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Başb 
Bir ve kuvvetli 
Yugoslavya 

F. R. ATAY 

Batbakannnız, doktor Tevfik 
Rüttü Araa'la birlikte, doat ve 
müttefik Yugoslavya'mn merke
zi:ne dün varmıılardır. Bu zi
yaret, iki millet anumdaki sevgi 
ve yakınlığın, ve Balkan antantı 
dayanıtmasının yeniden tebarüz 
etmesine hizmet edecektir. 

Yugoslavya 14 milyon nüfusu, 
kuvvetli ordusu, mütemadi inki
taf halinde bulunan medeniyeti 
ile orta Avrupa ve Balkanlann 
birinci sınıf devletlerinden biri
ni tetkil ediyor. Kıral Aleksandr 
zama:nında Sırb - Hırvat - Sloven 
unvanı yerine alınan Yugoslav
ya tabiri, eaki osmanlı kelimesi 
gibi, bir milliyetler halitasının 
adı değildir: Bilakis bu tabir te
canüs ifade eder. Çünkü sırblar, 
hırvatlar ve slovenler aynı kan
dandırlar ve aynı dili konuıurlar. 
Yugoslav unsurları arasındaki sa
dece din ve mezheb, ve asırlarca 
ayrı ayn idareler altında yaşa
mı§ olduklarından dolayı, bazı 
kültür farkları hususunda, bir 
Vakitler, fazla mühalega edili
Yordu. Yirminci asırda ırkı bir, 
dili bir olduktan bafka, politika 
ve ekonomi menfaatleri arasın
da hiç bir tezad olmıyan bir mil
let vahdetinin, din ve mezheb 
kavgalan ile parçalanacağını 
zannetmek bati idi. Büyük kıral, 
yerli ve yabancı tahriklere karıı 
kati bir mücadele açtığı zaman, 
bu. hakikatlere ~d etmiıtir. 
Yasoela• .Melet mı&cadeleeinin 
tarihte en yakın misali İtalya de
ğil midir? Siyasi birlik elde edil
dikten sonra uzun ayrılığm is
ter istemez doğurduğu b~r .takı~ 
farkları tesviye etmek ıçın, hır 
b i r 1 e f t i r m e ve bir k a Y -
n a 1 t ı r m a devresine ihtiyaç 
olur. Fakat ud mühim nokta, en 
tiddetli buhranlar içinde, bütün 
~ykut ve en büyük milli facia 
ile h~ .. elenen tahriklere rağ
men, uil r-cr:oalav milletinin 
büyükler, yani tef!-.- ulmakta 
hiç zorluk çekmemiş olmasıdır. 
Naib Prens Pol, kırat Alelu&nd
nn tarihi eserini devam ettirmeli 
bilmit ve doktor Milan Stoyadi
noviç ıibi mükemmel bir devlet 
adanımı idare batına getirmit
tir. Marsilya faciasın~an sonra, 
doat memleket hakkında her ta
rafı kaplayan endiıeleri biliyo
ruz. Yugoılavlar ağır darbenin 
ahında kendilerini kaybetmedi
ler: Bilikiı tehlikeyi bütün tuur
ları ile kavrayarak, biribirlerine 
sarıldılar. Baıvekil Stoyadino
Tiç, kendisini ve idaresini, din 
ve mezheb çab9malarının, unsur 
imtiyazlarınm, hulba, yugoılav 
vahdetini yıpratmak iatiyen ihti
liflann ü.tiinde tuttu; siyaset, 
idare ve ekonomi adamlığı va
sıflarını vahdet ve refah gayret
leri üzerinde tekıif etti. Eaeri 
meydandadır: Yuıoalav tecanü
IÜ her zamandan daha sağlam
dır; iç vaziyet.her zamandan da
ha sakindir; fınanı ve ekonomi 
f&rllan her ,Un daha iyilqmek
~ir. 

Biz Yug09lavyanın dostları 
iki h~ikati bilmeliyiz: Yu _' 
goalav milletinin ~ziıi, i~i i.~
paratorluia kartı. m~temadı .h~r
riyet mücadelesı ıle geçmıflır. 
Millet kahramandır, civanmerd
dir, her türlü istiklal daviaına 
candan bağlıdır. Her geçen 
gün yugoılav birliğini da~a faz
la tamamlamaktıa., devletm kud-
ret ve nüfuzunu artırmaktadır. 

Ve •ym Batbakanımız Anka
raya döndi.ikten sonra bize tek
rar edeceği üzere, yugoslavlar 
bizleri kardetler gibi sevmekte
dirler. Türk kalbinin de ayni 
hiıle çarpmakta olduğunu tek
rar etmeie lüzum var mı? 

an ve Dr. Aras Belgradda 
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Atatürkün gençliğe 
büyük teveccühleri 

Türkiye serbest güreı ıampiyonu 
Olacak güreş takımına "altın 
Atatürk kupası,, veriyorlar 

Tam spor olduğu için bize en uygun olan serbest güreşin tamimini 
emir buyurmuş olan Büyük Şefimiz, milli sporlarımızın başında gelen bu 
şubede birinciliği kazanacak grupa verilmek üzere "Altun Atatürk Kupası,, 
ihdas etmişlerdir. .. .. . _ _ _ 

Bu birincilikler, Türkiye güreş federasyonunun teşebbusu ıle onumuz. 
deki 4 ve s haziran tarihlerinde Ankara şehir stadında yapılacak ve birin
ciliklere Türk iycnin bütün güreşçi gençleri iştirak edecektir. Bu müsaba
kllhır !çın memleketimiz on iki bflyük grupa ayrrlmıştır. Grup merkezleri 
Ankara, Balıkesir, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, lstanbul, lzmir, Kasta
monu, Konya, Samsun, Seyhan olarak tayin edilmi~tir. Müsabaka/arda bu 
gruplardan hangisi birinci olursa ''Altun Atatürk Kupası,, nr o grup ala
caktır. Türkiye serbest güreş birincilikleri her yıl yapılacağrndan kupa 
serbest güreşçi türk gençliği için daima tazelenen' temiz bir rekabetin mev
zuu olacaktır. Y ani gruplar her sene karşılaşacaklar ve bunlar arasmda 
şampiyon çıkacak olan grup takımı kupayı o yıl sonuna kadar muhafaza 
edecektir. Atatürk'ün sporcu gençliğe bu yeni ve değeri ölçülemiyecek ka
dar büyük armağanrnr hak edecek. mutlu takımı, 5 haziran günü bütün 
memleke tin candan alkışlayacağı ve o takrm o/11U1k için de bütün grup bi· 
rincilerinin bütün heves ve gayretleriyle çalı~cakları muhakkaktır. 
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ı::::::·::·~:~:~:~:~:~:~:~::::::::::ı f At~t~·~k~·~~ 
Acaba manôsı nedir? 

Geçen haftad an beri b ir defa b u 
Mitmacl~ bir defa baf1'npnızcl& Ha
tay seçim kaydı meselesine temu 
ettik. ikinci makalemizde lakencle
run' daki tahrik vakalannm pek de 
iyi bir batlangıca deli.tel etmemekte 
olduğuna ifaret ediyorduk. Fakat 
delege Mö.yö Garo Ankara'clan he
nüz aynJmıttı. H&cliMlerin cereya
nma süratle hakim olarak, hak .._ 
bitarafbk aleyhine harekette bulu
nulmasına müsaade etmiyeceiini • 
ümid ediyorduk. 

Ancak lakenderun'c:la tazyik ve mü-
dahalelerin hiç de eksik olmadığmı 
haber alıp durmaktayız. Bü~ün ~u~-
1.arm franaız istihbarat zabttlermm 
malfunat ve muvafakatleri altmda 

Anadoluya ayak 
bastatı bOyUk bayram 

günü olan 

19 Mayısta 
gazetemiz 

24 sayfa · 
Olarak çıkacaktlr 

Kıymetli bir hatıra: Balkan antanhnın iki lnırucuaı, Atatürk ve ıövalye kıral AlekMınclr. 
Oolma~e MıTayıncla 

ve coşkun tezahürler yapddı 
~·' .. . : 

Belgrad, 9 (A.A.) - Baıvekile refakat eden genel diTektörü
müz bildiriyor: 

Baıvekil Celal Bayar ve Hariciye Vekili doktor Rüttü Aras ile 
refakatlerindeki zevatı götüren Semplon Ekspresi saat 16.33 de 
Yugoalavyanın hudud istasyonu olan Çarbrodda durdu. 

- - -

Sofyadan 
geçerken 

vuku bulduğunu da biliyoruz. Öyle "'lı, 111111111111111111111 ............... ,r 
ki nı- .n;,,.. N-inde adeta umumi bir - - --- - - - --- --- --------------- t Sof (AA.) Anad 1 A . -T •- -~ stasyon rıhtımında büyük bir ka- ya, ~ · . -:-- • . . o u Jan9 
tedbit hav ... yaratılmııtD'. Eğer İt· labahk, pek çok zabitle, mektebliler ~ hu~usı muhabın b~l~nyor :. ~ve-
ler böyle gidecek ve seçim bu tedhi.t ihtiram vaziyetinde r evrelenm· t" kil Celal Bayar ve 'Hancıye vekili Dolc-
h ' . 1 ncl 1 k . :ı ış ı. T vf'k R" .. A efak . .a.-1..a avaamın tesırı a tı a yapı ma ıa- Başvekil ve hariciye vekili trend tor e ı uştü ras, r atinuc:a& 
tenecelue, nikbinlik ve itimadımızm indiler. Belgrad elçimiz B. Haydea: zevat ile beraber bugün saat 1~ de eb-
bizi birkaç gün avutmut ol:maamdan Aktay kend ilerine istikbal için g 1 · presle Sofyaya muvasalat etmişler ft 

gayri ne faydası olur? ?lan M_o~ova umumi valisi B. Luk::~~ ek~presin mutad tevakkufu müddetin-
Ankarada delege Mösyö Garo ile ıle harıcıye nezareti umumi daire mü- ce ıstasyonda ka.larak aynı trenle ~l-

Fransa - Türkiye dostluğunun İcab - grada müteveccıhen hareket eylemtf-
ları samimi ve açık bir li.anla görü- ( Sonu 8. inci sayfada) 1 ( S onu 8. inci sayfada) 

ıülmüt ve anlaıılmıı olduju maliim
dur. Yalnız buna istinaden birbirini 
velyeden hadiselere göz yummak 
ağır bir !;.ata olacağını da itiraf et
mek mecburiyetindeyiz. 

H•kikati niçin saklamalı? laken
derun' da olup bitenlere Ankara'da 
kimse akıl erdiremiyor. 

ve bunlarm manası ne olduğunu 
açıkça sormak iatiyoruz. Sualimi2e 
bir cevab alabilsek, vaziyet muam
malı olmaktan çıkaa, bizim de hare
ket tarzımızı yeni tartlara intibak 
ettirmemiz mümkün olacaktır. 

Mesul salahiyet sahiblerinin, va -
zife ve mesuliyet hissi tanımıyan, 
Hatay davuınm nezaket ve ebemi -
yetini takdir etmiyen, su bulandır· 
makta menfaatleri olan, kendi ıahai 
temayÜI veya istifadelerini, bir an 
evel teeaaüs etmesini istediğimiz Mi J 

kiin ve istikrara mani olmakta bu
lan entrikacıların müdahalelerine 
derhal nihayet venneleri lazım geli
yor. 
Sorduğumuz suale artık hadiseler

den cevab bekliyorm:: Bu cevabm 
ırecikıniyeceiini, ve endi!elerin aü
kiin bulmasına yardım edeceğini 
ümid edelim. 

Yeni on 1 i ral ıklar 
Yeni 10 liralık banknotlar cmn

buriyet merkez bankaaı tarafm
dan bu A7lft 16 undan itibaren te
davül me•kiine çıkarılacaktır. Ye 
ni kaimelerin e•aafiyle dii• her 

tıidi ı.lwiliııt 8 iaci ~·· 

Konıeyin euelce yaptığı bir toplantısında, eski İngiliz clıı bakanı 
Sir Samuel Hor, gene laabef meıelesi hakkında ıöz .öylerken 

Habeş meselesini hal için .. 

