağlara taktı. 

Bu gol beş.iktaş takunında değişik
lik yapılmasına sebebiyet verdi. Hakkı 

ULUS 

B. Numan ı 
Menemencioğlunun 
Beyanatı 1 

(Başı 1. incl sayfada) 
lisinde ittihaz edilmiş olan mukarrera
trn nıh ve metinlerine hiç bir veçhi1e 
halel iras edilmeksizin tatbik mevkiine 
konulacağını bilhassa tebarüz ettirmek 
isterim. Bu hususta, kararların ilk tat
bikatrna nezaret edecek olan Fransa ile 

aramızda en küçük bir ihtilaf müşahe
de edilmemiştir. 

İşte, memleketimiz ~ efkarı umu

miyesini yakından alakadar eden bu 

mim davamız hakkında size tatmin e

dici bir intiba .• 

Türkiye · Sı?riye münasebetleri 
Suriye ile münasebetimizde komşu 

milletin refahiyle, tam istiklale ka~

masiyle yakından alakadar olduğumuzu 

bilirsiniz. Bizim Suriyeye karşr hisle

rimiz ancak samimi bir dostluğun ve 

büyük bir sempatinin ifadesidir diye

bilirim. Bu hakikatı yirmi senedenberi 

tanıdığım ve yüksek meziyetlerini biL 

diğim eski arkadaşrm Cemil Merdam 

beye, olduğu gibi anlattım ve başve

kilim de sözlerimi teyid buyurdular. 

Suriye millet ; ve hiikümetinden de 
Türkiyeye karşı en derin bir muhabbet 

hissi hakim bulunduğunu Suriye başve
kiH de bize ifade ettiler. Her iki taraf da 

mevcud hislere ve arzulara göre Tür
kiye - Suriye münasebatmm atisini iyi 
görmemek için bir sebeb mevcud değiL 
dir. 

Suriye başvekilinin memleketine bi
zlın bu samimi dostluk duygularımızı 
götürüp bildireceğinde' şüphe etmi
yorum.,, 

orta muavine geçti, Suldur da hücum 
hattrna alındı. 

Kaçırılan bir kaç fırsattan sonra 
43 üncü dakikada devre 1 - O güne 
şin lehinde bitmek üzere 1'ken Hakkı-

dan uzun bir pas alan Ridvan Kaleye 
sarktı. Reşadm fantazi bir vuruşunu 

boşa çıkardı ve çapraz bir vuruşla Ciha
dın ileride bulunmak hatasından istifa· 

de ederek beraberlik golünü çıkardı. 

Birinci devre bu suretle 1 - 1 bera
berlikle bitti. 

ikinci devre 
İkinci devrede iki takım da s ... ,, • çı

karmak için bütün gayretleı ıyle çalrş
tılar. Fakat iki taraf da buna imkıin bula.. 
madı. Oyun bu devrede daha ziyade sert 
ve favllu oldu. Fakat hakem bir hadise 

çıkmasına mani olacak şekilde vaziye
te daima hakimdi 

Neticede iki takını 1 • 1 sahadan be
raber çıktılar. 

Fener başta 
Bugünkü maçlarını neticelerine na

zaran Fenerbahçe 30 puvanla milli kü
me tasnifinin başına geçmiştir. Galata
saray bir puvan geriden Fenerbahçeyi 
takib etmektedir. Beşiktaş 27 puv.ı.nla 

üçüncü, Güneş de dördüncülüğü ıwıha
faza etmektedü. 

s 

Dünkü 104 kilometrelik yarışı 
Ankara bisikletçileri kazandılar 

Ankara'da, Türkiye birinciliklerinden smrra 130 

Km. lik büyük bir yarış daha yapılacak 

Dünkü 104 kilometrelik yarışa giren sporcular bir arada 

Dün şehrimizde 104 kilometre mesafede dördü Konyadan ve biri 
de Kocaeliden olmak üzere 16 kişinin iştirakiyle büyük bir bisiklet 
yarışı yapılmıştr. Talat ve Eyyubun da iştirak ettikleri bu yanş baş
tan nihayete kadar heyecanla geçmiş ve meraklılara çok güzel bir 
bisiklet günü yaşatmıştır. 

Konyalıları takriben beş daki
ka geride bırakan Ankara koşucu
ları 80 inci kilometreye geldikleri 
zaman, ani olarak önlerine çıkan 
bir motosikletli, aralarından bir
kaç kişinin düşmesine sebeb ol
muştur. 

Düşenler arasında bulunan Talat 

arkadaşlarına nazaran biraz daha fazla 
yara aldığından yarışı terketmek mec. 

buriyetinde kalmıştır. Talat, yarış dL 

şında kalmak suretiyle devam edilen 

104 kilometrelik müsabaka neticesinde: , 

1 - Orhan (Kocaeli) 3 saat 9 dakika 

10 saniye 

2 - Erdoğan (Ankara) sekiz metre 

geride 
3 - Yakub (An.kara) tekerlek far-

kiyle 

4 - Eyüb (Ankara) 

5 - Nuri Kuş (Ankara) 
6 - Ahmed (Konya) 3 saat 14 dakika 

7 - Abdullah (Konya) 3 saat 19 da. 

kika 
8 - Osman (Ankara) 3 saat 19 dakL 

ka 5 saniye 

9 - Bekir (Konya) 

10 - İsmail (Ankara). 

T. S. K. Ankara bölgesi 
ajanlığından: 

1 - Üç aydanberi devam edegelen 
seri yarışları, dün yapılan 104 kilwnet
relik son yarışla nihayet bulmuş ve ne
ticede : 

1 • Nuri Kuş 16 puvan 
2 - Erdoğan 22 puvan, 
3 - İsmail 24 puvan. 

alarak bu yarışların birinci, ikinci ve 
üçüncüsü olmuşlardır. 

2 - Bu yıl Türkiye birinciliklerinin 
3 ve 4 temmuz günlerinde Ankarada 
yapılacağı federasyondan bildirilmiştir. 

3 temmuz cumartesi günü bir kilomet
re mesafede sürat, 4 temmuz pazar gü· 
nü 104 kilometre mesafede mukavemet 
birinci1ik1eri yapılacaktır. 

3 - Bölgemizi, bu birincilik1erde, 
seri yarışları birinci ve ikincisi olan Nu
ri Kuş., Erdoğan ve halen milli takım ko
şucwıu bulunan ve bölgemiz bisikletçi • 
]erinden olan Talat ve Eyup temsil e
decektir. 

4 - Federasyon, birinciliklerden 
sonra 6 temmuz sah günü için de aynca 
130 kilometrelik büyük bir yarış tertib 
etmiş ve bunu bütün bisikletçilere açık 
bıraknuştır. 

Bu yarışa bölgemizden iştirak ede
ceklerin, federasyona bildirilmek üzere, 
şimdiden ajanlığa müracaatla isimlerini 
kaydettirmeleri, 

5 - Türkiye birinciliklerinde bölge~ 

mizi temsil edecek olan Talat, Eyüp, 
Nuri Kuş ve Erdoğan'ın bugün saat 19 
da Ajanlığa müracaat etmeleri lüzumu 

bildirilir. 

Tarsusta bir cinayet 
Tarsusta kıskançlık yüzünden bir 

cinayet olmuş. Nuh adında biri ayrıl
dığı karısını başkasiyle görerek bıçak
la öldürmüştür. 

Edirnede doğum evi 
Edirne (Hususi) Burada modern 

bir doğum evi inşasına başlanmak üze
redir. Doğum evi için hayır sahibi bir 
zat 20 bin lira vermiştir. 

Misafirlerine §urup ikram et! 
Ulusal Ekonomi ve Artrrma 

Kurumu 

Bira Parkı An karanın Biricik Eğlence Veridir. 

Tefrika No. 79 - Karım biraz rahatsız, Eugenie de ana
sının yanında, dedi. 

tirdi. 
İyi yürekli kızcağız: 

.m 

ıroıı 

Eugenie 
Grandet 

u ıu ıı ı ı uııumııımıııııııurnuımllill.ı :ıı· uııı~fr? 

