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Demir ve çelik fabrikalarımız 1939 da işleyecek 

[(ara bükte 
Temel taşını nisanda 
Başvekilimiz atacak 

1 
Ukkanun 

936 
tarihinde Brossert şirketine ihalesi yap~lmış ol~n 

d I • rk f b "kal rtDIO İn,a hazırlıklarına devam edıfmektedır. 

F~l~ıır1 ve kç«: 1 a rı. ana ayının ilk günlerinde başlanacaktır. Çok 
ı ı o ara ınşaata nıs · · "lk 1 B b kuvvetli bir ihtimale göre, bu büyük

1 
tedsısın ı teme taşını aş a-

k ı .. .. k ndi elleriyle koyacak ar ır. 
anımız nonu e T ı ·· ·· h ·· k • 1 eme atma gunu, enuz atı o a-

Havacılar 
Falih Rıfkı ATAY 

Eveli gün yüzbinden fazla ista:n
bullu her t\:.rlü nakil vasıtaları 
ile, Y eşilköy' e akın etti: bu hücum 
sadece Türkkuşu bayramını kut
lamak 'veya paraşütçüler.i seyret -
mek hevesinden doğmamıştır. Ha
vacılık, milli şevkin başlıca kat 
naklarından biri oluyor. Genış 
halk yığınları, hayat refahı içrn 
baca'ya ne kadar inanmışlarsa, 
hayat müdafaası için kanad'a o 
kadar belbağlamış1ardır. Genç 
havacılar, onun için, büyük kala
balıkları coşturup kaynaştırmak
tadır. Millet, Türkiye emniyetinin 
hava piyoniyelerini boşyere se
lamlamıyor: bu asrrn talii ona bağ
lanmıştır. En büyük sürat onda
dır: barışta ve harbta kanaddan 
istifade edemiyenler, yirminci 
asır milletleri ile çağdaşllk ede
mezler. 

Bazı Avrupa memleketlerinde 
tayyare seferleri tren sef&rleri ka
~~r sıklaştı. Eks~resleri asgari yüz 
~lometre koşan memleketlerde 

bıle tayyare kendine bu kadar ih
tiyaç hissettirirse, henüz iki hu -
dud arasını bağlıyamadığımız 
Türkiye için, kanadı, adeta bu 
memleket düşünülerek icad olun
muş telakki etmek lazımgelir. 

Nihayet harb havacılığı dahi, 
geniş bir barış havacılığına i~tinad 
ediyor. Genç havacılardan yuzler
cesi binlercesi yurd içinde ve 
yurd _ aşırı uzun mesafele~e kanad 

alıştırmalıdırlar. 
Türkkuşu'nun b~şlıca iyiliği, 

tayyare davasını halk yığınlarına 
ve gençliklere tanıtmak, onları 
havacılığa inandırmak. olmuş~~
Kanad, Türkiyede clahı, artık sus 
ve spor telakkisinden uzaklaştı. 
llir kara silahına ne gözle bakı
Yorsak, onu da öyle muha~eme 
etrneğe başladık. Bunlar basıt .h~
kikatler ise de, milleti·n şuuru ıçın
de köklenmedikçe milli bir hava
cılık kurmak hayaldir. 

Halk kız ve erkek çocuklarını 
h 

.. n 
avaya atıyor: vasıtaya guve b 

rnektedir · ve onun barış ve har 
için ehe~iyetini kavr~ın!ştır. Bu 
Şevkten alabildiğine ıstıfade et· 
~~liyiz. Uçmak, her yerde, herk~s 
tçın, kolaylaştırılmalıdır: bu va~ı· 
f e, bilhassa, dün on binlerce ·~· 
tanbullunun bayramını kutladıgı 
'I'ürkkuşu'na düşüyor! • 
.. T YYare Cemiyeti bu teşebbüsü 
h'?~müzdeki sene bir pilot ınekte~ 

.1 ıle tamamlıyacaktır. Hiç şüphe
S~z Yakında memleketiınizde si· 
Vıl tayyarecilig"in hususi ve res-
bıi • • I ' ınkışaf bulduğunu tayyare 
::düstrisinin kuvvetle~diğini ve 
k.lllarnlandığrnı göreceğiz. Bu in· 
h tşafı alıkoyabilen ağırlaştıran k:r düşünce sakattı~: havamıza, 
tt\ı~a~ız kadar yerleşmeliyiz. 0-
a· ustünde dolaşacaklarm sayısı 
~ zamanda on binleri a~malıdı r 

rak tayin edilmiş olmzmakla beraber, 
tahminlere göre, nisanın ilk yarısında 

yapılacaktır. 

Demir ve çelik fabrikaları grupunu 
teşkil eden muhtelif kısunlar, tayin edil· 
miş olan faaliyet programına göre ya
vaş yavaş faaliyete sevkedilecektir. Bu 
programa göre demir - çelik fabrikaları 
19 3 9 senesi başlarında eksiksiz olarak 

çalışmaya başlamış bulunacaktır. 

Fabrikanın yıllık yapımı 180 • 200 
bin ton mamUl demir ve çeliktir. Yapa
cağı maddeler arasında her türlü kül
çe halinde demir, çelik bloklar, her tür
lü profil demiri ve dökme demir boru
ları ile bunlara benzer olan maddeler
dir. 

Ayrıca tali madde olarak kömürden 
üretilmek üzere kok, benzol, neft, kreo
zot, naftalin ve zift yapılacaktır. 

Fabrikaların büyükJüğü milli piya
saların son seneler içinde vasati yoğal
tımlarınm yüzde yüze yakın bir ölçüde 

karşılayacak ehemiyettedir. 

) B. Saffet Arıkan 1 

Kültür Bakanımız Ankara istasyonunda 

Kültür Bakanrrmz 
dün sabah geldi 

Kültür Bakanımız B. Saffet Arıkan 
dün sabalık trenle tstanbuldan şehri· 
mize dönmüştür. B. Saffet Arıkanı is-

d bakanlık büyük memurlaıı 
tasyon a 
ve dostlarr karşılamıştır. 

Pe;tede karı;ıklık 
15 (AA ) - Stefanı A-

Budapeşte, · · 

b
·1 lı"rı'yor. Macar milli bayramı 

jansı ı c · . . 
. 

1 
birçok rnillıyetçı talebe 

dolayısıy e. 
f 

d' n yap lan toplantılar 
rupları tara ın " 

g 1 tarafından botulmak 
liberal unşur ar 

. kaklarda karışıklıklaı 
istenmış ve so . . 

P 
lis birkaç kişiyı tevkıf et-

çıkmışt r. 0 

mistir. · · · bu"yük ' . lı ksam ıçın 
Milliyetçı tale e a : .. 

bir toplantı tertib etmışlerdıı. 

• 

r 
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Bu sütunlarda Türkkuşu lilosu
nu~ ls.tanbulda yaptığı hava gös
terrlerıne dair üç resim görüyorsu
nuz. Foto muhabirimizin gönder
d' V • d'v ıgı ıger resi mi er 6 ıncr sayfada-
d ır. 

• 

• 
J 

i. 

Romanya dış bakanı 
Ekselans B. Antonesko 
yarın Istanbula geliyor 

Bükreş, 15 (A.A.) - Rador Ajansı bildiriyor: Bay ve Bayan Vik
tor Antonesko, yanlarında orta elçi B. Kretzeano ve hususi kalem d'-
rektörü B. İoanid olduğu halde ls tanbul'a hareket etmişlerdir. 

1 

Romanya gazeteleri iki memleket a
rasındaki bu dostluk eserine hususi bir 
ehemiyet vermektedirler. 

Argus, kamoya terceman olarak di

yor ki : 

"B. Antenesko bugün türk hükume
tinin misafiri olacaktır. Bakanımızın 

bütün müttefik hükumetlerle doğrudan 
doğruya kurmayı lüzumlu adettiği te. 

(Sonu S. inci sayfada) 

Atatürk, yeni Japon büyük 
kabul buyurdular elçisini dün 

Japon Büyük Elçisi güven mcktu bunu takdim töreninde 

Japonyanın yeni Ankara büyük elçisi Ekselans Toshihiko faketomi güven 
mektubunu tn!~clim etmek Üzere dün saat 16 da Atatürk tarafından mutad tö

renle kabul buyrulmuştuı-. 
Kabul esnasında dış bakanı Doktor B. Tevfik Rüştü Aı·as ha7ır bulunmuştur. 

Türkkuşu 
Filosu geliyor 

İstanbulda hava tezahürlerinde uıi· 

yük bir başarı kazanan Türkkuşu filo
ları bu sabah Yeşilköyden havalanacak 
ve Eskişehirde bir müddet kalarak öğ
leden sonra şehrimize dönmüş olacak
tır. 

Şehin Şahın yıldönümü 

Şahinşahrn Türkiyeyi ziyareti sıra~mda 
Ankara treninde alznmı§ bir resmi 

Dün dost İranın büyük hükümdarx 
Şehinşah Riza Pehlevinin doğduğu gü-

nün yıldönü.m~ olmak dolayısiylc lran 
büyük elçiliğinde, büyük elçi s. E. Ha
lil Fahimi tarafından bir suvarc veril· 
miştir. 

}'ıkra 

Tanıtma tasarrufu 
Biri 120 kilovaılık uzun dalgalı, di· 

ğeri 20 kilovathk kısa dalgall iki telsis 
istasyonunun temelleri atılmak üzere.. 
dir. Ankara'nrn 5 kilovatı ile sesimizi 
Adanaya bile güç duyuruyorduk: iki 
seneye kadar Ankara filarmonik kon .. 

serlerini Nankin, San Fransisko ve 
Kambcraya da işittireceğiz. 20 inci asır 
milletleri dünya ile konuşur bir ağız ve 
dünyayı dinler bir de kulak cihazı e
dindiler. Cihan, Ankarayı merakla din
liyccektir. Yerıi kültürümüzün her ta
rafa erişen sesi ile, türk masalı devri
ne büsbütün nihayet vereceğiz. 

Bu telsizler, sergiler gibi, lüks. mas. 
raflar değil, lıakiki tasarrıtflardır. 

Bizim gibi mazi günahı çeken mil
letler için ta n r t m a e h o n o• 
mi k'tir. Ve bu vazife yalnız b."cimdir. 

Scnelcrdenberı yeni Türkiyeden 
çok h;ıhsedilmiştir: mesele bunda de • 

ğil. her gün yeniden bahsolunmakta .. 

dır. Mısır - İngiliz Turing klub'ü bin-

lerce senelik ehramların he ~ r guıı taze 
reklfımınr yapıyor.' 

E.,kiyi unutturmak, yeniyi hatulat· 
mnk, ve bunıı yiizmilyorılar ve kıtalar 

olçiisiindc yapmak: işte Etimcsuı istas
yonları bize bu fırs ı lıaz1r/11ıor • Fııtay 



' · ';ı·a hahisleri 

Locarno •• 
Aylardanberi beklenmekte o

lan ce:vab, nihayet Almanya ile 1-
talya tarafından verilmiştir. Eski 
Locarno'nun iki desteği vardı. 
Bunların biri Vert!ailles muahede
si biri de Milletler Cemiyeti idi. 

Bu desteklerden birincisi tari
he karışmıştır. İkincisi ise, hi~ ol
mazsa Almanya ve İtalya bakı -
mından, ehemiyetini tamamen 
kaybetmiş bulunuyor. 

Bu yüzden olsa gerek ki, lngil-
·ı F "Y . L k " tere ı e ransa, enı o arnoyu 

imzalarken, bunun bir ucunu Mil
letler Cemiyeti'ne ya·ni "kollektif 
barış" esasına bağlamak istiyor
lar. Yeni Lokarno, "bölünmez ba
rış" prensipinin ilk merhalesi ol
malıdır. Ve bunun arkasından Av
rupanrn diğer parçalarına aid kol
lektif barış muahedeleri gelmeli
dir. Mesela, "Şark Lokamosu'', 
"Orta Avrupa anlaşması'' "Akde
niz anlaşması". 

Buna karşı Almanya ile İtalya, 
''iki taraflı anlaşma" esasını ileri 
sürerek yeni Lokarno haricinde 
kollektif hiç bir a·nlaşmaya yanaş
mak istemiyorlar. Halbuki, Fra.n
sa'nın Orta Avrupa' da ve Şark 
A vrupasında, lngilterenin de Ak
deniz' de külliyetli tteahhüd ve 
menfaatleri yatmaktadır. Bunlara 
dair bir teahbüdü Berlin ve Ro
ma' dan koparmadan "Yeni Lo
karno" yu imzalamak istemiyor
lar. 

Türkiye bakımından, "Avrupa 
banşını tayin edecek p'"'ensip" 
çok mühimdir. Bir kere Milletler 
Cemiyeti'nde bulunmamız ikinci-

Lindberg 
perşembeye 

geliyor 
Bir İsLanbul gazetesi Amerikalı tay

yareci B. Lindberg'in İstanbula ve ora
dan da şehrimize geleceğini yazmıştı. 

Amerika Büyük Elçiliğinden öğ

rendiğimize göre, B. Lindberg perşem
be günü İstanbulda bulunacaktır. Fakat 
kendisinin Ankara yolculuğu kararlaş

mış değildir. 

Lindberg, programını kendisi ha
zırlamakta oldÜğundan şehrimize gelip 
gelmiyeceği İstanbula varmasından son. 
ra belli olacaktır. 
Tanınmış tayyareci İstanbulda Türk 

Hava Kurumu adına karşılanacak ve 
kendisine bir boket verilecektir. 

Ürün vermiyen 
1 opraklardan arazi 
Vergisi alınmayacak 

Umulma<lık arızalar dolayısiyle ü
rünleri yok olan bölgelerden arazı ver. 
gisi alınıp alınmayacağının tesbit şek
li hakkında Maliye vekaleti yeni bir 
karar almıştır. Bu karara göre : 

Zarar ekilen tohumun ürün verme
mesi şeklinde olursa vergi alınnuyacak 
fakat, tohum atılmadan önce olan arı
zalar dolayısiyle vergi alınacaktır. Za
rar zeytin, fındık ve sair yemiş ağaçla
rının ürünleriyle alakalı ise, arızanın 
ağaçların ürün vermelerine imkan bı
rakmamış olmasının anlaşılması vergi
nin silinmesine esas olacaktır. Daha Ü· 

rün verme zamanı gelmeden olan bek
lenmedik arızalar dolayısiyle verginin 
düşülmesine gidebilmek için ürün za. 
manrnı beklemek ve zararın derecesini 
anlamak gerekecektir. Düşülecek vergi· 
ler ürünün alındığı mali yılı içindir. 