Cenevre konseyi dün 
101 inci toplantı 
devresine başladı 

Cenevre, 9 (A.A.) - 8. Bonne ile B. Litvinof, bu aabah Cenev
reye gelmiflerdir. ~ord Halifaks, derhal kendilerini kabul etmiş
tir. 

Lord Halifakı, Milletler cemiyeti a
zasından olan devletlerin Hab~istan 
fütuhatını tanımak hususundaki ser
beetikri me9elai hakkında mukGr ce-

miyet konseyinin bu içtima devresinde 
takib edeceği usule dair muhtelif ec
nebi devletleı mümessilleri ile görüş-

(Soau 3. üncü sayfada) 

Floransayı • 
zıya ret ettikten sonra 

B. Hitler dün alqam 
İtalyadan ayrıldı 

Roma, 9 (A.A.) - Büyük bir halk kütlesinin coşkun tezahür 
ve alkışları araıında B. Hitler, kıral ile birlikte bu sabah Krinal 
meydanından termini istasyonuna gitmiştir. 

İstanbul elektrik 
ıirketi anlaımazhğı 

halledilecek mi! 
İ'Stanbul elekt rik şirketinin şebeke 

ve santralını şehrin ihtiyacına uygun 
bi r h ale getirmemesinden ve diger 
bazı sebeblerden çıkan ihtilaf üzeri
ne başlamış olan müzakerelerin şirket 
murahhaslarmca zabıtların imzalan· 
masından ist inkaf olunması üzerine 
inkıtaa uğradığını ve vekalet in de şir 
ket in varidat fazlalarını ve mevcudu
nu murakabe altına aldırdığfn ı evclce 
yazmıştık. 

Öğrendiğimize göre, İstanbul elek· 
trik şirketinin merbut bulunduğu So
rino elektrik şirketi murahhas azası 

(Soaa 3. üacii. say fada) 

Alayın geçtıgi yolda llSker 9e'llm 

1 
resmini ifa ediyordu. Termini iatas 
yonunda B. Hitler ile kıral, duçe, ital-

1 

yan nazırları ve birçok zevat tarafın• 
dan karşılanmı lardır. Führer, kırai • 
imparator ve duçe, peronda konu§llMll 

tardır. Saat 9,30 da misafir, dostane 
bir surette kırala veda ettikten sonra 
Flor'ansaya hareket ctmistir. Bu esna· 
da bir askeri miıfrcze, selam resmini 
ifa ediyor ve fanfar italyan - alman 
marşlarını çalıyordu. 

Duçe de Floransaya gitmiştir. 

J?loran~a' da 
Saat 14 te B. Hitleri hamil ohuı 

tren, Floransa ista yonuna dah il ol
muştur. Bu esn da mızıka nazi ve fa
şist maçlarını çalm kta idi. Hitler tren 
den indi i zaman dah önce Floransa 
ya gelmiş olan Musolıni tarafından ia. 
tikbal cd'lmi t'r. 1 i f ihtiram me.. 
rasimini ıfa e me e olan ai>keri müf 

(Sonu 8. inci sayfada) 
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Şüphe 
J\caba öyle mi, yoksa böyle mi? 
Bu sual, sizi ikiden birine inandırmamak. için ummadığınız anda 

beyninizin içine düter. Bu, öyle bir soru itaretidir ki kıvrımları atqli bir 
yıldırıma benzer. Eğer aydınlığından istifade edebilireeniz halline çalıt· 
tığınız meçhul, gözünüzde derhal canlanmııtır; yok, tereddüdünüz de
vam ediyor ve lüzumsuz vakit geçiriyorsanız dimağınız alevler içerisin
de kalır ve en can alacak yerinizden yanarsınız. ~he, ruh için en teh
likeli bir oyundur. Şüphe etmesini bilmiyenler, düıünüp dojnıyu bul
maya hiçbir zaman muktedir olamazlar. 

Şüphe bir nura doinı koımalrtır; 

Eğer, ıüphe edilmiyecek bir hakikate eriımek iıtiyoraak ... Her hal
de, fÜphe etmemek için fÜphe etmeliyiz. Aradığımız fY• belli olmalı. O 
belli olan hakikate varmak makaadiyle her ihtimali göz önüne getire
bilmeliyiz. Yoksa, devam eden bir ıüphe, onnan içinde bir o tarafa, bir 
bu tarafa giden insan gibi bizi olduğumuz noktadan bir adım ileriye bı
rakmaz. 

Ruh hastalıklarının çoğu, hiç ıüpheden naıibi olmayıp kendini ilim
de, siyasette ve hayatın herhangi bir safhasında en büyük ve en yüksek 
belliyenlerle fÜpheden bir türlü yakasını kurtaramayıp her sözünün ve 
her düıüncesinin batına (acaba?!..) tereddüd edatını koyan zavallılar
da görülür. Bununla beraber megalomanlar, mütereddidlerden daha az 
ıstırap çekerler .. Hiç olmazsa yalan yanlıt inandıklan bir ıey vardır. 
. inanamamak .. Bundan daha elemli bir ruh haleti yoktur. Her ıeye 
ınanmak ... O da dimağ miskinliğinin tecellisinden beıka bir fcY değil
dir. Ne hiç bir §Cye, ne her ıeye .. Bu düsturlardan biri kızıl münkirin, ö
bürü miskin müminindir. Hakiki manisiyle düıünmek, doğruya inan
mak, ve bunun için doğruyu aramaktır. Dekart (Deacartes) m dediği 
gibi, düıünmek ise ıüphe edebilmektir. Bundan dolayıdır ki elde edil
mesi en güç ilim, fÜphe edebilmesini öğrenmektir. 

tI•$11~11 
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Gül çeşitleri 
Güllük kurulmaıma l'eçmeclen 

önce bahçe aeverlerimize plü tanı
talon. 

Gül çiçekli aiaççtklar içinde en 
çok çeıidi bulunan bir nebattır. 

Y etiftirme ve bakım itlerinin ko
laylığı, çiçeklerinin en pzel renk 
Ye kokulan tafıma.aı, iklim, toprak 
.. ıu balummdan pek mütkülpeaent 
olmaımaaı dolayıaiyle süt bahçeci
lere• çok lı8Yilir. 

Bahçenin her tarafmda yer alabi
lecek gül çeıidleri vardır. Bunlan 
uraaiyle taıutacatı•. 

- SARMAŞIK GOLLER (Ro•• 
Symtyl•) - Dallan aanhr veya 
aürünür tekilde büyüdülderinden 
Sarmaıak Gül adım almıtlardır. 

Bu Çetid piler bahçe divarlarmı, 
kameriye veya perl'olalan aardır
makta kullanılırlar .. 

Bundan batka aarmaıık güllerden 
çiçeklik kenarlarma kırlentler de 
7apılabilir •.• 

Çiçekli aannatık pllerin kucak
ladıiı bir bahçe kameryeainde otur
maya dOJ'UID olur mu? 

Sarmatık pi yapraklan 7-8 yap
racıim bir aap üzerinde topl1a41Da
amdan teteJckül eder. 

Genç dallan Yetil renkte, tomur. 
cuk l'Özlerinin arası aeyrektir. 

Çiçekleri bir çok çeıidlerinde bir 
dalcık üzerine toplatnııt olarak aal
kmı teklinde açılır. Pek az çeıidleri 
de tek ve iri çiçek açarlar. Sarma
tik pllerin çiçeklenme zamanı bü
tün yaz boyudur. Sannatık gülleri 
budamak lazan değildir. Yalnız 
ilkbaharda çok yatlı ve kuru dalları 
temizlendikten aonra genç dallar
dan pek uzun olanları da kıaaltılır
lar ... 

Haan - Ali YÜCEL 

Kamutaya gelen 
evrak 

Kamutaya dUn •f•ğıdaki unun li· 
yihaları ıelmittir: 

1 - Arui verıiai hakkındeki 1833 aa
yılı kanunun bazı hükümlerinin değif
tirilmeai hakkında kanun liythMı 

2 - Aakert ceza kanununun 2034 H· 

yılı kanunun 8 inci maddeaiyle değif
tirilen 154 üncü maddesine bir fıkra i 
liveai hakkında kanun liyihası 

3 - Devlet Hava yolları umum mü
dürl üiil tetkilitı hakkında kanun li
yiha.aı, 

4 - lnhisarların idareai ha.kkmdaki 
1660 sayılı kanuna müzeyyel 2159 sa
yılı kanuna ek kanun liyihuı 

5 - Maarif veklletl merkez te9killtı 
ve vazifeleri hakkındaki 2287 sayılı 
kanuna bağlı (A) cetvelinde değitik
lik yapılmuına dair kanun llyibuı 

6 - Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü 1937 mali yılı büdceeinde 
23650 liralık mUnakale yapılmMı hak
kında kanun llyihuı, 

7. Posta, telgraf ve telefon idareai 
tetki11t ve vazifelerine dair olan 2822 
aayılı kanuna ek kanun llyihaıı 

8 - Türkiyede açılacak Beynelmilel 
panayır ve sergilerin vergi ve reıim
lerden muafiyetine dair olan kanunun 
3 üncü maddesiyle 2442 sayılı kanuna 
eklenen (J) fıkrasının deği9tirilmeıi
ne dair kanun liyihuı. 

9 - Vilayet husuıt idarelerinden ma
&f almakta olan ilk tedrisat müfettiı!e
rinin umumt muvazeneye alınmalarına 
dair kanun layihuı 

10 - Yugoslavya Hükümetinden alı
nan tazminatın Kızılay cemiyetine ve
rilmesine dair kanun l&yihuı 

11 - Aakert ve mü~ki tekaüt kanunu
nun 66 ıncı maddesine bir fıkra eklen
mesine dair kanun llyihuı, 

12 • 792 numaralı petrol kanununun 
birinci maddesine bir fıkra ilavesi hak
kında kanun layihası, 

13 • Ordudan çıkarılacak 12 y&fın· 
dan yukarı hJyvanların klSytu ve yctiı
tiriciye ıatılmaaı hakkmda kanun la-
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lımutay 

encümenlerinde 
Kamutay encümenlerinde dün a,a • 

ğıdaki mevzular müzakere edilmit-tir. 

Adliye encümeninde: 
Avukatlık kanunu layihaaınm mü

zakeresine devam edilmittir. 

Arzu.hal encümeninde: 
Encümene verilen arzuhallerden nız 

nameye alınnq olanlar hakkında en -
cümcnlerden gelen cevablar tetkik e -
dildikten sonra bu arzuhaller karara 
bağlanmrftn'. 

DahUiye encümeninde : 
Köy kanununun bur maddelerinin 

değittirilmesine ve bu kanuna yeni hü
kUmler eklenmcaine dair olan kanun 
projesinin görUtülmesine devam edil -
mittir, 

Divanı Muhmebat 
encümeninde : 

İnhisarlar Umum MUdilrlUğUnün 
1934 yılı hesabı katiaine aid kanun la -
yihaaının tedkik ve müzakeresine de -
vam etmi§tir. 

Maarif encümeninde : 
Vil&yet huausi idarelerinden maaş 

almakta olan ilk tedrisat milfettitJcri
nin umumt muvazeneye alınmalarına 

dair olan kanun projesi görütillmüş ve 
kabul edilmiıtir. 

Maliye encümeninde : 
Arzuhal encümeninden gönderilen 

iki f&haa aid dilekçeler tetkik ve müza
kere edilmiıtir. 

Büdce encümeninde : 
1938 mali yılı Devlet Demiryolları 

Umum Müdürlüğü ile Evkaf Umum 
Müdürlüğü büd~elerini müzakere et -
mittir. 

