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Hatay anayasası 

Bir tali k.omite 
projeyi hazı!lıyor 

A H-atayın tam iç istiklalini nayas,a . ı . 
tebarüz ettirecek şekılde hazır anıyor 

Türk delegasyon heyeti başkanı 
B. Numan Menemencioğlıı 

Konuşmalar dost bir hava 
içinde yapılıyor 

Cenevre, 25 (A.A.) - Anadolu Ajan.. 
sının hususi muhabiri bildiriyor : 

Eksperler komitesi ana yasanın ilk 
hazırlılr görüşmesini bitirerek bu hu. 

t komitede tezahür eden fikirlere susa . . . .. k 
göre bir proje hazırlamak vaz~fe~ını tur 
ve fransız müşavirlerinin de ıştır:UC. ede
ceği bir tall komiteye ~a~a~e etmıştır., 

Bu tali komiteye ıngılız delegesı 

reislik etmektedir. 
Burada yayılan haberlere göre, ko-

ite konusmalan neticesinde, ana ya. 
:yı 'Hatar:n tam iç istiklalini .tebarüz 
ettirecek tarzda tanzim edecektır: . 

Konuşmalar dost bir hav_a ıç~nde 
cereyan etmekte ve projelerın v~kıt ve 
zamaniyle hazırlanabileceği Mılletler 
Cemiyeti mahfillerinde kuvvetle tah

min edilmektedir. 

c::::s::::::z 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR 
m;z 

Çanakkalenin 
· yıl dönümü 
İngiliz ve f ransız eski 

muharibleri tarafından 

anıldı 
Londra, 25 (A.A.) - 1915 de türk 

toplarmm ateşi altında Geliboluya in
giliz krtalarınıo ihracının yıldönlimil 

bugün bütün İngilterede merasimle amL 
mıştır. Saint Paul kilisesinde yapılan bir 
~nden sonra Geliboluda ölen ingiliz. 
lerin aileleri ve taç giyme merasimi do. 
layısiyle Londrada bulunan Avustural. 
ya ve yeni Zeland kıtaatının da iltihak 
ettiği eski muharibleı alayı meçhul ö
lü askerin abidesine çelenkler koymuş
tur. 

Pariateki törende elçimiz de 
bulundu 

Paris, 25 (A.A.) - çanakkale eski 
muharibleri birliği bugün meçhul aske. 
rin kabri üzerindeki ateşi tazelemiş· 
tir. Bu merasimde Türkiye büyük el· 
çisi Suad Davaz da hazır bulunmuştur. 

Genel harbten beri ilk defadır ki 
Türkiye büyük elçisi törende hazır 
bulunuyordu. Çanakkalede bir kolunu 
kaybeden general Gourauda ve 1915 bil. 
yük deniz harbinde fransız filosuna ku
manda eden amiral Guepratte de ınera.. 
sime iştirak etmişlerdir. 
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19 Mayıs 
Spor ve Gençlik 

bayranııdır 

HER YERDE 5 KURUŞ 

Sovyet Rusya Büyük Elçisi 

B. Karahan dün 
Ankaradan ayrıldı 
B. Karahan istasyonda 

surette ve hararetle 
samimi bir 

uğurlandı 

• 

B. Karahan (Saip tarafından) 

Sovyet Rusya Büyük Elçisi B. Ka
rahan'ın memleketimizden ayrılacağı· 
nı ve vedanamesini Cumhur Reisimiz 
Atatürk'e takdim ettiğini yazmıştık. 

Evelki gece B. Karaban'rn ayrılma
sı dolayısiyle Dış Bakanı doktor Tev
fik Rüştü Aras hariciye köşkünde mü
kellef bir ziyafet vermiş ve bu ziyafet-

' te bütün Sovyet elçiliği erkanı, vekil
lerden bazıları ve Hariciye Vekaleti 
yüksek erkanı hazır bulunmuşlardır. 

Dün de İç Bakanı ve Cumhuriyet Halk 
Partisi Genel Sekreteri B. Şükrü Ka
ya, Karahan şerefine Marmara köşkün
de bir veda ziyafeti vermiştir. Ziyafet
te birçok yüksek zevat bulunmuştur. 

B. Karahan dün akşamki ekspresle 
Ankaradan ayrılmıştır. 

-
Gün ti elik Italya ve B. Eden Brüksel'de 

İstasyonda Cumhur Reisi namına 
Başyaver binbaşı Celal ve Kalemi Mah
sus Müdürü B. Süreyya, Başbakan ı ... 
met İnönü namına Kalemi Mahsus Mü.. 
dürü B. Vedid ile Dış Bakanı doktor 
Tevfik Rüştü Aras, İç İşler Bakanı ve 
Parti Genel Sekreteri B. Şükrü Kaya, 
Adliye Bakanı B. Şükrü Saracoğlu, 
Kilittir Bakanı B. Saffet Arıkan, Eko
nomi Bakanı B. Celal Bayar, bütün 
kordiplomatik, Dış Bakanlık yüksek 
erkanı ve Karahan'ın birçok şahsi dost
ları sabık Sovyet Büyük Elçisini sa
mimi bir surette ve hararetle teşyi et
mişlerdir. 

Misafirimiz 
l k Dış Bakanı Ekselans N~

c\uı::ı bu sabah, şehrimize geJı· 
Yol'. S~yın diplomatın ~hsın a 
dost \.'e kardeş lrakı selamlarız ... 

!~omşulariyle sıkı dostluk n:ı:u· 
rıasebetleri tesis etmek gerek Tur· 
~iyenin ve gerek Irakın a'~3:nel~
rındendir. M~--. 1 ~1<eti harıcıyesı· 
nin ba§ma g_~ .""nden beri ay.nı 
ananeye sadakatini eserleriyle ıs· 
bat etmis o1a•n genç ve kıymet1i 
devlet adamının kültüre) ve poli
tik menşe ve mesleki itibariyle da· 
hi bu an::.!lenin devamına çalışmış 
olması kadar tabii bir şey tasav
vur edilemez. Dış Bakanımız dok
tor Aras gibi Berut tıbbiyesinden 

m n olan Ekselans NaciüJasl, 
~u h · · tl 

I ak aarif ve arıcıye vezare e-
r m k"I · 1 · . d üksek mev ı er ışga etmış, 
rın e Y ··d·· 1·· ..... d 
d 

.. 
1 

llinıin mu ur ugun e, 
aru mua .. t lı" d 

T h 
Icilig"i nıus eşar gm a, 

a ran e , 1 ... d b 
d b k 1 k müsteşar ıgın a u-

1§ a anı . ·ı· 1 ınleketinın ı ım ve po· 
unmuş, ıne d hususi bir mevki 
lit~ka hayatın a K d. . . • --. tt en ısını ~:u 
edinmiş hır za ır. lek arkada-
k d kt b ve mes 

ara a, me e l diğer devlet 
şı dış bakanımız a ve örnıek, 
adamlarımızla tanışmışk gbize iki 

d .. ·· tanıma ' ' aramız a goruP .11 t nıünase~ 
komşu ve kar.deş mı e kt bulun
hetlerinin, istınad elltme .. :erinde, 
d ... "1 teıne er u ugu sag aın . .,. itimadını 
bir kat daha gelışecegı 
haklı olarak verir. 'Uet-

Biz şahsi dostlukların mhı 
' l ak usu· 

leri biribirine yak aştırm b 
. · · anmış u-

sundaki ehemıyetıne ın . . d' k. 
lunanlardanız. Bunun ıçın j1 h 

1 

bu gibi ziyaretleri protokol tu-
d · · te e· udlarını aşan bir samımıre d f 
lakki ederiz· şehrimize ılk e j 
gelmekte ol~n ekselans Naciulas 
burada bu samimiyeti bulacakt~~· 

Irak ve Türkiye hududlan u
Zerinde hüküm süren asayiş, Ha· 
tay meselesinde Irak hükümetinin 
gösterdiği dürüst dostluk eseri, 
ekonomik sahada ahidlere riayet
karlık, kültürel hususlarda ıraklı 
kardeşlerimizce türk ilmine veri· 
len hususi ehemiyet bizi Irak'a ve 
ltak'ı bize hağlıyan kuvvetli rabı
talardır. Ekselans Naciülasl'ın 
Ankara ziyaretini bu rabıtaları el-

orta Avrupa Almanya Lokarnoya dair 
Geniş bir diplomatik 

hareket hazırlanıyor 

Bükreşe yaptığı ziyaret ltalyad~, o~ta 
Avrupa meselesi bakımından alaka ıle 
karşılanan Polonya Dış Bakanı B. Bek 

Roma, 25 (A.A.) - Havas ajansı ya· 

zıyor: İtalyanın Venedi~te ~ldı~ı vazi· 
t orta Avrupada genış bır dıploma· 

ye . d 
t"k harektin hazırlığı mahiyetın e te· 
l~kki edilmektedir. Bir takım güçlük • 

1 ~ıkaran itaJyan • romen anlaşması· 
er 3' • l' b' 

kt dl'lebilmesi için elverış ı ır 
nın a e . . 

.hdası zarun idi. Filhakıka ı-
havanın ı . . 

ı 'tı'k mahfilleri buna ıkı engel 
talyan po ı . 

d ıdugv unu kabul edıyorlar. Bun
mevcu o 

b. . cisı· İtalya ile Çekoslovak· 
!ardan ırın . . . . 

da.ki münasebetler ve ıkıncısı 
ya arasın · d · 

M 
. tanın revizyon istemesı ır. 

de acarıs ·ı 
kendisinin Çekoslovakya ı e 

RomanYiP · · .. betlerini bozmasını ıstıyen 
olan munase . v• 

. 1 ma akdinden çekınecegı 
İtalya bır an aş 

.. . akat Yugoslavya ile bulunan 
tabııdır. F . . f nnül İtalyayı 

k'lde hcrhangı bır o 
şe ı Ç koslovakya ile olan dost· 
Romnyanın, e 

( Sonu 5. inci sayfada ) 

- . de takviye edecek 
bette daha zlıya k karşılar ve ken-

. hAd'se o ara hır a 1 d iyi hatıralarını 
'dilerine ahf ız a edeceği bir mi-
daima nıu a a~a d . ** 
saferet tenıennı e eraz. 

olan nokf ayı iyi karşılamadı 
Londra, 25 (A.A.) - B. Edenin 

organı olan Yokkşayr Post gazetesine 
göre mumaileyh Brükselde enternasyo• 
nal ekonomik meselelerle ve Belçika
ıun statüsiyle meşgul olacaktır, 

B. Eden Brüksel'de 
Brüksel, 25 (A.A.) - İngiltere Dış 

Bakam Eden, yanında bayanı olduğu 
halde bu akşam tayyare ile Brüksel'e 
gelmiş ve Belçika Dış Bakanı Spaak 
tarafından selamlanmıştır. Eden doğ
ruca ingiliz elçiliğine inmiştir. Briik· 
seldeki ikameti müddetince orada ka
lacaktır. 

Yarın sabah B. Spaak ile görüşecek 
ve öğleden sonra da Laeken sarayında 
kıra] tarafından kabul olunacaktır. Ak
şam dış bakanı tarafından Ş:erefine bir 
ziyafet verilecek ve bu ziyafette Lük
semburg Başvekili B. Besh de hazır 

bulunacaktır. Eden salı günü öğleden 
sonra tayyare ile Londraya dönecektir. 

Almanlar memnun değil 
Berlin, 25 (A.A.) - Belçikanın ta· 

rafsızlığının tanınmış olması ve sovyet 
fransız paktına çıkacak muhtemel bir 
harbda Belçikanm Fransaya yardımı 

( Sonu 5. inci sayfada) 

Çocuk bayramının 3 Üncü 
günü de zevkli geçti 

Miniminilerin yaptıkları bisiklet yarışı 

Dün çocuk haf tasının üçüncü günü idi. Çocuk çsirgemt! kurumu genel merkezi 
bahçesi gece geç vakitlere kadar d.oldu boşaldı, küçükler ~İr t~raftan c:_ğlendileı· di
ğer taraftan da mızıkanın muhtelif hava~arını zevkle dınledıler. Ögleden. sonı·a 

t 
ıs de stadyomda türlü oyunlar oynandı. Stadyom daha saat 12 de bınlerce 

saa . . 1 ki ·ı 

k 
ve halkla dolmuştu. Küçüklermuzoynanan oyun.arı zev e seyretti er ve 

çocu ki' b' . d'l akitlere kadar stadyomda güzel ve zev ı ır zaman geçır ı er. 
geç v [Dünkü gösterilere aid diğer resimler beşinci sayfamrzdadır.] 

Karahan 
ayrılırken 

Sovyetler Birliği Türkiye Büyük 
Elçisi Bay Karahan'r, dün akşam, An
kara istasyonunda uğurlayanların 
çehrelerine dikkat ettinU:se hakiki 
bir dosttan ayrılırken duyulan aami
mi teessürün ifadesini onlarda görmüş .. 
aünüzdür. Karahan, memleketimU:Je 
temas ettiği herkese muhabbet ve iti .. 
mad telkin etmi§ ve Türkiye • aovyet
ler dostluğunu kalblerde tesise mu
vaffak olmuı bir diplomatdı. 

Milletlerin dostluiunda yükHk 
meziyetli §ahsiyetlerin oynadığı me
sud rolü inkar etmek kabil.midir? Ka· 
rcıhan, bı.t yükHh meziyetli şahsiyet
lerdendir: Türkiye - souyetler do.t. 
luiu etralmda, daima genişliyen bir 
alaka, daima berrakla§an bir itima4 
hauası yaratmış ve bunu, kültürel ve 
ekonomik münasebetlere, lôyik oldu
ğu ehemiyeti vermek suretiyle, her 
gün biraz daha tenmiye etmiştir. Ka· 
rahanın Ankaraya geldiğindenberi yıl 
geçmemiştir ki, iki memleket arasında 
bir sporcu kafilesi oradan buraya ve. 
ya buradan oraya gitmemiş; öğret

men, gazeteci, sanatkar veya bilğin 

heyetleri ziyaretleri vuku bulmamıı 

olsun. Sovyetler birliğinin ilim, len, 
şanat, teknik sahalarındaki başarıla
rını yakından görüp takdir etmek , 
komşumuz hakkında daha fazla tenev 
vür eylemek Fırsatını bizlere vermiı 

olanlar arasında Karahan'ın sempa. 
tik siması daima hatırlanacak ve 
Türkiye • sovyetler dostluğuna haki
ki değerini vererek onun takviyesi ;. 
çin durmadan çalışmış olan büyük el· 
çinin adı, bu dostluğun her tezahü
ründe amlacaktır. 

Memleketimizde bu derece güzel 
intibalar bırakarak ayrılmakta olan 
kıymetli dip'omat ve dosta alacafiı 
yeni vazifelerde yeni yeni muvalla
kiyetler dileriz. N . BAYDAR 
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Günün içinden: 

Uzun Mehmedin çı'nnı 
Enternasyonal kömür sergisinin açıldığı sergievine gider ve ora

dan dönerken bulvarın iki yamndPki ağaçlarda yapraklanmış bir se • 
vinç sezmelisin iz: ev ve endüstri hayatımızd~ taı kömürüne . da~a 
geniş bir yer vermeyi ülkülendirmek maksadıyle a~ılan bu sergı, bır
çok faydalan yanında yurd ağaçlarını kör ve keskın baltalardan da 
korumak istiyor. 

Bu topraklarda böyle bir ülkü taşımadığımız ve böyle bir sergi 
hazırlamayı lüzumlu bulmadığımız devirlerde o merhametsiz baltala
rın kahnna kurban giden ağaçların sayısı, tahmin ve hayal çevrelerini 
apcak kadar yüklü idi. 

Bulutların arasından sıynlaraJ..."Uçan bir tayyareyi kurmak için kul
landığımız bütün maddelerin toprP k altından çıktığını göz önüne ge
tiriniz. 

Tabiat yeryüzünde ısınmak isteyen iman oğluna, yerin altında 
asırlarca ~nce siyah elmas yığınlan hazırlamıştır. Bunu sezmediğimiz 
günlerde odun dumanı ve kokusu içinde geçirdiğimiz rahatsız bir ha
yata kömür sergisini gördükten scnra yeniden hayıflananlarımız çok 
olacaktır. 

Tem iz, muntazam ve güzel sergide, gerçekten bir elmas itinası i~e 
istif edilmiş kömür yığınlarını görünce habrıma Uzun Mehmedı? 
bundan bir asır önce sırtına vurarak lstanbula getirdiği çıkrn geldı. 
Türk kömürcülüğünün bu bahtsız piyoniye'si, bir köşesine o çıkınını 
yerleştirdiği handa ölü bulunmuştu: Türk topraklarında tür~ kömü
rünü ilk defa kazıp ondan bütün bir milletin faydalanmasını ozleyen 
bu ilk kömürcüyü ne grizo, ne de asidli gazlar değil, saltanabn ma
nevi havası ve maddi zehiri boğmuştur. 

Kömür sergisini gezer, orada ev ve endüstri hayatımızın kaynağı 
kömür yığınlarını ve kömürle ilğili her ,eyi görürken yüzyıl önce za
vallı sahibini ölüme kadar ıötüren çıkım. Uzun Mehmed'in kömür 
çıkınını hatırlayınız. 

Manisa'nın 
kalkınma 
programı 
Manisa vilayetinin 1937 büd~ pro. 

jesi iç bakanlığa gelmiştir. Büdçenin 

varidat kısmı 1.299.104 liradır. Masraf 
kısmının 973.699.30 lirası alelade, 325. 
40S lirası fevkalade büdçe olarak tesbit 
olunmuştur. Masraf bildiesinde hususi 
idare işlerine 141.449 lira, bayındırlık 
işlerine 44.102 lira. kültür işlerine 361. 
703 lira, ziraat ve baytar i'lerine 25.015 

lira, saglık ve ha.yır işlerine. 56.978 lira 
ve türlü i lere 344.452.39 lira ayrılmış.. 
tır. 

Vilayetin hazırladığı beş yıllık. prog. 
rama göre beş yıl içinde vilayet için. 
deki bütün yollar ta.mir olunacak, biL 
hassa Manisa - Menemen ve demirci yolu 
yeniden yapılacaktır. Vilayet beş ıyıl 

içinde ziraat işlerine 58000 lira, baytar 
işlerine 73000 lira sarfedecek ve 99.000 

lira sarfiyle bir doğum evi inşa, hastaha4 
nenin noksanlar nı tamamlayacak ve 
hastahaneye her yıl 10 yatak ilave ede4 
cektir. KuJtür jşJerine programın de. 
vaını muddetince 1.094.509.15lira serf
olunacak, kültür kadrosuna 470 mual
lim eklenecek, köylerde mektebler ya. 
pılacak ve mevcud mektebler tamir o!u. 
nacaktır. Vilayet ~, yıl içinde Mani. 
sada bir Ataturk anıtı yapacak, hususi 
idare için akar binalaraı inşa edecek, 
spor alanının ikmaline yard.m edecek 
ve bu işler için bef yılda 165.000 lira 
harcayacaktır. 

