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Başbakanımız dün 
Hersegovine gitti 
İnönü büyük 

gösteri ile karşılandı 
Belgrad, 18 (A.A.) - Bu sabah aa.. 

at 9 da Türkiye baş.bakanı İlmet lnönil 
ile diş bakanı Tevfik Rilftil Araı refa. 
katlerinde harbiye ve bahriye nazırı 

general Mariç ve maiyetleri olduğu bal. 
de Yugoslavyanın cenub sahilinde kain 
Hersegovin zeg şehrine gelmişlerdir. 

Yugoslavyadaki seyahatleri esnasın.. 
da her yerde olduğu gibi dost ve müt
tefik cumhuriyetin iki devlet adamı 
burada da halk tarafından içten gelen 
bir sevgi ile ve büyük bir hararetle kar. 
9ılanmışlardır. 

Bu akşam vali misafirlerin şe!efine 
grand hotelde bir gala ziyafeti verecek. 
tir. 
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Hatay anayasası için 
ismet lnönü ve 
Dış Bakanı Kara-
guyevatz şehrin

de vali tarafmdan 
karşılanıyor 

B. Numan Menemencioğlunun 
gazetemize mühim beyanatı 

Heyetimiz dün akşam 
Cenevreye hareket etti 
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İst~nbu~ 18 
1
CTeDlefonbakla) -

1 
H~tay anayasasının tetkiki için Cenev

reye gı~~ e o an. ~!. a? ık ııyasi müıtetarı B. Numan Rifat M• 
nemencıoglunun reıılıgmdekı heyet, bu akıamki ekspresle hareket et. 
mittir. Her et 88. A N~meddin. Sa~ık, Prof. Ethem Menemencioğlu 
Fuad, Adlıye Vekaletı hukuk ıılerı genel direktörü Şinasi hususi ka
lem müdürü Şakir, yarbay Şevki ve Merkez bankasından Nazif --~ YarUir. 

Batmurahhaaımız B. Numan Ri-
f at Menemencioğlu istasyonda ba- :• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 
na fU beyanatta bulunmuştur: : M i 1 1 i M Ü d a f a a : 

• • Türkiye - lran Havalarımızda türk 
Önümüzdeki haziranda Bağ. vatandaşları uçacak 

dada gidecek olan Dıı Bakanımı-

"- Müteha11ıslar komitesi lop- : 
lantısrnda görütülecek olan el!\s : 
meseleler ıunlardır: : 

Milletler Cemiyeti konseyinin 27 : 
ikincikanun tarihli Hatay statüsü hak. • • 
kmdaki kararı bunun yanında ana ya3CI : 

Bakanının sözleri : • • • 

Bir hava ~ 
İ;~~1::.T:::·~:.ğ:: Hava seferleri için bir kanun 

ve bizim hazırladığımız statüyü ihtiva : 
eden iki proje. Bir de statünün bazı : 
maddeleri üzerinde fransız murahhasla. • • • 

• 

komutanlığı l 
fark milletlerinin saadet ve hürri-
yeti sembolü olan merkezlerden p roı i es. h 1 d 
biridir. Orada da, büyük bir ,ef, J f azır an 1 
çalıtkan ve istidadlı milletini, ll)U- H'.k" k h 
k dd 1 d 

u umet, tür avalarında yapılacak aev.-i• f 1 · • alb 
a er yo un an alıkoymağa ça- 1 l b' k . . J .... se er en nızam na 

Lalayan )ahancı nüfuz rekabetle- a ~~esas. ı ır anun pro1eaı hazırlamIJtır. Türk cumhuriyet hududla-
.. d rı ıçıne gıren, havalarında uçuşlar yapan veya k l ·· · d l'lnı e, içerdeki gerilik unsurları- b 1 h . "h ara ıu an uzerrn e tal .. 1- • u unan er nevı ava gemileri hakkında bu k bük. .. I · 

tin= ı!ute~e.ği bilmi§, memleke- tatbik olunacaktır. " anunun um erı 
lran y lalını kazanmIJ, yeni bir Projede hava •emuiain tGand· 

A aratnııştır. lü ve izahlı bir tarifi yapılmıfbr. 
tıed sırlarca yanyana, fakat ha- Proje, hava limanlan, hava eicil 
• an ınenf aatlerinin ayrılıkları defterleri, seyrüsefer kabiliyeti, 

e ... ın~zheb farkları dolayııiyle akrobui hareketleri, tatınması 
IU'nı hır düpnanbk havaaı içinde yasak eıyalar, yasak bölgeler ve 
Yaşatılmıt olan türklerle iranlıla· saire hakkında hükümler konul
rın, hemen hemen aynı yıllar için
de ve biribirine benzer inkılib
larla, tefekkür ve vicdan hürriyet
lerini elde ettikten sonra, en geniı 
manisiyle dost olmaları kadar ta
bii bir şey olamazdı. 

muıtur. 
Projenin en mühim hükümlerinden 

nrun noktai nazar farklarmı gösteren 

bir başka proje •. 
Komite ilk içtimalarından birinde 

Milletler Cemiyeti ile türk eksperinin 
projelerinin müzakeresini kabul etmiş. 

(Sonu S. inci sayfada) 

• 

l kuruluyor 
• 

• • • • • • • 
: lstanbul, 18 (Telefonla) - : 
: Ankaradan ıehrimize gelen Mil- : 
: li Müdafaa Vekili General Kazan : 
! Ozalp burada donanma11 teftit ! 
! edecek w ba arada iapll• ....._ ! 
! nm taç •iyme mer• Nmine iftira- : 
! ki kararlatbnlan Kocatepe muh· ! 
: ribinin yolculuk hazırlıklarmı ! 
: gözden geçirecektir. • • 
: Milli Müdafaa Vekili kendisi- ! 
! le görü,en gazetecilere mWıtelif : 
: askeri itler hakkında tunlan aöy- : 
: lemiıtir : • • • : "- A•keri fÜranın bu defaki ! 

Ağr1 isyanının bastırılması sı· 
raaında Şahinşah Rıza Han Peh
levinin göstermiş oldukları yakın 
alaka hu dostluğun ve aynı za· 
manda iki milletin sulh ve sükun 
İçinde yaşamak iradesinin en gü
zel misali sayılmak lazımdır. 

beri de Türkiye cumhuriyeti toprakaları 
ve sulan üzerinde iki yer arasında 

insan ve eşya taşımak ve bu işleri tran.. 
sit suretiyle yapmak yalnızca türk va.. 
tandaşlarma aid bulunmaktadır. Bu gi. 
bi nakil işleri için yabancı müteşebbis. 
lerle devlet arasında hususi bir anla!}o 
ma yapılmadıkca ve bu hali bir kanunla 
tanımadıkca bu imtiyaz mutlak olarak 
türklerin hakkı sayılmaktadır. 

(fazla tafsilit ikinci aayfamızdaclır.) 
rarikuşu tayyareleri uçuşa hazırlanıyor 

: toplantı•• bir ay devam etti. Çolı ! 
: ehemiyetli iıler çıkarddı. Bu ara- ! 
: da Millet Mec:li•ine verilecek o- ! 
: lan kanun layihaları da IHITdır. ! 
: Bunlar araaında memlelıete ıamil ! 
: olacak a•ker ve .ioil bii- ! 
: tün yurddQfları alakadar eJecelı ! 
! bir hava lıumandanlıiı teflıiline ! 
! dair huırlanmıı bulan.. lô- ! 
• 'h . • • yı ayı ıJGret etrnelı i.terina. K.. • 

Şahinıah Rıza Han Pehlevinin, 
1934 senesinde, Büyük Önderimi-
2i ve memleketimizi ziyaret etme
leri iki kom9u devlet ve millet ara
•ındaki dostluk ve kardetlik bai· 
larını daha çok aağlamlaıtırmıt ve 
güzel intibaları daima canlı kala
cak olan bu ziyaretten sonra Tür
kiye • İran hududuna aid ufak te
fek anlaşmazlıklar ortadan kaldı
rılarak hudud kati olarak teıbit 
edilmittir. Mücrimlerin iadesi, 
adli müzaharet, ikamet, hudud 
emniyeti, hududda müşterek güm· 
rük binaları inşası, telgraf ve tele
~on, baytari itler, hava seyrüsef~r 
ıltiaakı, Trabzon - Tebriz tranııt 
yolu mukavelelerinin Tahrandaki 
heyetimiz tarafından imza edil
miı bulunması Türk • İran dostlu· 
iunun meaud inkişafını teyid e
den politik ve ekonomik hadise
lerdir. 

Atatürk Türkiyesi ve Pehlevi 
1ranı kartılıkh dostluklarını ve 
~rdetliklerini böylece ebedileıti
rırken umumi bar19ın korunması 
L~ıusunda da elbirliği etmekte, 
cıha·n sulhunu alikalandıran en· 
ternasyonal vesikalar hazırlamak
tadırlar: Türkiye - İran • Irak - Ef • 

( Sonu S. inci sayfada ) 

Türk Dil 
bilginleri 

Kurumunun matematik 
şerefine verdiği ziyafet 

Türk Dil Kurumunun verdiği ziyafette bulunanlar 

Türk dil kurumu türk dilinin ter

minolojisini hazırlamakta olan matematik 
terimlerin hazırlanmasında kendisine 
yardım eden mütethassıs bilginler şere
fine dün akşam Orm:ln çiftliği lokanta. 

ıında bir akşam yemeği vermiştir. 
İlim adamları aras.nda çok :;emimi 

bir hava içinde geçen bu toplantıda ay
ni zamanda kurumun başkanı ulan kül .. 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

Suriye Başbakanı 

Görmenlerin 
raporunu 

beğenmiyor 
Suriye mebusları Türkiyenin 

hareketini protesto ediyorlar. 

Şam, 18 (A.A.) - Havas bildiriyor: 
Başbakan parlamentoda beyanatta bulu .. 
narak Milletler Cemiyeti görmt>nleri .. 
nin İskederun sancağı üzerindeki rapo. 
ru neticelerini kabul etmek istemedigi. 
ni bu neticeyi Suriye için kabul t>dil. 
miş telakki eyledigini bildinni ve hü. 
kümetin kati surette Fransa, Suriye 
ve Türkiye aıasında üç taraflı anlaşma. 
ya ve Türkiye ile dostane komşu müna .. 
sebetlcri idame ettirmeğe bağlı kaldı. 
ğını ilave eylemiştir. 

Fransa - Suriye münasebetlerinden 
bahseden başbakan bu meselede de şun .. 
lan söylemiştir. 

(Son.ı S inci sayfada) 

! rulacak olan bu lıranontl-"laı : 
: w•niı aolôlaiyetleri olacaktır. •-- • • 
: dan baflıa memleutimUJe la•6 • • 
: endiUtn.inin w billa.,... ta""'9 : 
: fabrikalarının tevai • w inlıifah- : 
: nı temin edecelı olan 6aaı lıana : 
! projeleri Je laaıurlanmlffa. ! 
! Ordumusıla motorlu vcuıtala- ! 
! rı çoialtmalı için baıu ciJJi ıe,.b- ! 
: bü.lerimi~ ve lıararlarunu l)QJ"W. ! 
: Bunları •ıraaiyle kuvveden file çt· ! 
• lıarmalıtayı~. Gölcük ter.ane : 
• • 
: planları laıuırlanmıştır. lftf'Uına • 
: ,eçmek için muayyen meMleler- ! 
: le görüımelere devam olunmalı- ! 
: tadır. ! 
• Y ' M' I • • em ıl i Müdafaa büdcai • 
• • • geçen yıldan fa:&ladır. Ayrıca bir • 
• 'k • • mı tar da talaaisat verilecelıtir • . . . 
: Donanmanın takviye.; içüa : 
• yapılan •İpariılerimiz :zamanın .ıa • • ı· u • 
: te• ım olunmak üzere muamele • 
: tabii •eyrini takib etmektedir. : 
: Harb malülleri için tetkikler : 
: y.aphrdık. Bu tetkikler ilerlemİf- : 
• trr. Yakında bir karar • .._ 'l L • • ., .. rı ece11• • 
• tir. E•ki kanunla tekaü .ı .ı·ı • • . • .. u euı en ve • 
• mıllı mucadelede hizm t t . • • e e mıf o- • 
: lanlar hakkında da bazı teklifler ! 
• IJardır.,, • • • . ............................ : 
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Sözün aelisi: • 

Amid müz • 
Si 

Büyük İngiliz şairi Şekspir'in Stradford' da kalın siyah meşe di
rekleri üzerine harçla yapılmış evi, dört yüz seneye yakın bir zaman
danberi İngilizce bilen dünyanın kabesi halindedir; her ·yıl yüzlerce, 
hlnlerce yerliler ve turistler tarafından ziyaret edilir, durur. 

Oraya gittiğiniz zaman büyük şairin, içinde yaşadığı odayı:, hatta 
üzerinde yazı yazdığı eski biçim b:r yazı masasını görürsünüz. 

Eski Skoç şarkılarını ve halk şiirlerini toplayarak onlara yeni bir 
çeşni ve yeni bir eda ile yazdığı için çiftçi Burns İskoçyanın büyük 
milli şairidir ve lskoçyadaki küçük evi, olduğu gibi muhafaza ve sık· 
sık hürmetle ziyaret olunur. 

Merhum Ahmed Haşim, "Frankfurt seyahatnamesi,, adlı son eseri
ni yazdığı zaman, orada büyük şr ir Göte'nin F rankfurt' daki evini 
canlı bir tasvirle hayran okuyucufr ra anlatmış ve orada sade bir yazı 
masasmm üzerinde F anst'un mürekkep lekelerini gördüğünü haber 
vermişti. 

Amerikada şair Longfello'nun aJtında oturduğu büyük ağaç, timdi 
mukaddes bir abide gibi özenile bezenile muhafaza edilir. 

Sözü uzatmağa imkan ve lüzum olsa, garb medeniyeti ailesine gir
niş birçok milletlerin, birçok şairlerine karşı bu yolda gösterdikleri 
saygı belgelerinden uzun uzadıya l ahsedebilirdik. 

Büyük şair Hamidin 1852 senes·nde içinde doğduğu Bebekteki Ab
dülhak Molla yalısı, sonradan sul anlardan birisine geçmiş ve ondan 
sonra da yıkılan yeri, galiba, Rob{rt Kollej'e satılmıştı. Rahmetli Ce
lal Sahirin 1913 yılında bu yalı y rinin alınarak büyük şairin doğdu
ğu yer olduğu için, olduğu gibi, saklanması teklifi o günlerde kısık bir 
ses, bir rpırıldanma kadar bile yada uyandıramamı§tı; bunu acı acı 
hatırlıyorum. 

Hamid istibdad yıllarında doğnıuş, yaşamış, me,rutiyet senelerini 
de gömıüş olmakla beraber, onun özlediği, beklediği, içinde yaşama
ğa layık olduğu devir, hiç şüphe yok k~ ak saç ve ak sakalla idrak 
ettiği cumhuriyet devri olmuştur. 

İstibdad, onun doğduğu yeri, l:elki de hatırına gelseydi, ateşe ve
rirdi. Meşrutiyet ise o yalı bir sultan elinden bir yabancı müesseseye 
geçerken hiç üzülmemişti bile •. 

Fakat cumhuriyetin feyizli ve ;erefli bir yılında ölen büyük Hami
din hatırasını garbb Türkiyede ga1 bh bir şair gibi ebedileştirmek, 
bizden sonra gelecek nesillere hatırlatıp tamtmak için yapılan "Ha
mid müzesi kuralım,, teklifi yerinde olmuştur. 

Kipling, son neşrettiği hatıralarında çocukken bir evde rast geldi
ği iki pipodan büyük bir beyecanJa bahseder: birbirine siyah bir kor· 
dela ile bağlanıp aile ocağında mukaddes bir emanet gibi aaklanan bu 
iki pipo, büyük İngiliz mütefekkiri Karlayl'a aid olduğu için. 

Ölümünden sonra kurulan büyük Kipling sosyetesi de ona aid hatr 
raları, en ufağına varıncaya kadar aym ihtimamla saklamaktan geri 
durmamrstır. 

Büyük Hi.midi unubnağa çalıı~ak da unutamayız. Fakat onun o
turduğu, yattığı ve içinde çalışhğı evi olduğu gibi saklamak, onun bü
yük varlığı ile ilgili hatıraları eUe utulur ve gözle görülür bir halde 
bizden sonrakilere emanet ebnek yeni bir duyuş ve yeni bir inanışın 
ilk belirtisi olacaktır. Nurettin ARTAM 

ra zon'un 
'alkınma 
Programı 

Umumi Meciis tarafından kabul o
lunan Trabzon valiliği 1937 büdce pro· 
jesi İç bakanhğa gelmiştir. Büdce denk 
olarak 521700 liradır. Bunun 92583.35 
lirası hususi idare i!}lerine, 168807 lirası 
bayındırlık i~letine, 160789 lirası kül
tür iış1erinc, 9383 lirası ziraat ve baytar 
işlerine, 31418 lirası sağlık ve hayır iş
lerine, 58719 lirası da türlU işlere har
canacaktır. Vilayetin beş senelik kal
kınma programına göre Bayındırlık iş· 
lerine belJ ısenede 592700 lira sarfoluna
caktrr. Bu para ile Trabzon - Erzurum 
transit yolu, Trabzon • Rize hududu, 
Trabzon • Giresun hududu, Trabzon -
Soğuklu, Of • Bayburd, Vakfıkebir. 

Tonya, Karadere • Tonya, Karadere • 
Bayburd yollan in,a, tamir ve köprü 
ve menfezleri bitirilecektir. Kültür iş.
teri için ayn bir program tatbik edil· 
rniyecek, zirai kalkmma için buğday, 

patates, Saya fasulyesi tohumu alına

rak geniş ölçüde yetiştirilmesine çalışı
lacaktır. Zeytin ve nebatat hastalıkla
riyle zararlı hatJerelerle savaşılacaktır. 

r .. ·····.:t·A·\;A.:::::::] 
= .......... ,,.... ....... . 

Dün hava rüzgarlı ve bulutlu geçti 
Dün şehrimizde hava kısmen bulut. 

1u ve kuvvetli rüzgarlı geçmiştir. Isı 

ıaıncak 16 dereceyi bulmuştur. Meteo· 
roloji işleri genel direktörlüğünden 

verilen malOmata göre dün yurdun her 
tarafında hava kapalı geçmiş ve yer yer 
yağış olmuştur. Yağışların kare kare met 
roya bıraktığı su istanbu1da 4, Bilecık ve 
Çorluda 6, Zonguldakta 8, Elazızde 
56 kilogramdır. Dün ısı tamamen sıfı
rın üstünde geçmiş ve en düşük ısı Ela~ 
ziz, Erzincan ve Ulukışlada 3 derece 
kaydedilmiştir. En yüksek ısı İstanbul 
ve Çorumda 15, Diyarıbekir, Malatya 
ve sinopta 16, İzmirde 19, Adanada 20 
derecedir. 