Dünkü kamutay 
Kamutay dün B. Hilmi Uran'ın baş

kanlığında roplanuak Elazığın Cdola 
köyünden Bekir oğlu Osman ve Dina
rın Y crcgiren köyünden Karagöz o
ğullarından Hidayet oğlu Mctalibin 
öliım cezasına çarptırılmaları hakkın

daki mu;batayı tasvib emtiı ve bazı ih
racat mallarımııı için İtalya tarafından 
verllen munsam kontenjan liat•lnln 
kabulü ve buna mukabil İtalyanın ge
nel ithalat rejimimizden mutlak suret
te ietifade ettirilme.i, aubay rtitbc i
simlerinde bau def ifiklik yapılmaaı 

hakkındaki kanun layihalarının da bi
rinci müzakerelerini yapmıttır. 

Kamutay yarın toplanacaktır. 

Catn 
x DahiUye encümeni bu(Ün ırup 

içtimaından aonra toplanacaktır. 
x Milli müdafaa encümeni bugün 

grup içtimaından sonra toplanacaktır. 
x Arzuhal eneümeni bugün grup 

içtimaından sonra topla-nacaktır. 
x Nafia encümeni bugUn aut 10 dıa 

toplanacaktır. 

Floryayı tenzilith tarife 
lıtanbul, 9 (Telefonla) - Devlet 

demiryolları banliyöeü Florya banli
yöıü için 1 haziranda batlamak üzere 
yaz tarifesini tatbik edecektir. Bu ta· 
rife ile öğleye kadar her yarım saatte, 
öğleden sonra da 45 dakikada bir Flor
yaya tren kalkacaktır. 

yihası 

14 - Maktu fiat üzerinden satıf mec
buriyetine dair kanun liyihur. 

1 Rakamlarla Türkiye 

Villyellerimiz: Kocaeli .. 
Bueün, Türkiyenin en Terimli W

li.yetlerinden biri olan Kocaeliye 
(lzmite) aid rakamları vereceğiz. 
Y etittirdiii ç91idli mahsuller ve 
münbit topprağı ile Kocaeli, Türki
yenin en yükaek nüfus nnbetine aa

İnhisarların yeni büdçesinde 
gelir miktarı 48.259.508 liradır 

hib vilayetlerden biridir. 
Kocaeli vilayetinin sdciz kazaaı 

vardft": Merkez kazaaı (lzmit), A
dapazar, Gebze, Gevye, Hendek, 
Kandıra, Karamürsel, Karasu .. 8364 
kare kilometre büyüklüğünde olan 
Kocaelinin nüfusu 335.292 dir. Bu 
nüfusun 168,655 erkek," 186,637 ai 

Yeni fabrikalar kurulacak 
Kamutay badce encümeni, inhisarlar Umum Müdürlüğünün 

yeni yıl büdce projeıi üzerinde tetkiklerini bitirmit ve büdce 
ruznameye alınm1Şlır. Encümen, mucib aebebler layıtJa,aında yeni 
büdcenin eualarmı fÖy)e izah etmektedir: 

kadmdır. Bütün vilayet nüfusuna "Teklif olunan layiha ile lnhi
göre 100 kitiden 50.3 erkek 49.7 ka· aarların 1938 mali yılı maarafla
dmdır. n için 8 331 248 lira istenmekte 

Kocaeli vilayetinin rakam bahsi ve bu suretle 1937 yılı masraf 
ü~~de tat~dığı hua~iyetlerden tahsisatına nazaran 518 688 lira 
bınaıne daha ıtaret edelmı: Merkez b. f lal k ·· " lm kt d" 
k 1 1 't" ··ı 1• ır az r goru e e ır. aza o an :nnı ın nu uau, meae a A 
Ad d d K 

" 
1 

ncak, bu sene yaptırılması karar 
apazarm an az ır. aramurae 1 1 1 ' k ' ·· k' f b · 

k ··fu 1n 887 k k atına a ınmış o anı ı mus ırat a rı-
azasmm nu au, r · er - , k · b 1 · · 

7.806 kadın olarak 18.693; Adapa- askı~~n yabrı .. ~_şa ckdcl crını karş~l~ 
zarı 12.289 erkek, 12.550 kadm o- ma uzcre Uu..;ey~ onan 75000~ lıra-
1 k 24 839 dur lık f"cvkaladc tahsısat nazarı dıkkate 
a~ocaeİinin vil~yet olarak 673 kö- alındığı takdirde yukarıda .zikri geçen 

yü vardır. Bu köylerde 273. 732 va- fazlalığın haddi zatında mevcud olma
tandat yafamaktadır ve her köye yıp bilakis 271312 liralık bir tasarruf 
düten nüfus vasatisi 407 dir. temin cdilmlt olduğu anlatılır. 

Evli ve bekar ni.beti, Kocaeli de Masraf kısmının muhtelif fasıl ve 
diğer vilayetlerimize benzemekte- maddeleri üzerinde yapılan inceleme
dir: 96.932 bekar erkeğe mukabil, lerdc hükümet teklifindeki mucib se-
68.337 evli erkek; 77.592 bekar ka- bcblcr aynen kabul edilmiş yalnız 17 
dma mukabil 67.707 evli kadın.. inci faslın ikinci (taallük ettiği 1936 
Kocaelide, büyük rakam dul aayı· yılı büdcesinde karşılı~ı bulunmayan 
sındadır: Vilayet içinde 20.470 dul borçlar) maddesiyle tekl if edilen tah
kadm vardır. sisat için (mukannen tahsisat) batlı~ı 

Toprağı verimli ve çeşidli mah- altında ayrı bir fası l açılması tensib o
sul y"'littiren Kocaelide 73.390 er- lunmuştur. 
kek, 77.790 kadın olmak üzere 1936 mali yılında ödenmemiş olan 
156. 780 vatandat ziraatla geçin- kaçak ihbariye ve ikramiyeleri bu fa
mektedir. Sanayi ve küçük sanatlar- ııloan tc&vi} e edileceği gibi şimdiye 
la uğratanların yekunu 9.517 erkek, kadar takibat tcrtibinocn verilmekte 
1.356 kadm olmak üzere 10.873 olan %5 para eczaları tahsil aidatının 
dür. da bundan böyle bu tahsisattan öden-

Süt satanlar 

hakkında 

yeni talimat 
İ9tanbul, 9 (Telefonla) - Belediye 

süt ve sütlü gıda maddelel'i satanlar 
hakkında yeni bir taUmatname hazır -

1adı. Bu talimatnameye göre her ne 

tekilde olursa olsun süt ticareti yapan 
lar, süt istihı&l edenler belediyeden 
müsaade almağa mecburdurlar. Müsa

ade vermek için belediye süt istihsali· 
ne mahsus mahallin sıhi şartlarını, 

süt satacak yerlerin de vasıta ve leva

zımını tedkik ettirecek ve müsaade 
bundan sonra verilecektir. Sütlerin 
ciMi vasıfları ve süt mahsullerinin 

istlhnline ve aatııına mahıus mahal-
terin ve levazımının sıhi tartları Sı· 

hat ve İçtimai Muavenet Vekaletince 

neıredilen talimatname hükümlerine 
tabidir. Talimatnamede süt, yoğurt, 
mahallebi gibi ı Ü t t e n yiyecek 
yapılan ve satılan yerler için de mü
masil kayıdlar vardır. 

Iğdır ovasının sulanması 
Nafıa V ckiletinde Iğdır ovaaı sula

ma teaialeri için 560 metrelik bir tuncl 
ve 1200 metrelik kanal intutı yaprl
maaına karar verilmittir. Su teaiaatımn 
muhammen bedeli 560 bin liradır. Bu 
imalltın dört yüz bin liralık kısmı 938 
mali yıl içinde ve yüz altmış bin liralık 
kıamıda 939 mali yılı içinde yapıla-
caktrr. 

mesinin daha uygun olacağı derpiş e
dilerek bu hususun temini için de 7in
ci faslın 3 üncü maddesinden 5000 li
ranın naıklcn bu fasla ilavesi münasib 
görülmü,tür. 

Büdce müzakeresi esnasında hükü
mct tarafından vaki olan istek üzerine 
inhisar idarcainin, iftigal mevzuu da
hilinde çalıtan beynelmilel mücasese. 
ofis, ve kongrelere iştiraki münasib 
görülerek bu hueuata sarfı ik.taa eden 
paranın 12 inci fMlın üçüncü madde
&lndekl eergilere l tlrlk ve propagan-
da masrafından temini kararlaştml
mı§tır. 

Umum müdürlük büdcesinin "98ri
dat kısmı 1937 senesi tahminine naza
ran 2713500 lira fazlasiyle 48259500 
lira olarak teklif olunmaktadır. İ4iin· 
de bulunduğumuz senenin sekiz aylık 
satıı!arı ve bu aatıtlardan tütün, tuz, 
müskirat ve barutun tak~b ettiği sey
rin geçen seneye nazaran gösterdiği 

yükseli' niabctlcri göz önünde bulun.
durulmak suretiyle tubit edilmif ol
duğu anlatılan bu varidatın encümeni
mizin tetkikatı arasında elde edilmi§ 
olan 11 aylrk satı' vaziyetine göre 
yeniden incelenmesi münasib görül
müttür. 
EnciimenU.i.e~cril~ı ınaımnata gö 

re on bir aylık aatıf karları yekunu 
38851656 liraya baliğ olmakta ve bu 
miktara son bir aya isabet edeceği tah
min olunan satı§ karı da ilave edildiği 
takdirde hükümctin teklifindeki mik
tara uygun bir rakam elde edilmekte
dir. Diğer vaııidat menbaları üzerinde 
yapılan incelemeler de aynı neticeyı 
vcrmi' olduğundan büdccnin varidat 
kıemı teklifte olduğu gibi 482.59500 li
ra olarak aynen kabul edilmiştir. 

Satış. artmaktadır. 
İnhisar maddeleri aatışındalci mütc

zayid inkişaf 1937 senesinde de devam 

etrn~ bulunuyor. 
1936 yılında 12240000 kilo olan ~ 

tün satışlarının, bu senenin 11 aylık 
seyrine nazaran o/ol,80 fulaaiyle 
12740000 kiloyu bulacağı anlatılmaık
tadır. Tütünün kilo vauti satıf fiat~ 
deki tezayüd de devam ettnif ve 333,40 
olan 1936 vuati kilo 1at19 fiatı 1931 
senceinde 335 kuruta yükaelmi§lti"r. 

Müak.iratta 1936senesinde10087008 
liralık a&tı9 yapıldığı halde 1937 yılı
nın on bir aylık satışları, bu yekiınwı 
içiooe bulunduğumm; aeoe içiıı 
11390000 liraya çıkacağını göeterme*
te ve bu ıuretle geçen seneye nazara 
%4,40 bir fazlalık kaydedilmektedir. 

Tuz satışları 1936 scneainde 156 zmı 
yon kilo iıken bu ıcnenin 11 aylık sa
tışları bu miktarın sene nihayetinde 
165000000 ıkiloya varaçafmı göster
mektedir. Bu şekilde de tuz fiatlarm
daki tenzil aebcbiyle bu •~ye kadar 
devam edegelen satıf tezayüdü %30 a 
ae_çml' bulunacaktır . 
Barın ııatı~larındaki normal aeyil' 

bu sene de a}'~ d'C'V&m etmekte bQ. 
lunmuttur. 

Seneden ıeneyc fazlal~ı.. "lan 
varıidıatm satış imillerinden biri ola
rak satışlardaki bu inıki,afı zikreder
ken, yine varidat üzerinde milıhim te
sirler icra eden inhisar maddeleri imal 
ve istihsalindekıi maliyet unsurların
da elde edilen tasarruflardan bahsct
mcği faydalı buluruz. 