-A, evin kızı kuru ekmek yerse bana 
ancak işkembe yemek düşer. Hayır, böyle 
şey olamaz. 

Eugenie: 
- Sakın kimseye bir şey söyleme Na

non. dedi. 
Grandet, yirmi dört senedenberi ilk de

fa olarak, o akşam yalnız başına yemek ye
di. 

Manasız görüşmelerle geçen bir saatten 
sonra, Madam Grandet'yi ziyarete çıkmış o
lan Madam des Grassins salona inince, her
kes sormağa baaşladı: 

- Madam Grandet nasıl? 
- Hiç de iyi bir halde değil. Sıhhati ba-

- Alın bunu Madmazel, dedi. Comoil· 
ler bana bir tavşan verdi. O kadar az yiyor
sunuz ki bu ezme size bir hafta yeter. Hiç 
olmazsa kuru ekmekle kalmamış olursunuz. 
Çünkü kuru ekmek yemek sıhat için fena 
bir şeydir. 

Yazan: Honore de Balzac 
Türkçeye çeviren; Na$uhi Baydar 

Sokak kapısı kapanır kapanmaz Eugenie 
odasından çıkıp anasının yanına geldi. 

- Kızınız için büyük cesaret gösterdi
niz, anneciğim. 

- Görüyor musun kızım, meşru olmı
yan hareketlerin sonu ne oluyor? Bana ya
lan söylettin. 

- Yalnız beni cezalandırması için Alla
ha yalvaracağım. 

Şaşkın bir halde odaya giren Nanon sor
'du: 

- Ölünceye kadar Madmazelin yalnız 
ekmek ve su ile yaşayacağı doğru mu? 

Eugenie, gayet sakin: 
- Böyle olursa ne olur sanki Nanon? 

Nanon: 
- Mösyıö, dedi, işte şimdi dul gibisiniz. 

İnsanın evinde iki kadın varken dul olmak 
tatsız bir şeydir .. 

- Ben seninle konuşmuyorum. Çeneni 
tut, yoksa seni kovarım. Ocağın üzerinde gu
ruldayıp durduğunu işittiğim o tencerede 
ne var? 

- Yağ eritiyorum. 
- Bu akşam misafir gelecek. Salonda a-

teş yak. 
Cruchot'lar, Madam des Grassins ve oğ

lu, saat sekizde geldiler. Ve ne Madam 
Grandet'yi, ne de kızım göremeyince hay
ret ettiler. 

Çehresinde hiç bir heyecan emaresi se
zilmiyen ihtiyar bağcı: 

na endişe verici gibi görünüyor. O yaştaki 
bir kadına karşı daha ziyade ihtimam gös
termek lazım gelir, baba Grandet. 

Bağcı, dalgın bir tavırla: 
- Bir şey yaparız, cevabını verdi. 
Misafirler veda edip Grandet'den ayrıl-

dılar. 
Cruchot'lar sokağa çıkınca Madam des 

Grassins: 
- Grandet'lere bir şeyler oluyor, dedi. 

Madam Grandet'nin hali kötü, ama kadın
cağız bunwı farkında bile değil. Kızına ge
lince: onun da, uzun zaman ağlamış gibi, 
gözleri krp kmmzı. Acaba kızı arzusuna 
rağmen evlendimıek mi istiyorlar? 

Bağcı yatar yatmaz, Nanon, ayağında 
yalnız çorabları, sessiz adımlarla gelip Eu
genie'ye tencerede pişirilmiş bir ezme ge-

Eugenie onun elini tutup sıkarak: 
- Zavallı N anon, dedi. 
Sonra, hizmetçi, Grandet'nin gelmekte 

olduğunu zannederek kaçtı. 
Bir kaç ay, Grandet, günün muhtelif sa

atlerinde gelip kansını gördü, fakat ne kızı
nın adım ağzına aldı, ne yüzüne baktı ve ne 
de ona dair en küçük telmihte bulundu. 

Madam Grandet odasından hiç çıkmadı ve > 
günden güne hali fenalaştı. Ancak, hiç bir 
şey ihtiyar fıçıcmm kalbini yuınuşatamadı. 1 
Grandet, granitten bir direk gibi sarsılmaz, 
hiddetli ve soğuk duruyordu. yalnız, adetı 
veçhile gidip geliyor, artık kekelemiyor, da
ha az konuşuyor ve iş hususunda da her va
kıtkinden daha sert devramyordu; sık sık 
rakam hataları yapıyordu. 

• Oev:ı 1 var 
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ilkbahar At 
koşu 

ULUS 

yarış arı 

dün yaplldı 

28 -6- 1937 

Atatürk koşusunu Taşpınar, Hatay 
koşusunu Akın, Bulayir 

koşusunu da Forlunyo kazandılar 

Feketenin Şimşeği (B. Bayram K. 56), 
B. Atmanın Malkabı (B. Filips K. 54,5), 
B. Kara Osmanm Şengünü (B. Paul 
K. 54.5), Kahyaoğlunun Ülkeri (B. İh· 
san K. 54,5) girdi. Bu koşuda dün 
yazd ğunız gibi Sahap birinci, Ülker 
ikinci, Sada üçüncü oldu. Ganyan 140, 
p1aseler 120 ve 230 kuruş, ikili bahis 
510 kuruş verdi. 

ilkbahar at yarışlarının sonuncusu dün ipodromda yapıldı. Bu 
haftaki yarışlarda Atatürk koşusunun da bulunması halkın yarışlara 
daha büyük bir rağbet göstermesine vesile olmuştu. lpodromJ ilkba
har at yarrşlarının hiç birisinde bu kadar kalabahk halkla dolına
mıştı. Denilebilir ki dün ankarahlarm hemen hepsi mesire yerlerin
den ziyade çok mreaklı olan ve heyecanlı geçen koşulara gelınişler
di. 

ikinci koşu: Uzun vadeli 
(Hatay koşusu) 

Bu koşu, 1934 doğumlu halis kan 
arab erkek ve dişi taylara mahsustu. 
İkramiyesi 2500 lira, mesafesi 1600 met
re olan bu koşuya B. Naci Avlaçın A. 
kını (B. İhsan K. 56), B. Korkudun 
Uçan (B. Filips K. 54,S), B. Kara Os. 
\ndhIO Diclesi (B. Paul K. 54,5), B. 
Halimin Karakuşu (B. Horvat K. 54,5), 
gtrdi. Bu koşuda gene tahmin ettiği

miz gibi Karakuş birinci, Uç.ar ikinci, 
Dicle üçüncü geldi, ganyan 140, plase
ler 105, 105 kuruş verdi. 

Dünkü yarışlarda trübünlerden 
cü oldu. Bu koşuda ganyan 120, plase 
ter 440, 430 kuruş verdi. 

Dördüncü koşu: Uzun vadeli 
(Birinci Bolayır koşusu) 

Bu koşu, ecnebi kanı taşnnıyan yer
li yarım kan•arap ve halis kan arap kıs
rakları ile anglo arap, yarım kan ingi
liz aygırlarından hasıl olmuş 934 doğum
lu erkek ve dişi taylara mahsustu. ikra
miyesi 2500 lira, mesafesi 1600 metre o
lan bu koşuya B. M . Önderin Fortun. 
yosu (B. Hüseyin k. 56) ve Yıldızı (B. 
Bayram k. 56), B. R. Nazminin Nasibi 
(B. Horvat k. 56), B. Yakubun Ozganı 

(B. Abdullah k. 56,5), B. M. Atakın 
Elması ( B. Poul k. 54,5) girdi. 

kcşu sahasrna bir bakış 

plaseler 120 - 130 kuruş verdi. 

