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iskele resimleri indiriliyor A vrupada Ankara canlı bir spor günü y,aşadı 

Resimlerde yüzde 25-7 5 Politik vaziyet 
ucuzluk yapılıyor gerginliğini 

Ekonomi bakanlığı 
Basbakanlığa bir , 

resimler icin 
.;:> 

verdi • 
proıe 

kaybedivor 
Paris, 28 (Hususi) - Bugün ba

kanlar heyeti Blumun başkanlığında 
toplanmıştır. Bu toplantıda dış işler 

bakanı İvon Delbos İspanya hadisele
ri ve iç işleri bakanı da polis teşkilıt

tınm tensiki hakkında izahat h .ı.ir.· 
tir. 

Ekselsiyor şu satırları yazıyor: 

''Paskalya yortusu Avrupada his
solunur gevşeklik doğurmuştur. Bu 
gevşeklik Avrupa meselelerinin hepsi 
hakkında aralarında tam bir görüş bir
liği olduğunu bildiren Fransa ve İngil
tere dış bakanlıkları tarafından da te
yid edilmektedir. Fransa ile İngiltere 
İspanya harbını bir sulhla neticelen
dirmek üzere tam bir anlaşma ıle gay
retler sarfetnıeğe devam etmektedir
ler.'' 

Başbakan ismet lnönü koşu birincisine mükilat verirletkelf 

Milli küme maçları 

Trab2'ondan güzel bit manzara (Yazısı 2, inci sayfada) 
[Bu hususta dün aldığımız diğer tel

graflar üçüncü sayfamızdadır.] 

F. bahçe Gençlerbirliğini 
1 e karşı 2 ile yendi 

BQ§betke -
Yılsonu 

Falih Rıfkı ATAY 

Marbn bugünlerinde iş yıh 
sonlarının hesablarını gözden ge
çirınek fırsatını buluyoruz. Geçen 
gün şeker endüstrisi·nin, dün İş 
Bankası ve onwı diğer ;~.hşma kı· 
~cl!~~~ı~. 1~~6 faaliyetleri neti· 
di ~ ~orduk. Bunları, sırası ile, 
I ger m~lli endüstri milli banka
I ~r ve §ırketlerin r~porlan ve bi-
ançoları takib edecektir. 
~epsi·nden aldığımız netice, bir 

kelıme ile, müsbet'tir. Memleket
te İş hacmi gittikçe artmaktadır; 
mahsul satılmaktadır; bilhassa 
gerek hükümet teşebbüslerine, ye
ni endüstriye, gerek milli finans te
sislerine karşı halkın güveni kuv
vetlenmektedir. Şu küçük muka
yeseye bakınız: yalnız iş Banka
sının tasarruf ~·ndığı hesabı 1922 
d 12 bin 500 lıradan geçen sene 
2~ milyon 600 bin liraya çıkmış-
tır. . ti . 

1937 yılına, bu faalıy~ e~ .~~~ 
· lecek seneler için baş dknd~·h'cu 
bir hızla geli~tirecek pe mu ~ 
k · · bulunuyc.. - · 

ararlarla gırnııŞ fta ihraç 
Bu kararlar, bir tara .. f' f rrnek 
nıabsullerini kalitece ıyı eş 1

• b 
\1e nıikdarca çoğaltmak, !anı, taş· 
lıca istihsal işlerini ınakınalaş ırı· 

. tmek ve ayn 
ınak ve organıze e ' illi en-
2amanda, ve bu suretle, ın t • : 1_ 
düstrinin yoğaltım sahasın! İ a. 
diğine genişletmek inıkan a.r~n~ 
"erecektir. Toprakta çalışha.n r ·1~! 
\re bol istihsal ettiği, ına su u~lu 

b 
· zar ınl -3,?-la ildiği zaınan, ıç. pa .'. • · f 

h end·· t · · heın siıratle ı. .nŞ<-4 us rının . alirt· 
etnıesine onun da kendı m . h 
lerini uc~zlatmasına yarar bır a: 
l k'. yenı 
. e gelecektir. DeYletin °!.e. bu 
ıstihsa) teknigvi sokabilecegını -
g·· 1 ıo se· 

un şüphe ile karşıhyan ar, d'k' 
ille evel de Anadoluya baca 1 ı
\eceğine de itimad etıniyorlardı. 
l :nan \1e azim sahibleri kazannuŞ: 
ardll'· ç··nk·· l r bir zarureb g • u u ona 1 
e~çeleştirmek için çalıştılar. . ç 

!oga.ltıın hesablarına göre kurdu· 
:"muz milli endüstriye, karasa~at• 
l~ttçherlig"i temellik edemez: Koy-U:nq " tu lln elinden karasapanı ye us-
1\. ~den rençber sıfatını alacağl1.· 
e,°'1 ağa.lığı rejiminden köylüni~n 
•ıt1tdiliği devrine başka türlü na~ 

~Çe biliriz? 
t~v · ılsonu hesablarımn üınid ve 

Malaga ve Melilla 
bombardıman edildi 

('Aadridde hareket durdu 
Vcilensiya, 28 (A.A.) - Hükümet filosunun Malaga, Melilla,, 

Motril'i bombardıman etmiş olduiiu hüküm t tarafındru~ ı1eşrcdatu 
bir tebliğde bildirilmektedir. Cumhuriyetçi h1rb gemileri, Kartaca
daki hareket üslerine dönerken asller tarafmo.an bombardıman edil
miş ise de isabet olmamıştır. 

Faaliyeti bilhassa atnnış olan 
cumhuriyetçi tayyareler asilerin 
Madrid cephesindeki mevzilerini 
ve Siragoza, Hueska, Teruel, Al
mieevar, Belşit ve Viveloebrio şe
hirlerinin askeri hedeflerini tesir
li surette bombardıman etmişler
dir. 

o, kiıi öldü 

Yeni 
dün 

mebuslar 
seçildi 

Boş olan Kayseri ve Gaziantep Vila· 
yetleri saylavlıklan için dün yapılan 
seçimde Cumhuriyet Halk Partisi n<ım· 
zedleri Maliye Vekaleti Müsteşarı B. 
Faik Baysal ve Hariciye Vekaleti Ge
nel Sekreteri B. Numan Rifat Mene
mencioğlu ittifakla seçilmişlerdir. 

İzmirdeki maçt,a Doğansporla · 
Besiktas bir bire beraber kaldı , , 

Dün Ankara canlı bir spor günü yaşadı. Milli küme maçları içia gelen F,. 
nerbahçe takımı ile Gençler birliği kaışılaştı. Stadyom bu münasebetle bznça. 
hınç kalabalıktı. Fenerbshçe Gençler birliğini bire karşı iki ile yendi. Bug.a 
dan evel atletler arasında Kros yapıldı. Takını itibariyle Ankara birinci geldi. 
Birinciye Başbakan ismet lnönü mükafatlarını kendi elleriyle takdim etme.t 

Jutfünde bulundular. 
Diğn taraft.ln tertib edUı.;n bisiklet yarışları çok güzel geçti. 

Muhafrz Gücü atlıları Çubuğa kadar gidip gelm~ 90 'kilometrelik bir yilrllya, 
yapular. Dünkü spor faaliyetine aid bütün tafsi/Atı ve resimlui altrocı sayfa
mızda bulacaksınız. 

içhal{anımız dün 
Anl{araya döndü 
Bir müddettenberi Diyarbekir ve 

çevresinde bulunmakta olan İç Bakanı· 
mrz ve C. H. P. Genel Sekreteri B. Şük· 
ril Kaya dün sabah saat 6,55 de şehrimi. 
ze dönmil' ve Ankara istasyonunda 
bir çok kimseler tarafından karşılan

mıştır. 

Fıkra 

Parçalanmalar 
Avrupa gazetelerinden birinde oku .. 

duk: "Vilno üniversitesindeki talebe 
grevi meselesi halledilmiştir. Bundan 
böyle yahudi ve sosyalist talebeler 
amfiteatrların sol, ve nasyonalist tal~ 
beler de sağ arralarmda oturacaklar .. 
dır.'' 

Cebelüttarik, 28 (A.A.) - Bilinmi
yen bir harb gemisi, dün bir din alayı 
yapıldığı sırada, Malaga'yı 30 dakika 
bombardıman etmiştir. Üç kişi ölmüş, 
bir çok kişi yaralanmıştır. 

Guadalajara' da hareket durdu 
Madrid, 28 (A.A.) - Havas ajansı

nın muhabiri bildiriyor: 

Görünüşe göre, Guadalajara cephe· 
sinde hareket durmuştur. İki düşman 
ordudan her biri zorlanması güç stra
tej bakımından ehemiyetli mevkilere 
çekilmişlerdir. Bu mevzilerin çoğu ke· 
narları dik ve sarp kayalıklarla dereler
de seçilmiştir. Mitralyöz yuvalariyle 
korunan bu mevziler geçilmez birer ka-

Kömür sergisi için 
hazırlıklar ilerledi 

Vaktiyle bizde şeriat medreseleri 
ile sivil mektebler, ıürk çocuklarını 

hemen hemen ana kucağında iii kıs· 
ma ayırırlar, ve onları ölecekleri güne 
kadar boğuşmak üzere yetiştirirlerdi. 

Vilno'nun sağ ve sol talebesi, mek .. 
teb sırasında bile aynı kimya veya he· 
sab dersi okumak için dabi birleşemi· 
yor: onları bir de bayatta tasavvur e
dinfa! Belki de nıekteb sımllarını par· 
lamento cenalılarrna ayırmaktansa, kr11 
ve erkek mektebleri gibi, syn ayrı, be· 
yaz ve kızıl müesseseler açm111c daha 
doğru olur. 

le halindedir. 
Hükümetçilerin tayyareleri, faali

yetle tarassut servisiyle işbirliği etmiş
tir. Bir çok noktalarda gizlenmi~ olan 

toplan menzillerinin uzunluğu 
tayyare 

. d asi tayyarelerin yaklaşmasına 
sayesın e 
mani olmaktadır. -

=-ek neler eskisinden bin kat da· 
c se ·11· ·nk· f . . e cesaretle, mı ı ı ı~a ha azını v _ 

ı ı başarınağa çagmyor: 
karar arrn . b' b' . d .. stri usullerı ır ırı 
tarım ve en u k 'kli köyü odern ve te nı , 
kadar ~ b' biri kadar ileri ve 

f brıkası ır . ve a _ ve bacası biribirı-
ınedeni, topragı engin Türk,vedir 

. ... ..... ııyan ı . . t 
nı taınoı.. d' J. • z budceyı, ıs e· 

. b. iste ıgıoıı k 
kı ıze ·11· .. dafaayı veret- - , 

. - . . ını ı ınu - -dıgıınız .. .. de yaşadıgı cog-
bu devlet ustun h r türlü eheıni-

sının e dd" rafya parça d' . de aradığı nıa ı 

Yetinin ken ıs~ t hakkuk ettire
• kudretı a 

maneYl 
cektir. 

Enternasyonal kömür sergisinin kuruld11ğu sergi evi bınasımn yeni dikilen 
çamlar arasstndan göı üniişii 

23 nisanda açılacak olan kömür ve İleri endüstri memleketlerinin bu sa-
kömür yakan vasıtalar enternasyonal 
sergisinin hazırlıkları çok ilerlemiştir . 
Sergievinin yanında }'apılmakta olan 
büyük pavyonların inşası bitmişti;·. Ser
gide gösterilecek eşyadan bir çokları 

gelmiştır. Yeniden bir çok tanınmış fir
malar iştirak için müracaat etmişlerdir. 

hada en güzel eserle. inin teşhir e<.lilece· 

ği sergiyı bütiin vatandaşların girebil

meleri için nafia bakanlığı, tenzilatlı 

~imendü fer tarif esi tatbik edecektir. 

(Beşinci sayfamızda kömür sergisi

ne dair ~üze! bir röportaj bulacaksınız.) 

Çünkü şimdiki vaziyet devam eder
se, mesela ehonomi hocalan liberalizru 
mesleğinden bahsederken : 

- [Sağdan alkışlar, solclan ayak 
gürültüleri..] 

Yahut, sosya/içt mesleklerden bah. 
sederken: 

- [Sağ<ları ayak gürültüleri, soldaq 
alkışlar] 

Gibi demokrasi garabetleri de gör .. 
uıüş ·olacağız. Talebeler mektebte bil· 
tün meslekleri doğru dürüst öğrens~ 

lcr de, imtihan ve doktora verdiktea 
soma c e r e y a n seçseler daha iyi 
olmaz mı? 

Bazr memleketlerde kışla • melet~ 
usulü şahsiyetlerin inkişafrnı ne lcadaıı 
menederse. böyle grevli ve partili mek• 
teblerden de a d a m çıkarmak 0 ka
dar güç oha gerektir. 

. ~i~iplinli hürriyet veya hürriyetli 
dısıp/111, lıa11gi tabiri isterseniz onu be· 
ğ('niniz, fc1kat bu iki mefhumu kay.ı::ıs
tırarı .si.stemi lıcpiıniz tercih cd;
Jim. - f.'atay 