Çağrı 
*Dahiliye encümeni 264IV.1937 p~ 

zartesi günü saat 10 da toplanacaktır. 
*D:vanı Muhasebat Encümeni 

26-IV .1937 pazartesi günü "10,, da top. 
lanacaktır. 

:!: Arzuhal Encümeni 26-4.1937 pa
zartesi giinü saat 10 da toplanacaktır. 

···-·················--·---···· ........ --. . . . 
: HAVA : . . ......................... -····················-· 
Hava Rüzgarlı geçti 

Dün şehrimizde hava rüzgarlı ve 
hafif yağmurlu geçmiştir. Sabahleyin 
hafifce esen cenub rüzgarı akşama doğ. 
ru hızını artt.rmışbr. Isı dün 18 dere. 
ceye kadar çıkmıştır. Meteoroloji işleri 
genel direktörlüğünden verilen malftma. 
ta göre dün yurdun Kocaeli ve Traltya 
bölgeleri kapalı ve yağışlı diğer böLge. 
leri ise açık geçmiştir. 

Dün en çok yağış Bursada olmuş ve 
kare metreye 12 kilo gram su b:rakmış. 
tır. Dün en dütük ısı sıfırın altında ol. 
mak üzere Ulukışlada 1, en yüksek ısı 
da o;y;ırbekirde olmak üzere 24 dere
ce idi. 

NURETTiN ART AJI 

Almanyaya ısmarlanan 
talim tayyareleri 

İstanbulda 
İstanbul, 25 (Telefonla) - Alman

yadan aiperiı edilen on tayyare şehri
mize gelmittir. lkitcr kişilik ve 12 şer 
bin liralık bu tayyareler İnönü kamp:.n
da taliın tayyaresi olarak kullanılacak· 

tır. 

İstanbulda çocuk 
bahçeleri açılacak 

İstanbul, 25 (Telefonla) - Önümüz
deki yaz: \lehrin muhtelif yerlerinde 
çocuk bahçeleri açılacaktır. Bahçele-

rin idare şeklini tayin eden bir talimat
name hazırlanmaktadır. Bahçelerde va. 

zife alan nöbetçi muallimlere muayyen 
bir ücret verilecektir. 

Şundan bundan 

Nisan havası dakikada bir değişi
yor; bakıyorsunuz güne~, bahar ye~l
likleri arasında oynarken, bir bulut, bir
denbire etrafı derin bir hüzne bürüyor. 
Fakat soğuklar artık kmlmış olduğu 

i~i~, bu mevsimde A nkar:ınrn temiz so
kaklarrnda yürümek büyük bir zevk. 
Bu zevki tatmak için ben de yürüyo
rum. 

Sergievi önünde büyük bir kalaba
lık, iki gişenin ö11ünde herkes bir an 
önce bilet alıp içeri girmek için bekle
şiyor. 

"Böyle tatil günlerinde, bu kadar 
güzel bir eseri görüp faydalanmak isti
yecek olanların pek çok olacağını dü
şünerek gi:jelerin sayısrnı çoğaltmak 

lazım gelmez mi?,, suali hangi müşahi
din aklından geçmn? 

Yürüyorum. 
Df!mindenbf!ri rastladığım bu üçün

cü kadındır ki başına, bundan sekiz on .... 
senf! evf!lki •dete göre diyf!miyeceğim, 
fakat bu/gar köylü hdrnları gibi bir 
baş örtüsü, daha doğrusu yemeni koy
muş, Ankara sokailarında böylf! dola
şıyor. 

Güzel olmıyan bu tuvalet ~en taam
müm ediyor? Moda mı? Eğer böyle ise 
çirkin bir moda. Yaz günlf!ri kadınlar, 

başları açık gezebilirler. Yeni kadın şap

kaları kadrn zevkinin harikulade teza

hürleridir. Bunlar dururken bu yeme

ni neden? 

Taklid çirkin olur.sa gülün~· de 'l>IU

yor. - N. B. 

Düzeltmeler; 

Bu ıaitunlarda dün çıkan Küba yazı-

U L U ~ ================================================== 26 - 4 - 1937 =::::::=-

Bugünkü 
Kamutay 

Kamutayın bugünkü ruznamesı şu
dur: 

Bir defa müzakereye tabi olan mad. 
deler. 

1 - Tekaüd maaşiyle muallim ve 
müderislik, doktor, eczacı, baytar, mü4 
hendis ve kondoktorluk maaşlarının bir 
zat uhdesinne içtima edebileceğine da. 
ir olan 900 sayılı kanunun birinci mad. 
desinin tefsiri hakkında başvekalet tez. 
keresi ve büdçe encümeni mazbatası. 

ikinci müzakeresi yapılacak mad. 
deler. 

Jandarma efradı hakkındaki 1861 
numaralı kanunun bazı ma • .:.lerini de
ğiştiren kanun layihası ve Milli Müda4 
faa, Dahiliye ve Büdçe encümenleri 
mazbatalan (1/677) (S. sayısı: 139) 
(birinci müzakere tarahi: 19 _ IV .19:17) 

2 - Şark demiryolları imtiyazı ile 
şirkete aid malların satın al nmasına 
dair olan mukavelenin tasdiki hakkın.. 
da kanun layihası ve Nafia ve Büdçe 
encümenleri mazbataları. 

Birinci müzakeresi yapılacak mad. 
deler. 

1 - Askeri orman koruma teşkila. 
tı hakkında kanun layihası ve Ziraat 
Milli Müdafaa ve Büdçe encümenleri 
mazbatalarL 

2 -Bolu mebusu İsmail Hakkı Uz. 
mayın, avcılık hakkında kanun teklifi 
ve Ziraat, Dahiliye, Adliye ve Büdçe 
encümenleri mazbataları. 

3 - Deniz hastahanesinin tamiri 

için 1937, 1938 ve 1939 senelerine sari 

taahhüde girişilmesi hakkında kanun 

layihası ve Milli Müdafaa, Büdçe ve 
Sıhhat ve İçtimai muavenet encümenle. 
ri mazbataları. 

4 - Trabzon - İran hududu tarn. 
sit yolu üzerinde otobüs, kamyon ve 
otomobil işletmesi hakkında kanun la
yihası ve Nafia ve Büdçe encümenlerı 
mazbata lan. 

B. Muhiddin Üstündağ 
,Ankaraya geliyor 
İstanbul, 25 (Telefonla) - Vali ve 

beledi}e reisi Bay Muhiddin Üstündağ 

şehre aid bazı işler üzerinde vekalet
lerle temas etmek üzere bugün Anka
raya hareket etmiştir • 

sında "bu sükun'' sözleri "biisbütün,, ve 
evvelki ıün çıkan "Menfaat ve hizmet" 
baıhklı yaııdak.i "rasyonel bir it!etme i
le millete hizmet etmek., cüralesi dıe 

"rasyonel bir i~tme ile sanata hizmet 
etmek'' teklini almqm Tashih edilmi
yen bu tertib yanlışlanndan dolayı o
kurlarunrıdan özür dileriz-

Fransada 40 saatlik İ§ ha/tası 

Fransada ihdas ohtnan 40 saatlik İf 

haftasının beklenibniyen ve yahud bek· 

lenmesi IUım gelen bir neticesi zuhur el

miş tir: Müteahhidlerlt: i~çiler ar&lll'!daki 

anlapnazbğm bir türlü önüne geçileme

mektedir. Paris sergiai binalannm İDfa· 

Si gecilunektedir. Serg-i, ilin edilınif ol

duğa üzere, mayısta açılabilecek mİ. 11-

çılamlyacak ım? Alikalılar, bireirinclea 

timdi bu suali soruyorlar. Bir tuaftan 

binalar federasyona beyaDıumleier Det~ 

redİJOI", diğer taraftan '"1937 lel'gİaİnİ 

qletme müteab.b.idleri" menfaatlerini ko

nmak için bir grup ~ne çahfryor

lar. Ve bu sırada, ma.J'IS ayı da ber gün 

bir parça daha yaldqryor. 

Guetelerde ne öğretici bMerler ... ı 

B. Benea'in bu söm 
Geçenlerde Yugosl.1vyıaya yaptıiı se

yahatten dönen Çekoı.lovakya cumhui" 

reisi B. Benes, verdiği. bir nutukta, kü

çük itili.fın sağlamlığır.dan bahsederken 

bir ıhtiyar söze kantnut: 

- Bu itilaf neden b~yük değil de kü · 

çük? Ben herkesle İyi geçiniyorum. Et

rafdakiler tafll'Uak ve •uturmak mak
Ndiyle ihtiyara dönerl!-en cwnhur reisi 

Ormanlarımızın korunması 

Kamutay; askeri koruma 
teşkilitı projesini bugün 

görüşmiye başlıyor 
Kamutay bugünkü toplanhsında askeri orman koruma teşkilatı 

hakkındaki kanun projesini görüşmeye başlıyaca..J.ctır. Bu proje ile 
orman koruma vazifesi askeri kıtalara verilmektedir. Bu kıtalar, ko
ruma vazifelerine halel gelmemek şartiyle askeri usullere göre teş!.til, 
talim ve terbiye edilirler. Ziraat Bakanlığına bağlı ve tüm kum::m
danı salahiyetini haiz bir orman genel kumandanlığı kurulmakta
dır. Ormanların genişlik ve ehemiyetine göre alay veya müstakil ta
bur veya bölük halinde kurulacak olan bu kıtalar bu kumandanlık 
emrine verilmektedir. 

Orman koruma genel kuman
danlığı memleket müdafaası, as
keri talim ve terbiye, seferberlik 
işlerinde doğrudan doğruya genel 
kurmaya, subay ve askeri memur
lariyle erat ve silah ikmali husus
larrnda Milli Müdafaa Bakanlığı
na bağlı bulunmaktadır. 

Asıl vazife 
Orman koruma kıtalarmın asıl vazi

feleri ormanları korumaktır. Ancak bu 
kıtalar bulundukları terlerdeki orman 
me..:zuu vesilesiyle ayakalanacakları em· 
nf::tet iı.lerinden dolayı is bakanlıktan da 
emir alabilece\derdir. 

Orman koruma kıtalarınm kurulu
şunda askeri teşkilat esastır. Ancak ku
mandanlık karargahı, kıtalarm teşkilatı, 

kuruluşu ve kadroları ihtiyaca göre mil
E müdafaa ve ziraat bakanlıkları tara
fından beraberce tanziro ve tc:sbit oluna
c: ktır. Orman koruma kıtalarımn kuru
lu~u, genel kurmayın mütaleası alınarak 
oı manların muhafazası esasına göre zi
raat bakanlığınca yapılacaktır. 

Orman koruma umum kumandanı ile 
a cıy, bölük ve takım kumandanları or
d\•da alakaları baki kalmak ve en ÇOK 

3 sene hizmet etmek suretiyle kıta vaziyeti 
müsaid olanlardan milli müdafaa bakan
lığınca seçilirler ve tayin olunurlar. Bt. 
kıtalara verilecek gönWlü erbaşlar da 
mHli müdafaa bakanlığınca temin oluna
caktır. Milli müdafaa bakanlığı tarafın
dan orman koruma kıtalarına verilen su
b< yların hizmet miıddeti icindeh-i sicil

le: i ordu sicili talımatnamesine göre or· 
m:.n umum kumandan ı~ı tarafından ve 
om.an umum kumandanının sicili de zi
r .. c.t bakanlığı tarafından tutulacaktır. 

.............. ····----··············-········ . . 
i Hatırlıvnr masamız? i . ,,- . . . . . . . 
! 1 - Lclaistan' ın ilk taluimi : . . 
: laontft •nede olda ? i • o• • 
: 2 - Ameri11a' Ja iilı telgral ! . . 
i mahaberea ne .zaman bafltMlı '! i . . 
: J - Cihan laarbt sulh konle- ! . . 
i rmuı nerede v. hangi tarilaJc i . . 
i toplaıulı '! i • ı 

: 4 - Almanya Lokarno anlaı-: : . 
: mosınr ne .:ı:oman tasdik etti ? : 
i 5 - So11yet Ru.syada lnf yıl- i 
: lık pl.UUn tatbiki ne 1:0n1an bGJ- i 

1 .. :. :::~ mallerin cevablank:onfe-1:: 
S - Dünya ekonomik 

: ransı Londra'da ne zaman toplan- : . . 
: dı ? : 

~:::: C - 1933 de. !·~:: S - Lahey'de ilk enternasyo-
nal hakem mahkemesi ne zaman a- : : çıldı ? : . . • d • i C - 1902 e. f 

:: S - Dünya harbı hangi tarınte !: 
başladı ? 

i C - 1914 temmuzunda. i 
i S - İngiltere'de ilk posta pulu- i 
i lu ne zaman piyasaya ~ıkarıı!ı ? i 
: C - 1840 da. i 

S - Babil ne zaman etiler ta- : : 
i 
i 

rafından alındı ? 
C - lsa'dan önce 1925 de. . . . . ············-··-·················-····················· 

gülerek adamcağı2a cevab vermi~: 

- Dostum, emin olunuz ki, ben de 

sizin gibi, herkes.1e İyi geçinmenin ve bü. 

yük itilafın t.arafdanyım; yal~ herke

sin emeli de bu oba.. .. 

Bu sicillerin birer nushası da millı mÜ• 

deıf aa bakanlığma verilecektir. 
Orman koroma kıtalarmdaki subay

laı m ve gedikli erbaşların maaşları, ter· 
fi, istifa ve tekaüdlükleri ordudaki em• 
sal!eri gibidir. Bunlarlc erbaş, onbanı vo 
erlerin maaş ve tahsisatları orman ge-
ne! direktörlüğü büdcesinden verilecek.; 
tir. 

Y efiftirme ifleri 
Orman koruma krtalannm talim ve 

tcrHyeleri şu tarzda yapılacaktır. 
A - Subayların talim ve terbiyesi. 

ormanlardaki asıl vazifelerini bozmıya .. 
cak şekilde ve mümkün olduğu kadaı: 

or.ıudaki usullere göre yapılacaktır. 
B - Orman koruma eratı ilk altı ay

lık lıizmetlerini ziraat bakanlığınca ge
nel kurmayın mütaleası alınarak kuru
lat:ak talimgahlarda yapmak suretiyle 
askeri ve mesleki talim ve terbiyeye ta• 
bi tutulacaklardır. 

C - 0rınan koruma kıtalannda va
zifenin müsaadesi niabetinde askeri talim 
ve terbiyenin devamına da dikkat oluna
caktır. 

Ç - Y alnız:ca talim ve trebiye bakı• 
mı•ıclan kor ve or kumandanları, mmta
kaıarı içindeki orman koruma kttalahnı 
teftış edebileceklerdir. 

D - Orman koruma kıtalarmm mes
lckı talim ve terbiyesi ziraat bakanlıgın
ca tesbit edi!ecek usullere göre yapıla
caktır. 

Erbaşlar ve onbaşılar, altı ay iiili 
hizmet yapmış olan orman l.oruma k.ta .. 
larmdan liyakat gösteren er er koruma 
alay kumandanları ve. a mustakil tabur: 
kumandanları tarafından imtir.an edile
rek onbaşı seçilecektirl::r. Orman koru· 
ma kıtalan içinde erbaşıığa terfi, ordu· 
claki esaslara göre orman koruma alay· 
ları içinde hazırlanacak ve genel kuman
danhk tarafından tasdik olunacaktır. 

Orman koruma erleri altı aylık ta
lim ve terbiyeleri sırasında her türlü 
masrafları orman g.:nel direktörlüğü 

büdcesinden verilmek üzere askeri er• 
!er gibi maaş alırlar, giydirilir ve yedirı
lirler. Onnan koruma kıtalanna dahil ol
duktan sonra, ilk altı aylık hizmetten 
sonra iskan ve ilbas ile askeri tayinler 
ve yem kanununa göre yapılacak iaşe
de-n başka çavuşlar, on beş, onbaşılar on 
ve her ere S lira maaş verilecektir. 

Orman koruma kıtalarma verilecek 
subay ,memur, gedikli erbas. erbaş, on
başı ve erlerin geliş, gıdiş ve harcirahla
rı, maaşları ve her türlü kanuni masraf• 
ları orman genel direktörlüğu büdcesin• 
den verilecektir. 

Erlerle onbaşı ve erbaşlardan iki 
buçuk senelik fili hizmetlerini bitirdik• 
ten sonra orman teskilatına girmege ta
lih olanlar kadronun müsaadesine ve 
ehliyetlerine göre orman işlerınde kul• 
lanılacaklardır. 

Askeri orman koruma krtalarınm ku· 
rulduğu mahallerde mevcud orman mu· 
hafaza memurları orman mesaha mernu• 
ru unvanım alacaktır. 

Orman koruma kıtalarınm silahları 
ve cephanesi Milli Müdafaa Bakanlı• 
ğınca, diğer cihaz ve malzemeleri de 
orman genel direktörlüğünce temin o
lunacaktır. 