Altıncı koşu (Ergene koşusu) 
Bu koşu, üç ve daha yukarı yaştaki 

haliskan at ve kısraklara mahsustu. İk· 
ramiyesi 900 lira, mesafesi 2400 metre 
olan bu koşuya B. Akson'un Betyar'ı 

(B. Paul K. 60), B. S. Halimin Copain'i 
(B. Horvat K. 60), B. Ahmedin Marki.. 
zi (B. Bayram K. 60), B. Çırpanın 
Dandi'si ((B. Bayram K. 58), B. Fikret 
Atlının Tomru'su (B. Davud K. 54), B. 
Said Halimin Novice'si (B. Filips K. 
48,5) girdi. 

Kızılay Ankara merkezinin ha
zırlamış olduğu piyango bu haf· 
taki koşulara bir başkalık vermiş
ti. Koşularda kazana·nlar kazanç 
sevinci ile Kızılay piyangosu 
bileti aldıkları gibi, kaybedenler 
ve kazanmaktan ümidini kesenler 
de talilerini denemek için piyango 
bileti alıyorlardı. 

Üçüncü koşu (Atatürk kosttsu) 
Bu koşu, üç yaşındaki yerli halis 

kan ingiliz erkek ve dişi taylara mah
sustu. İkramiyesi 4325 lira, mesafesi 
2400 metre olan bu mevsimin en bü. 
yük koşusuna B. S. Temelin Taşpxnarı 
(B. Davud K. 58) ve Girgini (B. Bay. 
ram K. 58), B. Halilin Meramı (B. Yu. 
la K. 58) ve Baylanı (B. Paul K. 56,5), 
B. Abnanın Dafyası (B. Filips K. 56,S), 
girdi. 

Bu koşuda da yine tahmin etti ğimiz 
gibi Ozagan kolaylrkla birinci ve plase 
tavsiye ettiğimiz Yıldız ikinci ge~di. 

Ganyan 120, piaseler 120 • 140 verdi 
Üçüncü ve dördüncü koşularda 1 - 4 ve 
2 - 4 de çifte bahis oynıyanlar 120 şer 
kuruş aldılar. 

Beşinci ko§U (Muhaç koşusu) 

Bu koşuyu da dün yazdığımız gibi 
Dandy kolaylıkla kazandı. Günden gü -
ne güzelleşen Tomru arkasından ikinci, 
Copain üçüncü oldu. Ganyan 120, plase
ler 11 O - 140 kuruş verdi. 

Yedinci koşu (Tunca koşusu) 

Daha 3 ncü koşu bitmeden bilP.tler tama 
men satılmış bulunuyordu. Bilet alma.. 
ğa gelenler yüzgeri dönüyorlardı. Pi. 
yango Atatürk koşusuna başlanırken 

noter huzurunda çekilmeğe başlandı ve 
kazananlar tesbit olundu. Yedinci ko
şu bittiği zaman şansı olanlar ellerin
de piyangodan çıkan hediyelerle haL 
kın arasında ayırd ediliyorlardı. Şık 

bir Bayanın elinde zarif bir briç kutu
su, kiba.r bir bayın elinde güzel bir 
kadın çantası görülüyor ve bu, yarıŞ
larda bulunanlara bir eğlence mevzuu 
teşkil ediyordu. 

Koşularda çok güzel tuvaletli bir. 
çok bayanlar Atatürk koşusu münase
betiyle bonjur ve silindir giymiş bn
lunan Baylar bilhassa göze çarp-yor
du. Hasılı dünkü koşular ankaralılara 
heyecanlı, meraklı bir gün yaşatmış oL 

du. Hemşerilerimiz hem at yarışların.. 
da ve hem piyangoda talilerini dene-

Dünkü yarışlarda kazanan atlardan birisi 

Stard yerine gelmeden evel çimli 
pistin üstünde bir geçid resmi yapan 

tayları halk büyük bir dikkat ve heye. 
canla seyretti. Çünkü herkes mevsimin 
bu büyük koşusuna iştirak etmişti. Bay. 
rak düşer düşmez Taşpmar diğer tay. 

!ardan dört, beş boy ayrıldı. Birinci vi. 
rajda Meram geri kaldı, ikinci virajda 
Baylan, Dafya ve Girgin hücum ettL 
ler. Fakat Taşpınarm mesafesini kapa. 
yamadılar. Taşpmar birinci, Dafya İ

kinci ve bir boyun farkla Girgin üçün-

Bu koşu, dört ve daha yukarı yaşta. 
ki haliskan arab at ve kısraklara mah • 
sustu. İkramiyesi 600 lira, mesafesi 3000 
metre olan bu koşuya B. Abdullahın 
Mesud'u (B. Davud K. 58), B. Palaska
nın Necibi (B. Bayram K. 58), B. E. 
Uruşun Ünlüsü (B. Abdullah K. 58), 

B. Sadettinin Güleri (B. Filips K. 
56.5), B. Kara Osmanın Öncüsü (B. 
Paul K. 56) girdi. Bu koşu da dün yazdr 
ğnruz gibi oldu. Necib daha bidayetten 
başı aldı ve sıkıştırılmadan birinci geL 
di. İkinciliği Öncü, üçüncülüğü Ünlü 
ald. Bu mesafenin kısrağı olan Güler ne
den ise bir şey yapamadı. Ganyan 160 

Bu koşu dört ve daha yukarı yaşta.. 
ki yerli yarımkan ingiliz at ve kısrakla
ra mahsustu. İkramiyesi 500 lira, mesa
fesi 2800 metre olan bu koşuya B. Rüs
temin Ayhan'ı (B. İhsan K. 58) , B. 
Salih Temel'in Ceylanı (B. Bayram K. 

56,S), Mareşal Fevzi Çakmağın Bay
burtlu (B. Filips K. 56), B. Salih Teme
lin Gülizan (B. Davud K. 54.5) girdi. 

Bu koşuyu da yazdığnruz gibi Bay
burd kolaylıkla kazandı; fakat viraja ka· 
dar birkaç boy geride gelen Ayhan vi. 
rajda hücum ederek Ceylan ve Gülizan 

le yazıyoruz: 

Birinci koşu (Şan koşusu) 

miş oldular. • 
Dünkü koşuların tafsilatını srrasiy. 

Bu koşu, üç yaşındaki yerli yarım 
kan ingiliz erkek ve dişi taylara malı. 

sustu. İkramiyesi 765 lira, mesafesi 
1800 metre olan bu koşuya B. Said Ha.. 

limin Sahap'ı (B. Horvat K. 56), B. 
Temelin Sadası (B. Davud K. 56), B. 

Ankara Belediye Reisliği ilanları 1 1 
--------- İLAN --------

1 - Belediye vesaiti için alınacak yazlxk ve kışlık yağ 15 gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muh <>mrncn bedeli 4400 liradır. 
3 - Muvakakt teminatı 330 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin hergün yazı işleri kale

mine ve isteklilerin de 6 temmuz 1937 salı günü saat on buçukta 
belediye encümenine müracaatları. 2-2786 

İLAN 
Ulus meydanı ile Samanparazı arasındaki yolun her iki tarafına 

umumi la~tm mecrası yapılmağa başlandığından bu yol üzerinde 
bulunan bina s~hiblerinin şimdiden hususi mecralarını umumi 
mecraya bağ <malan, aksi takdirde asfalt yapıldıktan sonra hiç 
bir suretle asf "' ltın açtlmasına ve umumi mecralara bağlanmasına 
müsaade edilmiyeceği ehemiyetli olarak ilan olunur. (1722 . 

2-2864 

Askeri fabrikalar umum diirlüğü Satmalma 
Komisyonu lıinlan ._____________ __ ____________ __. 