Bu unsurların tütün imalatını aı&
kadar eden kısımlarını levazım i.fçiliC 
ve umumi masraf liateai bakımından 
tetkik ettiğimiz takdirde 1930 aencairı 
de Jr.ilo batına dü9en 10,03 kuruflı.tk 
levazım, 6.70 kur\19luk i.§silik ve 10.42 
kuru,ıuk umumi masraf hi.a&esi yeri
ne 1936 yılında 10.60 kurUfluk levazım 
3.12 kurUfluk itçlUk ve 5,68 kuru 1uk 
umumi masraf hissesi isabet cttigıinı 
görürüz. 

Müskirat ima16tında yine maliyet 
uneurlarından yapılan mMntflarla 
1930 senesinde %34.75 olan maliyeti.il 
satıt bedeline nilıbeti, bir çok madde
lerin ıatı' fi.atlarında terunlat yapıl
mıf olmaaına rağmen 1936 aeneainde 
o/o29,75 inmiı bulunmaktadır. 

Tuz maliyet fiatları dıa ~ne aynı 
unsurlardan yapılan tasarruf netic.eai 
olarak tenezzül etmekte bulunm~ 
1930 senes.inle 0,32 olan tm kilo vııHd, 
maliyeti 1936 sen.inde C\Z't santime. 
düpiiftUr. 

imal ve istıi.hıs--al itlerindeki nuyo
nelle_şqı eticesinde elde eöildiği • 
,aar olan bu vaziyet idare itlerinde 
de kendiaini hi•eıttirmektedir. Füba
kika idare büdce muraflarının var~ 
data olan niabeti daimi bir tcnaJrue 
kaydetmekte ve 1930 aeneande 15.68 
olan bu niabet 1936 scncainde 10.SO J'C 
inmit bulunmaktadır. 
Layihanın para cezaları tahsili.tın

da verilecek tahsil aidatına aid iıeki
z inci maddesi masraf kısmı hak.kında 
verilen izahatta zikredilen ceaslara 
uygun olarak tadil edıilmi§tir. 

.Ankara memurlarının vasiyeti 

Sarmaıık gül çeıidleri yabani 
pllerin sövdelerine yiikaekten aıı
landıklannda dallan aıı yerinden 
qaiı dofru aarluk neıvünüma bu- · 
harlar. 
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Ankarada bulunan memurlara mee
ken tazminatı verilebilmesi için tazım 
gelen bir hükmü ihtiva eden layiha· 
nın 10 unc umeddcai esas itibariyle 
kabul cdilmiı ancak, bu hususta veri
lecek tazminatların 2921 numaralı 
kanunun muvakkat birinci maddesine 
göre tayini daha muvafık görülerek 

Böyle yükaekten atılanan gövdeli 
aannaıık plleT, aalkmı ( Plörör) 
aii1 adı nrilir. 

Hava bulutlu geçti 
Dün tehrimizde hava bulutlu geçmif 

rüzgir timali garbiden dört metre ka· 
dar hızla eamittir. En yükaek ısı 24 
derece olarak kaydedilmittir. 

Yurdda hava, doğu Anadolusunda 
mevzii yağııh, diğer bölgelerde bulut
lu geçmittir. 

24 saat içindeki yağıtların karemet
reye bıraktıkları su mikdarı Kastamo
nu ve Eakifehirde 6, Sinopta 1 kilo
ıramchr. 

En diitUk ısılar Kayscride 6, Sıvu
ta 5, Karsta 3 derecedir. En yUksek ısı
lar da İzmit ve Antalya ve İslahiyede 
28, Adanada 30 derecedir. 

Kumanda - Sözler 
"Size tamassıhha bir vatan tes

lim ede~ğiz. Fakat bununla vaı:ife
niz bitmif değil, baılamıı oluyor. 

Üzerinizdeki yak çok ağırdır. 
Bilhassa ilk mesainiz ıehirlerde de
ğil, k6ylerde olacaktır. Dikkat edi· 
niz ,· oraları size çok muhtaçtır.,, 

Bu s6zleri geçen gece trbbiyeli 
gent;lerin Beylebeyi sarayında ver
dikleri bir suvared~ sayın Baıblıka· 
nrmız Celil Bayar söyledi. 

Yeni t;ıkacak hekimlerimiz yalnız 
yüksek değil, orta tahsilYerini bile 
cumhuriyet yıllarında yapmıı bah· 
tiyar gençlerdir. Oamanlr rejimi 
türk köylüsüna, saray kapısında nö
betçi ve konak selamlığında upk o
larak tanrmııtı. O ııaman onun na
sibi, ıehir hazretlerinin emrine koı
mak, sıtmalı, dalalılı yavru.sunu 
.sivri sineklerin, bataklıkların öldQ
riJcü insafsızlığına bırakmaktı. im
paratorluk köye sıhhati bir "lOtul", 
bir ''lülc.s,, olarak bile götürmüı de
ğildir. 

Bu bakımdan sayın baıbakanrn 
veciz ve filmullü sözleri üzerinde 
düşünerek durmalıyız: 

Camburiyet bilıiıi ile tecbiz e-

dilen genç hekimlerimiz sıhati köy
lü denilen büyült vatanda~m ayağı
na götüreceklerdir. - T. 1. 

Sinema ve çocuklar 

Bir kaç defa yMuıt•tnn: Çocuklar 
bohça clejiJdir. Onları eliınize alıp 
içki içilen saza, meyhaneye, açık aa
çık varyeteler söaterilen lokallere 
aötüremeyiz. 

Hele yaz l'eldiii zaman açık bah
çelerde rakı içen babaaiyle, bira içen 
annesinin yanı bafmda uyuklayan, 
hatta, ökıüren ve bir çuval l'ibi bir 
aaldalyenin üzerine bırakılan çocuk
lan kendi sözümle l'Örmütümdür. 

Ana ve yabud &.ha olmalı:, çocuk· 
lan böyle bqaj cibi kullanmağa hak 
vennez. Eier bizim hali içimize ain
mit bir takım lı:uıurlanmrz, kö~tİ· 
yadlammz vana, bu, hiç ıüpheıiz 
ana Ye babalanmrzm eaki devirlerde-

ki kayıdaızlıldannın yadiıindır. 
Onun için çoculdann sinemalara 

citnleai buau ... nda bir takun kayıd 
konulmuı yolunda yapılan teklifi al
loılamak İsterim. 

Radyo ve diiımanlık ! 

uir rauyo makmeaı ik.ı KOl'llfU dos
tu_ biribirine cfütman ebniıtir. Bun
lardan bir tanesinin "Bağırtmaaın 
radyoaıunu; bu yüzden sinirli, derdli 
oldum!" diye mahkemeye bat vur• 
muı. Bu divinm taf ıilatı dünkü ga
zetemizde yazıb idi; belki de okumut 
aunuzclur. 

Radyonun doatlan binDirine düt· 
man edip etmiyecejini bilmmı ama; 
düımanların clüflD&lllarİyle olan düı
manlıldannı habire artbrdıjmi P· 
yet iyi biliyorum : 

Bana inanmazaanız, ATrUpanm 
muanen bir takım raclTo merkezle.. 

rinin çeıid çetid dillerle biribirleri a
leyhinde söylediklerini dinleyebilir· 
ıiniz ! 

Arabca cemiler ! 

Hala "Cem'i mükeaaer", ''Cem'i 
müennes", "Cenı'i müzkker", oe

-.nlıcaya l'İrİP yerlepniı olan bu 
yabancı Cemiler, türkçecle de kul

lanılıp duruyor. 

Geçen aiin bir gazetede §Öyle 

bir batlık gördüm: ''Alman meta

libatma karıı .. .'' 

Bu batlıiı yazan muharrir her 
k~ i .. , - bir taneıi yetipniyor

mut ıibi - iki arab cenıini bir ke
lime üzerinde tatbika kalkıtmıt

tr. 
Eğer arapça kullanmak lazım 

iae bu kelime, bir defa, "metali

bat" deiil, "mutalebat" dır. "Me

tal.ib" tek batma cemidir; bir da
ha cemilenmez. 

Tuhaf buJ.acalumız ama, ben, 
yaptıfımrz yanlıılarda bile, biraz 

bilıi ara:yanlardanmı. -. 

~ maddede ona göre tadilat yaprlmı,tır. 
Mütedavil sermayenin it hacmine 

göre arttırılabilmcsini temincn hükil-ı 
met tarafından encümende vaki tekli
fin kabul edilme&i üzerine inhiaarla
rın, mütedavıil aermayesıi niabetinde 
obligasyon çıkarılabilmesi için 10 un
cu madde yeniden te&bit olunmuştur. 
Layihanın diğer maddeleri her yıl 

bildcc kanununa konulmakta olan ve 
bu sene de devamları lüzumlu görülen 
hükümleri ihtiva eylediğinden aynen 
kabul edilmittir. 

Netice: Hükümetçe tahmin ve tek
lif ve encümenimizce de kabul edilen 
48259500 liralık varidattan 8331248 
liralık maaraf çıktıktan sonra 39928252 
lira kalmaktadır. 

Kanunu mahsus mucibince bu para
dan 718110 lirasının idareyi hususiye 
hiseeıi ve 359055 lirasının tayyare ree 
mi olarak ayrılması icabettiğinden 

bu miktarların tenzilinden sonra geri 
kalan 38851087 liradan 3666000 lirası

nın müdafaa vergisi ve 35185000 lira
sının inhisarlar safi hasılatı olarak U• 

mumi büdceye irad kaydi lazım gel
mektedir .• 
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Onun için yanm adanın cenubunda 
ve en az on beıe karıı birle harbetmek 
zorunda olan türk komutan ve askerle
ri bu müdhi§ durum yetiımiyonnu§ gi
bi bir de yine kendileri gibi öz türk o
lan ve fakat bC!§larında ba§ka milletler
den ve ba~ka emellerle savaıan komu
tanlar bulunan kardeılcrini yardıma ça 
ğırmak için binbır güçlüklerini yenmek 
zorunda kalıyorlardı. Kendi kuvvetle
rini baıkasının emrine vermiılerin çek
mesi tabii olan bir dcrd. Bu günlere Gd 
çekilen zorJuklan daha iyi anlamak için 
rahmetli bursalı yarbay Nihadın hatı
ralarını aynen naklecli·•orum. Harb . 
k~demi~indc verdit"i b:r konferansta 
dıyor kı, Ordu kumn'l:f!l-. ' ·frı bidayette 
Saros nümayi§inin cazibcsin° kapıla
rak 25 niaanda 7 inci fırkadan ancak 
iki taburu deniz yeliyle Kilyaya 
aevketmİ§, Fırka bu kısmını ve 5 in
ci fırkayı yerinden oynatmamı§tr. 
AnadoJudaki 15 inci kC'!onludan ise 
Ancak 25 nisan geçtikten sonra ka
ranlık liman mıntakasmdaki bir ala. 
ym iki taburu ordu emriyle l;;ar§ıya 
müteveccihen yola çıkarılmı§h. 

26 n:. -n sabahı ordu kumandam ar
tık asri taarruzun Greye yaprldığ•nr an. 
lamı§ ve 26 sabahından itibaren fır -
kalar uzun yÜrüyü,le §imalden ce
nuba tahrik edildiği halde 15 inci 
kolordu için vaziyet böyle olmamı§
tr. 

Kolordu kumandanı general W eber 
(alman albayı) ve erkanıharbiye reisi 
Tufeney hala Rumeli tarafındaki hare
katı nümayiş telakki ederek esas ihra
cın Be§İğede vukubulacağını kabul ve 
ısrar ediyorlardı. Liman bile bunlar ka
dar eski fikir sabitin de masar kalmıyor
du 25 nisan ak§anu on be§İnic kolordu 
kumandanlrğrna §U emirleri göndermİ§· 
ti : 

Yazan: M. Ş~vki Yazman 

Bir tepe bombardıman ediliyor 

Dün gece Yeni Sinema sahnesinde 
Barbiye dö Sevil'in temsilini seyret
tik. Fakat önceden itiraf edelim ki 
görmeğe hazırlandığımız eseri bula
madrJc, müteessir ve sukutu hayalle 
döndük. 