Beden terbiyen ne içindir? 

Tam bir ay sonra, bütün 
türk gençliği, spor ve gençlik 
bayramı'nı kutlayacaktır. 

Ata türkün Samsuna çıktığı 

19 mayıs tarilıini, gençlik, ken· 
dine bayram günü olarak seçmi§· 
tir. Oa sene, yirmi sene, yüzse
ne sonra ve ebede kadar, tüd: 
gençliği, bir tari.hi ve bir hitabe
yi hatırlıyacaktn': Jw.rt:arıcmm 

Samsuna ayale bastığı gimii ve 
"bir vatan aasıl hrtıılur? ,.bumı 
anlattığı hitabeyi. 

Spor ve gençlik bayramı için 
bundan güzel intihab olrırrmı idi? 

Şimdi, bütün Türkiyede, 19 
mayıs 1937 bayramına hazırlık
lar ve bu maksatla da. hususi • 
resmi top1antl1ar yapı1mağa baş
lanmıştır. 

Bu toplantılardan birinde bu
lunan bir zat, orada, bir kültür a· 
damından dinlediği şu mütaleayı 

nakletti: "Yüksek mekteplerde 
beden terbiyesi dersleri yoktur. 
Fakat olsaydı, o talebenin de hiç 
olmazsa bu gibi törenlere iştira
ki şeJcli üzerinde bugün bu ka
dar durmazdıkr 

Bu gibi törenler ·, 
yapıldığı gün unutulan gelip ge· 
çici gösterişler değil, büyük ga
yesi olan büyük hareketlerdir, 
ve beden terbiyesi, yalnız beden 
terbiyesi hareketlerine iştirak e
debilmek içia değil, umumi ter
biyenin - ze/ı:a terbiyesi, ahlak 
terbiyesi gibi - başbca şubele· 
rinden biri oldağu için üzerinde 
durulmak gerektir. 

Biz, bu mütaleayı şu manada 
telakki edelim: "Beden terbiye· 
sinin umumileşmesi zaruretini 
ispat eden delillerden biri de bir 
çok gençlerin beden terbiyesi ha. 
ceketlerine iştirak edemiyecelr. 
kadar bu terbiyeden mahrum 
kalmış olmalarıdır. - N.B. 

ULUS 

Ankara Radyosunda 

Himidden 
parçalar 

Şehrimizde bulunan İstanbul Şehir 
tiyatrosu artistleri dün akşam Ankara 
radyosunda büyük şaiı Hamid için bir 
yas gecesi tertib etmi§lerdir. 

Evvela Arkadaşımız Nureddin Ar
tam, radyoda Tezerle, Eşberin bir hüla· 
sasmı yapmıştır. Ondan sonra Şehir ti
yatrosu artistleri Tezerin Rişar tarafın. 
dan söylenen bir tiracıru tem.sil etmiş
lerdir. Bundan sonra Eşbere geçilmiş

tir. Eşber piyesinin son perdesinin son 
kısmnıda Aristonun bir tiradı ve son 
faslına ilave olunan tablo temsil edilmiş
tir. 

Bundan sonra Finten'den gemide 
Davalaciro'nun dalgalara hitaben söyle
diği parça söylenmiştir. 

Şehir tiyatrosu artistleri bu suretle 
büyük şairin hatırasını radyoda. bir de· 
fa daha anmışlardır. 

Vergi borçlan hacizleri 
Mükelleflerin vergi borcundan dolayı 

tahsil komisyonları kararı üzerine ya. 
pılan takibler sonunda mükelleflerin ha
ciz olabilecek bir malı olmaması hakkın
daki zabıt varakalarmm vergi tahsili 
"mürürzamaru'' nı kat edemiyeceği ma
li ye bakanlığınca kararlaştınlmıştır. 

Kamutay Çağrıları 
Dahiliye Encümeni 19-4-1937 pa

zartesi günü saat 10 da toplanacaktır. 

* Milli Müdafaa Encümeni 19.4-1937 
pazartesi günü heyeti umumiyeden son
ra toplanacaktır. 

* . 
Arzuhal Encümeni bugün toplana

caktır • 

* 
Divanr Muhasebat Encümeni bugün 

saat 10 da toplanacaktır. 

Çaya, kahveye ve tütüne dair 

Yapılan tıbbi tetkiklerden anla
ııldığm.a göre çay, dimağı çalııan İn· 
sanlarda kelimelerin simai qtirakini 
daha açık ta.birle fikirlerin biribiri
ni takib eb.nesini. hülisa zihin açık
lığını kolaylaıtırmaktadır. Teiıı'in 

tenbih haısumı zatını bilirdik. Sı

cak sıcak içilen bol tekerli çay •· 
caldı ve tekeri dolayısiyle,. zararlı 

olduğu kadar da faydalıdır. Bu fa. 
ziletleri olmıyan kahveyi çaya ter
cih etmemek IAzmıaa da, daha zeYk
Ji olduğundan ~ kahve, hele biz. 
de, çayı daima üvey evlad vaziyetinde 
bırakmıttJr. Tütüne gelince, bize, bir 
fraruı.ız gazete.sinde okuduğumuz §U 

fıkrayı nakletmek fırsatını vardiği 

için, çayla kahveden aonra., onun a
dmı da hayretle analım: "Paristen 22 
kilometre ötede ve Versailles'in yanı 
başında bir köyde bir kadm, dokuz 
yaşındaki oğlunun bağınaklarmı tah· 
rib etmekte olan bazı hayvancıkları 

öldürmek maksadiyle bir avuç tü.tiinü 
auda kaynatmıı ve bu m ile ç.ocuğa 
Jırmğa yaplDifbr. Biraz 90»ra çocuk 
öldüğünden tabü kurtlar da ölmiit
tür.,, 

Nikotin, muhati gışa ile doğrudan 
doğruya temaa edince korkunç bir 
2ehir tesiri yapar. 

Y eıilleıen sanlar 

Budape§tede çıkan Magyaroraag 
gazetesinden bir haber: "Mançurini.n. 
Mongolist.an amırlarmda çarpıtan ja. 

pon aakerlerinin ba§ma, mo:ngol tay· 
yarecileri tarafmdan atılan zehirli 

gaz bombalan yÜzünden, garib bir 
hal gelmiştir. Bu gazlar insanı öl
dürmüyor, yalnız bir kaç gün ahdal

laştırıyor ve tenin rengini de, uzun 
zaman, yem yeşil bırakıyor. Oralarda 
harb bitmiş, fakat japon halkı Üze
rinde fena bir tesir yapacağı düşünü
lerek, ıiındi yeşil olan askerler mem· 
leketlerine iade edilmemiştir. 

~ ~ - ~------- - ----
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Türk havalarında t ·· rk 
vatandaşları uçaca lar 
Havalaıımızdaki seferleri düren altına 

alan bir kanun projesi hazır1andı 
Hükümet türık havalarında yapılacaık seyrüseferleri nizam altına 

alan esaslı bir kanun projesi hazırlamııtır. Türlriye cumhuriyeti hu
dudları içi•ne giren, havalarında uçuşlar yapan veya kara sulan üze
rinde bulunan her nevi "hava gemileri,, hakkında bu kanunun hüküm
leri tatbik olunacaktır. 

Projede hava gemisinin şü
mullü bir tarifi yapılmıştır. Buna 
göre sevk ve idare kabiliyeti olsun 
olmasrn, su üzerinde yüzsün yüz
mesin, havaya yükselen veya uçan 
havadan ağır veya havadan hafif 
her türlü vasıtaya hava gemisi adı 
verilmektedir. 

Askeri hava gemileriyle yalnız dev
letin gümrük, zabıta ve posta hizmetin
de çalışan gemiler devlet hava gemile· 
rinden sayılmaktadır. Bunun drşmda 

kalanlar da hususi hava gemilerini teş
kil etmektedir. 

Hava limanları 
Proje memleketin türlü yerlerinde 

hava limanları yapılacağını göstermek· 
tedir. Bu limanlar hava gemilerinin 
duruşları, t.amir ve teçhiziyle yolcu
ların inip binmesi ve hava vaziyeti hak
kmda hava gemilerine her an malUınat 
verebilecek vaziyette olacak ve onları 
ihtimal içindeki tehlikelerden koruya· 
bilecek vesaite de malik bulunacaktır. 

Bunların dışında hemen her şehir 
ve kasabada bir tayyare meydanı bulu
nacaktır. Tayyare meydanları ancak ef
radın inip binmesi için hazrrlan.mış yer
ler olacaktır. 

Vatandaşlar ancak devletin müsaa
desini aldtktan sonra hava limanları in
şa edebileceklerdir. Diğer hallerde bu 
işleri tamamen devlet görecektir. Li
manların ücret tarifeleri de doğrudan 
doğruya devlet tarafından tespit oluna
caktır. Devlet hava gemilerinin seyrüse
ferlerinde faydalanabilecekleri işaret 

fener ve saireyi lüzum gördüğü yere 
koyabilecektir. Halk, mülkiyet hakları-

··-·········_...····--·-..-.···-········ .. ········· . . 
j Hatırlıyor musunuz? i . . 
ı : 
: 1 - Milletler Cemiyeti ne 21a- i 
i man kunılmuştcu ? i · 
i 2 - Milletler Cemiyetine ne i 
J .zaman ôzci olduk ? f 
1 3 - Milletler Cemiyetinde İ 
i kaç devlet ciz:adır ? : 

f 4 - Japonya Milletler Cemi- ! 
i yelinden ne ~aman fekilmi§tir ? } 

f 5 - Anadolu Selçuk devleti• ! 
i nin kurulu§ tarihi nedir ? : 
ı : 
i Dünkü suallerin cevablan i 
: : 
ı t : : S - kinci Viyana muhasarası : . . 
j ne zaman yapddı ? i 
: c - 1683. ! i : 
ı S - Lale devrinin sonu hangi : 
i tarihe rastlar ? ! 

1

: i 
c - 1730. i 
S - Na.varin deniz harbinin ta· 1 

i rihi nedir ? 1 

1 
C - 1826 da. ı 

S - Enternasyonal takvim ve i 
aaati ne zaman kabul ettik ? i 

f c - 26 ilkkanua 925 de. l 
f S - Ulukışla • Kayseri hattı i 

I
• ne zaman bitti ? : 

C - 2 ey/fil 933 de. ~ .......... -...................................... _ ....... . 
Radyoda 

Radyoda dinlediğiniz .prkılarm 

mevzuu ile bunlan söyliyenlerin aİ· 

malan ve hüviyetleri anamda hiç mu
kayese yapbnız mı ? 

Çehre zÜğiiı:tü, dünyasından vaz• 
geçmiı bir menli, geç.en gün ıu ealô 
tarkıYı aöylÜyordu : 

Ben ki aşkım, ateıim .... 

- Faydalı kitab hangindir? 
- Düşündüren kitab. 
- Bunlardan birinin adını ıöy-

ler misiniz? 
- Bilinmeyen insan. 

na dayanarak buna mani olamıyacak· 

tır. Ancak bu işaretlerin halka ve hal
kın malına zarar vermemesi sarttır . . 
Hava sicil defteri 

Türk hava bududları içinde uçacak 
hava gemileri için Milli Müdafaa ba
kanlığında bir sicil defteri tutulacak ve 
bütün vasıtaların künyeleri bu kütüğe 
geçirilecektir. Adını buraya kaydetti· 
rip bir sicil tasdiknamesi almayan gemh 
ye uçma müsaadesi verilmiyeceh"tir. 

Bir hava gemisinin bu sicile kayde
dilebilmesi için türk vatandaşının malı 
olması ve başka bir memlekette tescil 
edilmiş bulunmaması lazmıdır. Eğer 

gemi bir şirketin malr ise şirketin türk 
milliyetini haiz bulunması şarttır. 

Seyrüsefer kabiliyeti 
Her fürk hususi hava gemisi hava 

i~leriyle meşgul bakanlık tarafmdan 
muayene olunarak ''seyrüsefer edebi. 
lir,, kaydını taşıyan bir vesika ve izin 
almadan uçuş yapamıyacaktır. Fakat bu 
izin her zaman geri alınabilir. 

Bu gemilerde çalışan memurlardan 
da ehliyet vesikaları aranacaktır. Baş· 
ka memleketlerden şehadetname almış 
olan türk pilot ve makinistleri ellerin
deki bu vesikaları alakalı vekalete tas
dik ettirmeye mecburdurlar. 

Akrobasi hareketleri yasak 
Hava gemilerinin şehir ve kasaba· 

larla halk kütleleri üzerinden uçarlar• 
ken akrobasi hareketleri yapması şid

detle menedilmiştir. Ancak, muhtemel 
feci kazaları önlemek için kanunun 
koyduğu bu yasaklık hususi müsaade i· 
le yapılan hava tezahürlernide cari ol· 
mryacaktır. Bu yerlerden geçecek tay
yarelerin uçacakları irtifa da aynı mak
satla tahdid edilmiş ve 2000 metre ola• 
rak kabul olunmuştur. 

Türk havalarında türk vatanda§· 
ları uçacak/ardır. 

Türk.iye cumhuriyeti toprakları ve 
sulan üzerinde iki yer arasında insan 
ve eşya taşımak ve bu işleri transit su
retiyle yapmak münhasıran türk vatan· 
daşlarına aiddir. Bu gibi nakliyat için 
yabancı müteşebbislerle devlet arasında 
hususi bir anlaşma yapılmadıkça ve bu 
hal bir kanunla tanınmadıkça bu imti· 
yaz mutlak olarak türklerin hakkı sa• 
yılmaktadır. 

T Cl§ınması yasak qya 
Hava gemilerinin taşıyabilecekleri 

eşya da bu kanunla tahdid olunmuş ve 
bazı ~yanın nakli şiddetle memnu sa
yılmıştır. Tayyarelerin hususi müsaade 
almadık~a taşıyamıyacakları eşya şun

lardır: 

Telsiz telgraf, telefon, sinema ve 
fotograf makineleri. 

Muhabere güvercinleri 
Patlayıcı maddeler, harb silahları 

YC mühimmat. 
İmal ve satışı inhisar altında olan, 

kendi kendine ve kolayca tutuşan, yan· 
gm çtkarmaya yarayan, zararlı ve teh• 
likeli gazlar neşreden maddeler ... 

Yasak bölgeler 
Hükümet, Türkiye hududları içincıe 

muayyen bazı bölgeler üzerinde het 
türlü uçuş faaliyetlerim menedebile• 
c.ektir. Bu bölgeler daha evelden hudud• 
lariyle ve sahalariyle beraber sarih bir 
surette tesbit ve ilin olunacaktır. 

Yasak bölge üzerinde uçuş için bak• 
h sebebler gösteremiyen gemiler derhal 
müsadere olunacak ve içindekiler de 
casusluk suçuyle en yakın müddei u• 
mumiliğe verilecektir. Bu mmtakalar 
üzerinde uçtuğu görülen gemilere önce 
kurusıkı ateş açılacak ve işaret verile• 
cektir. Eğer gemi bu ihtara riayet et• 
mezse, üzerine ateş edilerek indirile• 

cektir. 
Kanun genel olarak türk havaların· 

da muntazam seyrüseferi sağlayacak ve 
onun mutlak emniyetini kayıdsız ~e 
şartsız olarak garanti altına alacak ~1

1

1~ d }'dı l 
şekilde hazırlanmıştır. Yakm a 

1 
~a 

müdafaa bakanlığından Başbakan ıg 
sun\llacaktır. 
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W_/aJl 11jj{fj[i I Asi kuvvetler Madridi 
Almanya ve Cenubi 

Afrika 
A lma~ya il~ lna'ilterenin cenubi 

Afrıka domınyonu arasındaki mÜ· 
nasebetler son günlerd;, haylı gerginleş
miştir. Gerginliği doğuran ihtilafın ma
hiyetini izah edebilmt>k için cenubi Af· 
rika ittihadı dominyonunun eski bir al
man sömürgesine • cenubu garbi Afrika
ya • mandater sıfatiylc sahih olduğunu 
hatırlamak lazımdır. 

Büyük harb başlar başlamaz, alman 
sömürge İmparatorluğunun oldukça e
hcmiyetli bir parçası .,Jan cenubu garbi 
Afrika, lngilterenin bir dominyonu olan 
cenubi Afrika ittihad, tarafından istila 
edilmişti. Harbten soma milletler cemi
yeti, bu eski alman ııömürgesini manda 
altında idare edilmek üzere cenubi Af· 
rika dominyonuna vermiştir. Dominyon 
1923 senesinde alman uükümetiyle de bir 

itilaf imzalamıştır. Bu jtiJafnameye gö
re, Almanya eski sömürgesinin cenubi 
Afrika ittihadına intikalini kabul edi
yor. Dominyon hükümeti de orada ya· 
şayan üç bin kadar almanın, dillerini, 
ve harslarını muhafaz"l etmek için teşki
lat yapmalarını, ve bir takım haklardan 
İstifade etmelerini garanti ediyordu. 

Cenubi Afrika sömürgesinin manda
terliğini aldıktan ve Almanya ile de an· 
)aştıktan sonra cenubi Afrika dominyo
nu, sömürgeye geniş bir otonomi vermiı 

hala bombardıman ediyorlar 
Madridde hükümete ihanet eden bir 
teşkilat bulundu azası tevkif edildi. 

Madrid, 18 (A.A.) - Havas ajan
sının muhabirinden: 

Madrid'in bombardımanı devam et
mektedir. Şimdiye kadar bombardıman
dan 15 kişi ölmüş ve 40 kişi kadar da 
yaralanmıştır. Büyük çapta 3 obüs ay
ni zamanda Cortes meclisi binasının ya
nına düşerek 9 kişi öldürmüş ve 31 kişi 
yaralamıştır. Diğer mermiler şehrin mer. 
kez mahallelerine ve bilhassa Puetra de 
Sol ve Granvisa cihetlerine düşmüştür. 
İmdad tertibatı süratle faaliyete geçmiş· 
tir. Bombardımandan lıarab olan mahal
lelerde madcidliler müteessir fakat asabt 
değildirler. 

Polis, Franko Madrid'e girdiği z• 
man neşredilmek üzere bir beyanname 
hazırhyan 55 kişilik gizli bir teşekkii
lün azasını tevkif temiştir. Bu teşekkül 
asi saflarına geçmek istiyen bir kaç kişi 
nin tevkifi neticesinde meydana çıkmış
tır. Frankoculara Maıagacıa faştsr :seı"":-mı 

Miithiı bombardıman 

1 f/J1Jtııl@7iilf1' 
CUMHURIYETte Yunuı NacL "1 v. 

nıpa ve dünya politikaıında Sovyetler 
ru;;yası" mevzulu bat makaleıindc Rua
yarun ihmale gelmez bir kuvvet olduğu
nu söylüyor ve ıunlan ilave ediyor: 

"- Avrupada bazı ıiyasetlerin ih
mali caiz gibi gördükleri, diğer bazı:a
rının ise İstihfaf etmek istedikleri Sov
yetler Rusyası böyle bir memlekettir.'' 