__... _____ ~_v_c:..:r~i ı.J-.neticeleıi. izi gele· 
~~~~~~~~~~~~~--~~~~~-
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Poli-tika bahisleri: 

Radyoda Türk • 
sesı 

Bugün biliyoruz ki, yıllardanbcri beklediğimiz büyük radyo istas
yonu yapılmak üzeredir. Yakın birzaman içinde, Türkiye, sesini, du
yurmağa başhyacaktır. 

Fakat kuvvetli bir radyo istasyonu, ses duyurma işinin ancak tek
nik tarafını halleder. Geriye, bu işin politik ve estetik tarafı kalır ki, 
bunun kilovat kuvveti ile hiç bir alakası yoktur. İşin bu tarafı harice 
ısmar!anamaz. Bunu memleekti-n kültür seviyesi halledecektir. Tersine 
çevirelim: işin bu tarafı, kendi kültür seviyemizi cihana ilan etmek 
demektir. 

Futbolcularımız dışarda yenilince nasıl bir ıstrrab duyarız, bilirsi
niz. Sergilerimiz muvaffak olamayınca, aynı acıları duyarız. Memle
keti dışarda, layık olduğu gibi temsil etmek, inandığımız bir prensip 
olduğu halde, başardığımız bir nokta olamamxştır. Bu hatayı mikrofon 
önünde tekrar etmekten sakınmalıyız. 

22 bu ay tarihli Haber gazetesinde, okurlardan birisi, "türk sesi· 
ni işittirmek,, bahsinde fikirlerini bildiriyor. Kısaca demek is~İyor ki: 
alafrangayı yabancı istasyonlara bırakarak, kendimiz sadece alatur
ka calahm ve s3yliyelim. 

Bizde ynrddaş, fikirlerini bildirmekte serbesttir. FL'.kat bu, h~r 
yurddaşa, her mesele hakkında salahiyetle söz söylemek hc-.kkmı ver
mez. Radyo politikası gibi mesuliyet ve salahiyet :steyen bir i~~e, söz 
ve karar, ancak devletindir. Ve hiç şüphe etmeyiz ki, devlet, biiyiik is
tasyon biter bitmez, bu davayı, liizım geldiği gibi halledecektir. 

Müzikte alaturka - alafranga bahsine gelince, gelen seneler ishat 
edecektir ki, böyle bir ikilik mevcud değildir. Srek - seroitik ve biza'?l3· 

. lı milı:ik mekteblerinin bir terkibi olan alaturka müzik, bugün 30 - 70 
yaş arz.sında olanların hoşuna gidebilir. Araştırırsak, bunların, daha 
birçok şeyler hoşlarrna g'.tınektedir. Şu var ki, onların bütün hoşlarına 
giden şeyleri türk cemiyetinde muhafaza etmek lazım gelirse, inkı
laba lüzum kalmaz. 
Bir devre geçirmeLteyiz ki, eski ile yeni henüz yanyanadır. Müzi~c ba
k.ımrndan, yeni türk müziğini faratmak vazifesini almış gen~ müzis
yenlerimiz bu vazifelerini yapıncaya kadar, ne ala.turkacıları sustur
mağa ne de alaturkayı kaldırmaya imkan vardır. Bakınız ne haldeyiz 
ki, bir yuı-ddaş, bizim radyoyu kapatarak Mısır radyosunu d"·nlediğ;ni 
biliyor ela, alaturka çalacak bir lürk istasyonunu haricin dinleyip din
Iemiyeceğini sormak lüzumunu duymuyor. Sonra da, sesimizi duyur
maktan bahsediyor. Fakat bu yurddaşın bir dereceye kadar hakkı var
dır. Çünkü, alaturka, bir zevk oSaJ'ak mevcud olduğu gibi her türlü 
müsamahalardan da kuvvet ..ı \maktadır. - B. B. 

iskele resimleri indiriliyor 

Resimlerde yüzde25-7 5 
ucuzluk yapılıyor 

. 
Ekonomi Bakanlığı, iç mübadele hayatında ehemiyetli bir yeri 

olan deniz taşını ve iskele resimleri mevzuları üzerindeki tetkikleri
ne devam etmektedir. 
Bu tetkiklerin gayesi, fiatlann 

elden geldiği kadar ucuzlatdmasr 
ve böylelikle üretim pazarlariyle 
yoğaltım pazarları arasındaki fiat 
farkının asgari hadde indirilmesi
dir. 

Ek~:ınomi Bakanlığı deniz taş·n iş
leri üzerinde hususi bir ehemiyeti O• 

lan türlü limanlar ve yeni iskelelerden 
belediyelerce "müruriye" adiyle alın

makta olan resimlerlıı. çok yüksek oldu
ğunu tesbit etmiştir. Bakanlık iktısadi 
hareketleri ve iç mübadeleyi tazyik e-

- den bu resimlerin normal bir şekle ko
nulması için yeni bir tarife listesi ha· 
zırlamıştır. 

Ekonomi Bakanlığ-, Kamutayın ge
çen devresinde kabul ettiği kanunlar 
arasında bulunan ve kendisine iskele 
resmine ai<l tarifeleri değiştirmek hak-

. kını veren kanunun hükümlerine daya· 
narak hazırladığı tarifeyi, bakanlar he· 
yetince tasdik edilmek üzere Başba· 
kanlığa vermiştir. 

Bakanlık, kanunun kabul tarihinden 
yürürlüğe giriş tarihi olan bir mart 937 

arasrndaki müddet içinde, bütün bele
diye ve hususi idarelerden gönderilen 

tarifeleri tetkik ederek yeknasak bir 
hale koymuştur. Bu tetkikler ve de· · 

ğiştirmeler neticesinde iskele resimleri 
türlü maddelere göre yüzde 25-75 de-

recesinde ucuzluk temin etmiştir. 

Ne kadar ucuzlatılıyor? 

Bakanlar heyetinde olan projeye 

'göre, hububat ve saire toprak mahsul· 

leriy1e k •ymeti az gıda maddeleri, kö· 

mür ve diğer bütün ham.maddelerin bir 

tonundan alınmakta olan resim 20 ku· 

ruşa, yaş ve kuru sebze ve meyveler, 

madenler, mayi mahruklar, grda mad

delerinden alınan ücret ton. başına 60 

kuruşa mamul olmry:ın infiat malzeme 

ve kıymetli gıda maddelerinden alman 

iicretler ton başına 75 kuruşa indiril· 

miştir. Aynca endüstride kullanılan 

Jı:imya maddeleri, bütün işlenen eşya

dan ahnan ücretler ton başına 200 ku., 

ruşa, ince alat ve edevat tıbta kullam
lan maddeler ipekli dokuma ve saire 
yüksek kıymetli eşyanın tonundan alı
nan ücret 500 kuruşa indirilmiştir. 

Koyundan alman iskele resmi 1 ku
ruşa, sığ .ırdan alınacak ücret dahi 10 

kuruşa indirilmiştir. 

Bu mikdarlar azami mikdarlar olup 
hususi vaziyetlere göre bunların aşağı
sında ücret al nınası da caizdir. 

Kokteyl 

Herkes kokteylden bahseder. Bir 
çoklarbm:ı; kckteyli çok sever. Fakat a
caba kokteyl içerken kimse, bu kelime• 
nin nereden geldiğini merak etti mi? 

Son zamanlarda Londrada çıkan bir 
davada hakim kokteyl kelimesinin ne
reden geldiğini öğrenmek istemi.ş ve bd
dil mütehassJSırun bilgisine başvurmuş
tur. Bu mütehassısmın s.öylediğini g(). 

re kokteylin aslı, ''Qucne de coq', yani 
horoz kuyruğu im:ş. Eskiden İngiltere• 
de horoz döğüştürürler ve bir çok kiın
seler müşterek bahse girermiş. Hangi 
tarafın horozu kazaDH'$a, o zaman halk 

o horozun şcref~ne İçermi~. Horozun 
kuyruğunda ne kadar tüy varsa, o ka-

dar çeşid içkiyi biribirine karıştırmak 

da adet olmuş ve bu suretle koki.eyl 
meydana gelmiş!.. ..•• 

Kadın köşesi 

Yemeğe bazan fa:ıla tuz atarsın12. 
Fazla tuzlu yemek de hani hii yenir 

yutulur şey değildir. Yemeğe kanşan 

tuzu nasd çıkarmak kabildir bilirmi&i

niz? Tencerenin Üzerine bir tülbend ge. 

tiniz ve bu tülbendin üzeı·ine biraz tuz 

serpiniz, yemeği tekrar kaynatımz. Be. 

zin üzerindeki tuz buharlarla içerideki 

tuzu çeker ve yemek tuzluluğu gider. 

Amma yemek zehir zenherekse o za• 

man diyecek sözümüz yok. 

Bir Alman Kooperafifcilik kongresinde 
seyyahı . kabul edilen dilekler 

Geçtiği yerlede Tükiyeye 
dair konferanslar veriyor 

Hafta içinde şehrimize B. Herman 
Kolp adrnda bir alman seyyahı gelmiş
tir. Bu seyyah gezdiği yerler hakkında 
seri konferanslar vermekte ve kansı da 
projeksiyonla kendisine yardım etmek. 
tedir. Küçük otomobil ile bir çok mem
leketler gezen B. H. Kolp uğradığı yer
lerin resmi makamlarından aldığı vesi
kalarla bin sayfayı geçen büyük bir cild 
yapmıştrr. Bu cildi içinde 52 türlü lisan 
vardır. 

YazrJarı birbirine benzemiyen bu 
memleketler lıp.kkmda konferansçımn 

dikkate değer m<:lfimat sahibi olduğu. 
görünmektedir. 

Ti.1rkiyeye Bulgaristan yo1iyle gel
mişt:r. Edim:::, Lüleburgazclan geçerek 
İst"nbulda bir müddet kalmış ve 73 kon
ferans vermiştir. Konferanslan tiirk 
cliliy]e vermektedir. Esasen B. Kolp se· 
kiz lisan bilmektedir. Türkçe,ye on sene 
evvel Türldyeye gelmek istediği zaman 
ba-;;lamış ve o z::m;ın burada bir buçuk 
sene kalarak bir yabancı için güzel sa
yılacak derecede dilimizi öğrenmiştir. 
Bu seyyah kendisiyle görüşen bir arka
daş mıza: 

''- Büyük harbta çocuktum. Silah 
arkadaşlığı dolayrsiyle türkler hakkın. 
da büyük bir sempati duyuyordum. Onun 
için dilinizi öğrenmeğe çalıştım .• ,, de. 
miştir. Bu seyyah muhtelif memleketler
de Türkiye hakkında bin beşyüze yakın 
konferans vermiştir. 

AJman seıyyah ve kansı İstanbuldan 
sonra Bursaya uğramışlar ve orada ye
di konferans vermişlerdir. 

Sırasiyle İnegöle, Boziiıyüğe, Eski
şehire gelerek halkevleri ve mektebler
de ''şimali Avrupa memleketleri,, mev
zulu konferans1arına devam etmişlerdir. 

Şehrimizde bulunduğu günler zar
fında sekiz konferans veren konferans
çı buradan Kayseri yoliyle cenub viliL 
yetleriı;nize geçecek ve Suriye - Flistin 
yoJiyle Mıs ra oradan Sudan ve Habeşis
t ana gidecektir. Seyyahların yolculuk
ları Afrikanın cenubunda bitecektır. 

B. H. Kalp ve karısr şimdi arapça
ya çalışmaktadırlar. Fakat türkçenin 
B osnasaraydan itibaren ta. 'Pekine kadar 
her yerde bilinen bir dil olduğunu ve 
Suriye, Filistin, Irak, İran, Afganistan 
Orta Asya ve hattıl Çinde türkçe 
dil ile anfoşmanm kabil olduğunu söy
lemektedirler 

On yd eve! Türkiyeyi gören seyyah 
intibalar.nı şu cümlelerle hul§sa etmiş· 
tir: 

"- Her uğradığrm yerde yol ve mek. 

Kısa hikaye 

Bir adam ticarete karar vermişti. 

Tecrübesi çoktu. Fakat parası yoktu. 
Parası çok fakat tecrübesiz bir adam 
buldu. Ve ticarete başladı. 

Aradan bil' ay geçmişti. Kendisine 
sordu!ar: 

- lıler nasıl gidiyor? 
O fU cevabı verdi: 
- Onun parası var tecrübesi yoktu. 

Benim tecrübem var pararn yoktu. Şim• 
di onun parası bana, benim tecrübem 
ona geçti! 

Yumurtlama rekoru 

ltalyan gazetelerinin yazdık1;ıırma 
göre, Çerigno!a kasabasında bir kadı
nın tavuğu 40 günde 122 yumurta yu
murtlamıştır. Hatta bir gün 22 yumur
ta yumurtlıyarak, y.ı..>nurtlama rekoru
nu kırmıştır. Galiba tavuklar da dam. 
ping'e başladılar! veyMud tavuk nüfu
su da 1 talyada İnsan nüfusunun fazla· 
laşmaıiyle yarış ediyor 1 

Amerikada milyonerler 

Birleş:k Amerika hükümetlerin.:fe 
1929 yıbnda her biri bir milyon dolara 
sahih 43.000 kişi vardı. Bu mikdar 
1932 de 19.000 kişiye düşmüştür. 

Bir milyon dolardan fazla geliri o
lan İrad sahibleri 513 kişi iken 149 ki
şiye inmiştir. 1933 de Nevyorkta bir 
milyon dolar gelirim vardır diyebilen 
yalnız ihtiyar Rokfeller vardı. 

25 mayısın kooperatif 
günü olması isteniyor" 
Türk Kooperatifçilik Cemiyetinin evelki gün Ankara Halkevinde• 

ki yllık toplantısından dünkü sayımızda bahsetmiştik. Bu toplantı 
esnasında aşağıdaki dilekler ittifakla kabul edilmiştir: 

İzmit vilayetinde 

• 
ı a 

İzmit v,ilayeti umumi meclisi çalış· 
masınr bitirmiştir. Vilayetin 937 büd· 
ce;;i 915.300 lin olarak tesbit edilmiş
tir. Bu yeni mali yıl .içnde vilayetimiz
de ehemiyetli i§ler yapdmasr kararlaş
tırılmıştır. Bu meyanda ziraat ürünle
rine zarar veren hasralık ve haşeratla 
geniş ölçüde mücadeleler yapılacağı gi
bi hayvan hastalıklanr.a karşı da esaslı 
korunma tedbirleri alınmak üzere köy
lerde birer hayvan mezarlığı yaptlmas1, 
vi1ayettek.i bataklıkların bir an önce 
kurutularak hem sıtma yataklarının yo
kedilmesi hem de verimli topraklar mey
dana getirilmesinin temini için geçen 
senelerde alınan bir c.kskavator maki-
nasına ilave olarak daha iki tane maki· 
na satrn alınması kararlaştırılmış bu
lunmaktadır. 

Kamutay Çağrıları 
* Dahiliye Encümeni 29-III-937 

pazartesi günü sat 10 da toplanacaktır. 

* Milli Müdafaa Encümeni 29-III· 
937 pazartesi günü Heyeti Umumiye
den sonra toplanacaktır. 

teb yapıldığını gördüm. Yeni cereyan 

yeni fikir köylere kadar girmiş .. Evelce 

başka dindendir di.ye yüzümüze bak

mıyan muhafazakar köylü yerine, ko

nuşan, yol gösteren açık fikirli insan. 

lar kaim olmuş .. Zannederim hiç bir mem 

leket on sene içinde bu kadar yol ve mek 

teb yapmamıştır. Sonra fabrikalar .. 

Türkiye kısa bir zamanda !$Ok inkişaf 

etmiş, yepyeni bir memleket olmuş .. 

Muhakkak bu çalışma ile daha da iler

liyecektir.,, 

Hatırlıyor musunuz? 

1 -Türk Oni.tJerşİ.tesi ne ;ıı;aman 

kuruldu ? 
2 - Rontgen. x §Üauıı n. zaman 

ke§fetti ? 
3 - Buğda;y kanunu ne .uıman 

kabul edildi ? 
4 -Anti6eptik madde ilk defa 

ne .zaman kullanıldı ? 
5 - Dış borçlar meselesini hangi 

senede hallettik ? 

Dünkü suallerin cevabları: 

S - Ankarannı kaç evinde su var
dır; kaç evi susuzdur ? 

C-Ankaranın 17372 evinden yal
mz 2258 inde su varsa geri ka
lan 15064 ü susuzdur. 

S - İş Bankası ne zaman kurul. 
muştur ? 

C - 26 ağustos 1924 de. 
S - İlk karantina ne zaman beklen

di ? 
C -1348 senesinde M ar.silyada 40 

gün. Karantina kelimesi de bu
radan geliyor. 

S - İlk nüfus sayımı ne zaman 
yapıldı ? 

C - 28 ilkteşrin 927 de. 
S - İlk anatomi eseri ne zaman 

yazıldı ? 
C-1541 senesinde padualı Var

salius tacafrndan. 

25 mayıs gününün bütün memlekette 
ve bilhassa köylerde kooperatif günü 
olarak kabulünün hiikümete teklifi, 

Kongreye gelib de cemiyete henüz 
üye kaydolmamış olan kooperatifçi 
arkadaşlarımızın cemiyete kayıdlar1 ri .. 
cası, 

Köylerde tasarrufu emniyetli bir 
şekle koyan bu usu] altında zirai kredi 
kooperatiflerine tevdiler yapılabilmesi~ 
çarelerinin aranması, 

Kooperatif sosyetelcrini:n doğma .. 
smı ve inkişafını hazırlayan mesleki 
cemiyetlerin, ve karşilıkh yardım cemi .. 
yetlcrinin memleketimizde kurulması .. 
mn temini, 

Bilhassa köylerde tanın odalarının 
kurulması. 

Çift hayvanlarının ve yılLk mahsul 
gelir~yle ödenmiyecek her türiii tarım 
malzemesinin orta vadeli kredi ile alın· 
masının usul ittihazı, 

' Borçlan beş sene tecil cdi1en zirai 
kredi kooperatifi ortaklarının faizleri• 
ni on beş senelik tecil faizine indirmek• 

Satış kooperatiflerinin ilk tesis vo 
işleme masraflarını devletin bu koope• 
ratiflere avana olarak vermesi, 

Buğday silolarmm bu ·koperatiflero 
bağlanması, 

Ziraat maddelerinin tadil ve islahı 
ve imaJi gayelerini güden üretim koo
peratifleri hakk;nda da tarım kredi vo 
satış kooperatifleri ha.kkmda olduğu glot 
bi teşvik ve himaye kanunları yapılma.. 
sı, 

Sulama kooperatiflerinin m~ebud 

bir kooperatif halinde te§ekküllerini te~ 
min ederek basıl olacak karların kapitalJ 
lere dağıtılmasına mani olunması, ve, 
kooperatif prensibleri dahilinde yeni 
bir sulama kooperetif kanunu yapılma
&mı veyahud devletin yeni sulama ka· 
nununa bu hükümlerin girmesini temirl 
etmek, 

Zirai kombina denilen teşebbüslerin 
ilk başta kooperatif halinde kurul• 
ması ve idare edilmesi, 

Afyon inhisar.ının kooperatifleşti• 

rilınesi, 

Küçük sanatlar erbabr kanunundan 
dolayı hükümetimize teşekkür edence• 
miyetimiz bu kanunda sanatlar kelimesi 
yerine (Artizan) kelimesinin konması• 
nı rica eder. 

Ev yapı kooperatiflerinin ucuz ev 
kaidelerine riayet etmesi hakkında hü
kümler konması, ve hükümctimizin b\I 
kooperatifleri himaye ederek nasıl fi .. 
nanse edileceklerini tayin etmesi. 

Ev yapı kooperatiflerinden ucuz e1 
kaidelerine riayet edenlerinin kazaM 
ve saire gibi vergilerden muaf tutlıPa.< 
1!11, 

İlk okullardan başlanarak okul kO~ 
operatiflerinin kunılmasınrn teş-tild. 

·fo Ticaret kanunumuzda kooperatı 

dair (481) inci maddesinde kapitale kaı: 
verilmesine müsaade eden hükınüntiı1 .. ,,, 
kaldırılması, ve karın muameleye go 
verilmesinin temini, 

Kooperatif unvanının himayesi, .. 
5
d 

Kooperatiflerin teşekkül ve tceS511 

iç'.n tabi olduğu formalitelerin nasitl~" 
tirilmesi, 1• 

Kapitale kar tevzi etmiyen ve ya 
nız ortaklariyle münasebetleri olan ı.~: 
operatif muamelelerinin ticaret rnuaJf'I 
lesi addedilmemesi. ~j 
~~~~~~~~~---:::..,..-' 

,- HAVA 

Hava açık ve duırgııı' 
dıt!' 

Dün şehrimizde hava açık ve ...,(18 
~lt-'· 

gun geçmiştir. Isı gece sıfırın ". sı• 

2 d~receıye kadar düşmüş gündüz 
1;:c1st 

frrm üstende ancak 16 deı·cceye 
yükselebilmiştir. usiiJ1. 

Dün en yüksek dereceler sıfı;~atfa 
de olmak üzere Antalya ve Jı.ı)''W 
da 25, Urfada 27 derece olarak JJ'l -1" 
d 'l . . E d'' .. k d celer sıf,t . ctıı 

ı mıştır. n uşu ere cb'' 
tında olmak üzere Bolu ~e :s7~erc:ce• 
4, Kütahyada 5, Eskişebırde 
dir. 



tıı~DumıQI Avr!1Pl.~~~k~ vbazJ.yet 
1 fl/iltl/llit[lf_f/fj 

ıtalya • Yugoslavya gergJD JgJDJ ay e IJOr 
G eçcn gün Belgradda Y ugoıli;!'.~ • 

başbakanı Stoyadinoviç;...... p kalye tatillerinde İS p a Il ya kıyılarının 
ya dış bakanı Ciano arasında . ib~ as · ı· "" · 1 
itilafnamcler ile çok eski bır. 'k kontrolunun başlaması kararı gergın ıgı aza ttı 
laf halledjlmcktedir. Bu !.clriy•~n 
'h "laf y ı anın kunuuıun Paris, 28 (A.A.). - Gazet.elerin tefsirlerine göre paskalya yortusu 
ı tı • , ugos avy eri gider. 1 d Fransa - İngiltere arasında sıkı 
evelki zamanlara kadar ı 'd İspanyanın vaziyeti mese esın en. 