Orman koruma kıtalarının ııurulu• 
·· ere şunda ilk defaya mahsus olmak uz . 

ordunun ve jandarmanın altı ay. ve bır 
sene talim görmüt ederinden faydala• 
nılır. Kadro ihtiyacına göre altı ayda 

bir yaprlacak her celbte kadronun be~ 
te biri temin edilecek ve kadro taııt!lfl' 

. 1· erıer 
!andıktan sonra ordudan talun 1 

alınmıyacaktır. . .. 1 ·ge 
P . . "h" d yurur u ro1e neşrı tan ın en ğı 

girecek ve Milli Müdafaa Baı.-an ... 
t b•• 

ile Ziraat Bakanlığı tarafından a 

edilecektir. 
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Avusturya siyasi bloklar istemiyor 1 rornııl/llilll/J 
Bay Eden Brüksel'de 

I
• ngiliz dış bakanı Bay Eden, Bel

çika hükümetinin daveti üzerine 
bugün Brüksel'e gitmİ§tİr. Belçika'· 
nın bu davetini kabul zımnında geçen 
hafta İngiliz dış bakanlığı tarafınaan 
neşredilen tebliğde deniJmi§tİ ki: "Bu 
ziyaret, dış bakanına, Van Zeeland, 
başvekil Spaak ile Cene\fl'e ve Lond
ra'da başhyan temaslara devam et

mek fırsatını verecektıt"." 
İngiliz dış bakanı, Belçika'yı, dış 

münasebetlerinin çok ebenıiyetli in
kilab geçirdiği bir devir içinde ziya
ret etmektedir. Geçen senenin mar
bndanberi Belçika'nın enternasyonal 
vaziyeti büyük devletler arasında ~ü
zakere mev2uudur. Geçen senenın 
martına kadar Belçika Lokaroo dev
letlerinden biri idi. Yani hem kendi 
hududları garanti altına alınmış, hem 
de kendisi Fransa ve Almanya'nm 
hududlarını garanti altına almış bir dev· 
letti. Almanya Lokaı-no muahedesini 
yırttıktan ve Ren nehrinin sahilleri
ni askerileştirdikten sonra lngiltere, 
Fransa ve Belçika Londra'da, Lokar
no ile girişilen teahhüdleri teyid eden 
muvakkat bir mukavele iınşaladıJar. 
Binaenaleyh bu mukavele ile Belçika, 
AJmanya'ya karşı, İngiltere ve Fran
sa'nın ittifakına girm•Ş bir devlet va
ziyetine düşmüştü. Londra mukave
lesi, Almanya'nın ansızın taarruza 
geçmesine karşı ve yeni bir Lokarno 
tnuahedesi yapılrncaya kadar imza
lanmıştı. Aradan aylar geçtikçe an
laşıldı ki yeni bir Lokarno'nun imza
sı sanıldığı kadar kolay olınıyacak, 
bunun için Belçika kendi vaziyetini 
tavzih etmek istedi. Bunu yaparken 
de Belçika iç politika düşüncesine ve 

dış politika ananesine uymuştur. 
1 - Belçika'nm büyük bir ekalli

yet teşkil eden nüfusu Ahnanya'ya 

meyyaldir. O halde fran&a ile ittifaka 
taraftar değildir. Son seneler içinde 
bir de faşistler peyda obnuştur. Bun
lar da ideoloji karde§liği dolayısiyle 
Almanya'yı tercih ediyorlar. Diğer ta

r-aftan Valonlar Fransa'ya daha ya

kındırlar. Belçika'nın Fransa ve ya
hud Almanya'nın ittifakına girnıesi, 
'tt\ilJi birlik namına kötü bir netice 

"\l'"1~b\lirdi. 
2 - Belçika'nın kararı üzerine a-

lllil olan ikinci mülahaza da anane

dir. Belçika müstakil devlet hayatına 
tarafsız olarak ayak basmıştır. 1830 
senesinden büyük harbe kadar da 
belçikalılar tarafsız bir devlet halin
de yaşamışlardır. Tarafsızlrğa o ka
dar alışmış1ardır ki harbten sanra 

Fransa'nın ittifakına girdikleri za• 
man, bu yeni vaziyet kendilerini ra

hatsız etmişti. 
işte bu iki düşüncenin tesiri al

tında Belçika, bütün teahhüdlerin
den tecerriid ederek eski tarafsızlık si-

yasetine geri dönmeğe karar verdi 
Bir kaç hafta evvel Belçika Kıra

lı Leopold, Londra'yı ziyaret ederek 

İngiliz hüküınetini bu noktai nazarı 
kabule imale etti. Ve İngiltere' • 

d F 
'yı kandırdı. Ya ne~redilen 

e ransa 
yahud da bu bir kaç gün için~e ne§-

d
.1 k 1 bir beyanname ıle in· 

re ı ece o an MiJl 
giltere ve Fransa, Belçika'yı et-

ler Cemiyeti ile giriştiği teabbüdler· 

den başka diğer bağlarından serbe~t 
bırakacaklardır. Bu beyannanıenın 
nıetni üzerinde mutabakat ha&ıl ol-

nıuştur. 
Bundan sonra Belçika'nın enter-

1 ak? Hiç bir 
nasyonal vaziyeti ne o tlC 

ittifaka ve itilafa girmemiş olan müs
takil bir devlet yani İngiltere Fransa ve , . 
Almanyaya karşı ayni vaziyette. Nazan 
olarak vaziyet bu şekilde olmakla bera· 

her, Belçika'nın lngiltere'ye kar§l olan 

sempatisi çok derindir. Bu da bir an
aneye dayanır. Çünkü Belçika hazan 
Fransa'nın bazan Almanya'nın istila
sına uğramıştır. Fakat İngiltere dai· 

illa Belçika istiklalinin koruyucusu 

olnıuştur. Binaenaleyh lngiJtere Fran

sa ve Almanya ile olan resmi bağla· 
rın, çözülmesi, lngıltere ile resmi 

ohnıyan bağların takviyesine yardını 
edecektir. işte B. Eden, lngiltere'nin 
de kıymet verdiği anlaşılan bu bağla
ı·r takviye etmek içindir ki bugün 
Bel ·k , · çı a yı zıyaret ediyor. 

A. Ş. ESMER 

Şuşnig Venedik konuşmaları 
ha ında beyan t a bu un 

Viyana, 25 (Hususi) - Korespon.. 
dans Politik gazetesine beyanatta bu ~ 
lunan B. Şuşnig, Avusturyanm dış si.. 
yasetinin esasını şu cümle ile tavsif et. 
miştir: "- Siyasi bloklar istemiyoruz 1, 
Başbakan Avusturyanın, istiklalinin e
sası olan Roma protokollariyle 11 tem, 
muz tarihli alman - Avusturya anlaşma.. 
sına bağh olduğunu, Venedik konuş
malarının Avusturyanın siyaset veche
sinde bir değişiklik olmıyacağmı isbat 
etmiş bulunduğunu ve İtalyanın Avus. 
tur.yanın iç işlerine karışmağa teşebbüs 
etmediğini tasrih etmiştir. 

Avusturya nazileri ve hükümet 

u 

Ciornale d'İtalya'nın, nazilerin de 
Avusturya hükümetiyle işbirliği yapa
cakları hakkındaki haberine temas ~ 
den başbakan, muhalif nasyonalistlerin 
vatanseverler cephesi çerçevesi içinde 
hükümetle iş birliği yapmaları keyfiye
tinin esasen tesbit edilmiş olduğunu ve 
bir siyası şube kurulacağını, fakat bunun 
reisliğinin Avusturyada kanuna aylarr 
sayılan nanizme tevdi edilmiyeceğini 

Avusturya ordusu manevralarda 

dırlar. Bununla berater bu neşriyatrn yor. Pester Lloyd gazetesi de Venedik 
sadece bir yanlış tefsirden doğmuş ola- konuşmalarının, orta Avrupa ve bilhas-
bileceğini güçlükle kabul etmektedirler. sa Avusturya politikasına yeni bir veç· 

he vermek isteyen Çekoslovak manev-

söylemiştir. 

Badapeştedeki kanaat 
Budapeşteden bildiriliyor: Siyasi 

mahfillerin kanaatine göre bir Almanya, 
İtalya, Avusturya ve aMlaristan iş bir
liği Tuna havzasında kurucu bir sulh e
serinin mihveri olacaktır. Gazeteler A
vusturya başbakanının Ciornale d~İtal
yanrn neşriyatını tekzib eder mahiyet
teki beyanatını aynen almakla beraber 
bunun hakkında tefsirde bulunmamakta-

Gazetelerin fikirleri 
Kıralcı Moyarorsag gazetesi Muso

lini'nin B. Şuşnig'e, kendisine İtalya
da kurulmasına müsaade edemiyeceği 

bir temerküz kabinesini Viyanada kur
masını tavsiye ettiğini yazıyor ve Ma
c.aristanın, Avusturyanm nazik vaziye· 
tini anladığrnr, onun kaygılarına da, 
ümidlerine de iştirak ettiğini ilave e
derek Macaristan'ın da tabii Avustur
ya gibi naziliğe düşmiyeceğini söyli-

1 ispanya Hadiseleri 1 

ispanya 
hükümetçileri tarafından düşürülen bir asi tayyaresi 

Bask cephesinde şiddetli 
bir muharebe oluyor 

Londra, 25 (Hususi) - Hükümetçi ruya Bilbao'yu tchdid etmekte olduk-
kaynaklardan bildirilo/or: Hüküınetçiler tarını bildirmektedirler. Asi kuvvetler 
J{arabanşel bölgesinde ilerlmişler, Üni- Eloryo ka~abasım zaptetmişlcrdir. Ken-
versite mahallesindeki bir asi hareketini dileri buraya girdikleri zaman şehir 
aklın bıraktırmı;?lar ve Jarama bölgesinde bomboştu. Madrid cephesindeki sükii-
,.. . bu""cumlarını püskürtmüşlerdır. Bil- netten istifade eden asiler kesilmis O· ası . . • 
baoda hükümetçi tayyareler müteaddid lan Madrıd - Valen.sıya yoluna muva-
,.. i filoları kaçırmışlardır. zi yeni bir yol yapmışlarsa da, asiler 
as ~ . b h d hepsi atman ol- bunun bitmesini bekledikten sonra müt-

Asıler u cep e e . . h.. · 
mak üzere 60 tayare kullanmaktadırlar. hış bır tayyare ucumıyle yolu bozmuş-

a} d H··•.:~-t · tardır. 
Pilotların hepsi man ır. uıı.w.u IJl· 

Zaptedilen sovyet .,gemileri 1 r sebatla mukavemet etmektedirler. 
~üstakil işçi partisinin bir vapurıyla di
ğer üç vapur yeniden erzak yükHı old~-
1 

halde Bilbaoya hareket etmişlerdir. 
arı l . 1 t harbın devam etınesi do ayısıy e 

... K dç. d'de evelce olduğu gibi bir beledi· 
ıua rı d" •. 

li 
. kurulmuş ve bir bele ıye reısı 

ye mec sı .. seçilmiştir. Bu sure~le general MıaJa yal-

nız askeri i~lerle ugraşacaktır. 
Asilere göre 

Asi kaynaklardan bildiriliyor: M~d
rid, Sorya, Asturi ve Leon cepheleııın· 
de vaziyet değişmemiştir. Bask cephe

. d "siler muzafferane ilerleıneğe de-
sın e a . ..hlın nok· 

ettiklerini ve bırçok ınu 
vaın v d d v 

taları zaptettiklerini ve dogru an og· 

Moskovadan bildiriliyor: Asilerce 
zaptolunan Komsomol ve Siınidoviç 

sovyet vapurları tayfalarının iadesi 

hakkındaki tedbirler için beyan.atta bu-

Iunan B. Litvinof bu vapurların zap

tının enternasyonal hukuka ve tayfala-

rm hayat veya memattan haitkmda ma.
lUma.t vermemenin de insanlık kaide

lerine aykırı olduğunu, ancak Mosko
vadaki iatlyan elçisinin tavassutiyle 

bunların vaziyetleri hakkında maliimat 
alınabildiğini ve şimdi de hükfunetin 
bunları Rusyaya getirtmeğe uğraştığl· 
nı söylemiştir. 

ralarına nihayet verdiğini yazıyor. 

B. Delbos'un temasları 
Paristen beldiriliyor: B. Delbos Pa

ris~e. b~lunmakta olan Fransanın Prag 
elçısını kabul etmiş, ondan sonra da 
Viyanadaki fransız elçisiyle uzun bir 
konuşmada bulunmuştur. Siyasi mah-

fillere göre bu konuşmalar Venedik gö

rüşmesinden sonra Tuna havzasının al

dığı yeni vaziyetle alakalıdır. 

Bükreşteki 
konuşma 
sona erdi 
Bükreş, 25 (A.A.) _ B. Bek'in zi

yaret programında mevcud olmamasına 
rağmen kıra! bugün başbakanla dış ba
kanı da hazır olduğu halde mumaileyhi 
yeniden kabul etmiştir. Büyük bir e
hemiyet atfedilen bu ikinci konuşma

d.a. Mill~t~er Cem~~eti paktının değiş
tırılmesı ı~i ve clıger politik işleriyle 
Polonya ve Romanya devlet reislerinin 
teati edecekleri ziyaretler bahis mevzu 
edilmiştir. 

Cenevre paktı ve Romanya 
Romanyanın Cenevre paktı hakkın

daki görüşü hiç değişmemiştir. Malum 
olduğu üzere Romanya küçük antant 
ve balkan antantı müttefikleriyle hem 
fikir olarak Milletler Cemiyeti paktı
nın ancak bu paktın tesirini takviye 
edecek mahiyette değişiklikleri kabul 
etmektedir. 

Konuşmaların neticeleri 
B. Bek B. Antonesko ile yeni bir 

konuşma yaptıktan sonra Bükrcşteki 

fransız elçisiyle de uzun uzun konuş
muştur. _Bu suretle leh • romen konuş· 
maları bılkuvve bitmiş oluyor. Bir çok 
meseleler hakkında görüş birliği oldu
ğu sanılmaktadır. Ancak Romanyanın 

Polonyayı Praga yaklaştırmak husu
sundaki gayretleri beklenilen neticeyi 
vermemişse de Polonyanm Romanyayc 
Macaristana yaklaştırmak yolundaki ta
vassutu iyi bir netice vermiştir. Kur
maylar arasındaki iş birliği genişletile
cek ve iki memleket devlet adamları a. 
rasrndaki şahsi temaslar arttırılacak· 

tır. 

B. Bek bu akşam Varşovaya döne

cektir. 

I zvestiyanın bir yazısı 
Moskova, 25 (A.A.) - B . Bek'in 

Bükreş yolculuğunu tahlil eden İzves
tiya, bu ziyaretten güdülen maksadın, 
Belgrad seyahatinde de olduğu gibi, Ro 
manyaya karşılıklı yardım paktlarının 
ve kollektif güvenliğin kötülüklerini 
anla·tmak ve Baltıktan Karadenize ka-
dar sınırları temin edip bir sovyet - al
man harbinde Almanyanm rahat kalma
sını temin olduğunu yazıyor. 

Biz, yugoslavlar ve 
bulgarlar 

TAN'da Ahmed Emin Yalman, bu 
baılığı taşıyan yazmnda, başvekilimiz 
ismet lnönünün Yugoılavyada, türkJü
ğe karşı büyük bir yakınlık hiı eden 
müılüman bo~naklarır arasına, Bosna 
H~rseğe gi\türülmüş olmasından hayret 
izhar eden ve bunu türk • yugoılav dost• 
luğunun büyüklüğüne hamleden bir bul
gar muharririnin sözlerini kaydettiktea 

ıonra diyor ki: 
- Yugoslav gazetelerinden hiç biri 

bo~nakların tezahürleri karşısında bir 
saniyelik bir tereddüd bile geçirmemiı
tir. Her yugoslav buna iki millet arasın
daki sıkı bağlardan biri gözü ile bakımı 

ve ferah duymuştur. 
Zaten İsmet İnönü .ıe Dr. Arasa kar

şı Yugoslavyanın her yerinde gösterilea 
sevgi ve alaka, Bosnadaki tezahürlerden 
hiç bir suretle geri değildi. 

Bu son seyahat şu hak.kati bir defa 
daha teyid etmeğe hizmet etmiştir: TÜ1'
kiye ile y ugoslavya aresmda ayrı gayn 
yoktur. İki milletin mukadderatı tama
miyle bir kül teşkil etmektedir. 

Her ikisinin harir,le hiç bir emeli 
yoktur. Her ikisi memleket içinde rahat· 
ça çalışmaktan ve vatandaşlanna gittik· 
çe fazla refah, bilgi, demokrasi temin et• 
mekten başka bir şey düşünmüyor. 

Büyük devletlerin İlleti haline gelmek 
tehlikesini her iki memleket şiddetle du
yuyor. Diğer iki Balkan memleketi ile 
beraber kurdukları kuvvetli Balkan ted
di bu endişeden doğmuştur. 

Dikkate değen nokta ıudur ki, Tür
kiye ile Yugoslavya arasındaki doıtlulr, 
bir hükümet anlaşması halinden ç.ılmuı
tır. Biı· millet sevgisi halini almışbr. Ge
rek türk ve gerek yugoslav mi11et1eriniıa 
seciyesine göre bu sevginin biç bir za. 
man ıarıılnuyacağına, damna art.acağma 
inanmak caizdir. 

TÜRKiYE - BULGARiSTAN 
MÜNASEBETLERİ 

CUMHURlYET gazetesi türk - bul
gar dostluk cemiyeti reisi Stoyanof'un 
Utro gazetesinde çıkan bir yaz11ım ter

cüme ediyor. Bulgar muharriri, Bulga

riı.tanın Türkiye ile yakınlaşma siyase
tine daha sıkı bir surette sarılma&ı ge
reldiğini müdafaa ederek başvekilimizia 
zİ)aretinden bahsederken diyor ki: 

- Bu ziyaret yalnız Bulgariıtam a

lakadar etmez, o ayni zamanda bütüu 
b~lg.~r milletini de alakadar eder. Çün
ku turk ve bulgar milletleri asırlarca be
r~her ve yanyana yaşamı,lardır ve ge

nr. de yaşayacaklardır. Bu yanya.na Y•· 
şayış sulhun, kültürün ve milli istiklaliD 
bir amili olmuştur ve gene de olacak
tıı . Belki içimizden oazıları gene acele 
ctmiyelim, diyeceklerdir. Bu acele etıni
yelim, sözünü söylemek belki bir zaman· 
la•· mümkündü, fakat artık mümkün de
ğı dir. Bugün hadisat alabildiğine yüri

mc:ktedir ve bizim da~a fazla beldeme 8 
1. • • y 

va ... tamız yoktur. 

Türkiye başvekilinin Sofyayı ziyue
tiı İn ikinci bir manası da Türkiye na
z111 ında Bulgaristanın hala bir kıymeti 
oluşudur. Bu uzatılan eli red ebniyeılim, 
çilnkü Türlriye bugün Balkanlarda en 
mülıim bir amildir. Onun için de bekle
me ve talik siyasetinin türk - bulgar mü
m sebetleı·inde yeri yoktur ve olamaz da. 
Bo siyaset ancak itimadsızlıklar uyan
d11 abilir ve bize sürprizler getirebilir de. 

Fransız radikalleri halk cephesiyle 
işbirliği yapmıyacaklar 

Lö Havr, 25 (A.A.) - Havr beledi
ye reisi Lcon Meycr tarafından verilen 
izahat neticesinde radikal sosyalist par
isinin icra komitesi bundan sonra halk 
cephesi ile işbirliği yapmamağa karar 
vermiştir. 