Brezilya ile ticaret 
an.aşmamız 

Müddeti 31 ibirni kanun tarihin
de , biten Türkiye - Berezilya ticaret an
laşmasının aynı tarihten itibaren bir yıl 
uzatılması hakkında Paris bEyük elçi. 
nıizle Berezilya büyük elçisi arasında 
ki görüşmeler neticelenmiştir. Anlaş
ma birer nota verişilmek suretiyle müd
detin bittiği tarihten itibaren bir yıl u
zatılmıştır. 

1 si de Balkan Birliği'ni kuranlar
dan biri olmamız dolayısiyle biz. 
de, barış'ın bölünmezliği ve an
cak kollektif garantilerle ayakta 
tutulabileceği kanaatindeyiz. 

Dört büyük devletin yalnız batı 
A vrupası barışını güven altına a~ 
larak Avrupanın bütün diğer par
çalarım diplomatik spekülasyon
lar için mevzu ilan eylemeleri hiç 
de İşimize gelen bir iş değildir. 
Bundan başka, eski "büyük dev
let ve küçük devlet" tasnifine de 
taraf tar değiliz. 

Bu itibarla, büyük Avrupa dev· 
!etlerinin Avrupa barışı için tes
bit edecekleri prensip'in bizi ya
kından alakadar etmemesi·ne im
kan yoktur. Gerçi, bu alakamız, 
"Avrupa barışı'' bakımından mev
cuddur. Ve gerçi, bizim kendi ba
rışımıza gelince, bunu, herkesle iyi 
geçinmek ve bunun fili delilleri
ni vermiş olmak suretiyle temin 
etmiş bulunuyoruz. Fakat bu bi
zim A vrupanın genel barışı ile 
meşgul olmamız zaruretinden biz
leri tenzih edemez. Çünkü avrupa
lıyız. Çünkü barış, A vrupanın her 
tarafında güven altına alınnnya
cak olursa, bunun neticelerinden 
er p,eç. bizler de zarar görebiliriz. 

İşte bu mütalealar sebebiyle, 
Avrupa barışı üzerinde devam et
mekte olan "prensip münakaşası''. 
nm bir an evel nihayete ererek 
yeni bir güven ve çalışma devre~ 
sinin insanlara ve bu arada bütün 
avrupalılara geniş bir nefes aldır
masını istemekte ve beklemekte
yiz. - B. B. 

Fransanın verdiği yeni 
kontenjanlar 

Feshi haber verilen türk _ fransız 
Modüs - Vivendisinin müddetin bitme
sine kadar Fransa hüküm. ti 1937 yıh 
iç.in Türkiyeye ek endüstriyel kontenjan 
lar vermiştir. Bunlar, şekerleme, reçel 
marmelat ve terlik üzerinedir. 

i statistik 

Butün Ankara 
vilayeti içinde 750 

kör erkek 834 kör kadın vardır. Bir ko· 
lu çolak olan erkekler 1673, katimlar ise 
376 dır. lki kolu çolak olmak üzere 143 
erkek 88 kadın vardır. Sağır ve dilsiz 
erkekler 827, kadrolar 600 dür. 175 
kambur erkek, 213 kambur kadın var
dır. Bir ayağı topal erkekler 2695, ka
dınlar İse 2140 dır. 

Yaşı 95 den yukarı olmılaı· 

Ankara vilayetinde yaşı 95 den yu
karı 17 bekar, 24 evlı, 167 dul, 1 bo
şanmış kadm vardır. Y a~ı 95 den fazla 
olan erkeklere gelince bunlar, 174 ü be
kar, 71 i evli, 29 u dul, 2 si boşananr,ş. 
olmak üzere 116 dır. 

Bu hesabça yaşı 95 den yukarı 14 
bekar erkeğe mukabil 17 bekar kadın 
isabet etmektedir. 

Yaşı 95 den fazla kadın dullar, ge
ne ayni yaştaki erkek dullara göre çok 
daha fazladır. 

Pamuktan yollar 

Şimali Amerikada yeni yolları pa
muktan yapıyorlarmış. Bir gazetenin ri
vayetine göre bu yeni yollar, şimdiye 

kadar yapılmış olanların hepsinden sağ
lam ve dayanıklı imiş. 

Eğer İngilizcede de türkçede olduğu 
gibi ''pamuk gibi" tabiri olsaydı, o za
man bu yeni yollann bir faydası daha 
görülür, halk bu caddeleri kolay kolay 
gir letemezdi. 

Kadın köşesi 

Parlak e§Yalan temizlemek için en 
fazla işe yarayan maddelerden birisi de 
sirkedir. Parlak eşyaları parlatmadan 

Önce sıcak su ve sirke ile güzelce bir 
oğunuz. 

Camdan yapılmış kah kacağı silece
ğiniz: suya da bir kaç damla sirke dam· 
!atınız. 

Banyolardaki kireç lekeleri ve cam
larla aynalar üzerindeki sinek izleri de 
böyle temizlenebilir. 

16 - 3 - 1937 

E~ekHGeneraııer: Enternasyonel ömür 
Bırer emır sergi inin açllması 
e~~,!~!:~!~.~~ 23 nisana bırakıldı 

ve seyis erleri hakkındaki kaınuna ek bir 
kanun projesi hazırlamıştır. Vekalet 
projenin hazırlanmasını projede şöyle 
izah etmektedir. 

''Ordumuzda yüksek makam ve hiz· 
metlerde bulunan mareşal ve genera11e· 
re emekliye ayrıldıklarından sonra hiç 
bir hizmet er.i veri1memekte ve bu yüz
den ordunun çok emekli ve şerefli U

zuvları olan bu zatlar emekliliklerinde 
sıkıntı ve zorluğa düşmektedirler. 

Bütün ömürlerini ve tükenmez ça-

lrşmalarını ordu ve. memlekete vakfet-

miş ve bu say.ede en ulu makam ve rüt

beyi kazanmış olan bu gibi krymetLi ve 

seçkin şahıslara her memlekette maddi 

ve manevi taltif ve terfih edilmekte 

ve böylece yapmrş oldukları değerli ve 

şerefli hizmetlerinin karşılığını 

mektedirler . 

gör. 

Yaprlan incelemelerde yabancı or. 

du1arın çoğ-unda emekli mareşallere 

birer emir zabiti ve bazılarında da kor

generallere birer emir eri verilmehte 

olduğu anlaşılmıştır. 

Bu sebebten ordumuzda yüksek ma

kamları almış zatların sosyal seviyesi· 

ni ve orduda adları ve hizmetleri bü

yük saygı ve şükranla anılan bu zatla

rın seçkin şahsiyetlerini korumak ordu 

ve memleket için bir borç ve kadirşi-

naslrk olacağı için bu proje 

mıştır.,, 

Proje şudur : 

hazırlan-

"Sin haddi ve malftllük dolayısiyle 

cumhuriyet ordusu mareşallık ve bü

yük amirallikten emekliye ayrılanlara 

öir emir subayı ile bir emir çavuşu 

ve aynı suretle or generallerle or amiral

likten emekli olanlara da bir emir baş

çavuşu ve kor generallikten ve kor ami· 

rallikten emekli olanlara da bir emir 

eri verilir.,, 

Çift beyinli adam 

Geçenlerde A vusturalyanın Sidney 
şehrinde yaşayan bir adamın bir anda 
iki işi birden başarmak kudretinde ol
duğu görülmüştür. Bu adamın iki bey
ni vardır. Onun için iki muhtelif mev
zuu ayni zamanda yazmakta veya ayrı 
ayrı iki tane resim çizebilmektedir. 

Bu acaib yahud fevkalade insan, kü
çüklüğünde solakmış. Anababaaı onu bu 
kötü huyundan vaz geçirmek için elini 
sargı ile sarmak mecburiyetinde kalmış. 

Fakat her şeye rağmen, bugün o, ken
dine çift beyinli İnsan dedirtecek kadar 
kabiliyetini inkişaf ettirmiştir. Bu ha
diseyi iyiden iyiye araştırmış olan ingi
)i.z: bilginleri, bu adam hakkında tıbbi 

bir mucize demekten kendilerini alama
mışlardır. 

Bu dünyanın işlerine artık tek bey. 
nin yetmiyeceğini galiba tabiat da an
ladı. 

Güzellik için 150 milyon türk lirası 

İngiliz: kadm!arınıo güzelle§mek ve 
güzelliği korumak için yılda en aşağı 

150 milyon türk lirası harcadıklarını bi

liyor muydunuz? Bu, paranın büyük 

bir kısmı, bugün on binlerce genç kı
zın ça!şıp iyi bir kazanç temin ettiği 
güzellik enstitülerine verilmektedir. Bu 

enstitülerde elinden iyi iş gelen bir 
genç kız· bizim paramızla haftada kırk 
lira ve ayrıca hatm sayılır bir de bah
şiş da almaktadır. 

Londranın şık ve büyük salonların

cfa verilen bahşişin ölçüsü iki ile dört 
lira arasındadır. Fakat, bir İngiliz lirası 
bahşiş veren kadınlar da az değildir. 

Orta bir güzellik enstitüsü yılda va· 
sati olarak on on beş bin lira kazan· 
maktadır. 

Büyük güzellik salonlannda §eflik 
eden kadınlann ceb!erine yılda en aşağı 
üç dört bin lira girmektedir. 

Cumhuriyetin ilk enternasyonal ser
gisi olan kömür ve kömür yakan vası
talar sergisinin açılışı 23 nisana kalmış
tır. Bütün dünyada çok geniş bir alaka 
uyandıran sergide mamullerini göstere
cek olan yüzden fazla firmanın geniş 

ölçüde hazırlanmak istemeleri ve kö
mürle işleyen vasıtaları getiren vapur
ların denizlerdeki fırtınalardan dolayı 

gecikmeleri serginin açılış tarihinin 26 
marttan 23 nisana bırakılmasına sebep 
olmuştur. 

Ekonomi bakanlığmm bu kararı ile, 
sergimize bütün varlıklarile iştirak et
mek arzusunu gösteren memleketlerin bu 
isteği yerine getiri.!miş ve bir taraftan 
da sergi hazırlıklarının bu alaka nisbet
inde geniı:ıleti'mesi mümkün olmuştur. 

Bu zaman farkından 
faydalanarak ... 

Ekonomi bakanlığı bu zaman farları 
dan faydalanarak, serginin yalnız kömür 
ve kömür yakan vasıtaları teşhir etmek 
çerçivesini aşarak, yeni Türkiyeyi bütün 
medeni memleketlere tanıtan bir hüviyet 
almasına çalışmaktadır. Sergiye Cum
huriyet Türkiyesinin bahtiyarlık vasıf
lar,ndan biri sayılan yeraltı servetleri
mizin, bu servetlerin en iyi şekillerde iş
leten memleket1erin yirminci asır tek
nik ve bilgisini temsil eden müessesele
ri önün1c bütün ihtişam ve değerile be· 
Jirmesi, türk devrinin gerçekleştir· 

di~i büyük var'ıklar ve nihayet kalkın
ma ha~inde olan memleketimizi canlan
dıran ve anlatan eserlerin bir araya top
lanmış olarak bulunmasına imkan vere
cek yeniliklerle dolu olarak hazırlan

maktadır. 

Serginin getireceği hareket 
Sergi, bir taraftan yurdun her köşe

sinden on binlerce vatandaşı, başşehre 
toplarken, diğer taraftan da gösterilen 
gelme kolaylıkları dolayısiyle yurd dı
şından yeni Türkiyeyi görmek istiyen 
büyük bir kalabalığın Ankaraya akın 

etmesine imkan verecektir. Bu bakım· 

Kısa hikaye 

Çok cimri bir 
adam vardı. Cimri 

idi, fakat o nisbette kuvvetli ve kanb i

di. Bir gün gayet zengin bir başka a

dam fena halde hastalandı. Yatağa dü~

tü. Kansızdı. Zengin adama kan lazım. 

dı. Aradılar bu cimri adamı buldular: 

- Bu zengindir, dediler, kan vere

cek olursan sana dehşetli para var! 

Cimri, para lafını işitince razı oldu. 

Kanından bir parçaaım verdi ve buna 

mukabil de hayJJ yiiklü bir para aldı. 

Fakat zenginin kansızlığı geçmemi§tİ. 

Bir hafta sonra tekrar kan laznn oldu. 

Gene cimriye baş vurdular. Cimri ka

nından verdi. Fakat buna mukabil al

dığı para evelki paradan çok azdı. 

Zengine üçüncü defa gene kan ve· 

rihnesi icabetti. Cimri gene kan verdi. 

Fakat hayreti bu sefer o eski eli geniş 

zengin cimriye çok az para vermek is

tiyordu. 

Cimri sordu: 

- Ne oldu böyle? Dedi. 

Cevab verdiler: 

- Ne olacak? Senin kanın tamamen 

ona geçti! 

Enginar fidanı! 

Yemeğini lokantada yemiyen, yahud 

aile mutfaklarından getirtmiyenler için 

pişirteceği yemekleri düşünmek, ger~ 

çekten, bir gün sonra yiyecekleri ye

meğin tadını kaçıracak kadar zevksiz 

bir yorgunluktur. Bunun için bir gaze

tede çıkan haftalık yemek listesi hoşu

muza gitmedi desek yalan olur. 

Yalnız cumartesi günü pişecek ye

mekleı-in listesinde şu isim de var: 

"zeytin yağlı enginar fidanı'' 

Bir türkçe yanlışı en lezzetli bir ye

meği ne yenilmez, yutuhnaz bir hale so

kuyor, gördünüz mü? 

dan, Ankara, 23 nisandan 23 mayısa 

kadar şimdiye kadar büyük bayram 

günlerinde yaşadığı normalin üstünde· 

ki günlere has olan büyük canlılık ve 

kaynaşma hayatını tam bir ay .. devamlı 

olarak idrak edecetkir. Ekonomi bakan· 

lığT, daha şimdiden halk hizmetleri için 

müesseselerin serginin devamı müdde

tince ihtiyaca yetme.si için tedbirler al· 

maktadır. 

Mutlu bir rcutlayl§ 
Serginin bu geri bırakılışı, şu mut• 

lu rastlayxşları da biraraya getirmiş bu· 

lunuyor: 

23 nisan milli hakimiyet bayramı .. 

mız ve çocuk bayramımızdır. Bu ba 

kmıdan o gün sergi dolayısiyle Anka .. 

raya toplanmış olan, bilhassa yabancı; 

dost:arunız birisi bize bugünü yaratmış 

olan bir büyük günün yıldönümünü biıı 

de cumhuriyetin şen ve mesud yavru .. 

larrmn bayram tezahürlerini görmüş o• 

lacaklardır. 

Sergi dolayısiyle futbol maçları da 

yapcacaktrr. Bunun için İtalyadan biıı 

takımın getirilmesi ihtimali vardır. 