· • d Vornonovu a d k d vr sı doa t Balkan baı·bı ıçın e '· ·ışbirlibainde bir unı sama e e burmuş ur. 
-ıub eden sırp 

Ol h Ordularını .ınaB J l zanlı olanların muhakemesini bitirmiR man . . d -ru iler e- Lö' Jurnal şöy e yazıyor: Y 

ı d · =•- denızıne og .. k da ha ar, A rıyaba ayı buldular. O '"Eğer İngiltere hüküıneti mü- ve bunları bir aydan uç aya a r • 
yince karşılarında ltal~caristan impa- dahale ederek Roma'dan Berliı:ıe pis ve türlü para cezalarına mahkum 
zamanki Avusturya .. üyen ltalya, germemek şartiyle, gayet sarıh etmiştir. Fransız umumi iş konfede-

1 - iJ birlikte yur ıc f · 1 p 1 J ho iki ay rator ugu e . ik denizine çıkma· emir almamış olsaydı barut IÇI· rasyonu reisinin og u o u • 
Sırbistanm Adrıyat B dan şonra bü- ları şimdiye kadar çoktan alev al- hapse mahkum olmuştur. 
sına mani olmuştu. un "tilaf devlet. mış bulunurdu.'' Yakalanan gönüllüler 
yük harb içind~ !talya~~ 

1

pazarlık ya· Eko dö Pari şöyle diyor: Peripinyan, 28 (A.A.) - Sans Pa-
l · üınreıine ıltihakt ıçın nf t· d" ·1 · · be • en z ltalya me aa ''Martın yirmi dör u ı e yımu şı rcl adındaki gemide tevkif edilmiş o-
pılırken Yugoslavya • O kadar ki her arasında İngiltere gazetelerinin olduk- lan yirmibeş gônüllünün on üçü şimal 
leri gene çarpışmııtı. •tı·ı~~ züm· ça an·ı bı'r surette lisanını deg· iRtirmi• d 1 .. macar 

1 
ltalyayı ı aı Y Y amerikalr, besi kana a ı, uç ' 

ne bahaya 0 ursa · bulu- olması Parisin ön safa geçerek Lon· ~ l d ·· ek a karar vermıı iki İrlandalı, iki romanya ı an mur • 
reıi için kazanmaY bu pazarlığın dranın gerilediği kanaatini doğurmuş- keb olduğu bildirilmektedir. Gönüllü-
nan lngütere ve fr~nsa,dan bile &'izle- tur. İki hükümetin s:Ju bir surette iş- 'k rtu 
aon safhalarını Sırbıstan lerin hepsinde de amerı an pasapo 

birliği ettiğine kimsenin şüphesi kal- bulunuyordu ve bu pasaportlar N~v-
miı~J~· müzakereleri sıraımda da :•Y· mamıştır." york fransız konsolosu tarafından vıze 

ı oldu fakat una Ami dü Pop! diyor ki: edilmiştir. Yalnız konsolos. "İspanya 
lı çetin çekişme er • ltalya hatta "İngiltere dış bakanhg- ı İtalya hü- k t - h btan şo11ra ' için geçmez" kaydını oymuş ur. 
;.-gmend ::el Yugoılavya ile itilafı kümetinin İspanya'ya yeni kuvvet kı· Gönüllüler, İspanyaya savaşçı ola-

ransa an ' • ti O zaman • taları go"ndermiycceg- i hakkında Ro- k "t kte olduk teşebbüs etınıt • rak değil, turist olara gı me • 
yapmaya ·ı münasebetlerj ger· madan inanca almıştır. Paskalya yor- d' 
talyarun frnnsa ı e ile itilaf larını söylemişler ır. 
• d -adi. Jtalya, Yugoslavya tusunda vaziyet bu suretle gerginliği-

gın eg k da olduğunu fransaya ni kaybetmi şoluyor." 
pmak ararın b" 

Yb~ld" d" Fransa kendisinin de böyle ır Populer gazetesi, İspanya mesele· 
1 ır ı. ' - ab 

itilaf yapmak niyetinde oldu~~ ~v .. •· sinin Milletler Cemiyetinde ve Londra 

di Ve bir müddet bu ıtılafın uç komitesinde tetkik edilmcğe devam e-
nı ver . k b te 
taraflı olmasına çalışıldı. fa at u • dileccğinden teessürle bahsederek şöy-

bb
.. .. ınüsbet bir neticeye varmall le diyor: 

§e usun . d y 
'k' ltalya 1924 ıeoeıın e u· "Bu suretle vaziyet düzelcceg- ı"nc 

ger.ı ınce, ' .. • f . 
go~lavya ile yalnız başına ıblt.. 1 

;;;· kötüleşiyor. Biricik güdülecek yol Mil-
ladı. Fransa buna itjraz etm:dı. a at letler Cemiyetine giden y.cldur.,, 
Yugoslavya ile daha esaslı bır anla~ Övr şunları yazıyor: 

. . .. k e batladı. Ve nı· 
yapmak ıçın muza er '"Geçen vakalar:n tahlili ncticcsin-
h b .. kadar ıürüp gelen y u. 

ayet ugfune ittifakı imzalandı. de şu cihet anlaşılıyor ki evvela Bcr-
goslav • ransız lin • Roma mihveri ile Paris • Londra 
Bunun üzerine ltalya, yeni bir vaziyet k y cephesi yerlerine iyice yerleşmişlerdir. 
meydana geldiğini iler.i .sürere ' .ugos-

af d d Sonra da Berlin - Roma mihveri, Paris 
Javya ile yaptığı 1924 ıtıl ını tec ı eL 

Londra cephesinin hareketsiz ve faali-
medi. · 

Bundan sonra İtalya, fransız - yu. yetsız göründüğü nisbette faal ve sağ-

goılav ittifakından §Üphelenmeğe baı· 

lıyor. Bunu kentli aleyhine matuf bir 
anlaşma telakki ediyor ve ltalya İ· 

le Y ugodavyanın aralan gittikçe a • 
çılıyor. He!e Arna •udluk ile Tirana mu

ahedesinin iı.1zalandıJı sıralarda yuıo•· 
~vya-ltaiya ınünasebetlerindeki sersin· 
lak Avrupa sulhu için bir tehlike olmut• 
tu. ltalya, Yııgoılavya ile ittifakını boz· 
inak için Fransa üzerine tazyikler ya. 
piyor. Fakat muvaffak olmıyor. Yugo .. 
Javya dıt siyaseti Niçıç tarafından idare 
edildiği sıralarda ltalya ile Y qoalaY• 
ya arasında bet eenelik bir itilif İmza• 
lanmaıına çalıtılıyor. Bu da netice ._... 
miyor. Ve Yugoslavya. İtalya mü ...... 
betleri gergin olmakta devam ediyor. 

Bugün Belgradda tam bir anlatma 
"le neticelenen müzakerelerin bqlangıcı 
ı1935 senesinde batlamııtır. Tam iki se-

el l talyanın lielgrad ıefirliiine 
ne ev , . . 

. eJilen kont V ıala dı Compalto, 
tayın . . ~-'-eli 

P ul'a itimadnameıını uaa m e. 
prens a • • J 1 
d k S

iyasi ve iktııadı sahada ta • 
er en, . . · · d 

Y 
lavya tC§rikı mesaıaın en ya • ugos 1 •• 

d 
k ltalyanın doştluk e ını U• 

bahse ere d .. b" k 
Bu Yugoslavya a ıyı ır a· 

lamdır.'' 

Oh şöyle yazıyor: 
"Hararetin ingiliz soğukkanlılığı 

ile mi yoksa fransız sebatı ile mi düş
tüğünü tayin etmeğe kalkışmak bey
hude olur. Asıl mesele ortada tamiri 
kabil olmıyan hiç bir mesele mevcud 
olmamaaıdır. Bununla beraber sevin· 
mekte o kadar acele etmiyelim.'' 

/ngilterede iyi göriif/er 

Londra, 28 (A.A.) - Pazar gilnil 
çıkan gazeteler Paakalya mütarekesiy
le ispanya hududlarının yakında kon
trol altına alınması Avrupa vaziyetini 
teskin edici iki unsur olarak görmek
tedirler. 

Sunday Taymis gazetesi Fransa ile 
İngiltere arasındaki sıkı işbirliğini e· 
hcmiyetle kaydetmektedir. 

lıpanyaya ıilah kaçıranlar 
mahkum oldular 

Brüksel, 28 (A.A.) - Liyej mah
kemesi, İspanyaya silah kaçırmakla 

lerinin daha iyi muamele görmelerini 
temin etmek, iktisadi sahada da ltal
ya piyasasından faydalanmaktır. lta'ya
da anlaşılıyor ki zinınen Arnavudluk Ü· 

zerindeki vaziyetini Yugoslavyaya la· 

nıtıyor. 

İn (riliz orclusu oda 
sullay kıtlığı 

Londra 28 (A.A.) - Muntazam 
orduda su~ay azlığı, daima hissedilmek· 
tedir. 980 zabitlik boştur. ve hususi bir 
komisyon bu boşluğa bir çare, bulmak 
için tetkikatta bulunacaktır. Bunun fik· 

· . 'k "l · e daha rok is· sıne tayyarecılı a emın ); 
tek vardır. Son ik.i sene içinde 214~ 
mevki için on dört bin pilot .nar:'ze~ı 
başvurmuştur. Neferlik için yırmı bın 
yerine altmış beş bin namzed başvurmuş· 

dur. 

Van Zeland - Dögrel 
seçim mücadeleleri 

devam ediyor 
Brüksel, 28 (A.A.) - Van Zcland 

ile Leon Döğrel arasında pası<alya yor· 
tusu dolayı-.iyle yapılan mütareke d.e· 
vam etmektedir. Bununla beraber bıl
hassa rakıı.istler bagka şekillerde pro
paganda yapmağa devam etmektedi.~I~~· 
Bir çok delikanlı grupları gece huku· 
met merkezinin yakınındaki sokaklarda 
dolaşarak tebeşir ve katranla dıvarlara, 
pencere kepenklerine ve kaldırımlara : 

"Reks kazanacaktır,, kelimelerini 

yazmaktadırlar. 
B. Van Zeland taraflıları ise daha 

ağır davranmaktadırlar. Bununla 
beraber mağaza camlarında, ağaçlarda 
sokak fenerlerinde ve hatta otomobil fe· 

nerlerinde: 
"Belçikalılar Van Zeland'a rey ve· 

rin,, ibaresi bulunan kağıdlara rastlan· 

maktadır. 
Bisikletli polis memurları bu gibi

leri takib etmektedir. Evvelki gece el· 
)erinde kola kutusu ve fırça bulunan 
on bir genç reksist tevkif edilmiş ve 
sonra gene serbest bırakılmıştır. 

Cebelüttarık boğazına hakim kalelerz'n 
anahtar lan 

Bir lngiliz 
amir alının 

teklifi 
İspanyaya Cebelüttarıkr 

verip onun yerine 
Septe şehrini almak 
Londra, 28 (A.A.)- - Visamiral 

Usborm, Suday Taymis gazetesinde çı· 

kan uzun bir mektubunda İngiltcrenin 

Septeye mukabil Cebellüttarık'ı İspan. 
yaya vermek suretiyle bir mübadele yap. 
mak teklifinde bulunması lazım geldiği

ni yazmaktadır. Bu teklif vaktiyle 1868 

senesinde amiral Gorf Grey'in teklifini 
yenilcmeketen başka bir şey değildir. 

Amiral Usborm İngilterenin Scptc 

ye yerleşmek suretiyle sevkulceyş ba· 

kımından elde edeceği menfaatleri say
makta ve bilhassa orada bir tayyare 

meydanı inşası imkanından bahscylc· 
mektcdir. Cebelüttarıkta böyle bir mey· 

dan yapılması büyük zorluklarla karşı· 

lanmaktadır. 

Amerika grevi 
devam ediyor 

Detroit, 28 (A.A.) - Otomobil it· 
çisi sendikası, federal hakim Kambel. 
den Kraysler fabrikaları diroktörlliğün· 

de united otomobil vorkersi işçi adı· 
na görüşmeye memur biricik teşkilat 

olarak tanınmasını emretmesinı istemiı· 
tir. Sendika, kraler şirketini, sendi-

kaya göre işçi teşkilatlatların inhilale 

uğratmak için Vagnel federal kanun hü
kümlerini bozmakta ve bir takım ca• 

suslar kullanmakla ilham eylemektedir. 

Vagner kanunu, bir fabrika işçisi

nin en ;büyük kısmını bir araya topla· 

yan sendikanın görüşmelerde buluna· 
bilecek biricik müessese olmasını kabul 
etmektedir. 

Mişigan valisi B. Murpey, sendika 

ile Krayslcr şirketi arasındaki görüşme· 

lerde hazır bulunmaktadır. zatını!.bd" O zaman Fransa ile İtalya•· 
bul gor u. eni bir anlatma yapılmıt ve 
rasında da Y üttefiki olan 
bu anlaşma ile Fransa, ın bul-

·ı ltalyanın arasını 
Yugoslavya 1 .e . fakat araya habeı 
maya vadetınıştı. . f anın arası 

Yugoılavyanın diğer devletler ile 
olan münasebetlerine gelince; itilafna. 
menin bir maddesinde bundan sarih o
larak bahsedilmektedir Altıncı madde
de deniliyor ki: "Yüksek akid tara'far 
ıurasını kararlaıtırnuılardır ki bu an· 
)atmada hiç bir tef iki memleket~n esa
sen aleni olan mevcud beynelmılel te-

Çiftlikte pazar tatili 
· d" ltalya ıle rans 

harbı gır ı. il anlaşarak bir· 
ld it l a Almanya e . 

açı ı. a Y • el 1935 ıenesın. 
likte yürüm~ge baş!~ ı.. k değişmit· 

. vnzıvetı ço 
denberı .Avrupa . y slavya arasın· 
tir. fakat ltalya ıle .u.go yardım edici 

• 1 et tesısıne 
da bır mu rnren elmiştir. hal· 
b . d •. 'kl'"- meydana g . 
ır egışı ı... • da Avusturyanın ıı· 

ya da Yugoslavya tarafdardırlar. 
tiklalinin korunmasına k için Habs· 
ltalya, bu i•tikliıli koru~ .1 ... esine ka· 

eri gebrı , .. 
burg ha.1e,lanının g ·ıe anla· 

. 'k Yı·goslavya 1 

dar ileri gıttı çe, ' Habsbu;g. 

Ç .. k" Yugoslavya • 
,1amazdı. un u . • k ndi millı 
1 . ·ı 'erını e 
arın geri getırı me .. . fakat Al· 
birliği i,..· 1 tehl'keli goru~O~· de ltalya 
manya ile iyi geçinmek ıçdın ~'7 geç· 

· ·n en v .... 
artık bu habsburg proıesı ri gel· 
an· .. .. .. Habsburglar ge 

ış gorunuyor. . t"klalinin 
memek şartiylc J\ vuııturya ıs ı db" de 
L k her te ır 
aı.:orunması için alıııaca .. ··ye· 
" . b ber yuru 
a ugoslavva 1 tnlya ıle era 1 " 
b . . . kt Yugos a • 

ılır. ltalva ile anlaşma an . lav yur-
Ya için bir kazanç da yugos. tah· 
d · · bir takım Unu parçala01ak ıstı:ven eJunek 
tik~ 4 "' arın faaliyetlerine sed ç . 1 - 1 kallıyet. 

bhüdlerine muhalif telakki edilmiye
:cktir." Bir ayağı orta Avrupada, bir 

• Balkan•arda olftn Yugoslavyarun 
ayagı _ . 
ok dallı budaklı teaıbhudlerı vardır. 

çy l vya • ı tal ya anlaşmasının bu 
ugos a . afı 

hh''dlerle tezad teşkil eden tar 
tea u ·· 

B·ı•k"ı belki de bazı munaııe. oktur. ı a ı 
Y . l kviye ediyor. franıaya kartı 
betlen a · l . ete gelince. gerçı yugos av • 
olan vazıY · f k Bel d "ttifakı bakidır. a at gra 
fransı% 1 d nra, Yugoılavyanın 

1 ınasın an ıo . 
an aş ~ betleri azıcık, Lehıı· 

·ıe ınunase 
Fransa 1 il "tilAfı imuladıktan 

.Almanya e 1 
• tanın, .

1 
lan ınünasebetlerıne 

Fransa ı e o 
sonra H "kisi de f ransanm . k. er ı 
ben.zıyece Lehi tan komıusu o-

nıüttefiki. Fak~: aıJa:nuf· y ugoılavya 
)an Almanya balya ile. 
da koınt'lsu olao A. Ş. ESMER 

Dün Orman Çillliiine otobüslerin iılemeye baıladıiı ilk pazardı. Artık 
kendi11i iyiden iyiye hi .. ettiren baharın ılık BÜneşi, aylardan beri )'CfİI• tıe 
açık hauaya ha.ret kalan anlıaralıları Çiftliğin çiçekleri açan aiaçları altına 
toplamlfh. Re.,,.img, bu n•ıeli kalabalıktan bir •rupu ve pııel pltliiin bir 

1ı;;,.nni •ö.ıeriyor. 

ispanya harbında 
selamet sahili 

Bugün gazetelerimizde hemen .. 1. 
tün ya7.ıların mevzuları dıt meae e

ler üzerindedir. 

CÜMHURIYET'te Yunus Nadi, 
İspanya harbı ve bu barba Avrupa 
devletlerinin müdahalesi safha
larını kısaca hulaaa ettikten aonra, 
dünya için git gide d•ha büyük bir 
tehlike halini alan bu meselede ae· 
lamet sahilini bulmak imkanlarmı 

a.raıtırıyor : 

"Karıpnazlık kararlarmm son saf. 
halarından sonra içlerinde bir çok 
ltalyan bulunan General franko ku
vetlerinin Cuad!\lajara da muvaf -
fakiyetsizliğe uğra.malan üzerine 
ltalya bu muvaffakiyetaizliği kabul 
ve hazmedemeyen sert bir çehre gös
termiş, bundan da oldukça derin gi· 
deceği anla,ılan had bir bUhranm 
başlangıcı bat göstermiştir. 

İspanyada başka bir teairle bir 
komunist hükumetinin mevki tutma• 
sını belki hiç bir devlet arzu ebnez. 
Fakat yalnız İtalyan ve alman tesi. 
riyle oraya münhasıran bu iki devle
tin isted'kler i bir idarenin hakiın ol· 
masını da ba§kaları hot görmez. Hu
susiyle böyle bir hükümetle ltalya ve 

Almanya araamda sıkı ve kuvetli 
münasebetler tesis ve tekarrür etmiı 
veya edecek olmasında tüphe edildi· 
ği 7.aman, bu teklinde mesele bütün 
Avrupa, bütütn Akdeniz ve bütün Af· 
rika meselesi demek olur. Zaten is
panya kargatalıklarından bir Avru· 
pa barba çıkması ihtimalini korku ile 
derpif edenler hep ortadan bu ihti· 
maileri uzaklaıtırmak istiyorlardı. 

Eğer büyük Avrupa devletlerin· 
den her biri ispanya yüzünden yeni 
bir cihan hRr\n çıkmasını istemiyor. 
laraa ispanyada adma dahili denilen 

barin durdurmak için müessir müda
hale etmek husuşunda aamimiyetle 

el birliği etmek mecburiyetindedir· 
ler. Harbı körüklemek ve herkesi iste 
diği yere siirüklemek için değil, har· 

bı durdurmak için müdahale. 

Harb durdurulurken konacak ıart 
ispanyada her hangi bir tesire tabi 
olmıyacak intiha.batla milli iıpanyol 
hükümetinin vücude gelmesini ist .. 
mekten ve temin etmektea ibaret oJ. 
malıdır.,, 

Eğer bütün devletler bu esasta İl· 
tifak edemezlerse İspanya itlerinin 
ergeç bir Avrupa cidaline kapı açma• 
11 ihtimali çok kuvvetlidir." 