Nişan 
Mimar mühedis Bay Hasan H -d· • .. 1-

nın baldızı ve İsmet Paşa Kız Enstitü. 
:.Ü ~ar direktıörü Bayan Muzaffer Ak. 
lar '.le İ~tanbulda avukat Bay Emin Öz.. 
bekın oglu Lozanda iktisat talı ·1· . Si 1 yap-
mıs olan gençlerimizden muaı1· B 
S 

. • . ım ay 
aıt Emın Özbekin nişanlarının dün 

akşam Bay Hasan Hadinin ordu evi 
k~rşıs.mda~i apartmanlarında tarafeıy
nın aılelerınden mürekkep bir meclis 
h~:ı:urunda yapılın Ş olduğunu memnu. 
nıyetle öğrendik. Her iki tarafa ı;aadet. 
ler dileriz. 
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ingilteredeKrallar Hitler - L~dendorf 
arasındakı anlaşma 

nasıl taç giyerler ~-·····-················-··-···································· ········································· .,··········: 

; Son anlaşma Almanyada , İ ngiltere kıralı altıncı Jorj'un 12 

taç gi;;~~t:~:=~:~:ry~~11~::~~~~ Taç gı·yerken kralın 
lan ve buyuk bır kısmı bın yıllık hır 
ananeye dayanan törenlerin cereyanını, 

. . . . . . büyük alaka uyandırdı · 
: ......... -............. -.. ·-····-·-·-··-······································································ dhan kamoyu, bundan yirmi beş yıl ev

vel kıral beşinci Corc ve kıraliçe Mari
nin taç giymesinde tasavvur bile edil -
mesine imkan olmıyan bir ölçüde takib 

ede bilecektir. 
Ogün, seremoninin ilk dakikasın -

dan itibaren bütün teferruatını, yeni 
Juralın yalnız yüzlerce milyonu bulan 
tebaası değil, bütün medeni dünya rad
yo vasıtasiyle öğrenecek, i~itecek ve 
gözü önünde canlandırabilecektir. 

Bu törenlerin, dini bir mahiyet ta -
şıyan ilk kısmı, eski devirlere nisbetle 
biraz daha kısaltılmış olduğu için, iki 
saatten fazla sürmiyecektir. 

Bunun için, İngiliz dilini bilenler 
törenlerin her safhasını adım adım ta -
kib edeceklerdir. İngilizce bilmeyenler 
ise, koro ve müziğin fevkaladeliği saye
sinde bu tarihi törenin büyüklük ve 
haşmeti hakkında bir fikir edinebile • 
ceklerdir. Ancak, Vestminster kilise • 
sindeki taç giyme töreni esnasında ce
reyan edecek şeyleri anlayabilmek için, 
bu törenin dini cihetleri h ' nda, iyi
den iyi malCımat sahibi olmak gerektir. 
Bu it barlcı, Britanyu hi.ıh me.ınin em
rıyle Lon radaki muzik mue eselerin
den Novel o bas mevinin hazırlayıp 

neşretmiş oldugu resmi pro0 rama mü • 
racaat e-lilmesi çok fa dalı olacaktır. 

D "ni tören, daha kıra! ve kıraliçe 
.• liseye gelmeden Vcstminster 

de • niyle koronun kiliseye geldiğine 

işaret olan uzun bir dua ile başlamakta
dır. Ve bunun arkasından, bir müddet 
sonra, Vestminster mektebi ta'ebesinin 
korosu kıral ve kıraliçenin vürudunu 
selfimlıyan bir parçayı terennüm edecek 
ve bu esnada da k raı ve k r::Jıçe •·ı;yat
ro" adr verilen ve hükümdarlara mah
sus olan sahneye dogru ilerliyecekler -
dir. Kıral Corc i1e kıraliçe Elizabct 
kendilerine ayrılmış olan ve ~eremoni
nin asıl cereyan edeceği bu yere vardık
ları zaı.ı n, orada hazır bulunanlar. 
müz"kal b"r ahen'·le kıral ve krraliçeyi 
"ya!.3" diye alkışlıy acaklardır. 

Bun·l:ın sonra sıra, )eni hükümdar
ların tan trlmaJarına gelecektir. Kenter 
huri pes !oposu ve yüksek payeliJer bi
ribirleri ar ::sına ve şimaJe, cenuba, do
ğu ve batıya doğru vaziyet almış bulu
nacaklardır. Tam bu sırada, kıral da 
tahtının basamağında ve aya.:ta oldu u 
halde, f""illetine bu dört isfkameti gös
terecektir. Bunun iı":er"ne peskopos, kı
ıah hazrr bulunanlara binbiri arkasın
da"l cc-t defa taı-dim edece'·, onlar da 
.. yaşa" ve alkışJarla kırallarına tebaiyet 
etme;e ha~ r oldu . ar nı il.ın e .. c-- .

lerd"r. Ondan sonra, peskopos, kıralı 

yemin ettirecektir. Kıra!, "Büyüle Brı
tanya. irfanda, Ka~ da, Avustura· ~ 
Yeni Zeland, cenub Alrikası birliği ve 
Hindıstan h:ılkım kendi kanun ve adet
lerine gore idare edeceğine, h-kümleri
ni, adalet \'e kanuna istinad ettireceği -
ne, Tanr kanuııunu, incili var kuvveti
le müdal ve birleşik kıralltk içinde ... 
Ta. r "" , 1 ıı 

. -
yapacagı yemın 

B ay HitlerJe General Ludendorf'un 
banşm~ ve anl~ış olmaları ha

disesi, Berlinde günün meselesi halin
dedir. Bu iki şahsiyet 1923 ikinci te11· 
rininde alman hükümetine karşı yapılan 
ve şimdi tarihi hadiseler arasına girmiş 
olan ihtilalde yanyana, beraberce çalış
mışlardı. Ondan sonra aralan açrlmıştı. 
Şimdi tekrar buluşup görüşmüşler, bu 
görü~ede aralarındaki anormal ihti]af. 
lar ortadan kallanıftır. 

kanuna istinad eden protestan relorma
töı dinini lngiltere kilisesinin nizamz
ru ve bu kilisenin disiplin, idare ve 
kültürünü lngilterede mert kanunlara 
göre koruyup himaye ve nihayet, lskoç
ya kilisesinin hukukunu ve bu kiliseye 
mensup oıan rahiblerle kilise imtiyazla
rım muhafaza,. edeceğine yemin ede -
cektir. Yemin, İncil üzerine el koymak 
suretiyle yapılacaktır. 

t"em;r töreni biter bitmez, Kenter -
buri pcskoposu, dua eanege başhyacaıı:

trr. 

B unun arkasından, gene peskopos 
tarafından kıratın alnına ve göğ -

süne mukaddes yağ sürülecektir ki, asıl 
taç giyme töreni bundan sonra b şla -
maktadır. Bundan iki yüz yıl evvel, kı
ra] ikinci Corc'un taç giymesinde 
terennum edilmiş ve o tarıhtenberi bü
tün taç giymelerde terennüm edilmesi 
anane halini almış olan ''gel'' ey mukad
des ruh,, adındaki parça koro tarafın -

dan terennum ediledursun, kadife bir 
yastık üzerine konmuş olan bir çift al
tın mahmuzla- bir kılıç kırala verilir. 
Gene bu arada, peskopos katolikliğin 

müdafii olduğuna delalet eden bir yü -
züğü kıralın parmağına ge~irir. Diğer 

1BiBLiYOGRAFYA1 

Memurun kitabı 
-- ----

Askeri ve mülki tekaüd 
kanunu 

Trakya umumi müfettişliği baş mü. 
şaviri B. Sabri Öney'in •·memurun ki. 
tabı,. unvanı altında bir seri haz.rladı. 
ğını ve bunun ilk sayısı olan (memurin 
kanunu) nun çıktığını bu sütünlar mız. 
da okuyucularımıza bildirmiştik. 

Bu seri'nin ikinci sayısı da elimi
ze gelmiş bulunuyor. Devlet hizmetin. 
de bulunanların te.kaüdlükleri ile yetim. 

!erinin maaşa baglanması üzerinde top. 
lu bir esere kavuşmadaki fayda yalnrz a
la '.alı lara münhasır kalamaz. 

Bu kanunları tedvin .e tatbik ede
cekler için de iyi tasnif edilmi' bir e. 

ser büyük bir yardımcıdır. B. Sabri Ö • 
neyin bu değerli kitabında 455 sayfa 

metin ve 16 sayfalık bir fihrist vardır. 
Eserin münderecatı şöyle hulasa edile. 
bilir: 

1683 sayılı son tekaüd kanunu ile 
bu kanunun 1936 tarihine kadar gördü. 
ğü tadiller, kanunun muhtelif madde. 

leri hakkında Büyük Millet Meclisin. 
ce ittihaz olunun kararlar, tefsirler, 
beled"yeler, hususi idareler, devlet de. 

taraftan Vestminster dekanı da birinin 
ucunda bir haç öbürünün ucunda bir gü 
vercin bulunan iki hükümdarlık asasını 
kırala verir. Bundan sonra. peskopos 
tacı alarak kıralın batına geçirir; bu 
esnada bütün Lordlar, biçimleri paye ve 
rütbelerine göre deği,en kendi taçları
nı hatlarına yerlettirirler. Borazanlar 
çalmağa, Londra kalesinden toplar atıl
mağa baflar. 

Bu bitince ura, Pcskoposun kırata 
hitab etmesine gelir. Evvela koro tara
fından kısa bir parça terennüm edildik
ten sonra, peskopos kırala dönerek şun
l~rr söyler: 

''Güçlü, kuvvetli ol t bir erkek gibi 
hareekt et! Tanrının emirlerine itaat 
et, onun gösterdiği yollardan ayrılma!" 

Seremoninin "Conlortare" denilen 
bu kısmı, 200 yıl tatbik edilmemisti. 
tekrar tatbikine yedinci Edvard'la baş
lanmıştır. 

Bu seremoni de yapılınca, taç giy -
menin kırala aid olan kısmı bitmiş sa
yılır. Bundan sonra, sıra krraliçenin 
taç gyimesine gelmiştir. Kıraliçenin 

tas giymesi de hemen hemen aynı tarz
da yapılır. Org ve koro, her birinin ay
rı bir tarihi hatırası olan müzik parça
lariyle törene refakat eder. 

•••••••••••••••••••••••••• 
: RADYO : ........................... 
ANKARA - Öğle neşrıyatı: 12.30-

12.50 Muhtelif plak neşriyatr. 12.50-
13.15 Plak: türk musikisi ve halk şar
kı lan. 13,15-13,30 Dahili ve harici ha
berler. 17,30-18,30 İnkılap dersJeri (hal
kevinden naklen) 

Akşam neşrıyatı: 18,30-18,45 Muh
telif plak neşriyatı; 18,45-19,00 İngiliz. 
ce ders (Azime İpek); 19,00-19,30 Türk 
musikisi ve halk şarkıları (Makbule ve 
arkadaşları); 19,30-19,45 Saat ayarı ve 
arapça neşriyat; 19,45-20.15 Türk musi
kisi ve halk şarkıları (Hikmet Rıza ve 
arkadaşları); 20,15-20,30 Konferans: 
Şakir Hazım Ergökmen (Havacılık); 

20,30-20,45 Plakla dans musikisi; 20,45-
21,00 Çocuk haftası münasebetiyle kon
ferans: Dr. Arif (Çocuk düşürme); 
21,00-21,15 Ajans haberleri; 21,15-21,55 
Stüdyo salon orkestrası ( 1- Kalman: 
Mariza. 2- Lugini: Deverie, 3- Baka
leinikov: Zigeuner Romanse, 4. Kal
man: HolJandweibchen, 5- Salabert: 
Carte blanche, 6- Thomas: Raymond); 
21,55-22,00 Yarmki program ve istiklal 
marşı. 

miryolları, inhisarlar idaresi tckaüd ka. 
nunları. 

Yaş tahdidi hakkındaki kanunlar. 
tekaüd işiy!e ilgili diğer bütün karar
lar, tefsirler, nizamnameler, talimatna
me ve tamimler. Eserin fiatı elli kU
ruştur. 

Haber ald:ğımıza göre bu goruş • 
mede arzu edilen maksada varılmıştır. 

General Ludendorf, bu görüşmede 

''Versay muahedesi" deniJen ve bütün 
milleti utandıran vesikanın ortadan kal
dırılması, Ren'in tekrar alman hakimi
yeti altına sokulması, milletin yeniden 
silahlandırılması hususunda Bay Hit • 
lerin tuttuğu yolu pek beğendiğini, 

sonra milletin manevi hususlarda bir • 
lcşmesi hususunda başarılan muvaffaki
yetlerin de takdire değer bulunduğunu 
söylemiştir. 

Bay Hitler de buna karşı Üçüncü 
Rayh'ın ve onun ordusunun büyük 
harb generallerine karşı büyük bir iti
mad ve saygı beslediğini ve daima on -
}arla temas halinde bulunmayı istediği
ni bildirmiştir. 

Naziler iş başına geldi geleli B. Hit
ler'le General Ludendorf'u barıştırmak 
için müteaddid defalar teşebbüsler ya
pılmıştı. Bu iki şahsiyet arasında genel 
ülküler ve politik düşünceler bakı • 
mmclan mevcud olan fark ve ihtilaflar 
büyüktür denilemezdi. Her ikisi de 
bazan ayrı ayrı, hazan beraber Alınan • 
yanın askeri kudretinin iadesi uğrun • 
da çalışmışlardı. İkisi de yahudi düş -
manı ve katolik aleyhtarıdırlar: Bay 
Hitler, siyasi katolikliğine, Ludendorf 
ise katolikliği siyasi bir parti olarak 
kabul etmenin. hatta bizzat hıristiyan 

dininin aleyhtarıdır. 
General Ludendorf tarafından yazı

lıp Ulus'ta türkçeye de tercüme edilmiş 
bulunan "Topyekfın harb,, isimli eser
de bu düşmanı ğın sarih ifadelerini 
bulmak mümkündür. 

M eseli Ludendorf diyor ki: 
"Hıristiyanhk akidesi, bizim ırki 

miraalarımıza derin bir aykırılıkta bu-
lunan, iman nedir bilmeyen bir akide -
dir. Milleti öldürmekte, bir ulusa has 
olması lazım gelen maneri birliği orta
dan kaldırmakta. onu .nüdafaasız bir 
hale koymaktadır ki bu meseleyi şimdi 
biraz daha incelemek istiyorum. 

Yahudi sinagogu ile hıristiyan kili
sesi, milletlerin kanlar m büsbütün don· 
duramadıklarından, zaruri olarak, on -
tarın milli kıymetlerini rahat bırakıyor
lar. Rahat bırakıyorlar; fakat ondan 
sonra da milletleri lıiribirinin aleyhine 
kışkırtmak için bu kıymetleri istismar 
edyorlar. 

Hırstiyan akidesinin ulusun her fer
dine ayrı ayrı yapt ğı tesir, bu suretle 
değişmiş olmıyor. Netice vahim oluyor. 

Antigonus da üzerine iğnelediği bir kağıdcn 
üzerine Perdita ismini yazmıstı. 

" ... Gerek benim, gerekse karımın 
hıncımız olduğu için, veya başka tahrik 
aebebleri dolayısiyle hıristiyanhk aki· 
delerinir. aleyhinde olduğumuz iddia 
ediliyor. Bu, doğru bir iddia değildir. 
Hiç şüphesiz ki, milletimizin ve milli 
varlığımızın düşmanlarına, biz de düş • 
ınanız.,, 

Şimdiye kadar bu iki adam arasın· 
daki dostluğun yeniden kurulmasına 

tahsi sebebler engel oluyordu. Bununla 
beraber Bay Hitler, daima imkan kapı• 
aını açık bırakmış, hatta 'General Lu
dendorf'un nazi rejimini tenkid etme • 
sine müsaade bile olunmuştur. 

Generalin yazdığı "alman kuvveti • 
nin mukaddes kuyusu" isimli eserinde 
bu türlü tenkidlerde bulunmuş, bu eser 
resmi surette yasak edilmediği halde 
gizli polis tarafından zaman zaman ya
kalanmıştır. Bununla beraber, gerek Ge• 
nerale gerekse karısı Dr. Matild Lu• 
dendorf'a karşı hiç bir tedbir alınma • 
mıştı. 

1935 senesinde Almanyada mecburi 
askerlik ilan edildiği zaman, ikisinin de 
barışması mevsiminin artık gelmiş ol -
duğuna kanaat ediliyordu. Kaldı ki bu 
hadiseden bir ay kadar sonra General 
yetmişinci yıldönümünü idrak etmişti. 

O sıralarda Bay Hitler, Generale 
mareşallık rütbesini vermek ve bu mak· 
sadla kendisini Münih'teki şatosunda 

ziyaret etmek arzusunda idi. Fakat Ge· 
neral Mareşallık asasını kabul etmemiş, 
Hitler de bu ziyareti yapmamıştı. 

Bununla beraber, generalin adı bü • 
tün ordu tarafından kutlanmış ve adı 

büyük generaller arasında general G&
ring'in büyük hava bakanlığı binasın • 
daki şeref divarına kazılmıştır. 

H er halde Almanyayı alakalandı • 
ran bu barışma hadisesine büyük 

bir ehemiyet vermek yerinde bir hare• 

ket olur. Bu suretle ülküleri arasında 

büyük bir aykırılık bulunmıyan iki al
man şahsiyeti bir araya gelmiş ve nazi 

rejimi aleyhinde söz söyleyebilecek bir 

tek ses de susmuş olacaktır. 
Parti için bunun sağladığı kir, çok 

büyüktür, çünkü generalin lcitabları bil· 
tün Almanyada büyük bir dikkat ve ali• 

ka ile okunmakta. tenkidlerine ehcıni· 
yet verilmektedir. Nitekim son 1span• 
ya harbına alınanların burun 10lmıalatl 

Ludendorf tarafından tenkid edilmiş ve 
bu yaz.tar hükümetin vaziyetini, u çok, 
sarsmıştı. 

EvveJce generale verilmiş ve kendi· 
si tarafmdan reddediknit olan rütbenin 
de yeniden verilmesi ve kabulü ihtimal 
içindedir. 

Fakat bu hadise gerçekleşir ve ı.u· 
dendorf mareşalhk asasını kabul ederse 

bile ,bu, bu yeni mareşalin üçüncü ~ayb 
ın askeri organizasyonu içinde faal bit 

vazife almasi manasına gelmiyecektir • 

1 < • ar: Çeviren: 

tubun da doğruluğuna inanmı..:tı. Prens Ma
nilli vs öldukten sonra eğer kayip olan ço
cuk bulunmıyacak olursa, gerçekte, varissiz 
siz kalacağım anlaını~tı. Artık, J ... ırallığma 
varis olsa olsa, bu ıssız sahillere gütürülen 
küçük kız olabilecekti. Şimdi bu kızcağızı bu
labilmek için bütün kırallığmı vermeğe razı 
idi. Bu üziintü, pişmanlık ve matem içinde 
Leontes yıllarca yaşadı. 

Bu zavallı yavruyu orada bir çoban bul -
du. Bu çoban insaniyetli bir adamdı; bebeği 
alıp evine götürdü ve orada karısı, yavrur:ı -
ğıza büyük bir şefkatle bakmağa başladı. 

kıraliçeyi andıran hali prensin gözüne çaIY 
mış ve ilk görüşte onu sevmeğe başlaınıŞtl· 
Bunun üzerine prens, Dorikles ismini takı .. 
nıp kıyafetini değiştirmiş bir adam sıfatiY "' 
le, artık, ihtiyar çobanın evini sık sık ziyare· 

Mary ve Charles Lamb Nurettin ARTAM 

l(ıs masalı , 
Hermione kendi uğradığı felaketten do 

layı pek sevdiği çocuğunun öldüğünü haber 
alınca bayılıp yere düşüvermiştir. 