Dünya tiyatro edebiyatı tarihinin en 
meşhur isimlerinden birinin, Bomarşe
nin, şöhretini Barbiye dö Sevil te
min etmiştir. Figaronun düğünü bun
dan sonra gelir. Barbiye dö Sevil 
1775 denberi yüzlerce defa temsil e
dilmiştir ve her temsilde on binlerce 
seyircinin hakir olarak alkışını topla
mıştır. Fakat dünyanın hiç bir yerin
de bu kadar değerli bir sanat eseri a
matörlere teslim edilmemiştir. 

Dün yeni sinema salonu dolu idi. 
Eserin şöhretini bilenler, binde bir 
ele geçen bu fırsatı kaçırmak isteme· 
mişlerdi. Fakat, bütün seyircilerin aym 
husranla döndüklerini zannediyoruz. 
Barbiye dö Sevil'de rol alan gençlerin 
radyofonik temsillerde muvaffak ol
maları bizi ümide düşürmüştü. Ancak 
dün gece anlaşıldı ki göz, kulağı hoş· 
nud bırakan vasıflardan başkalarını 

da arıyor. Genç amatörlerin sahne 
tekniğine pek ahşkın olmadıkları da
ha ilk perdede göze çarptı. Üzerinde 

kasında karaya çıkmak istemesi vassut edecek ve §a.yed Weber razi mühim bir rol bulunan Kont Alma
fikrimcc ya enli ve yahud zayıftır olmazsa almanlarm türkçe bilme-

viva, daha ilk dakikalarda seyircile-
( hele çok ıükür bunu anlamıı- mesinden bilaistifade Nihad bey rin aras:ndaki dostlariyle selamlaş-
tı.) Kolordunuzdan takviy~ taleb bir telefon emri uydurarak Webere maya başladı. Ve sahneye belki de ilk 
ettikçe Esad pa§aya yardımda bu- ordu kumandanının emr idir diye defa çıkışın verdiği heyecanla rolü-
lunmanrzı rica ederim. gösterecek. nün icab ettirdiği temkinli hareketi 

• 3 - Bu alqam Esad pa~a emrine (Sonu var) gösteremedi. 
Maydosa gönderilecek alaydan ba~- Figaro, aşırı ve taşkm hareketleri-
ka ihtimal ki ayrıca 3 fırka aksa- Sovyetlerde beyaz ayı ne rağmen nisbeten muvaffak roııer-
mından kuvvet sevketmek mecburi- den birini temsil ediyordu. Rozin da-
yeti hasıl olabilir. Çünkü her suret· avlamak yasak ha tabii olabilirdi. Arkadaşlarının. 
le dÜ§manın Kabatepeden tardı İcab provalar yapılırken akle gelmiyen ih-
ediyor. Kolordunuzun vaziyeti mü- tiyatsızhklan ciddi durmak Jazımgel-

d tt • v• ··dd t f Moskova, 9 (A.A.) - Hükümet me-
saa e e ıgı mu e çe men aatı u- diği yerlerde Rozin'i de hafifletme· 
mumiyenin temini için muaveneti murları, beyaz ayı avcılığını menet- d' 
ı· · · d · • d"l • • · d mişlcrdir. Beyaz ayı itlafına iki halde sey 1

••• 
azımenın erıg e ı mıyecegın en Doktor Bartolo muvaffak oldu sa 

üınidvarım. Şimdiye kadar alınana müsaade edilmiştir: ayının hücumuna 
1• 15 · · k 1 maruz kalmak, kutup seyyahlarının yılabilir; fakat doktorun da sesi sah· ma umattan ıncı o ordu karıı-

taze ete l.htı"yacı olmaları neye uygun düşmüyordu. Çok bag·ır· 
srnda dÜ§manın bir fırkadan fazla ' mak kafi gelmiyordu. 
kuvveti bulunamıyacağı (hakikatte Beyaz ayrların kutup okyanosunun 
4 b ) 1 1 k cenup kISimlarını tedrici surette ter- Dekor güzeldi. Kıyafetlere emek ta ur an a§ı ma tadır." 

kederek şimale doğru muhacen•t et- verildiği belliydi. Fakat o kadar ace
Bütün bu emirlere rağmen Lima- leye getirilmişti ki, perükler bile, i-mekte oldukları görülmüştür. 

nm "yeddiemin'' diye tavsif ettiği cab ettiği gibi yapıştmlmamıştı ve 

general Weber kendi bildiğini yap- İfalyan imparaforlug ... untin doktor Bartolo'nun perükü iki kere 
maktan fa§Tnıyordu. başından kaydı, omuzlarına düştü, ü-

Uçüncü fırkayı (yani boğaza en "ık"ınt"ı ld.. •• ·· «Üncüsünde de yere ... buna, o dakika-
ya.kın olan fırka) Kunıkale ihracını YI onumu da ciddi" ve rol ica ı mil eessir dur-

sizlik gençleri yıldırmamalıdır. Da
ha kolay eserler ü zerinde ve daha u
zun .zaman çahşırlarsa muvaffak ol
maları ihtimali de her zaman eldedir. 
Bundan sonraki eserler için muvaffa
kiyet temenni ederiz. 

Oyun biterken sahneden ilan edil • 
diğine göre Barbiye dö Sevi: temsili 
halkm umumi arzusu üzerine bu ak-
şam da tekrar edilecektir. K. Z. G. 

l. Küçük .. ~~.~ ... ~.°..her;~: ·ı ..... .. . .. 
X Vaşington - Bir martta dünyada 

akçe olarak mevcut olan altın mikdarı 
24 milyar 100 milyon dolara baliğ ve 
bunun 12 milyar 83 milyon doları A
merikaya aid bulunmakta idi. 

X La Hay - Belçika kıralı Leopold 
un bu sene krraliçe Vilhelmni'i resmen 
ziyaret edeceği haber verilmektedir. 

X Bern - Bern kantonunda yapılan 
intihabatta sosyalist namzetleri bezi -
mete uğcamışlar ve burjuva namzetler 
muvaffakiyet kazanmışlardır. 

X Prag - Macar muhtariyetçileri şe 
fi B. Esterhazi, çek hükümctine bir 
muhtıra vererek Çekoslovakyadaki sü
det alınanları için taleb edilen himaye 
kanununa benzer bir kanunun macar e
kalliycti için de kabul edilmesini taleb 
e tni tir. 

''Şayed mıntakanızda ciddi bir 
ihraç yokaa ve elinizde verebilece
iiniz bir kıta varsa bir piyade ala
yınızı Maydosa göndererek Esad 
pa§aya yardun ediniz. Di4man Ko
cadere ve Anbumunda ciddi :hraç 
yapıyor." "3 Üncü fırkadan bir ala
yı Esad paıanm emrine tevdi etmek 
üzere Maydosa gönderiniz. Nakliyat 
için Maydos ve Çanakkaleye emir 
verilmi§tir. Zannedersem kolordu
nuz mıntakasında yalnız küçük ih
raçlar olacaktır ki §U hale kartı 11 
inci fırka 3 üncü kolorduyu (Geli
bolu cenubunda) takviye edebilir." 

tard etmeğe memur etmİ§ ve 1 l inci Roma, 9 ( A.A.) - İmparatorluğun ması lazımgelen sevgilis i Rozin başta x Vaıington _Amerika hükümeti, 
fırkayı da §İmale doğru yürüyÜ§e ilnınm ikinci yıldönümü dolayısiyle olduğu halde bütün seyirciler güldü· Havay önünde bir müdafaa zenciri teş
geçirmemi§tİ. 26 ve 27 nisanda ordu parti genel sekreteri, Duçeye bir mesaj ler. kil edecek surette büyük Okyanosta de 

Buna karıı 15 fnci kolorduya fU 
cevabı veriyordu: 

"Müstahkem mevki Esad pafaya 
bir piyade alayı verilip verilmiyece-
ğini soruyor. 

ile muhabere kesiliyor. Ordudan hiç takdim etmiştir. Bu mesajda bilhassa Hulasa şu nokta anlaşildı ki, halkın niz üssü inşa etmeğe karar vermiştir ki, 
bir emir alınamıyor, halbuki bugün- şöyle denilmektedir: zevki ancak onu iyi kullanabilecek şunlardır. Alaska, Midvav, Vakc, K.an-
lerde Rumelide en tiddetli muhare- "Bütün millet amansızca ve muzaf- olanlara teslim edilmelidir. Amatör- ton ve Pagopago. 
beler cereyan ediyordu. Anadolu ta- ferane devam etmekt~ olan inkılabın lerin çalışması için de çok müsaid ve 
rafında tamamen i,.siz kalan Weber her zaman istifade edilebilir sahneler X Paris - Başvekalet dairesi, bah • 

~ hizmetinde Duçe'yi her zaman ve her ri ticaret alemindeki ihtilafın halledil • 
emrindeki kolordu büyilk kuunmın yerde takib etmek azminde olduğunu vardır. 
asıl muharebe mıntakasına sevki Fakat, dün akşamki muvaffakıyet- rniş olduğunu bildirmektodir. 

teyid eder.,, X V . t H 1 ak 1 bir zaruret olmu§tu. 3 üncü kok ı ·u aııng on - azır anm ta o an 
kumandanlığı 15 inci kolordudan büdce tahminlerine göre, Ruzveltin kal 
kuvvet iatiyor, general Weber ordu ..11 lllll il lllllll l llllll llllll llllll il lllllll l lll lll llllllll il lll l lll l lllll llll lll I ~ kmma proğramı tamamiyle tatbik odil-

kumandanrnın emri olmadıkça vere- : Yazan: Alexiı Tolatoi No: 84 : diği takdirde 1939 senesi büdce açığı 
mem diyor. Binaenaleyh uçuncü : : üç milyar 722 milyon olacaktır. 
kolordu erkanıharbiye reisi kayma- _ 
kam Fahreddin (halen Orgeneral) : -- Hrrsuhkla itham olunan 

bir arııdük 

Burada Kurnkalede dü§man ihraç 
yapıyor, bir çok nakliye sefaini var. 
Kezalik Bozca adanın önünde 7 -8 
nakliye gemisi var. Bu sebeble va
ziyet henüz tavazzuh etmem§İtİr. Eğer 
Esad pafa çok mÜ§kül vaziyette ise 
24 kilometre yürüyüıten sonra &a· 

hile gelecek olan altmı§ dördüncü 
alayı verebilirim." 

Buna Liman bile kızıyor, §U kati 

Çanakkale müstahkem mevki erka- : 
nıharbiye reisi kaymakam Salilıad- : 
din Adil (halen emekli general) ve _ 
Weberin kolordusunda §Ube müdü. -
rü yÜzbatı Bursalı Nihad arasında 
bizzarur §Öyle bir §ekil kararlattrrı- : 
lıyor: : 

Viyana, 9 (A.A.) - "Havas ajansı 
: muhabirinden": Askeri mektebe de-

emri veriyor. 
1 - Esad pa§anın ihtiyacı ziyade

dir, göndereceğiniz alayı 3 üncü 
fırkanın sahile en yakın ala.ylarm· 
dan intihap ediniz. 