* BELGRAD SiY ASI ANLAŞMASI 
TANDA Ahmet Emin Yalman, 

Yugoslavya - ltalya münasebetlerinia 

harbta geçirdiği safhaları hulaaa el· 
tikten sonra, yeni Belgrad ftnlaımaaı· 
ile yalnız iki devlet arasında değil, 

ltalya ile balkanlu arasında da bir 
dostluk ve aamimiyet devrinin batla. 

makta olduğunu kaydediyor ve bu 
anla,manın karekteri hakkında bazı 
muhitlerde fena niyetli düıünceleria 
ileri sürülmüı olmRsına hayret edi
yor : 

cBiziın anlftmadıiımız bir nokta 
vAraa o da lngilterede Belgrad mÜ· 
Jakahnrn iyi kar41lanmaaına mukabil 
fransada gösterilen asabiyettir. Bunu 
ancak Fransada balkan birliğinin ma• 
nası ve gayesi anla§ılmamasına atfe-
debiliriz. Balkftn birliği iki makaadla 

kurulntu§otur ki, birincisi balkan m m
leketlerinin b ka memleketler tııra
fındftn alet diye kullanılmasma ve 
büyük.Jnemleketlerin nüfuz ve 
altına düıme•İne karşı müıterek bir 

sed kurmaktır, ikincisi de sulha des
tek olmaktır. Falan ve filan hadise
yi, balkan memleketlerinden birinde 
falan ecnebi hükümt-tin nüfuzu ve

rine fU hükümetin nüfuzu geçtiğine 

delil diye tefsir edenler kendi ken • 
dilerini aldl\tmıı olurlar. 

Balkan memleketleri, her hangi 
bir hükümetin, içlerinden biriyle mÜ· 
aavat esasına muvafık bir alıt veriş 

ve dostluk münasebetine ginnesını 

memnuniyetle karşılarlar. Fakat her 

hangi bir hükümet bunlardan birine 
veya hepaine kendi hususi gaye.inin 

bir aleti göziyle bakacak olursa bal· 
kan memleketleri böyle bir düıünce 
karııamda bir tek millet gibi muka· 
vemet etmeyi tabii bulurlar.,. 

---~--"-e_l_t-'-·-· _-...=.:·a.,_ a ayan yugo• av e 
~c--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--------~~~~~~~---------
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( Yabancı basında okuduklarımız ) T ürkiye ve 
Roman Erkeklere sır saklamasını 

1 Yazan: N. Batzaria J K admlar, daima sır saklamışlardır. 
Havva'yı ele alınız. A.demi aldat

mıştır; fakat yılanın, bilgi ağacını nasıl 
olup da bulduğuna dair söylediği hika
yeyi faşetmemiştir. Kadınlrlc tecessü -
ıüyle bu hikayeyi tamamiyle öğrenmiş 
olduğuna şüphe yoktu. 

Geçen sene Londrada başvekil Bald · 
win, kadınlar vasıtasiyle hiç bir sırrın 

etrafa s:zdığını bilmediğini, halbuki 
erkeklerin ağzından birçok gizli ha -
berlerin yayılmış olduğunu söylemişti. 

Gazeteler, meselenin her iki tarafını 
da isbat etmeğe uğraşıyorlar. 

Amerika Cumhur Reisinin yüksek 
mahkeme hakkındaki kararı ortaya çı
kınca milletin çoğunluğunu hayretle
re düşürmüştür. Halbuki böyle bir ka
rarın formüle edildiğini haftalarca, hat
ta aylarca önce B. Ruzlevt'in hususi ki
tibi olan bir kadın, Bayan Marguerite 
Le Hand biliyordu, ı 

Nevyork'taki kadın forum cemiyeti, 
geçen ay yapt ğı toplantıda kadınların 
aır saklayabileceğini bir defa daha gös
termiştir. 

Nevyork Şehir meclisinin biricık ka· 
dın azası olan Jane Todd, birçok gizli 
celselerde hazır bulunmuş, fakat bunlar
dan hiç birisi dışar . }'a sızmamıştxr. Ge
çenlerde bir gizli celsenin mevzuu et
rafa duyulunca Albany'de çıkan bir ga
zete bunu büyük harflerle yazmış ve bir 
muharririni bu biricik kadın azaya gön-
derip şu suali sormuştur: 

- Bu haber nasıl çıktı? 
fU cevabı vermiştir: 

Kadın da 

- Erkek azalardan birisi söylemlş
olacak; ben kimseye bir şey. söyleme• 
diğimi iyice biliyorum. 

B:r kadın daha vardır ki gizli mese. 
e P.Orselen kadar çetin ve çivi ka

dar serttir. Bu da Raymold Moley'in 
hususi katibi olan Celeste J edel'dir. 
Bayan Jedel ufak yapıl :, dolgun du • 
daklr, gü7.el renkli ve ela gözlü bir ka· 
dındır. Çalışırken gözleri daha küçülür. 

Daha genç yaşında iken Profesör 
Moley adına çalışmak üzere Barnard'a 
gitmişti. Profesör, bunun anlayışta, sc
zişteki kudretini, hafızasm .n sağlamlı

ğını görmüş, onun mekteb arkadaşla • 
rmdan farklt olduğunu anlamıştı. Da -
ha mektebte talebe iken bile bu kmı 

eP'"niyctli bir tahkikat işi hav1.le edil
miş, o da bunu muvaffakiyetle başar -
mıştı. Bu kad n, çok güzel söz söyl~r; 
hatta hazan profesör için nutuklar ha
zırlar, ve profrsör, cok defa. bunları 

düzt>ltmeye lüzum görmeden söyler. 

B u kadının gördüğü en mühim işler 
den birisi 1933 senesinde ekonomi 

kon eransındadır. Henüz yirmi iki ya
şında olduğu halde birçok mühim dos
yalar o zaman kendisine tevdi edilmiş· 
ti. Bu husuı.ta birçok ehemiyetli ve 
gizli meseleleri bildiği halde hiç birai 
ağzından kaçmamışt.r. Her türlü insan· 
larla görüştüğü, temasa geldiği halde 
b ildiklerini söylemekten uzak kalmış -
tır. General Hugh S. J ohnson'un sağ 

kolu mesabesinde bulunan Frances M. 
Robinson ismindeki kadın diyor ki : 

- Hepimiz biliyoruz ki Trova'nın 

Helen'inden, Seba melikesinden, Kleo
patra'dan, Katerin ~eı• kzrali~t. Vik-

Tefr ika ı .o : lS 

kadınlar 
öğretmiş 

Bugünkü sulh Amerikasında da bü
tün hali, tavrı ile kollejden yeni ç krruş 
bir kızı andıran Bayan Dorothy U. 
Smith Nevyork Müddei umumi mua • 
vinidir, ve gayet mühim hadiselerin tah 
kik ve tetkiki ile uğraşır. Kendisinin 
hukuk bilgileri çok yerinde olduğu gi
bi gösterdiği faaliyetlerle itimad da 
uyandırmıştır. 

-Universuı gazet:esi ba$yazanı 

Kadmlarm en ziyade ketımı 
davrandıklan bahis kendi 
ycqlarıdır. Yirmi beşe gelin
ceye kadar ve otuz beşi geç
tikten sonra ya§larmı kati
yen söylemek istemezler. 

torya'dan beri birçok kadınlar millet • 
lerin muk.adderatı.nı tayin etmek husu
sunda büyük vazifeler görmüşlerdir. 

Bu kadın senede 6000 dolar maaş ahr. 
Bu kadın, birkaç sene evvel bir takım 

profesörlerle birlikte mühim bir iş için 
Vaşington'a gitmiş, sonra N R A hare
keti başlayınca General J ohnson'la bir
likte çalışmaya başlamıştır. 

General, bu kadına kendisinin me
najeri ismini verir ve bir takım konfe
ranslarda general bir takım isimleri ve 
rakamlarr unutacak olursa bu kadın, 

kendisine bunları derhal fısıldar. Bu 
kadının bu gayretleri N R A hareketle· 
rinin inkişafında büyük bir rol oyna -
mıştır. 

L e Hand'de sır saklamak: hususun
da ileri gelen kadınlardan biri

sidir. Bu kadın Bay Franklin Ruzvelt 
ile ta 1920 senesinde Cumhur Reisi mu
avinliği için mücadeleye giriştiği za • 
mandan beri beraber çalışmaktadır. 
Saçlarına ak düşmüş olan bu kadın re
isin bütün mektublarını alır, açar, onun 
namına verilecek randevuları verir, bo
şuna vakit geçirecek ziyaretçileri atla -
tır. Bu kadın, bu işte ailenin bir ferdi 
gibidir ve srr saklamak hususunda şu 

garib ata sözünü kendisine örnek tut -
muştur: "Sır, sizin kanımzdır; eğer fa:.
la drşarrya s .zmasına müsaade edecek 
olursanız ölürsünüz,, 

Anne Lesser, kendisinin bir tesadüf 
neticesi olarak "gizli servis,. de çalışmak 
iktıdar ve istidadında bulunduğunu 

keşfettiği zaman ancak on yedi yaşındJ 
idi. Bu kadın Madmazel Doktor ve 
"san şeytan casusu,, diye şöhret kazan
mış ve kendisinden birçok milletleı 

korkmuşlard:. Bu kadın, büyük harbta 
alman casus teşkilatı namına Fransa·
da, B elçika'da ve İngilterede çalışmış
tı. Bu kadın, erkeklere sırrın nasıl sak
landığ nı öğretmiş, unutanlara da unut
malarının eczasını vermiştir. Bir defa 
bir asker , takdirini kazanmış ve kadın, 
bunu hizmetine almıştL Fakcll Lir defa 
casuslarından birisini aldatan l;u adamı 
yazıhanesine çağırmış ve çekmesinden 
bir tabanca çıkararak onu vlırmuş, öl
dürmüştü. 

Bir başkası da Mata Hari'dir. '"u 
kadın da bildiği sırları faş etmektense 
gülümseyerek kendisini kurşuna dize 
cek kıtanm karşısına çıkmağı tercih et· 
mişti. Hatta vurulmadan evvel, kendini 
vuracak olanlara parmakları ile bir 
buse gönderdiği de söylenir. 

M ühim kadmlar arasında hasta ba
kıcılar kolordusu şefi binbaşı 

bulia C. Stimson'u da söylemek lazım· 
dır. Ekseriya üniforma ile gezer ve ken
disine binbaşılık pek yaraşır. 

Bu binbaşı Stimson, büyük harbta 
Fransadaki ingiliz ve amerikan ordula
rında çalışan 22000 kilişilk hasta bakıcı 
teşkilatını idare etmiş ve burada yirmi 
beş ay kalmıştır. 

Kadınlar arasında her türlü şubeler
de temayüz edenler görülüyor. Bunlar 
.zaman zaman, erkekleri geride bırak · 
maktadırlar. 

Kadınların en fazla ketum davran
dıkları bahis de kendi yaşları bahsidir. 
Amerika is tatistik bürosu d:rektörü 
W. L. Austin bu hususta diyor ki: 

- Bu böyle olmuştur; zannımca da
ima da böyle olacaktır. Ekseriya kadın
lar, yirmi beşe gelinceye kadar ve otuz 
beşi geçtikten sonra yaşlarını söyle -
mek istemezler. Eğer onlara yaşlarım 

söyletmek isterseniz, şöyle yapm.z: 

Onlara sizin tahmin ettiğiniz yaştan 
beş ya şdaha büyük gibi göründükleri
ni söyleyiniz. Bunun W:erine onlar, ek· 
seriya hakiki yaşlarını ağızlarından ka
çırırlar. 

1 D i l Köşe;i'I 
Bir başlık: 
" Şimdiye kadar son muharebede 

1300 italyan zabit ve nefer esir düştü., 
- SON TELGRAF'tan -

Bu JJOO kişi eğer son muharebecl..: 
öldülerse "şimdiye kadar,, ıbaresi lü· 
zumsuzdur. 'Yok, bu rakam başlang.ç

tan itibaren ölenlerin mikdarınr göste
riyorsa, "son muharebede,. ıbaresi faz
ladır, 

"Tarihi günler yai,anmas ndan bah
sediliyor." 

- Son Telgraf'tan -

" Yaşanmasrndan" yanlıştır. "Yaşan
dığ mdan" denilecekti. 

' 1 Eğer yeni Türkiye için bir timsaJ 
aramak rnzım gelirse bunu düşünme· 
den söyleyebiliriz: .Fabrika 1 

iki satır aşağıda: 
"Symbolelerin kıymeti kalmadığı 

bir devirdeyiz. Hakikatler, vakıalar ü
zerinde yürüyoruz. Bunun için hayal 
ve timsal gihi kıymetsiz ö1çülere itibar 
etmeden çalıJClcağız." 

- Son Posta'dan -

Bir yazıda y aJmz sentaks rabıtası 
değil, aynı zamanda manuk irtibatI a
ramak /Szım değil midir. Halbuki bir 
ilci satır arayla aym makalenin içinde 
yer alan şu iki düşüncedeki mantrksIZ
lığa. bakınız. 

Romanya dış bakanı B. V. Antones
ko•nun Ankarayı ziyareti, iki hükümet 
ve millet arasxndakıi samimi münase • 
bet ve duyguların tekrar belirtilmesi 
için iyi bir fırsat teşkil ettL Bu hara
retli münasebetler - ki ifadesinden se • 
vinç duyuyoruz • yalnız Romanya ile 
Türkiye arasında bir ittifak anlaşma • 
sı bulunduğu için olmayıp, dış bakam· 
mızın da söylediği gibi, kağıd üzerinde 
tesbit edilen dostluk türk ve romen mil· 
!etlerinin kalblerinde en sağlam yerini 
bulmuş olduğu içindir. 

Gerçekten, Türkiye Cumhuriyetinin 
çok dirayetli dış bakanı B. Aras'ın da 
ifade ettikleri gibi, türk - romen d06t • 
Juğu, ınilletlerarası münasebetler için, 
çok iyi ve yerinde bir örnek olarak alı
nabilir; zira bu münasebetlerin hiç bir 
safhasında menfaatler tebayün etmemiş 
ve etmiyecek olduğu gibi iki millet ge
çen asırlar içindeki uzun hatıralarla bi
ribirlerini çok yakmdan tanmıiş olduk
ları için karşılıklı saygı ve sevgi hisle· 
riyle kaynaşmışlardır. 

Evet, bir hakikattir ki, türkler ci • 
hangirlik devirlerinde, romenlerlc çar
pışarak bunları haraca kestikleri gil..ıi, 

Eflak ve Boğdan da idareleri alt na 
geçmiştir; lakin, bu münasebetle, diğer 
bir tarihi hakikati de gözönünde tut -
mak gerekli ve doğru bir hareket olur. 

Eflak ve Boğdan'da yaşayan romen 
köylüleri, bunları doğrudan doğruya 

idare etnıiyen. türklerden tazyik ve iş
kence görmemişlerdir; belki çekirgeler 
gibi bu iki ülkeyi istila edip türk ve ro· 
men milletleri arasında vasıta rolünü 
gören ve halkı merhametsizce ezen ya
bancı, tufeyli ve istismar edici unsur -
lar yüzünden çok kara günler geçinniş
lerdir. 

Gerçi, Balkan yarım adasındaki es
ki hıristiyan hükümetler ,türkler tara· 
fmdan zabtedilerek birer ''paşalık,, ha
line konulmuş ve her türlü eğemenlik -
lerini kaybederek "Reaya,, adı altında 
bir koyun sürüsü gibi her türlü hakla -
rmdan tecrid edilmişlerdir. Bununla 
beraber, maddi ve içtimai bakımdan, 

Balkanların diğer kısımlarında yaşayan 

köylüler, Romanya'da en korkunç bir 
sefalete düşen köylülerden çok dah~ 

rahat ve refah içinde bulunuyorlardı. 

İzahat mı istiyorsunuz? Bunun se -

bebi fıtreten ruhi bir asalet ve necabet

le muttasıf olan türk millet:nin, kendi 

eliyle ve vasıtas z idare ettiği yerli hal

kın canına, malına asJa el uzatmamak 
a.Iicenablığıdır. 

Gayri insani istismar ruhu türke ya
bancıdır. 

Türk milletinin diğer bir vasfı da, 

idaresi altındaki yerli ve gayri türk 

halka milliyetini kaybettirmek siyase

tini hiç bir vakıt takib etmemi~ olması

dır. Türkler, tebaaları bulunan halkın 

etnik varlıklarına el sürmedikleri gibi 

bunlara içtimai, ilmi ve dini aahalarJP 

tam serbestlik vermişlerdir. Bu sebeb • 

ten dolayı, Balkanlardaki türk idaresi, 

hrristiyan milletler için, kışın şid.ıetin .. 
den hububatı koruyan bir kar tabaka• 
sıne benzetilebilir. İşte bu sebcbtcndiı: 
ki, osmanl ıidaresi çekilince, bu millet• 
ler, kendi milli benlik ve şuurlarına hiç 
halel gelmemiş ve belki tekamül etmiş 
bir ~ekilde, siyaset sahasında meydana 
çıktılar. 

Bilhassa, Makedon unsuru ve Mak~ 
donya, türk idaresi bir 1utuf olarak te• 
lakki olunabilicek mahiyette4ir. Bu • 
nun için, Makedonyalı romenler, türk .. 
lere karıp minnet ve şükran borçlarını 
her vakit hatırlamalıdırlar. 

Bununla birlikte, Eflak ve Boğdarı 

romenlerinin de türkler hak.kında fena 

bir fikir ve kanaat besledikleri söylene
mez, mesela romen darbı meselleri ara .. 

sında, türkler hakkında isyan ve nefre• 

ti ifade eden en küçük bir iz. bulmak 
mümkün değildir. 

"Türkler gidince, doğruluk da git• 

ti,, darbı meseli, bir müddet için, türk· 

ler çekilip de yerlerini rusJarla avus• 

turyalrlara bırakınca, derhal dillerde 

dolaşmıştı. 

Romanya ile Türkiye arasında bu· 

gün ve yarınki münasebetlere gelince, 

menfaat ve tehlike ayniliği, herhanğ\ 

bir sebeble kavga ve münakaşaya mey• 

dan verecek pürüzlü meselelerin mevc 

cud olmayışı, iki memleket devlet adam• 

!arının idare işlerini tam bir muvaffa. 

kiyetle yürütüp karşılıklı saygı ve sem .. 

pati duygularının samimiyetini idame 

ettirmekteki hünerleri, bu münasebet• 

lerin istikbalde daha sağlam ve daha 

dostça olaacğına en aşikar ve inandmcı 

bir delildir. 

ISTANBULD~ 

Uluı tayyare ile her sabah 
lıtanbula ıevkedilmekte
rlir. Sabahki Ulrıı öğb:>-in 

lıtanbuldadır. 