T AN'ın başmakalesi Ahmed E nin 
Yalmanın Belgraddan günderdiği bir. 
mektubtur. Yalman mektubunda y..., 
gosfavya hassa alayı subayları klü
bünde verilen büyük !>ir baloya aid inli. 
balarını anlatmaktadır. 

Bu balodaki samimi havayı tasvir c.. 
4en türk • yugoslav anlapnasının büyülr 
ıbemiyetini tebarüz ettirmektedir. 

Ahmed Emin Yalman iki dost ve 
müttefik devletin her sahada tam bir 
mutabakat arzettiklerine bilbaısa ifaret 
ederek bu anla§lllallln dünya sulhu içi• 
oe kadar tesirli olducu üzerinde dur
maktadır. 

KURUN'da Aıım Uı Befand kale. 
sinde türk bayrağı batlığı alhnda yazdı
ğı baı makalede, ıeyahat eınaımda 
türk - yugoılav dostluğunun çok canJı 
eserlerine tahid olduklarını anlatarak 
Belgrad kalesine çekilen türle bayrağı. 
nın bu dostluğun en canlı tahidi bulun. 
duğunu söylemektedir. 

Diğer bütün fıtanbuJ l'azetelerinde 
de bu mevzua tahsiı eclilmİf uzun ya
zılar vardır. 

ve nüfusunu da İngiliz tebaahğını ka
bulde veyabud eski tebaalıklarını muha
fazada serbest bıraknııtlır. Üç binden 
azıcık fazla olan almanlar arasında iki 

Almeriyanın bombardımanı 

Almeriya, 18 (A.A.) - Bir asi tay· 
yaresi, 5 bomba atmıştır. Bombardıman 
neticesinde beş çocuk öl.nüş, bir kadm 
yaralanmış ve iki ev harab olmuştur. 

Madrid, 18 (A,A.) - Asilerin obüs 
topları ile yaptığı bombardıman, Mad. 
rid'in şimdiye kadar gördüğü bombardı
manların en dehşetlisi olmuştur. Rea. 

mi tebliğe göre, 71 yaralı vardır. Ölüle

rin adedi de büyük ise de bu hususta 
daha tasrihat yapılmamıştır. 

Kapitülasyonlar konferansı 1 bin dokuz yüz kadarı ingili:ı: tebaalığmı 
tercih etmiştir. lki yiiz elli kadar alman 
İse alman tebaalığmda kalmıştır. Sömür-
ge nüfusunun ancak onda birini teşkil 
eden avrupalılar, Amerika ve Afrikada 
kullanılan tabirle ''beyaz renkli insan
lar" arasında alınanlardan baıka İngi
lizler ve hollandalılar da vardır. Alman
ların bir kısmı, eski ~ebaalıklanru mu
hafaza etmekle berabea-, bu alman teba
aları bugüne kadar d.?vlet memuriyetle
l'inde kullanılmıılar ,,e alman dilinin, 
alman harsının muhatazası için İstedik
leri teşkilatlan yapmışlardır. 

Alınanyada Hitler rejimi iktidara ge

çinceye kadar cenubi Afrika ittihadmda 

bit- alman meselesi yoktu. Fakat nazı 
~~-uun ırkçılık prenıipleri, tıpkı 
aJ os ovanın komünistHk ideolojisi gibi, 

Bilbaoya zahire gönderilmiyor 
Londra, 18 (A.A.) - Bilbao'yu iaşe 

etmek üzere 40.000 sterling kıymetin
de bir vapur satrn almak için müsaade 
istihsal eden müstakil amele fırkasının 

reisi ve katibi James Makston ile Fen
ner Brockmay, bu parayı toplamak için 
halka hitaben bir beyanname neşretmit
lerdir. 

Makston, deniz yoliyle Bilbao'ya git
menin bir tehlike teşkil etmiyeceğini, li
manda torpil bulunmawğıru söylemek.. 

te ve 3 millik bir mesafe dahilinde va

purların himaye görecekleri hakkında 
Bask hükümetinden teminat alındığım 
ilave etmektedir. 

lapanyaya gönüllü 

Escurial cebhesinde, cumb,uriyetçiler 
ileri hareketlerine devam etmiş ve Atat. 
ya dağı civarında düşmanm muhtelif 
mevzilerini ele geçirmiştir. 

Layp:z.ig kruvazörü Cezayirde 
Cezayir, 18 (A.A.) - İspanyol su

larındaki alman deniz kuvvetlerinin ku
mandanı amiral Böhm Laypzig kruvazö
rü ile dün buraya geimiş ve makamları 
ziyaret eylemiştir. 

Öğleden sonra bu ziyaretler, amirala 

gemide iade olunmuş kruvazör gazete. 
ciler ve davetliler ve halk tarafmdan 
gezilmiftir. ;::an sınırlan dışında bulunan cermen 

ır na rnensub insanları nüfuzu altına 
ahnak isteyince cenuoı Mrikada vaziyet 
rnüşkilleşti.._Eski tebaalıklarıru mubafa· 
za eden iki yüz elli alınan nazi teıkilib 
kurdular. Hitler gençjik kunımu yapb· 

lar ve tahrikita başladılar. Eğer cenubi 
Afrika sömürgesinin alman olan nüfusu 
eski tebaahklarııu muhafaza eden bu İ· 
ki yüz elli insandan ibaret olsaydı, itti
had bir mesele karşıj{:nda kalmazdı. Fa
kat alman tebaası ingıiiz vatandaşlığına 
geçen üç bin kadar alman arasında da 
tahrikat yapmaya başldymca cenubi Af. 
rika ittihadı tedbir almayı lüzumlu gör
dü; yabancı tebaayı m~murluk ve siya
si teşkilat yapmak hı\kkından mahrum 
eden bir beyanname heşretti. işte Al· 
manya ile cenubi Ah ika ittihadı arasın• 
daki anlaşmazlığın &ebebi budur. Al-

Roma, 18 (A.A.) -· Kadikae on bin 
kişilik bir italyan gönüllü kafilesinin 
çıktığına dair ingiliz avam kamaraam
da yapdaq sorguyu bahis mevzuu eden 
Jurnal d'İtalya g~etes.i diyor ki: 

Alman bqkonaolosu, bugün Laypzig 

kruvazörünün burada bulunmaaı müna

sebetiyle bir danslı çay vermittir. 

lsvirre Fedarasyonu Reisi B. Motta Mı sır kapitülisyonları konlerall.Slnı açıyor 

h .. k.. etı' bu tcıtlbirleri iki bakım· man u um , · 
dan sakat bulmaktad r: 

1 - Mandanın şartlanna uygun ol· 

maması. 

2 - Cenubi Mrik,, ittihadiyle alman 
hükümeti arasında 1923 senesinde yapı· 
lan itilafa mugayir olması. 

Bu sebebler dolay.sıy)e Abr.anya, ce-

b• Af "ka ittihadma bir protesto na. 
nu ı rı "ka h""k"" • • C bi Afrı U U• tası göndermıştır. enu 
meti bu protestoya verdiği cevabta ya· 

. . d gayir olmadığını, 
pılan ışın man aya mu • 

b·ı· k" d m esas şarb olan ıdare 
ı a ıs man an k"I 

· · · untazaın şe 1 • mekanızmasının ıyı te m 
d .. .. . . t · -- -•··adiyle bu ted-e yurumesını emın JJ"Y&&• 

b . 1 . 1 d w b"f ,·rmı· .. tir 1923 an-ır erın a ın ıgını ı \;ol 'J • 

l ir ~~iu aşmasının şartlarına mugay • 
hakkındaki iddiaya gelince; cenubı Af
rika ittihadı, tedbirlerin yalnız almanla. 
rı istihdaf etmeyip butün yabanCı teb~
aya şamil olması dolayısiyle alman hu. 
kümelinin noktai na.•.ırrnı kabul etme
ınektedir. 

Bu cevabın Alman,tıayı tatmin ede
ceği çok şüphelidir. Çünkü tedbirler 
siyanen bütün yabancılar hakkında 
alınmış gibi görünm~kle beraber, haki· 
katte almanlan istihdaf ettiğine şüphe 
ycktur. Bununla beraber, cenubi Afrika 
ittihadı tıpkı büyük harb içinde Ameri
ka hü' ·'i,.,,~ti gibi, bu noktada hassas 

Şunu kati.yen söyleriz ki, 22,23,24 
mart tarihinde de bu limana hiç bir i. 
talyan gemisi girmemiş ve 25 martta da 
ancak bir İtalyan hastane gemisi liman 
açıklar.nda demirlemiştir. 

Bu gazete fransız ve sovyetler bir. 
liğinden mütemadiyen hükümetci ispan
yaya gönüllü ve harb levazımı gönde. 
rildiğini yazmakta ve bilhassa fransı.z 
tayyarelerinin nasıl verildiği hakkında 

etraflı malumat vern.ektedir. 
Diğer taraftan 28 ve 30 mart tarih. 

lerinde Marsilyadan değiştirilmiş olan 
gönüllüler üç grup halinde ispanyaya 
geçmişlerdir. Nisanın ilk günlerinde 
de dört ispanyol bir yunan ve bir fran. 
sız vapuru harb levazımı ile dolu olarak 
hükümetçi ispanyaya gitmek üzere mar
silyadan hareket etmiştir. 

Bir iapanyol maliyeciai 
ltalyaya gitti 

Roma, 18 (A.A.) - Tanınmış isıpan. 

•yol maliyecilerinden Juan Marş refa. 
katinde ispanya kıraliyet taraftarların.. 
dan dört kişi olduğu halde ayın 10 un. 
cu günü Napoliye çıkmıştır. Burada bir 
kaç ay kalacaktır. 

olmaya mecbuı·dur. Harb içinde aılen 
alman olan amerikaJıJar arasında epey
ce tahrikat yapılmıftı. Hatta bu yüzden 
bugün Viyanada sefil- bulunan alman a· 
taıemiliteri Von Papf'n Ameri~adan ib-

edilmişti. Bugün de Amerikada ya· 
raç 'kad .. 
pılan nazi tahrikatınm Amen a ıyı 

. bırakmadığı gazetelerde anlatıl· 
tesır • fri.ka 

kt dır Anlaşılıyol' ki cenubı A 
;11:ı a • 
d 

. nu da ayni vaziyet karşısında-
omınyo 

dır. Cenubi Afrika cio~ny~~~ tarafm· 
kib edilen siyasetan butun mesu· 

dan ta ·~· d ib 

Bu münasebetle gazetelere verilen 

bir tebliğde şöyle denilmektedir: 

Laypzig kruvazörü, mahalli lransu 

makamları ile temasa girmek üzere, Ce

zayire gelmiştir. Zira, fransız hükilmeti, 

Cezayir limanını ispanyol kontroluna 

iJtirak edecek olan alman kuvvetlerinin 

emrine üs ve iaıe merkezi olarak ver
miştir. 

Macaristan' da 

Sağcılar mutlak 
rejim istiyorlar 

Macar Başbakanr B. Dranyi 

Budapeşte, 18 (A.A.) - Sağ n aşı. 
sa<7 cenah partilerinin şefleri c!üıı ak~ 

"' şam hükümct partisi şeflerinden bazı 

Mısırlı delegeler lsviçre Federasyonu Reisi B. Matta ile beraber 

Montrö, 18 (A.A.) - Kapitülasyon

lar konferansının ilk haftası zarfrnda e- Tür~ Dil 
sen samimiyet havası, ihtilaflı noktala

rın halledileceği hakkmdaki ümidleri 

Kurumunun 
matematik bilginleri 

şerefine verdiği ziyafet kuvvetlendirmektedir. Encümenlerin, 

pazartesi günü toplandıkları zaman, 

fransız murahhası Max Hymans tarafın· 

dan muhtelit , mahkemelerdeki ecnebi 

hakimlerin yerine mısırlı hakimlerin 

geçmesi hakkındaki teklifini kolayca 

kabul edecekleri zannedilmektedir. 

teşekkül eden müfrit sağ cenah gı upu 

feshedilmiş ve reis binbaşı Szalasy tev. 

kif. olunmuştur. İçtimada haızr bulu. 1 
nanlar Szalasy'nin ismi teliiffuz edildiği 

zama.1 alkışlamışlar ve Macaristan bas. 

bakanı Dranyi'nin ismi geçtiği zaman 

da söylenmişlerdir. Hatilıler bütün müf. 

rit sağ cenah kuvvetlerinin tek bir par. 

(Başı 1. inci sayfada) 
tür bakam B. Saffet Arıkan, genel sek. 
reter adına B. Hasan Reşid Tankud söı: 
almışlar ve terminoloji hıuırlamak hu.. 
susunda türk bilginlerinin sarfettiğl 

gayretten şükranla bahsetmişlerdir. 

1stanbuldan bu maksadla davet edil
miş olan riyaziye profe~örü B. Kerim E
rim türklerin riyaziyeye olan hizmetleri 
hakkında çok dikkate değer sözler söy .. 
le~iştir. B. Kerim Erim Atatürkün aç
tıgı nurlu yolda türk ilminin layik oldu.. 
ğu istiklale kavuşması kanaatini kuvvet· 
le ifade etmiştir. 

r tini lngiltere takabbül ettıgın en : 
ıye ·ı Al ya arasındaki 

tilaf, lngiltcre ı e ·~an . . 
.. betl<>rİ müteeseır etmıştir . 

]arının iştirakiyle bir içtima akdetmiş. 

lerdir. 

ti halinde toplanmasını ve mutlak bir 

rejimin kurulmasım temin için sosyal 

islfihat vücucle geterilmc k iızere hare. 
kete ge~iJmcsini is~emişlerdir. 

~~ndan sonra türk ilminin büyüle 
hamısı ve rehberi Atatürke kurumun 
minnet ve tazimlerinin arzını kültür 
bakanımızdan rica edilmiş ve toplantr 
başladrg ı gibi sonuna kadar .şıklı, iç. 
ten ve hcyl•canl ı bir hava içinc..e b'-!I • a
kit sona ermiştir. munase " A. ş. ESMER Aynı gün ''milli rade., ismi altında 

.. 
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A vrupa .,;e hıristiyanlık file.minin 
bir kısmı türk mefhumunu an

cak harb. darb. isti.li. akın. top, tüfek, 
ateş ve infilak mefh m ari le mütera
dif addederlerdL As larca devam eden 
salip ve hilal münazealarırun tevlid et
tiği bu ruh haleti maalesef. zam~
za da intikal etmiştir. Bu ruh haleti i· 
çinde bulunanlar, Orta Asyada bundan 
binlerce ; ıl önce büyük bir medeniyete 
sahih olan türkleri. diger bir t;li(ını 

miıslüman kavimlerle karıitırmışlar, 

hepsini toptan aynı m2llaya almı~ardı. 

İslamiyetin ziruh mahlôkilt tasvir
]erine taraftar olmamasına rağmen en 
eski zamanlardanberi muhtelif islam 
milletleri arasında bilhassa türk mille· 
tinde resim .zevki ve bu zevkde canlı 
mevcudat tasvirlerinin yapıhnast lcz:ı.e
ti tevessü ve inkişaf etmiştir. 

Bu inkişnf, şiir, nesir Te rrmsiki ,;bi 
resim sanatmda da bir cih~ten kendini 
göstermiştir. 

Müslümanlık aleminde tabiat, pey
zaj, cansız cisimlerin resimleri ile gü
zel yazı dul'gunun en bedii, en beliğ bir 
surette tercemanı olmuştur. 

Mikel Anjelonun eserleri, nastl hı
ristiyanlığın mukaddes teslis akidesini 
canlandırmışsa, mesela, türk ırkına 

mensup olan Ş-Yh Hamdullahm besme
lesi de öylece islam akidesini canlan· 
dırmış.tır. 

Bu arada Endülüs arablarının vüc.u· 
da getirdiği eserleri bir tarafa b:rraka
rak türklerin yarattıkları, yazı, resim. 
minyatur, mimari eserleri anmakla 
iktifa edecegiz. 

Prizren"iu Sinan Pa5a ve Saraye'\'o
nım Gazi Husrev Be) camile • le Koca 
Sokollu"nun maskatı re"si olan Bosna
nm Cişe0rat kas bas ndaki büyuk türk 
miman Sin:ın'm köprüsünü bu babtaki 
bin1erc:.e m"sal aras da en esaslı olarak 
zıkrediyoruz. 

İki sene evel İs!avonya"nm Osiyek 
şehri yakmmda Drava nehrinin bir kı-

yamda ya ılan tathir ameliye°si esna
amda suya ço1mıüş :ı şap bir köprünün 

lıakayası keş:folunmu ve vukuf erbabı 
köprünün Kanuni S eyman"m Siget

v.:ır akmı csnasmda yapıldığına ilmi e
aaslara istinaden karar vermiş n köp-

runün b3r.i ve m:ma.."l:l.lll cihanşümul 

f(ihret s "bi türk e l .. dı mimar Sinan 
oldu~una sarsılma:: bir katiyetle hük
metmiştir. 

İslami} etten evel ve sonraki türk 
mi~lık: san:ıtma phid olan Anadolu-

da ve Orta Asya"da ) üz binlerce ma

mureler ve abideler vardır. İddiamız; 
Avrupa e Amerika bilgin.erinin eser
leriyle sabittir. 

Pculi~la zulmiine rağmen inkqal 

P J1şahlann en muzlim istibdad 
idarelerinde bile fitretlerindeki 

a:ı:ıat. zev~ ve kabili) etlerini gösteren 
türlder; yuce Atatürkün mrsud rejimi 
altmda röonanslarmı idril: ettikten 
aonra da büyük bir faaliyetle bu güzel 
aanatı inkişaf ettirmekte muvaffaki
yetler göstermişlerdir. 

Ulu Önderin milletine kafll irad 
buyurdukları hitabelerinden birinde 
türk ulusunun güzel sanatların her şu
besinde şanlı mazisine layık mevcudi· 

T efr1ka o. 11 

(Dil Köşesi l 
.. Sadece Milletler cemiyetine bel 

dayayıp da .... , 

Belgra 
• 

erı en 
r dyos nda 
·r konferans 

BiBLiYOGRAFV A 1 
Kömür hakkında bir 

broşür 
Maden tetkik: ve araması tarafından 

kömür sergisi münasebetiyle kömürün 
tarihinden, dünya kömürcülüğünden 

ve Türkiyedeki bütün kömür madenle. 
rinden bahseden bir br<>lür neşredil. 
miştir. 