Aldığı haberle sarsılan Leontes de bu -
nun üzerine bahtsız kıraliçeye merhamet 
duymağa başladı. Orada bulunan Paulina ile 
öteki kadınlara kıraliçeyi alıp götürmeleri, 
kendini iyi etmek için ne yapmak lazımsa 
yapmalarım emretti. 

Dışarı gitmesiyle dönmesi bir olan Pau
lina krala şu haberi getirdi : 

- Hermione öldü ! 
Kraliçenin ölümünü haber alan kral, ona 

karsı yaptığı zalimliğe pişman olmustu. Gör
düğü muameleden duyduğu tesir yüzünden 
d .. ,üp ölen Hermione·in masum olduğuna 
artık in·,.ırnordu. Artık kahinden gelen mek-

Antigonus ile küçük yavrunun icinde bu
lunduğu gemiyi denizde çıkan bir fıttma, 
kıral Poliksenes'in Bohemya kırallığmda 

bir kıyıya atmıştı. Antigonus, burada kara
ya cıktı ve yavrucağızı oraya bıraktı. 

Fakat Antigonus bebeği oraya brra~:tı
ğını Sicilya'ya dönüp de haber verememisti. 
Çiinkü tam gemiye dönmeğe hazırlandığı 
sırada ormandan çıkan bir ayı üzerine Lü
cum etmiş ve onu parçalamıştı. Bu, ona Le -
ontes'in kötü emrini yerine getirdiği için 
hakettiği bir ceza olmuştu. 

Hennione, kıralm yanma gönderdiği za
man çocuğunun üstünü mücevherlerle süs -
!emiş, ona güzel kumaşlardan bir elbise giy
dirmişti. Onu bu kılığı ile tek başına brrakan 

Fakat yoksulluk yüzünden çoban eline 
geçen bu serveti, başka lan taraf mdan bilin
mesin ve duyulmasın, diye kimsenin bilme -
diği bir tarafa göçmüş, orada mücevher~-ri 
satıp birçok koyun sürüleri almış, zengin bir 
çoban olmustu. Çoban Perdita'yı kendi kızı 
olarak büyütmüş, kızcağız da kendisini bu 
çob nm kızı olarak tanımıştı. 

Perdita büyüdüğü zaman sevimli bir kız 
olmuştu. Her ne kadar bu çobanın evinde ta
lim ve terbiye görmemişse de kıraliçe anne
sinden kendisine miras kalan zar af et ve in -
celik kendini göstermişti. O kadar ki onu 
görenler, babasının sarayında yetiştirilme -
mis olduğunu anlıyamazlardı. 

Bohemya kıralı Poliksenes'in FlorizeJ 
isminde bir tek oğlu vardı. Bu genç prens, 
b"rgün çobanın oturduğ uevin yakınlarında 
avlamr'·en ihtiyarın kızı olduğu söylenen 
kızı g3rdü. Kızın güzelliği, tevazuu ve bir 

te başlamıştı. Florizel'in saraydan sık sık 
kaybolması babası Poliksenes'i telaşa düşüt" 
müştü. Arkasına gizlice koyduğu adarnıar, 
gencin bir çoban kızına aşık olduğunu ania· 
mış, babasına haber vermişlerdi. 

Bunun üzerine Poliksenes kendi hayatın1 
Leontes'in elinden kurtarmış olan yakJıl .v~ .. 
gercek dostu Kamillo'yu çagırdı ve kendıS 

~ ·· ıe .. 
le beraber Perdita'nın babası olduğu soY ti 
nen çobanın evine kadar gitmesini rica ;\ ~ 

Poliksenes ile Karnillo, ikisi de kıya eat· 
}erini değiştirerek ihtiyar çobanın evine :ı1• 
dıklan zaman onlar, koyun kırpma bayra ak· 
nı kutluyorlardı. Bu gelenler yabancı ~ıınfjre 

1 111ısa la beraber, bu bayramda her ge en . e bıJ• 
ikram etmek adet olduğu için kendilerın 
yur ettiler ve içeriye aldılar. 

(Sonu var> 
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alman mahfillerini memnun etmişse de ' 
h ala kati ve sarih surette tarif edilme· 
miş olan Cenevre paktının 16 ın< ı mad. 
desinin Belçikaya yüklettiğ i taahhüd. 
lerin ipkası ve Belçikanın tarafsızlığı· 
nın ademi ihHl.linin Fransa ve İngiltere· 
ce müdafaasının taabhüd edilmesi bu 
mahfilleri hiç memnun etmemiştir. 

Fransız gazetelerinin fikirleri 
Paris, 25 (A.A.) - Belçika h'lk-

. ingiliz tesa· 
kmdakı notanın fransız • 
nüdünü te •id eden frkrasınr birço~ ga· 

} . k d tmektedırler. 
zeteler ehemıyetle ay e b · b' ar 
Lö T b ota sayesinde yenı ır g an un .. t 
paktının akdi bakımından vazıyetın a-

d ~ yazmakta ve 
vazzuh etmiş ol ugunu . 
fransız • ingiliz tesanüdünün ~ıç sar-
sılmadan ayakta durduğunu, bır te;a· 
vüz takdirinde Belçika • Fransa ve n• 
gilterenin 1914 deki gibi birleşecekle-
rini ilave etmektedir. . · .. Parıs ve 

Pari Suar gazetesıne gore .. 

Lo d h"k"metleri Belçikanın muda-
n ra u u . d' . . k h sundakı va ı-

faa tedbırlerı alma usu . 
·-· · .. düklerı tak· 

ni yerine getirmedıgını gor . b 

d . d B S k "nümüzdekı hafta e· 
ır e • paa o . h'' 

b amenın u-
yanatta bulunarak eyann . 
kümsüz kalacağını ilan edecektır. 

lngiliz gazetelerine göre 
Londra, 25 (A.A.) - Pazar gazet=~ 

leri Belcikanm bitaraflığı hakkında 1 

~. . . es' hakkında 
farnsız • ıngılız beyannam ı 
uzun tefsirlerde bulunuyorlar. . 

Sönday Times gazetesi diyor kı.: 
" Çok yerinde bir sureti tesvıye . 

buıur. .u stur. Filhakika bu sayede Belçı 
k 

j w • a·ımekle bera-
anın bitaraflı gı temın e ı 

ber Milletler Cemiyeti paktın n 16 ın. 
cı maddesi mucibince Belçika toprakla
rının kullanılması imkansız bir hale ge
tirilmis değildir. Binaenaleyh Belçika
nrn bi;arafhğı tam ve kati de:·ıdiı.,, --
"Kuş adam,, 

uçar~e(A.~) -~!~~ 
Vıncennes, 

Y
. • . bifr.ok hava oyunlarını seyret· 
ırcının :. . . · d fe 

tilcıeri Vincennes bava mıtıngın e • 
'k d ken

ci bir kaza olmuştur. Amerı _a a 
lii•ine "Kus Adam" ismi verılen rneş· 
hur tay • . Sohn 3000 metreden ken
d" . Yarecı ~ 'bi 
ısınj atını ve her zarnan oldugu gı 

ha ş ·· 'd re ede· Vada k , · · · parasütsuz ı a 
ene.ısını • d 

tek tayyare meydanının tam ortasın a 
bir noktaya geldikten sonra 400 metre• 
de evvela sırtına bağlı paraşütü ve bu
nun açılmadığını görünce sonra da 
göğsüne bağlı paraşütü açmış, fakat 
bu da işlemediği için bir taş gibi yere 
düşmüştür. 

Tayyarecinin yanına gelindiği va
kit henüz hafifçe nefes aldığı görül
müştür. Fakat kaldırıl~ığı hastahaneye 
daha varmadan otomobılde ölmüştür. 

Montröde çalışmalar 
şimdilik durdu 

.. 
5 

(A A.) _ Frans·z heye-
Montro 2 • . ' . · Detescan Parıse 

ti murahhasası r:ısı .. ~u akşam ha-ı 
• w •• ormus ve 

gıtmege }uzum g ' d le<Telerinin 
. d' Fransız e b 

reket etmış ır. '. onferans çalış-
gaybubeti dolayısıyle k 

B. Eden 

Italya ve 
orta Avrupa 

(Haşı ı. inci sayfada) 

ı - a devam etmesine müsaade etınek· 
ugıın .. 

le beraber bu memleketi Romanın. nu· 

1 k Cekoslovakyayı Berlının fuzuna a ara ~ .. 
. k tmek imkanını verebılır. 

niıfuzuna ter e 
Venedik konuşmaları Ç~~oslovakya-
nın infiradı yolunda zemını hazırla-

t Avusturya ile Çekoslovakya a· 
mış zr, ı· . b' yakınlık bu p anın 
rasında barız ır . . . 
er eklenmesine engel olabı1ırdı. Bu-

g ç . . Venedik konuşmaları bu teh· 
nun ıctn 
likeni; önüne geçmişti~... , 

B
··t"n bu isler göriılurken Polonya 
u u · · t' de 

B 
k' Bükreş zıyare ı 

dış bakanı e ın • . ki edi-
d bil ük bir alaka ıle ta p 

Roma a y at arktan gelen 
liyordu. Bu seyah ş ehistan ile 
müşterek tehlikeye karşı L .. t 

ı - eklinde gos e· 
Romanyan n yakın xgı ş .. . ı· 

1 k komunıst 1• 
'lmektedir. Çekos ova ya . 

rı !Akk' edılmek· 
w in bir konağı olarak te a ı . . 
;e ve bunun için komiinistlik tehlıkesı-

. bertaraf etmek istiyen orta Avrupa 
nı 1 • lA 
devletlerinin itimad etmeme erı azım 
gelen bir memleket olduğu ileri sürl· 
mektedir. Bu suretle geçen sene İtalya 
ile Almanya arasında kararlaştırılan ko. 
münist aleyhtarı mücadele kuvvet bul· 
muş oluyor. İtalyanın noktai nazarına 

öre Tuna ve Balkan Avrupası devlet· 
g . b f'kir etrafında toplanmalıdır. 
lerı u 1 

. dı'den bazı gazeteler mesela 
Daha şım A 

d' Roma Fran:ıanın merkezı Av-
Popolo ı ı' . dPki liberal unsurla· 

memleket erın · 
rupa k eski nüfuzunu tekrar el-
ra başvurara ~ yazmaktadır. Bu 
de etrneö-e çalışacagını . 

.. k' Titüleskonun Blum ıle 
bakımdandır ı b ·· "k bir 
yaptığı konuşmalara R~mada uyu 

eherni~et atfedilmek~~~ski Romanya 
Parıs. 25 (A.A.) Paristeki ziya-

kan Titüleskonun .. 
drş ba ı 1 haberlere gore, 
retleri hakkında a xnan K t ve Fran· 

h bakanı o 
dün fransrz ava . . zdindeki da-

Milletler Cemıyctı ne .... 
sanın 1 uzun uoruş-
. • · Pol Ban.;ur .. 
ıını delegesı .. 1 h daha önce 

mı tır Munı.tı ey . 
meler yap ş · 1 da konuşmuştur. 
BB. Blum ve Delbos .a ~ 

(A A ) 
_ Dış bakanı Kon-

Roma 25 · · h J ' . d .. m:r dönmez der a 
Ciano Venedıkten ° .. F n Haselı ve son-

b.. "k elcısı ı... • alman uyu · • · k 
Y go· 'avya el~ılerını a 

ra da macar ve u "' .. A 

bul ederek kendileriyl:: uzun mulakat-

)arda bulunmuştur. 

Sergisine 
Rağbet 

Dün sergiyi 16,251 
kişi ziyaret etti 

Kömür sergisine karşı duyulan aıa
ka gün geçtikçe daha genişliyen bir ö1· 
çilde devam etmektedir. Dün serginin' 
ilk pazarı idL Açılına saatinden akşam 
kapanma vaktine kadar sergiyi gezen· 
lerin sayısı 16251 idi. Hücum bazı za
manlarda o dereceyi bulmuştur ki ser· 
gi idaresi kapıları kapatmağa ve bilet 
satışını kesmeğe mecbur olmuş ve bi
na içinde hareketi ve rahatlığı temin 
için hususi tedbirler almak zaruretinde 
kalmıştır. 

Kömür sergisini dün gezenler ara
sında Romanya elçisi ekselans Alek
sandr Telemak da vardı. Elçi intibamı 
bir arkadaşımıza şu sözlerle hulasa et
miştir: 

''-Bu sergi bir harikadır. İlk gün 
kafi derecede doyamadım, bir daha gel
dim ve gene geleceğim. Bu artistik 
konsepsiyonu yapanları tanımak büyük 
emelimdir." 

İran Büyük Elçisi ekselans Halil 
Fahimi de düşüncelerini şöyle anlat
mıştır: 

"-Bu sergi Türkiyenin her sahada 
aynı kuvvetle büyük hamleler yaptığı
nın bir örneğidir. Ekselans Celal Ba
yar'la Zonguldakta iken kömür davası
nın ne kadar ehemiyetle ele alındığını 
bir kere daha görmüştüm. Bu sergi fev
kaladedir. Atatürkün idaresindeki ye
ni Türkiyenin bütün muvaffakıyetleri
ni İran'ın bir muvaffakıyeti imiş gibi 
heyecan ve iftiharla takib ediyoruz." 

Bütün bu pavyonlann türk artistlerinm 
elinden çıktığını kaydetmek cidden bü
yük bir zevktir. 

Kömür sergisinde önümüzdeki hafta 
içinde bir kömür şenliği hazırlanması 

düşünülmektedir. Daha sonraki haftalar 
içinde de bir balo veriiecektir. Bu balo
nun ulusal ekonomi ve arttırma kurumu 
menfaatine olması muhtemeldir. 

Bu ay içinde memleketin muhtelif 
köşelerinden tertib edilecek ziyaretci 
grupları kömür sergisini ziyaret edecek
tir. 

Sergiye iştirak eden firmalardan ba· 
zılarınrn mümessilleriyle konuştuk. Hep
si sergiye iştiraklerinden dolayı son· de
rece memnundur. 

Bir fransrz firması mümessili şunları 
söylemiştir : 

"- Kısa söyliyeceğim. Paris sergı
mizin ayni muvaffakiyet ve güzellik ta 
Jiini taşımasını isterim'' dedi. 

Sergide teşhir edilen eşyalar sürat
Je satılmakta ve ayrıca büyük :.iparişler 
alınmaktadır. Bu gidişe göre ümid edili
yor ki teşhir edilen eşyanın hemen hep· 

si satılmış olacaktır. Müracaat bürosuna 

dün yeniden bin kişiye yakın bir müra
caat vaki olmuştur. Bu müracaatların 
hepsi kömür yakan vasıtalar etrafında 

Iqllrm gösterdiği alakaya tercüman ola
cak suallerle doludur. 

Bugünden itibaren bütün Ankara 
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1 Çoc u k Bayramında J 

Çocuk Esı'rgeme Kurumunun çocııklaı ı dün stadyomda piramid hareketleri 
yapıyıorlar 

Şark demiryollarınrn 

tenzilatlı tarif esi 
İstanbul, 25 Telefonla) - Şark de

miryolları hakkında yapılan tenzilat

lı tarifenin tatbikine başlanmıştır. 

İngiliz mebusları grev 
yapacaklarmış 

Londra, 25 (A.A.) - Söndey Refe
ri' gazetesinin yazdığına göreı maliye ba 
kanı milli müdafaa vergisi projesini kal
dırmadığı veya hiç değilse tadil etme
diği takdirde mebuslar avam kamara 
smda bir işgal grevi yapacaklar ve tac 
giyme merasimine engel olacaklardır. Bu 
vergi projesi önümüzdeki salıya avam 
kamarasında görüşülecektir. Liberaller 
ile işçi mebusların bu projenin kabulüne 
muhalefet etmesi ve icabında taç giyme 
merasminin bütün devamı müddetince 
toplantı halinde kalmaları beklenmekte

dir. 

mektebleri sıra ile sergiyi gezecekler ve 
kendilerine, salahiyetli mühendisler iza
hat vererek glnçliği kömür davası etra 
fında tenvir edecekleröir. 

Bugün sergi gene ı.aat 12 de açıla
caktır. Yalnız pazartesi ve cuma günle
ri tehacümü biraz azaltmak ve ge1enlcrc 
tetkik fırsatı vermek için dWıuliye 25 
kuruş olacaktır. 

Biliıımiyen • 
ınsan 

Ulus tercümeler kütüphanesi
nin bu yeni cildini 

okudunuz mu? 

Okumadmızsa kendi hakkı
nızdaki bilginizin noksan 
olduğuna emin olunuz 

I S T A NBU LDA 

ULUS her sabah tayyare ile lstan· 
bula gönderiliyor. Öğleyin lstanbulda 
satışln yapıldığı yerler: 

KOPRO: Kadıköy iskelesi 
BEYOCLU: .Haıct ~ubeleri 
BEYAZIT: Tütüncü Hamdi 
SULTANAHMED: Tütüncü Kamil 

tnalarr şimdilik durmuştur. 
- Bin dört yüz fıçı şarab yaptığı za

man? ... 

Eugenie, alçak sesle: layı şimdi şerefinizi kurtannağa bakınız. 
Her şeyde, hatta teselli ettiği zaman 

dahi zeka eseri gösteren kadmm inceliği 
ile, Eugenie, yeğt!nini kendisi ile meşgul 
ederek ıstırabını unuttunnak istiyordu. Eugenie t 

Grande 
, de Balzac 

Yazan: H ono~e . Nasuhi Baydar 
Türkçeye çevıren. . -

. . diniz. budalaııga 
.. - Siz ikiniz~. dıkkat 

1 
ek tle;ine dönmek

luzum yok. Bugun mem .. e e a- ideceğirn. 
te olan hollandalıları gorm;ı::. ~ 1endisi ile 
Sonra Cruchot'yu .ziyaret e _ ~r 
bütün bunlardan bahsedecegım. Eugenie 
. Grandet gitti. Kapı kapanın~asabaha ka
ıle anası rahat bir nefes aldılar. h' böyle 
dar Eugenie ,babasının karşısında ~;i hem 
81kılmamıstı Fakat birkaç saatten b - . '· or f'k· ~ ' . deuışıy -

1 ırleri ve hem hislen, durmayıp b 

du. 

llır? 

k Para alı
Anne bir fıçı şarabtan aç 

I. . . v. •• b b n kendi sarabla-
- sıttı<Yıme gore a a ' ~ d 

tının trÇısm; yüzle yüz elli frank arasın a 
\'e b<J:~en de iki yüze sarıyormuş. 