Ekonomi bakanlığının serginin çok 

güzel ve eşsiz olması için hazırladığı: 

zengin program, bunlardan başka daha 

bir çok yenilikler ve fevkaladelikler ta• 

şımaktadır. 

Eğitmenler 
seçiliyor 

Ankara kültür direktörlüğü müfet. 

tişleri açılacak olan köy eğitmenleri kul) 

su için Polatlı, Ayaş, Çubuk, Kalecik 

kazaları köylerinde 195 namzed seçmi§

lerdir. Direktörlük bu namzedlere aid 

fişleri Kültür Bakanlığına göndermi~ 
tir. Bunlar arasından 100 eğitmen seoj 
çilecektir. 

Ingiltereye ihrac 
Edeceğimiz kuş yemi 

Darı ve kuş yemi İngilt:ereye gönde~ 
rilen iharç maddelerimiz arasında e• 
hemiyetli bir yer tutmaktadır. Yapılan 
bir anlaşmaya göre bundan sonra bu 
maddeler İngiltere ile hususi takas mev .. 
zuu olamıyacaktır. Ekonomi bakanlığı 
bu vaziyeti ihracatçılarımıza bildir~ 

miştir. Hükümetimiz evelce gönderilen 
kuş yemi ve darılara aid muamelelerin 
likide edilmesi için lazım gelen ingili:ı 
makamları nezdinde teşebbüslerde bulun 
maktadır. 

Meyvelerimiz üzerinde 
tetkikler 

Yüksek Ziraat Enstitüsü meyvacı .. 
lık, bağcılık ve bahçevanlrk profesöril 
B. Dr. Gleisberg ve baş asistan Dr. B• 
Nail Orman, ziraat veka.Ietinin emriyle 
cenub vilayetlerimizde bir tetkik gezi"' 
sine çıkmışlardır. 

Bu yolculuk bilhassa meyvacılığr .. 
mızın kalkınması planı iç.inde bulunan 
Narenciye kültürünün ilerleme, ve geli-
şimiyle alakalanacaklar ve cenub kıyı·.;ı· 
rnruzda yabani bir halde bulunan zeytiJl 
ağaçlarını ve zeytin kanununun tatbiki 
.işi ile de uğraşaaklardır. 

ı= HAVA l 
• 

Dün hava yağışsız geç~• 
Dün şehrimizde hava genelce hafıf 

bulutlu.geçmiş, ısı ise sıfırın üstünde 
20 dereceye kadar yükselmiştir. ıvı:ete .. 
oroloji işleri umum dfrektörlüğünde.~ 
verilen bilğiye göre dün yurdun hiç bl 
yerinde yağış olmamış ve bütün bölge" 

1 g·eç .. 
lerde hava genelce hafif bulut u 
miştir. Dün yurdda en düşük ısılar ~: 
fırın altında olmak üzere Erzurutn ta' 
5, Kanıta 15 derece idi. En yüksek 151cl8-
sıfırın üstünde olmak üzere Adana 

r.ık .. 
27, Dörtyolda 28 dereceye kadar :< 

mıştır. 



Almanya, sovyet franld nıisakm8 • • ..._... dan 
•tiraz ediyor. Jtalya da ~ya 
•1n1ına1c iıtemecliğinden bu noktada 

Alınanya ile beraber türiiyec:ektir. fran 
aa ile ıovyet Ruıya iae, biribirinden ay

l'llnıak istemiyorlar. iki cepheye aJ• 

1'11-.ı bu dört devlet karfıamda f ngilte

t'enin oynayacağı rol biiyiik ebenıiyet 
lteab.diyor. Acaba 'ngiltere, franaaJI 
IOTJet Ruıyaclan ayırmak için bu dev· 
let .. ş-..t. 

UZerine tazyik mi yapacak? ara 
'-lb b' unu aarb ıulbuna bağlayacak ır 
'0tnım lrı bulmak için Almanyayı mı ıı-

ıtıraca1c Yoksa Avrupanın böyle ınu-
"~eneı· b' di · · ~ 1 ır halde kalmaımı ken ıpne 

elverişli mi görecek? 
A. Ş. ESMER 

• Jonanmamız l•tanbala Jönmüıtiir. Yukartl~ Hey~i ön~n~• .. bulunan Yaoaz'an 
Karadenızde bulunan h L • ·m~ tar alımlan tayyareden alınmlf guel bır re•mını rorüyoraınuz. 

b ld ki /oto mu a:ıırı 
lıtan u a 

Sofyadaki karıpklık 
Sofya, ıs (A.A.) - D.N.B. Ajanu 

bildiriyor: Günlerdenberi devam eden 

ve turada burada poliale kavga çıkma

sına aebeb olan talebe gösterisi henlls 

tamamen son bulmaDUf ve fakat hWdl
met tarafından alınan fiddetll tedbir
ler bunların daha tehlikeli ~ 

lar haline gelmesine kafJI koJmuftur .. 
Per,embeden evvel denlere tekrar baf
lunak mümkün olmıyacaktır. 
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Amatör temsilleri r Yabancı basında okuduklarımız J 
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rid'in ölüm saçan 
leri •• t 1MADRİD1 

_ı ___ a ___ ____:I Mekt:hları 
M adrid'in gariJ tarafındaki Rosales'de tayyarelerden atr

lan 100 kiloluk bombalar, altı katlı evlerin damından 

girip temeline kadar girmiştir. Bir tak·m odalar, biribirlerin-

«Burada yaşıyan halkın bütün ha-
yatlarını bomba patlayışları, çö-

den ayn, biribirine bakıp duruyor. Bunlar, dördüncü dıvarı 

olmıyan bir tiyatro sahnesini andırmakta ve görünmiyen se

yircilere dünyanın en müthiş trajedisini temsil edecek gibi 

durmaktadırlar. 

küntüler arasında geçirmiş sanır
sınız. Rast geldiğiniz insanların 
çehresinde ölüm saçan bombalar -
dan yüz yarda uzakta bulundukla
rını anlıyamazsınız» 

Burada yaşayan halkın, bütün hayatlarını bomba patlayış

ları, tarraka' lar, çöküntüler arasında geçmiş sanırsınız. Şimdi 

hepsinde hayvanlarda görülen bir nevi egoizm, huy ve ahlak 

yerine geçmiştir. Gran via sağınızda kalmak üzere bir gün öğ

leden sonra Alcala'ya doğru yürüyünüz. Rastgeldiğiniz insan-

ların çehresinde ölüm saçan bombalar
dan yüz yarda uzakta bulunduklarını 

anhyamazsınız. Bu sırada bir bomba
nın patlaması, nihayet bu insanların gi
riştikleri geçici bir konuşmayı kesme • 
terine sebeb olur. 

gelen demiryolları, üç aydan beridir, 
işlemiyor. Yük vagonları ancak asker 
zahiresi ve harp malzemesi taşımak

tadır. 

Ateş yakmadan ısınmak imkanları 
var. Fakat yemek yapmak ıçın ateşe 

muhtaçsınız. Bunun için habire odun 
ararsanız; ne çeşitten olursa ohun, o-

YAZAN : 
Herbert Matheva 

• 
NEVYORK TAYMIS 

GAZETESİNİN 

l\fADRID MUHABiRi 
Kadınlar alış verişlerine, çocuklar 

oyunlarına devam etmektedirler. 100 
yarda uzakta bir bomba patlamıştır; bu· 
nun insanı heyecana düşürecek bir ta
'Tafı var mı? 

~ ...... .____ ....... meti ellerinde 
idi. 

Onlar, bir ikinci bombanın bütün 
konuşmayı, alış verişi ve oyunu kese -
ceğine inanmazlar. Böyle bir şeyi akıl
larına bile getirmediklerini görürsü • 
nüz. 

Şehirde bir ev vard r ki birçok de
falar bombalanmıştır. Bu bombalama, 
öğleden sonra saat dörtle beş arasında 
vukua gelir. Bunun önünden geçen 
cadde, şehrin en tehlikeli bölgesidir. Bu
nun önünden günde dört beş defa geç
mek mecburiyetinde olan biz gazeteci
ler, oraya geldik mi, koşar adımla yü -
rür köşe başını dönünce rahat bir ne -
fes alırız. Biz koşarken oralarda topaç 
çeviren çocuklar ve onların yanı başın
da dur:1n sakin annelere rast geliriz. 

* B ombardıman b şlayınca milisler 
halkı bu Linan.ın önünden gc!rir. 

memek için canla başla çalışırlar; fakat 
muvaffak olamazlar. Hir bomba patlayın 
ca sokak bir sihirbaz tarafından bo
şaltılmış gibi olur; fakat bir dakika 
sonra kalabalık yeniden m =y<lana çıkar 
ve patlayan lıomlıanın ne gibi zararlar 
yaptığını aıaştıramağa başlar. 

Eğer bunlara bir başka bombanın 

da orada patlayıp başlarına bela geti
receğini söyliyecek olursanız, hayret
le yüzünfü:e bakarlar. Ölecek olan on
lar d. ğildir; ba~kalarıdır. !spanyoJiar 
kuvvetli ve canl.dır. Hakikat budur. 

Bundan ötesi gelip geçer. Bir bom
banın vücudünü param parça etmesi 
fazla bir hayaldir. Bunun için Madridli 
sakin ve nazik, ağır ağ.r yolunda yü. 
rümeğe devam eder. 

* M adrid'in kı!ı pek fena_~'~· Ha:a-
ret derecesı sık sık degışır ve ın. 

sanı rahatsız eder. H ele ata sözlerine 
girmiş olan bir Guaddaramas rüzgarı 
vardır ki ''insanı öldürürde kandili 
söndürmez.,, bu sene, görülmemiş bir 
sis ve yağmur oldu; soğuk o kadar şid. 
detti değıldi. Kömür pek az. Madride 

-..oğuk On dakika 
sonra, ayni 
yerde bir ço
cuk geriye kal
mış parçaları 

toplayor

du. Biraz son-

Ruz gar insanı öldürür 
mumu söndürmez fakat 

dun. 
Bir kaç hafta evvel, Castellana'ya 

bir bomba düştü; b.ş altı kişi öldü, on 
iki kişi yaralandı. Hemen telefonika bi
nasının yanına koşup neler olduğunu an
lamak istedik. Hasta otomobilleri yara
lı ve ölüleri götürüyorlardı. Başı adam. 
akılJı sarılmış bir adamı, arkadaşları 

götürüyorlardı. Fakat dikkatimize çar. 
pan bu olmadı. Bomba bir ağacı devirmiş 
ti. On kişi bu ağacın dallarına yapış
mışlar, sürüklemeğe uğraşıyorlardı. Bir 
çeyrek saat içinde ağaçtan bir parça 
bile kalmamıştı. Hatta bir çocuk dini 

açılan çukura sokmuş, orada kalan en 
ufak kökleri ve yongaları bile topla
yordu. 

Madridin en ziyade bombalanan kı. 
sımlarında kadınların, çocukların ha
rabeler arasında bir lata, bir direk par. 
çası bulmak için araştırmalar yaptıkta_ 
rını sık sık görürsünüz. Bir aralık hü. 
kümet memurları Rosales'de halkın, 

harabelerde böyle araştırmalar yapma
sını yasak ' tmiş, fakat bir parti gidince 
öteki parti buraya üşüşmüştür. 

Bir kaç gün önce bombardıman edi
len bir evin pancorları sokağa düş

müştü; iki şişman adam ateş altında gi. 
dip bu tahtaları aldılar. gülleler üçer 
dakika fasıla ile patlayordu. Fakat o
dun denilen madde o kadar kıymetli 

idi ki bu tehlikeyi göze almışlardı. Fu 
adamları daha tamamiyle kaçamadan i
kinci bir gülle daha patlayıp ortalığa 
taş parçaları saçtı. Fakat bu adamlar, 
kendilerini yere atarak, bin tehlikeyi 

göze alarak yakalarını kurtardılar. Yine 

tahta parçalan, bu dehşetli haıb g~ni-

ra kaçarken 
bir gülle patladı. Bu hadise hakkında 
çektiğim telgrafda, "eğer delikanlı sağ 
kalmışsa büyük talii varmış" demiştim. 
Bir gün sonra öldüğünü öğrendim. 

* y emeklerimi yediğim lokantada bir 
başgorson var; Sebastian her ye

meğe oturduğum zaman elime uzun bir 
yemek listesi verir. Bu listenin matbu 
kısmında yazılı et, balrk, vesaire nefis 
yemeklerden hiç birisi yokdur. Yalnız 
nıiıayette mürekkeple yazılı bir kaç ye
mek vardır. Fakat Sebastian yine idet 
yerini bulsun diye sorar: 

- Ne emredersiniz? 

Yemekler, gayet entipüften şeyler. 
dir; karnınız zor doyar; fakat şehrin 
en zengin ve mükenunel lokantasını Se
ba~tian işletmektedir. 

Bu tabii bir vaziyettir. Harbde bil. 
hassa muhasarada bulunan bir şehirde 
her kes kemerini sıkmağa mecburdur. 

Madride yeni gelen bir insarun gö
züne çarpan ilk manzara dükkanların 
önünde yapılan kuyruklardır. 

Kadınlar, hele sabahlan, saatlerce 
bir parça yiyecek alabilmek için bek
leşmektedirler. Bazen kuyruğun ucun
dakiler, dükkanın önüne gelinceye ka
dar, yiyecek bitmiş bulunur. Buna rağ
men yine halk istifini bozmaz. 

Bazen şehirden lahana yüklli bir 
araba geçer. Bunun geçişi bir alay ge
çişi gibidir. Halk da, dükkancılar da 
bundan memnundur. Ahali arabanın 

arkasına takılır ve durduğu yerde du
rup alabilmek için bekler. 

Bazen bu sırada tayyareler belirir. 
bombalar savrulmağa başlar. Bundan 

bir kaç hafta önce Tetuan'da asilere 
aid bir takip tayyaresi çok alçaklara 
kadar inmiş ve; şehir caddesinde kuy
ruk halinde bulunan halkın üzerine 
zalimce makineli tüfekle ateş etmeğe 
başlamıştı. Bu zavallılardan on Uç, on 
dört kişi ölmüştü. 

Yirmi dakika sonra vak'a yerine git
tim. Ölüler morga, yaralılar hastaha.. 
neye kaldırrlmılardı; ondan sonra dizi 
tekrar teşekkül etmiştir. Eğer yerlerde 
kan izleri olmasaydi, hiç bir şey anla
şılamıyacaktı. Sorduğum suvallere bir 
az heyecanlı, biraz acı cevaplar veriyor. 
lar, fakat hiç biri sıralarından ayrıl
mağı akıllarından bile gcçinneyorlardı. 