- Açık Söz•den -

"Bel bağlamak,. tabirini "bel daya• 
mak., şekline sokrnak çok çirkin olu· 
yor • 

.., . ... 
"İlim kadar sonsuz büyük Himidin 

ölümü, bütün kaym.k ve verimleri} le 
Himidiz.mi.n duruşu oluyor • ., 

Türk ır 'ının 
istidadı ve 
bu yoldaki 

r-·· Belçad .:ad;~d:;~--~~·1 
: lav muhanirlerinden Süley- i 
E man Y asiç türk güzel sanal- i 
i la.r seFgisinin açılışı dolayı- i 
~ siyle bir konferans vermiıtir. i l Bu konferansın güzel kısımla- i 
: nnı sütunlanmıza alıyoruz: i . . .. --·-·-···--··-······---····-·-·-····· 
yet göstermeğc çal~ tavsiye olun
muştur. 

Haliskarın emir ve dileğini ken isi 
için ulu b:r vazife sayan türk nnlleti, 
türk gençliği derlıal yorulmadan çaıış. 
mağa kO.) UlmUŞ ve bu ana kadar dikka.. 
te değer eserler yaratmıştır. 

'Güzel sanatlar mektebJeri yeniden 
kuruluı- gi.bi ıslah edilmiştir. 1stanbul
dıt asri gürcl sanatlar akademisi teşkil 
olunmuştur. Bütün orta mekteblerde 
de güzel sanatlara büyük bir ehemiyet 
verilmektedir. 

Yuksek bir kültur sahibi olan Tür
kiye cumhtuıyetinin kıymetli Iaarif 
Vekili Saffet Ankan müstakbel türk 
güzel sana nesi1lerine Avrupa ı.anat 

ve zevkini a lamak için A vrupadan gü
zide profesorler getirtmiştir. 

Bu hususta Tur kiye cumhuri} eti en 
doğru ve en guzel yolu tutmuştur. 

Yeni Turkiye'nin sanat ve zevk a
damlarının bu sahada harikulade mu
vaffakiyetler istihsal ettiklerini dinle· 
yicilerimize arzetınekle derin bir zevk 
duyuyorum. 

Yeni tiirlı sanatının tuttuğu yol 

A srl Turkiye güzel sanatı eski ve 
yeni ekol prensiplerini gütmi. 

yerek her ikı devrenin güzideliklerini 
benimsemiştir. 

Hatib, burada Hindistandaki büyük 
binalara vanncaya kadar eski türk sa
natındaki güzelliklerin de yeni tü!'k sa
natı üzerinde tesir icra ettiğini teba-rüz 
ettirerek demiştir ki: 

- Tutulan çığ r ve başlan.an hamlenin 
devamı neticesinoe bizden sonra gele
cek: ilk nesillerin türkün pek yakm bir 
atide vatanına entrcnasyonal sanat .ale
minde pek yüksek bir mevcudiyet te
min edeceğine ~d olacaklarına ci'ıp

he yoktur. 
Biz; bu parlak istikbali müjdcle

mekle derin bir sevinç duyuyoruz. 
Bütün bu ccreyanlotr ve bu ccrcyan

lann ncticcs·nde alman semereler ulu 
Atatürkün vücuda getirdikleri inlııla

bm türk ulusunun kalbinckn, keneli 

milli cevherinden çıktığını, kendisine 
zorla kabul ettirilmediğini ispat ediyor. 

Kemalist Türkiye her şeyde ve her 

güzel sanat 
Kemalizm.in 
başarıları 

sahada sayinin mcsud ve bariz RlDCfC• 

terini durmadan ve yorulmadan mede· 
niyet cihanının tetkik ve takdirlerine 
arucliyor. 

Anupanın·muhtelif medeniyet mer
kezlerinde sergilere, panayırlara, fu
arlara iftirak etmekte olan yeni Tür
kiye birçok dost milletlerin mcmlcket-
1-rinde tiirk kemalinin, türk aanat ve 
bilgisinin sergilerini açıyor. 

BelgradJa açılan urgi 

B u kabilden olarak cumhuriyet 
devrinin genç ressamlarından 

birkaç Bayan ve Bay'ın tabloları sergi 
halinde şimdiye kadar Rusya'nın Mos· 
kova ve Kiyev şehirlerinde ve dost ve 
müttefik Romanya ve Yunanistan payi· 
tahtlarında teşhir edilip sanat ve ten· 
kid ehlinİn takdirine mazhar olan bu 
eser ve tablolar sevgili Belgradımıza, 

Türkyenin dost ve müttefiki olan Yu· 
goslavya kırallrğmın devlet merkezine 
nakledilmiştir. 

Sergi; yagh boya resimlerden, gü
zel yazı levhalarından, harita ve kroki· 
lerden ve eski ve yeni basım eserlerin
den mürekkeptir. Harita ve krokiler a
rasında Belgrad'rn 15 inci asrı ikinci 
yarısına aid bir harita da bulunmakta· 
dır. 

Türkiye Cumhur başkanı Ekselans 
Atatürkün ve Yugoslavya saltanat na
ibi Son Altesse Royale Prince Paul'ün 
yüksek himayeleri altmda bulunan 
bu sergi Türkiye cumhuriyet 
hükümetinin kıymetli başvekili İsmet 
İnönünün memleketimizi ziyaretleriyle 

şereflendrdikleri bir anda nisanın on 
dördünde Prince Paul'ün nefis sanat
lar müzesinde açılıyor.,. 

Hatib, burada sergiyi idare ve hima
ye edenlerden bahsettikten ve B. Salah 
Cimcozun liyakat ve iktidarını övdük
ten sonra diyor ki: 

- Gazetecilikten yetişen Salah Cim
coz 1908 senesinde meşrutiyetin il5nı
nı müteakip mizah .. Kalem" gazetesini 
ç.ıbrmağa. başla.ım~ ve saltanat devrin
de de İstanbul mebusluğunu yapmış

tıI. 

S.La.h Cimcoz; İstanbul hukukundan 
mezun nefis sanatlar sahasındaki ikti-

dar ve nüfuzu ile tanmmJl cumhuriyet 
Türkiycsinin pek güzide ricalindendir. 

Tablolara dair 

O tuz üç türk ressamının tabloları 
Belgrad sergisinde teşhir edili

yor. Bu tablolar arasında Melek, Mela
hat ve Hale Asaf gibi türk kadın res-

Maden kömürü, dünya kömürcülü
ğü hakkında toplu bir malümat elde et
mek istiyenkre tavsiye tderiz. 

M. T. A. 
Maden Tetkik Arama 

Enstitüsü yaymı 
Memleketin en dolgun mündericatlı 

en güzel baskılı mecmuası. iki ayda bir 
çıkar: 

Türkiye ve dünya madenciliğinden 
en doğru, en yeni, en fenni ha.berlui 
verir. 

Memleketin madene.iliği hakkında 

yerli ve değedi etüdlcri ihtin eder. 
Bu yılm ikinci say1$ı gayet gürel 

bir kap içinde çıkınıttır. 

KÜÇÜK DIŞ HABERLER 
X M.aır lmıdı: - Mısır kıralı 

Faruk Pari~ ıel.ı:ıUıtir. İki gün 
sonra Londraya hareket edecektir. 

x Bir kamiinist ıneCmaası: -
Pariste La Comün ismindeki hafta
lık komünist me<:muası baklanda or
duyu itaatsızlığe teşvik ettiğinden 

dolayı takibata başlanmıştır. Polis 
mecmuanın merkezinde araştırma. 
lar yapmış, son nüsah511JI topla
mrşt rr. 

X Roma'nın yıldönümü: - Ro
ma şehrinin tesisinin yıldönümü 

münasebetiyle inş.ı edilen stüdyo
larda 21 nisandan itibaren dü~e·

nin oğlu Vittorio Musoiini tarafın
dan italyan havacılığının şerefine 
bir film çevrilecektir. 

samların eserleri de bulunmaktadır. 
Bayan Mclek'in kadın portnsiylc i

ki natür mort'u, Bayan Melahatin kadın 
portresi ile oto portresi ve Bayan Hale 
Asafın portresi bilballıSa göze ~pmak-

tadrr. 
Bay ressamlardan Çallının Atatür· 

lrii ile Hasan Fahrinin Te F.frd Gür'iin 
harf inkılabı tabloları cumhuriyet dev· 
ri semerderinin ·sanat ve şümulünü tas· 
vir etmektedir. 

Cemal Said, Eren Eyüb oğlu, Eşref, 
Turgut, Halil, Malik Arsal, Mahmud 
Cemal, Nurullah Berk, Nusret, Bedri 
Rahmi, Ali Karsan, Ali Halil, Arif Be
dii, Saib, Bursalı Şefik, Ziya, Elif Na
ci, Nazmi Ziya, mebus Şevket, Sami, 
Hikmet, Ali Avni, H. Vecihi, Hamık 

İsmail ve Feyhaman gibi sanatkarlar 
da tabiate, peyzaja, şarkın kabristanla
rına, portrelere ve şadırvanlara miite'al
lik her biri türtc: sanatı ncfisesinin bi
rer lisanı beragırti olan tablolarını yu
goglavlann takdir nanrlarma arudi

yorlar. 

Dost ve müttefikimiz olan genç ve 
müterakki Türkiye cumhuriyetinin sa· 
nat ve medeniyet sahasındaki yiik'!'Ck 
terakkisini bizzat görmek ve ba sanat 
ve medeniyetin takdirle hayranı olmak 
için Prince Paul müzesinde açılan t\irk 
güzel sanatlar ve neşriyat sergisini hep 
birden ziyaret edelim. 

- Açık Söı'dcn -

Bu cümleden bir mana ftlrarabr7e
nin lütfen bize bildirmesini rica ede· 
riz. 

* "Gazeteniz okuyucularına verimli 
yazı okutmak .. ,. 

Yazının verimlisi nasıl rolayor, öğ
renmek isterdik. 

* "Edebiyatçıların, asli mesleklerin· 
den ayrı sahalarda kendilerini harca· 
mamaları ve bütün çalışma zamanlarını 
edebi sahaya hasredebi)meleri için, dev
let tarafından bu işle vazife!endİrilmiş 
birer memur haline getinünesi, muay· 
yen bir aylığa bağlanmalarr.,, 

- Ulus'tan -

Faili cemi şeklinde olan getirilmek 
ve bağlanmak fiilleri biri müfred, diğe· 
ri cemi ~eklinde yazılmıştır. ''Getiril
mesi,, yerine "getirilmeleri,, denilmek 
lizımcfı. 

Çocuk Haf tası 

23 Nisanda başlıyor 

ISTANBULDA 

ULUS her sabah tayyare ile lstan
bula gönderiliyor. Ôğleyia lstanbalda 
atıpn yapıldığı yerler: 

KOP RO: Kadtköy iskelesi 
BEYOOLU: Haıtet ıubeleri 
BE.YAZIT: Tütincü Hamdi 
SULTANAHMED: Tütüncü Ki.mil 

lws tncümeler Jri.iliiplaımuinin 
13 iincii cildi 

Her münevverin okuması 
li.z.tmgelen bir eser 

B·ı· . ı ınmıyen insan 
Çıktı 

Yazan: Dok.tar Aleksi Karel 

Tiirkç~ Ç'tV'irell: Na.suhi Baydar 

Ulus Basımevinde ve büyük 
kütüphanelerde satılrr. 

ta ciddi bir çehre takınarak devam. B~u 
senin ne nezaketinden, ne de mcrhametın
den beklemezdim. 

Oberon dedi ki: 
- İşittin ya, Lisanderle Dcmetrius, ~ir: 

birleriyle dövüşmek için ormanda elverış~ı 

Yazanlar:~ Çeviren: 

teu, alay ettirten sen değil misin? Sonra 
beni ayağı ile iten aşıkın Demetrius 
da gene senin teşvikinle ,galiba, bana sevgi
lim, canım, tanrım, meleğim gibi sözlerle hi
tab ediyor. O benden nefret ettiği için eğer 
sen onu benimle alay etmeye kışkırtmamış 
olsaydın, bana kendiliğinden böyle sözler 
söylemezdi. İnsafsız Hermia, en aziz arkada
şını hırpalatmak için bu adamlarla söz birli
ği ettin, öyle mi? Seninle mekteb arkadaşı 
olduğumuzu unuttun mu? Seninle ne kadar 
zaman aynı minderin üzerinde oturmuş, bir 
ağızdan aynı şarkıları söylemiş, iğnelerimiz
le gergefte aynı çiçekleri işlemiştik. Sonra 
birbirine yapışık iki sapta büyüyen iki kiraz 
gibi birbirimizden pe.kaz ayrılarak büyüme
dik mi? Hermia, benim gıl>i bir arkadaşım 
küçük düşürmek için bu adamlarla birleş
mek, ne bizim dostluğumuza ne senin kızlı
ğına yakışmazdı. 

Helena ile Hermia birbirleriyle böyle öf
keli öfkeli konuşurlarken Lisander i!e De
metrius, Helena'nın sevgisi yüzünden \Jirbir
leriyle döğüşmek üzere onlardan ayrılıp or
manın içerlerine doğru gittiler. 

bir yer aramaya gittiler. Şim~i s~~ ~red~: 
yorum. Bütün ormanı koyu hır sıs ıçınde b 
rak. Bu iki 3.şık yollarını şaşırıp dö\TÜŞ~~k 
üzere birbirlerini bulamasınlar. Birbirlerınill 
seslerini duymalarına eng~ ol ve yapacai~ 
hilelerle ikisini de seni takıbe mecbur et. i 
kisi de senin sesini kendi rakiplerinin ses 

Mary ve Charles Lamb Nurettin ARTAM 

Orta - yaz gecesi rüyası 
Hclena, gördüğü vaziyet karşısında şa -

şıp kalmış, Lisanderle Demetrius'un ve bir 
zaman yakın dostu olan Hermia'nm si1;d~ir -
liği edip kendini alaya aldıklarını sanmıştı. 

Hermİa da Helena kadar şaşıp kalmıştı. 
O, evelce kendisini sevmiş olan Lisander ile 
Demetrius'un şimdi niçin Helenayı sevdik
lerini bir türlü anlayamıyordu. Bu vaziyet 
Hermia'ya alay gibi de gelmiyordu. 

Şimdiye kadar daima birbirlerinin en a
ziz dostu olmuş olan iki Bayan, şimdi bir-
birlerine ağır ağır sözler söylemeğe başla
mışlardı. 

HeJena: 
- M.e ·hametsiz Hermia, dedi:, Lisander'i 

ben;.ı1 ;ırlrnmdan yollayıp benimle eğlendir-

Hermia dedi ki: 
- Senin bu hararetli sözlerine hayret e

diyorum. Ben seni küçük düşürmüyorum: 
senin beni küçük düşürdüğün görülüyor. 

- Hala oynayan oyunda sebat. Gö~ et
meler; şakada ve beni fena mevkie kovmak-

Kızlar, iki gencin de oradan uzaklaşmış 
olduklarım görünce yeniden ormanın içinde 
yorgun argın sevgililerini aramağa çıktı!ar. 

Onlar da oradan uzaklaşıı- uzaklaşmazı 

bu iki Bayanın kavgalarım dinleyen peri kı
ralı, Puk' a dedi ki : 

- Puk, bu senin ihmalciliğin yüzünden 
oldu; yoksa bunu bile bile, istiye istiye mi 
yaptın? 

- Bana inanınız ey gölgeler kıralı, bu 
benim hatam yüzünden old\L Siz bana deli
kanlıyı üzerindeki atinalı harmaniyesinden 
tanıyacağımı söylememiş miydiniz? Bunun
la beraber, ben, ~in böyle olmasına esef et
miyorum. Böyle biraz çekişmeleri fena olmı
yacak. 

- - • "ki . i de sansınlar. Göreyım sem, bu ışe, ı sın uJl 
yerlerinden kımıldanamıyacak kadar yor~ıl<"' 
düşürünceye kadar devam et. Uykuya var .. 
lan zaman. Lisander'in gQzündeki ''aşk u~a .. 
resi,, ni sil. O zaınaJly o. Helenaya ~§1 ~:r .. 
duğu yeni sevgiyi unutacak, Hermıa ya ud 
şı olan sevgisine dönecektir. O %aman vi-. 
güzel Bayan da sevgilileriyle b~luŞU~ :esa"' 
~cekler gördüklerini korkulu bırer ruY . 

1
• c:.. 

r- , . e gır :ı, 
nacaklardır. Haydi, sen çabucak bu ı§ gidil' 
ben de Titania nasıl bir işık bulmuş, 

onu göreyim. (Sonu var) 
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Düsünüsler . , 

ı!!~~y!.~~lt~ ~ ,0y~ ~,~!.~!lbö,~t~1ol;:khl:: . d Halbukı bence, Y e purda veya lokantada olsun, daıma ho- zım ır. . ' .
1 

b . artık .r.an· 
. k.. dün degılse bı e ugun , ;-

şumuza gitmeyen ve şikayetimizi mucıb um, 
olan bir haldir. Fakat tiyatronun daima lıştır. t ak de 

Şehrimiz~ bir sahneyi yaşa ac • 
boş kaldığı, hiç rağbet görmediği, bu de kalabalıktır Bu kalabalık ara-
rağbetsizlik yüzünden yaşayamadığı rece · h · d du 

sında tiyatro ihtiyacını da. a. zı~~ e • 
hakkında o kadar çok şey dinlemişizdir d e ce 
ki, bfı. tiyatromuzda izdiham yüzünden yan entelektüeller nisbctının ıg r .. T -

hirlerimize nazaran fazlalıgı da, goz • 
hadise çıkmış olması haberi, canımızı den ırak tutulmamalıdır. Ankara, dev • 
sıkmak şöyle dursun, bizi memnun e· let müessesesi olmasına lüzum kalma -
den bir hakikatin ifadesi olmaktadır. dan da, hususi bir tiyatroyu koynunda 
Hususiyle, bu izdihamın, en kıymetli · ıa besleyebilir. Ancak bu tıyatro.~un, a .• 
sahne elemanlarımız tarafından oyna • kasına layık olması şartiyle. Boyle ~ır 
nan yüksek değerde bir eserin temsili sanat müessesesinin devletten, beledı -
esnasında vukua geldiği göz önünde tu· d h t•• r· ko yeden ve halkevimiz en er ~r _u • 
tulursa! d laylıkları göreceği de pek tabııdır. Fa· 

Bir haftadır, geceleri beyaz per e. • kat böyle kıymetli bri sahneyi vücude 
nin kaldırıldıg~ ı sahnesi İstanbul şehır 1 d t d ı'k e getirecek eleman ar nere en e ar • 
tiyatrosunun temsilierine kucak aç·a·n b d dilecektir? Asıl mesele u ur. 
Yeni Sinema'nın gişeleri, Strindber.~ ın 

ume İstanbul Şehir Tiyatrosunun iki 
Ertuğrul Muhsin tarafından tere 
edilerek sahneye konulan ve baş rolü kısma ayrılması, gençlerin İstanbulda 
bizzat kendisi tarafından oynanan ''Ba- bırakılarak, teessüs etmiş şöhretlerden 
ba" isimli dramını görmek istiyenleri, mürekkeb bir trupun Ankara Şehir Ti-

d ı d' geri r.e - yatrosunu vücude getirmesi için bir pro-günlerce, "yer kalma 1 .,, ıye ~ 
virmek mecburiyetinde kalmıştır. İlk je tasarlandığını işittik. Böyle bir ta· 

k is savvurun hakikat olmasını canla başla oynandığı, daha doğrusu oynanma • 
tendiği gece kalabalığın nizamı bo. 
zacak bir hadde varması yüzünden tem
sil tatil edilmek icab etmiştir. 