4.000 KİLO ŞARJÖRLÜK YAYLIK ÇELİK 
Tahm"n edilen bedeli 4.000 lira olan yukarıda mikdarı ve cinsi 

yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
misyonunca 10.8.937 salı günü saat 14 de açık eksiltme ile ihale e
dilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Talihle
rin muvakakt teminat olan 300 lira ve 2490 numaralı kanunun 2. ve 
3. maddelerinrleki vesaikle mezkftr gün ve saatte komisyona milra. 
caatları. (1727) 2-2869 

İLAN 
6.8.937 cuma günü ihale edileceği 20,22, haziran 937 günlerinde i· 

lan edilen 4.000 kilo şarjör:Uk yaylık çelik şartnamesinde değişik
lik yapılm"'sma lüzum görüldüğünden mezkur ilanlar hükümsüz. 
dür. (1728) 2-2870 

Ankara • ceza evı 
müdürlüğünden: 

1 - Ankara ceza evinin 1 haziran 937 tarhiinden 31 mayıs 938 
tarihine kadar bir senelik ekmek ihtiyacı için 21.6.973 tarihinde a
çılan kapalı zarf usuliyle münakasasma zuhur eden talihlerin tek
lif eyledikleri fiyat haddt itidalde görülmediğinden mezkfir ekmek 
ayni şerait altında ve kapalı zarf usuliyle 21 gün müddetle uzatıl
masına karar verilmiştir. 

2 - İhale 12 temmuz 937 tarihine rastlayan pazartesi günü sa
at 15 de Ankara cumhuriyet müddeiumumiliğinde toplanan ko
mısyonda yapılacaktır. 

3 - İstekliler muhammen bedelin % 7,5 çuğu olan -2424- lira 
·33- kuruşluk muvakkat teminat vereceklerdir. 

4 - Eksiltmeden mütevellit rüsum, tekalif ve damga resmi ile 
ilan ücretleri ve indelhace ekmeğin tahlil ücreti ve sair bilcümle 
masarif müteahhide aiddir. 

5 - Teklif mektubları 12 temmuz 937 pazartesi günü saat -14-
de kadar sıra No. lu makbuz mukabilinde ikinci maddede yazdı ko
misyon reisliğine verilecektir. 

6 - Şartnameyi görmek ve fazla izahat almak istiyenler mesai 
ıaati zarfında Cebecide ceza evi müdürlüğüne müracaatları ilan 
olunur. ( 1716) 2-2937 

Milli Müdafaa V el~aleti 
Deniz merkez satınalma komisyonundan: 

1 - Tahmin olunan bedeli (66.600 ve ilk teminatı 4995) lira olan 
3000 ton Kardif kömürünün kapalı zarfla eksiltmesi 28 temmuz 
937 çarşamba günü saat 14 de Vekalet binasında müteşekkil komis· 
yonumuzca yapılacaktır. Şartnamenin 333 kuruş mukabilinde ko
misyonumuzca verilmekte olduğu. 

2 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun gereğince 
vesikaları ile teminatı havi kapalı zarflarını saat 13 e kadar komis
yonumuza vermiş bulunmaları ve postada vukua gelecek gecikme 
yüzünden yapılacak müracaatların kabul olunmıyacağx (1564) 2-2650 

Tavuk.çuluk enstitüsü Direl<.tör
lüğünden: 

Tavukçuluk enstitüsüne aid 6. kümesin iç ve dış krsrmları bo
yattrrılacaktır. İsteklilerin 1 temmur 937 perşembe günü saat onda 
Çankırı caddesi üzerinde bulunan tavuçuluk enstitüsünde toplana-
cak komisyona baş vurmaları. (1724) 2-2873 

Akhisar C. H. P. 
haşk~anlığından: 

(40) bin lira bedel keşifli C. H. P. ve halkevi inşası inşaatı bir 
ay içinde pazarlıkla ihale edilecektir. İstekliler plan proje ve ke
şif şartnameyi cumhuriyet halk partisi başkanlığından Uç lira mu-
kabilinde alırlar. (1773) 2-2947 

Vakıflar umum müdürlüğünden: 
Senelik kirası 50 lira bedeli muhammenli Etimesuddaki gazi

nonun icarına talih çıkmadığından arttırma beş gün daha uzatilmrş
tır. İhale 30.6.937 çarşamba günü saat 15 de vakıflar varidat müdiir
lüğünde yapılacağından istekJilerin % 7 buçuk teminatlariyle 
mezkur müdürlüğe müracatlan. (1776) 2-2949 

ANKARA ASLİYE BİRİNCİ HUKUK MAHKEMESİNDEN: 
Temyiz mahkemesi ticaret dairesinde odacı iken halen nerede 

olduğu belli olmıyan Vahit oğlu Rifata. 
Karınız Şerife tarafından aley'hinize açdan ihtar davasının 

yapılan duruşması sonunda: Kanunu medeninin 132 inci maddesi 
mucibince bir ay içinde evlenmenin tahmil ettiği vazifeleri ifa et
menizin ihtarına ve 1602 kuruş mahkeme masrafının sizden alınma
sına 12.4.937 gününde birlikte karar verilmiş olduğu tebliğ mıı'kamma 
kaim olmak üzere ilan olunur. (1772) 2-2957 

ANKARA İKİNCİ İCRA MEMURLUÔUNDAN-
Bir bocun ödenmesini temin için haciz altına alman bir adet 1500 

lira kıymetinde 350 metre hortum ve 6 metre uzunluğunda pistonlu su 
ahize hortumunu havi santirfiroj tulumba makinesi açık artırma ile 
satılığa çıkarılmıştır. 

İlk açık artırması 9 temmuz 937 cuma günü saat 14 den 16 yaka
dar Ankara belediye mezat salonunda yapılacaktır. Artırma peşin pa. 
ra ile olup %75 nisbetinde pey sürülmediği takdirde ikinci artırma
sı 16 • temmuz - 937 cuma günü aynı saatte yapılacağından istekli 
olanların tayin olunan ilk açık artırma 16.7.937 cuma günü mezat 
mahallinde hazır bulunacak memura müracaatları ilan olunur 2-2960 

geçti ve Bayburdun arkasından ikinci 

gelerek günün en büyük sürprizini yap
tı. Üçüncülüğü Gülizar aldı. Bu koşuda 
da tertib edilmiş bulunan ikili bahisde 
3/1 oynıyanla 87 5 kuruş kazandılar. Gan 
yan 130, plaseler 120 - 400 kuruş verdi. 

Jandarma Genel [{omutanlıw 
L,. 

Ankara satınalma komisyonundan! 
Açık eksiltmesinde verilen fiat pahalı görülen (1500) lira otuz 

çeşit cerraıhi alet eksiltmesi on gün uzatılmıştır. Bu eksiltme 9-7-937 
cuma günü sat 15 de yapılacaktır. 

J}:ksiltmesine girmek istiyenlerin komisyondan parasız alabile. 
cekleri şartnamedeki vesaik ve 112 buçuk liralık ilk teminat makbu. 
zu ile tam vaktinde komisyonda bulunmaları. (1779) 2-2958 

Tavul{çtılul{ enstitüsü Direl<.tÖr· 
lüğünden: 

Tavukçuluk enstitüsü için pazarlıkla 5.000 kilo yanmış koyun 
gübresi alınacaktır .. İsteklilerin 1. temmuz 937 perşembe günü saat 
onda Çankırı caddesi üzerinde bulunan tavukçuluk enstitüsünde 
coplanacak komisyona baş vurmaları. (1723) 2-2872 

İLAN 
Merzifon hazine vekili Vehbi okucu ile muhabere alaynda yar

bay Hamit yüzbaşı Galib, Tokadın soğuk pınar mahallesinde 24 nu
maralı evde hesap memuru İbrahim Esat karısı Zahide Zehra, yüz
başı Selami kansı Lütfü'ye aralarında cereyan eden alacak davıl
sında: Müddeialeyhlerden hesab memuru İbrahim Esad veresesi 
karısı Zahide Zehra ile yüzbaşı Selami veresesi karısı Lütfiyenın 
ikametgahları meçhul bulunduğu Tokad mahkemesine gönderilen 
davetiye arkasındaki mübaşirin meşruhatından anlaşılmış olmakla 
müddeialeyh Zahide Zehra ile Lütfiyenin ikametgahları meçhul :>1-
ması sebebiyle mahkemece ilanen tebliğat icrasına karar verilmiş 
ve muhakemesi de 9.7.937 cuma günü saat 10 talik edilmiş olduğun
dan Zahide Zehra ile Lütfiyenin muhakeme gününde Merzifon 
sulh hukuk mahkemesinde hazır bulunmaları veya bir veki1 gönder
meleri için davetiye tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan olu-
nur. 2-2932 