_Vallahi bilmem yavrum; baban bana 
islerinden hiç bahsetmez. . 1 ~ _ Fakat, babam, şu halele, zengm olma.{ 

Hiznn. ,..... .. ·· ,... h t bana _ Belki. Fakat mosyo \...ruc o ' 
b banm iki sene evel Froidfond'u satın al
d~ğını söylemişti. Bundan dolayı parasız ol-

ması ıaz1mdır. . . · E , . babasının servetı derecesını 
. -~g.~nanıeİıyamadıiTından bu hesablan bir 

bır turu b 

tarafa bıraktı. 
Nanon geri gelerek: . . . 

Y 
vrucuk beni görmedı bıle, dedı. 

- a 'b" nmış ve 0-ının üzerine bir dana gı ı uza . . 
y f taa - k' .. kler acısı. Bu sevımlı 
.. le aglıyor ı yure .. 1 ? 
~~likanhnın yüreğinde ne ac~sı va.r, böy: 

- Haydi gidip onu tesellı c:_d~lım~ aruı • 
1 hemen aşa<Yı ınenz. 

Eğer kapı ça ınırsa b. d k. ihti· 
Madam Grandet, kızının ~e~ın e 1 ı" . a· 

anarnadı ve Eugenıe u vı ı ı, 
zazlara diı· . de kalbleri titriyerek, ~har
ka?.ındıd. ısı çıktılar. Kapı açıktı. Delıkan-
les ın o asına . "t' ordu Göz yaşları 
ıı ne görüyor, ne ışı ıy . · ıd' . du 
. . .. temadi yen ını ıyor • 
ıçınde ve mu 

- Babasını ne kadar seviyormuş! dedi. 
Bu sözlerin teHiff uz edilişinde kendine 

rağmen heyecanlı olan bir kalbin ümiclleri
ni sezmemek imkansızdı. Bunw1 içindir ki 
Madam Grandet, kızına, analık hisleriyl\~ 
dolu gözlerini çevirdi ve sonra, gayet yavaş 
kulağına frsrldadı: 

- Dikkat et, onu sevebilirsin, dedi. 
- Sevmek mi 1 Babamm söylediğini bil-

seydin! 
Bu esnada Charles döndü ve yengesi ile 

yeğenini gördü. 
- Babamı kaybettim, zavallr babam! 

Felaketinin sırrını bana söylemiş olsaydı 
onu tamir için ikimiz birlikte çalışırdık. Za
vallı babacığım. Onu tekrar göreceğimi ôy
le kuvvetle sanıyordum ki, hatırımda kaldı
ğına göre, soğuk bir tavurla öptiim ... 

Hıckırıklar sözünü yarıda bıraktı. 
Ma'"dam Grandet: 
- Onun icin dua ederiz. Allahm irade-

sine boyun efiniz, dedi. 
Eugenie: 
- YiO-enim, cesur olunuz! Kayıbınız 

tamir kabul etmez bir kayıbtır: bundan do-

Fakat delikanlı, ani bir el darbesi ile 
saçlarını arkasına atıp bağırdı: 

- Şeref mi? 
Ve, ellerini göğsi.inün üstünde kavuştu· 

rup yatağının üzerine oturdu. 
- Ah, sahi, amucanı söylemişti ya: ba

bam iflas etmiş. 
Acı bir çığlık kopararak yüzünü elleri

nin içinde sakladı. 
- Bırakınız beni Eugenie, bırakınız be

ni! Allahım, allahım ! Babamın kusurunu 
affet allahrm. Kim bilir ne acılar çekti o! 

Bu taze, hakiki, hesabsız, muzmersiz 
ıstırabın ifadesini görmekte insanı kendi
ne bağlayıcı bir şey vardı. Charles kentli' 
haline bırakılmasını istemek icin Charles'
ın yaptığı işareti Eugenie ile anasııun saf 
yüreklerinin anlayışında temiz bir acı duy-
gusu seziyordu (Sonu var) 
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p o R 
lsf anbulda Milli Küme maçları 

Istanbulda Beşiktaş, Güneşi 
1 e karşı iki ile yendi 

İstanbul, 25 (A.A.) - Milli Küme 
maçlarına bugün de Şeref stadında de
vam edildi. Bugün Güneş ve Beşiktaş 
takımları karşılaşıyordu. Bir kaç gün· 
denberi yağmurlu ve bulutlu devam eden 
hava tamamen açılmış, futbol için çok 
müsaid bir şekil almıştı. 

16,10 da evvela güneşliler, sonra be. 
şiktaşlılar gözüktüler. Merasim kısa ke· 
&ildi ve oyuna süratle haşlandı. 

Güneşlileri şu kadro ile görüyoruz : 
Cihad - Faruk, Reşad • Daniş, Rıza, 

lsmail - Refii, Salahaddin, Necdet, Rebii 
lbrahim. 

Beşiktaş da şu şekilde sıralandı : 
Mehmed Ali - Faruk, Hüsnü - Fuad, 

Enver, Rifat • Ligor, Ridvan, Hakkı, 

Şeref, Eşref. 

Hakem Said Salahaddin. 

Oyun btı§lıyor 
Oyuna, rüzgara karşı oynıyan beşik· 

taşlılar başladılar. Topu derhal kapan 
güneşliler hemen Beşiktaş kalesinin et
rafına yerleştiler, Beşiktaş müdafaası, 

biribirini koval:yan güneş akınlarını 

kesmek için bütün enerjisiyle çalışıyor. 
Bu aralık Hüsnünün aksadığı ve İbra
himin altıncı ve on birinci dakikalarda 
güzel iki gol fırsatı kazandığı görülü
yor. Bu iki f·rsat, inanılmayacak kadar 
bozuk vuruşlarla kaçırıldı. 

Güneşliler sahanın hakimi olmakta 
devam ediyorlar. Takım, bir bütün ha
linde güzel bir oyun çıkarıyor. Top hiç 
durmaksızın, daima en müsaid vazi
yette bulunan güneşliye veriliyor. Be
şikta~lıların bu oyunu bozmak için gös
terdikleri gayret, ancak son müdafaada 
müessir oluyor: O da garip bir tesa. 
düfle nihai vuruşun isabetsiz olmasiy
le kabil olabiliyor. 

Beşiktaşın ilk akınlarını 25 inci da. 
kikadan sonra görebiliyoruz. Siyah be. 
yazlılar, muvaffakiyetli bir oyun oynı. 
yan güneş muavin hatt .nı zorlıyarak to. 
pu rakib kaleye kadar yanaştırabildi
ler. Fakat Reşad. uzun vuruşlarla to~u 
tehlike sahasından daima uzaklaştın. 

yor. 
Dakika 31: Ligorla İsmail arasında 

çetin bir çekişme oldu. Top kornerde 
Ligor ortaladı. Bu güzel vuruşu Şeref 
daha güzel bir şütle kaleye havale etti. 
Top Golposta carparak içeri girdi. 

Güneşliler hakim oyunlarına rağ. 

men, bir gol yemiş oluyorlardı. Bu va. 

ziyeti telafi etmek için büyük bir gay. 
ret'e ~ahşma.ra başladılar. Beşiktaş ka. 
lesi yeniden sıkı bir çenber altına alın. 
dı. 

Dakika 33: Rebii günün en iyi O

yuncusu. Topu daima en iyi şekilde 

kullanıyor. Nitekim müteaddid dırip. 

linglerle Beşiktaş müdafaasını başına 

topladıktan sonra demarke vaziyetinde 
kalan SaHihaddine pas verdi yerden ve 
sıkı bir şütle güneş beraberlik sayısı. 

nı çıkarıyor. Oyun bütün hızı ile de
vam ediyor. Hava birden bire karardı 
ve oldukça sıkı bir yağmur başladı. Bu. 
na rağmen güneşliler kusursuz ve çok 

güzel bir oyun çıkaran güneşlilerin ye
gane aksayan noktasırıı İbrahim teşkil 

ediyor. Güzel inişler, Jbrahımin ,ofsayd 
olması yüzünden birkaç defa geri dön
dü. Birinci devre bu ş~kilde 1-1 beraber
likle bitti. 

I kinci devre 
İkinci devre başladığı vakit yağmur 

hala devamediyordu. Maamafih oyuncular 
&eri bir mukaddime gösterdiler. Top ye
niden Beşiktaş müdafaası önünde dola-

şıyor. Güneşlilerin muhakkak bir galibi
yete doğru gittiği tahmin edildiği sıra
larda oyunun cereyanını değiştiren bir 
ha<lise oldu: 

Hakkı orta muavin mevküne geçmiş
ti. Topla ilerleyen Salaha:ldine arkadan 
hatalı bir şarj yaptı. Hakem gerçi ceza 
kararını verdi. Fakat Salahaddin de sa
katlanmış ve oyun üzerindeki tesiri 

kaybetmiş oldu. 

Bundan sonra beşiktaşlılar yavaş ya-

Beşiktaş takımının Ankarayıı 

vaş Güneşin hakimiyetini bertaraf etti
ler. Onuncu dakikadan sonra oyun ta
mamen Güneş kalesi önüne intikal et
miş, beşiktaşlılar üstüste akınlarla Ciha
dın kalesini tehdide başlamışlardı. Bil
hassa Rıdvanla Hakkı çok atak oynu
yorlar ve Güneşin her ıki müdafiini yıp
ranırcasına çalışmaya mecbur bırakıyor
lar. 

Yağmur gittikçe hızlaşarak devam e· 
diyor. Maamafih oyun dış şeraitten hiç 
müteessir olmadan, bütün zevki ve he
yecanı ile devam ediyor. Mutlaka kazan
mak ve üstün gelmek enerjisiyle çalı
şan iki takımın, oyuna haklın olan heye
canlı havaya rağmen oldukça kusursuz 
çıkardıkJarı oyun, seyircilerin azami dik 
katini çekmekte dvam ediyor. 

Beşiktaşlıların daima tazelenen hü
cumlariyle Güneşin çetin müdafaası a
rasındaki mücadele 43 üncü dakikaya 
kadar neticesiz devam etti. Dakika 43 
de, geriden orta muhacim mevkiine ka
dar gelen Hüsnü, hiç umulmadık bir va

ziyette takımına galibiyet golünü ka
zandırdı. 

Oyunun neticesine iki dakika vardı. 
Güneşliler vaziyeti kurtarmanın imkan
sızlığını anlayarak birdenbire kesildiler 
ve oyun, Beşiktaşm devam eden tazyi
ki altında 2-1 siyah-beyazlıların lehine 

geldiği zaman almmış bir resmi 

bitti. 
Oyunun umumi hulasası şudur: 
Güneşliler birinci <ievrede, emsali a:ı: 

görülmüş derecede mükemmel bir oyun 
çıkardılar. Sahaya ve vaziyete daima hli 
kimdiler. Fakat gol fır~atını hazırladık
ları halde onu kullanmcıkta daima bece
riksiz davrandılar. Attıkları güzel şilt
ler de, zincirleme bir talihsiılikle daima 
hedefini bulmadı. 

İkinci devrede beşiktaşlılar daha a
ğİr basıyorlardı. Hücum hattında Rıd
van ve hakkı gibi iki atak oyuncu bu
lunması sonra da Hüsnünün iltihakiyle 
bu tehlikeli elemanların üçleşmesi, Gü
neş müdafaasını çok yoruyordu. Eğer 
Beşiktaş, birinci devrede Güneşin ka
zandığı fırsatları yakalasaydı Güneş 

mühim bir sayı farkiyle yenilecekti. 
Fakat 'Güneş müdafaası anlaşan bir 
oyun ve şuurlu bir tabiye ile buna im
kan bırakmadı. Son gol, Hüsnünün 
şahsi faaliyetinin neticesi olmakla be

raber biraz da şanslı bir vuruşun seme
resi sayılabilir. 

İzmirde Galatasaray Üçoku yendi 
İzmir, 25 (Hususi muhabirimiz. 

cen) - Bugün Galatasaray takımı tz. 
mirin Üço}myla karşılaştı. Maç çok ha
raretli oldu. Neticede Galatasaray Üç. 
oku 2 ye karşı dörtle yendi. 

Siyasal bilgiler okulu 
ziraat enstitüsü maçı 

n 
9 

Sıyasal Bilgiler Okulu futbolcuları bir arada 

Yüksek Ziraat Enstitüsü ve SLyasal 
bilgiler okulu talebeleri arasında yapı. 
lan maç çok heyecanlı olmuş, neticede 
sıyasal bilgiler okulu takımı 3-0 oyunu 
kazanmışlardır. 

Hukuklular teniıle kazandılar 
Yüksek mektebler arasında yapılan 

tenis müsabakalarına dün öğleden evvel 
Ziraat Enstitüsü sahasında devam edil. 
di. Neticede: 

Teklerden 

Hukuktan Ekrem: 6.1, 6-1 
,, Derviş 6.4, 6-4 
,, Bedii: 6.1, 6.4 

Ziraatten Ahmet: 7.5, 8.6 
Çiftlerden 
Derviş, Adil: 6.2 6.4 galib geL 

mişlerdir. 

Pinpong maçlan 
Yüksek mektebler arasında yapıl. 

ması kararlaştırılan pinpong maçları 

gelecek haftaya bırakılmıştır. 

Uçak alanında uçuıla! 
Dün, öğleden sonra Gençlerbirliği. 

ne mensub 20 kişilik bir sporcu kafilesi 
uçak alanına giderek müteaddid uçuş. 
lar yapmışlardır. 

Gençlerbirliği sporcuları bundan 
böyle her hafta uçuşlara devam etmeğe 
kakar vermişlerdir. Türkkuşu kendile. 
rine bu hususta her türlü kolaylığı gös. 
tereceklerdir. 

Demirıpor galib 
Kayseri, 25 (Hususi) - Demirspor 

fudbolcuları bugün Sümer fudbolcula.. 
riyle karşılaştılar ve 3.1 Kayseriyi yen. 
diler. Demirspor fudbolcuları bu ak. 
şamki ekspresle Ankaraya hareket etti
ler. 

26- 4 - 1937 ====-

1 Hikaye] 

Hilesinin kurbanı 
Anadolunun büyük merkezlerden ve 

yollardan uzak, bu unutulmuş kasabası, 
ogün, günlerinin en hadiselisini yaşı -
yordu. Düşünün bir kere, kırk yılda bir, 
büyük adam olarak, ancak valinin yüzü
nü gören kasabaya o gün hakikaten 
meşhur bir şahsiyet gelmişti. Ve bu şah
siyet, Reşad Nuri gibi, romanlan, köy
lere varıncaya kadar her tarafta okun
muş, sevilmiş ve sayılmış olan büyük 
bir romancıydı. 

Bir defacık resmini bile görmemiş 
oldukları, bu, memleketin gözdesine 
karşı, kasabanın halktan ve memurdan 
bütün ileri ge !enleri, saygıda ve ağırla
makta kusur etmemek için adeta biri -
birleriyle yarı~ ediyorlardı. 

Romanlarını okumuş olanların içten 
gelen sevgilerine, okuma yazma bilmi
yenlerin, ziyaretçinin başkalarından işit
tikleri büyüklüğü hakkında duydukla
rı saygı katılıyor, ve kasaba, bir bay -
ram telaş ve neşesi içinde çalkanıyor • 
du. 

Bilhassa orta okulun erkek ve kız 

genç talebeleri, kıraat kitablarında is
mini gördükleri romancının yüzünü de 
görürüz ümidiyle, misafir edildiği ka
zancalı'nın evi önünde küme küme bi -
rikiyorlardr. 

Fakat işin daha enteresan olan ta -
rafı, kasabaya gelen Reşad Nurinin, 
hakiki Reşad Nuri olmayışıydı. Bu, 
ömrü, daima macera içinde geçmiş bir 
zavallıydı ki, aylardanberi işsiz ve me
teliksiz gezmektne ve her gittiği yerde 
istiskale uğramaktan usandığı için bir
kaç günlük bir beğliğe kavuşmak arzu. 
siyle bu hileyi tasarlamış ve bu koskoca 
yalanı kıvırmıştı. Sonu ne olacaktı, 
bunu düşünmüyordu, birkaç gün şöyle 
yiyip içecek, ağırlanacak, herkesin et-

rafında dört döndüğünü, kendisini hür
metle eteklediğini görecek ve ondan 
sonra, tekrar serseri ve sefil hayatına 

dönmek için buradan uzaklaşacaktı. Bü

tün korkusu, kıymetli romancıyı şah -
san tanımış biriyle kar§:ılaşmak ihtima
lindendi. Fakat, kasabanın belli başlı 

bütün kimseleriyle hadise çıkmadan ta
nıştıktan sonra artık içi bu hususta da 

Dünkü bisiklet 
yarışları 

Dünkü yarışa on ko ucu iştirak et· 
mişti. Müsabakanın ta•silatına girişme

den önce her hafta yapılan yarışın bi
rincisinin değişmesi neticesidir ki, dün
kü koşunun ehemiyeti ve birincisi Üze-· 

rindeki bahisler, meraklılaı arasında 

haylı münakaşayı mucib oluyordu. 
Nitekim on kuvve !ı hem avar koşu· 

cu yarışın 15 inci kilometresine kadar 
beraber gitmisler ve yolun ilk yokuşu o
lan bu noktada koşucular iki grupa ay-

rılmışlardır. Etimesud un inişli yokuşlu 

şoşesine girildiği zamaı. Yakub, munta
zam bir pedal çevirişle iakiblerinden 30 
metre kadar ayrılmış t.:ulunuyordu. Bu 

mesafeye ebemıyet veı mi yen Jiğer ko 
şucular iki grup halinde kendilerini yor 
mamak suretiyle gidiyurlardı. Yakub. 
şimdiye kadar hiç bir oerece almadığı İ· 
çin kendisinden bekle•ımiyen bir enerji 
ile 30 metrelik lıu açıklığı yavaş yavaş 
çoğaltmıya başlamış ve nihayet rakih
lerini iki kilometre karlar geride bırak

mak suretiyle 50 kilometreyi bir saat 25 
dakika ve 51 saniyede bitirerek birinci, 
Erdoğan ikinci ve Nuri Kuş lastik far. 
kiyle üçüncü gelmişlerJir. 

Bugüne kadar yapılan yarışlarda el· 
de edilen neticelere göre, müsabaka
ların puvan vaziyeti 'öyledir. : 

ı - Nuri Kuş 6 Puvan 
2 - İsmail 9 Puvan 
3 - Erdoğan 11 Puvan 
4 - İlhami , Nuri, Faruk ve Yakub 

15 şer puvan. 
Puvanlar her koşucuya birinci ise, 

bir, ikinci geldiği vakit iki, üçüncü gel· 
diği vakit üç puvan ilh •• verilmek su
retiyle elde edilmektedir .• 

••• 
Sürat teşvik yarışları 
Ankara Bisiklet Ajanlığından: 
2 Mayıs pazar günü Akköprü süva. 

ri karakolu arasında bir kilometre as
falt yol üzerinde sürat teşvik yarışla· 
rı yapılacaktır. iştirak edeceklerin 
mezkur gün saat dokuzda süvari kara· 
kolu önünde bulunmaları bildirilir. 