* Ş ehir, bütün geceler karanlıktır. 
Saat ondan sonra kimsenin so

kağa çıkmasına müsaade edilmez. 
Bu satırları gece Amerikan Elçi

liğinde yazryorum. Pancorlar, dışarıya 
ışık sızdırmayacak şekilde kapatılmış

tır. Sırtıma ısınmak için bir battaniye 
almış ıbulunuyorum. Uzaktan üniver
site mahallesinden top sesleri geliyor. 
Bundan önce elçiliğin pek yakınana 

düşmüş olan bombalar, acaba bu sefer 
üzerimizde patlamryacakmı? 

Madridde de geceleyin, aydınlık 

bir taraf ve bir yol görmek mümkün 
değildir. Dokuzdan sonra bütün el a
~k çek.ilmektedir. 

Buradan telefonika binasına kadar 
yirmi dakikalık bir yol vardır ki gece
leri, bastığınız yeri göremiıJıecegınız 

kadar zifiri karanlıktır. Burada yürür
ken bir nöbetçi seslenir: 

- Alto! (dur!) 
Siz yerinizde mıhlanırsınız. O ya.. 

nılıp parola sorar, yahut vesikaları gör
mek ister ve vaziyeti anladıktan sonra 
nezaketle eğilir: 

- Salud 1 Sizde yolunuza devam e. 
dersiniz. 

Bir gece, bir kaç İngiliz muhabiri, 
İngiliz elçiliğine dönüyorlardı. Çok de
fa bizi vesika göstermekten kurtaran, 
fakat bazen de hiç lazım olmayan pa. 
rolayı almayı unutmuşlardı. Nöbetçiler 
seslendiler: 

- A donde vaınos? (nereye gidi-
yorsunuz?) 

Şu cevabı verdiler: 

- A vencer. (muzafferiyete) 
Bir iki nöbetci için mesele yokdu; 

fakat üçüncüsü bunları şiddetle dur
durdu ve nereye gitiklerini sordu. Ce
vab verdiler: 

- İngiliz elçiliğine. 
Yanılmışlardı. Çünkü doğruca ha

pishaneyi boylamışlar ve bir gece ora
da kalmışlardı. 

* M adridin içinden ve dışından şa.. 

rap kayıp oldu. Yemeklerini şa
rapsız yiyemeyenler sıkıntı çekiyorlar. 
Geçenlerde bir yemekte 1918 tarihli bir 
şişe Tondonia şarabı ele geçircim. Ar. 
tık onu içerl«n bendeki neş'eyi görmeli 
idiniz. · 

Sokaklarda işleyen otomobiller ara
sında çeşid çeşid markalar ve model. 
ler görüyorsunuz. Büyük evler ve sa
raylarda oldukları gibi kalmıştır. Çün· 
ki aristokratlar bunları bırakıp git
miş bulunuyorlar. Şimdi buralara evsiz 
kalanlar, ve civardan gelen göçmenler 
oturtulmuştur. 

Yıllardan beri yoksulluk içinde ya
ş301an bir çok fakir kimseler, şimdi bu 
haşmetli binalarda oturuyor ve hayatın 
öte tarafı nasılmış anlıyorlar. Acaba 
bunlar b,arb bitince eski yoksul kulübe. 
lerine dönmek isteyeceklermidir? 

Ankara 
Ceza 

Halkevinde 
Kanunu 

Dün gece Ankara halkevinin amaJ' 
tör sahnesi bize ümitlerimizi kuvvet .. 
lendiren bir muvaffakiyet daha göster., 
di. Üstad İbnirrefik Ahmet Nuri Seki .. 
.zincinin (Ceza kanunu) adlı 3 perdelilC 
vodvilini oynadılar. 

Eeseri sahneye rejisör Ercümend 
Behzad koydu. Oynayanların hepsi de 
Halkevinin değerli amatörJeriydi. 

Saat 20,30 da evvela, iki yıl evvel at'< 
kadaşları arasından göçmüş olan tiya~ 
ro üsatdı İbnirrefik Ahmet Nuri Seki· 
zincinin hayatı ve sanatının bariz va· 
sıfları anlatıldı. Üstada hürmeten batı .. 
rasının taziz edildiği bu gecede hazır 
bulunanlar bir dakika aykta sükUt et .. 
tikten sonra eserin temsiline başlandı. 

Az çok güzel temsil edildi. 
Daha bu günden tiyatronun inkilab 

saflarında ne büyük bir boşluğu doldur• 

makta olduğunu gösterecek kadar bü.. 

yük muvaffakiyetler kazanmağa başla· 

mış olan Halkevi amatör sahnesinde ça. 

lı:şcınlar tiyatro davasının inkilab öl~ü· 

aündeki manasını idrak etmiş bulun .. 

maktadırlar. 

Sahne, ışık ve dekor itibariyle mü., 

kemmeldi. 
Dekoratür Mahmut ve ışık doktoru 

Haminin eseri olan Halkevi sahnesi 

bütün bir halde ayn bir sanat eseri O• 

larak daima göze çarpmaktaydı. 

Eserdeki roller birbirine girift, öy .. 

leki, birbirinin l~rmı ga;yri müfariki gtı. 

biydi. Bütün tiyatro eserlerinde tip.. 

lerin hep birden biribirlerine sıkı bir SU• 

rette bağlanmaları bir esas olmakla be .. 

raber Ceza kanununda bu husus daha 

hassas ve titiz bir tevziat gösterebilmi14 

tir. Bunun için rollerinde en çok mu .. 

vaffak olanlar, bu muvaffakiyetlerinl 

rollerinin icabı en az muvaffakiyet gö~ 

terenlere çok medyundur. 
Birinci planda Dava vekili Sebati 

rolünde Sadi; Zümbill Teber Zade An .. 

beri rolünde Mes'ut, Ali İrfan Arif Ür. 

fi rolünde Fethi, Serseri rolünde Bedd 

Hakim rolünde Galip, Leyla rolünde 

Bayan Nigar Madmazel Karolin rolün• 

de Bayan Dürnev çok iyi oynadılar. 

İkinci planda: Sacide rolünde Ba· 

yan Kadriye, Lüksandra rolünde Bayan 

Mesrure, Sadberk rolünde Bayan Dil., 

furu.z, Ziver rolünde Hakkı çok iyi oy~ 

nadılar. 

Bize çok zevkli bir tiyatro gecesi 

ya~tan gençlerimizi candan tebrik ede· 

riz. 

lıtanbulda: 

ULUS 
Satılan yerler 

Köprüde: Kadıköy iskelesinde 

Beyoğlunda: Haşet tubelerinde 

Fatihte: Tramvay durak yeri gaze· 

teci Mehmet Bıyık 

Bayazıt meydanında: Aksaray Top· 
kapı tramvay yeri tütüncü Hamdi lshalC 

Sultanahmet Ayaıofya karşısında: 

Tramvay durağında tütüncü K.iımil. 

·ı efrika ı o: 4 ruya günleri sona erer ve kapatılacağmuz 

l
:----~-19!1:!:------------ evin yolunu tutmak zamanı gelirdi. Birkaç 

e • sabah ağlaya ağlaya uyanış ... Ondan sonra 1 m e daha sıkı bir sorgu ve daha şiddetli cezalar 

1 
başlardı. 

D a I• r Sıkıntılarım bir iki senede yatıştı. Göz-
lerim bozulduğu için okurken iyi göremez ol
muştum. Fena ışıkta çok fazla okumam bu---------------------= na sebeb olmuştu. Bunun neticesi, gönderil-

Tam<lığmı ve tamnıadığrnı dostlarıma mekte olduğum gündüz mektebindeki çalış
malarımda görülmüştü. Ay başlarında aldı-

Y azan: • Çeviren ğnn karneler de bunu gösteriyordu. Mekteb-

sonra gelecek günlerimden nefret eder ol
muştum. Bir hayatı dolduracak bir ihtirasın 
bunun tam zıddı olmak lazımdır. ''Elması 
öğrenmiş olan bir kimseyi cam parçası tat
min eder mi?'' 

Sinirlerim o kadar bozulmuştu ki, artık, 
şurada burada, gerçekten mevcud olmıyan 
gölgeler görmeğe başlamış tun ve bunlar be
ni "kadın" dan ziyade rahatsız ediyordu. 
Sevgili teyzem bu halimi duymuş olacak ki 
bir adam gelip gözlerimi muayene etmiş ve 
benim yarı kör bir halde olduğuma dair ra
por vermişti. Bu halim de gene "bir palavra" 
sanılmış ve benim maneviyatım üzerinde en 
müthiş tesirler yapan bir t edbir olmak ~e
re kız kardet im de benden ayırtılmıştı. Biraz 
sonra - kendisine haber gönderdim mi, gön
dermedim mi idi, hatırlıyamıyorum - bir gün 
annem Hindistandan çıkageldi. Sonradan 
bana anlattığına göre gece "allah rahatlık 
versin" diye beni öpmeğe geldiği zaman ben, 

daki bir mektebe devama başladım. Burada 
başöğretmen mülayim, yavaş konuşur, sa• 
kallı ve renkçe arabları andırır bir adam ()ol 

lan Connell Price'di ki ben amucamla tanı· 
şıklığı yüzünden kendisine ·'Krom amnca'' 
diyordum. Annem Hindistana dönerken be"' 
ni ve kız kardeşimi Addison yolu karşısınd~ 
ve Kensington bulvarının sonunda içerisı 
kitablarla dolu bir evde oturan üç m•,zik ba .. 
yana bırakmıştı. Bu evde sabır, nezaket, hll .. 
zur ve sükun, kitablar, kısaca, kültür var~· 
Yani burada normal bir atmosfer içindeydik• 

R udyard Kipling Nurettin AR ... · ~1 te aldığım kötü neticelerin evdeki cezası da 
Hele hepsinden iyisi, teyzemin akşamları okuma zamanımı kaybedişim oluyordu. Bir 
bize bir taraftan kanapeye uzanıp kahve içer- karnem o kadar fena idi ki bunu fırlatıp at
ken "korsanlar,, ve "binbir gece,, hikayele • mış ve eve hiç almadığnnı söylemiştim. 
r ini okuması, arada sırada, bize seslenmesi Fakat bu dünyada amatör yalancı olmak 
oluyordu. zor şeydir. Kurduğum aldatma ağı çabucak 

Arada bir, amcam tablolara çerçeve yap- meydana çıkmıştı. Kadının oğlu bankadan 
mak için uğraşırken biz de atelyesinin bir döndükten sonra bu işle meşgul olmuş ve 
tarafında bulunan Orgdan sesler çıkarır, yalanım anlaşılmıştı. Bunun üzerine güzel t 
bundan büyük bir zevk ve heyecan duyar _ bir dayak yemiş ve sırtıma takılan bir ''ya-

lancı" yaftasiyle southsea sokaklarından ge
dık. Bu ses, teyzemin kulağına gidince ka - çerek mektebe gönderilmiştim. Bu ve buna 
dmcağızın canı sıkılır, fakat asla kızmazdi. benzer cezalar ve sıkı tedbirler yüzünden 

Fakat bir gün gelirdi ki artık bu bahtiyar fena halde canım sıkılmıştı ve artık ondan 

alışkınlık yüzünden, kollarımı dayak atacak 
bir insandan kendimi korurmuşum gibi uza-
tıp kendimi siper almışım. 

WESTW ARD'DAKf MEKTEB 

Ondan sonra İngil terenin ta öteki başın-

Bayanlardan birisi odadaki lakrrdıya ka• 
nşmaz ve şöminenin yanında dizlerinin iiz': 
rinde roman yazardı. Odanın bir yerinde sı"" 
yalı bir kordela ile ~iribirine bağlı i~i pipd. 
dururdu ki bunları bır zaman Karlagl ıçmıŞ 

Burada benim her ıeylc oynamama ın~"" 
saatle ediliyordu. Fakat ben her şeyden zı"" 
yade bu iyi insanları görmekten zc,,k aııyor,.1 
d~itab raflarında birrok kitatılar da va~~ı 

:c • \ıl"' 
ki bunları karıştırıp okumak hoşuma gı 
yordu. 

(Sonu var) 
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Viyana, 15 (A.A.) - Başbakan B. 

B. Ruıvelt 

Enternasyonal bir 
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Yuaıı: Boaoıl de Balaoııbi Baydar 
Tlrkgeye çeviren: Nas 

'D---·•d • - ·ou'da bir genç km evıenece--• .ucrrı e, A11J • ailellİ aoa bir 
ii zaman, aileai veya gttveyuı oD iki 
-- Verirler ki içinde, ••ete ~iki yÜS :::e veya on iki dtısine ve ~Bil fakir 
~ altm veya gtimtlt para • uk ---tar
d~ kızı, Jroclmen bet 1a&1tll" • v-.:;::., 
....a lllllrekkeb olsa dahi. diisiDelll !; 
~e razı oJmız ı..oudun'de hAJI. •.:..AA 
-.qo adanun kuma verilmit otan ve ı~-
l:' ~ dCSrt tane Port~ altmıtb::: 
lledİ ıııeden bahsedebilir. Ca o-
"-a ~in amucası papa y~ cı:;ıt.joe 
eq Hemi ile evlendirir iken k 
) '6bek değerde bir düsine altlll ınadal
a "erıni$ti. 
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n mldafaa,a baıqmcatnu " bam 

- •1 içinde - baçak milpr fraap 
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han lmnederine, ,._ Jiml 8lldD: 
Din doe•nnBja 'le ,..a. ..... • 
da orduya aynlac:ap ıMSylemiftir· 

Bu harcanacak puama bir çok frlD
m DeliDerini pnati .atma almlk ... 
,.ıy1e yarldılmı 11Jli1• B. DaJacB. 
,.., ba bamiılaı haldı olclat- bir 

termittir. Balam demifdr ki: 
.. _ Ren'i MkerUk drp ..... olmak-

tan çıkaran Almanyanm 1nrc&ı bir mil
yonluktan fu1a bir.._. nrdır. Do-

.... .. .... 
tNh..,,.. hn'bdıA .... rrın 1a • 
r r ırrrne ....,..,.. ,... bit_... 
llO..,. ..... •ırl ,. .............. 
.......... , •• k 

Ora· • JllERı'f ... - ..... 
.. ı .., ........ ,_ ..... 1 

............. alllpa-.tilıl

......... ...., ..... rl ... 

....... • ,,.. ··- ıl 1 ııhd
mlnl .. t .... ...... ···-· ....... 

.. Ddl ., • ....... ...... ..... \ 

*= ·-ı.• * 1111pn •'ıra• 
................. •ı' '* 
Pranwnm, blt6A fılnlWum blbini 
her aman aJD1 üeak De prptD'mlf o

laa adllet ft -- "'"'ini lronaJMil· 
meli için .._.ıudllf ... 