IST ANBULDA ULUS SATILAN 
YERLER 

Köprüde: Kadıköy iakeleainde 

Beyoğlunda : Hqet ıubelermde 

Bayazit meydanında: Aksaray Top. 
kapı tramvay yeri tütüncü Hamdi l abak 

Sultanabmel Ayasofya kAJ'§ısındaı 

Tramvay durağında tütüncü KimiL 

nan seçme insanlar arasında Atheneaum'a 
kabul edilişim bana büyük bir şeref ve itihar 
getirmişti. Burne - J ones'a ne yapmam la -
zım geldiğini danıştım. O, bana oraya gıdip 
yemek yemediğini, bundan korktuğunu, fa
kat şimdi beraber olunca elbirliği ile buna 
katlanabileceğini söyledi. 

mek yemeğe gitmiyorum. Kırk yaşına 
miş olanların da bana : 

gin jübilesi oldu ve bu, içimde bir nikbinlik U• 

yandırdr. Bu duygular içinde recessional 
- Sir! diye hitablan hoşuma gitmiyor. 
Manevi huzurumu bulmak için hayatım 

beni kulüblere ziyadesiyle bağlamıştı. Baş -
lzca devam ettiğim üç ingiliz kuliı'.Jii Athe 
naeum, Carlton ve Beefsteak kulübleri idi 
ki bunlardan en ziyade sevdiğim Beefsteak 
olmuştur. 

isimli şiirleri yazdım ki bunlar 97 senesinde 
ve jübile şenliklerinin sonuncla Times gaze· 

Taıu. ı 'e tanunadığuu do!'ltlarmıa 

Bunun üzerine kararlaştırılmış bir gece 
beraberce yemek yemeğe gittik. O ge.:e, ko
ca yemek salonunda yalnız ikimiz vardık. 

Çünkü o sıralarda Atheneaum, ibadetler ara
smdaki Katedral'e benziyordu. Fakat ne 
olursa olsun, orada yemek yiyor, ve şapka -
mı 33 numaralı askıya asıyodum. 

Kulüblerde İngilizce kesik, zengin ve ha
kikati söyleyen bi rdille konuşurlar; am :i · 
kahlar çok hikaye anlatırlar. Frdnsızlar ise 
hitabet yaparlar. 

tesinde çıkmıştır. Bunlar bir inigilz muha • 
fazakarlığı ile nazarlık gibi yazılıııı ~ şiiri r .. 
di. Bunları, dostum kaptan Bagley ile bir• 
likte donanma manevralarına gitrr:ec.len bir4 

az önce yazmıştım. Dönüşümde Ü.zerlerinde 
biraz tashih yaptım ve neşri zamanı geldiği· 
ni düşünerek Times'e verdim. ''Verelim'' di
yorum. Çünkü bu türlü eserler için para al"' 

Yazarı: 

Rudvard Kipling 
Çeviren 

Nurettin ARTAM 

Bu suretle Kim için otuz beş sene zihin 
yormustum. İçinde güzellik de, hikmet de 
vardı ki bunların en çok taraflarını babama 
borçluyum. 

Nihayet Kim'in bittiğini haber verdim. 
Babam sordu: 

- O mu bitti, yoksa sen mi? 
Onun bitti~ini söylediğim zaman babam 

şu cevnln verdi : 
- O halde çok fena olmaması lazım ge -

lir .. 
1897 senesinde, seçim yapılmaksızın ah -

Pencerenin yanında bir masada oturuyor~ 
dum. Burada oturanlardan biric;i de Krrım 
harbına iştirak etmiş, sonra yat kullanmağa 
başlamış sevimli ve ihtiyar generaldi ki kc· 
nuşma arasında söylediğim hikayelerde şa· 
yed kendisini alakalandıracak bir teknik 
yanlışı yapacak olursam düzeltirdi. Gün geç
tikçe ondan ve öteki masa arkadaşlarından 
2iyadesiyle hoşlanmağa başlamıştım. 

Şimdi bu yaşımda, intihabla ve yahud 
doğrudan doğruya alınmış olan azalan aşın 
derecede genç olan Athenaeum' da artık ye-

\ 

Baer harbi 
mıyordurn. Bir adam öldükten sonra onun 
hakkında ne düşünürlerse düşüns~nler, ehe· 
miyeti yoktur. Fakat düşüncelerine büyük 

Burada bir takım insanların fngiltere dr- bir değer verdiğim kamoyun benim Joseph 
şmda olup biten hadiseler hakkında anlattı- Chamberlain, Rhodes, Lord Milner, ve cenu· 
ğı sözler kafamın ic!nde. bir ~uzursuzluk bi Afrika hakkında yazıp Times'te ne~ret~ir
uyandıryordu. Cenubı Afnkada bır t~lmn kar- dioim manzumelerden para aldığm.ı düşun-
gasalıklar olmuştu ve bana gelen bır takını 0

1 
. . . 

' bl .. ·d d 1 ak ı· me erını ıstemem. mektu ara gore yem en e o ac tı. nsan, . . . . . . b b da be" 
dut ağaçları üzerinden yürüyüp askerlerin Bu huzur ıçınde ı~ı kı hız, , a ~rı:~. 
hareket ettikleri tarafa doğru giden bir sesi raber alarak 97 senesınde Kap a ~ıttı.... ) 

· · ·d · O ı d k l" · (ı..: en' var duyuye>r gıbı ı ı. sıra ar a ıra ıçenın ..... · 
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Enter~asyonal kömür 
sergisi niçin kuruldu? 

Sergide gösterilen Eti mangalı 

. . k .. milr satmak - Bu kömür sergrsı o 
için mi açılıyor? 

- 1i yır. . . "? 
- Kiimür yakmayı yaymak ıçın mı 

- Hayır 
• .. w rete· 

- Kor ı yakan vasıtaları nı og 
tek? 

- Hayır. . 
}{ . .. .. d g·o·re ekonomık - omurun o una 

\re teknik vasıflarını mı anlatacak? 

- ı- ıı. 
- O halde en ucuz ve ideal ısıtma 

\'as tasını gösterecek .• 
- Hayır. 
- Peki, bu sergi neden açılmakta • 

drr? 

- Bütün bu söylediklerinizi hep bir 
arada yapmak için ..• 

Ve hakikat gerçekten de budur; kö
nıür sergisinin mayasını bir teksif işi 
teşkil ediyoı. Serginin her kö esi iddia· 
lıdır. Meseli bir pavyoncuk ki, içinde 

linyitle işleyen bir lokomotif, diğer kö-
sesinde h d . .. .. 
nen bır ava erecesıne gore yanıp so· 

•oba vardır B. · · · d.. · nin ı,· f . · ırıncısı en ustrı· 
ır za erı iki .. 

şıd r. ' ncısı srhatin temel ta· 

Onur salonu: 
B·· .. 

. uyuk kapıdan sonra greceğiniz ge-
nış salonun ''şeref salonu,, olduğunu ilk 
bakışta anlıyacaksmız: çünkü karşınız
da türk milletinin ve türk tarihinin şe
ref ve varlık sembolü olan millt şef 
Ataturk'ün güzel bir heykeli vardır. 

Vüksekte duran heykelin alt nda genç 
bir türk kızı ve erkeği türk dünyası a
dına bil} ük öndere minnet ve şükran 
Çclc'l'deri uzatmaktadırlar. 

Bu salonun duvarlarında sergiye iş· 
tirak eden dost devletledn arınalarr 
\'<ır K ·· .. gı·sı·nı· hazırlıyznlar, bu • omur ser 
endüstri işinde bile protokolu unutma· 
llııtlar: mılletlerin annaları alfabe ıı· 
rasiyle ve protokola uygun olarak ha • 
t · ·b en aırıanrnrş. Daha bu salondan ıtı .. U.. 

Ser.lele Bir Saal 
Eti naangalının atqi: 

Bu salonun en bilyük hususiyetle • 

ri d biri olan Eti mangalı dört güçlü n en 1 • 
J• -·dencinin omU%Una yer eftı-kuVVCt 1 ....- • • • 

"lmİ tir. Kömürden yınnıncı asır me-
n f ·· kil ·nsa tarı . tini kuran bugun ı n 
denıye d . . 
kıaknadıracak kadar ~ir ~e ~nıyetın sa· 
biblori cedlerimiı: Etılerın ılk maden 
L- ilriinil içinde yaktıkları bu mangal .. oaı h . • 

. geleceklere genç cum urıyetın 
ıergıye ~ . .. .. 
k- üre verdiği degerı ve komur dava-

öen b" 
n manasını anlatacaktır: ız, en 

mızı . 
ok kömür kullanmaya hak kazanmı' bır 

ç 1 k-' Uctiz. Çlinkü topraklarımızın a tı O• 

::ür bazneleriyle doludur ve biz köır.il
rü dünya yüzünde ilk defa kullananla

rın torunlarıyız. 

gözuktlyor. Türkiycnin ye~IJiğini alıp 
götürenlerde bir mecalsizlik ve halsiz· 
lik goze çarpıyor. Bu devirde türk kCJ 
mürü yabancı sermayeye bol faiz ve ka
zanç sağlayan bir vasıtadır, o kadar ... 

ikinci devir: plan ve kalkınma 
devri 

İkinci devir cumhuriyetle heraber 
ba~lamıştır: plSn ve kalkınma devri. 
Yabancı sermaye ve yabancı teknik, ye· 
rini milli sermaye ve milli tekniğe tc.rk 

etmiştir. Memleketin yeraltı ve yer Us
tu servetlerinin işletilen planlan 1ia • 
zırlanmaktadır. İnşa heyecanı budn 
memleketi sarmıştır. Ağaçlar baltalan
maktan kuıtulmuştur. Kömürlerimizin 
istihsaline başlmımıştır. Fabrikalar ku-

Sergideki kozlu maden köşesi 

Eti mangalından tam bir ay kömür 

ateşi sönmiyecektir. Alakalılara kalite 

üstünlüğü ve çeşid boiıuğu ile türk kö
mürünün bütün maziyetlerini bu ocak· 
tan yanan kömürle anlatmak ve göster
mek iatemitler. Çünkü bizim kömürle
rimiz kömürün bütün kullan.9 şekiJJeri
ni, yerden çıktıktan ısonra biç ikinci ite 
lüzum bırakmadan bapracak vuıflar 

t3f!yor: uzun alevli, yağlı, çabuk .ya • 
nar, çok dayanır, fula gazlı ve saıre. •. 

Tıpkı kömür gibi, bu mangalı da yorin 
altından çıkaran Cumhuriyet çocukla
rı, ikisini birleştirerek bir ıaye'yi an
latmak istemişlerdir. 

Üç devir: 

Bu .,aye nedir? bunı.. onur :;alonun· 
dan geçerek gireceğimiz ve bakır stili
ze ıütunlarla ıüılenmiş en büyük salon
daki üç tabloda görüyoruz. Bu tablo • 
larda üç Türkiye canlanıyor. 

Birincisi, yarı • sömürge olan im • 
paratorluğu gösteriyor: memle'-etin 
milli servetleri yabancı kapitalin ve ya
bancı tekniğin elindedir. Memleketin 
ormanları harab edilmektedir. Arka 
planda stebin gönlü karartan dekoru 

rulmaktadır. Plan ve kalkınma TUrld • 
yesi. 

Üçüncü devir: mesud Türkiye 
Üçüncü tabloya gözle• 

rimia yqararak baJayoru: burada cum
huriyetin bOytlk ideali mesud Türkiye 
göziikiiyor. Fabrikaların bacası tütmek· 
tedir Memleket demiryollarla bir önim 
cek ağı gibi örülmüttiir. Kömür ocak 
lan, bütün madenler iflenmekte, trak
törler, nakil vasıtaları kömur v: n ·m 
mahrukla hareket etmektedir. İkinci 
planda yeşil ve bol ağaçlı Türkiye gö
züküyor. Stepten eser kalmamıştır. Her 

taraf ekilmiştir. Bayındır, yeni zaman 
şehirleri ve buralarda ya .. yan şen, dinç 
güler yüzlü cumhuriyet Yatanda,ı, bir 
tek kl'!lime ile: mesud Türkiye .•. 

Bir bahliyarlJı vaalıma 
Acaba rejimin ideali olan bu Türkiyeyc 

h:ı.ngi yuldan gideceğiz? .. Sergi, bize JU· 

nu iıbat ediyor ki, kömür, mcsud ve :lc
ri yurdu yaratacak vasıtalardan biridir. 

Çünkü. kalkınma.anı:, kömiir istih -
sali ve endüstrimizle bq başa gidiyor: 
Demiryollarımızın çoğalması nı betin
de kömür yoğaltımımız artmıştır. De-

RADYO 

ANKARA 
Öğle neşriyatı: 

12.30-12.50 Muhtelif plak neşriyatı. 
12.50-13.15 Plfik: Tiırk musikisi ve halk 
,arkıları. 13.15-13.30 Dahili ve harici 
haberler. 17 .30-18.30 1nkilfib dersleri 
(Halkevinden naklen) • 

Akşam Nt!şriyatı : 
18.30-18.'45 Muhtelif plak ne"1yatı 

18.45.19.00 İngilizce ders (Azime İpek). 
19.00-19.30 Türk musikisi ve halk şar
kıları (Makbule ve arkadaştan). 19.30-
-19.45 Saat ayarı ve arapça nepiyat. 
19.45-20.15 Türk musikisi ve halk şarkı. 
]arı (Servet Adnan ve arkadaşlarr). 
20.15-20.30 Konferans: Ş. Hazmı Er

gökmen (Havacılık). 20.30-21.00 Plakla 
dans musikisi. 21 00-21.15 Ajana haber. 
]eri. 21.15-21.SS Stüdyo salon orkestrası 
21.55-22.00 Yarınki program ve istikıaI 

martı 

İSTANBUL 
Öğle neşriyatı : 

12.30 Plakla türk musikisi. 12.SO Ha-

vadis. 13.40 Muhtelif plak ncfriyatı. 

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

cuklara masal. t. Galib Arcan. 20.00 Ri
fat ve arkadaştan tarafından türlı: mu
sikisi ve halk prktlan. 20.30 Ömer Rı· 
za tarafından arabça söylev. 20.45 Safiye 
ve arkadaşları tarafından türk musikisi 
ve halk şarkı lan: Saat ayan. 21.15 Şe

hir tiyatrosu dram kısmı (Samson Da
lila). 22.15 Ajans ve borsa haberleri ve 
ertesi günün programı. 22.30 Plakla so
lolar, opera ve operet parçaları. 23.00 

Son. 

Bugün çıkan Türk Spor Kurumu 
Dergisini okuyunuz. 

Hakiki sporcuların 

t a k i b ettikleri t e k 
mecmua TÜRK SPOR 
KURUMU dergisidir. 

niz ticaretimiz gelişmiş, o nisbette k(). 

mür yoğaltımunız artmıştır. Fabrika -

larımız kurulmuş, kömür yoğaltımım z 
bu kuruluf derecesinde utmıştr. Veni
hayetTilrkiyenin yefilliğini ve orman
Jannı korumak, memleketi •fifa. ucuz 
enerjiye, modem yakacağa kaVUftur • 
mak için kömür yoğaltımrm:ı:ı arttır .. 
mak yolundayız. 

Sergide bütün bunları, canlanmış, 

phsiyetini bulmuş rakam, resim, gra • 
fik, tablo halinde gördükten sonra ha • 
tıra şöyle bir şey geliyor; ya kömürü
müz olmasaydı? .•. 

İçinizi burkan kaygıyı ıiliniz: biz 
) alnrz Balkanların değil ,bütün Akde
niz çevresinin en bahtiyar milJetiyiz. 
Topraklarımızın altı tabiatın bu büyük 
nimeti ile doludur. Bu kömür sergisi bi· 
ze kara elmum medeni ve ileri bir yurd 
kurmak davasında olanla.r için ne bil -
yük bir varlık olduğunu anlatacak ve 
bize zengin yurdumuzu daha çok sev
direcektir. Bu da serginin manevi ta
rafL. Fakat bu telkin ve anlatış raka. 
ma ve esere dayandığı için güzel bir şi
ir veya romandan daha inan:iıncı değil 
midir? 

ve 
B. Hodza ile B. Şuşnig 
arasında görüşmeler 
Viyana, 28 (A.A.) - B. l:lod a m, 

dün baıbakan B. Şuşnig'e yapmış ol ı . 
ğu ziyaretin öğleden sonra uzun mud

det devam etmiş olduğu öğrenilmiştir. 

Dün akşam haber alındığına gore i

ki devlet adamı, politik vaziyeti etraflı

ca gözden geçirmişlerdir. 

Diğer taraftan iyi haber almakta o
lan mahfiller, bu ziyaretin merkez Av-

rupaaı ile Balkanlardaki diplomasi fa

aliyetinin gerektirdiği beklenmedik bir 

ziyaret olmadığım, çünkü bu ziyaretin 

bir aydanbcri düşünüldüğü siylemckte· 

dir. Ayni zamanda B. ŞUfDİc'in Prag 

ve Budapeşte arkadaflan ile Sik sık 

yapmakta olduğu temulann hiç b"r 

veçhile yakında Tuna havzaıımdaki ant

l~rda değifiklik yapılacaı1 manası· 
nı çıkartmıyacafı kaydolunmaktadır. 

İtalyanın 
dış politikası 

Roma. 28 (A.A.) - Tribiine gaze

tesi, İtalya'run Avrupa banşınr sagla

mak için çok zaman buyük fedakrlıkla

ra katlandığını kaydederek bu memle

ketin dış politikasını haklı gdstermek

tedir. 
Bu gazeteye göre Yug01lavya ile an-

lasma yapabilmek için İtalya milli feda

karlıklar yaparak bazı iddialarından 

vaz geçmek zorunda kalmıştır. Fransa 

ile de iyi komtuluk münasebetlerini bo

zan ve geçmişte iki milletin yan yana 

yürüdüğü tarihi dayanıpıalara 

karşı koyan eski anl~ları hallet

miştir. İtalya, Almanya ile haUi imkan
sız sayılan Avusturya meselesini tesvi-

ye etmiştir. İngilterenin milletler cemi. 

yeti vasıtasiyle izhar ettiği hiddete 

rağmen İtalya bu devletle de Akdeniz' .. 

de anlaşmıştır. Ortada bir İspanya kal

nuıbr iri orada da ltaJya cerçek barı .. 
fUl dayanması Jizım gelen nizam ve dil

zenlik taraflılariyle birlikte hareket et

mektedir. İtalya hiç bir politik nüfus 

aramamakta fakat bolıevizmin de Ak. 

denizde yerleşmesini istememektedir. 

Uluı tercümela kiitüphanainin 
13 üncü cildi 

Her münevverin okuması 
lizımıelen bir eser 

Bilinmiyen 
Çıktı 

İnsan 

Yaza11: Doktor Aldai Karel 

Türkçeye Çt!viren: Nuubi Baydar 

Ulus Basunevinde ve büyük 
kütüphanelerde atılır. 

4 

l'llıyoruz ki bu sergide her şey duşu • 
rıulcrek ve özenilerek yapılmıştır. 
............. 