Bunu, memleketimizde tiyatroya 
karşı alfikanm. kısa zamanda. ne . ka~ar 
fazlalaşmış olduguna bir dehi dıye zık
rederken bu vesileden faydalanarak 
Ankaram'ızm tiyatrosuzlubuna ve haki
katen çok hissedilir bir hale gelmiş o· 
lan tiyatro ihtiyacına burada bir kere 
daha işaret etmeden geçmiyelim. 

Ankarada bir tiyatronun kurulma -
sına kar ı mevcud en biiyı.ik engel, hii • 
kümet mcrkezimi in müstakil bir tiyat-

temenni ederiz. 
Şimdilik halkevi salonunda temsil • 

!er verebilecek o an böyle bir sahne, heır. 

müstakbel devlet tiyatromuz için bir te· 

mel olur, hem de Ankarada modern bir 

tiyatro bin sı kurulması işini hızlandı· 

rırdı. 

Her halde, Ankaramızın tiyatrosuz • 
luk derdine bir çare bulmamız, bükü • 
met merkezinin medeni şehir olmak ba· 
kımmdan bu büyük eksiğini telafi et • 
memiz artık bir zaruret olmuştur. 

, YAŞAR NABİ 

ULUS 
GiinJeliJı 

Türkiye-lran 
(Başı 1. inci sayfada) 

ganistan dostluk ve saldırmazlık 
misakı akdi maksadiyle yapılmak
ta olan görüımeler bitmiıtir; bu 
vesikanın pek yakında imzalandı
ğını görmek yalnız bu komıu 
memleketler arasında değil, bu gİ· 
bi a•ndlaımalarla birbirine bağlı 
olan Yakın ıarkta ve Balkanlar
da derin bir memnuniyet uyandı
racak ve bize bütün bunları hatır· 
latmış olan Dış Bakanımızın seya
hati ise bu umumi memnuniyeti 
bir kat daha artıracaktır. • °" 

Mahkeme masrafları için bir karar 

Adliye harç tarifesı kanununun yü
rürlüğünden evvel ve sonra mahkeme. 
lerce hükmedilen devlete aid ilam harç. 
ları ile mahkeme masraflarının tahsil 
şekilleri hakkında maliye bakanlığı def. 
terdarhklara yeni bir emirde bulunmut 
tur. Bu emre gtire adliye harç tarifesi 
kanununun ıyürürlüğünden evvel hükme
dilmiş ceza ilam harçları ''mahkeme mas. 
rafları,, eskisi gibi icra dairelerince re. 
sen takib ve tahsil olunacaktır. Takib
edilmiyen sulh hukuk ilam harçları ''mü 
eccel harçlar" tahsili emval kanununa 
göre takib ve alınacaktır. 

Atina Üniversitesinin 
100 uncü yıldönümü 

Atina, 18 (A.A.) - Atina üniversi
tesinin yüzüncü yddönümü şenlikleri· 
nin ilk günü olan dün akşam, Avrupa 
ve Amerika ünivresiteleri delegeleri, 
üniversitenin büyük salonunda topla
narak bugünkü toplantıda söz söyliye· 
cek hatibleri seçmişlerdir. Saat 20 de 
delegeler, Atina üniversitesi terefine 
yapılan muazzam fener alayında hazır 
bulunmuşlardır. 

Bu sabah saat dokuzda büyük kili

sede yapılan ayinden sonra. dele eler, 

üniversitenin büyük salonunda toplan

mışlardır. Bu toplantıya bütün nazır

lar, elçiler heyeti ve askeri ve sivil bü· 

tün yüksek devlet memurları da iştirak 

eylemiştir. Bilahare kıral, refakatinde 
ailesi erkanı ve bafbakan Metaksas ol
duğu halde .. ıona plmif ,,., alkJtlarla 
karşılaıunıfhr. 

İlk olarak aö.z alan kıral, ezcümle 

demiştir ki: 
- Milli üniversitenin kurulufunun 

yüzüncü yıldönümünü kutlayan mille
tin sevincine bütün kalbimle İftirllı: et· 

melı:teyim. Delegelere samimi surette 
hoş geldiniz derim. Onivensitenin mem
lekete yaptığı yüksek hizmetlerden do
layı millet, üniversiteye minnettardır. 

Bund&ıı sonra difer nutuklar hqla

Dll§tır. Türkiye namına B. Muzaffer 

Göker söz söylemiftir. 
Atina ve Akrepol bu münasebetle 

battan başa donanJDJftJr. 

23 Nisan 
Size çocuğu düşündürecek haftanın 

başlangıcıdır. 

ı Haf ay anayasası için 

B. Menemencioğlunu 
gazetemize beyanat. 

(Başı ı. inci ı:ayfada) 
tir. Ancak bu, diğer murahhasların vere
cekleri projelerin göriiJülrniıYeceği ma. 
nasını tazammun etmez. 

Ayın 22 sinde Cenevrede yapılacak 

olan toplantıda okunması esasen bitiril. 
miş olan statüyü yeniden ele alacağız. 
Milletler cemiyeti kararlarım tatbik mev
kiine koyacak metinleri hazırlayacağız. 

- Suriyenin milletler cemiyeti ve 
fmansız hükümcti nezdinde Hatay ana
yasası üzerinde ban tadi1't yapılması 
hususunda tetcbbüalerde bulunduğu an
laşılıyor. Bunun hakkında ne düJÜnü
yor sunuz? 

- Burada Suriycnin yapacağı bir ta
leb mevzuubahs değildir. Çünkü mesele 
Türkiye ile Suriye arasında bir ihtilif 
mevzuu değildir ki Suriyenin aöyliyebi· 
leceği her hangi bir söz olabilsin. Biz, 
1921 de Hatay erazisini Suriyeye ver
medik. Biz Hatayın Suriyenin bir parça· 
sı olarak tanınmasını hiç bir vakit kabul 
etmedik. Nihayet, milletler cemiyeti ka
rariyle Hataym kati rejimini tesbit edi
yoruz. Bu işin Suriye istiklaliyle alaka
sı yoktur. Cemiyeti akvam komitesi de 
Suriyenin her hangi bir isteğine muha. 

tab olamaz." 
- Bu görüşmeler ne kadar sürecek· 

tir? 
· - Milletler cemiyeti konseyinin 

komitemize verdiği vazife 27 ikinci ka
nun tarihli kararının tatbik sahasına 

konmasıdır. Metinlerin gelecek konsey 
içtimaından evel hazırlanması ve konse
ye verilmesidir. Binaenaleyh biz, metin
lerimiz imli, o karardan inhiraf etme
mek şartiyle yapmaya ve saniyen gele
cek konsey içtimamdan evci hazırlaya
rak konseye arzetmeğe mecburuz. Ge· 
lecek içtima da 24 mayısta olduğuna gö
re komitemiz vazifesini bu tarihten en 
az on gün evci bitirmeğe mecburdur. 
Ve öyle tahmin ederim ki bu kadar 
müddet de mesaimizin ikmali için ta· 
mamen kafi gelecektir.,, 

- Hatay anayasası milletler cemiye
ti tarafından tasdik edildikten ne kadar 
müddet sonra tatbik mevkiinc konula
caktır? 

"- Bu meriyet tarihinin bqlangı
cmı milletler cemiyeti ko118Cyi tayin C• 

decektir. Bu da orada manda idaresi 
fek edilmeden evel tatbika başlanmıf 
olacaktır. Hali hazırda manda idare
si Süriyede ve Lübnaııda devam etmek
tedir. O uman bu idare Suriycde ve 
Lübnaında ne gibi bir rol alırsa Ha
tayda da aynı rolü alacaktır.,. 

- GörüfD1eler ve müzakerelerin ne
ticeleri hakkındaki kanaatinizi lütfe
dermiainiz ? 

"- Ben kardef Hatay türklerinin 
en tabii hakları olan mesud idareye pek 
yakında kavupcağına sarsılmaz bir 
imanla kani olarak bu ifi görüpıeye gi

diyorum. Bütün kuvvetimle zaten ta· 
haklı:ukundan emin olduğumuz bu me
aud hadisenin hakikat sahasına çıkarıl
masına ç.ahşacağnn.,, 

Cenevredeki komite bclçikalı pro
fesör B. Bourten'in reisliğinde türk 

eksperi B. Numan Rifat Menemencio • 
lu, hollandah B. Kollin, İngiliz mu

rahhası Sir Jamea Makdonald Danccl 
ve fransız murahhası, Milletler Cemi
yeti mandalar komisyonunda fransız 

daimi murahhası Ke'nin ittirakiyle top· 
lanacaktır. 

*** Heyetimiz bugün Sirkeci garınaan 
Cenevreye hareket ederken fC!\rimızde. 
ki bütün hatayblar tarafından da ugur
lanmıftır. Bay Mencmcncioğlu hatay
lılara hitab ederek ,unları söylemiştir ı 

"- Hataylılar davamız için imanı_ 
nız kuvvetli mi?,, 

Garı dolduran bütün hatayhlar hep 
bir ağızdan gür sesle: 

- Sonuna kadar kuvvetliyiz. 
Cevabını vermişlerdir. Heyetle bcra. 

her Hatay crlcinlik cemiyeti reisi Ab. 
durrahman Melekte Cenevreye gitmiş. 
tir. 

Paris eğlence 
yerlerinde gı·ev 

Paris, 18 (A.A.) - Bu sabah, tiyatro 
ve sinemalar federasyonu, Paris mmta. 
kasındaki tiyatro ve sinameda ve daha 
diğer eğlence yerlerinde grev il8n na 
karar vermiştir. Ögle üzeri grev daha 
tamamen ilrlememişti. Bir çok sinema 
ve tiyatro oyunlarına devam ediyorl r
dı. Ögleden sonra grev komıtesi kendi 
azasından dahiliye nazırı B. Dermeo ile 
görüşmek üzere bir h.eyet ae~i tir. 
Sendikalar arası komite, bu akşamdan 
itibaren bütün Paris eğlence mahallerin 
de grev ilanı hakkında bir karar vermiş 
ve bu kararı her tarafa bildirmiştir. 

Suriye Başbakanı 

Görnıenlerin raı)o· 

runu beğeıımiyor 
(Başı ı. inci sayfada) 

"- Fransız devJet adamları nezdin.. 
de bize kafi' ço iyi hiuiyat bulduk. 

İstilrlilimia yolunda fra.oaız devlet 
adamlarının açık mü.zaJıaretJerine ve 
İf birliklerine emin olabiliriz. Heyeti. 
miz bu kanaatle fransız <kvlet adamları 
ile askeri meseleler ve harici münase. 
betler üzerinde yaptığı konuşmalar ne. 
ticesine varmıştır. 

Bundan sonra söz alan bir çok hatib
ler, Türkiıyenin hattı hareketini protes. 
to etmişler, fransız dostluğunu ~barüz 
ettirmişler ve Fransaya hattı harefttin. 
den dolayı tcteklriir eylemitlerdir. 

Suriye parlimentosuna genel bir 
afiv yapıldığı bildirilmi9tir. Bu a
fivden geçen sene Filistin ihtilal hare. 
ketlerinde mühim rol oynıyan arab nas. 
yonalist lideri Fazli Kavkadçı ile da. 
ha bir kas; kişi istisna edilmiş bulun. 
maktadır. 

Şurası şayanı dikkattir ki Sancak 
mebusları ile Cebelidüruz mebusları, 

parlamentonun bu toplantısına ıştirak 
etmemişlerdir. 

Eugl!nie 
Grandet 

_ Sayın Bayım, buyurun ywnurtalarım· 

zı ... Lükse alışık adamlar gibi artık keklik 

nun içindir ki Charles, amcasııım kı.zı ve ka
nsı tarafından bunca dikkat ve ihtimama 
mazhar olduğunu görünce, adeta garkede
cekmiş gibi kendisine teveccüh etmekte olan 
hislerin tesirinden kurtulamadı. Eugenie'yi 
iyilikten, nevazüşten parlayan, sanki gülüm
seyen bir bakışla seyretti. Ve ona bakarken 

laydan iğrendiğimi de bilirdiniz: istihza in
sanın yüreğini soldurur ve bütün duyguları
nı incitir .. 

Böyle diyerek, pek latif bir eda ile, yu-

Yazan: Honore de Balzac. d 
· · Nasuhı Bay ar Türkçeye çevıren. . . 

. ~ bozumu mevsımı 
- Daima, dedı, bag d 'der 

N · a yar ıma gı , 
müstesna ... O zaman anon 

· inde otururuz. 
Ve hepimiz, Noyers zavıyes , 

• w kmaz mısınız· - Hıç gezmege çı . 
Madam Grandet cevab verdı: . d 

. kT dekı dua an 
- Bazı pazar günler.~, ~. ıse ahud hasad 

sonra, hava iyi olursa kopruye, Y ·a 'z 
da bu~daylarm biçildiğini seyre gı erı ' 

- Burada tiyatronuz var mı? 
Madam Grandet haykırdı: . b 

·, Fakat sız U· 
- Temsillere gitmek mı. . . u· 

nun en büyük günah olduğunu bılmıyor m 
&unuz? 

Bu sırada yumurtaları getiren Nanon: 

düşünmeyen Charles: .. 
_üç, taze yumurta ha! Aman ne guzel 

şeyler! Biraz da tereyağı var mı, yavrum? 

Nanon: .. 
-Tereyağı mı istiyorsunuz? Öyle ise ço-

reğe veda ediniz ... 
Eugenie, hemen atıldı: 
_Haydi Nanon, tereyağı ver. _ 
Genç kız, yeğeninin yumurtaya batırdıgı 

ekmeği kesişini seyrediyor v~ bundan, en 
duygulu bir parisli işçi kızın, hır mel~~ 

arken onda maswnluğun zafere enştıgı· 
oyn ki 1 

. görerek sevindiği zaman aldığı zev a ı-
nı d Muhakkak ki zarif bir ana tarafından 
yor u. af dan 
.... t'.lümş moda olan bir kadın tar ın, 
~::~ıüne 'yardım edilmiş o~ ~harles ~a, 

. kadının hoşa gitmek ısuyen, zarıf, 
bır genç 

çıtıpı~ı halle~:~ahmü şefkatinde haki
Bır genç . eden bir tesir vardır. Bu· 

katen manyatıze 

bu tertemiz çehrenin çizgilerindeki nefis a
hangi, içlerinde taze aşk düşüncelerinin kı
vılcnnlandığı ve arzunun şehvetten bihaber 
bulunduğu gözlerindeki sihirli parlaklığın 
farkına vardı. 

- Vallahi, sevgili yeğenim, şayed siz 
Opera'da gece tuvaleti ile iyi bir locada ol
sanız, temin ederim ki yengem haklı olurdu; 
zira orada erkeklere imreıunekten ve kadın
lara da kıskançlıktan pek çok günahlar işle
tirdiniz. 

Bu iltifat, hiçbir şey anlamamış olmakla 
beraber, Eugenie'nin kalbine nüfuz etti ve o
nu neşeden helccanlandırdı. 

- Ah yeğenim, zavallı bir vilayet kızı ile 
alay etmek istiyorsunuz. 

- Eğer beni tanısaydınız, Eugeenie, a-

murtalı ekmeğini ısırdı. 
- Hayır, başkalariyle alay etmek için, 

anlaşılan, kafi zekam yok, bu nok~nI? bana 
pek çok ziyanı dokunmakta ... Panste msam, 
sadece "İyi kalpli!,, demekle sıfıra indirmek 
imkanını bulanlar vardır. Bu cümlenin ma
nası şudur: ''zavallı çocuk, bir gergedan ka
dar aptaldır!,, Fakat zengin olduğum ve he
defimi, hangi tabanca ile olursa olsun, ilk 
atışta otuz adımdan vurabildiğim için istih
.za bana karşı saygılıdır. 

- Bu söyledikleriniz, yeğenim, kalbini
zin iyi olduğunu ifade eder. 

Sonra, Eugenie, sözü değiştirmek için: 
- Ne güzel yüzüğünüz var. Görmek is

tersem ayıp mı olur? 
Charles, yüzüğünü çıkararak elini u1.attı 

ve Eugenie, parmaklarının ucu ile onun 
pembe umaklarma temas ederken kızardı. 

(Sonu var) 
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Beşiktaş 1 G. birliği 2 -
Doğanspor 5 - Güneş 3 
Fener O - Galatasaray O 

ULUS 

Yukarıda, ıolda: Beşiktaşa 
ilk golü yapmak için Selimin 
Niya:r.iye kafaıiyle pas veri§i. 
Yukarıda, sağda: Niya:r.inin 
çektiği §Ütten ıonra kalecinin 
arkcuına geçip BeşiktQ§ k ale-
ıinin ağlarına takılan topu 
kendi eliyle çıkarışı 

Dün şehrimizde bisiklet C' p Q R __ 
müsabaka 1 an da yapı I d ı iiiiviiiıiiİiııllımm _____ ........ iiiiiiiıiiiiiii 

Dün milli küme maçlarının altıncı haftasında Ankarada 
Gençler Birliği Beşiktaşla karşılaştı ve teknik, güzel ve 
üstün bir oyundan sonra neticeyi 2-1 kazandı. 

Şehir stadı bu maçı görmeğe gelen ·12 bine yakın seyir· 
ci ile dolu idi. Güzel, güneşli fakat rüzgarlı bir hava var• 
dı. Hakem Saimdi. Takımlar şöyle kurulmuştu: 

Gençler Birliği: Rahim • Halid, İhsan • Kadri, Hasan, 
Keşfi - Selim, Salahaddin, Rasim, Niyazi, İhsan. 
Beşiktaş: Mehmcd Ali • Hüsnü, Faruk • Feyzi, Enver, 

Fuad • Hayati, Rıdvan, Hilmi, Hakkı, E~ref. 
Ankara Gücünü yenen Beşiktaşın ikinci maçta alacağı 

netice oldukça enteresandı. Siyah - beyaz takımın herhal
de karşısındaki takımı küçük görmiyeceği atılgan, canlı 
oyunlarını gösterecekleri umuluyordu. Rüzgarı arkalarına 
alan beşiktaşlılar ilk dakikalarda bize bu tahmini doğru çı· 
karan bir maç seyrettirdiler. Açıklariyle işliyerck Gençler 
Birliği kalesine birkaç defa indiler. Rıdvan ve Hakkının 
şiltleri sağdan ve soldan avuta gitti. 