Be Antonesko ı 
yarın geliyor 

(Bq 1. iat:I aq/aü) 

IDll1ar teriairıe Iİrell Aabra .a,and. 
ba Mimle bir wlbt ~ ft ild 
mmaleketi beilıyu •la doltl•iun Mr 
pedd,.._ı mahiyetini ahnabMlır. Bu 

dyarette huıuat mtlsakere menuJan a

ramak cll,tllr. ROIDlllya ve Ttlddye •· 
rumda halledilecek .,.rlf"rnadık hiç bir 
mesele 10ktur. Bu ild memlelretiD en

~oaal •hldaW l1hirlilf daima ,. 
lıenkli oJmUftur. Bu dostluk hiç bir•· 
man yalaıılannwn'ftlr. Terld,.e. bllbn 
utantmda, kıymetli dlf babnı Tevfik 
ROttil Aru vaaıtuiyle, barıflll orpal

...,oaum ~ ,..c!ma ettilf w Aııb· 
ndan, kanalmut niWD W.lıMle " Jna. 
dudlann clelifmesi aleybin4e btl ıa.

ler taylenmiftir. Cenevrede, Romanya " 
Türkiye deleıeJeri daima bir oln11llr 
ve aoduldanla brfddda lıirilıılderiae 

yardma etmee'ni blllrlltlel'c:Ur. S- ı.. 
lııenclenm iti clolayaalJle B. Antoneüıo 
tarafından yapılln mBlbet hareket, ..... 

Jattırıcı rolO BB. Delboa ve Rtlftll Aral 

anemd•kl amiml dealU'fları dlrk .... 
lanqua tMafmdan eı.aiyede talıdir .. 

dllmlftlr. llontröcle Terkiye mUmetıtl. 
ll tarafından Terilen temı1nllt lıbde ay. 

m akli bulmuttur. B. Antonetılrmıun 

•lyareti bnfıJdıldarla dolu fU devrede 

bu kadar cltiiflk ..... ıa.ts• .. 
tıtmaay.aı ftdyeda ......... •P& 
en lyl bir vetlle oı.caktır. IGIClk .... 
tantm Belgracl konferansı arifeelnde 

bu temas, biribirine bu bdar aıkı bir 
ıaurette beib olan Ud ber1f tet*ldlJl
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mı ile ymımdald atlan rııhtlmıla ftll, 
t.tanbul kumandam, emniyet ctirckt&rll 

ve dlf blnannıı adına buaual blem 

dircktöril Refik Amir tarafmdan kartı· 

lnaUterenin hava 
biidcesi 

LoMn, 15 (A:A.) - ..... .. 

.,ıran ~ devttı etmek için 
... ......_....,.. ... ldadmil• 

- Slr, eledi. tran yolu tapalı.,. 

-Soa Po.Wdae-

.,Sir lırallu• bitn edilirlren tul• 
l•mlan i-1imedlr. llir ele lnııliıcenıa 
"ılr,, pilinde yullan lwt "drh oku• 
ma • .,alı yu.brı "bay,. yuilldt1 kuU.. 
ıulaa MSali Pardır. lllllMrrir, bu hlim .. 

7i balediyor. ru.ı .... 611 ptilde ,... 
muı iltibasa yol •çmaktadır. Ht!!lll ma
"8ta&ı ber halde •sir- dediitea aoara,, 

diğer ieliDNleri tiirkçe slylemedı. B11 
.a.leri tlJrÇe79 pvira muburu. -,. 
üld au-yi • tirqeleftinaell q 

..,.. d...ıiydl. Bir de An10llli,, ,_,,_ 

•"yat.atlı Papafar,, cfememei i"a • 
.tth6 nr4ır1 

• Bir brilratilr altı 

- Eter U11a otıanmnu ama reçel 
ftl1Dlm. 

- P.,ın fil rss;ell tldayma bir defa. 

- Sola TeJcafüa . . .,.,,,. ,. "--'.. ...... ,,,_, 
"1malrclesı 1Wer41ilak meJrtap 

nuara ılmmlf*V., 
-Açıksas·•-

Npar defmei. _.. mframi 6/.. 
dm bDdlflmi• .hfb tir mamcfa bl,,,_ 
11ılır. Jluburlr. •If.urı ltJNra,. teıiib.I. 
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....,.,. ~-...an cffHaf • .,.. 

nı. ,.ı111s "diölt,. detliflmh "'11· 

ltaDI, 15 (A.A.) - Biapaide B. il"' 
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B. 8HH Dil, ta,,_etcre JrowJrnelr l
gla ikl yeal top tipinin kllbal edlldltJ. 
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Hasta Bakia Aranıyor 
Sallık yW'd1I llhbat VeMJetlnden 

•• _.., bir .... ,. lllbcı ..,. .... 
maktadır. ı-ım 



Hikaye 

Çevreye sarll ı taş 
Bir gün bana annem şu masalı an

latmıştı: 

Anadolunun bir köyünde, iki kar. 
deşden biri zenğin, öbürü yoksuldu. 
Kış basmıştı. Yoksul olan, ormanda 
toplayıp yığdığı kuru dalları, çah çır· 
pıyı, köydeki evine getirmek isteyor
du. Dermansızdı; kendi yüklenerek ta
şıyamayacaktı. Onun için zenğin karde
şine giderek, 

- Kardeşim, bir gün için olsun, 
bana tını ver, akşama tekrar gitiri
rim, dedi. 

Tarhana çorbasiyle dolu ve buharı 
kıvrıla kıvrıla tüten önündeki kasenin 
arkasından bakan zenğin, hiddetinden 
gözleri fırlamış bir halde, 

- Bu sondur; bir daha benim kaı. 
şıma böyle dilenci gibi dikilme 1 

Cevabmı vermiş, üstelik bir de onu 
paylamıştı. 

Zavallı yoksul kardeş, Semer, ko. 
lan, yular da istemiş, fakat öbürü ken. 
disini azarlayarak kovduğu için, bun
ları almağa vakit bulamamıştı. 

Günlerce toplayarak koca bir yığın 
yaptığı odunların hepsini birden ve bir 
seferde götürmek isteyordu. Çünki, bir 
daha ata kavuşmak kendisine nasip ol
mayacaktı. Fakat bu odun yığınını ata 
yükleyemezdi. Yüklese at taşıyamazdı. 
Zaten ne semer, ne kolan ne de ip 
vardı. 

Hava karlı idi. Kar her tarafı ört
müştü. Düşündü, taşındı, nihayet iki 
daldan bir kızak yaptı. Odunlarını kı
zağa yükledi; ipi, semeri olmadığı için, 
kızağı beyğirin kuyruğuna bağlıyarak 

lroyün yolunu tuttu. Köye varıp tam e
vinin önüne egldiği zaman, yükün a
ğırlığından beyğirin kuyruğu koptu. 

Aksilik başladımı çorap söküğü gi
bi, arkası gelir. Olan olmuştu. Tiril tiril 
titreyerek kardeşinin karşısına çıktı. 

- Allah senden razı olsun, beyği
rini sap sağlam geri getirdim. Yalnız 
kuyruğu koptu; diyebildi. Bunun üze
rine öbilrü yerinden fırladı ve : 

- Be adam, sen bana neden bahse
diyorsun. Güzel hayvanımı berbad et. 
tikten sonra, bir de sıkılmadan, sap sağ
lam geri getirdim, diyorsun ha 1 beygi. 
rin parasını ver. Başka hiç bir şeye ak
lım ermez. 

Diye bağırmağa başladı. 
Parası yoktu. Onun için anlaşama

dılar ve kasabadaki kadıya gitmeğe ka. 
rar verdiler. 

İki kardeş yanyana yürüyor, fakat 
bir tek kelim~ bile konuşmayorlardı. 

Yol bir ormanın içinden geçiyordu. ka
sabaya geç vardıkları için bir hana git-

İstanbulda terfi eden 
ilk o kul öğretmenleri 

İstanbul, (Telefonla) - İstanbul ilk 

okul öğretmenlerinden bakanlığın ter

filerini tasdik ettiği 770 öğretmenin 

zamlarını eylt'.ilden itibaren almaları UL 

.zım hem, vilayet 37 büdcesinde buna 
aid para olmadığı iç.in başkaca ödeme 

çareleri aranıyor. Bakanlığa gönderil. 

mek üzere hazırlanan yeni terfi listesi 

216 kişiliktir. 

OLKÜ 
HALKEVLERI MECMUASI 

Dokuzuncu cildin ilk sayısı oıan 
49 uncu numarası çıktı. 

Bu sayının içindekiler: 

B. Şükrü Kaya'nın ve Nafi A. 
Kansunun halkevleri yıl dönümü 

törenindeki nutukları. 
Türkler ve şimali Asya sanatının 

buz devrindeki menşei ''Yosebh 
Strzygowski,, - Halkevinin çocu

ğu "şiir,, Behçet Kemal Çaglar. 

- Hükümdarlara çıkışan şairler • 

Nihal Sami Banarlı - Osmanl~ im
paratorluğunda çiftçi sınıfların hu· 
kuk1 statüsü, Ömer Barkan - Or. 
ta zaman türk • islam dünyasında 
maliye Prof. A. Mez - Ana yasa

mızda değişiklik - Sağlık bakımın· 

Bibliyografya, Halkevi haberleri 

Ulkünün 88 sayfalrk bir sayısı 
dan spor ve biz (Dr. Hayri Kaleli) 
25 kuruştur. 

mişlerdi. Geceyi hancının odasında ge. 
çireceklerdi. Zenğin kardeş kesesinin 
ağzını açmış, yiyecek içecek getirtmiş, 
karnını doyurmuştu. Öbürünün parası 
yokdu; hiç bir şey yemeden, sobanın 
yanında yüksek bir yere uzanıp y~t

mıştı. Karnı açtı, uyuyamıyordu. Bir 
sağa bir sola dönerken, hancının, çocu· 
ğunu uyuttuğu beşiğin içine düştü. 
Kendi iri yarı dev gibi bir adamdı. He
nüz bir kaç aylrk olan çocuk derhal 
öldü. Zaten sabah olmuştu. 

Hancı aklını kaçıracaktı. 

- Çocuğu öldürdün, katil 1 diye 
bağırıyor, zavallının üzerine saldırı

yordu. 
''Kısasa, kısas!" diıye söylenip du

ran hancı, zcnğin kardeşi de alarak her 
üçü kadıya gittiler. Zavallı yoksulun 
rengi kül gibi olmuştu; gözünün öuün.. 
den dar ağacı ayrılmayordu. Bir köşeyi 
dönerlerken, o, biraz gerilemiş ve yer_ 
den iri bir taş alarak kuşakları arasın. 
dan çıkardığı mendilin içine sarmıştı. 

"Eğer kadı beni mahkum ederse, 
ben de onu bu taşla gebertir, dağa ka· 
çarım.,, diyordu. 

Kadı yüksek bir sedir üstünde bağ
r1'lş kurmuş oturuyordu. İki davacı ön
de durmuşlar, kıyamet koparıyorlardı. 
Zavallı suçlu, çevreye sarılı taş elinde 
olduğu halde davacıların arkasında du
ruyordu. 

Söze evvela zengin kardeş başla

mıştx. Beyğirin başına geleni anlatı

yordu. Suçlu ise, davacıların arkasın. 

dan kolunu kaldırarak, kendisini mah
kum ettigi takdirde, kadıyı çevreye sa
rılı taşla öldürmek isteyordu. Kadı hn
disine gösterilen çevre içinde, en az 
elli mecidiye bulunduğunu düşünerek 
şu hükmü verdi: 

"Davacı haklıdır. Dava edilen, kuıy
ruğu tekrar çıkıp büyüyünceye kadar 
beyğiri alıp kendi ahırında alıkoyma. 
ğa mahkumduı .,, 

Sıra h,ancmındr. O da davasını an
latmağa başladı. Birinci hükümle yü. 
reğine su serpilen suçlu, taşı kuşakları 
arasına sokmuştu. Fakat, kadı hüküm 
vermeğe başlayınca, çevreye sarılı taşı 

.tekrar çıkararak, hancının arkasından 

havaya kaldırmış, kadıya göstermişti. 

Kadı, içinden, "bunda da elli mecidıye 
var!,, diyerek derhal hükmünü tebliğ 
etti: 

''Sen de haklısın. karın senden c..y
rdarak ona varacaktır. Bir çocukları 
olur olmaz, suçlu her ikisini de ı,ana 

iade etmeğe mahkum edilmiş ve celse 
hitam bulmuştur.,. 

Hikmet TUNA 

Ôğle Neşriyatı : 
12.30 - 12.50 Muhtelif plak neşriya

tı. 12.50 • 13.15 Plak: Türk Musikisi ve 
Halk şarkıları. 13.15 - 13.30 Dahili ve 
Harici haberler. 17.30 • 18.30 İnkilab 
dersleri (Halkevinden naklen) . 

Akşam Neşriyatı : 
18.30 - 19.00 Muhtelif plak neşriya· 

tı. 19.00 • 19.30 Türk Musik.isi ve Halk 
şarkıları ( Feri t Tan ve arkadaşlarr) . 
19.30 - 19.45 Saat ayan ve arapça neşri
yat. 19.45 • 20.15 Türk musikisi ve halk 
şarkıları (Hikmet Rıza ve arkadaşları) 
20.15 - 20.30 Konferans: Dr. F. Haldun 
Tekiner (Çocuk öİümleri ve sebebleri 
1 yaşına kadar). 20.30 _ 21.00 Plakla 
dans musikisi. 21.00 _ 21.15 Ajans haber
leri. 21.15 _ 21.55 Stüdyo salon orkest
rası. ı - Barat Danseuse. 2 - Strauss 
Le Song Veiennoise. 3 - Donizetti 
Lucrezia Borcia. 4 - Mendelssohn Ro. 
mance. 5 - Audran La Poupee. 6 -
Sousa T he Liberti. 21.55 - 22.00 Yarın· 
ki program ve İstiklal Marşı. 

İSTANBUL 
Öğle Neşriyatı : 

12.30 Plakla türk musikisi. 12.50 Ha
vadis. 13.05 Muhtelif plak neşriyatı. 

14.00 Son. 
Akşam Neşriyatı : 
18.30 Plakla dans musikisi. 19.30 

Eminönü halkevi neşr.iyat kolu namına 
Nusret Safa (Yeni kitablar). 20.00 Bel
ma ve arkadaşları tarafından türk mu-
sikisi ve halk şarkxlan. 20.30 Ömer Rı· 
za tarafından arabça söylev. 20.45 Ce
mal kamil ve arkadaşları tarafmdan türk 
musikisi ve halk şarıkılarr. Saat ayan. 
21.15 Şehir tiyatrosu operet kısmı taraı. 
fından (Lüküs hayat) birinci perdesi. 
22.15 Ajans ve borsa haberleri ve ertesi 
günün programı. 22.30 Pl~kla sololar 
Opera, ve operet parçalan. 23.00 Son. 