Grassins arasındaki görüşmenin mahiyetini 
hiç farketmez görünerek, se.zmişti. 

l' e,"•i<a • o: J.2 
' Adolphe. serbest bir tavır takınmak isti-- . 1 yerek Charles"a hitabetti: n 1 e _Bilmem, beni hatırlıyabiliyor musu -

det uz' Baron de Nucingen'in verdiği bir balo-
(:i r an ..,/ ~a ~izinle karsı karsıya bulunmakla bahti -

Otuzu geçmiş oldukları ve yakında 
hukuk doktorasını verecek oğullan bulun -
dugu halde gene tazeliklerini muhafaza et -
miş kadınlar görmek için vilayetlere gelmeli. 

Ve sonra, dişi muarızma dönerek ilave 
etti: 

- K~n<lim~. dans edişinizi seyretmek için 
gcnçlerın ve kad n)ann iskemleler üzerine 
çıktıkları günlerde imi im sanıyorum, Ma
dam. Bence muvaff akiyetlerini.z saııki düne 
aiddir ... 

mumla iyice aydınlanan yüzündeki farkolun
maz işmizazlardan mektub muhteviyatına in• 
tikal etmeğe ugraşıyorlardı. lhtiyar bağcı 
çehresinin her vakitki sı.ikılnetini zorla mu
hafaza edebiliyordu. E ... n, adamcabızın 
.zahin metanetini de kaybetmemek için ne ka• 

.........._._ __ .., _____ .... ~~~.-··---=--- ar olmuştum. ve .... 
- Y Herke in kendisi ile meşgul olmakta ol-

> c ,;;11: llo wre de Balzac . Baydar d ö-una şaşan Charles: 
'Fiiıhcrve ç vrren: Na•whı ub_ Evet, evet, iyice hatırımda ... ve sonra :u 1ll: hede ye cevab olarak .~oltedr~Jee~~~: Madnm des Grassins'den sordu: 

ı. "•ere · . .. 1 r soy e ı • _ Mösyö oglunuz mu,,? .. ..,, .. 
"'t ı az co ~ ımalı soz e f e ku- Papas gu··Iümseyerek mosyo nun anası-

tıt P n s, <"'.,lara kurn:'l ca bakıp en ıy kutu-
hıt· cl~dı"'n ;bir tutam enfiye aldıktan v~umun na baktı. . 
t r·ı .... ı.. ·ese uzattıktan sonra u - Evet efendım. ' .. .. 

·•ı t ene Adolph a donup: 
. ........ el his etti: daha Charleshalgde Pariste iken pek gençtıniz, 
1l>i lti~a~ınur'de Mösyöyü madaından - Şu 

"··· a~ırlayabilir:> deg-il mi? . a·. 
•vto~y·· . p as araya gır ı. J k 

........ , 
0 

.. des Grassins sordu: mu· ap lun biz bunları aiş çı arır çı-
1\ "di a oyıe mi? Fakat siz bundan ne - Ne yapa .. ' deriyoru.z. 

'b. "orsunu :ı Babil'e gon · "fh ifa rıı1,.k... . z. _ .. ek: karmaz Grassins papası ıstı ~m • 
~ .......,, .._ar ıhtivar, Charles'a dogru doner Madam des dilecek kadar derın olan 

•fl.\lrad . - . . . Madamın, d ve hayret e 
~ 't ettı ım sey, sızın, de e en .. .. 

le le~~hrinin ve Mösyö Charles'ın taına· bir bakışla suzdu ... üne devam etti: 
.. ınedir d d" . Fakat papas soz 

,... ' e 1•• des 
· · ~ ... Cr-ır1es ile Madam 

Ma lam des Grassins, içinden unları ge
çirdi: 

- Ah ihtiyar mürai, acaba maksadımı 
tahmin etti mi? 

Charles da, redingotunun dii melerini 
çözüp parmağını yeleginin yenine sokarken 
ve lord Bayron'a Chantrey tarafından veril 
miş olan tavrı takınırken kendi kendine söy
leniyordu: 

- Görünüşe bakılırsa Saumur'de büyük 
muvaffakiyetlere erişeceğim. 

Baba Grandet'nin dalgınlığı, daha doğru
su, elindeki mektubu okumakla daldığı dü -
şünce, ne noterin ve ne e mahkeme reisi
nin gözünden kaçmadı. Bunlar, Grandet'nin 

dar zahmet çekmel-te olduğunu şu m n 
mektubu okuyan herkes tasavvur edebilir: 

'' Karde im, biribirimizi görmiyeli Jıen en 1 c -
men y1rmı üç sene oluyor. Evlenmem 011 mu/ • 
k tı ı n mevzuu ol u tu ve bu mulak tt n son a, 
ikımi de, ne e içınd ayrılnıı tık. Mulı kı brn, 
o m n, gımun bırındc senin, refahım o derece ı . 

tcdi in aılcnin tek me ncdı olaı:agmr t Jım n e e
me dim. Bu mektub eline geçtigi vakit ben bu 
duny d n göçmıış olacagım. içinde bulundu um 
va iyette, ıfla 111 hic bı içinde yaşamak ıstemedım. 
Dai111 kurtulaca 11nı umarak uçurumun kenarm
da tutundum. Halbuki o uçuruma yuvarlanmak ge
rekiyor. Borsa acentamla D'Jterim Roguin'ın bır 

araya gelen iflas/ rr son varlık Jcaynakl rımı elım
den alıyor ve bana hiç bir lelfllr imkfi111 bırakmıyor. 
Dört milyona yakın borçlu ol ak \"e bıına karşı 
yürde yirmi beşten fazla aktife ı alık bu uıunan k 

(Sonu var) 



1 s p o R 
Milli Küme maçları 

F enerbahçe Gençlerbirliğini 
dün 1 e karşı 2 ile yendi 

Danka maçtan heyecanlı bir g8r0nlıı 

Dün Ankara canlı bir spor günü ya- ı Kadri ve Halidi atlatarak Ali Rizaya 
pdı. Öğleden evci bisikletçiler 40 kilo- kısa bir paı verdi. Top ondan Esada 
metrelik bir yarıtı muvaffakıyetle ba- geçti. Plase bir tutla Fenerbahçe ilk go-
prdılar. Stadyomda milli küme maçla- lünü kazandı. 
rından önce, ilk Türkiye Kros birinci- Gençler Birliiinin beraberlik 
liği yapıldı. Yirmi sekiz genç çetin bir acl)'UI 

müsabakayı iyi bir derece ile bitirdi- Golden 10nra Gençler birliği takımı 
ler. Batbakanımız, Türk Spor Kurumu çok çalıtmağa ve kup tarafı aıkııtırma-
Batkanı Halid Bayrağın ricasını kabul ğa bil§ladı. Uıt üste bir çok fırsatlar 
ederek kotuyu kazanan Şevkiyi ve An- kaçtı. 17 inci dakikada Kadrinin çekti-
kara takımmı mükafatlarını bizzat ver- ği firikikten 10nra, Fenerbahçe kalesi· 
mek suretiyle taltif ettiler. nin Cinü kanıtı. Huanın havalandırdığı 

Stadyom dün çok kalabalıktı. Ge· topu Ralim bapyle Niyaziye geçirdi. 
çen senelerde diger sahalarda en mü- Niyazi derhal İhsana pas verdi O da 
him ve enteresan futbol maçlarına bi- akı bir ıutla beraberlik sayısını yaptı. 
le halk~ bu kadar tehacüm ettiği gö- Bu galden sonra Gençler birliği da· 
rülmemitti. Ankaralılar yeni ve mo- ha açıldı. Fakat bir çok fırsatlar kaçı· 
dem bir fehre liyık stadyoma kavuıun- nldığı için netice deiiflDediı.. Devre 
ca, ıpor zevkini tatmine ko,mutlardı. ı . ı beraberlikle bitti. 
İamet İnönü sahaya geldikleıi zaman ko- iKiNCi DEVRE 
pan ve dakilc&Jarca ıuren alkıf, Bqba- Vurup ba devrede Gençler bafladı· 
kana olan ıevct ve saygı kadar, duyu· lar. ilk akım Hilsaıneddin kurtardı. 
lan minnet ve şükran hislerinin de ifa- Top Gençler birliğinin nısıf sabasına 

desi oldu. geçti. Bir iki pasl•tma oldu. Aytan ya-
M illi la.ime maçlan n çizgiye yalan bir yerden açık bir va-

Daha başlang çta milli kü •ıe maç· ziyette önüne geçen topa bütün hıziy· 
larının gördüğü ragbet bu orbanizaa le vurdu. Top havalandı ve Gençler Bir-
y,onun muvaffakiyetini ve tertibindeki liği kalesinin üıt direğine çarparak Ra-
iaabeti göstermektedir. Türk ""• ,,, .... u. himin elleri arasından gol oldu. Kaleci 
rumu fÜpheaiz ki bu eseriyle m:· . .u günet gözüne geldiğindeQ vaziyeti he. 
duyabilir. Çünkü milll klitııe maçlarr sab edememitti. 
türk futbolunun, dolayısiyle türk spo- Birinci dakikada yapılan bu golden 
runun terakkiıine en büyük hizmeti 10nra birinci devreye nazaran çok ICi-
yapacaktır. Bu gibi itlerde en büyük nük ve fena bir oyun seyrettik ve maç 
ölçü halkın allkaardır. Tribünleri dol- 2 • l Fenerbahçenin plibiyetiyle bitti. 
duran temiz ve nezih kalabalık, heye- Birinci devrede Gençler Birliği da-
canlr ve hareketli gençlik, maçlara o- ha enerjik, daha teknik idi. Bu üstün· 
lan alakanın canlı bir delilidir. Ulk çok barizdi. Öyle zamanlar oldu ki 

Sladyoman mam:arcuı Fenerbahçe müdafaau topu uzun VU• 

Olimpik saha, dün, etrafını çerçe- ru•larla sap 10la atmağa bafladı. Va-
veliyen hınçahmç dolu tribünleriyle kit geçirmek için yapılan bazı hareket· 
çok göz alıcı idi. Her taraf temiz ve teri hakem ıezerek kendilerine ihtarda 
idare muntazamdı. Birkaç yere konu- bulunmağa mecbur kaldı. Eğer Gençler 
lan hoparlör, cereyan etme'· te olan hl· Birliği birinci devredeki bu ahenği 
diaeler hakkında seyircilere zamanın· muhafaza edebilseydi netice her halde 
da haberler veriyordu. Kalabalığa rağ- ba'ka türlü olacaktı. Fakat ne yazık ki 
men girip çıkmada kimse zorluk çek- aynı hızı gösteremediler ve beklenmiyen 
medf. bir golle yenildiler. 

Halıem oe talıımlar Fenerbahçe oyuncuları ferd itiba· 
Maç 15.30 da hakem izmirli Musta- riyle ele alınırsa, fÜphe yok ki çok de· 

fanın idaresinde bafladJ. Yan hakemleri ğerlidirler. Fakat kulübe ,ampiyonlu· 
İbrahim ve Ahmcddi. Fcnerbahçe An- ğu ve daha bir çok ıerefleri kazandır· 
kara gücüne çıkan tak nıını muhafaza mış olan bu takımı dün geçen seneye 
ediyordu. Gençler birhği de geçen haf- nazaran,gerilemit değilse bile, hiç bir 
taki takımında hiç bir değifiklik yap- fCY ilave edilmemit bir halde bulduk. 
mamııtı. Dünkü maçda birinci devrede Gençler 

Fenerbahçe : Birliğinin bukııı altına düttüler. lkin-
Hüaamcddia • Fazıl, Lebib • Yqar, el devrede de her zamanki oyunlarını 

Aybn • Repd, Şaban, Esad, Ali Riza, hiç göıteremediler. 
.. · f·•-- Gençler Birliğinin forvert hattına nacı, ıa~t. 

beuçler Birliii : topu kaleye kadar götüren akıncı de. 
Rahim • Halid, Ihsan • Kadri, Ha. ğil, fırsattan iıtifade etmesini bilen, 

aan, Kqfi • Selim, Salihaddia, Raün, tüt çeken oyuncu lbımdır. 
Niyazi, Ihsan. Fenerbahçe forvet hattı da müdafL 

anın gayretine ratmen vazifeaini yap-
F ener~in birinci golii mıı sayılamaz. Ali Rua Şaban ve Naci 
tık vuruıu fenerlil~r yaptılar. Seri hiç oynayamadılar. 

bir akından sonra top Fikretin ayağiyle 
avuta gitti. Kalııı atıpndan sonra Fener· 
bahçe bir iki alaa daha yaptı. Tam be
finci dakikada hakem Gençler birliii •· 
leyhine bir ceza onınqu vermitti. Ceva. 
dm çektiği top Fikrete geldi. Fikret 

lzmirde BetiktAf Dolan sporla 
berabere kaldı 

lmıir, 28 (A.A.) - Befiktat b&a
IÜD ilrincl 1D1Çmı lelık bine yaklapa 

~---------------------------
Kros • 

pmpıyonası 

Dün stadyomda Türkiye birinci 
Kros tampiyonası yapıldı 6000 metre 
bir mesafe üzerinde tertib edilen bu 
kotuya atletizm federasyonunun ha
zırladığı kıt çalıtma programını en iyi 
tatbik eden 6 mıntaka ittirak etmitti. 
Bunlar: İstanbul, Balıkesir, Kocaeli, 
Ankara, İzmir, Bursa mıntakalarıdır. 

Memleketimizde ilk defa yapılan 

bu büyük kır kotusu hiç fÜphesiz Türk 
Spor Kurumunun en verimli çalıtma
larında.'l biridir. 

Kotuya katılan mıntakalar arasın

da bu yıl çalıpnaları ile en ileri bir 
varlık gösteren kocaelili gençleri ve 
ankaralı arkadaşları ne kadar tebrik 
etsek yeridir. lstanbul, Balıkesir ken
dilerinden beklenen baprıyı göstere
mediler. Mükemmel stadı ve alakalı bir 
spor efkarı umumiyesi olan lzmiı de. 
rece bile alamadı. 

Kotunun büyük hususiyetlerinden 
birinin de m ntakaların federasyonu
muzun tavsiyesine riayet ederek genç 
elemanlarla gelmit olmalan idi. Bu 
gençler, dere, kum, çim, hendek geçe
rek 6000 metreyi çok iyi bir derece ile 
kottular .. Birinci gelen Ankaradan 
Şevki, Kocaeliden lbrahimin rekorları 
cidden Umid vericidir. Balkan oyunla
rı hazırlıkları müaabakalarınm birinci· 
ıi bu ıuretle ortaya eski pmpiyonların 
init ve birçok gençlerin muvaffakıyet
lere dofru yübelif üzerinde oldukla
rını göatermit oldu: 

Yarıttan sonra kazananları sporu 
ve gençliği yüksek himayesinr. alan 
Ba,bakanımtz mUWatlarını verdiler 
ve gençleri ayrı ayn tebrik ettiler. 

MUubabıu,a tefmUt neticeleri fUD· 
tardır: 

Ferdi tasnif: 1 Şevki Ankara 22.18 
4/5. il İbrahim Kocaeli 22.22 1/5. 111 
İımail Ankara 23.6 2/5. iV Galib An· 
kara. 

Takım tasnifinde Ankara 8 puvanla 
birinci gelmiı ve pmpiyonluk tildini al
mıttır. Kocaeli 16 puvanla ikinci, latan. 
bul 22 puvanla üçüncü, Balıkeıir 42 pu
vanla dördüncü olmuttur 

Yarıtın teknik neticeleri hakkında 
fikrini sorduğumuz federasyon batka· 
nı B. Vildan Afir bize pınları ıCSyledi: 

•·- Şevki çok iyi bir bitirit ile ya
rıtı kazanmağa muvaffak oldu. İbra· 
him güzel kopn fakat niabeten daha 

· u kuvvetli bir gençtir. Ondan büyük 
ıeyler bekliyebiliriz. Geçen yıl·n en 
iyi atletleri olan Galib'in ve Rıza 
Maksudun derece alamamıt olanları 
olanların niflemit oldufunu değil 

gençlerin daha çok iyi hazırlanmı, ol
duklarmı gösterir. Dereceler çok iyidir. 
Bu müaabakayı 3 yıl aynı tarihte An
karada tekrarlıyacağız ... 

Atletik sporların verimli bir anane
ye bağlanmaar için çahfıyoruz." 

bir ıeyird kütlem huzurunda Doğan 

Sporla yaptı. Hakem B. Şazi Tercandı. 

İzmir, on ikinci dakikada Fuadın 

ayağiyle ilk golünü kaydetti. 37 inci 

dakikada Befiktaf Rıdvanın ayağiyle 

mukabele etti. Be,iktaf 33 üncü daki· 

kaya kadar, yorgun bir takım manzara· 

ıı gösteriyordu. Devre 1 • 1 bitti. 

ikinci devrede 20 dakika kadar 

Doğan Spor nisbt bir hakimiyet kurdu. 

Fakat ele geçen bir çok fırsatları ka· 

çırdı. 25 inci dakikada Befiktq sağ ha· 

fı -.katlanarak oyundan çıktı. 36 mcı 

dakikada hakem, kasti faul yaptığm~ 

dan Beıiktat orta muavinini sahadan 

çıkardı. Bununla bember Be,l1't&f. 

dokuz kiti bhnaıma rağmen liatün oy· 

nuyordu. Dolan Spor htıcum hattı 

bir dlrlil aalapmıyordu. Bilhaua 

aai ve IOl açıklar çok fınatlar kaçırdı• 
lar. mag 1 • 1 berabere bitti. 

1 ·Muhafız Gücünün yürüyüş 

Dün 90 kilometreli 
bir yürüyüş yapıldı 

~ 

Muhafız Gücü atlıları çubuita dlnlenlyorlaı 

Muhafız Gücü binic.ileri dün mesa• 
fe Çubuğa gidip gelme idi. Doksan ki· 
lometreyi bulan bir yürüyüı yaptılar. 

Yürüyü,te güçten ve atlı spor kulil
bünden yetmişten fazla binici vardı. 

Sabah 7.30 da telsiz civarında top
lanan atlılar Muhafız Alay Komutanı 

Albay Tekçenin idaresi altında yola 
çıktılar. Çubuğa kadar yolun yarısın
dan fazlası, tarlalar arasından, dağ yol· 
larından yürünerek aşıldı. Yer yer, de
re kenarlarında.ki ağaçlıklarda, bağ a

ralarında bütün güzelliği ile beliren 

bahar dekoru oyalayıcı değişiklikl~rle 

mesafenin uzunluğunu eritiyordu. Yü· 

rüyü' güzel bir idare ile tam bir .inti• 

um içinde, etrafında ten akisler yara

tarak sürüp gidiyor. Arada, müsaid a
razi parçalarında, yapılan dörtnallar 

bir av bini'i zevki veriyordu. 
Saat 12.30 Çubuğa varıldı. ilçebay, 

jandarma komutanı atlıları kasaban n bir 
kaç kilomerre uzağından kartıladılar. 