1 

rahatlanmıştı. İçine girdiği bu gerçek• 
ten garib macerayı da kazasız geçirece
ğinden emindi. 

Efendim o ne ikram, o ne ikramdı. 
Kaymakam, bir dakika yanı başından 

ayrılmak istemiyor, kaza doktoru, ro .. 
manlarında daima iyi kalbli doktor tip
leri çizdiği için ona mesleki mninetinl ' 
sunuyor, kasab eşrafı, onu kendi evle· 
rinde misafir etmek için biribirlerine 
rekabet ediyorlar, ve her gittiği yerde, 
kalabalık bir kafile kendisine refakat 
ediyordu. 

Öğle ziyafet, akşam ziyafet, kuzu 
dolmaları, rakı sofraları, baklava sini. 
!eri biribirini kovalıyor, sahte roman
cı, entelektüel meselelere karşı alaka • 
larının azlığına şükrettiği karşılayıcı -
larmı nükteli fıkralar anlatarak, zeki 
ve esprisine hayran ediyordu. 

Buraya gelişininin sebebini sormak 
kimsenin hatırına gelmemişti. Kasaba
da yeni bir sima, bahusus böyle meşhur 
bir sima görmenin verdiği zevk, yeni • 
len üzümün bağını sormayı kimsenin 
aklından geçirmemişti. Fakat asıl, adı
nı sormadığı bağın üzümünü yiyen de 
bizim muvakkat romancıydı. 

Bir hafta, bin türlü ikram ve izaz a
rasında tam manasiyle ense yaparak_ 
türlü mahrumiyetler neticesi cıhzlaş -
mış vücuduna biraz ihtiyat yağ topladı. 
Bu macera, böylelikle mesud bir şekil
de sona erecekti. Eğer hiç umulmadık 
bir münasebetsizlik, pi~ş aşa soğuk 

su katmamış olsaydı. 
Birgün, başta kaymakam olmak üze

re yanına gelen ileri gelenlerden bir he· 
yet, ertesi akşam için ,orta okul salo -
nunda bir konferans tertib etmiş olduk
larını ve bunu halka ilan ettiklerini ıöy
liyerek, üstadın, büyük ilim ve fazlın • 
dan kasaba gençliğini mahrum etme • 
mesi ricasında bulundular. Bu işte, bek· 
lenmedik bir darbeydi, 

Gelin de siz şimdi ayıklayın pirin • 
cin taşını. Konferans 1 fakat ne söyliye
bilirdi? Ne biliyordu ki, ne söylesin? 
İtizar etti, konferans vermek itiyadında 
bulunmadığını söyledi, fakat bütün 
bunlar boşa gitti, karşısındakiler bütün 
bu itizarları tevazu büyüklüğüne haml· 
ederek o derece ısrar ettiler ki, niha .. 
yet iş bir emri vaki halini aldı. 

Sahte romancının, o gece gözüne 
uyku girmiyordu. Yatağında mütema • 
diyen dönüyor, bu beklenmedik baş be
lasından kurtulmak için bir çare· arı • 
yordu. Nihayet birdenbire hatırına bir 
çare geldi. 

Konferans vermek için tabii ses li
zımdır. insanın sesi kısılırsa söz söy
liyebilir mi Söyliyemez elbette. Şu 

halde sesini kısmanın bir yoluna bak • 
malıydı. 

Mevsim ilkbahar olmasına rağmen, 
hava hatırı sayılacak derecede soğuk -
tu. Bahusus o akşam, şiddetli bir poy • 
raz camları zangır zangır sarsıyordu. 

Yorganın kalınlığından ve sıkıntıdall 
terlemiş göğsünü şu rüzgara beş daki • 
ka tutarsa istediği neticenin hasıl ola
bileceğini düşündü ve hemen fikrini 
tatbik mevkiine koymak için yerinden 
f ırladr. 

Pençereyi açtı, terli ve çıplak vii • 
cudunu, poyrazın buzlu ve dondurucu 
okşayışına terketti. Soğuğun, keski~ 
bir bıçak gibi ciğerlerine işlediğini 
farkeder gibi olmasına rağmen, tedbi • 
rin tesirsiz kalmaması için dişini sıka • 
rak on dakika sabretti. Sonra, dişleri 
zangır zangır titriyerek yatağına girdi. 

Kabuslu ve hummalı bir gece geçir• 
dikten sonra, sabahleyin bütün vüc~· 
dunda ağrılar ve. teninde şiddetli bı~ 
hararetle uyandı. İlkönce hatırına ıtd 
geldi. Yokladı, sesi normal çıkıyordu. 
Bak aksi şeytana. Demek ki planı ıu1• 
düşmüştü. 

Hayır, planı ıuya düşmemişti. Ç~ 
kü, akşama doğru vaziyeti o derece k 
tüledi ki, başı ucuna koşan doktor,~ 
talığın tehlikeli bir mahiyet atdıg 

söyledi. Teşhis: Zatürrie. ab-
Bu hastalık, süratli bir s~!irl~ ;ör 

te romancıyı iki gün içinde ote~ı ad' 
yaya sürükledi. Bu suretle bu ~unY esa'" 
gördüğü bir haftalık bahtiyarJıgın c 
sını fazlasiyle ödemiş oldu. .. 

Fakat bu ölüm, işin foyasın•:,!ııs 
dana vurunca, bütün kasaba !' u kO" 
ne kadar hayrete düşmüş otduğUn 
!ayca tasarlıyabilirsinizi. f{ikiYeel 



Milli Mütluf aa -Vekaleti 
D Alma Komisyonundan : 

eniz Merkez Satın . 
. 6 000 ve teminatı 4.550 lır~) ol~ 

1 - Tahmin olur.an bede_li (~-dıürünün kapalı zarfla e~sıltme~ı 
(3000) 'kdarında Kardıf ko d V kcilet binasında milteşek_k,ıl 
30. . ton m9;7 cuma günü saat 14 e eının· . (330) kunış mukabilip.-
1. nıs::ın - ktrr şartnarnes 
~ottu,8 1wnuzca yapılaca · _ 

~c lto~~~yonumuzca ve_rilm~7~~i~l~~~;~ayılı kanun g~re[a~C:o~el~a: 
ilı: "! - Eksiltmeye gı~e~e lı zarflarını saat 13,30 a <la dolayı va
Yona tcıninatlarını havı apa d teahhilr vukuun ar: .. at
ki ll'l"'lcrtl\i~ bulunmaları ve posta _a (13 30) dan sonrakı rnuraca 
la llracaatı k bul olunmıyacagı. • ı-1058 

r kab arın a 575 ) 
~lunmıyacaktır. ( 

Il 1 diye Reisliği lliınları -=ı Ankara e e 

!LAN takım elbise onbeş 
l 1 f" e efrad için 85 g" - tfaiye memur şo or v 

un tniiddetle açık eksiltmeye kon~Jınuştur. 
2 - Muhammen bedeli (1300) l~radır. 
3 - Muvakkat teminatı (97,5) hradır. .. yazı işleri kalemi-

ne 4 -:- Şartnamesini görmek istiyenler -~~~ faa~ on buçukta beledi· 
y Ye ısteklilerin de 27-nisan-1937 salr gunu 1-1593 

e encüınenine müracaatları. (925) 
!LAN ide 700 metre 

1 d 1 numaralı parse 1 
ttıllt - Yenişebirde 1152 inci a~a a arttırması on gün uzatı mış-
tl abbaı arsaya istekli çıkınadıgmdan r. 

2 - Muhammen bedeli (3500) liradır. . 
3 - Muvakkat teminatı (262,50) Hradhır. gün yazı işleri kalem1ı • 4 ş k · fyenler er b ukta be e• lle -;- artnamesini görme ıs 1 

1 
ünü saat on uç 

1.i" Ye ısteklilerin de 27 - nisan - 937 sa ı g 1-1592 
ıye encümenine müracaatları. (924) 

. Uai Saaınalııuı 
Ankara Levazıın Amır ~ 

Komisyonu UanJarı.:.,_ _____ _ 

-------
!LAN ala ının 77 ton ve Pınar. 

1-ıı· 1 - Eksiltmede olan işler: Al pullu Y 
Sarı 8 - t' n O ton ve 45 ton sıgır e 1• a ıJacaktır. 

2 - İhaleler kapalı zarfla ve ayr~:r~fgJ;, p,oarhisarın 2oooo 
"le 3.:- Alpullunun et muhammen be . . . i-

~ıgeri de 11250 liradır. . 1271 Pınarhisarın bırısı 1500 d 
~ . - Alpullunun ilk temınatı ' . 
eri 844 liradır. . 937 saat 15 de Pınarhısarın 

ıı 5 - Alpullu etinin ihalesı 3 ınayıs . 
<lat 11 kt ima komıs-de Vizede yapılaca ır. ·· Vize satın a 

l1o 6 - Şartnameler arzu edenlere her gun 1-1644 

nunaa gösterilir. (946) İLAN . 
v • 3000 kılo sa-

k ·10 sıgır etı ve 
d.e 1 - Eksiltmede olan işler: 90000 

1 
• k 

Yağı d yagv m ihalesı de açı 
2 · k 1 zarfla sa e e1ı: . - Sığır etinin ihalesı apa 1 

sııttrıe ile Vizede yapılacaktır. d ağın 2850 liradır. 
3 - Sıgwır etinin tutarı 26,lOO sa e y - n 214 liradır. 
4 · t 1948 yagı .. ·· saat - Sığır etinin ilk temına 1 ' 937 çarsaınba gunu 

1 
5 H "k' · · 'h l sı· 12 Mayıs. · 4 - er ı ısının ı a e • 

·ls de yapılacaktır. d olere her gün Vize satın al-
ll} 6 - Şartnameleri görmek aı:zu e e 29) 1-1777 

il. kornisyonunda gösterilecektır. (lO 

PEK YAKINDA 

SEVİSMEK ARZUSU 
_,. C y Cooper 

l\fadct:·n~D:it:r:ic:h:....-___ a_rr ___________ . ........._____ __ 

ULUS 

En hoş ıııı::y va •uı:uu ..... ınki· 
bazı defeder. Mirle, bağırsak, ka
raciğerden mütevellit ra 1atsızlık
lan ön'er. Hazmı kolaylaşlırır. 

f ngiliz Kanzı..ık eczanesi 

idrar yoUarı hastaıı .• ları 
mütehasSISJ 

DOKTOR 

Mecit ~ayan 
U ı. .. a.y enelıam:sim Çocuk 

Sarayı caddesinde Niyazi Ka
suk apartımanında 3 üncü da
ireye nakletmiştir. Hastala~ı
ru pa7ardan maada hergun 
saat on yediden yirmıve ka
dar k;;i,ul ve tedavi eder. 

i ............... T ... e•lc•f•<•n•:•1•7•69 ... 1 

ıuÖBLELİ BİR ODA 
Yeni:;.ehirde bir ecnebi aile 

yanında möbleli bir oda kiralık· 
tır. Almanca bilenler tercih olu
nur. Müracaat: Ulus'ta Nr. 

1-1769 

TEZELDEN SATILIK 
Sekiz yaşında 

Sat kan arap kısrak; sahibi 
Telefon: 2831 de Burhan Eren 

1-1774 

- 1Je\'lel IJc·uıiryuJJan ve Limanları lJıuum 1 
ı"füliirfüiı;i.i SatmaJma KomİS) ouu Hanları --

İLAN 
Muhammen bedeli (10800) lira olan 400 ton dökiim koku 

21-5-1937 cuma günü saat 15,30 da kapalr zarf usulü ile Ankarada 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu iş e girmek istiyenlerin 810 liralık muvakkat teminat ile ka
numın tayin ettiği vesikaları, restni gazetenin 7·5·936 T. 3297 No. 
lu nüshasında intis.ar etmiş olan talimatname d~iresinde a1ıhmrş 
vesika ve tekliflerıni aynr gün saat 14,30 a kadar komısyon reisli. 
ğine vermeleri lcizımdır. 

Şar!ncll11~ 'er parasız olarak Ankc.ıacla Malz~mt dairesinden, 
Haydarpaşada Tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. 

(960) 1--1712 

Milli ;\födaf aa \ c•kftJt•li Satıırnlnw 1 
Komis"·onıı ilanla ... 

B1L1'f 

1 _Hepsine biiçlde?be.deri tlli altı bin sekiz yüz yetmiş lira 66 
kuruş olan yüz on Y~ ı 1 ın s: m: yi.i~ yirmi dört tane portatif çad ·r 

- 'le yüz kırk bın a tı yuz yetmış dokuz tane portatif çadır di-
kazıgı ı ·ı k 1 -· kapalı zarfla eksı tmeye onu muştuı. 
reg~ _ !halesi 14 - Mayıs - 937 cuma günü saat 15 dedir. 

3 _ Şartnamesi 285 ku~uşa kvmisyondan alınır. 

4 _ İlk teminat 4~3 lıra 54 kuruştur. 

5 _ Eksiltmeye gırec~kler kanuııi teminat ve 2r.90 sayılı k:ıl'u-

2 V e 3 üncü maddelerınde yazılı belgelerle ui1likt.:: teklif mek-
nun . . b' 
tuplarını ihale s_aatınden en az ır saat evvel M.M. V. Satın alma 
l{o. na vermelerı. (711) 1-1259 

BİLİ1 kuruştur. 
ı _ 106 kalem muht~lif tel- 4 - ~artname ve list<!si ko-

siz rnalzenıesi açık eksıltmevc misyonda gürülür. 
konmuştur. . 5 - Eksiltmeye girecekleı 

2 _ Tahmin edilen bedelı kanuni tcminatlariyle birliktı• i-
3.ıoo lira olup ilk teminat para· hale gün ve saatinde M. M. V. sa-
sı 232 lira 50 kuruştur. tın alma Ko. da bulunmaları. 

3 _ !halesi 27 nisan 937 salı (891) 1-15?6 
günü saat lf dedir. . . • BİLİT 

4 _ Eksiltmeye ıştuak eu:· 
cekJerin 24~0 sayılı lra~unuı:ı "• 
3 üncü maddelerinde ıstenıl_en 
belgeleriyle ihale gün ve saatın
de M.M. Vekaleti satın alma ko· 

1 - Hepsine biçilen ederi 
2025 lira 50 kuruş olan her, kalem 
kereste .. çık eksiltme ilr s:ıt n a
lınacaktır. 

. unda hazır bulunmaları. 2 -İhalesi 27.4.937 s<ılı 
saat ondadır. 

Ü 
mısyon (566) 1-1007 

• BİLİT 3 - İlk teminat ı 52 lirac!rr . 

1 - Hepsine biçilen . ~deri 
1201 lira 50 kuruş olan çıvı. r•~
beroit kağıdı, karton, galvanı .. lt, 
robaroit çivisi ve cam ar.ık ele· 
siltme ile satın alınacaktır. 

2 _ !halesi 27 nisan 937 ödh 

ünü saat 11 dedir. , 
g 3 _ Uk teminat 90 .ıra '-5 

4 - Şartname ve lis.~ ... i ko
misyonda görülür. 

5 - Eksiltmeye girecekler 
kanuni teminatlariyle birlikte i· 
hale gün ve saatinde M. M. V. 
satın alma Ko. da lıu!unmaları. 

(890} 1- 1545 

Nafia Vel{aletinden: 
· ·· .. saat 15 de Aııkarada Nafıa Veka-

17 Mayıs 1937 pazartsı ~unu u odasında (3000) lira muhammen 
]eti Malzeme eksiltme ko?'1_ısyon eksiltme ile satın alınacaktır. 
bedelli (20) ton lama demırı aç.ık 

f diğer evrak parasız olarak Ankara-
Şartname ve buna ~~te errı Haydarpaşada Vekalet Tesellüm 

da Malzeme Müdürlügund~n ve 
memurluğundan verilecektır .. 

Muvakkat teminat (Z2~) lırad;yr.:s 1937 pazartesi günü saat 15 de 
Eksiltmeye gireceklerın 17 m 

d bulunmaları lazımdır. (736) 
Malzeme eksiltme komisyonun a 1-1319 

26 - 4 - 1937 == 
---YENi 

Sak: arya 
AÇILAN 

E(•zah· nP~İ 
Ulus meydanı: Halk sineması sırasında. 