/T'ürkkuşu gösterileri 

• 

Paraşütçü Bayan Yı dız tayyarenin başında 

Paraşütçüleri Yeşilköyde heyecanla 
seyreden halk 

Bir paraşütçü boşlukta inerken 

Paraşütler muyane edilirken 

Bir Türkkuşu tayyaresi lstanbul 
üstünde uçarken 

Bir paraşütçü Yeşilköyde yere indikten sonra 

Sağda paraşütçüler tayyarelere binerlerken: Solda 
Yeşilköyde hava gösterilerini seyreden halk 
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* Karabük çelik ve demir fabrikası 

inşaatında çalışacak olan üçüncü kafi

l e altı kişilik mühendis heyeti dünkü 

trenle Karabüke hareket etmişlerdir. 

* İzmitin bazı köylerinde çıkan 

" Hummai klai,, hayvan ha;stalığının İs

tanbula yayılmaması için gereken ted

birleri yerinde almak üzere Zirat Ve· 

kaleti salgın hastalıklar seksiyonu mü· 

dürü B. Nakıi Cevad bugün İzmite ha· 

reket edecektir. 

fstanbulda feci 
bir cinayet 

İstanbul, ( Telefonla) - Gene bu· 
gün İstanbulda Zeyrekte Abdullah a

dında bir kahveci ortağı Veliyi biçak-

la öldürmüş, kocasını kurtarmak istiyen 

karısı Afifeyi de yaralamıştır Abdullah 

yakalandı. Öldürmenin sebebi, ortak 
geçimsizliğidir, 

Bir kadın çocuğunu 
sokağa bıraktı 

İstanbul, (Telefonla) - Bugün ad

liyede Binnaz adında bir kadın hakkın.. 

da takib yapıldı. Kadm iki günlük ço

cuğunu gece sokağa bırakmaktan zan

lıdır. Kadın ifadesinde çocuğu beraber 

yaşadığı Tahsin adındaki adamın iste

mediğini ve ayrıca bakmak imkanları 

olmadığını söylemiştir. 

İstanbul sokaklarına 
2000 lamba daha 

konuyor 
İstanbul, (Telefonla) - Belediye 

meclisi bugün İstanbul sokaklarına ye. 

niden konacak 2000 lamba iç.in 160 bin 
lira ayırdı. Ve bu paranın yüzde beş fa· 

izle elektrik şirketinin imtiyaz anlaş

masının sonuna kadar taksitle ödenme

si ,için makama anlaşma yapmak salahi

yeti verdi. Lambaların konması bir se
nede bitecektir. 

IÇekos ovakya He ta!ı;.as 
• f • • 

lŞ.1.erım1z 

Cumhuriyet Merkez bankasının r-:
koslovak milli bankasında yapwış 01uu .. 

ğu te~cbbüsün neticesi olarak şim.ıı• 

ye kadar hususi bankalar nezdinde açıl

mış olan hususi takas hesabları bu ban
kanın hususi takas muarncleleıı için aç-

mış olduğu bir ''Compte indisponible 
compensation privee., hesabına geçini• 

miştir. bu sebeble Çekoslovakya ile ya· 
pılmakta olan hususi takas işl. ri düzen• 
li bir şekilde işlemeğe başlamıştır. 

• 
Denizyolları tarifesı 

İstanbul, (Telefonla) - Deniz } ol
·1e 

lan idaresinin 937 tarifelerini tesbt 

çalışan komisyon işler.ini bitirmiş "'e 
a;ber• 

raporunu hazırlamıştır. Alınan h 
a· 

lere göre raporda yeni ucuzlamalar Y 
. in ba .. 

pılmamış, yalnız yolcu ve eşya ıç ~ 

k kl .. · ı . t' Tar.ife zı olaylı ar gosterı mış ır. . e 
w kdirıfl 

seles.i Ekonomi Bakanlıgının ta 
bırakılmıştır. 
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Dahiliye '
1 el{aletiııdeıı: 

1 - Vekaletin bodrum kat koridorlarında beton direkler arasın
da yaptmlacak arşiv dolapları açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Yapılacak dolaplar 205,05 metre mur bbaıdır. 

t LAN . İLAN 
. . . . "h i acr için 31500 kılo taze 1 _ Malatya istasyon şehir ciheti (3528 m2

) üç bin b:ş ~~~ .Y!r-
ba l - Ankara garnizonu bırlıklerının ı t ı "ltrne ile alınacaktır. . k" tre murabbaı mahallin bilumum levazımı ve ışçılıgı ıle 

kla 19.3.987 cuma günü saat 15 de açık e :~t 283 lira 50 kuruş· mı se ız ~e ucibince parkelenmesi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
2 - Baklanın tutarı 3780 lira olup oıuva ı şartn:-ınes; ın Muhammen bedeli (9568/29) Dokuz bin beş yüz olt • 

tur. Şartnamesi komiı;yonda gö:ü~~r. .. ddelerindeki vesika ve te· =n~~r: 1~;~ yirmi dokuz kuruştur. . 
. 3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 u~~u masaatte levazım amirliği sa- ş2 _İstekliler bu işe aid plan, şartname ve mukave~ename pro1e· 

ınınat mabuzlariyle beraber yazı~ı gun ve ı-861 . . A ka a Haydarpaşa Adana, Malatya veznelerıyle Eloğlu, 
tın alma komı"syonuna gelmelerı. <481) sanı· n r ' ' ( ) k k k" k kab"l" d t L A N . Narİı, Elaziz istasyonlarından 48 ır se ız uruş mu ı ın e 

. . . ·n ihti acı için 62500 kılo .ta- tedarik edebilirler. . -
1 - Ankara garnizonu b~rlı~l~~ını t 

11 
~e kapalı zarfla eksılt- 3 _ Eksiltme Malatyada beşinci işletme bınasmda 22-3-937 pa-

ze kabağın 20.3.937 cumartesı gunu saa zartesi saat 15 de yapılacaktı.r. . .. . 
tnesi yapılacaktır. . lu muvakkat teminatı 562 lira 50 4 - Muvakkat teminat mıktan (717,63) yedı yuz on yedı lira 

2 - Kabağın tutarı 7500 hra 0 P .. ··rr altmış üç kuruştur. . . . . . 
kuruştur. Şartnamesi komisyonda .. pa~~sı::~;~~~deki vesika ve te- 5 - İstekliler 2490 No. lu kanundaki ehlıyet ve~aıkı ve ~şe gıı-

3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 uncu 1;1 nı yazılı gün ve saatten meğe kanuni mani ~~lunınadı~ına da~r beyannaml~yı vkedteklMıf lnıek· 
nıi t k h i teklif mektup arı . una ver- tuplarını eksı"ltme gun ve saatınden bı• saat e.vve ıne a ar a atya . na ma buzlarını av A . 1.-i satın alına komısyon 1 ı d 1 bır saat evveline kadar levazım amır ıg l-862 beşinci işletme komisyon reisliğine göndermış bu unma ı ır ar. 

ıniş olacaklardır .. (482) (535) 
1
-

965 

İLAN ı· . irin bir adet Erzin • 
l . . b det Bursa ısesı ~ k k 
stanbul okulları ıçı~ e~ a d ki ceman yedi adet bulaıı Y1 a-

cc.n as!. eri orta okulu ıcın bır a e~ .... saat 15 30 da lstanbulda te ·ı TUnU ' • 
nıa makinesi 3 ınavıs 937 P~~ar "nSa kapalı zarfla eksiltn;ıesı yapı-
Tophanecle satın alma ~omı:syonu 1c· ltsanbul için 3000 lıra Bur~.a 
~a~aJ..:t.r. Tahmin bedelı. b.eher ma. ıne artnamesi komisyonda go
ıçın 3200 lira Erzincan ıçın 3400 ~ıraldı~· Şle beraber teklif mektupla-
··ı k A vesıka arıy H · · ru ehilir. İsteklilerin am•nı 

1 
k ·syona vermeleri. epsının 

rını ihale saatinden bir saat evve omı 1-1062 
te-.· A' • , '>20 liradır. (590) 

Ankara l\1ıntakası Sıtma 
1'Ifir3Jele Reisliğindtıın~ 

tiştirilmek için bu sene nısan 
Sıtma miicadele sıhat memurud ye etmek üzere mıntakamızda 

başında açılmak ve bir buçuk ay h evam murları kursu) açılacaktır. 
bir (sıtma mücadelesi küçü~ sı lat m~iz olmaları Jlizımdrr. 
K . 1 . g-ıdakı şart arı ursa gırecek erın aşa . . hlAk ahibi bulunmak, 

1 - Türk olmak ve ıyı a . ? .~ tiye mezunu olmak, 
2 - Orta mekteb veya es~ı ~u\tan yukarı olmamak, 
3 - Yaşı on sekizden aşagr. ır k 

J'k1 l"kası bulunmama . .. d h"' "h l 
41 - ~sk~r ı ekta ha şehadetnamesi, hüviyet ~uzl anı,. l~~~u. a 
steklılcrın rr.e e d"" k ta fotograflarıy e reıs ıgımıze 