Lakin bu durum çok kısa sürdü. Onuncu da· 

kikaya doğru maç denek bir şekil aldı. Eşref yaptı. Topu ortaladı. Rıdvan al. 

Gençler Birliği'de bilhassa sağ açığı dığı topu ezdi. Gol atamadı. Kale atı-

ile Beşiktaş kalesini bir kaç defa sı

kıştırdı. Bir buçuk saatlik maç sırasın-

da oyunun en zevkli ve heyecanlı za
manı bu denk geçen dakikalardı. Son 

ra yavaş yavaş Gençler Birliği üstün. 
Jük ele aldı. Bu üstünlük maç sonuna 
kadar eksilmedi. Bilakis arttı. 

23 üncü dakikada sol açık İhsan 
korner çizgisine kadar indi ve topu or
taladı. Selim iyi bir vaziyette kafa vur
du; fakat elini de kaldırmıştı. Hend 
oldu. Bu güzel fırsat kaçtı. 

28 inci dakikada Rasim ve bir da

kika sonra Niyazi gene birer fırsat ka

çırdılar. Maamafih rüzgara rağmen üs. 

tün oynıyan Gençler Birliği'nin biribi

rinı kuvalayan bu akınları arasında be· 
şiktaşhlar da hasım kalesine kadar ini
yorlardı. 32 inci dakikada Hakkı'nın 

soldan aldığı bir pası yerden kaleye 
gönderisi fevkalade idi. Bu şütü Ra
him kurtardı ve alkışlandı. 

40 ve 41 inci dakikalarda Niyazinin 
şütlerinden biri avutla, diğeri korner
le neticelendi. 43 üncü dakikada Selim 
sağdan şahsi bir akınla Mehmed Ali
nin karşısına kadar geldi. Herkes mu
hakkak gol beklerken bir saniyelik te
reddüdden istifade eden Mehmed Ali 
topu kaptı. Oyun böylece O • O beraber
likle bitti. 

ikinci devre 

Bu devrenin ilk hücumunu soldan 

şmdan sonra top Hüsnü'ye kadar gel

d i. Enver'e geçt i ve gene Eşref topu 
sürerek Hakkı'ya pas verdi. Halid bu 

ikinci tehlikeyi de atlattı. Rüzgarı ar

kasına alan Gençler Birliği derhal Be
şiktaş yarı sahasına geçti. Soldan İh. 
san Niyazi ile paslaşarak ilerliyor, fa
kat Hüsnü bu akınları kolayca kesi
yordu. 

8 efiktafın golü 

6 mcı dakikada top gene Beşiktaş 
tarafında idi. Gençlerin üç ortası ceza 
çizgisi içinde Beşiktaş kalesini sıkış

tırmışlardı. Bu sırada top müdafaanın 
uzun bir vuruşiyle evvela Enver'e son

ra Rıdvan'a geldi. Rıdvan ileri ve açık 
vaziyette bulunan iki bekin arasından 
topu seri bir hamle ile sürdü ve kendi. 
sine doğru ilerliyen Rahimin boş bırak
tığı kaleye attı. Takımın ilk ve son go
lünü yaptı. 

Bu golün Gençler BirLiği'ni yıldı
racağı umulurken çocuklar bilakis a
çıldılar. 8 inci dakikada Kadri' nin çek. 
tiği bir serbest vuruştan sonra top Ra
sim'in başına geldi; Avuta gitti. He
men bunun arkasından Beş.iktaş aleyhi
ne bir korner oldu. Selim çekti. Kale
ci bunu yumrukla kurtardı. 

Gençler Birliğinin beraberlik 6ayııı 
Gençler Birliği gene Beşiktaş yarı 

sahasında ve kaleyi sıkıştırır bir du. 
rumda iken bcşiktaşldar da fırsat ka-

........ ............... ~ .................... ......................................... .......... ~: 

! 11akımların son vaziyeti ı • • 
• • • • i attığı yediği ! 
i Takımlar oyun oyun berabere mağlCıb gol gol puvan ! 
i Beşiktaf 7 4 1 2 12 7 16 ! 
i Gençler Birliği 6 4 2 15 9 14 ! 
i Doğanspor 6 3 1 2 14 17 13 t! 
t Fenerbahçe 5 3 1 1 8 4 12 
• Ankara Gücü 6 2 4 11 13 10 i 
i Üçok 6 1 s 6 ıs 8 ! 
i Güneş 4 1 1 2 1 O 9 7 ! 
t Galatasaray 2 2 2 2 4 ! 
r,,..._ ..... ~ ......... ._. • ._..,. .. - t . . . . ...... ~.,,.. ............................................ . 

BeıiktQ§ müdafileri Gençler 1 
Birliğinin akınını karşılarken 

çırmıyorlardı. 9 uncu dakikada Hak
kı'nın çekmek üzere olduğu bir şütü 

İhsan önledi. Muhakkak bir gole ma
ni oldu. 

14 üncü dakikada topu süren Selim'
in şandelini yakalıyan Rasim cidden 
güzel bir şilt çekti. Ne yazık ki top di. 
reğin altına çarptı, Geri geldi ve Fa
ruk uzaklaştırdı. 

15 inci dakikada gene sağdan Kad
ri'den gelen bir pası Salahaddin aldı. 
Topu Selim'e verdi. Güzel bir ortala
yıştan sonra Rasim beraberlik golünü 
ağlara taktı. 

Gençler Birliğinin ikinci golü 
Maç bundan sonra her dakika Genç

ler lehine gol vaziyeti doğuran bir şe. 
kilde geçti. Ra-sim 19 uncu dakikada 
kaleci ile karşı karşıya kaldı, gol ata
madı. 

Gençler Birliği bu sırada Fevzi ile 
kavga eden Keşfi çıkarıldığı için 10 ki
şi kaldı. Salahaddin hafa geçti. On ki
şilik bu takım Beşiktaşı yenineğe kafi 
geldi. 

İkinci gol 33 üncü dakikada oldu. 
Beşiktaş,lıların soldan yapılan bir akı
nını kafa ile kesen Halid topu Hasan'a 
Hasan da Rasim'e verdi. Rasim Niyazi. 
ye geçirdi. Niyazi sıkı ve güzel bir vu
ruşla kalecinin sol kolu ara.sından gali
biyet sayısını çıkardı. 

Bundan sonra Gençler Birliği'nin üs
tünlüğü daha göze görünür bir şekil 

aldı ve ileride bekliyen Beşiktaş for
vetleri hemen hemen hiç topa vurama. 
dılar. Bu sıkı tazyik altında maç 2 • 1 
Gençler Birliği'nin kazanma.siyle bitti. 

Nasıl oynadılar? 

Beşiktaş her zamanki gibi havadan 
oynamağa çalıştı. Bu teknik Gençler 
Birliği mlidafaasının işine yaradı. O· 
nun için Beşiktaş akınları kolay kesil· 
di. Buna mukabil yerden, kısa pasla ve 
bilhassa açıklarla oynıyan Gençler B.ir· 
liği sistemine uymak zorunda kaldı. 
lar, 

M ehmed Ali iyi şanslı idi. Bekler 
vazifelerini yaptılar. Haf hattında yal
nıı Fuad çalıştı. Enver Hasan'ın karşı
sında silinmiş gibi idi. Forvetlerden 
Eşref bu maçta üç ortaya çok fırsat 

hazırladı. Lakin onlar bundan faydala
namadılar. Takım halinde Beşiktaş çok 
bozuktu. Hatlar arasında hiç b:ığ yok
tu. Bu başı boş duruma rağmen az gol. 
le kurtulmalan şans eseridir. Beşiktaş
lılar evvelki ziyaretlerine göre. Anka
rada iyi bir tesir bırakmış değildirler. 
Lüzumundan çok sert oynamaktadır

lar. 
Gençler Birliğine gelince: çocuk

lar dün cidden güzel oynadılar ve hak. 
lr bir galibiyet kazandılar. Takımda 

enerji, teknik hepsi vardı. Takım halin
deki beraberlik göze çarpzyordu. İlk 
maçlara nazaran hayl.i terakki etmiş 

vaziyettedirler. Kendilerini Ankara 
futbolu hesabına tebrik etmek gerek. 
tir. 

Kaleci Rahim fedakar ve canlı id.i. 
Yerinde müdahaleleriyle herkesin tak
dirini kazandı. İki bek, İhsan ve Ha
lid vücudlariyle ve kafalariyle çalıştı
lar ve muvaffak olclular. Hasanın işlet. 
tiği haf hattı Kadri ve Keşfi ile çok i
yi idi. Forvert hattı da vazifelerini 
hakkiyle yapmışlardır. 

Doğanspor Güneşi 3-5 yendi 
İzmir, 18 (A.A.) - Bugün Güneş 

takımı ikinci maçını Doğansporla ; ap
tı. Sekiz bine yakın seyirci vardı. Ha. 
kem Ankardan B. İbrahim idi. Takım. 

lar şu suretle dizildiler: 
Doğanspor: 

Mahmut, Adnan, Fethi, İsmail, Nu. 
rullah, Burhan, Sabri, Fuad, Hakkı, 

Mehmet, Reşad. 
Güneş: 

Cihad, Reşad, Faruk, İbrahim, Riza, 
İsmail, Paner, Rebii, Necdet, Salahaddin 
Refii. 

Maça üçü on geçe başlandı c.1 tıncı da. 
kikada Necdet ani bir şiltle güneşin ilk 
golünü attı 14 üncü dakikada Fuad müda 
fileri geçtiği bir sırada Reşad favul yap 
tı hakem penaltı cezası verdi penaltıyı 
Hakkı çekti ve doğansporun beraberlik 
golünü kaydetti. 15 inci daikkada i:tmir. 
den Sabrinin ortaladığı topa Reşad eliy. 
le vurdu. Penaltıyı ikinci defa olarak 
Hakkı güneş kalesine attı. 18 ind da. 
kikada izmir bir korner kazandı. Sabri. 
nin gı.izel bir vuruşunu hakkı kafa ile 
ağlara takarak doğansporun üçüncü go. 
lünü kaydetti 39 uncu dakikada Sabri 
güzel bir ortalayış yaptı Hakkıdan Fua.. 
da geçen top dördüncü defa olarak gü
neş kalesine girdi. ve devre de 4 • 1 
doğansporun lehine bitti. 

İkinci devrenin başlangıcında güneş 
büyük bir enerji ile oynamağa başladı. 
19 uncu dakikada hakem izmir aleyhine 
bir penaltı cezası verdi ve Necdet güne. 
şin ikinci golünü attı. 

21 inci dakikada doğanspor aleyhine 
bir korner vuruşundan istifade eden 
Saiahattin güzel bir şiltle güneşin üçün. 
cü golünü kaydetti. Vaziyet 3 - 4 gibi 
nazik bir duruma girince doğansporlu • 
lar sık bir oyun oyanayarak gü
neş kalesini tazyika başladılar ve oyu
nun 32 inci dakikasında Hakkı Sabriden 
gelen topu beşinci defa olarak güneş 

kalesine soktu. Maç bundan sonra İzmir 
in hakimiyeti altında devam ederek so
na ermiş, Doğanspor !> - 3 olarak saha
dan ayrılmıştır, 

Galatasaray • F enerbahçe maçı 
O - O berabere bitti 

İstanbul, 17 (A.A.) - Milli küme 
maçlarına bugün Kadıköyünde Fener
bahçe stadında devam edildi. Bu hafta 
!stanbulun iki eski rakibi karşılaştığı 

19 - 4 . 1937 

için müsabakanın etrafında büyük bir 
aliika ve heyecan toplanmıştı. 

Oyuna, rüzgara ve Güneşe karşı oy• 
namak mecburiyetinde kalan fenerbah
çe hler başladılar. 

Galatasaray kalesi ilk tehlikeyi be
şinci dakik.ı.da atlattı. Fikret Ekreml 
ve Reşadı atl.itarak Galatasaray kalesi
ne akıyor. Topu ortaladı, Lütfi bir ka
fa darbesiyle topu kornere atıyor. Fik
retin çok güzel hır köşe vuruşu Avni· 
nin müdafaa ettiği kale önünde karışık· 

lığa sebebiyet verdi. Kafadan kafay~ 
sonra ayaktan ayağa dolaşan top niha· 
yet uzaklaştı. 

Fenerbahçenin soldan akınları devam 
ediyor. Galatasaray müdafaasının sağ

tarafmı daimi bir gedik haline getiren 
bu hücumlar, Fikretin ayağından çıktık

tan sonra bir tehlike olmaktan uzaklaşı .. 
yorlar: Şaban, Esad ve Naci, izah edile. 
miyecek bir isabetsizlikle Galatasaray 

müdafaasına nefes almak imkanını da
ima kazandırıyorlar. Hatta, gene böyle 
Fikretin bir inişini seyrettiğimiz on 
yedinci dakikada, Avni kaleyi boş bırak
mak hatasında bulundu ve Fenerbahçe-

nin üç ortası biribirlerinc girerek bu fır· 
satı kaçırdılar. 

Oyunun bundan sonrası Galata.;aray 
lehine bir inkişaf g'3stermeğe baliladı. 

Sarı - kırmızılılar büyük bir enerji sar

federek oyunu Fenerbahçe yarı saha.;ı:na 
naklettiler. 

Fakat Fener müdafaası bütün bu hü
cumları hükümsüz bırakmak kadar me

tn bir O} un çıkarıyordu. 
İkinci devre de zevksiz bir oyunla 

devam etti; oyun bu ~ekil de golsüz ve 
berabere bitti. 

Bisiklet yarışlarr 

Nuri Kuş 
birinci 

Bisiklet federasyonunun tertib etti
ği seri yarışların ikincisi dün 40 kilo

metre üzerinde yapılmıştır. Yarış, 9,10 

da Taşhandan kalalıılık bir seyirci ö

nünden başlamış ve Çıbık barajına iki 
defa gidip gel:ndikten sonra Akkôprü 
suvari karakolu önünde bitmiştir . 

Bu yarışa mukayyed olan koşucuların 
adedi 14 idi. Bunlardan başka 11 koşu
cu da tasnife dahil olmıyacaklarını bil-

rek yarış harici koşuyorlardı. Musa· 
bıkların daha başlangıçta yaptıkları sil• 

rekli ataklar neticesi olarak J1 inci ki. 
lometrede on kuvvetlı bisikletçi önü al· 

mış ve yarı~ güzel bir ahenk vererek 
zaman zaman aralarında yaptıkları kuv
vetli çıkışlara rağmen bu ahengi boz-

madan sona gelmişlerJir • 
Bitim noktasına bir kilometre mesa

feye gelindiği zaman Ankaragücunden 

Faruk ani bir çıkışla başa geçmiş ve bu vr 
ziyeti yüz metre kalıncaya kadar devanı 
ettirmiştir. Tam bu anda çok güzel ve 

yerinde bir çıkış yapan genç koşu~" 
Güvenç spor'lu Nuri Kuş, çizgiye gelirı:
diği vakit kendisinden sonra geleni iki 

metre geride bırakarak 41 kilometre ~e 
800 metrelik mesafeyı bir saat 13 da~· 
ka 40 saniyede alma ... suretiyle birincı-

·Ci, 
liği, Muhafız gücünden İsmail ikin~1 .~:il 
Ankara gücünden Ercloğan iiçünculu 

b . • cı · fa
almışlardır. Geçen haftanın ırın 

ruk, kendi taktiği netıcesi olarak ancak 

altıncı gelebilmiştir. 
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Devlet l\feteoroloji işleri Umunı 
l\'.lüdürlü!.!ünden: 

• 
Umum Müdürlüğümüz ihtiyacı için pazarlık usuliyle (230! t:· 

neke benzin satın alınacaktrr. Pazarlık 26. nisan. 1937 pazartesı gu· 
nü saat onda Yenişehirde !smetpaşa caddesinde Kızılırmak soka· 
ğında Devlet meteoroloji isleri umum müdürlüğü binasında topla
nan komisyonda yapılacaktrr. İsteklilerin mezkur gün ve saatte 
komisvonda hazır bulunmaları. (956) 1-1649 

Ankara Defterdarlığından: . 
. . . dl' mahalde demır par-

1 - Defterdarlık veznesı ıntıhap e ıe~. ·r hafta müd· 
makhk ve kişe yaptırılması 13. 4. 937 den ıtıbaren bı 
detle panrhğa çıkarılmıştır. f d ı k mu-

2 - Pazarlık 20.4.937 salı günü saat 15 de de ter ar 1 

hasebe müdürlüğündeki komisyonda yapılacaktır. 
3 - Bedeli ke~if 602 lira 40 kuruştur. b ·· d .. nğünde 
4 - Keşif ve şartnamesi. defterdarl·k muhase e mu ur 1 

görülebi~ir. . .. aattc muham-
5 - Istekliler eksiltme için ~ayın oluna~ g~n ve sa defterdarlık 

men bedelin yüzde 7,5 tutarına aıt banka me t~ u ~ey_ deki komis· 
Yeznesi makbuzu ile birlikte defterdarlık mu ase eı5~1567 
yona miiracaatları. (912} 

------------------------
C. H. P. l\fanisa 

lvönkuı·ul Başk:anlığından: 
1 - ( 1500;} lira muhamıncı; keşifli Manisada bir parti binası 

ınşası vahit fiat üzerinden e~sıl.tmeye çıkarı.~m .. ştır. 17 de Halke • 
2 - Eksiltme nisanın 21 ıncı çarşamba gunu saat ---

vinde yaT>ılacaktır. 
3 - Eksiltme kapalı zarf usuliJ:'!e vapılacaktrr. 
4 - Muvakkat teminat (1125) hradrr. . 
5 _ 24QO sayılı kanuna tevfikan hazu ]anacak kapalı zarfların nı· 

· b ·· ·· at on altıya kadar makbuz mu-sanrn yirmi birinci carşam a gunu sa . . A 

kabilinde Manisa vali ve parti bas.kanına .. verılmesı lazımdır. .. 
6 _ Evrakı keşfiyeyi ve sair ev.rakı. ~ormek ve bu h~s~~t~. T..u -

temm· nmat almak istiyenlerın vılayet Nafıa Mudurlu.,une 
ım ma l 1-1448 

ınüracaatları ilan olunur. (834) 

Kars Valiliğinden: 
Kağızman kasabasına 4 kilometre mes~fede1:i pınardan fo~d bo

rularla isale ve tevzi edilecek içme suyu ın.~aatı (216~5.97) !ıra be· 
deli kesifh· kapalı zarf usuliyle (45) gün mudd etle munakasaya ko-

nulmuştur. .. .. 
15 

d 
1 - İhale 12-5-937 tarihine müsadif çarşamba gunu saat e 

Kars vilayeti encümenince yapılacaktrr. v • • • 

2 - İnsaat bir kül halnide münakasaya konu.ldug_u ~ıhı m~aat. 
Yerinde bo~u ve malzeme teslimi ve boru keşif unalat ıcrası _ışlerı 
dt> ayrıca mevkii münakasadadır. Her üç şıkka yap laca~ teklıf ka
bul edilecek yalnız bu şıkların intihabı hususunda encumen muh-
~r k~aakti~ . 