2 - Düşmanın kolordunuz mınta-

Kaymakam Fahreddin bey lüzum : 
gördükçe kuvvet i&teyecek, muha- ı: 
bere şebekesinin fenalığı hasebiyle : 
bu talebe Salahaddin Adil bey ta- ı § 

-

vam etmekte olduğu sırada devletin 
: kolleksiyonuna aid bir takım şeyleri 
: çalmış olmakla itham edilen Arşidük 
: Ottonun kardeşi Feliks dö Habsburg 
: hakkında bir ihzar müzekkeresi çıka-§ ı rrlmıştır. 
-
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Ankara 

Öğle Neşriyatı: 
lZ.30 Karışık plak 

neşriyatı - 12.50 Plak : Türk musikisi ve 
halk liarkılarr - 13.15 Dahili ve harici ha
berler. 
Akşam Neşriyatı: 

18.30 Plakla danı 
musikisi - 19.15 Türk musikisi ve halk 
şarkıları - 20.00 Saat ayan ve arabça neş
riyat - 20.15 Türk musikisi ve halk §arkı
ları (Handan ve arkadaşları) - 20.45 Ke
man ııolo : Necdet Remzi Atak (Piyanoda 
Marsel Bi) - 21.00 Konferans: (Feridun: 
Ziraat eistltüsü talebesinden) - 21.15 
Stüdyo salon orkestrası: 1 - M ondelssohn: 
Romance sans paroles. 2 - Michiels: Czar
das N o: 2. 3 • Tschaikovsky: Chanson tris
te. 4 - Louis Anca!: Carmencita. 5 - Lehar: 
Zigeuncrliebe - 22.00 Ajans haberleri -
22.15 Yannki program. 

t~tanhul : 

Oğle Neşriyatı: 
12.30 Plakla türk 

musikisi - 12.50 Havadis - 13.05 Plikla 
turk musikisi - 13.30-14 Muhtelif plak neş
riyatı 

Akşam Neşriyatı: 1 k l~b .• . el 
n I a tarını er-

si: Üniversiteden naklen: Yusuf Kemal 
Tengirşenk - 18.30 Spor ve gençlik bayra
mı: Konferans: Hasan Atalay, fen fakiılte
sinden - 18.45 Plakla dans musikisi - 19.15 
Konferans: Beyoğlu Halkevi namına Mus
tafa Tunalı (Halkçılık) - 19.55 Borsa ha
berleri - 20 Vedia Rıza ve arkadaşları ta
rafından türk musikisi ve halk şarkıları (sa
at ayan) -21.45 ORKESTRA: 1- Mozart: 
Zavber fülüte. 2- Borel-Klc.rk: İllüzyon da
m ur. 3- Löfor: Jur de prentan. 4- Şaföliye: 
Le jand kreol - 22.15 Ajans haberleri -
22.30 Plakla sololar, opera ve operet parça
ları - 22.50-23 Son haberler, ve ertesi gü
nun proıramı. 

Avrupa: 

OPERA VE OPERETLER: 20 Laypzig. 
Bruksel - 20.30 Paris - 21 Lüksenburı 
Milano. ' 
0Rıu,;$TRA KONSERLERİ VE SEN

FONİK KlJH~ERLER: 12 $tütgart-14.10 
Frankfurt - 15.l!ı il, :u: - 15.25 Hamburg 
- uı.20 Sott~ns - 19.lS l~lonya - 20.30 
Monte Cencrı - 20.50 Hamburı;- zı. Var
ljOVa - 21.10 MWıih - 22 Sottenıı - ~" 
Frankfurt. 

ODA MUSİKİSİ : 16 Münib - 18.20 
Breslav - 19.10 Berlin - Z2.15 Paris -
22.20 Münih. 

SOLO KONSERLERİ : 13 Stokholın -
15.30 Viyana - 16 Breslav - 17.15 Milino, 
Roma-17.30 Kolonya, Prag-18.20 Layp. 
zig - 18.45 Stokholm - 19.40 Laypzig -
21.15 Konigsberg. 

NEFESLl SAZLAR (marli v.s.) : 6.30 Al 
man istasyonları - 11.5 Prag - 19.40 keza. 

ORG KONSERLER! V~ KOROLAR : 
18 Beromunster - 18.20 Vıyana - 19.20 
Budapeşte - 19.30 Bükreş - 20 Ştütgart -
Z0.15 lieromiinater - 21.30 Roma - 23.20 
Breslav. 
HAFİF M0Z1K : S Lüksenbu~g - 6.10 

Hamburg - 6.30 Kolonya, Ştı.itgart - 7.10 
Kolonya - 8.30 Frankfurt, Kolonya, Mü
nıh - 10.30 Hambur~, Viyana - 12 Brca
lav, Haaıburg, .Münib - lS.15 v Yaml _ 
14 Laypzig - 14.10 Kolonya - 15 Berlin -
16 Hamburg, Könielberg - 17.10 Münib -
18 Berlin - 19.10 Konigsberg - 19.15 Ştiıt
gart - 19.30 Stokbolm - 20 Viyana- 20.10 
Hamburg - 20.30 Strasburg - 21 Post Pa
rizyen - 21.35 Breslav - 22.30 Harnburg -
Z2.35 Königsberg, Ştutgart. 

HALK MUSİKİSİ : 11.30 Ştütgart -
19.10 Münih, Viyana-20 Frankfurt-Z2.5 
Budapeşte (Sigan orkestrası) 

DANS MÜZ!ôt : 20.30 Kolonya - 22 
Floransa - 22.15 Belgrad - Z2.25 London 
• Recyonal - 22.40 Laypzig - 22.55 Liık
senburg- 23 Karakori, Roma. Vilna- 23.5 
Droytviç. 

f'"'';~·~~~~~~:;~· .. - ................ ! 
J Türkiye, ıekeri en ucuz yi

..,. memleketlerden biri ol
du. 

Türkiye, aynı zamanda 
çqidli yemi§ memleketidir. 

Şeker ve yemifin izdiva
cından reçel ve §Urup doğm. 

Taze yemi§ mevsimini ka-
çırmayınız! 1 
Ulusal Ekonomi ve ArttıTma 

Kurumu 
• ................................................... ı 

~ıeıııııııııı 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ııııııııııııııııııııııııııııııııııiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı: -Hatta Sofiya - ~arlotta Berlinde bir 
fen akademısi tesis etmişti. Bugünler
de, Kurfiıst Frederik, marangoz kılı
ğında seyahat eden barbarlar çarının 
ziyaretinden onları müstehzi bir sade
likle haberdar etmisti. "Anlaşılan 
moskof ülkesi asyai uykusundan uya
nıyor. Onun ilk adımlarını doğru yola 
sevketmek gerektir." 

Ne ana ve ne de kız palitikadan hoş· 
lanmazlardı. Onları buraya, Koppen
burg'a getiren yalnız asilane bir teces
süstü. 

Kurfüstin Sofiya oturmakta ol
duğu koltuğun kenarlarını zayıf par
makları ile sıkıyordu. Kulak ve • 
riyordu: şurada, bahçeye bakan pen· 
cerenin altmda yaprak hışırtila • 
n arasında araba tekerleği seslen 
işitilmekte olduğunu sanıyordu. Balı

nalara oturtulmuş olan beyaz peruka
sının üzerinde ibrişimler titreşi

yordu. Peruka o derece yiıksekti ki 
kolunu uzatsa bile tepesine yetişmez
di. Prenses zayıf, yüzü kırışıklıklar i
çinde ve alt dişlerinin bozukluğu bun
lar arasına yapıştırılmış bal mumlari
le nazardan gizlenmişti. Leylak rengi 
elbisenin dekoltesindeki dantelalar ar
tık kimseyi teshir edemi~cek cazibe· 
ler saklıyordu. Yalnız büyük ve kara 
gözleri parlaklığını ve canlılığını mu
hafaza cdiyıordu. 

Gözleri anasınınkiler kadar kara, 
fakat daha az endişeli olan Sofia - Şar
lotta güzel, beyaz tenli ve haşmetli idi. 

Pudralı perukas raltrnda zevi bir alnı, : 
kadife gibi omuzları vardı. Göğsü he- : 
men memelerinin tepelerine kadar a- -
çıktı. Dudakları ince, çenesi dolgun- : 
du .. Ucu biraz kalkık burnu dikkatli : 
bir müşahide gayet iyı gizlemekte ol- -
duğu hafif meşrebliğini talunin ettire- : 
bilirdi. : 

Sofia - Şarlotta ayağa kalkarak: : --- Nihayet, işte geldiler, dedi. 
Anası öne geçti. İki kadın, üzerle- : 

saydı Petro onu kız kardeşi sanabilir
: di. Zaten ikisi de onunla akraba imiş
- !ercesine konuşuyorlardı. Petro, sı

: kılganhğı yavaş yavaş geçtiğinden 

: suallere cevab vcnneğe başladı. Prcn
: sesler ona me~hur Flaman ve Hollan
•• da ressamlarından, Fransa kırallığı 
: sarayının meşhur dram muharrirlerin
: den, felsefeden, güzellikten bahsedi
: yorlardı. Petronun bunlardan bazda
"; rı hakkında hiç bir fikri yoktu, ve su
..: alleri, hayret içinde, iki defa tekrar-

latıyordu ... 

rindeki ipeklilerin hışırtıları içinde : 
pencerenin derin deliğine yaklaştılar. -
Büyük bir gölge kollarını sallaya sal
laya bahçe yolunda hızla ileriyordu. 
Mantolu ve mahruti şapkalı bir başkası 
onu biraz geriden takib ediyordu; bir 

Katerina hasta Petronun yatağı bQfında Masanın altına doğru uzanırken 

üçüncü gölge ... 
Kurfüstin Sofi ya: 
- O, dedi, aman Allahım, bir dev .. 
Koppenştayn kapıyı açtı: 
- Majeste çar 1 
Uzun ve beceriksiz, yün ipliğinden 

bir çorapla örtünmüş bir bacak, tozlar 
içinde bir kundura göründü.. Petro 
yanyana giderken mumların parlak ı
şığında iki kadını görünce "Guten A
bend" diye kekeledi. Terini siliyormuş 
gibi yaparak bir elini alnına götürdü, 
şaşırdı, yüziinü avucu ile kapadı. 

Prenses Sofia misafirine üç adım 
yaklaştı, etekliğini parmalClarınm 

ucu ile kaldırıp yaşından beklenmez 
bir çeviklikle reverans yaptı : 

- Bonsuvar, Majeste . 
Sofia - Şarlotta'da yaklaştı, bir ku-

ğunun güzelliğine bile halel vermiye- ı turdular. Ana, onun tabağına küçük 
cek bir hareketle güzel kollarını açtı, bir kuş kızartması koydu, kız da kade
dizlerini kırdı, azametli etekliğini he şarap doldurdu. İki kadın.dan da 
kaldırdı. Petro da ellerini yüzünden tatlı bir koku intişar ediyordu. En ih
çekti, gülünçlüğünü hissede hissede ti yarı hem konuşuyor ve hem de okşa
bir sırık gibi büküldü - şimdi kadın- yıcı, anaca bir tavurla küçücük eli ile 
lar kahkahayı atıp onu küçük düşüre- Petronun eline temas ediyordu. Petro 
ceklerdi. - Petronun şaşkınlığı son ise tırnaklarının kar gibi beyaz örtü 
haddi bulmuştu. Almanca kelimeler üzerinde çiçekler ve billurlar arasında 
bir türlü aklına gelmiyordu. görünmelerinden utandığı için avucu-

Kesik kesik : nu yumuyordu. Sofia - Şarlotta küçük 

- leh Kann nicht sıprechen, dedi. 
Fakat bunu söylemeğe hiç ihtiyacı yok 
tu. 

Kurfüstin Sofya, cevablarını bekle
meksizin ondan yüzlerce sual sordu : 
zamanlara, yola, Rusyaya, harbe, se
yahat intibalarına dair ... ve sonra ko
luna girip onu sofraya doğru götürdü. 
Üçü de yüzlerini koyu renkli kubbeli 
salonun karanhk tarafına çevirerek o-

bir destiye, bir tabağa uzanmak için 
yerinden kalkarak, sihirkar bir tebes
sümle yüzünü ona döndürerek sevim
li bir nezaketle yemek ikram ediyor
du: 

- Bundan buyurun Majeste... Bu, 
hakikaten bir lokma almanıza değer ... 