Hemen bütün Çubuk halkı sokaklara 
dökülmüt binicileri alkıılıyordu. Ka. 

Nba meydanındaki gazinoda 
nan masalarda yemek yenildi. Bu 
da meydanı dolduran köy gençleri 
vul zurnaları ile, milH oyunları ile 

safirlerine unutulmaz samimiyet ve 

te dakikaları yaşattılar. Binicilerin 

lunduğu iki saat içinde kasabada 

bir bayram havası vardı. 

Saat on dörtte dönüt için yola 

kıldı. Aynı intizam ve nete içmde 

karaya dönüldüğü zaman hemen h 

gece olmu,tu. 

Nisanın 18 inde yapacağı 110 

metrelik Ayq yürüyüfü ile bu yılııı 

nit programını kapayacak olan M 
fız Gücü tarihçesine yeni bir bqan 
lemiı olacaktır. 90 kilometre, 110 

metre diyip geçmeyelim. Bunlar 
hangi bir suvari kıtaamın, sıkı,ık 

durumlarında yapacaldarı 

mesafelerdir. Bütün biniciler, bele 
yanlar her türlü takdire hak kaz 
tardır. diyebiliriz. 

Dünkü bisiklet yarı ı 
çok güzel oldu 

Bisiklet ajanlığının bu ıp .. ta yeni 1 rıt esnasında bir aralık biaikletind 

bafhyanlar aru nda tertib ettiği bisik· ten Yakub, açılan mesafeyi k~ı 

let yarıtı dün aabaL yapıldı. Mesafe için taraftarlarmın motoeikletle 

Tathandan Etimesud'a gidip gelme mına ugraınıttı. Bu vaziyet hakedl 

kırk kilometre idi. yetince favul olarak kabul edil 

Muhtelif kulüblere menaub sekiz ko- den Yakub diskalfiye edilmittir. 

pıcunun ittirak ettiği yarıft battan ni- dan sonra gelenler sıra ile ikincili 

hayete kadar •yecanla geçti. Müaaba- çüncülük ve dördüncülük derece 
kayı otomobil ve birçok motosikletler

le meraklılar takib ediyorlardı. 

Uzun zamandanberi muntazam id· 

mantar.na devam eden bisikletçiler, iyi 

bir rekor elde etmitlerdir. Otuz dokuz 

kilometre Vt' bet yüz metre tutarında 

olan mesafeyi koşucular bir ııaat bet 

dakika ve kırk bet saniye gibi az bir 

zamanda bitinniflerdir. Gençler, böyle 

yarı mukavemet koşularında büyükler

den hiç de geri olmadıklarını ispat et

mi,ıerdir. 

Neticede Güvenç spordan Nuri Kut 

bir saat be, dakika 45 saniye ile birin

ci, aynı kulübten Yakub dört dakika 

farkla ikincı, Muhafız Gücünden itti

rak eden kofucular sıra ile üçüncü, 

dördüncü ve betinci gelmi9lerdir. Ya-

almıtlardır. 

Yar fi haftan nihayete kadar 

eden bisiklet federasyonu reisi S. 

Nail, yarıt sonunda k0tunun atil 

olan ferdi birinci Güvenç 

Huriye saati ve takım birincisi 

Muhafız Gücüne de kupayı ve 

11 nisandan itibaren is böl 

den başlıyacak olan federuyon 

ren yapılacaktır. Biaikletçile 

diden muvaffak yetler dileria. 

Bir iatifa 
Haber aldığımua göre 

geıi biıiklet ajanı itlerinin 

dolayııiyle, vazifesinden affiOI 

batlwıından affını iıtemittiı• 
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1 
= * ,. - ıMANLARI 
DZVLET !OEM1RY.~LLAR0I VESAT~ ALMA 

UMUM MODURLOG • & Dl 

KOMiSYONU ILANJJU-
tLAN . 19350 lir• yerli old~ğ~ 

Muhammen bedeli Cif olduğu takdırded .. ,__ ıı-S-1937 sah gunu 
harda o..- · nda satın 

takdirde 35.000 lira olan 1000 .!0~ Ankarada idare bırıası 
saat 15.30 da kapalı zarf usulu ıle .. in 262S li
alınacakt r. . . . . 1451,zs lira. y~h ıç esmi 

Bu i'e girmek istiyenlerın Cıf ~ın ta in ettiği ~ea!kaları. i r olan 
rabk muvakkat teminat ile kanunu~ nbsbalında ıntışar etm~ ş aat 
gazetenin 7-5- 1936 gün ve 3297 No .. ~ ye tekliflerini aynı gun 9 

talimatname dairesinde alınT?;? ve::rmeleri t§znndı~. . deD Hay· 
14,30 a kadar komisyon reislıg~e karada malzeme daır~ın ' 

Şartnameler paras·z oıarak e~iğinden dağıtılmakta rr. _ 
darpaşada Tesellüm ve Sevk Ş l-1Z62 

(714) 
tT.AN v 

ton azlık rezidü yagı 

d r (24000) lira o1ın 240 f s~lü ile Ankarada 
Muhammen be ~ 1•. t 15 te kapalı zar u 

8-4-937 perşembe gunu ,Sa~caktır. kkat teminat ile 
İdare binasında sa! n. a mi rin {1800) Hralık ~uva7 ., 1936 Gün ve 

B · · k ıstıycn e t aı:etenın • .,. 
u ışe gırmc . ~. ikaları, resm g . atname dairesinde 

kanunun tayin ettıg1 ve; intişar etrnİŞ olan tal;~ kadar kom"syon 
3297 numaralı nüshasm 8 .• aynı gııniı saat 1 e 

ı 'k tekhflerınt a ınmış v sıra ve • dır d ·resinden Hay-
reisliğine vermelerı }azı~ ak Ankarada Malzem~ a~tadır (673) 

Şartnameler parasız osar k Şefliğinden dag tı ına • 
dar, şda Tesellüm ve ev 1-1185 

na 1 

57P 

pEK YAKINDA 

ŞANGHAY 
l Boyer _ Loretta Y oung 

Char es 

İzınir B .. It-divesinden: ., 

-1 
. • da Belediye eliyle işletilecek otobüaler için 

• 1 - .hnıu· "e c;:·~~ ailindirli tam diıclmotörlü 20-2'1 kifilik ve 
ılk parti olar•: 4 

1 ~n tiplerden olmak iızere beş adet komple oto
tehır yolların a ça 

1 kırk b"• aiin müddetJe münakasaya 1'ooulnuış-
biia kapalı sarfla ve ..., .,-· __ 

tw2 _ Beherinin bedeli m':1hamm~ni Gü~rük, Mu~mele, Bel~dıye, 
T hl" e ve kordon resimlen beledıyeye aıd olmak uzere lzmır Be
ıC:y~ itfaiye binas.ı ?nünde !esli!° edil~e.~ şar~yl.e altı bin yedi 
yüz elli lira ve bepiının otuz uç bın yedı yuz ellı lırad.r. 

3 - Mali ve fenni şartnameleri yüz altmış dokuz k~ruş bedel 
mukabiiinde İzmir belediyesi makine ve elektrik mühendisıiğinden 
tedarik edilir. Taşradan istiyenler şartname ve posta ücretini peşın 
a&ıdermelıdirler. 

4.-:- İhale 23. nisan. 937 cuma günü 8MC 1Ci da leAic mecliaiain 
tasdıkı şartına bağlı ol3rak hmir belediyesi daimi encfimenince ya· 
pılacaktır. 

S - Muvakkat teminat iki bin beş yüz otu.z bir lira yirmi bet ku-
ruştur. . . • 

, . .ı-eai ihale tarıhindeıı .-gari bır 
.. ' - Nakdea verilecek tcmlll8t. -ır kabT de h Bankaına yatı-

gun evvel Belediyeden aJııaac:ak flf .mu 1 uı 
rılacaktır. d ki b.l ka-

7 Teklif yapacak firmanın otobüsler hakk.n a • 1
• umum 

taloj -;e teknik resimlerle brotilr plin ve izahnam~l~rını ve yedek 
arça luıtaJotunu .e fiat Ji8tcleriııi .ermesi ~~·~ır. . . 

p 8 _ İftirik için 2490 sayılı kanunun tarifı c;taıreaınde ıhzar ~dı~~ 
· teklif mGktup1arını ihale tarihi olan 2~ - .~ı.san • 937 c~~ gunu 

ınış • t ıs şe kadar İzmir Belediye Reıahgıne vermelıdır. 
aıamı saa 1-933 

(628-517) --- 1 1 SKERI F ABRIKALAR UMUM MODORLOGO 
A SATI{'; ALMA KOMiSYONU iLANLARI 

"d -ve beubına 5 TON KAULİN KUMU 
M··teahhi nam • • ~ . b deli (goo) lira olan yukarıda mikdan -re cınaa 

Tahmın edılen e .. f brikalar umum mildürlüğü satm alma ko
yazılı malzeme aslcerı a ba günü ıaat 14 de pazarlık ile ihale edi· 
misyonunca 14.4.937 çarşaın 

1 
ak komisyondan verilir. TaLiplerin 

Parasız o ar 
lecektir. Şartname ) r (50) kurut ve 2490 numaralı kanu. 
muvakkat teminat olan (6~ ıra'kl mezkur gün ve saatte komisyo

. d kı vesaı e 
nun 2 ve 3 maddelerın e ı-1289 
na müracaatları. (745) 

ı 300 s 
4 150 5 
6 80 1 ve 8 

1 • . ve yc:ni - Hayır ışıeııne 
Çıkan kitaplara aid ilanlardan 
% ıs tenzılat yapılır. • 

2 - Zayi ilan bedellerı 
rnaktu 130 kuruştur. 

3 - Tebrik teşekkür, ev· ~ 
lenınc, vefat 've kati alaka ~ 
ılan arından maktuan beş }ıra 
alınır, 

ABONE 
lttüddet 

ŞARTLARI 
Dahilde Hariçte 

::---_ -Seneli-· 17 Lira 30 Lira 
6 A. gı 
3 

Ylığı 9 • 16 ,, 
l Aylığı 5 9 • 

elefon: • 
~aşrn~harrir: 1063 
A. aıı ışleri : 1062 

bone ve il~n: 1064 

Satılık Hane 
Yenişehirde Çarşı yanında 

tnkılab sokağında beş odalı ve 
. bahçeli 13 No. hane satılık-

genış . 
t tiyenler içindekılere mura· 

tr. s debilirler. Telefon No. 32Jl 
caat e 1-1224 

BAHÇE 
ıneraklılarma ve 

Bahçevanlara 
den altı seneliğe ka-

Bir sene ~ "'breleri 
at sıgır go 

dar yannıış hesabiyle istenilen 
vagon ve t~~ No. 3 Tl. 1425 
tekilde verılır. Hil 1-1004 

Muhasib Aranıyor 
. tten anlayan tee--

U sulil tıcare ~ ihtiyaç var• 
. b" ınub:lSW" 

rübelı ır . üracaat. 
dır. Cihan oteııne ın ı-1257 

En hoş meyva tu2:UULh. lnki
bazı defeder. Mide. bağırsak, ka
raciğerden miıtevellit rahatsızlık

ları ön'cr. Hazmı kolaylaştırır. 
İngiliz Kanz1.ık eczanesi 

-
AN A.l<A ui:.L ıJ.a. E 
REISLIGl lLANLARI 

İLAN 

ı - Bele iyede mevcut ıs a
det bi lete ı ... te .li çıkmaaı .• n
dan açık artınn sı 10 uzatılmıtı 
tır. 

2 - Muhammen bedeli ı8U 
lir<>d.r. 

3 - 'Muvakkat teminatı 13.'I 
liradır. 

4 - Şartnamesini goıme'k ıs
tiycnler hergiın Yazı ş.l ti kale
mine ve isteklilerin ue ı nısan 
9..>7 cuma gtinıi saat 10.S da .>elc
diye encümenine muracaatları. 

(216) 1--1231 

İLAN 

l - Yeniş hırde 1074 adada 
6 parselde 327 metre murabbaı 
arsa ıs gün müddetle -çık artı . 
maya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli ;)ın 
liradır. 

3 - 'Muvakkat teminatı :'3.60 
liradır • 

4 - Şartnamesini görmek 15• 

tiyenler hcrgün yazı işleri .kal.:. 
mine ve isteklilerin de :1 nisın 
937 cuma günü saat on buçukta 
belediye encümenine "DÜracaaı-
ları. (215) 1--1230 

İLAN 

1 - Kızılbey caudesi üzerin· 
de 850 inci :adada 7 parselde 105 
metre murabbaı arsa 15 giin müd
detle kapalı zarfla artırmaya ko
nulmuştur. 

z - .Muhammen ıııe• li 8100 
liradır. 

3 - Muvaklrat teminatı 607.50 
liradır. 

4 - Şartnameaiııi •örmek la
tiyenler her&un Yau itleri kale
mine müracaatları ve ;hale 9 nı· 
aan 937 cuma günü saat on lııı ie 
belediye encümeninde y.ıpıl.scıt· 
ğ ndan ist klilerin o gün saat 0-

na kadar teminatlariyle birlikte 
teklif mektuplarını beledıye en
ciımenine vermeleri. (218) 

1-1233 

İLAN 

1 - Yenişenmle 1152 :nci ada 
da ı numaralı parselde 700 met
re murabbaı arsa 15 gün müddet
le açık artırmaya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 3SOC 
liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 262.50 
lirad r. 

4 - Şartnamesini görm k ia
tiyenler hergün yazı işleri kale 
mine ve isteklilerın de 6 rusao 
937 salı günü saat on buçukt.a 
belediye encumenine muracaat· 
larr. (212) 1-1232 

İLAN 

l - Kız lbey cadd 'sinde 8SD 
inci adada 6 parselde 78 m t e 
murabbaı arsa ıs g\ın müddetle 
kapalı zarfla artırmaya konu!. 
mu tur. 

2 - Muhammen bedeli 75 O 

liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 67 

liradır. 
4 - Şartnamesini görmek isti

yenler hergun Yazı 1 le i kalt;· 
mine muracaatlarr 'l:C ıhale 9 nı-
san 937 cuma giımi saat on yedi· 
de belediye encı.imeninde yapıla
cagmdan isteklileriu o gün temi
natlariyle l>irlikte teklif m ktup
lar nı saat ona kadar belediye en
cümenine vermeleri. (219) 

1-1234 

UCUZ ve TAKSİTLE 

Satılık Arsalar 
yenifehirin kibar ve itiı_ıa !le 

·1 . yerlerinde hal ve ııtık.. 
ıeçı ınıı . 92 1-937 
halin incilerı T. 29 

1 

Erzurum Valiliğinden: 
ı _ Eksiltmeye konulan i•: Erzurum Nilmune Jaataaealnln ifl· 

dir. . 
2 - Ketif bedeli 12700 lıradır. 
3 - Eksiltme kapalı zarf usuli1edir. 
4 - Bu ite aid evrak \lunlardır : 
A- Plan 
B - Umumi şartname 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D - Ketif ve ailailei fiat cedveli 
5 _ Eüiltme M-937 cuma ~U aut l5 de nafla IDIWlr'lttltl o-

dmmda y11pılacalrtır. 
e - Eksiltmeye .rirebilmek için iateklilerln doku• yüz eW iç il· 

ra anavakkat temiut wrmeai w bundan baf]ca apfıdaki prtlan M-
b ba.hunwı lbandu. 

7 - &imdiye kadar bu itleri ,.ptığ na dair Nafia vckiletindea 
alaı" olduiu ehliyet wsikuuu ibraz etmcai 

e - Ticaret odaaı vcaikaaını ibras etmesi 
V - ftba evrakı okumak istiyen istekliler Erzurum ve İstanbul 

Nafia müdürlüğünden okuyabilirler 
10 - Teklif mekt11blan beşinci maddede yazılı saatten bir saat 

evveline kadar Erzurum nafia müdürlüğü odasında tctekkül eden ko
misyon riyasetine vereceklerdir. Posta ile gönderilecek mektublar 
ccşinci maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar &elmiş olmilsı 
ve dış .zarfların mühür mumu ile iyice kapatılmış ve mühürlenmiş 
veya imza edilmesi farttır. 

Postada vuku bulacak geçikmeler kabul edilmez. (1S31) 1-1182 

Adliye Vekaletinden: 
Hakimler kanunu mucibince toplanan ayırma mecliti umum! 

heyeti; 937 senesine mahsus olmak llzere hakimlerin terfii için mah
kemei temyizce tetkik edilen işlerinden ,;, 50 sinden fazlasın.n tas
dik edih:lil} olmasını ve tercihan terfie layık olabilmeleri için de bu 
miktarın % 70 nden faı:la bulunması lazım geldiğini kararlaştımı'f· 

tir. (586) 1-1059 

İzmir ili Daimi Encümeninden: 
İzmır Agamcmnun ılıcalarında yaptırılacak binalcrla tesısatının 

projesınin tanzımi işi 20 • mayıs - 937 gtinüne kadar musabakaya 
konulmuştur. 

İstenilen bu pıojeyi tanzim eyliyecek isteklılerden birinciligi 
ibraz ed ne (2000) lira mukUat verılecektir. 

Tanzım olunacak bu proje Ankara. İzmir, İstanbul Bayındırlık 
direktorluklerinde mevcut 4 .. rtname ve vaziyet planına gort: olaca
g ndan istekliler mezkür dırektörhiklere baş vurarak evrakı inceli-

rebilirler. T num olunacak proJen n 20 • mayıs • 937 gunun k dar 
zmir Baymd rlık Direktorlugune yollanması ılan olunur. (667) 

1-1187 

Etlikte Ba) tari 
Laboratuvaı·ları 

M~rkez 
llirktörlüğünden 

1 - Laboratuvarlar yolu menfe ı ve kanalizasyon ışleri kapalı 
ı:arf usulıyle eksıltmeye konulmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli (9340 lira) S kuruştur. 
3 - Muvakkat teminatı (700 lira 50 kuruş) olup banka mektubu 

veya vezne makbuzu ile ticaret odaaı ves kası ve naf ıaca musaddak 
ehliyeti fenniye vesikuı. 

4 - İhalesi Z.4.937 cuma günü saat 15 de Ziraat VeUleti Muha
aebe Direktörlilğunde toplanacak olan komisyonda yapılacaktır. 

S - İsteldilcr teklif mektuplarmı muayyen gün ve utten bir n
at evvel makbuz mukabilinde komiayon riyuetine vermit buluna
caklardır. 

6 - Bu i'e aic1 fenni .e umumt ıartname ile ketif varakası be· 
clelsizdir. 