3 - İnşaatın heyeti umumiyesinin keşfi l~16~~·~7) lı~a olup 
teminatı (1626.44) liradır. Boru ve malzeme teslımı ışı keşfı 8913.96 
lira olup teminatı (668.54) lirad~r. . . . . . 

4 - Boru keşfi ve imalatın ıcrası ışının keşfı (12772.01) lıra o-
lup teminatı 957.90 liradır. 

İnşaatın istinad ettiği keşif, tahlili fiat, planlar münakasa ve 
fenni şartname, Bayındırlık işleri genel ş_.artnamesi (100) kuruş 
ttıuk;ıbilinde Kars nafıa müdürlüğünden verilecektir. 

S - İstekli olanlar teklif mektupları ile teminat makbuzlarmı 
:~ı~Yet vesikalarını ve ticaret odası kayıt varakalarını mühürlü bir 
rn;n \ k.0 Yarak yukarda yazılı saatten bir saat evveline kadar encü
da bü;Usli~ine mkbuz mukabilinde vermeleri ve teklif mektuplar;n
Zttnd•r n( ınşaat evrakını okuyup kabul ettiklerini yazmaları la -

- . • 2043) 1-1595 ------

ı 
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Ziraat V ek~aletinden: 
1 _ Kastamonu ilinin Taşköprü ilçesinde hudutları şartnamede 

azılı Elekdağı ormanından bir yıl içinde ima] ve ihraç olunmak ü
~ere numaralanmış ve ölçülmüş gayri ma~ul 5107 ~etr~.mikap ve 

040 desimetre mikaba denk 926 adet çam agacı 30 gun muddetle ve 
kapalı zarf ile arttırmaya konulmuştur. 

2 _Arttırma 20·4-937 günü saat 15 de Kastamonu Orman Mü -
dür1üğünde yapılacaktır. 

3 _ Beher gayri mamul metre mikap çamın muhammen bedeli 
300 kurustur. 

4 _ Muvakkat teminat 1150 lirad ır. 
5 _Şartname ve mukavelename projesini görmek istiyenler bu 

müddet içinde her gün Kastamonu ve !stanbulda Orman Müdür
lüklerine ve Ankara Orman Umum Müdürlüğüne müracaat edebi-
lirler. ((886) 1-1531 

Ank~ara Valiliğinden: 
Hususi idareye ait Gündoğdu mahallesinde Nişantaş sokağın

da 224 metre murabbaı arsa aç k artırmaya konulmuştur. 
Muhammen bedeli 448 liradır. İhale 29 Nisan 1937 perşembe 

günü saat 15 de vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 
Artırmaya ~irmek iı;:in 33 lira 60 kuruşluk muvakkat teminat 

itası mecburidir. 
İhale günü daimi encümene şartnamesini görmek istiyenlerin 

hususi idare tahakkuk ve tahsil müdürlüğüne müracaatları ilan 
olunur. (945) 1-1634 

Ankara ol{ullar sa~ı~manlığı 
satı nalına koınisyonunclan: 
1 - Gazi terbiye enstitüsü kız talebesi için kum:ış malzeme ve 

işçiliği müteahhide aid olmak ü ere 45 takım tayyor açık eksiltme 
ile dikdiritilecektir. 

2 - Eksiltme 26 - 4 • 937 pazartesi günü saat 15 de okullar satın 
alma komisvonunda y prlacaktır. 

3 - Muhamen bedeli 810 lira muvakkat teminat 61 liradır. 
4 - Nümune ve ~artnameyi gfümek istiyenlcr okula müracaat 

etmelidir. İsteklilerin teminatım ihale gunü saat 14 e kadar okullar 
sağ şmanhğı veznesine yatırmaları lazımdır. (858) 1-1500 

Erzurum Va 1 iliğinden: 
_ı --: 3: mar.ıs - 9..>i p... .esi günü saat on beşte Erz~rum vila· 

yetı daımı encumen odasında elli yedi bin iki yüz otuz lıra seksen 
dokuz kuruş keşif bedelli cilt ve zühreviye hastanesi inşaatın n ka· 
pah zarf usuliyle ihalesi yapılacaktır. 

2 - Bu işe aid keşif evrakiyle diiler teferruatı Ankara, İstanbul 
Erzurum Nafıa Müdürlüklerinde gö;ülebifa. 

3 - Muvakkat teminat mikdarı dört bin yüz on iki liradır. 
4 - İstekliler Nafıa Vekalctincien aldıkları ehliyet veiskası ile 

937 senesine mahsus ticaret vesilcas m ihtiva etmek şartiyle iki bin 
dört yüz doksan sayılı arttırma ve eksiltme kanununun otuz sel.izin· 
ci maddesindeki sara'ıat dairesinde tanzim edece!cleriı teklif mek • 
tuplarını üç mayıs 937 pazartesi s-:ıat on dörde kadar vilayet daim[ 
encümen riyasetine vermeleri sarttır 

Postadaki gecikmesi kabul ~dilem.ez. (2044) 1-1594 

j\Jifli \ifüJafaa VeküJeti Satmalma 
Komisyonu f lanları --------------- ---------------

BİLİ'f 

273 kilometre galv:mızli demir tel 
2250 tane mücerrit fincan 
2250 tane diiz fincan demiri 

Kars Cumhuriyet Halk 
Partisi Başkanlığından: 

Yukarda yazlı üç .kalen. muhabere malzeme müteahhit nam ve 
hesabına açık eksiltme ile satın alınacaktır. Hepsinin t~tarı (3260) 
Jiradır. Fenni şartname ve resimleri muhabere şubesınden alına· 
caktır. !halesi: 21 - IV - 937 çarşamba günü saat on birdedir. İlk 
teminatı: 244 lira 50 kuruştur. 

Eksiltmeye gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 sayılı kanunun 
2 3 üncü maddelerinde istenen belgelerle birlikte eksiltme gün ve 
v'akt nda M. M. V. satın alma komisyonuna gelsinler. (825) 

Kars ş.ehrinde yapılacak 49323.62 lira bedeli keşifli HaJkevi in
Şaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

1 - İhale 22-4-937 tarihine müsadif perşembe günü saat 15 de 
kars Cumhuriyet Halk Partisi binasında toplanacak İlyönkurul 
huzurunda yapdacaktır. 

2 - Muvakkat teminatı 3699.27 liradır. 
3 _ Bu işe aid proje, keşif evrakı, münakasa şartnamesi ~e feo

lli şartname Cumhuriyet Halk Partisi Başkanlığından bcdelsız ola

tak verilecektir. 
4 - İstekli olanlar teklif mektuplarını 2490 num~rah kaı:ıuna uy-

h
gun şekilde hazrrlıyarak teminat mektu~an hl~ :~!~y:~:~~~~::a~:: 

avi bir zarf içinde olarak muayyen saa en . . 1 lllakbuz mukabilinde Parti başkanlığına vermelerı ıl§.~ o unur. 
(1856) 1-142 

Ankara Valiliğinden: . 
K viran köyü okulu öğretmem <>

Vilayetimiz Kızıic~am .. ara .f . ba mda beklemeden terki 
lup istifa di1ekçesinin netıcesını. v~ı esı ış· · · 1412 936 tarihin· 
~ "f . "I" t kültür ınzıbat mec ısının . . 

• zı e eden Hayrı vı ay: G"tti vi yer ve adresi malilm 
<len itibaren istifa etmış .svayrlmıştrr. a ~ai! olmak üzere keyfiyet 
?lnuyan mumaileyhe teblıg makamın l-1651 
.!,!!n olunur. (958) 

Jandarma genel komutanlığı 
Ankara satınalma komisyonundan: 

. . a tırılmasr gerek demir mobil-
1 - Polis mkte~i i~ti.~acı ıçı~ ~e pkapalı zarf eksiltmesivlr. iha

ta 26-4-937 pazartesı gunu saat 1 

le edilecektir. . et takdir edilen bu mobi.lya. ç~ıt 
2 - Tamamına ll513 !ıra kıyın b . · maddede gôsterılmıştır. 

" h J k mikdar eşıncı · · 58 k ş e er çeşitten yaptın aca . ve mukavele pro1esı uru 
3 - Şartnameler, plan, resı~ı:r 

ltarşılığmda komisyondan ahnabılır. • tnaınede yazılı belge 
4 - Eksiltmesine girmek istiyenlerın ş~nka mektubunu mu~

\te ~64 . ha 47kuruşluk temi.na~.makbuz ve:~adar komisyona vermış 
tevı teklif mektubunu bellı gun saat 14 -
<>lınaları. (837) 

5 - Yaptırılacak demir mobilya 
Plan No. Cinsi 

416 Elbis dolabı 

1412 
1410 
1413 
1414 

734 
1415 

Demir sıra 
Kimya masası 
Masa 
Dolalı 
Dolab 
Ecza dolabı 

Masa 

Adedi 
194 
lOO 

ı-1498 

2 
1 

16 
8 
1 
1 

1-1428 

Serveti fünun u y A N J s Serveti fünun 

1891 ' 1891 
Başyazarı: A. İhsan Tokgöz 

47 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli ga
zetenin Ankara'da satış yeri A K R /1. Kitabevidir. Se
nelik abone 10 lira, Sayısı 20 kuru~ 

Beher Betıeı 
Santimi Santimi 

!fj~~ 
L, , l ~r _j 

En hoş meyva tuzuouı • .uıki
bazı defeder. Mide, bağırsak. ka· 
raciğerden mütevellit rahataızlık· 
ları önler. Hazmı kolaylaştırır. 

İn2'iliz Kanzuk eczanesi 

idrar yolları hastalıkları 
mütehassısı 

DOKTOR 

Mecit Sayan 
Muayenehanesini Çocuk 

Sarayı caddesinde Ni!.az~. Ka· 
suk apartımanında 3 uncu da· 
ireye nakletmiştir. Hastala~ı
nx pazardan maad~ ?ergun 
saat on yediden yırmıye ka· 
dar kabul ve tedavi eder. 

Telefon: 1769 

Sayfa Kuruş_ Sayfa _ Ku. uş 

2 
4 
6 

30U 
1.SO 

80 

3 .lUCı 
s 100 

7 ve 8 30 

l - Hayır işıerine ve yc:nı 
çıkan kitaplara aid ilanlardan 

~ % 15 tenzilat yapılır. 
Z - Zayi ilin bedelleri 

1 
maktu 130 kuruştuı. 

3 - Tebrik, teşekkür, ev· 
lerune, vefat ve kati alaka 
ilcinlarrndan maktuan beş lira 
alınır . 

AHONE ŞARTLARJ 

Müddet Dahilde --
Seneliği 17 Lira 30 Lira 
6 Aylığı 9 ,, 16 .. 
3 Aylığı 
Telefon: 

5 
" 9 .. 

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

,., 

Satılık Arsa 
Kavakhlere otobüs durağın· 

dan 400 adım mesafede asfaltın 
muvakkat bitiınınde İsveç elçi
liğine karşı 42 metre yilzil olan 
1600 metre arsa toptan yahut iki 
kısım halinde satılıktır. Müra • 
caat P. k. 509 Tel: 2819 

1-1602 

,~ 

• 

7 

ı I Ankara Belediye Ueisliği IUmları 1 
~--------------- ----------------

!LAN 

1 - Yenişehirde 1068 inci adada (15, 16) nurrıaralr parsellerde 
70 metre murabbaı arsa on beş gün müddetle açık artırmaya ko. 
nulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (245) liradır. 

3 - Muvakkat teminatı (18.40) liradır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işleri kale· 
mine ve isteklilerin de 30 Nisan 1937 cuma günu saat on Luçu a 
Belediye Encümenine müracaatları. (935) 1-1619 

!LAN 

1 - Yenişehirde 1068 inci adada 13, 14 numaralr parsellerde 
27 metre murabbaı arsa on beş gün müddetle açık artıımaya ko
nulmuştur. 

2 - Muhanunen beedli (94,5) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (7) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek isteyenler her gün yazı işleri kale-

mne, isteklilerin de 30 Nisan 1937 Cuma günü saat on buçukta 
Belediye Encümenine müracaatları. (934) 1-1618 

İLAN 

1 - Yenişehirde 1056 ıncı a
dada 11 parselde 87 metre murab
baı belediye malı arsa on beş 
gün müddetle açık artırmaya 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (217 
lira 50) kuruştur. 

3 - Muvakka teminatı (16,31) 
liradır. 

4 - Şartnamesini görmek is· 
tivenler hergün yazı işleri kale
mine ve isteklilerin de 27 .ıisan 
937 salı giinü saat on buçukta 
belediye encümenine müracaat-
ları. (896) 1-1548 

İLAN 
1 - Belediyeye aid Ford 

markalı hizmet otomobili on beş 
gün müdC:!tle açık arttırmaya 

konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (1500) 
liradır. 

3 - Muvakkat teminatı {112;5) 
liradır. 

4 - Otomobili ve şartname
sini görmek istiyenler her gün 
yazı işleri kalemine ve isteklile-
rin de 24 nisan 1937 cumartesi 
günü saat on buçukta Belediye 
encümenine müracaatları 

(852) 1-1470 

İLAN 
1 - Su idaresinin müracaat 

ve tahakkuk kısmı için bastın• 
lacak 150 cilt rapor, 50 cilt keşif 
raporu, 20 cilt su tahakkuk l>or• 
droları, 150 cilt su ihbarnamesi 
5 tane abone defteri ve dört tane 
döküm defteri on beş gün müd• 
dct]e açık eksiltmeye konulmuş• 
tur. 

2 - Muhammen bedeli (350) 
liradır. 

3 - Muvakkat teminatı (26 
lira 50) kuruştur. 
. 4 - Şartnamesini görmek is

tıy enlcr hergün yaı:ı işleri kale· 
mine ve isteklilerin de 27 nisan 
937 salı günü saat on buçukta be. 
lediye encümenine müı acaatla. 
rı. (895) 1-1549 

İLAN 
1 - Yenişehirde 1037 inci a• 

dada 2 numaralı parselde 90 met· 
re murabbaı belediye malı arsa 
onbeş gün müddetle açık artır· 
maya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (270) 
liradır. 

3 - Muvakkat teminatı (20 
lira 50) kuruştur. 

4 - Şartnamesini görmek is
tiyenler hergün yazı işleri kale. 
mine ve isteklilerin de 27 nisan 
937 sah günü saat on buçukta be· 
tediye encümenine müracaatları. 

(897) 1-1547 

PEK YAKINDA 

Halli l(ahramanları 

Jandarma genel l{omutan ığı 
Ankara satınalma komisyonundan: 

ı _ Polis mektebi ihtiyacı için yaptırılması gerek ahfib m?bily?· 
nm 26-4-937 pazartesi günü saat 10 da kapalı zarf eksıltmesıyle ı· 
hale olunacaktır. 

2 _Tamamına 14.100 lira kıymet biçilen bu mobilya çeşit ve her 
çeşitten yaptırılcak mikdar 5 inci madded gösterilmiştir: 

3 - Şartnameler ve plan ve resimler ve mukavele projesi 71 ku
ruş karşılığında komisyondan alınabilir. 

4 - Eksiltmesine girmek istiyenlerin şartnamede yazılı belge 
ve 1057 lira 50 kuruşluk teminat makbuz veya banka mektubunu 
muhtevi teklif mektubunu belli gün saat 9 za kadar komisyona ver
miş bulunmalarL 

5 - Yaptırılacak mobilya: 
PHin No. Cinsi 

1047 Yazihane 
1038 Yazihane koltuğu 

792 Telefon masası 
671 Orta masası 
594 Siğara masası 
654 lskmle 

1074 Koltuk 
799 Yazihane 

1077 Yazihane koltuğu 
936 Telefon masası 
63 7 Karton yer 
639 Orta masasr 
477 Etajer 

291 
674 
713 

1083 
831 

1411 
1401 
895 

1091 
686 
433 
880 
878 
844 
683 
284 
796 

1400 
1399 
1417 

848 
1408 

690 
l409 
691 
846 
695 
902 

Daktılo masası 
Daktilo iskemlesf 
İskemle 
Kürsü 
Levazım dolabı 
Mülaj dolabı 
Mutbak dolabı 
Tek parmak dolabı 
Fotoğrafhane dolabı 
Takım dolabı 

Dolab 
Servis masası 
Camlı bölmeli mata 
.Masa 
Komodin 
Çohalt masa 
Masa 
Mülfij masası 
Masa 
Masa 
Masa 
Masa 
Masa 
İskemle 
İskemle 
Dosya dolabı 
Muayene şezlonku 
İskemle 
Taş tahta sınıf için 
Podest sınıf için 

(836) 1-1497 

Adet 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
s 
s 
s 
3 
3 
s 
3 
3 

21 
4 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
1 

11 
1 
1 
1 
1 

14 
1 

32 
5 
1 

·1 
12 

256 
16 
3 
1 

130 
4 
4 



8 ULUS 19 - 4. 1937 

p LCO r dvo arını bizde ayın a il acj Anafartalar Cadllesi 
N o: 111 Telefon. 1230 

Ankara Levazım Amirliği Sat.malına 
Komisyonu tlanlan 

'---------------~ _______________ ...... 
1LAN 

1 - Iğdır garnizonu için 200 bin kilo, Surbahan garnizonu için 
200 bin kilo ve Kağxzman için 100 bin kilo askeri evsafında kapalı 
~arfla un almacaktxr. 

2 - Iğdxra aid unun tahmin bedeli 34000 lira, ilk teminatı 2550 
lira, ihales 7 mayıs 937 cuma günü saat 10 da; Surbahana aid unun 
.tahmin bedeli 34000 lira, ilk teminatı 2550 lira, ihalesi 7 mayıs 937 
çuma günü saat 11 de; Kağızman garnizonuna aid unun tahmin be· 
Öeli 15500 lira, ilk teminatı 1162 lira 50 kuruştur. İhalesi 7 mayıs 
937 cuma günü saat 15 dir. . . 

3 - İhalesi Karakösede satın alma komısyonu bmasında olacak· 
tır. Şartnameleri komisyondan ahp görülebilir. Talipler şartname· 
nin 4. üncü maddesi mucibince ve 2490 sayılx kanunun 32, 33, 34 cü 
Jnaddeleri ahkamma tevfkan teklif mektuplarxm ihale saatinden bi
rer saat evel komisyonumuza verilmiş bulunacaktır. (970) 1-1691 

İLAN 
1 - Ankara garnizonu kıtaat 

hayvanatı için 450000 kilo arpa 
veya yulaf 27 .4.937 salı günü sa
at 15 de kapalı zarfla ahnacaktxr. 

2 - Arpanın tutarı 18000 lira 
olup muvakkat teminatı 1350 Ji. 
radır. Yulafın tutarı 20250 lira 
olup muvakkat teminatı 1518 lira 
75 kuruştur. Şartnamesi komis
yonda parasız görülür. 