Hakikaten, Soffa-Şarlotta bu kadar 
güzel ve bu kadar çıplak olmasaydı, 

ve şayed elbiseleri daha az hışırtılı ol-

- Moskovada sanat, ilim ha J diyor
du. bunlan ilk defa burada temaşa e
diyorum .. Bize bunların idhaline ciiret 
edilemiyor .. Çarpık dizli abtallar olan 
bizim boyarlar, asiller yalnız tıka ba
sa yemeği,uyumağı ve dua etmeği bilir 
ler .. Hazindir bizim memleket. Orada 
bir gün bile duramazsınız; sizi o derece 
korkutabilir. Onu burada, yanınızda 
aklıma getirdiğim zzman hatırası bile 
beni ürkütüyor ... Yalnız Moskova ci
varmda otuz bin eşkiya vardır... Kan 
dökmeği sevdiğimi söylerler, kendi 
ellerimle işkence yaptığımı gizli gaze
telerde yazarlar .. 

Ağzı büzüldü, yanaklarından biri 

gerildi, tepesindeki gözleri camlaşa
rak kımıldanmaz oldu, ve bir an, on
ların ö:ıünden nefis yemeklerle süslü 
bu masa yerine ekşi kan kokusiyle do
lu izbanin, Preobrajenski Slobodası-

nm hayali geçti. Kabusla mücadele e
derek sinirli sinirli omuzunu. boynu
nu oynattı ... 

- Hiç birine inanmayın ... Dünyada 
en çok sevdiğim gemi inşa etmektir. 
İki kadın, yüzündeki değişiklikleri 

J orku ile karışık bir merakla taldıb e
diyorlardı. 

- Petronun Prinsipium kadır

gasınm omurgasından direğinin 

topuzuna kadar bu eller yapmış

tır. ( Nihayet yumruklarını açıp 

nasırlarını gösterdi) ... Denize tapını

rım ... Mehtap ve fişenk yakıp eğlen

meği de severim ... On dört sanattan 

anlarım, ama henüz pek iyi değil, YC 

zaten bu maksadla buralara geldim. ... 

Ve kötü yürekli, kana susamış oldu

ğumdan bahsedenler yalan söylüyor

lar ... "Bizıimkiler"le Moskovada ya

şadıktan sonra kim olsa kudurur ... 

Rusyada, yeni baştan kurmak üzere 

her şeyi yıkmak lazımdır ... Ne inadcı

drrlar onlar!. .. Etlerini knutla kemik
lerine kadar yarmadıkça baziları ... 

Tereddüd etti, kab::hatli imiş gibi 
gülümseyerek kadınların ta gözlerinin 
içine baktı. 

- Sizin memlekette saltanat sürmek 
daha zevkli ... Ha!buki ben, anacığım, 

ben, marangozluğa kadar her şeyi öğ
renmek mecburiyetindeyim .. 

(Sonu var) 
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ananesı Yalancı deliler 
Şekispir şerefine Stratfort kasa

basında yapılan festival büyÜk sa. 
nat atıkları için her yıl heyecanlı 
bir tavaf mevaimi olduğu gibi, bü
tün deliler, yarı deliler, hem de ya
lancı deliler için sevinçli bayram gün. 
leri sayılabilir. 

Büyük p.irin dünyayı hayrette 
bırakan dehaamın göze çarpan bir 
tarafı - bazılarının fikrine göre 0 

dehanın en yÜkııek tarafı - eaerle
rin.de türlü türlü deliler yaratnuf 
olmaıırdır. Onun sahneye çrkarmıt 

i§ler suç sayrlma.dığı ıçm, hiç bir 
vakit hekim eline geçmeyenp itlerini 
gÖnnekte devam eden yalancı deli
lerdir. Bunlara da halk deli admı 
ta·kar, f.a.kat takdir ederek, hürmet 
ederek. Çünkü onlara verilen deli
lik vasfı, daha ~iyade ceaaret ve CÜ· 

ret ifade eder. 
Onlar, kendileri deliliklerini bile 

bile yaparlar, herkeain aük.6netle 
karııladığı bir hadiaede birdenbire 
tehevvür göaterirler, bafkalarmın 
ifrat derecede bularadr: çekin.dilde
n hareketlere onları cesaret edeT
ler. Bundan dolayı kendilerine deli 
denilir, fakat bu vasıf onlara töh
ret getirir. Bu töhret sayesinde on
lar İ§lerini görürler ve istedikleri 
yerlere kadar vasıl olurlar ... 

A talarımız ne gUzel söylemiş
ler: Yuvayı yapan dişi kuş

tur. 
Bu, kadının aile hayatındaki ve 

~iyet içindeki yüksek rolünü bu 
darbıme&el kadar kuvvetle anlatan 
diğer bir vecize hatırlamıyoruz. 
Kadının bilhassa ev ekonomisin. 

de oynadığı ve oynıyabileceği rol 
.gayet büyüktür. Burada ev ekono· 
ımisi tcrbirin1 gayet geniş manasın
ıda kullanıy<>ruz. Yani yalnız doğ
rudan doğruya para bakımından ya
.pılan yahud yapılması mümkiln o
lan tasarrufları değil, aynı zaman
da bilgili bir çocuk bakmunm, an
layışlı bir eşya bakımının, dikkatli 
bir sağlxk bakımının da dolayısiyle 
ailenin ıbüdccsi•ilzerinde yapacağı 
müsbet tesirleri de kasdediyoruz. 

Bu hususta en büyük 
vazife ev kadınına 

düşmektedir, çi.':nkü ... 

. olduğu ölmez şahsiyetlerden kimisi, 
kral Lear gibi, t-am deli, kimisi, Ledi 
Makbet gibi, uykusunda gezen iste
rik bir yarı deli, kimisi de Hamlet 
gibi yalandan delilik yaptığını sa
nan gerçekten delidir. 

Şekispir'in hayali ıimdiye kadar 
pek az büyük adamm yetitebildiği 
derecede pek geniş olmakla bera
ber, tiya.trolarmda oynattığı bu tür· 
lü türlü delileri, ıüphesiz hiç yok
tan icad etmemittir. Zaten ondan 
önce, ta en eski Yunan ediblerinden 
biriP delilerle meşgul olmuş meşhur 
tiyatro muharrirleri bulunduğu gi
bi, ondan aonra da, gene türlü türlü 
delileri eserlerinde tebarüz ettir
miş tiyatro ve roman ediblerj var
dır. Bunların hiç biri tiplerini ken
dileri icad etmemiıler ve hepsi, 
kendilerinin de arasında yaşadıkla
n ceıniyet içinde görüp seçmi§ler
dir. 

Edibler eserlerini,,, bütün delile
ri, yarı delileri tavsif etmekle, bel
ki, banal olmadığını zannettikleri 
hadiııeleri meydana çıkararak sanat 
gÖ5te1'11lek istemi§lerdir. Vakıa ba
nal denilen hadiseleri, okuyanlara 
nıerak verecek bir tarzda tasvir et
mek pek güçtür, mesela, arasına 
bir yabancının a,kı kan§mayan, 
karı koca hikayeleri çok defa can 
srkar. Dümdüz akrlh, hayatları aa
kin geçen, bir hekim edibin filisten, 
yabancı adam diye tavaif ettiği kim
selerin hayatını yazarak sanat gös
termek de kolay olmaz. Onun için 
tiplerini deliler arasında seçen bü
yük ve küçük edipler ayıplanaınaz. 

Ancak, cemiyetler arasında deli
leri, banal olmayan, müstesna tip
ler diye farzetmek yanlıt olur. Her 
hangi bir cemiyet içinde derin bir 
tetıkik yapılsa türlü türlü pek çok 
deliler bulunur. 

Vakıa, bütün deliler tehlikeli ya
hud akıllıca hareketlere pek aykırı 
i§ler gördükleri vakit onları mahsus 
hastahanelere gönderirler, o vakte 
kadar niceleri aramızda ya~arlar, 
gezerler. Ancak bunların cemiyete 
büyÜk tehlikeııi olamaz, çünkü on· 
lar aramızda kaldığı müddetçe de 
.., .... ı.. çok kimseler hallerini bilirler 
ve onla...ı'ln sakınırlar. 

Yarı delileı--.. crelince, onların sa
yısı pek, pek çok ol~la beraber 
yarı deliliğin zararı o zavallıların 
kendilerinedir. Kendileri çok iztirab 
çekerler, fakat ba§kalanna zarar 
ettikleri az görülür. 

Cemiyetler içinde dolaşan, hem 
de pek çok dolatan, deli1erin en teh
likelileri yalancı delilerdir. Bu ta
birle bir suç işledikten aonra, ceza
dan kurtulmak için kendilerini deli 
gibi göstermeğe çalı§anları söyle· 
mek istiyorum. Onların deliliklerinin 
gerçekten olup olmadığını adliye 
hekimleri çabuk anlarlar. 

Aad zararlı olanlar, gördükleri 

Halbuki yalancı delilik de gerçek· 
den bir deliliktir. Herkea kendini 
yalancı deli gösteremez, onun için 
de deliliğe istidad lazım.dır. Nite
kim, babasının intikammı almak 
için kendini deli gibi göatermeğe 
çalışan Hamlet de gerçekten bir de
lidir. 

Bütün delilerden, yarı delilerden 
ziyade yalancı delilerden çekinmek 
lazımdır. 

G.A. 

Fransa - Belçika 

arasında mali 
görüşmeler 

Paris, 9 (A.A.) - Fransa hariciye 
ve maliye nazırlarının Belçika hariciye 
ve iktısad nazırları ile dün Pariste yap
mış oldukları görüşmeler, mali fransız 
mahfillerinde şiddetli bir alaka uyan
dırmıştır. 

Bu görüşmelerin mcvzuunu bilhas
sa frank kıymetinin yeni.den dü§iirül -
mesi ve bunun Belçika iktısadiyatı üze 
rindeki tesirleri teşkil etmiştir. 

Umumiyetle serdedilen mütalealara 
göre, Belçikanın parasını fransız para
sı ile bir hizaya getirmek mecburiyetin-
de kalması muhtemeldir. 

Belçika hüküm.etinin vmsiyeti 
kuvvetleniyor 

Brüksel, 9 <A.A.) - Belga ajansı -
ndan: Hükümet mahfillerinde hükü
metin vaziyetinin halen kuvvet bulmuş 
olduğu beyan edilmektedir. Yarın ha§~ 
vekilin beyanatından sonra mebusan 
meclisinde cereyan edecek olan müza -
kereler esnasında bükü.met itimad me
selesini ileri sürecektir. Para me.ıseleai

nin siyast vaziyetten tamamyile müs -

takil olduğu ve Belçika için böyle bir 

mesele bahis mevzuu olmadığı ilive e

dilmektedir. 

Fa§istler hükümete çatıyorl.ar 
Brüksel, 9 (A.A.) - Reksistlerin or

ganx olan Peyi Reel gazetesi, Janson 
hiikümetinin, parlamentonun yeni ver
giler kanunu layihasını kabul etmesi 
halinde Belçika dövizinin kıymetini ye
niden tenzil etmek tasavvurunda bulun 
duğunu yazmaktadır • 

Bu gazete, bundan sonra Janson hil
kümetine şiddetle hücum etmekte ve 
parlamentonun feshini istemektedir. 

Ailenin gıdasınr, besleme bilgile
rimizin varabildiği en son esaslara 
.göre tanzim etmesini bilen bir e:v 
kadmr, hiç şüphesiz ki, ailesinin 
yalnız sağlığını değil, kesesini de 
korumu§ olur. 
Gıda tarzımızı iyi tanzim edeme

diğimiz için, bir çok böbrek, kara
dğer, mide, barsak hastalıkları, a
deta mim hastalıklarrmız arasında 
yer almıştır. 

Ucuz ve aynı zamanda sıhhi bes
lenmenin sırlarına vakıf olan bir ev 
ıkadını hiç şüphesiz ki, ailesinin 
ısağlığından ve kesesinden bir çok 
tasarruflar teminine muvaffak o
lur. Ev kadınının aile varlığındaki 
ve dolayısiyle milletin sağlık, nü
fus ve iktisad servetleri üzerindeki 
tesirlerinin ehemiyeti böylece can
landırıldıktan sonra iyi bir ev ka
dını olmanın şerefi ve mesuliyeti 
kendiliğinden anlaşrlır. 