kağıdı, askerlik vesikası ve ort ' ı-971 
rniiracııatları. (540) 

~~~~~ 
l\I~·~·ak lı larına 

J\1 lT Jl) E 
O Ç"ftlig-i fidanlıklarında toprak ve ikl'me rman ı . 1. . 

t. t"rı"lmiır. olan her çeşıt meyve ı meyvesız 
uygun ye ı' ı '!$ 

fidanlarla her boyda mazılar ehven fiyatla satılığa çı· 
• karılmıştır. 

Sıpariş kabul eden mağazalar: 
Çiftlik telefon No. 1824 
Karaoğlanda merkez 
mağazası telefon No. 
Yeni şehir mağazası 
telefon numarası 
Saman pazarı M. Ti 

Na ia V ~kaletinclen: 

3755 - 3680 

3576 
3633 

1-828 

Betonarme Köprü İnşa?. tr Eksiltme ilanı 
.. .. saat ıs de Nafia vekaletinde şo. 

25-3-937 tarihl.i J?~~şem~e gunu . nu odasında 68.000 lira ke-
se ve köprüler reıslıgı eksılt~7 kdomısyso· Koyulhisar ve Koyul· 
"f • . ·1· t. dahılın eve ıvas -

şı bedellı Sıvas vı aye 1
.• .· d Yukarıkale ve Aşag~ ıkale betonar· 

h" R d'ye yolları uzeı ın e ısar - .~şa. ı. k alı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur, 
tne köprulen ınşaatı a.p b a müteferri ıliğer evrak 340 kuruş 

Ek 'itme şartnamesı ve un . . 
~·. kö rüler reisliğinden verılecekt~r. . . . 

tnukc.1bılınde şose .ve 4~50 rradır. Eksiltmeye girebılmek ıçın ıs·. 
Muvakkat temı~a~ i~asmı ibraz ve bir teahhüde en az 

tekllierin müte.~h~~tlık bves benzer inşaatı iyi bir surette yaptık. 
30.000 liralık kopru. ve una r 
larını isbat etmelerı meşr~t~ g37 perşembe günü saat 14 e kadar 

Teklif mektublarını 2 1- •. laAzrmdır. ( 498) 1-931 
k 

• 1.•. verme en 
omisyon reıs ıgıne 

- Dahiliye Vek3letinde~: 
. .· İ me Suyu Tesısat ve 

Malatya Şehı ı ç İnşaat Eksiltmesi . 
. . icab eden boru ve saire 

Malat a. sehri dahilindeki şebe.k:t•ı~~ icrası ile sair buna müte
nı:ı.Jzemel~ri~ tedariki ve boru fe~şıha eksiltmeye konulmuştur. 
f . . A as• kapalı z. r . 
errı ımı>1 tın yapı m el r 100000 }ıradır. . k 500 ku· 

1 - İşin muhammen b" e ı ve roje ve saır evra ı 
2 - İstekliler bu ~ ~ ait ;c.:;r~~~~~ele~yeler imar heyeti fen şef· 

ruş tnukabilinde Dahılıye \ e < e r . ·· ü saat on 
ı ınden a·abilirl< ı. . 937 tarihine rastlıyan cuma g~n belediye-

b
. 3 - E ıltmc 30 ~ı~an V "leti binasında toplanaca 

e A r a D hıhve e a . 
ler . r h etince }'3~ la~aktı~ .. in isteklilerin aşağıda. y~zılı te:;ı; 

4 - Eksiltmeye gırebılme ıç kad r kom yon re.slıgıne tes 
l'lat ve ves:ıiki aynı •un saat ona 6250 
et · ı · ygun ınıs olmaları lazımdır. 17 inci madde erıne u 
l" A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 
ıra k muvakkat teminat. .•. esikalar 'rme e 

B - Kanunun tayin ettıgı v . '.bince eksiltmeye gı Y 
C . .. ddesı ınucı 

b· - Kanunun 4 uncu ~ . b"r mektup. . · • 
ır ıani bulunmad 'Tına daır ım~aı;enı şf'fliğinden ıntınakasaya gır 

l) - Belediyeler imar heyetı 
tl'ıek . kbuz muka-

•!ı:-n alacakları vesıka. .. .. saat ona kadar ma 
b' . 5 - Tek'if mektup arı ıhale gunu • . .. 
ıl tie komis• on re'sli "ine verilecektır. nın iadeli teahhiıt~u ol-

ttıa :Posta }le gönderilecek teklif me~tu:~:r~elmiş bulunmc:>ı lazım· 
d 1 ve nıhayet bu saate kadar komısy 

ır. . 1 . Dahıliye Veka -:a . k ·suyen erın . 
letı u ış hakkında fazla izahat alma .• 1• müracaat etmelerı. 

r 
• • 1 • • f eflıuıne er ımar heyetı: en ~ b ı-1060 
(ı: ") 

w• PEK YAKINDA 

Gece Yarısı Yıldızı 
a• 

•ti i 
F 

İLAN 

Muhammen bedeli (21.000) lira olan 300.000 adet .!e.lgraf bandı 
30 _ 4 - 1937 cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulu ıle Ankarada 
idare binasında satın alınacaktır. . 

Bu işe girmek istiycnlerin (1575) liralık muvakkat temına~. ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-1936 . gu~ ve 
3297 No. la niishasında intişar etmiş olan talimatname daıre~ınde 
al nmış vesika ve tekliflerini aynı giin saa. 14,30 a kadar komısyon 
reisliiğne vermeleri 15.zımc.lır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk Sefliğinden dağıtılmaktadır. (591) 

1-1063 

İLAN 

Muhammen bedeli (34813,80 lira olan 780 ton Hematet, 180 ton 
dökümhane piki 30-4-937 cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü 
ile Ankara'da İlare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girm ' istiyenlerin (26ll,04) liralık muvakkat ten:ıinat 
ile kanunun tayin etti 1 i vesikaları, resmi gazetenin 7-5-936 ~arı? ve 
3297 numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname daıre. ınr!e 
al nmış vesika ve te ·liflerini aynı gun saat 14,30 a kadar Komısyon 
Reisliğine vermeleri luzımdır. 

Şartnameler ( 174) kuru a Ankara ve Haydarpaşa veznrleı inJe 
satılmaktadır. (601) 1-1056 

İzmi · Be ediyesinden: 
Belediye Hava Gazı Fabrika~ının bir senelik ihtiyacı olan dört 

bin yedi yüz elli ton zero diz lave Zonguldak maden kömürü kapa
lı zarflı eksiltme ile 2-4-937 cuma günü saat 16 da belediye daimi 
encüm~ı;ince ihale edilecektir. Şartnamesi iki yüz kırk kuruş bed.el 
ı:ıukabılınde Hava Gazı Müdürlüğünde satılmaktadır. Taşra~a.n ıs
tıyenler şartname • posta ücretini peşin olarak göndermelıdırler. 
İştirak için üç bin beş yüz doksan sekiz lira on üç kuruşluk mu • 
vakkat teminat makbuzu veya banka teminat mektubu ile birlikte 
2490 sayılı kanunun tarifi dairesinde hazırlanmış teklifler ihale gü
nü olan 2-4-937 cuma günü saat 15 e kadar İzmir Belediye Reisliği-
ne verilmelidir. (734) 1-1078 

Adliye Vc1caletinden: 
Hakimler kanunu mucibince toplanan ayırma meclisi umumi 

heyeti; 937 senesine mahsus olmak üzere hakimlerin terfii için mah· 
kemei temyizce tetkik edilen işlerinden % 50 sinden fazlasının tas
dik edilmiş olmasını ve tercihan terfie layık olabilmeleri için de bu 
miktarın % 70 nden fazla bulunması liznn geldiğini kararlaJtırmış-
tır. (586) 1-1059 

Ziraat Vekaletinden: 
Vc:taJetimizde tesıs edilecek dosya odası için kapalı zarf usu

lü ile 43 tane çelik saç dolap yaptırılacaktır. İhale 5 nisan 937 pazar
tesi günü saat 15 te Vckfilet sat·n alma komisyonunda yapılacaktır. 
Muhammen bedeli 3750 liradır. Bu işe ait şartname ve resimler pa· 
rasız olarak komisyondan alınabilir. Muvakkat teminat 281 lira 50 
kuruştur. İstekliler ihale gününde Satın alma Komisyonunda ha::ır 
bulunmaları ilan olunur. (599) 1-1065 

İstanbul . Belediyesinden: 
Keşif bedeli 15873 lira 22 kuruş olan Flo~>·a plajı tesisatından 

soyunma kabineleri inşaatı kapalı zarfla eksıltmeye konulmuştur. 
Şı:rtnaınesi ve keşif evrakı 80 kuruş bedelle levazım müdiiriyetinden 
alınır. İhalesi 25 - Mart - 937 perşembe günü saat 15 de 'yapılacak
tır. İstekliler 2490 sayıılı kanunda yazılı vesika ile 1190 lira 49 ku • 
ruşluk muvakkat teminat makbuz veya mektubunu havi tekJii. zarf
larını ihale saatından bir saat evvel Daimi Encümene ver~lidir-
ler. (1360) 1-1067 

Nafia Vekaletinden: 

Betonarme Köprü İnşaatı 
25.3.937 tarihli perşembe günü saat 16 da Nafıa Vekaletinde Şo

se ve Köprüler Reisliği Eksiltme komisyonu odasında (163500) Ji. 
ra keşif bedelli Maraş Vil yetinde Kayseri • Maraş ve Maraş • El· 
oğlu yollarında betonarme Alikaya, Suçatı, Tekir, Aksu köprüleri 
inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

El. iltme şartnamesi ve buna miıt~ferri diğer evrak (817,5) ku· 
ruş mukabilinde Şose ve Köprüler Reısliğinden verilecektir. 

Muvakkat teminat (9425) liradır. 
Eksiltmeye girebilmek için istcklil:rin müteahhitlik vesikasını 

ibraz ve bir teahhütte en az (100.000) lırahk köprü ve buna benzer 
inşaatı iyi bir surette yaptığını ispat etmeleri meşruttur • 

Teklif mektuplarını 25.3.937 perşembe günü saat ıs e kadar Ko-
misyon Reisliğine vermeleri lazımdır. (497) 1-930 

ZAYl 
Kamyonumun 2051 numara pi· 

takasım kaybettim. Yenisini ala
cağımdan eskisinin hükmü yok· 
~~ . . 

Genç Ağa apartıman naklıyecı 
Dursun 

1-1074 

ZAYİ 

934 • 935 yılında Kabataş li
sesi yedinci sınıfından ald~~~ 

d·knameyi zayi ettim. Yenısını 
tas ı "km. 
çıkaracağımdan eskisinin hu u 

yoktur. . 
144 Ahmet Saıııı 

Dil ve Müzik dersi 
Ecnebi bir Bayan çocuklara 

fransrzça, almanca ve müzik ders
leri verme kistiyor. Ulusta L. B. 
adresine mektubla müracaat o-
lunması 1-1073 

ZAYl 

Saniye adlı mühürümü kaybet· 
tim. Bu mühürle kimseye bor
cum yoktur. Yenisini kazdıraca· 
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Çeşme mahallesi Akan sokak 
8 No. lu evde Şaban kızı Saniye 

1-1069 

3 - Eksiltı_ne ~1-3-9~7 tarihinde çarşamb1 guniı saat 15,30 da 
Ank~rada Yenışehırdekı VekaJet binası içinde toplanan satın alma 
komısyonunca yapılacakt·r. 

4 - Muhammen keşif bedeli 3731 lira 91 kuruştur. 
5 - Muvakakt teminat 279 lira 90 kuruştur. 
6 - İstekliler bu işe dair el.siltme şartnamesini vesair evrakını 

Vel.alet Levazım bürosundan parasız alırlar. 
7 - İsteklilerin 31-3-937 gününde muayyen saatte teminatlarını 

ve belgelerini hamilen komisyona müracaatları iliin olunur. (588) 
-- - 1-1061 

Ankara inhisarlar 
Başınüdürl~Oiindeıı: 

Başmüdüriyetimizden aldıkları Yenice piyangosu kura nuınara
l~~ı~~w?.ed.~ye isabet edenlerin bu hediyelerini almak üzere Başmü-
durhıgumuze müracaatları. (597) 1-1064 

Zonguldal{ Nafia l\f üdürl~Oiinden: 
Zo~çul?akta y~pılacak on sekiz bin lira kesif bedelli gümrük bi

nası bırıncı k .sım ınşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş
tur. ~~.ıl~esı 26-3-~37 cuma günü saat on beşte Zonguldak Nafıa 
Mudurl.ugunde eksılt~e komisyonu odasında yapılacaktır. 

Eksıltn:~ şart?amesı ve buna müteferri diger evrak doksan ku
ruş mukabılınde ~ongu~dak Nnf a Müdiırlüğündcn alınacaktır. 
. Muv~kkat tı:,mınat hı~ üç yüz elli liradır. Eksiltmeye girmek is· 

tıy<'nlerın. resmı ,..~zctenın 3297 sayılı nii hasında çıkan talimatna
meye tevfık~n alınmış müteahhitlik ehliyet vesikasiyle ticaret 
o1asından 9.-7 yılında alınmıcı vesika ve muvakkat t · t1 ·1 b" • • :r emına arı ı e ır-
lıkte teklıf mektuplar.nı yukardaki günde ihale saat· d b" t 

1. k d N f M··a·· ın en ır saa evve ıne :ı ar a ıa u uril odasında toplanacak ko · • · 
l·-· 1 · ·1t; 1 mıs_}on reıs. 
ıgıne verme erı 1 an o unur. (607) 1-1075 

l\filli l\lüdafaa Vekaleti 
Deniz Merkez Satın Alına Komisyonundan: 

1 - Tahmin olur,;m bedeli (66.000 ve teminatı 4.550 lira) olan 
(3000) ton mikdarında Kardif komurünün kapalı zarfla eksiltmesi 
30 - nisan - 937 cuma günu saat 14 de Vekalet binasında müteşekkil 
komısyl), umuzca yapılacaktır. Şartnamesinin (330) kuru mukabılin
de komisyonumuzca verilmekte oldugu. 

2 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanun geregince vesa
ik ve teminatlarını havi kapalı zarflarını saat 13,30 a kadar komis • 
yona vermiş bulunmaları ve postada teahlıür vukuundan dolayı va
ki müracaatların kabul olunmıyacağı. (13,30) dan sonraki müracaat-
lar kabul olunmıyacaktır. (575) 1-1058 

Elektro fen 
Sirke ti idare 
' 

Anonim, 
l\lecli inden: 

Eı.as mukavelemizin 51 inci maddesi mucibince şirketimizin 
alelade heyeti umumiyesi 30 mart 937 salı günü saat 14 de Ankara· 
da Atatürk Uranı No. 47 de Hikmet apartımanı 2 numarasındaki da
irei mahwsada toplanacağından hissedarların yazılı gün ve saatta 
mahalli mezkurda hazır bulunmaları ve bu tarıhten laakal bir haf
ta evvel şirketimizden duhuliye varakaları almaları ilan olunur. 

l\iüzakere Ruznamesi: 
1 - İdare meclisi ve mürakip raporlarının okunması ve kabulü. 
2 - 1936 bilançosunun tasdiki ve idare meclisinin ibrası. 
3 - Mürakip seçilmesi. 
4 - İdare meclisi azismın gerek kendi namlarına gerekse başka 

tirketlerin idare meclisi a.zhı veya Mildiırü sıfatiyle şirketimizle 
muamele yapabileceklerine dair evvelce verilmiş kararın tasdiki. 

l-1072 

İran Transit yolu Şefliğinden : 
.. ı~ -.. 4 - 937 pazartesi ~ünü saat 1.5 de Erzurum Vilayeti · rafıa 

n:ıudurluk odasında t~nsı~ ~olu eksıltm~ A koı;nisyonunda (31328) 
!ıra (4~) ~uruş bcdelı .keşıflı Erzurum vılayetı dahilinde ve transit 
yolu uzc~ı?dc muhtelıf açıklıklarda sekiz adet smai imalatın kıs
men tebdılı ve kısmen de tecdidi ve Üzerlerinin şose inşaatının 
kapalı zarf usuliyle eksiltmesi yapılacaktır. 
.. Evrakı keşfi~e: Şaı tname, mukavelenamesi ve buna müteferri bil

tun evrak transı~ yolu inşaat şcfliginde görülebilir • 
Muvakkat temınat (2350) lira<lır. 
lstekl~ler resmi gazetenin 7-5-937 gün ve 3Z97 sayılı nüsha d 

çıkan talımatnameye göre Nafıa Vekaletinden alınmış ·~1~ a 
ihtiva etmek şartiyle (2490) numara! arttırma ve eksiltme kvesı a arı 
32 · · dd · d k" AL • • anununun 

ıncı ma esın e. ı sarwıat daıresınde tanzim edecekleri teklif 
mektuplarmın 12-Nısan-937 pazartesi gu"' nü saat 14 d kad 
sit yol · t k · e ar tran-u ınşaa omısyonuna vermeleri lazımdır. (1426) 1-1079 

Deniz Levazım Satın alma 
Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 92300 
lira olan 10.000 ton rekompoze 
kömürü 22 mart 937 tarihine rast
layan pazartesi günü saat 14 de 
kapalı zarf usuliyle alınacaktır. 
Muvakkat teminatı 5865 lira o
lup şartnamesi (461-5) kuruş mu· 
kabilinde komisyondan hergün 
verilir. İsteklilerin 2490 sayılı 
kanunun tarifatı dahilinde tan· 
zim edecekleri kapalı teklif mek· 
tuplarını en geç 22 mart 937 pa· 
zartesi günü saat 13 e kadar Ka· 
sımpaşada bulunan komisyon 
başkanlığına makbuz mukabilin· 
de vermeleri. Bu saatten sonra 
verilecek teklif mektuplarının 
kabul edilmiyeceği ilan olunur. 

(516) 1-912 

ANKARA ASLiYE BiRiNCi 
HUKUK MAHKEMESiNDEN: 

Başvek5let ist tistık umum 