3 - İsteklilern kanunun 2. 3 
üncü maddelerindeki vesika ve 
teminat makbuzlarmı havi zarf· 
}arını yazılx gün ve saatten biı 
saat evetine kadar levazım amir
liği satın alma komisyonuna ver· 
meleri. (876) 1-1539 

!LAN 

1 - Polatlı garnizon kıtaatx ih
tiyacı için 9000 kilo sığır eti a-
çık eksiltme ile münakasaya 
kon:ıuştur. Münakasa 26 nisan 
937 pazartesi günü saat 16 da ya· 
pxlacaktır. 

2 - Teminatı muvakkate 135 
lira lır. Taliplerin mezkur gün 

ve saatte Polatlı mal sandxğına 
yatxrxlmış teminatı muvakkate 
makbuzlariyle alay artxrma ek· 
si1tme komisyonuna müracaatla
rı. 

3 - Şartnameyi görmek isti· 
yen taliplerin her gün öğleden 

sonra komisyona müracaatları. 
(882) 1-1541 

lLAN 
Ordu hastahaneleri ıçın 38 

bin metre yatak kxlıflığı bez ile 
9600 metre elbise torbalığı bez 
26 nisan 937 pazartesi günü saat 
15 de İstanbulda Tophanede sa
tın alma komisyonunda kapalı 
zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
Hepsinin tahmin bedeli 19516 
lira ilk teminatx 1463 lira 70 ku
ruştur. Yatak kxlıflığx ayrı ve 
elbise torbalığı ayrı ayrı olarak 
ihale edilecetkir. Şartname ve 
nümunesi komisyonda görülebi
lir. İsteklilerin kanuni vesikala
riyle beraber teklif mektublarmı 
ihale saatinden bir saat evvel ko
misyona vermeleri. (867) 

1-1508 

Aydın ili Daimi Encümeninden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Aydın ilinde memleket hastanesi 

pavyon inşaatıdır. 
Bu işin keşif bedeli (21838) liradxr. 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardxr: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
D - Fenni: şartname, 
E - Keşif. metrai cetvelleri, 
F - Pr · ~ r 

İsteyen.L. ~...ı evrakı Aydın Nafıa Müdürlüğünden görebilirler. 
3 - Eksiltme 26-4-937 pazartesi günü saat 15 de Vilayet Daimi 

encümenınde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacakt.r. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1637 lira 85 kuruş 

muvakkat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz 
olduı'.4unu göı.termesi lazımdır. 

A - Vekaletten alınan müteahhitlik vesikası. 
B - Bu gibi yapı inşaatını yaptığma dair vesika, 
C - Ticaret odas na kayıtlı olduğuna dair vesika. 
6 - İşi alan müteahhit 20 • mayıs - 937 tarihine kadar 4000 lira

lık iş yapmağa veya malzeme getirmeye mecburdur. 
7 - Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı saatten bir saat 

evveline kadar encümene getirilerek makbuz mukabilinde verilecek,tir 
Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede 

yazılx saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mi.ihür mumu ile iyi
ce kapatılmxş olması lazımdır. 

Postarla olaca'· ..... ~i1<-meler kabul edilmez. (908) 1-1564 

Eksiltme temdidi 
fürk~ Hava l(urumu 

Genel l\'Ierkezinden: 
1 - Evvelce eksiltmesi iliin edilip de talibi zuhur etmiyen bir 

tayyare hangarı ile bir yatakhane binasının Merzifonda inşasx, ke
şifleri son piyasa vaziyetine göre değiştirilerek yeniden kapalı zarf 
usulü le kesiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe ait proje keşif ve şartnameler, Ankarada Türk Hava 
Kurumu genel merkezinden ve İstanbulda Türk Hava Kurumu şu. 
beşinden (10) lira verilerek almacaktır. 

3 - Evvelki ilanda bedeli mukabilinde proje keşif ve şartname 
alanlara yeni muaddel evrak parasız olarak Ankarada genel merkez
den verilir. 

4 - Eksiltmeye konulan hangar ve yatakhane binasının keşif 
bedelleri tutarı (136.239) liradır. 

5 - İsteklinin diplomalı mimar veya mühendis olmasx ve inşa
at müteahhidi olduğuna dair, kayıtlı bulunduğu ticaret odasmdan 
almmxş resmi vesika göstermesi ve şimdiye kadar bir defada en az 
yüzbin lira kıymetinde bir bina inşası işini muvaffakiyetle başar
nıxş olduğunu vesika ile isbat etmesi şarttxr. 

6 - Eksltme 5. mayxs • 937 günü saat 11 de Ankarada kurum 
genel merkezinde yaprlacakt;r. 

7 - İstekliler (10.217) lira (93) kuruşluk muvakkat teminatları. 
m kurum genel merkez veznesine yatırarak alacaklan makbuzu ve 
beşinci maddede talep edilen vesikaları kapah zarfla birlikte 5 ma
yıs-937 günü saat ona kadar Türk Hava kurumu genel merkez baş-
kanlr~ına teslim etmelidirler. 1-1613 

Anl~ara birinci mıntal{a Kadastro 
Müdürlüğünden: 
Cebeci mevkiinde postahanenin bulunduğu adada 36 parça gayri 

menkulün fenni ve hukuki tesbit şekillerinin tetkikine başlanxlaca· 
tı Çankaya belediye ilan tahtasına asılan 95 No. lu ilannamede milf· 
redatiyle gösterilmiştir. (967) 1-1684 

Ankara Memurlar Kooperatif Şirketinden 
1936 senesi temettüünden yüzde 8 mübayaat risturnu tevziine 

başlanxlmıştır. Ortaklarımızın istihlak cüzdanlarmı ve kredi sened
lerini şirket muhasebesine tevdi ile risturnlarını almaları rica olu· 
nur. 

Sermaye nisbetinde temettü tevziine başlanxlacağı gün ayrıca 
ilan edilecektir. 1-1695 

Askeri }'ahrikalar Umum Müdürlüğii Saınıalma 
Komisyonu İlanbrı 

________________ _. 

Müteahhit nam ve hesabına 1000 kilo KİBRİT ANTİMON 
Tahmn edilen bedeli (1500) lira olan yukarıda rnikdarr ve cinsi 

yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
misyonunca 5.5.937 çarşamba günü saat 14 de pazarlık ile ihale edi· 
lecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan (112) lira (50) kuruş ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve sa-
atte komisyona müracaatları. (963) 1-1683 

Ank~ara Valiliğinden: 
İdarei Hususiyeye aid Bankalar caddesinde 13 No. lu Şehir lo

kantası ile 19, 23, 25, 27, 31, 47 numaralı dükkanların 937 mal! ydr 
icarı 2490 sayılı kanun hükümlerine tevfikan açık artumaya konul· 
muştur. 

İhale günü 10 mayıs 937 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 
de Vilayet daimi encümeni huzurunda yapxlacaktır. 

İhaleye iştirak etmek istiyenlerin mezkUr tarih ve saatte vilayet 
daimi encümeni salonunda bulunmalarx ve şartnameyi görmek isti
yenlerin hususi idare tahakkuk ve tahsil müdürlüğüne müracaat et• 
meleri ilan olunur. (975) 1-1694 

Tosya Belediyesin den: 
Açık eksiltme ile 14.4.1937 çarşamba günü saat on dörtte ihalesi 

yapılacağı ilan edilen 7415 lira 53 kuruş bedeli keşifli hastane insa· 
atına talip çıkmadxğından 24.4.1937 cumartesi günü saat 11 de ihaİe
si yapxlmak üzere eksiltmenin on gün uzatrldığı ilan olunur. 1-1696 

Ankara Valiliğinden: 
İdarei Hususiyeye aid ::..,..ı:alar caddesinde 53, 57, 24-26, 28, 30, 

32, 38 numaralı dükkar.!arm 937 mali yılı icarı 2490 sayılı kanun hü
kümlerine tevfikan açık artırmaya konulmuştur. 

İhale günü 13 mayıs 937 tarihine müsadif perşembe günü saat 
15 de vilayot daimi encümeni huzurunda yaprlacaktxr. 

İhaleye iştirak etmek istyenlerin mezkfü tarih ve saatte vilayet 
daimi encümeni salonunda bulunmaları ve şartnameyi görmek isti· 
yenlerin hususi idare tahakkuk ve tahsil müdürlüğüne müracaat et· 
meleri ilan olunur. (974) 1-1693 

Memur Aranıyor 
Bir müessesenin büro ve devairdeki işlerini yapmak ve makine 

ile de yazmak için bir memura ihtiyacı vardxr. Başka lisan bilmek 
sebebi tercih olur. Arzu edenler Ankara Posta Kutusu 184 numara-
ya müracaat etmelidirler. 1-1606 

Ankara Valiliğinden: 
İdarei Hususiyeye aid Bankalar caddesinde 33, 35, 39, 41, 4-67, 

No. Ju dükkanlarla 37 No. lu bahçe ve Anafartalar caddesinde 6, 8. 
10, 12 No. lu dükkanlarla Öksüzce mahallesi 3 No. lu Zahide Hanxm 
medresesinin 937 mall yılı icarı 2490 sayılı kanun hükümlerine tev
fikan açık artxrmaya konulmuştur. 

İhale günü 17 mayıs 937 tarihine müsadif perşembe günü saat 15 
de vilayet daimi encümeni huzurunda yapılacaktxr. 

İhaleye iştirak etmek istiyenlerin mezkur tarih ve saatte vilayet 
daimi encümeni salonunda bulurunaları ve şartnameyi görmek isti· 
yenlerin hususi idare tahakkuk ve tahsil müdürlüğüne müracaat et-
meleri ilan olunur. (973) 1-1692 

A vrupadan dönen 

AFiFE 
Yeni şapka koleksiyonu müessesesinde göstermeye başlamıştır. 

1-1682 

Nafia Vekaletinden: 
Pazarlıkla Eksiltme İlanı: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankara Musiki Muallim mektebi ça
lışma odaları elektrik tesisatıdxr, 

Keşif bedeli: 1390.02 liradır. 
2 - Eksiltme 26.4.937 pazartesi günü saat 15 de Nafıa vekaleti 

yapı işleri umum müdürlüğü eksiltme komisyonu odasında pazarhk 
usuliyle yapılacaktır. -

3 - Şartname ve buna müteferri evrak 7 kuruş bedel mukabi· 
linde yapx işleri umum müdürlüğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 104.25 liralık muvak
kat teminat vermeleri ve yapx işlerinden alınmış fenni ehliyet vesi-
kası göstermeleri şarttır. (969) 1-1690 

Kiralık Ev 
Samanpazarına yakın 5 oda 

salon ve balkon su ve elektrikli 
istasyon caddesinde Bakkal Ke-
rime müracaat. 1-1612 

Sekiz yaşrnda 
SATILIK 

Saf kan arap kısrak 
'Görmek istiyenler gündüzleri 

Telefon 2831 de Burhan EREN 
2-1681 

EMLAK-ARAZI 
Almak ve satmak istiyenle· 

rin Anafartalar İlbeyi cad. 22/2 
No. da GENEL İŞ BÜROSU na 
müracaatları. Tel: 147 5 

1-1333 

İnşaat Sahiplerine 

De\. lt•l Üt'ıuiryolları \ "C Limanları Uıumıı 

Miitliirliiµ;ii Satmalma KomisyoMı ll<Anları 

Devlet Demiryolları Umumi Müdürlüğünden: 
1 - Açık eksiltme ile ve mevcut nümunesine göre (120,000) tuğ· 

la satın alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli (1920) liradır. 
3 - Eksiltme (24.4.1937) cumartesi günü saat 10 da Ankarada 

2. inci işletme binasındaki komisyonca yapxlacaktır • 
4 - Eksiltmeye girebilmek için (144) liralık muvakkat teminatı 

yatırmak ve evelce bu gibi teahhüdlerin eyi suretle yapıldığını bil· 
diren vesikalarla kanuni vesikalan göstermek lazımdır. 

5 - Nümunelerle şartname ve mukavele projeleri komisyonca 
parasız olarak gösterilmektedir. (916) 1-1570 

DEVLET DEMİR YOLLARI UMUMİ İDARESİNDEN ı 

Ankara deposuna (31-5-1938) sonuna kadar gelecek takriben 
(20,000) ton maden kömürünün boşaltılması ve makinelere yükletil• 
mesi işi (30-4-1937) cuma günü saat (15) te ihalesi yapılmak üzere 
kapalı zarf usuli ile eksiltmeye konulmuştur. Muhanunen bedel• 
{4000) liradır. Bu işe girmek istiyenlern (300- liralık muvakkat t~ 
minat yatxrarak kanunun tayin ettiği vesika ve beyannameleriyle 
birlikte aynı gün saat (14) e kadar komisyona müracaatları lhnn" 
dxr. Şartname ve mukavele projeleri komisyonca parasız olarak göte 
terilmektedir. (828) 1-1421 

İLAN 

Muhammen bedeli (50000) lira olan 2500 ton suni portland çl• 
mentosu 3-5-937 pazartesi günü saat 15,45 de kapalı zarf usulü il• 
Ankarada idare binasında satm alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (3750) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7.5.1936 gün ve 329\ 
numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde a
lınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14.45 e kadar komisyon 
reisliğine vermeleri Iazımdxr. 

Şartnameler 250 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde sa-
txlmaktadır. (959) 1-1652 

!LAN 

Muhammen bedeli (15194) lira olan muhtelif cins Ustik malze
me 13-5-1937 perşembe günu sdat J.S,30 ..ıa sapa1I zart U5UıÜ ile An • 
karada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (1139,55) liralık muvakkat teminat il• 
kanunun tayin ettiği vesikalarx, resmi: gazetenin 7-5-1936 gün ve 
3297 numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde 
alınmış vesika ve tekliflerini aynx gün saat 14.30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasxz olarak Ankarada malzeme dairesinden, Hay• 

darpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (901) 
1-1559 

İLAN 

Muhammen bedeli (3173) lira olan Dinamo ve Otomat kömür• 
leri 28-.5-937 cuma günü saat 15,30 da kapal ızarf usulü ile Ankara• 
da idare binasmda satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (234,23) liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-936 gün vo 
3297 No. lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde 
alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden. Hay• 
darpaşada Tesellüm ve sevk şefliğinden dağxtılmaktadxr. (902) 

1-1582 
İLAN 

Muhammen bedeli (9000) lira olan 20 ton tasfiye edilmiş pa • 
muk yağx 3.5.937 pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile 
Ankarada idare binasında satın almacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (675) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-1936 G. ye 
3297 No. lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde 
almm;ş vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar komisyoıı 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Hay• 
darpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden, İzmirde Alsancak mağa• 
zasından Adanada altıncı işletme müdürlüğünden dağıtılmakta'" 
drr. (904) 1-1638 

1LAN 

Senelik icar bedeli (1500) lira tahmin edilen kapalı bir binek oto
mobili 28 - 4. 937 çarşamba günü saat 15 de Ankarada idare binasın· 
da açxk eksiltme yolu ile kiralanacaktır. 

Bu eksiltmeye girmek istiyenlerin (112,50) liralık muvakkat te
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve otomobil sahibi olu9 
Ankarada icrayı sanata mezun bulunduklarına dair almış olduklatı 
vesaiki komisyon reisliğine vermeleri lazımdxr. 

Bu işe ait şartname parasız olarak Ankarada malzeme dairesiD• 
den alınabilir. (900) 1-1558 

İLAN 
Muhammen bedeli (9700) lira 

olan 230.000 tane marsilya hiçi. 
mi kiremitle 10.000 tane aynı 

cins mahyelik kiremit 3~5-1937 
pazartesi günü saat 15,15 de ka.. 
palı zarf usulü ile Ankarada ida.. 
re binasında satxn alınacaktır. 

Bu işe girmek istiıyenlerin 
(727,50) liralık muvakkat temi
nat ile kanunun tayin ettiği ve
sikalarx, resm'i gazetenin 7-5-1936 

gün ve 3297 No. lu nüshasJtld• 
intişar etmiş olan talimatnaıtl1 
dairesinde alınmış vesika ve teJı... 
liflerini aynı gün saat 14,15 ~ 
kadar komisyon reisliğine yet. 
meleri lazımdır. ~ 

Şartnameler parasız olat 
- • cfell< Ankarada Malzeme daıreıııı ~j 

Haydarpaşada Tesellüm ve SC.~ 
Şefliğinden, Eskişehir ve t~IA 
de idare mağazalarından dagı 
maktadxr. (903) ı-1639 ; 

Katip Aranıyor 

Yerli kaba alçının kilosu 60 
paraya ve ince alçının kilosu da 
2 kuruşa tenzil edilmiştir. Bu 

fxrsattan istifade etmeleri için Vakıflar Uum Mu·· du·· rlugun·· .., .. deıı: 
müteahhitlerin ve inşaat sahih-
lerinin nazarı dikkatini celp e- b ıunatl 

Bir Avukat Katibi isteniyor: 
Adli muametatı ve daktiloyu 
bilmesi ve kefalet göstermesi 
şarttxr. Her gün saat 17 den 19 
za kadar Koç apartrmanı No: 5 
müracaat. 1-1657 

Kiralık Oda 
Işxklar C. de ayle yanmda 

möble ve banyolu bir oda, bayan 
veya karı koca için .. Tel: 1420 

1-1679 

İmtiyaz sahibi ve Başmu· 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü Nasuhi 
BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. l ----· 

derim. Ankarada musevi havrası ve mektebi vakfının açı~ u jeti 
Ankara - Sulu han kapısı bi. 

1 

mütevelliliği için 6-5-937 perşembe günü müsabaka imtıhanı. teıJıı 
tişiğinde 1 • A sayıda edilecetkir. Evsafı matlube ve şeraiti kanuniyeyi haiz olan 111 ~ 

Mumcu oğlu Viçen lerin vakxflar umum müdürlüğü tevcih kalemine müracaatıarı ~ 
~--------~-1 ___ 16_6_3 ______ _!.___:o~lu=n~u=r~.~(9~6~6~)--------------------·1;.._1_6_6_6~------=----

SİNEMALAR HALI\ YENi 
BUGÜN BU GECE 

Bu senenin en nefis filmlerinden 

Kadınlı{ .n Sırrı 

Fransızca sözlü aşki ve hissi mükemmel 
bir eser 

Baş Rollerde: 

ROBERT TA YLOR • İRENE DUNNE 

İlave: en son paramunt dünya heberleri 

BUGÜN BU GECE 

Hususi teşkilat 
Baştan başa bir merak ve heyecan 

k a y n a ğ ı tLrl 
Programa ilaveten CANLI ~ı:...aA1' 

ve aynca BÜYÜK ŞAİR ABD 
HAM1D1N cenaze töreni 

Tenzilatlı halk matinesi: 12 • 15 de • 
Bir ka,dının haysiyctı 