Tayyare hangarı inşaab: 
Seyhan Nafıa Müdürlüğünden: 
1 - Eksiltmeye konan iş: Adanada yapılacak tayyare hangarı 

in:ş_aatı. 
Keşif bedeli (15312) on beş bin üç yüz on iki lira (81) kuruş. 

tur. 
2 - Bu işe aid keşif evrakı şunlardır: 
A _ Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavelename projesi 
C • Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D • Fenni şartname 
E - Keşif hulasa cetveli 
F. Proje . _ 
İstiyenler bu evrakı (--) lira (77) kuruş bedel ıle Nafıa mu-

dürlüğünden alabilirler. . .. .. . 
3 - Eksiltme 10.7.1937 tarihinde cumartesı gunu saat on bırde 

Seyhan Nafxa dairesinde yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için istekli~erin (1148) lira .. (46) 

kuruşluk teminat vermesi ve resmi gazetenıı:ı ~3397). sayd~ nusha
sında çıkan ta1imatnameye tevfikan müteahhıtlık vesıkası ıbraz et• 
mesi lazımdır. 

İstiyenler teklif mektuplarını 3 üncü maddede yazıl~ ~aatten ~ir 
saat eveline kadar Nafıa müdürlüğüne makbuz muka.bılınde verıl. 
mesi muktazidir. Posta ile gönderilecek tekliflerin dış zarfı mü. 
hür mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır, Postada olacak ge• 
cikmeler kabul edilmez. (3676) 
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Diplomali radyo mütehassısımız 
tarafından amatörlere teknik bilgi ve He·r türlü radyo tamirat.! 

28 - 6 - 1937 

Halil Naci Mıhcroğlu 
Anafartalar :-.Jo: 11 ı 

Ankara Valiuğinden: 
Keşif bedeli 4012 liradan ibaret bulunan hipodrom methali ö

n~nde tesis edilecek otomobil parkı tesviye işleri Ankara vilayeti 
bınasında toplanacak viliiyet daimt encümenince 5 temmuz 937 pa
zartesi günü saat 15 de ihale edilmek üzere açık eksiltmeye konul
muştur. 

Teminat mikdarı 300 lira 90 kuruştur. 
İsteklilerin ticaret odası vesikası, nafia müdürltiğünlen bu işe 

aid olmak üzere alacakları ehliyet vesikaları ve teminat mektubu 
veya makbuzlariyle ihale günü saat 15 de vilayet daimi encümenine 
gelmeleri ve buna aid şartname ve saireyi görmek için vilayet nafıa 
müdürlüğüne müracaat etmeleri. (1667) · 2-2783 

Çorum nafia müdürlüğünden 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Sungurluda yapılacak 19079.35 lira 

keşif bedelli ve beş dersaneli ilk okul binasının 14017 lira 29 ku
ruşluk kısmının inşası işidir. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi; 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
D - Fenni ve hususi şartname. 
E - Keşif silsilei fiat ve metraj cetvelleri. 
F - Proje. 

lstiyenler bu evrakı Nafıa vekaleti yapı işleri umum müdürlü
ğü binalar heyetinde ve Çorum daimi encümeni ile Nafıa müdürlii
ğünde görebilirler. 

3 - Eksiltme 937 haziranının 29 uncu salı günü saat 15 de Ço
rum vilayet encümeninde toplanacak komisyon tarafından yapıla
caktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1051.30 lira muvak

kat teminat vermesi ve aşağıdaki vesikaları göstermesi lazımdır. 
Ticaret odasına kayıtlı olduğuna dair vesika ve bu işleri yapa

bileceğine dair Nafıa vekaletinden ehliyetnamesi. 
6 - Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı saatten bir saat 

cveline kadar yukarıda sözü geçen komisyon reisliğine makbuz 
mukabilinde verilecektir. Posta ile gelecek mektupların nihayet 
15 e kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice ka· 
patılmış bulunması lazımdır. Postada olacak: gecikmeler kabul e-
dilmez. (1616) 2-2708 

İzmir Nafıa Müdürlüğünden: 
İl daimi encümeninden: 
Kapalı eksiltmeye konulan iş: Cuma ovasında hava yolları is

tasyonu hangar yapısı. 
Keşif tutarı: (16403) lira (62) kuruş. 
Bu işe aid şartlar ve evrak aşağıda gösterilmiştir: 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
E - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
B . Fenni şartname 

- Keşif ve pliin 
ı:;tekliler bu şartname ve evrakları İzmir - Ankara • İstanbul 

b } ındırlık direktörlüklerinde görüp inceleyebilirler. 
Eksiltmenin yaprlacağI yer ve tarihi, günü ve saati: 10 temmuz 

1937 cumartesi günü saat 11 de İzmir bayındırlık direktörlüğünde
ki komisyonda. 

Eksiltmeye girebilmek için gereken belgeler: Bayındırlık ba
kanlığından alınmış müteahhitlik ve ticaret odasından 1937 yıh i
çin alınmış belgeler. 

Muvakh-at teminat: (1246) lira 
İstekliler: Teklü mektuplarını 5 inci maddede yazılı ihale gü

nünde tayin olunan saatten bir saat eveJisine kadar komisyon baş-
kanlığına vererek makbuz almaları. 2-2871 

Marmara Üssü Bahri sabn alma 

komisyonundan: 

Cinsi 
Kuzu eti 
Koyun eti 
Sığır eti 

Kilosu 
25.000 
20.000 
40.000 

Tahmini fiatı 
Ku. S. 

32 50 
33 50 
23 50 

Tutan 
Lira 
8125 
6700 
9400 

İlk teminatı 
Lira Ku. 

24225 1&16 90 
Komutanlık deniz erleri için yukarıda cins ve mikdarı yazılı üç 

kalem et kapalr zarf suretiyle satın alınacaktır. Eksiltmesi 9 tem
muz 1937 cuma günü saat 15 te İzmitte tersane kapısındaki komisyon
da yapılacaktu. Buna aid şartname bedelsiz olarak: komisyondan L 
lmabilir. İsteklilerin yukarıda yazılı ilk temintlariyle birlikte ka
nuni belgeleri havi teklif mektublarmr muayyen gün ve saatten 
bir saat eveline kadar komisyon başkanlığına vermeleri. (1702) 

2-2876 

Kapalı zarfla eliSiltme 
Erzurum . İnhisarlar Baş Müdürlüğünden 

1 - Eksiltmeye konulan iş Erzurum Başmüdürlüğüne bağh 
Malazgirt kazası dahilinde Ak tuzlasında bir müdür evi ve iki me
mur evi, bir idare binası, bir amele hangarı, iki tuz anbarının top
tan inşası. 

2 - Kesif bedeli 36889 lira 61 kurustur. 
İsteklil~r şartname keşif ve planlan İstanbulda İnhisarlar u

mum müdürlğünde ve Erzurum İnhisarlar baş müdürlüğünde tuz 
fen şubelerinde görebilirler. 

3 - İhale 2 temmuz 1937 tarihine müsadif cuma günü saat 14 de 
Erzurum inhisarlar başmüdürlğü odasında yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulü iledir. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (2766) lira 72 ku

ruş muvak:kat teminat parası vermesi lazımdır. 
6 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin müteahhitlik vesi

kasını ibraz ve bir teahhütten en az on beş bin liralık buna benzer 
inşaatı eyi bir surette yaptıklarını isbat edecek vesaik ibraz etme
leri meşruttur: 

7 - Teklif mektupları kırmızı mumla mühürlü olduğu halde 
yukarda 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat evel Erzurum in
hisarlar başmüdürlüğünde eksiltme komisyonu riyasetine makıbuz 
ınukabilinde verilecekti!'. 