Receteleriniz dikkat ve ihtimamla ihz r olunur. Fiatl2r 
mutedildir. ~ontken filimleri lstanlml fift nadır. 

~~~~~~~.~· 
~ 

~· ~ 

1 . 
~ KREM BALSAMtNf 

1: K Utnl"dl, Saı .şın, e;s.n.eı her tene tevafuk eden yegline sıhhi 
~~ luemleıdır. Ciluı Lıe~ıeı, Çıt. ı.~ke ve sivilcelen kami!en ızale 
h ede• Varım asırdanbeı•ı kibar mahtellerın takdu ile kullan- ~ 
~~ dıkları sıhhi ı:ı.üzellik kremleddir. 

~~KREM HALSı\MlN 4 ŞEKİLDE TAKDiM EDİLİR ~~ 

1 - Kıem Balsamin vağlı gece için penbe renkli 
2 - Kıem babamın y?.ğııız gündüz ıçin beyaz renkli 
3 - Krem Ba1 samin acı badem gündüz için heyaz renkli 
4 - Krem BaJsanıin acı badem gece içio penbc renkli. 

tNGİL!Z KANZUK ECZANESi 
~ Beyoğlu • İstanbul 
~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~ ~·~~~~~~~ ~~~~~~~NPJ'!.ı• 

'------------------~~--~~-------------------
D~ııizli Belediyesinden: . 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 
1 - Eksiltmeye konan iş: Denizli belediyesine aid mezbaha ve 

miiştemilatı foşası. (Keşif bedeli 12797) lira 66 kuruştur. 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır; 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
D - Tesviyei turabiye, şose ve köprüler inşaatına dair fenni 

şartname, 

E - Hususi şartname, 
F - Metraj cetveli, keşif cetveli, 
G - Proie 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı Denizli belediye reisliğinde 

inceleyebilirler. 
3 - Eksiltme 8-4-037 tarihinden itibaren otuz gün olup 7-5-937 

tarihinde cuma günü saat lG da Denizli belediye dairesinde teşekkül 
edecek belediye encümeni huı:urunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyJe yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye Rirebilmek için isteklilerin 975 lira muvakkat 

teminat vermesi bundan başka aşagnlaki vesikaları haiz olup encü· 
mene J!:Östennesi lazımdır. 

A - Nafıa Vekaletinden 937 senesi yapı işleri için alınmış mü
teahhitlik vcsikas , 

B - Ticaret odı:ısı vesikası, 
G - Teklif ınektuı)1arı yuk.ırda 3 iıncü maddede yazılı saatten 

bir saat evveline 1.adar Denizli bcledı.} c dairesirte getirilerek eksilt· 
me komisyonu reisligine makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 3 üncu maddede ya-
zılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfm mühür mumu ile kapa
tılmış olması Hizımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(907) 1-1563 

Nafia Vekaletinden: 
Kapalı z~rf usuliyle Eksiltme ilanı 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Malatya istasyon tesisatından o • 
lan 5J5 metre uzıınluktaki yolun parke taş kaldırım inşasrdır. 

Keşif bedeli (25 715) lira (85) kuruştur. 
2 - Bu işe ait evrak şunladır. 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi 
C - Ba\'ındırlık işleri genel şartnamesi, 
D - :Fenni şartname 
E - Silsilei fiat ve keşif hulasa cetveli. 
İstiyeııler bu evrakı (130) kuruş bedel mukabilinde şose ve 

köprüler reisliginden alabilir. 

J - Eksiltme 4-5-937 tarihinde salı günü saat 16 da Nafıa Ve
kaletinde şose ve köpriiler reisliği eksiltme komisyonu odasıııda 
kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin (1929) liralık ınu\"ak• 
kat temir.at vermesi ve resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasında çr • 
kan talimatnameye tevfikan miitealıhitıik vesikası ibraı: etmesi l:i
zımdır. 

İsteklileı-in •eklif mektuplarını üçüncü maddede yazılı sa:ıtten 
bir saat evveline kadar :Comisyon reisliğine m?klıuz .r.ukabilinde 
vermeleri muktazidir. Postacla olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(942) 1-16/2 

Ank.ara Belediyesinden: . 
Tekaüt, eytam ve eramil maaşı alanlar haziran yoklaması için 

aşağıdaki yazılı maddelere riayet edeceklerdir. 
1 - Maaş sahiplerinin bizzat gelmeleri, gelemiyecek derecede 

hasta olanların Doktor raporu göndermeleri lazımdır. Vekiller 
yalnız miiekkillerinin maaşlarını almaya salahıycttardrrlar. Bura
da ve başka vilayetlerde ve kazalarda bulunan maaş sahiplerinin 
yoklamalarmı yapan azalar hariçte bulunanlar o mahallin beledi· 
yesine tsdik ettirmeğe mecburdurlar. 

2 - Getirilecek yoklama kağıtları fotoğraflı bir nüsha olarak 
tanzim edilecek ve bu kağıdda yazılı hususatın doğru olduğunu 
muteber iki zatın şehadetinden sonra belediyede bulunan mıntaka 
memurunun tasdikini havi olacaktır. 

3 - Yoklama kağıdındaki her sualin cevabı karşısına yazılacak 
ve müsavi işareti ile geçilmeyecektir. 

4 - Devlet teşkiHitında ve hususi müesseselerde müstahdem 
bulunup da tekaüt maaşı alanlar maa.,lı, ücretli ve yevmiyeli ol • 
duklarını ona göre tahsis edilen haneye yazacaklardır. Maaş, üc • 
ret, ve yevmiyeden tekaüd istihkakının kesilmesi ayrı ayrı olduğu 
için biribirine karıştırılmamalıdır. 

5 - Yoklama kiiğıdları hakkında belediyece ayrıcıı tahkikat 
yapılacak ve yukarda yazılan maddelere ve bilhassa dördüncü 
maddeye aykırı bir hareket meydana çıkarıldığı takdirde yokla -
mayı tanzim edenler ve şahitler hakkında devlet hazinesine z, rar 
getirmiş nazariyle bakılarak derh<!l kanuni takibat yapıl"caktır. 

(984) 1-1703 



8 ULUS 26 - 4 - 1937 

PHILCO radyolarını bizden aravın Halil Naci Anafurtalar Caddesi 
No: 111Telefon.1230 

Hariciye Vekaletinden: 
Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlanı : 

ı - Eksiltmeye konulan iş: Tahranda ve civarındaki Şimranda 
yaptmlacak yazlık ve kışlık elçilik binaları keşif bedeli 223,7S3 
liradır. 

2 - 12.4.937 tarihinde yapılan münakasaya talip zuhur etmedi
ğinden işbu eksiltme ıs gün daha temdid edilmiştir. 

Eksiltme 28.4.937 tarihine müsadif çarşamba günü saat ıs de 
Hariciye vekaletinde müteşeickil komisyon odasında kapalı zarf u
suliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler; eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, baym· 
dırlık işleri genel şartnamesi, inşaata aid umumi ve hususi şartna
meler, keşif cetveli, silsilei fiat cetveli ve projeyi Hariciye veka· 
leti levazım müdürlüğünden tedarik edebilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 15.000 lira muvak· 
kat t eminat vermesi ve kanuna uygun müteahhitlik vesikası ibraz 
etmesi ve 150 bin liralık iş yapmış olması lazımdır. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat eveline kadar Hariciye vekaleti levazım müdürlüğüne 
makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. Postada olan gecikmeler 
kabul edilmez. (962) 1-1654 

İST ANBUL DEFTERDARLIÔINDAN 

Beyoğlunda eski Caddeikebir yeni İstiklal caddesinin en işlek 
ve en şerefli bir yerinde köşe başında evvelce Galatasaray polis 
merkezi olarak kullanılan 277 No. lı kargir bina ile altındaki dük· 
kanlar parası peşin ve sırf nakit verilmek şartiyle 60000 altmış bin 
lira muhammen bedel üzerinden 3-5-937 pazartesi günü saat on 
beşte kapalı zarf usuliyle satılacaktır. 

İsteklilerin 4500 liralık teminat mektuplariyle teklifnamelerini 
sözü geçen günde saat on dörde kadar Defterdarlık binasında Mil· 
li Emlak Müdürlüğünde toplanan komisyon başkanlığına verme -
leri. (2096) 1-1678 

Hariciye Vekaleti Satınalma 
Konıisyonundaıı : 

1 - Çankayada Hariciye köşkünde bir ser yaptırılacaktır. Ke -
şif bedeli 3469 lira 17 kuruştur. 

2 - Şartnamesi bedelsiz olarak Hariciye Vekaleti levazım mü • 
düdüğünden alınabilir. 

3 - İhale açık eksiltme suretiyle 27-4-937 salı günü saat 15 de 
Hariciy.! Vekaletinde yapılacaktır. 

4 -· Muvakkat teminatş 2 O lira 19 kuruştur. 
5 - İsteklilerin Ticaret odası ve fenni ehliyet vesikası olması 

Iazıbdır. (918) 1-1589 

Eskişehir Nafıa Müdürlüğünden: 
Sivrihisar • Hamidiye yolunun 12 + 550 - 34 + 000 kilometre· 

leri arasında 35665.34 lira keşif bedelli yeni şose ve imalatı sına
iye inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmesi istekli zuhur etmemesin· 
den dolayı 17-4-1937 tarihinden itibaren 15 gün müddetle temdit 
edilmiştir. Eksiltme kapalı zarf usuliyle olup 3 - mayıs - 937 pa -
zartesi günü saat on dörtte vilayet daimi encümeninde yapılacak· 
tır. Muvakkat teminat 2674.90 liradır. 

Bu işe aid evrak: şose ve sınai imalata aid hulasai keşif, gra • 
fik, fenni şartname ve eksiltme şartnameleriyle mukavele projele
ri Ankara ve İstanbul Nafıa Müdürlüklerinde, projeler tafsilat ve 
hulasai keşifler grafik, fenni şartname eksiltme ve bayındırlık it • 
leri genel şartnamesiyle mukavele projeleri Eakşchir Nafıa Mü • 
dürlükle.-inde her zaman görülebilir; isteklielrin bu gibi işleri 
yapmış olduklarına dair Nafıa Vekaletinden alınmış müteahhitlik 
vesikasiyle senesi içinde ticaret odasından alınmış mali kifayet ve
sikasını 2490 No. lu kanunun tarifi dahilinde teklif mektuplarını 
eklemeleri ve teklif mektuplarının 3-5-937 tarihine müsadif pa • 
zartesi günü saat on üçe kadar makbuz mukabilinde daimi en -
cümcn reisliğine tevdi edilmesi lazımdır. Postada vaki olacak te-
ehhür nazarı itibara alınmaz. (21.i8) 1-1689 

Hariciye VekalPti Satınalma 
Komisvonundan : 

"' ı - Çankayada Hariciye köşkünde tenis ve çay pavyonu yaptı-
rılacaktır. Ke§i fbedeli 4923 lira 48 kuruştur. 

2 - Şartnamesi bedelsiz olarak levazım müdürlüğünden alına • 
bilir. 

3 - İhale ve açık eksiltme suretiyle 27.4.937 salı günü saat 16 
da Hariciye Vekaletinde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminatı 369 lira 26 kuruştur. 
S - İsteklilerin Ticaret Odası ve fenni ehliyet vesikası olması 

lazımdır. (919) 1-1590 

Kültür Bakanlığından: 
Zatişleri dairesine imtihanla 14 lira aylıkla bir memur alınacak

tır. Memurlar kanunundaki evsafı haiz bulunacaktır. Memur ol • 
duktan sonra hiç bir yere devamına müsaade edilemiyecektir. Ka
zananlar arasında daktilo bilen tercih edilecektir. İmtihan 28-4-937 
günü saat 13 de yapılacaktır. 27-4-937 akşamına kadar şehadetna -
me ve diğer evrakı müsbiteleriyle birlikte Zatişleri Direktörlüğü-
ne miiracaatları. {1027) 1-1773 

il 

Kuru~ OllU~. 
• 

(jÇ.lraal ~ 

Nafia Vekaletinden: 
1 - 2 haziran 1937 çarşamba günü saat 15 de Ankarada Vekalet 

malzeme eksiltme komisyonunda üç grup 4 parça atelya tezgahının 
grup grup ve kapalı zarf usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Eksiltmeye konan tezgahların cins, muhammen bedel ve 
muvakkat teminat mikdarlan: 
Grup ı Adet: Cinsi Muhammen Muvakkat 

1 : 1 : 200 silindir honik 
tezgahı 

il : 2 : 500 X 60 Takım zımpara 
tezgahı 

111 : 1 : 500 X 200 Üniversal ta
kım bileme tez. 
gahr. 

bedeli 
Lira 

7980. 

980. 

3290. 

Kr. 

00 

00 

00 

teminatı 

Lira kuru~ 

598. 50 

73. 50 

246. 75 

3 - Her grupa ait eksiltme şartname ve teferruatı parasız ola. 
rak Ankarada vekalet malzeme müdürlüğünden alınabilir. 

4 - İsteklilerin her grup için ayrı ayrı tanzim edecekleri tek
lif mektuplarını 2 haziran 93.' çarşamba günü saat 14 e kadar An. 
karada vekalet malzeme müdürlüğüne vermeleri lazımdır. 

5 - Yalnız birinci grup için teklif mektuplarını resmi gazete
nin 7.5.936 T. ve 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye göre 
alınmış 937 senesi müteahhitlik vesikası raptedilecektir. (922) 

1-1640 

Yüksek Mühendis Mektd i Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

1 - 'tüksek mühendis mektebi binasının bulunduğu arsa dahi -
linde yaptırılacak 214296 lira 7 kuruşluk keşif bedelli pansiyon bi
nası inşası ve tesisatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi ve buna merbut hususi ve fenni şartlar 

pansiyon projesi taksimatı dahiliye listesi, tahlili fiat cetveli, 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
D - Pliin ve projeler. 
İstekliler bu şartnameleri ve evrakı ''11" lira bedel mukabilinde 

mekteb idaresinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 7-5-937 tarihine müsadif cuma günü saat 15 de 

Gümüşsuyunda Yüksek mühendis mektebi binası içindeki arttırma 
ve eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin "1196S" lira muvak
kat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup 
getirmesi lazımdır. 

A - Nafıa Vekaletinden alınmış yapı müteahhitliği ehliyet 
vesikası, 

B - "50000" liralık iş yaptığına dair Nafıa Vekaletince tas
dikli vesika, 

C - 937 yılma aid ticaret odası vesikası. 
S - Eksiltmeye gireceklerin bizzat diplomali mühendis veya 

mimar olması veya bunlardan birinin fenni mesuliyeti altında işin 
yapılacağını ve inşaat müddetince işin başında bulundurulacağını 
teahhüt etmesi liizımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarda 3 üncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar yüksek mühendis mektebi binası içindeki 
arttırma ve eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde ve· 
rilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü mad
dede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile 
iyice kapatılmış bulunması şarttr. Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. (2143) 1-1726 

Hava Yolları Devlet işletme 
İdaresinden: 
1 - Ankara - İstanbul arasında: 

A - Cumartesi günü hariç haftanın diğer günlerinde: 
Kalkış Varı, 
S. D. S. D. 

Ankaradan 
İstanbul dan 

10 00 
15 00 

11 50 İstanbula 

B • Cumartesi günleri 
Ankaradan 14 30 

C - Pazartesi günleri 
İstanbuldan 7 00 

16 SO Ankaraya günlük se-

16 20 

8 so 

ferlerimiz vardır. 

İstanbula günlük bir 
seferimiz vardır. Cu
martesi günü İstan
buldan Ankaraya av
det seferimiz yoktur. 

Ankaraya ilave se • 
ferimiz vardır, 

2 - Şehir gezinti uçuşları (ihtiyari): 
Ankara - 18.4.937 
İstanbulda - 25.4.937 den itibaren başhyacaktır. 

S. D. S. D. 

Ankarada - ıs 30: 16 30 devam eder. İdare otobüsü acente 
binası önünden saat 15 de hare
ket eder. 

Yeşilköyde: 15 00: 16 00 devam eder. İdare otobüsü acente 
binası önünden saat 14 de hare· 
ket eder. 

Acentelerimzden gezinti uçuşu bileti alanların meydanlarımı
za gidiş ve dönüşleri idare otobüsü ile parasız yapılır. 

Ankara acentemiz - Bankalar caddesi P.T.T. binasında 
Tel. No. 3682 

İstanbul acentemiz - Karaköy P.T.T. binasında Tel. No. 41137 
(933) 1-1641 

Madam Zoe YENi 
BU GECE 

Nafia Vekaletinden: 
Kapalı Zarf Usuliyle Eksiltme İlanı: 

ı. İstekli çıkmamış olan Diyarbekir Nümune Hastanesi PavyoG 
inşaatı aynı şartlarla yeniden eksiltmeye çıkarılmıttır. 

Keşif bedeli 111.634.03 liradır. 
2. Eksiltme 5. 5. 937 çarşamba günü saat 15 de Nafıa Vekiled 

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

3. Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 558 kurut br 
del mukabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. 

4. Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 6631.70 liralık muvak'" 
kat teminat vermesi ve Nafıa Vekaletinden alınmış ve en az yUI 
bin liralık bir iş yapmış olduğunu göeterir müteahhitlik vesika" 
ibraz etmesi lazımdır. 

5. İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı 111• 
ten bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde komisyon reisJ' • 
ğine vermeleri muktazidir. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (968) 1-1691 

Balıkesir Nafia Direktörlüğünden: 
15/ 4/ 1937 tarihinde kapalı zarf usuliyle ihale edilmek nser' 

eksiltmeye konulan Balıkesir vilayet merkezinde 15969 lira 25 "1J" 
ruş bedeli keşifli Maliye binası inşaatına istekli çıkmadığından 'l'}/ı 
4/ 1937 tarihine rastlayan Perşembe gilnü saat 15 de evvelce müket"' 
reren ilan edilen şerait dahilinde pazarlık suretile yaptmlacağınd,,. 
taliplerin yukarıda yazılı gün ve saatte Balıkesirde vilayet koni -
ğında müteşekkil komisyona müracaatları ilan olunur. (2233) 

1-1746 

Tekirdağı Belediye Reisliğinden: 
Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulup evvelce ilan olunan ;~ 

kirdağı şehrinin meskun ve gayri meskun tahminen 320 hek~at .. 
yerinin 5075 lira muhanunen bedelli hali hazır haritasının, tanzıOI 9'f 
tersimi işine istekli çıkmadığından bu iş 23.3.937 tarihinden 30°~ 
tarihine müsadif cuma günü saat 16 buçuğa kadar Tekirdağı be 
ye encümeninde pazarlıkla yaptırılacaktır. fr 

Evvelki ilanatımız dairesinde isteklilerin o gününe kadar 
kirdağı belediye reisliğine müracaat etmeleri ilan olunur. ~ 

(1806) 1-1381 ~ 

Milli Müdafaa Vekaleti 
• 

Deniz Merkez Satınalma Komisyonundafl • 
(JIJ 

1 - Tahmin olunan bedeli {9000) ve teminatı (675) lira o:e 
ton mikdarında külçe bakırın M.M.V. binasında mütetckkil ko ktlJt' 
numuzca 29 nisan 937 perşembe günü saat 14 de kapalı zarfla e ..,o
mesi yapılacaktır. Şartnamesini görmek istiyenlerin komisyona 
racaatları. ; 

2 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanun gereğince " ~ 
ve teminatlarını havi kapalı zarflarını mukarrer saate kadar )ıo~ 
yona vermiş bulunmaları. Saat 13.30 dan sonraki müracaatların 
olunmayac:;ığı. (574) 1-1054 ~ 

SINEMAl ... ~R HALI{ 

Pariıten gelen Son 
Şapka Modellerini An
kara Palasta göstermeğe 
ba,lamıştır. 

PARISLl KIZ 
BUGÜN BU GECE 

Ölmeyen Melodiler . 

İmtiyaz sahibi ve Başmu· 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare t:den 
Yazı İşleri Müdürü Nasuhi 
BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

Bat Rolde : DANIELLE DARRIEUX 
Neli• müziklerle mslü eğlenceli 

komedi 
ilaveten: PARAMUNT JURNAL 

GÜNDÜZ 

Macaristan 
Geceleri 

Müe8sir bir mevzu çerçevesi içinde 
ihtira•lı bir a§k hikayesi 

Ayrıca: DÜNYA HABERLERi 

l ,.,,Hl 
Zengin ve muhtetem •ahne er,. 

dan• ve mü%Üılerle be~ 
• ., o • b d"A vkl•rİtt' •eyırcı erının e ıı u . 

laz.la.ıiyle tatmin eden .,,..al~ 
bir .-er 

ilave Olarak .... ı:RI 
EN YENi DÜNYA HABEıu--

Tenzilatlı 
Halk Matineai 12.15 de • 

Montekarlo Gecelerı 