7 - Yapılacak itin pllnını g6nnek n faı:la izahat ile adlan 
bildirilen kiğıdlarr almak ııtiyenler herg(ln için mücueae direlıctör-
liltüne müracaat edebilirler. (6ll) 1-1112 

Kayıb Kız Çocuğu 
13 yatında kızım Şükran ka· 

yıptır. Bu çocuğu gbrenler ve 
yerini bilenlerin insaniyet na .. 
m na a,ağıdaki adrese bıldinne
lerini rica ederim. Bu hususta 
zabıtaca da takibat yaprlmalı:ta
dır. Kimin evinde bulunursa 
hakkında kanuni muameleye te
vessül edilecektir. 

Adrea: Hacı Bapram caddo
.wcı Quimatep eolra ınııla No. 
14 ne. 1-1271 

Kiralık 
Dlre'kli camiai yalmwıda 

Başkır mahallesinde, havadar, 
her tarafa nazır, miıstakil iyi bir 
ev. İçindekilere müracaat. 

1-12S4 

HAVA KORUNMASI 
TEMEL KAiDELER! 

Ankara: AKBA Kitapeyj 
İstanbul: Hilmi Kitapevi 

DOKTOR 

Me•~İt Sayan 
idrar yollan ba&1a1ddan 

mütehauua 

İtfa!v• meydanında Kur • 
tuluş apartımanında birinci 
kat. 

Pazardan maada her ~n 
ıaat 17 den 19 a kad r hasta
larını kabul ve tedavı tder. 

Te1efcn: 1769 1--447 

Satılık Otomobil 
ve KamyGnlar 

3 1arıe Şevrole kamyonu (bi· 
rl 933 ıkı i 929 model) ile bir 
Ford açık tene ü b 1i 
ucuz s lac ktır. G k ve 
pa rl • için Kavak ı rede al .. 
man aef retı karf sı Ku p 
Bay Ali"nin bagevı e mtir ca t 

1-1255 

SATII~IK 
Bağvebağçe 

Saime Kadın bahç 1 rinde ae• 
\ciz ili on dönüm iki kat evi ııa.. 
vadar ve ıuludur. Her tefe mii
aait. İstekliler Mechı r. tb • • 
ımda Mehmede •c v 1 ıt 1'47t; • 
telefon. \-1277 



PHILCO radyolarını bizden arayın Halil Naci Anatartalar Caddcai 
No : 111Telefon.1230 

ŞEHİR LOKANTASI 

J. KARPiÇ 
YENl GELEN 

Meşhur 

« EMİLİANO & FUHRMAN » 
salon ve caz 

Orkestrası Karpiçte 

Cumartesi ve pazar akşa mlarr masaları 
evciden tedarik ediniz 

Tl. 2038 

Uııye Belediye Riyasetinden: 
Elektrik Münakasasr İlanı : 

1 - Nafıa Vekaletinden tasdikli proje, keşifname ve fenni şart· 
namesi mucibince Ünye kasabasında elektrik tesisatı yapılması 
26. 2. 937 tarihinden 12. 4. 937 tarihine kadar 45 gün müddetle ve 
kapalı zaıf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhale 12. 4. 937 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 de 
Ünye Belediye dairesinde müteşekkil Belediye encümeninde yapı· 
lacaktır. 

3 - Tahmin edilen bedel (Belediyece yaptırılacak (3000) lira 
muhammen bedelli santral binası hariç olmak üzere) (24924) yirmi 
d ört bin dokuz yüz yirmi dört lira bir kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 1870 liradır. 
S - Proje ve teferruatı, fenni ve hususi şartname ve mukavele

name projeı:;i sureti beş lira bedel mukabilinde Ünye belediyesinden 
ve İstanbulda Taksimde Şark apartımanında elektrik mühendisi 
Bay Hasan Haletten alınabilir. 

6- Teklif mektupları, şu vesikaları ihtiva edecektir. 
A - Teklifi yapan bir şirket olduğu takdirde sicilde kayıtlı ol· 

duğu ve halen faaliyette bulunduğuna dair bu eksiltmenin ilanı ta· 
rihinden sonra alınmış resmi bir vesika, Şirket sirgüleri veya noter
likten musaddak vekaletnamesi. 

B - Muvakkat teminat makbuzu veya Banka mektubu. 
C - Bugüne kadar bir elektrik tesisatını muvaffakiyetle bitir • 

diğine dair kabul raporu veya musaddak sureti. 
İsteklilerin eksiltme şartnamesi mucibince tanzim edecekleri 

teklif mektuplarını eksiltme saatmdan bir saat evveline kadar bele
diye riyasetine vermeleri veya bu saate kadar yetiştirmek üzere 
göndermeleri ilan olunur. 1-904 

il 

Kuruf o 11 ıu r. 
l&lraal ~ 

l\'li ili Miidaf aa VekalP-ti 
Deniz Merkez Satın Alma Komisyonundan: 

1 - Tahmin oluı.An bedeli (66.000 ve teminatı 4.550 lira) olan 
(3000) ton mikdarında Kardif kömürünün kapalı zarfla eksiltmesi 
30. nisan - 937 cuma günü saat 14 de Vekalet binasında müteşekkil 
komısyonumL:zca yapılacaktır. Şartnamesinin (330) kuruş mukabilin· 
de komisyonumuzca verilmekte olduğu. 

2 - Eks iltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanun gereğince vesa
ik ve teminatlarını havi kapalı zarflarını saat 13,30 a kadar komis • 
yona vermiş bulunmaları ve postada teahhür vukuundan dolayı va
ki müracaatların kabul olunmıyacağı. (13,30) dan sonraki müracaat-
lar kabul oltınmıyacakt ı r. (575) 1-1058 

Jan,Jarma (;eneJ [{onıulanlıii-ı 
" Ankara Satınalnıa 

Komi-...yonundan: 
1 - Eldeki örnek ve vasıflarına uygun ve bir metresi (295) kuruş 

değerlenen 70,000 den 85,000 metreye kadar kışlık elbiselik ve bir 
metresi (315) kuru'> değerlenen 30,000 den 40,000 metreye kadar ka
putluk kı· naş 5-4-937 pazartesi günü saat (10) da komisyonca kapalı 
zarf usuliyle satınalınacaktır. 

2 - f;i.rtnamesi (1884) kuruş karş ılığında komisyondan alınabi
lecek olan bu eksiltmeye girmek istiyenlerin (18820) liralık ilk te· 
minat ve şartnamede yazılı belgeleri içinde bulunduracakları teklif 
ınektublarını en geç belli gün saat dokuza kadar komisyona vermiş 
olmaları. (62·1) 1-1120 

Sivas Nafia Direktörlüğünden: 
16 • 4 • 1937 cuma günü saat 14 de S.vas Daimi Encümeninde 

(68840) lira (38) kuruş keşif bedelli Sivasta yapılacak on sınıflı ilk 
mektep inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak vilayet dai· 
mi encümeninde her zaman görülebilir. Muvakkat teminat (5183) 
liradır. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin müteahhitlik vesikasını 
ibraz ve bir teahhütte en az (50000) liralık bina ve buna benzer in -
şaat ı iyi bir surette yaptıklarını isbat etmesi meşruttur. Teklif mek
tup'::ırı nın 16-4-1937 cuma günü saat 13 çe kadar Daimi Encümene 
vermeleri la?.ımdır. (1584) 1-1222 

Nafia Vek:aletinden: 
5 nisan 1937 pazartesi günü saat 15 de Ankarada Vekalet malzeme 

eksiltme komisyonunda 6284 lira 52 kuruş muhammen bedelli 101 
parça mobilyanın kapalı zarf usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Kalkleri Vekalet malzeme müdürlüğünde bulunan 101 parça mo. 
bilyaya aid eksiltme şartnamesi ve teferruatı parasız olarak mez
kur müdürlükten al:nabiliı . 

Muvakkat teminat 471 lira 34 kuruştur. 
İsteklilerin teklif mektuplarını resmi gazetenin 7. 5. 1936 T. ve 

3297 sayılı nushasında neşredilmiş talimatnameye göre alınmıt mü· 
teahhidlik vesikası ile birlikte 5 Nisan 1937 Pazartesi günü saat 
14 e kadar Ankarada Vekalet malzeme müdürlüğüne vermeleri ıa. 
zımdır. (645) 1 • 1146 

İnhisarlar Anl{ara 
Başmüdürlüğünden : 

Çamaltı Tuz Fabrikamızın insan eli değmeden fenni usullerle 
hazırlayıp kiloluk kutulara konulan sofra, ve çuvallar içerisinde bu
lunan mutbak tuzlarımız satışa arzedilerek sandıkla, çuvalla satıcı· 
lara verilmektedir. 

64 kiloluk sofra tuzunun bir sandığı 686 kuruş ve bir kiloluk pa· 
keti 10 kuruş 71 santimdir. 

50 kiloluk mutbak tuzunun bir çuvalı 318 kuruş ve bir kilosu da 
6 kuruş 36 santimdir. 

İstiyenlerin idaremizin istasyondaki ambarımızdan almaları ge-
rektir. (702) 1-1219 

Eskişehir Nafıa Müdürlüğünden: 
KAPALI ZARF USULI iLE EKSiLT ME iLANI 

Sivrihisar - Hamidiye volunun 12+ 550 - 34+ 000 kilometreleri a
rasında 35665.34 lira keşif bedelli yeni şose ve imalatı sınaiye inşaatı 
12-4-937 tarihine müsadif pazartesi saat 14 e kadar kapalı zarf usuliy
le eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme Eskişehir vilayet dairesinde toplanan daimi encümen hu 
zurunda icra edilecektir • 

Muvakkat teminatı (2674.90) liradır. 
Bu işe aid evraklar şose ve sınai imalata aid hülasai keşif, grafik 

fenni ve eksiltme şartnameleriyle mukavele projeleri Ankara ve 
İstanbul · Nafia müdürlüklerinde, projeler tafsilat ve hülasa keşif
leri, grafik fenni ve eksiltme ve bayındırlık işleri genel şartnamele
riyle mu~ave.le proj~s~ ~skiJehir nafia müdürlüğünde görülebilir. 

lsteklılerın bu gıbı ışlerı yapmış olduklarına dair nafia vekale· 
tinden al :nmış müteahhitlik vesikası ile senesi içinde ticaret oda
sından alnmış mali kifayet vesikasını 2490 numaralı kanunun tarifi 
veçhile teklif mektublarma lef eylemeleri lazımdır. Teklif mektub· 
!arının 12.4.937 pazartesi günü saat 13 e kadar encümeni daimi ri· 
y~setine vermeleri muktazidir. Postada vaki olacak teahhür nazarı 
ıtıbara alınmaz. (1471) 1-1128 

Türkiye Kızılay 

Genel 
Cemiyeti 
l\'1erl{ezind~ n: 

.. ~ızılay Genel Meclisi, 1937 senesi nisanının 24 üncü cumartesi 
gunu saat onda Ankarada Yenişehirde Cemiyetin Genel Merkez bi
nasın~a alelade içtimaını yapacağından murahhasların yukarda ya• 
zıh gun ve saatte K:zılay Genel merkezine gelmeleri rica olunur 

Görüşülecel{ işler: · 
1 - Başkan ve ~kinci ~aşkanl.arla katiblerin seçilmesi, 

2 - ~e.nel Mec~~s te!ktk komısyonu ve genel merkez raporları • 
nın tetkıkıle kabulu halınde genel merkez zimmetinin ibrası. 

3 - 1937 • 1938 büdcesinin tasdiki. 
4 - Çıka~ak üy~lerin yerine diğerlerinin seçilmesi, 
5 - Tetkık komısyonu üyelerinin yeniden seçilmesi 
6 - Genel merkez teklifleri. 1_:1270 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111uııııı• 
~ TÜRK HAVA KURUMU ~ 
~ BüYtlK PiYANGOSU ~ - -- -~ Şimdiye kadaı binlerce kişiyi zengin etmiştir. ~ 
E 6 cı ke~ide 11 Nisan 937 dedir. = 
~ Büyük ikramiye 200.000 liradır ~ 
:= _Ayrıca : 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 liralık ikra· §S 
_ mıyelerle ( 50.000 ve 200.000) liralık iki adet mükafat vardır .•• ~ 

~ Dil{lcat: ~ 
:: Bilet alan herkes 7 Nisan 937 günü akşamına kadar biletini =: 

değiştirmiş bulunmalıdır. = - -= Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur. = 
aıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınn'ıi 

~~i~;;;~~w·.ı-~·~'\.·~·~'~ 
Y ENt 

Jandarma 
Aukara 

(;enet l(omutanlığı 

Satınalrna 

l(omisyonundan: 
Polis mektebi ihtiyacı için bir kilosuna 65 kuruş fiat tahmin edl 

len mühürlü örneğe uygun sakarya malı 6800 kilo pamuı.. 5-4-937 
pazartesi günü saat 15 de açık eksiltme usulü ile sat n alınacaktır. 
Şartnamesi parasız komisyondan alınabilecek olan bu eksiltmeye git'ı 
mek isteyenlerin 331 lira 50 kuruşluk teminat makbuz veya banka 
mektubile belli gün ve saat 15 e kadar teminatlarmı kc;nisyona ib-
raz etmiş olmalıdırlar. (650) 1-1134 

Memur aranıyor 
Tahmil tahliye memurluğunda istihdam edilmek üzere. askerli· 

ğini ifa etmiş, yaşı otuzu tecavüz etmiyen, beş yüz lira itiLaL I kefa. 
let verebilecek orta tahsili ikmal etmiş iki memur aranıyor. Bu şe
raiti haiz olup talip olanların bonservislerinin birer suretleriyle 
kendilerinin bulunabileceği sarih adreslerinin Ankara posta kutusu 
40 numaraya bildirmeleri, bir kıta da tercümeihal varakası leffetme-
leri ilan olunur. 1-1285 

(Beypazarı Belediye Reir]1ğinden) 

Açık eksiltme ilam 
1 - Yapılacak iş: Tahminen yüzde 80 hektarı işlenmemiş arazi 

ve yüzde 20 si şehrin dahili kısmını teşkıil eden 100 hektar raddesin. 
de hali hazır haritasının tanzim ve tersimi. 

2 - Muhammen bedeli beher hektarı 25 liradan 2500 liradır. 
3 - Bu işe aid evraklar şunlardır: 
A. Münakasa şartnamesi, 
B. Hususi şartname, 

C. Mukavele projesi. 
4 - İstekliler bu evrakalrı Beypazarı belediye reisliğinde ve 

Ankara, İstanbul vilayet nafıa müdürlüklerinde görebilirler. 
5 - Eksiltme 8.4.937 perşembe günü saat 15 de belediye daire• 

sinde müteşekkil encümen huzurunda yapılacaktır. 
6 - Eksiltmeye girebilmek için talipler.in 187 buçuk lira muvak• 

kat teminat akçesiyle aşağıda yazılı şartları haiz bulurunaları la. 
zımdır. 

7 - Fenni ehliyet ve ihtısasları Nafıa vekaletince kabul ve tas
dik edilmiş olan mühendisler ve topograflar veya bu kabil mühen• 
dis ve topograflarla bu işe ortaklık yapacak noterlikten musaddak 
müteahhitler girebilirler. 

8 - Taliplerin yukarda yazıh gün, saatten en çok bir saat önce 
belediye reisliğine müracaatle muvakkat akçelerini yatırmış bulun
maları tazım olup hariçten mektup, telgrafla eksiltmeye iştirü: olu· 
namaz. 1-1293 

Ankara Valiliiinden • • 
Öksüzce mahallesinin Eğribucak sokağında 127 tahrir, 5 kapı, 

453 emlak No. lu evin aylık icarı 13 lira 34 kuruştan 3 nisan 937 
cumartesi günü saat 10 da artırma ile icara verilecektir. 

İsteklilerin 14 lira 25 kuruşluk dipozito makbuziyle defterdar. 
lıkta kurulan satış komisyonuna müracaatları. (Müştemilatı: bir ko
ridor üzerinde iki oda, alt katta: iki göz odunluk ve kömürlük bir 
de avlu). (735) 1-1288 

1 ANKARA LEVAZIM AMlRLlGl SATIN ALMA 
KOMiSYONU iLANLARI 

lLAN 

ı - Ankara garnizonu birliklerinin ihtiyacı için açık eksiltme• 
ye konulan 18000 kıilo ıspanağa teklif edilen fiat pahalı görüldüğün. 
den 6.4.1937 tarihine rastlayan salı günü saat 15 de eksiltmeiıi yapı• 
lacaktır. 

2 - Ispanağın tutan 1080 lira olup muvakkat teminatı 81 liradcr. 
Şartnamesi komisyonda görülür. 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesika ve te• 
minat makbuzlariyle yazılı gün ve saatte levazım amirliği satın al. 
ma komisyonuna gelmeleri. (747) 1-1291 

Adet 
S Bakır saplı 
10 Bakır el kevgirl 
5 Bakır ufak kepçe 
1 Et satırı 
5 Bakır süzgeç 

15 Bakraç 
10 Karavana 

1 - Cins ve mikdarları yukarda yazılı bakır malzemesi 30.3.937 
gününe rastlayan salı günü saat 15 de pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - İsteklilerin yazılı gün ve saatte levazım amirliği satın alına 
komisyonuna gelmeleri. (746) 1-1290 

SiNEMALAR HALK 
,,• Aranıvor ~ 
~ - ~~ 

BU GECE SAAT 21 DE Bugün Bu Gece 

Gazino, büfe ve lokanta iş- ~ 
~ }erinden anlar hesabı kuvvetli ~ 

~~ 
~ bir idare memuru alınacaktır. 
,. Taliplerin Ordu evi müdürlü-
1 ğüne müracaatları. 1-1229 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare tden 
Yazı İşleri Müdürü Nasuhi 
BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basmıevinde basılmıştır. 

"' 

Halk Opereti Tarafından 
ZOZO DALMAS'ın iştirakiyle 

HA LiME 
Büyiik şark opereti 3 perde 

GÜNDÜZ 
14, 16, 18 seanslarında 

BEBEKLER PERİSİ 
18 aean•ında programa ilaveten 

Ankara Palaa pavi;yonunda 
çalışmakta olan Gazino de Paris 
yıldızlarından Valaria Ellamkaie> 

tarafından numaralar 

Tehdit Mektupları 
Gayet meraklı ve heyecanlı bir mevz.u 

Aynca: 
Fevkalade eğlenceli 

MlKl MAVS 
Umumi i•tek üz.erine yaln~ 4.30 Jo 

BÜLBÜLLER ÖTERKEN 
MARTHA EGGERTH 

HALK MATİNESİ 
12.15 de 

GlZLl MUHAREBE 