Posta ile gönderilecek mektuplarında bu saatte komisyonda bu
lunması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1601) 2-2696 

Neden 
'Aspirin ? 

Çünkü ASPİRİN seneler
denberi her türlü soğukal

gınlıklarına ve ağrılara karşı 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 
isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 

emin olmak için lütfen 

sına dikkat ediniz. 

B 
A 

8AYER 
E .. marka-

Devlet DemiryolJarı ve Limanlan Umum 
Müdürlüğü Satmalma Komisyonu llanları 

İLAN 
Muhammen bedeli (74472,60) lira olan ilaç ve tıbbi malzeme 

8.7.937 perşembe günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isti yenlerin ( 4973.63) liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları resmi gazetenin 7.5.936 gün ve 
3297 No.lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde 
alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komis. 
yon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 370 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
satılmaktadır. (1687) 2-2842 

İLAN 
Muhammen bedeli 14920 lira olan elektrik kaynak telleri ile 

muhanunen bedeli 13550 lira olan oksijen kaynağı için tel ve çu. 
buk:Iar 6-8-1937 cuma günü saat 15.30 da ayrı ayrı kapalı zarf usulü 
ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin elektrik kaynak telleri için 1119 lira 
ve oksijen kaynak telleri için de 1016.25 liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmt gazetenin 7.5-936 gün ve 
3297 No.lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde 
alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komis.. 
yon reisliğine vermeleri lazmıdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. 

(1662) 2-2840 
İLAN 

Muhammen bedeli (150.000) lira olan Sivas atölyesi vinç ve 
transbordörleri 23-8-1937 pazartesi günü saat 15.30 da kapalı zarf 
usuliyle Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (8750) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7.5.1936 g. ve 
3297 numaralı nüshasında intişar etmiş olan tali~ame dairesin· 
de alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar ko· 
misyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 750 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
satdmaktadır. (1643) 2-2839 

İLAN 
Muhammen bedeli (600.000) lira olan Sıvas atelyesi kuvvei mü

harrike ve sofaj tesisatx 19.8.1937 perşembe günü saat 15.30 da ka
palı zarf usuliyle Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (27750) liralrk muvakkat teminat i1e 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7.5.1936 gün ve 
3297 No. lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde 
alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler (3000) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
satılmaktadır. 

(Sıvas atelyesi elektrik santraltna aid 21 ve 23 haziran 1937 ta
rihlerinde neşredilen ilanlarda sehven pazartesi olarak yazılan ek
siltme gününün perşembe olacağı tashihen ilan olunur.) 

(1560) 2-2819 
!LAN. 

Muhammen bedeli (18360) lira olan 100 ton telgraf ve iki ton bağ 
teli 15.7.1937 perşembe günü saat 15.30 da kapalı zarf usuliyle An
karada Nafıa vekaleti binası içinde toplanacak olan 9 uncu artırma ve 
eıksiltme komisyonunca satm alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (1377) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-1936 G. ve 3297 
No. lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış 
vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar Ankarada idare bL 
nası içindeki komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler" parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılma.ktadır. (1738) 
. 2-2953 

iLAN 
Muhammen bedeli 20000 lira olan bir adet dar ve muhammen be-

deli (165000) lira olan iki adet normal hat kar kürer makinesi 
26.8.1937 perşembe günü saat 15.30 da kapalı zaxf usulü ile Ankara 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin dar hat için 1500 ve normal hat için de 
(9500) liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, 
resmi gazetenin 7-5-1936 Gün ve 3297 numaralı nüshasında intişar et. 
miş olan talimatname dairesinde alrnmış vesika ve tekliflerini aynı 
gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazrmdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Hay .. 
darpaşa.da tesellüm ve sekv şefliğinden daığtblmaktadır. (1707) 

Karadeniz Pilajı 

1 
Ankara Levazım Amirli~i Satınalnıa ı 

Komhıyonu lJanlan - -
İLAN 

Muhamme İlk 
Miktarı bedeli temiantı 

Cinsi Garnizonu Kilo Lira Lira 
Sade yağı Bursa 19800 15840 1188 
Sade yağı Mudanya 6000 4800 360 
Sade yağı Bandırma 6000 4800 360 

31800 25440 1908 
Bursa, Mudanya ve Bandırma garnizonlarının ihtiy<>cı için hizala

rı.~da gösterilen sade yağı k_apalı zarfla 5 temmuz 1937 pazartesi gü
~~ saat . 17 de Burs~ asken satın alma komisyonunda, Tophanede 
tum~n bınasında eksıl~eye .ko~aca~tır. Üç garnizonun yağı bir is
teklıye veya ayrı ayrı ısteklılerıne ıhale edilebilir. Her garnizonun 
muham~en .. tutarla.ri~le ilk teminatları ~izalarında yazılıdır. Şart
name1erı gormek ıstıyenler Bursa, Eskışehir, Balıkesir Ankara 
İstanbul levazım :imirlikleri satın alma komisyonlarına ~üracaat~ 
ları. Eks~ltmeye girecekler de alım satım kanununun 2 3 üncü 
~ddelerınde gösterilen vesikalarile birlikte kanuni tarif;t dahi
l:nde teklif mektuplarını aynı gün ve saat 16 ya kadar Bursa aske
n satrn alma komisyonuna vereceklerdir. Saat 16 dan sonra veri
len veya posta ile gönderilen mektuplar kabul olurumyacaktır. 

(1611) 1-2701 
İLAN 

1 - Kapalı zarf usuliyle 3. üncü kor birlikleri ihtiyacı için 
10.000 kilo sade yağı alınacaktır. 

2 -:- Eksiltmesi 5.7.937 pazartesi günü saat 16 da Çarluda kor 
karargahında yapılacaktır. 
. . 3 -- İlk pey parası 675 lira olup şartname ve evsafını görmek 
ıstıyenler İstanbul ve Ankara levazım amirlikleri satın alma ve 
Çorlu kor s~tın alma komisyonlarında görebilirler. 

A 4 :- Talıbler kanu?un 2, 3, cü maddelerindeki belgeleriyle mez· 
kur gun ve saatten bır saat evel mektublarını komisyona vermiş 
bulunmalıdırlar. (1658) 2-2798 

İLAN 
.Tekird~ğ kıtalarrnın ihtiyac.ı .için 20,000 kilo ve Tekirdağında 

teslım şartıyle Malkara kıtaatı ıçın 7.500 kilo sade yağı ayrı ayrı 
ve .kapalı zarf usuliyle münakasay konulmuştur. Her ikisin;n iha
lesı 12.7.937 pazartesi günü saat 16 da yapılacaktır. Tekirdağ kıta
larına aid olanın beher kilosuna 89 kuruş muhammen fiyat üzerin.. 
den muvakkat t~.min.atı 1335 lira. ve Malkara kıtaatının 90 kuruş mu
hamn_ıe~ bedel uzerınden 506 !ıra 25 kuruştur. Şartnamesini oku
mak ıstıyenler her gün ve münakasaya iştirak edeceklerin ihale za. 
manmdan bir saat eveline kadar teklif mektublarını komisyona ver-
meleri. (1657) 2-2797 

İLAN 
1 - Ankara yollama memurluğunca naklettirilecek 5.000 ton 

eşyanın 8.7.937 perşembe günü saat 15 de kapalı zarfla eksiltmesi 
yapılacaktır. 