müdiırliıgü miımeyyizlerinden 

Ekrem Giılt kin tarafından açı· 

lan ve Mehmet Tahir admm (Fk· 
rem Gültekin) olarak değiştiril
mesine dair olan ad değiştirme 

davasının yapılan duruşması so
nunda adının (Ekrem Gultekin) 
olarak değiştirilmesine ve ilanına 
karar verilmiş olduğu ilan olu-

nur. 1-1070 

Daima sabit 

Daima tabii 

.Jnvantin 

saç oyaları 

İngiliz kanzuk eczanesi lAbo
ratuvarlarmda hazırlanan Juvan• 
tin saç boyaları muzur ve zehirli 
maddelerden tamamen ari olup 
saçlara tabii renklerini bahşeder. 
Juvantin aaç boyaları kumral ve 
siyah olarak iki tabii renk ilze.. 
rinde tertib edilmiştir. J 

L1N1MAUTOL KANZUK: 
ROMATiZMANIN KATI 

DEVA~Tnl ~ 



ULUS 

o radyolarını bizden arayın Halil Naci Anafartalaı Caddesi 
No: 111 Telefon. 1230 

Ankara Valili~inden: 
Çubuk dt>ıesi meıasındaki parsellerden 11 adedine talip çık

mamasından ötüıü 10 gün müddetle ihalesi uzatılarak gene talıbi 
çıkmamış olü •ıgıından 27-Şubattan itibaren bir ay müddetle pazarlı
ğa konulmu~tıır. Şartnameyi görmek istiyenler hususi idare varı • 
dat kalemine ve talip olanlaı ın da pazartesi ve perşembe günleri 
aaat 15 te vilayet daimi encümenine müracaatları ilan olunur. {461) 

1-826 

Kavakhderede yeni inşa edilen mahallemizin en mutena bir 
yerinde tam konforu havi bir ev kiralıktır. Evin ayrıca kiraya 
verilebilecek surette zemin katı vardır. Arzu edenlerin; ko-

Nafia 
1 - 30 mart 1937 salı günü saat 14 de Ankarada Vekalet mal 

zeme eksiltme komisyonunda 5 grup 11 parça atelya tezgahın .o grup 
grup açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Eksiltmeye konan tezgahların cins, muhammen bedel ve mu· 
vak kat teminat miktarları: 

Muhammen Muvakkat 
bedel teminat 

Grup Aded Cinsi Lira Kr. Lira Kr. 

l 1 375 Şeping planya 2300 - 172 50 

1 550 Şeping planya 

II. 1 32 sütunlu matkap 2150 - 161 25 
2 16 sütunlu matkap 

ııı. 1 400 kollu destere 1800 - 135 -

1 5 kollu makas 
IV. 1 4000 L. otojen kaynak cihazı 1100 - 82 50 

1 750 Kg. montaj vinci 

v. 2 4 m3 seyyar mvtopomp 250 - 18 75 

3 - Her gruba aıd eksiltme şartname ve teferruatı parasız ola
rak Ankarada vekalet malzeme müdürlüğünden aLnabilir. 

4 - İsteklilerin her grup için ayn ayrı pey sürmek üzere 30 
mart 1937 sah günü saat 14 de Ankarada Vekalet Malzeme müdür-
lüğünd-: bulunmaları lazımdır. (561) 1-1023 

•~***ammmoooowoooo~~oo~oo~****r• 

' SUMERBANK 
lTmumi l\lüdürlüğünden: 

Almanca Steno 
Daktilo Alınacak 

Bankamız Ankara merkezinde istihdam ~dilmek üzere al
ınancaya tamam•n vakıf ve seri yazar bir steno daktilo alına
, :.ıktır. lngilizce bilenler tecih edilecektir. 

Ücret alakadarların iktidarına göre tesbit olunacaktır. 
Talibıerin Sümer Bank Personel müdürlüğüne en geç 25 

ı art 19?7 tarihine kadar müracaatları ilan olunur. 1-1080 

i LAN 
fekirdağ Belediye Reisliğinden: 

Kapan Zarf Usulile Eksiltme İlanı : 
1 - Ek:.ııtmcyt: konulan i~: Tekirdağ Şehrinin tahminen 250 

Hektarl.k meskun ve 70 hektarlık gayri meskun ki ccman 320 hek· 
taılık yerinın hali hazır haritasının tanzım ve tersimi işidir: 

2 - Muhammen bedeli: Meskün arazinin 17,5, gayri meskun ara· 
zinin 10 •llcıuan mulıdmmen bedel yekunu 5075 liradır. 

3 - Bu ışe ai • evrak şunlardır: 
A - Hususı şartname:. 

B - :oır:niı ve kasabaların halt hazır haritalaıınm alınmasına da
ir Nafıa .t:Sakanhbının umumi ve fenni şartnamesi. 

C - Mukavele projesi. 
4 - İstekliler bu evrakı Tekirdağ Belediyesinden parasız alabi

lirler. 
5 - Ekı:.iltme 23-3-93i salı günü saat 16,5 da Tekirdağ Beledıye 

Reisinin başkanlığında müteşekkil Beledi\ e encümeninde yapıla • 
caktır. 

6 - Eksiltme: Kapalı zarf usuliyle yc.pılacaktır. 
7 - Eksiltmeye gireceklerın 381 lira muvakkat teminat verme

leri ve aşagıda ya"ılı şartları haiz olduklarına dair tasdikli vesika
ları göndermeleri lazımdır. 

Bu ışe ancak fenni ehliyet ve ihtısasları Nafıa Vekal..:tince ka
bul ve tasdik edilmiş olan Mühendis ve topoğraflar veya bu kabıl 
Mühendis ve topoğraflarla bu işe ortaklık yapacağı Noterlikçe mu
saddak mtüeahhitler girebilirler. 

8 - Teklif mektupları yukarda Beşınci maddede yazılı ihale 
gün ve saatinden nihayet bir saat evveline kadar Tekirdağ Beledi· 
ye Reisliğine getirilerek makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 
Posta ile gönderilecek teahhıit!ü mektublar da ihale saatinden bir 
saat evvel gelmiş olması ve zarfların mühür mumu ile iyice kapa
tılmış bulunması şarttır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

(509) 1-903 

Ankara Valiliğinden: 
Ök:ıüzce mahallesinin Eğribucak sokağında 127 tahrir 5 kapı 453 

metruke No. lu evin aylığı 13 lira 34 kuruştan 24 - mart - 937 çar • 
şamba günü saat 14 de açık arttırma ile icara verilecektir. 

İsteklilerin 14 lira 25 kuruşluk depo.ı.ito makbuziyle sözü geçen 
gün ve saatte Defterdarlıkta kurulan komisyona müracaatları. Müş
temilatı: Bir koridor üzerinde iki oda, alt katta: iki göz odunluk 
komürlülf ve kiiçük bir avlu (559) l-102l 

Devlet Oemiryolları Af yon 
Y edin<·İ işletme Müdürlüğünclen: 

1 - Aşağıdaki cetvelde gösterilen iki gurup balast evelce ayrı 
ayrı kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılmışsa da (1) No. lu guruba zu
hur eden talibin verdiği fiat haddi layıkında görülmediğinden ve 
(2) No. lu guruba da talip zuhur etmediğinden işbu guruplar 2490 
sayılı kanunun 32 ve 33 üncü maddeleri mucibince kapalı zarf usu
liyle yeniden eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Balast alınacak ocakların yerleri ve toplama balast alınacak 
yerler ve buralardan alınacak miktarlariyle muhammen bedelleri ve 
iktiza eden teminat mikdarları ve teslimat müddetleri aşağıdaki 
cetvelde ~österilmiştir. 

3 - Alınacak balast cetvelde gösterildiği veçhile iki guruba ay· 
rılmış olup her gurup ayrıca ihale olunacağından beher gurup için 
ayrı ayrı teklif yapılacaktır. 

4 - Eksiltme: Devlet demiryolları mukavalenamesi, kapalı zarf 
usuliyle balast eksiltme şartnamesi ve bayındırlık işleri genel şart· 
namesi mucibince yapılacaktır. İstekli ler bunları Afyon 7 incı İş
letme müdürlüğünde görüp öğrenebilirler ve meccanen alabilirler 
ve izahat istiyebilirler. 

S - Eksiltme 19.3.937 tarihine tesadüf eden cuma günü Afyon 
şehir istasyonunda 7 inci işletme binasındaki komisyonda saat 16 
ua yapılacağından iste ·lıler 2490 sayılı kanuna ve 4 üncü maddeueki 
şeraite tevfikan hazırladıkları muvakkat teminat ve teklif mektup
larını havi zarflar.nı meı:kur tarihte saat 15 e kadar komisyon re
isliğine tevdi etmi~ buıunacaklardır. (544) 
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Çünkü ASPİRİN senelerdenberi 

karşı tesiri şaşmaz bir ilaç 

isbat etmiştir. 

AS P İ R İ N in tesirinden emin olmak için 

lütfen Ej3 markasına dikkat ediniz. 

Kars Valiliğinden: 
. 

Muhacir iskanı için İğdir merkezinde yapılacak 239 adet evin be
heri 556,0ltıira üzerinden 140054 liralık inşaat 29.2.937 tarihinden 
itibaren 20 gün müddetle kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul· 
muştur. 

1 - Bu inşaatın 35000 liralık kısmının 936 senesinden verilecek 
mütebaki 105000 lirası934 senesinden verilecekitr. 29 mayıs tarihine 
kadar 35000 liralık inşaatın yapılması lazımdır. 

2 - Eksitlme 19.5.937 tarihine müsadif cuma günü saat 15 de 
İskan müdürlüğünde toplanacak eksiltme komisyonunda yapılacak
tır. 

3 - Muvakkat teminat 8252,70 liradır. 
4 - Bu işe aid plan, keşif evrakı, keşıt hulasası, tahlili fiat, mü

nakasa ve fenni şartname ve bayındırlık işleri genel şartnamesi 7 
lira mukabilinde ıskan müdürlgünden veriıecektir. 1stiyenler .Kars 
Nafıa müdürlğünde mevcut evrakı tetkik ederek izahat alabilirler. 

5 - İstekli olanlar teklif mektuplariyle birlikte Nafıa vekale
tinden bu gıbi bir inşaat için almış oldulan müteahhitlik vesıkası 
ve teminat mektubunu veya makbuzunu ve ticaret odası kayıd hü
viyet varakasını havi zarflarını yukarıda yazılı saatten biı saat ev
veline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermelidir. 
Veya pcısta ile göndermeleri ve teklif mektuplarından bütün inşaat 
evrakını okuyup kabul ettiklerini ayrıca yazmaları lazımdır. Pos-
tada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. (1114) 1-864 

Satılık J\'lot()r YEN i 

MlLLl MÜDAFAA VEKALETİ SA TIN ALMA 1 
KOMİSYONU İLANLARI 

BİL İT 

1 - Aşağıda müfredatı yazılı dural ve aleminyumlar kapalı zarf· 
la eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 15.500 lira olup ilk teminat parası 
1162 lira 50 kuruştur. 

3 - İhalesi 18 - mart - 937 perşembe günü saat 15 dedir. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler komisyonda görebilirler. 

Muhabere ile şartname gönderilemez. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad· 

delerindeki bilgeleriyle teminat ve teklif mektuplarını engeç ihale 
saatından bir saat evvel M. M. Vekaleti satın alma komisyonuna 
vermeleri. (214) 

Kilo 
1790 

Metre 

2450 
Dural, aleminyum, saç ve perçin 
Durel ve aleminyum boru. 

1-423 

İLAN 

1 - Her bir kilosuna biçilen ederi 150 kuruş olan 16.500 kilo pa
muk çorap ipliği kapah zartla alınacaktır. 

ı - Şartnamesini parası;: almak ve örneğini görmek istiyenle • 
rin her gun öğleden sonra komisyona gelmeleri. 

3 - İlk teminat miktarı 1856 lira 25 kuruştur. 
4 - ihalesi 19-3-937 cuma günü saat 15 dedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif 
mektuplarını ihale saatinden en az bir saat evvelM. M. Vekaleti Sa-
tın alma komisyonuna vermeleri. (446) 1-814 

İLAN 

1 - Herbir çiftine biçilen ederi 450 kuruş olan 30.000: 40.000 
çift asker kundurası kapalı zarfla alınacaktır. 

ı - ~artnamesi 910 kuruşa almak ve örneklerini görmek iıti· 
yenlerin hergün komisyona gelmeleri. 

3 - llk teminat mıktan 10.350 liradır. 
4 - ihalesi U-3-937 P. Ertesi günü saat 15 tedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 Uncll 

maddelerınde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif mek· 
tuplarını ihale saatından en az bir saat evvel M. M. V. Satın alma 
komısyonuna vermeleri. ( 44 7) 1-815 

ı.LAN 

1 - Herbir ıueue::.ıne bıçııen ederi 26 kuruş olan 700.000 metre 
çamaşırlık IJe;:; kapalı zarfla alınacaktır. . 

ı _ ~aı tnamcsini 920 kuruşa alm~k ve örneklerini görmek ıstı .. 
yenıerın ııeı gun komısyona geımelerı. 

3 - llk temınat mıktan 20.350 lıradır. 
4 - lhalesı 22-3-93' P. Ertesi giınü saat 15 tedir. 
5 _ 1!.k::.ıltmeyc gıreceklerin 2490 sayılı kan~nun 2 . ve 3 üncü 

ınaddelerınde yazılı vesikaları ilk temınatları ıle bırlıkte k n.Uf 

mektuplarını ıhale saatından en az bir saat evvel M.M. Vet.. . ::.a· 
un alma komısyonuna vermeleri. (448) l-8lb 

ıLAN 

ı _ rıeruu .ıcılosuna nıçııen ecJeri 240 kuruş olan 10 bin kilo yün 
çorap ipligi kapalı zarfla ahnacaktıı. 

2 _ ~aı tnaınesini paarsı~ almak ve ôrne~ini görmek istıyenlenn 
her gün oğleden sonra komısyona gelmelerı. 

3 - İlk teminat miktarı 1800 liradır. 
4 - ihalesi 18-3·937 peışeınbe guniı saat ıs tedir. 
5 - .E.ksıameye gııeceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

m:ı.ddelerınue ya:ı:ılı vesıkaları ilk teminauarı ile birlikte teklif mek· 
tuplarmı ihale saatından en. az bir saat evvel M. M. Vekaleti satın 
alma koimsyonuna vermelerı. (449) 1-817 

B1L1T 

Yapı : Harp okulu ahırlarında çatı arası koğuşları duvarlarında 
yapılacak sıva ıle merdiven başlıklarına camekan yapıl~sı pazarlı· 
ga konmuştur. Keşif tutarı : 1375 lira 68 ku~uştur .. Keşıf ve t:ırtna· 
mesi parasına karşı 1nşaat ~ubesinden verılece~tır. İhalesı : ~7. 
III. 1937 Çarıamba günü saat onbirdedir. İlk temınatı : ( 103) !ıra 
18.kuru\>tur. Eksiltmeye gireceklerden ilgili bulun~l~r 2490 sayılı 
kanunun 2 3 cü maddelerinde istenen belgelerle bırlıkte pazarlık 
gün ve vaktinde M. M. V. satın alma komısyonuna gelsinler. (593) 

1 • 1049 

BİLİT 

1 _ Hastaneler için 350 tane subay battaniyesi kapalı zarfla ek• 
siltmeye konulmuştur. 

2 - Reher battaniyeye 16 lira 50 kuruş fiat biçılmiştir. 
3 - İhalesi 1 nisan 937 perşembe günü saat 11 dedir, 
4 - İlk teminat 433 lira 13 kuruştur. 
5 - Şartname ve nümunesi Ko. da görülür. 
6 - Eksiltmeye girec1::kler kanunı teminat ve 2490 sayılı kanu • 

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlıktc teklif mek• 
tuplarını ihale saatından en az bir saat evvel M. M. V. satın alma 
Ko. na vermeleri. (609) 1-1077 

BİLİT 

1 - Beher tanesine biçilen ecJerı dokuz lira olan 1400 tane er 
battaniyesi kapalı zarfla eksiltmeye konulmuşur. 

2 - İhalesi ı nisan 937 perşembe gunü saat 11 dedir, 
3 - llk teminat 945 liradır. 
4 - Şartnamesi parasız olarak Ko. dan alınır. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanunı teminat ve 2490 sayılı kanu • 

nun 2 ve 3 uncu maodelerinde yazılı belgelerle birlikte teklıf mek· 
tuplarını ihale saatından en az bir saat evvel M. M. V. satın alma 
Ko. na vermeleri. (608) 1-1076 

S i 1' E 1\11 A l .. A I{ HALK 
Üç beygir kuvvetinde bir gaz 

motörü satılıktır. Ulus ilan mc· 
murluğuna müracaat edilmt"t:i. 

BUGÜN BU GECE BUGÜN BU GECE 

İmtiyaz sahibi ve Ba!imu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare c:den 
Yazı İşleri Müdürü Nasuhi 
BAYDAR 

Çankın caddesi civarında 
Ulus Basrmevinde basılmrştrr. 
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