. 2 - Na~il olunacak eşyanın tutarı 7275 lira olup muvakkat te
"?:ınatr 545 lıra 63 kuruştur. Şartnamesi komisyonda parasız görü
lur. 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te
~inat makbu.zlannr havi teklif mektublarmı yazılı gün ve saattan 
hır saat evelıne kadar levazım amri!iği satın alma komisyonuna 
vermeleri. (1676) 2-2804 

İLAN 
1 - Ankara garnizonu birlikleri için 45000 kilo patates 3.7.1936 

tarihinde cumartesi günü saat 11 de açık ekslitme ile alınacaktır. 
2 - Patatesin tutarı 2700 lira olup muvakkat teminatı 202 lira 

50 kuruştur. Şartnamesi parasız komisyonda görülür. 
. 3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 ncü maddelerindeki vesika ve te

mınat makbuzları ile yazılı gün ve saatte levazım amirliği satın al-
ma komisyonuna gelmeleri. (1588) 2-2695 

!LAN 
1 - Ankara garnizonu birlikleri için 60000 kilo domates 2.7.937 

cuma günü saat 15 de açık eksiltme ile alınacaktır. 
2 - Domatesin tutarı 4200 lira olup muvakkat teminatı 315 li

radır. Şartnamesi komisyonda parasız görülür. 
3 - İsteklilerin kanunun 2. 3 üncü maddelerindeki vesika ve 

teminat makbuzlarile yazılı gün ve saatte levazım amirliği satın 
alma komisyonuna gelmeleri. (1587) 2-2694 

İLAN 
1 - Harb okulu hayvanatı için 540 ton biç.ilmiş yeşil çayır veya. 

hud yoncaya istekli çıkmadığından 24.7.937 tarilıine kadar bir ay 
zarfında pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Yeşilliğin tutarı 6075 lira olup muvakkat teminatı 455 lira 
63 kuruştur. Şartnamesi komisyonda parasız görülür. 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddesinde yazılı vesika ve te
minat makbuzlariyle mezkur tarihe kadar pazarlığı yapılmak üzere 
her gün komisyona müracaatları. ( 17 56) 2-2955 

İLAN 
Piyade ateş okulu, Maltepe ve Bursa askeri liseleri için alınacak: 

olan üç adet çamaşır yıkama makinasının 2.7.937 cuma günü saat 
1? de !~tanbulda Tophanede satın alma komisyonunda pazarlıkla ek. 
sıltmesı yapılacaktır. İşbu makineler dört parçadan ibaret olmak ü
zere bir yıkama sıkma, kurutma ve ütü makineleri olup monte ve prı:: 
vaları dahil olmak üzere İstanbul için 5500 lira Bursa için 6000 lira 
fiat tahmin edilmiştir. İlk teminatı 1275 liradır. Şartnamesi Topha.. 
nede satın alma komisyonunda görülebilir. Her parça için ayrı ay
rı fiat verilmesi meşruttur. İsteklilerin kanuni vesikalariyle beraber 
belli saatte komisyona gelmeleri. ( 1767) 2-2956 

iLAN 
Genel kurmay başkanlığı matbaası için 1 ciltci 1 kağrd verici 1 

tashihci alınacaktır. 
İsteklilerin askerlik hizmetlerini yapmış olmaları şarttır. 
Şimdiye kadar çalıştıkları matbaalardan alacakları bonservis ile 

nufus, aşı ve polisten alınacak hüsnü ahlak kağıdlarr ile birlikte 
5. temmuz. 937 pazartesi günü yapılacak imtihanda hazır bulunmak 
üzere genel kurmay başkanlığı matbaa müdürlüğüne müracaat et.. 
mel eri ilan olunur. ( 1781) 2-2959 

Jandarma genel k·omutanlığı 
Ankara satmalma li:omİsyonundan: 

1 - Bir tanesine yediyüz elli kuruş fiat tahmin e<lilen (1500) 
çelik saçtan mamul tulğa 15-7-937 perşembe günü saat onda kapalı: 
zarf eksiltmesiyle satın alınacaktır. 

2 - Buna aid şartname parasız olarak komisyondan alınabilir. 
Ve komisyonda ve İstanbul Demirkapıda jandarma yoklama kuru.. 
lundaki örneği görülebilir. 

3 - Eksiltmesine girmek istiyenlerin şartnamede yazılı vesika 
ve (843) lira (75) kuru§luk ilk teminat makbuz veya Banka mektub. 
larmr muhtevi teklif mektublarını belli gün saat dokuza kadar ko-
misyona vermiş olmaları. (1744) 2-2954 

Açıldı 
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Orman Çiftliği 
Çiftlik Sütü ıle besıenen 

çocuklar böyle olur. 
Orman Çiftllj'I Matazafart 

BÜYUK PiYANGOSU 
3 iıncü keşide ı ı temmuz 1937 dedir. 

Büyük ikram:ye: 45.000 liradır. 
Bundan lıa5ka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır. 

DiKKAT: 
Bilet alan herkes 7 temmuz 1937 günü akşamrna kadar bi

letini değiştirmiş bulunmalıdır. Bu tarihten sonra bilet üze
rindeki h:>kkı sakıt oluı. 

Erzurum Nafia Direktörlüğünden : 
Eksilweye konulan iş: 
1 - Erzurum nümune h.ast~hane dahilinde on iki bin yedi 

yüz lira br:deli keşifli kalörifer işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
çzkarılm ştrr. 

2 - E s itme 12 temmuz 937 pazartesi günü saat on altıda hü
kümet konat~ nda sıhhiye müdürlük odasında yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 953 dokuz yüz elli 
üç lira muvakkat temin;ıt vermesi ve bundan başka aşağıdaki şart.. 
lan haiz olması lazımdır. 

4 - Şimdive kadar bu gibi işleri yaptığına d<tir nafıa vekaletin
den alm s oldugu ehliyet vesikasını ibraz etmesi. 

5 - lsbu evrakı okumak istiyen istekliler Erzurum ve İstanbul 
nafıa rrf<li"·Jiik"erinde okuyabilirler. 

6 - Teklif mektubları yukarıda ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat eveline kadar sıhhiye müdürlük odasında teşekkül eden komis
yon riyasetine gönderecekler<liı. 

7 - PM+::1 ile gönderilecek mektublar ikinci maddede yazılı sa
atten bir saat evveline kadır komisyonda bulunması Iazrmdır. Posta
da olaca,;: gecikmeler kabul edilmez, Teklif mektubları iyice mü.. 
hürlü olacaktır. (3586) 2-2904 

Tahlisiye genel direktörlüğünden: 
Evelce talibine ihalesi yapıldığı halde teahhüdün yerine geti

rilmemesinden dolayr mukavelesi fesh ve teminatı irad kaydedi
len bir adet motörlü can sandalı eski şartlar dairesinde ve 14 hazi
ran 936 tarihinden itibaren 45 gün müddetle müteahhid nam ve he
sabına açık eksiltmeye konulmuştur. 

30 temmuz 937 tarihine rastlayan cuma gilnü saat on beşte 'Gala
ta merkez rıhtım hanında tahlisiye umum müdürlüğü satm alma 
komisyonunda ihalesi yapılacak olan mezkur can sandalının mu
hammen bedeli 19.250 lira ve muvakkat teminatı 1444 liradır. Can 
sandahn., aid resim ve şartnameler parasız olarak sözü geçen ko-
misyondan alınacağı ilan olunur. (3293) 2-2655 

---. REÇETELERiNiZi __ _. 
( Sakarya Eczane ) sinden yaptırınız. Her istedi· 

ğiniz verli ve Avrupa ilaçları bulunur. Resmi, hususi müesse
sata azami kolaylık gösterilir. Ulus, Halk sineması sırasında 
Telefon: 2018 

Kapalı Zarfla Eksiltme İlanı : 

İstatistik~ genel direktörlüğü 
el{.Siltme ve ihale komisyonundan~ 

1 - K~.pah zarfla eksiltmeye çıkarılan iş tahminen 65-72 forma 
gene? nüfus sayımı neticelerini gösteren 10 cilt kitabtır. Beherin
den ikişer bin adet bastırılacaktır. 

2 - Tahmın olunan bedel 16 sahifelik beher forması için 35 lira 
üzerinder. 2520 liradır. Muvakkat teminat olarak 189 liralık banka 
mektubu veya tahvil verilecektir. 

3 - Ekc;iltme 1937 senesi temmuzunun 2. inci cuma günü saat 
14.30 da Genel direktörlük binasında kurulacak olan komisyonda 
açılacaktır. 

4 - % 7 5 muvakakt teminat vesikasile teklif mektupları eksilt
me açıJmarlan bir saat eve! komisyon reisliğine verilmesi lazımdır. 
Bu baptaki şartname komisyon katipliğinden istenebilir. Nümune 
dairede görülebilir. (1472) 2-2520 

Güveler, çok pahalıya mal olur. Onları 

ve yumurtalarını FLİT ile öldürünüz / 

FLiT, batan haşarat öldürücü mayilerin fevkindedir. 
90 muhtelif millet, onu tercihen kullanmaktadır •.. Bu 
sabit olmustur. Flit'in formülü hiçbir vakit taklit edil-~~~ 

-..-fı memlştir. FUT, kendisinden beklenen iki şartı mükerıı- !!!!~f}J 
,,.a.~:c-ıı melen ifa eder. insana zarar vermez, fakat hasaratı 

kat'iyyen öldürür. Şüpheli mayileri reddediniz. Hakiki ~iii:E~~! 
ve yegane Flit aldığınıza emin olmak için; siyah ku- ı 
sakit ve asker resimli sarı tenekeye dikkat ediniz . 
1 

Yarıklara ve köselere biraz FLiT TOZU 
serpiniz. Hasar~t derhal telef olur . • 

Bina işleri ilanı 
Nafıa Vekaletinden: 

Evkaf Um1ım Mü,dürlüğünden 
Ankara civarında Kalaba mahallesinde mazbut 464 sayılı evin 

1 temmuz 937 gününden itibaren on bir aylık icarı açık arttırmaya 
konulmuştur. İhale 30 haziran 937 çarşamba günü saat 15 de vakıt 
lar varidat müdürlüğünde yapılacaktır. Senelik muhammen kıymet 
120 lira olup % 7 buçuk teminat alınacaktır. İstekli erin varidat 

1. Eksiltmeye konulan iş: Ankara müstakil jandarma taburu 
mutfak, erzak anhan, bekçi kulübesi, fosseptik ve kuyu inşaatidir. 

Keşif bedeli : 29.666,97 liradır. 
2. Eksiltme 2.7.937 tarihinde cuma günü saat 15 de nafra veka

leti yapı işleri müdürlüğü eksiltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

3. Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 148 kuruş be
del mukabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. 

4. Eksiltmeye girebilmek için talihlerin 2225 lira 3 kuruşluk mu
vakkat teminat vermesi ve nafıa vekaletinden alınmış yapı müte
ahhidlik vesikasını haiz olması ve en aşağı on bin liralık bir işi 
yapmış bulunması lazımdır. 

İsteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat eveline kadar komisyona reisliğine makbuz mukabilinde 
vermesi muktazidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(1572) 7 -2729 

müdürlüğüne müracaatları. (1683) 1-2828 

Sivas Bayındırlık Direktö-lüğünden · 
14.259 lira 57 kuruş keşif bedelli Sivas - Erzincan yolunun 

82-86+230 kilometreleri arasında 4230 metre tulündeki şosa tami
rati esasiyesi 8. 7.937 perşembe günü Sivas vilayet encümeninde i
hale edilmek üzere kapalı zarf usuliyle 21.6.937 den itibaren ek
siltmeye konulmuştur. Muvakkat teminat 1069 lira 46 kuruştur. İs
teklilerin bu işi yapabileceğine dair ehliyet vesikası ibrazına mec
burdur. İsteklilerin teklif mektuplarını 8.7.937 perşembe günü sa<1t 
14 de kadar vilayet daimi: encümenine vermeleri lazımdır. Keşif ve 
şartnamesi her zaman vilayet nafıa nıüdüriüğünde görillebilir. 

(3642) 2-2920 
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En tıoş o:ıeyva ru:ı.ı.aıu. !nki· 
bazı defeder. Mirle. bağırsak. ka
raciğerden mütevellit rahatsızlık
ları ön1er. Hazmı kolaylaştırır. 

İngiliz K anzuk eczanesi 

KfRALIK 

Möbleli apartıman 
İstanbul'da Şişli'de kiralık 

mobilyalı apartıman asri konforu 
cami altı odalı bir apartnnan ki. 
ralıktır. İstiyen!erin Şişli'de Ha
laskar Gazi caddesinde 300 No.lu 
Mari apartımanına müracaat et-
meleri 2-2814 

Kutlu Apartmanında 
İkamet, yazıhane ve muayene

hane olmaya elverişli kiralık o
dalar vardır. 

Atatürk bulvarı: Yenişehir 
2-2883 

Etlikte Satılık Ev 
Etlik'te kuyu yazısında bir 

kattan ibaret müstakil ev acele 
satılıktır. Hergün görülebilir. 

Pazarlık için ikinci noterde 
Ömer Tamk'a müracaat. 

2-2905 

- Underwood -
Yazı ve hesab makineleri 

Ankara acentası 
AKBA kitabevi 

Yazı makineleri tamir edilir 
Tel: 3377 

İmtiyaz sahibi ve Başmu· 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Başmuharrir Muavini Na
suhi BAYDAR 

Umumi neşriyatı idare 1 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENtK. 
Ulus Basrmevi: ANKARA 

-i inşaat sahibleril 
--
~ M üleahhitler 1 
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Harici gösterişe ve propagandalara 
aldanmayınız! 

------~------------------~· 
KÜÇÜK YOZGAD kireci ve SU kireci= Kireçlerin 

en kuvvetlisi ve kesenize en elverişlisidir. 

Küçük Y ozgad kireç
leri fennin en son te
kamülüne uygundur • 
imalathane Zonguldak 
kömüriyle işlemektedir 

Küçük Y ozgad kireç
leri sert mermerden ve 
yüzde 99 saf kireci 
havi taşlardan imal 

edilmektedir 

Harcı, sıvası, badanası tamamen bu kireçle yapılmış olan aşağıda 
isimleri yazılı şehrimizdeki büyük binalarda elde edilen muvaff akiye l, tatbi
katta kirecimizin evsafı hakkında tam bir fikir verebilir: ======== 
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müştemilatı 

Nümune hastanesi 

bina lan 

Halkevi 

Etnoğrafya müze

si 

Hariciye vekaleti 

- Adliye sarayı 

- Genel Kurmay bi· 

nası 

Milli Müdafaa 

vekaleti 

- Harbiye mektebi 

"Kırıkkale ve 
Y ozgad fabrika la. 
rı dahil" 

- Harita dairesi 
İktısad vekaleti 

- Ziraat enstitüleri 
- Gazi Muallim 

mektebi 
Gazi lisesi 
lsmetpaşa kız 

enstitüsü 
Kız lisesi 
Ticaret mektebi 
Musiki muallim 
mektebi 

binaları Macaı 
Evkaf 

Fransız 
apartmanları 

Çekoslovak 
Sergi evi 
Çocuk Esirgeme Yugoslavya 

Kurumu - İsviçre 

apartmanları Sefarethaneleri 

Türkiye İş Devlet demir -

bankası yolları Kayseri 

Cumhuriyet atölyeleri 

Merkez bankası Polatlı Ziraat 

Emlak ve Eytam bankası 

bankası VE HUSUSİ 

- Memurlar APARTMANLAR 

kooperatifi EVLER ••. 

-----------
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Y E N i S i 1' E M A t. A I~ H A L l~ 
BU GECE 

KADIN ve ŞEYTAN 
Heyecanla karışık emsalsiz bir aşk 

GÜNDÜZ 

İngiltere Tacının İncileri 
936 • 937 sinema mevsiminin en 

muazzam şaheseri 

BUGÜN BU GECE 

ÖLÜM EVİ 
Misli görtilmemiş bir dehşet ve heyecan 

kaynağı 

İlave: Eğlenceli Miki Mavs. 
Halk Matınesı 12.15 de: 

Ölüm Perendesi 
ŞEHİR BAHÇESİNDE BU GECE 21.30 da 

KIZLAR PANSİYONU 