Kiler ananesi: 

E sk.i türk evlerinin gayet gü
zel bir adeti vardı: Kiler. 

Hatta, "Kilersiz ev, tatsız yuva" 
diye bir darbrmcsclimiz bile vardır. 

Bugün bile bu ananeye sadık kal
mış bir çok ailelerin bulunduğu 

'üphe&izdir. 
Yalnız eskiden her türk evinin 

ayrılmaz bir parçasını teşkil eden 

Udler bugün it ir af edelim ki, yavaş 

ıyavaş ortadan kaybolmaktadır. 
Bazıları bu neticeyi modern ya

ışama tarzımrzın ve apartman haya. 
ıtrnrn bir zarureti olarak kabul edi· 
:yorlar. Eğer modern yaşama tarzı 
ve apartman hayatı, kilerin evden 
•kovulmasına bir sebeb teşkil etsey
di, bu ananenin Avrupada aynı su
retle yok olması lazım gelirdi. Hal· 
buki modern hayatın icablarına u· 
yarak Avrupada kiler de kendisine 
ıyeni bir çekidüzen vermiş ve böy
lelikle hayatiyetini muhafaza etmiş
tir. 

Eski kiler adeta bir erzak depo
su mahiyetinde idi. Onun için tut
tuğu yer de yani hacmi de genişti. 
Modern kiler ise daha ziyade reçel, 
şurup turşu gibi ev rna:mQlatına in
·hisar ediyor. 

Eski kilerde toptan almanın ta
<Sarrufunu düşünerek sandık, san· 
dık şeker, teneke, teneke peynir ve 
yağ, çuval çuval pirinç, fasuly~, 
bakla·, mercimek, soğan, un ve saı.,. 
re saklanırdr. Ayrıca da evden yap· 
ma kavanoz, kavanoz reçeller, tur
ışular, şişe şişe şuruplar bulunurdu. 

,ına inen darbe onu şersemletmişti. A· 

HAKİM ROBİNSONUN 
KATLİ 

yağa kalkmasına yardun ettim. Hcınen 
Klayton'un ardından koşmaya kalkış~ı 
fakat ben mani oldum. Bu insiyajci bır 
hareketti. Cenison bana yaklaştı ve 
''bırak gitain" dedi. Hatılıryosunuz, 

değil mi Ceni.aon? 
- Diln olmuşgibi. 

Cenison atıldı: 

Yazan: R. ff, GolJman - Bunun üzerine ya!kaeını bırak-

25 .!J 
tmı. Kop.rak dışarı ç:ııktı. Klayt<>n or
tadan kaybolmuştu. 

_Muhtemeldi. Varner, hemen geri döndU, beni ka-
Mitçel ilave etti: P1 dıfaratti. - Fakat Klaytonun siyasi ihtiraslar 

yüzünden Varneri ' öldürdüğünü san
mayınız. Cinayetin sebebi viski, bir de 
maktulün karısiydi. 

_ Düşmanının karısını baştan çr.kar Mitçel bir kahkaha aıtt:: 
malda her halde ona bir darbe indir- - Dehşetli kızmıştım, dıedi. Ba:ba-
mek istemiş olacak. nız biraz sonra geldi ve her şeyi yolu-

- Biliyorum, biliyorum, dedim. Ba
bam galiba bana bunl~rı anlatmıştı, 
Şimdi mübhem bir şek~lde hatırlıyo
rum. Devam edin, Cenıson 

- Klayton'un karısını ancak iki Uç 
defa gördüm, fakat kendinden çok 

bahsettiriyordu. Çok güzel. bir. kum
raldı. Hadise esnasında yırtnı altı 
yirmi yedi yaşlarında olmalıydı. Kl~y
ton da karısının hafif meşreb oldugu
nu bilirdi. Hakikatte kavganın sebebi 
iki adamın biribirlerine karşı besle
dikleri kindi. Yalnız siyasi hasım de
ğillerdi. Biribirlerinden nefret eder
lerdi. Klayton'un, Vamer'e karısını 
baştan çıkardığınlan şikayet iç.in gaze
teye geldiği gün, adam akıllı bır kavga 
için scbeb arıyor gibiydi. 

- Varner hakikaten karısiyle mü· 
U2ll.e.bPttl" bıılıınmus mu idi? 

Cenison devam etti: na koyacağını söyledi. Ve işte o saye
de gazetede kaldım. 

-Klayton bir sabah gazeteye geldi Cenison devam etti: 
ve doğru Varner'in oturduğu masaya 
yürüdü. Babanız orada değildi. Mit· - Bu hadiseden bir kaç gün sıonra, 
çel, ben ve bir iki muhbir ha.zır bulu- bir akşam Vamerle, Hofman lokanta-

sına gitmi,tik. Geç vakte kadar çalıf-
nuyorduk. mıftık. B~ni yemeğe davet etti. Bir şi-

- Evet, dedi, Klayton içeri girdiği . şe viıııki ısmarladı ve durmadan içmeye 
zaman Varner'in masası yanında aya.k- bafladı. Klayton karısiyle içeri girdi
ta duruyordum. Ya~aştı v.e ııüldlnet· ği zaman ;tişe hemen bitmiş gibiydi. 
le: Bizimkinden olduk?- uzakta bir masa-
"- Size ihtar etmeye geldim, dedi, ya otur·dular. Vamer onları gözden ı

karımla bir daha konuftll.3ya kalkına- rek etmiyordu. Viskiden arta kalanını 
yınız. bir bardağa botalttı, bir yudumda iç-

Varner yumrukları sıkrlmıt olarak ti, kalktı ve Klayton'un masasına doğ
ayağa kalktı. o zaman Klayton bir ru ilerledi. Son derece sarıhoştu. fakat 
yumruk indirdi. Masa ile koltuğu ara- dos doğru yürüyorıdu. Onu durdurmak 
sında sıkışan Varner yere yııkıldı. istedtm fakat bunun imkansız olduğu
Klayton masa üzer.indeki paketten bir nu bildiğim için israr edemedim. Var
cigara aldı, sükunetle yaktı V'C çıktr. nerin yaklaftığını görünce Klayton 
Varner 2\iclükle yerinden kalıktı: Ba• kalktı. Vameı:ıin ne aö.vlediliini i.sitmi-

... Yuvayı yapan dişi kuştur 

Ş 
imdiki everimilzde bu kadar 
çok eşyayı saklayacak yeri

miz yoktur. 
Şeker, peynir, yağ, kuru sebze 

ihtiyaçlarımrzı ancak haftalık veya 
aylık olarak toptan alabiliriz. Fa
kat muhakkak ki, her evde beş, on 
kavanoz reçel, beş, on ş.işe şurup 
<Saklayabilecek kadar yer vardır. Ve 
her istendiği zaman bulunabilir. 

Demek evlerimizin bugünkü ş.ek
line göre kilerimizi de küçültmek 
ve yeni şartlara uygun bir şekilde 
onun muhtevasını değiştirmek pek 
mümkündür. 

Kiler ananesinin sönmesine sebeb 
olarak öne sürülen noktalardan bi
risi de manikürlü tırnaklardır. De
niliyor ki, taze vişnen.in çekirdek
lerini ayıklamak mecburiyetinde 
kalan güzelim manikürlü parmaklar 
ve eller bu ameliyeden zarar görür. 
Tırnakların cilası ve derinin hala
vet ve taraveti kaybolur. 

Tırnaklarının cilasına ve derile
rinin halavet ve taravetine en düş
kün olan bayanlarımızı bile katiyet
le temin edebiliriz ki, bu endişele
ri katiyet!e varid değildir. Eğer va
rid olsaydr aynı endişelerden mah
rum olabileceklerini sanmadığımız 
diğer Avrupalı kadmların da reçel, 
şurup yapmak sevdasından vaz geç
meleri icab ederdi. Nasil yukarıda 
söylediğimiz gibi apartman hayatı 
Avrupada kiler adetinin yeni bir 
-şekilde yaşanmasına mani olmamış
sa, mznikürlü tırnaklar da Avrupa
da kileri öldürememiştir. 

Kileri manikürlü tırnak rakabe
tinden kurtaran hayırlı vasıta, las
tik eldiven olmuştur. En hassas ve 
en nazik elleri bile ince lastik eldi
venler sayesinde taze yemişlerin 

r.enklerinden ve asitlerinden koru
mak mümkündür. 

Yer darlığı ve manikür endişeleri 
böylelikle ortadan kalkınca kiler, 
ananemizin yeni bir şekilde canlan· 
maması için hiç bir sebeb yoktur. 

Kiler ananesinin ihyasında hem 
sıhat bakımından, hem de maddi 
tasarruf bakımından büyük menfa
atlerimiz vardır . 

8 iliyoruz ki, şeker hava kadar 
uzviyetimiz için lazrm ve 

faydalı bir maddedir. 
Benzinsiz bir motör ve kömürsüz 

bir lokomotif nasıl işleyemezse, şe
kersiz bir vücud makinesi de çalı
şamaz ve yaşayamaz. Şeker bünye
mizin enerji kaynağıdır. Bu itibar
la ;gıdalarımız arasında şekerin bü
yük bir rolü vardır. Onun için ona 
layık olduğu ehemiyeü vermemiz 
lazım gelir. 
Şekerin muhtelif istihlak şekille

ri arasında en güzeli ve en sıhhisi, 
hiç şüphesiz ki, reçel, şurup şeklin
de olanıdır. Bu suretle yalnız şe-

yordum ama Klayton soğuk bir tavır
la: 

- Sarhoşsunuz, dedi ve karımın ya
nında münaka~ya girmek istemem. 
Bu işi bir başka zaman hal edeı:ıiz. 

Fakat Varner döğüşmek istiyordu. 
lsrar etti. Klayton misafirlerine dön
dü ve dedi ki: 

- Beni mazur görünüz, onunla bi· 
raz dışarı çıkacağını, !rarçabuk işi hal 
ederim. 

İki adam bahçeye açılan kapıya doğ
ru yürüdüler. Andriyu kalktı vıe Klay
ton'u oturtmaya teşebbüs etti, fakat 
muvaffak olamadı. O zaman Robinsot1 
benim yanıma gelerek müdahale etme
mi istedi. 

- Onu evine götürün, yoksa, Klay
ton tepeliyecek, diyordu. 

- Beni dinlemez, cevabını verdim. 
Beni bıraıktr ve sokak kapısından 

çrktı. Bir polıis memuru çağır.maya 
gittiğini umuyordum. Daha o polisle 
birlikte dönmeden iki tabanca patla
yışı işittik. Bahçeye koştuk. Karanlık
ta dıvar.a dayanmış bir adam gördüm; 
öteki yerde yatıyordu: Bu Klaytondu. 
R<>binson bahçeden sokağa yolda dö
nerken cesedi götürüyorlardı. Robin
son l:fü de polis memuru getirmişti. 
Varner dıvar hizasınca kayarak yere 
oturmuştu. Açılmış bacakları arasında 
tabanca duruyordu. 

Mitçel: 
- Babanız, Va:rner'i kurtarıdı, dedi. 

Nevyorkun en iy.i avu~tını tutmuştu. 
Avukat muhakemeyi kolaylaştırmak 

kerin değil, yemişlerin de muhtelif 
şifalı hassalarrndan faydalanmış o-
1 uyoruz. Ve Türkiye hiç şüphesiz 
ki, en çeşidli bir yemiş memleketi· 
dir. Şekerin de son senelerde bir 
hayli ucuzlamrş olmasr, kiler ana
nesinin ihyasında çok müsbet bir 
rol oynayabilecek amillerden biri 
oı.r?ıuştur. Balkan memleketleri için
de en ucuz ve hatta İtalyadan ve 
Almanyadan daha ucuz şeker yiye
bilen memleket Türkiyedir. 

Demek ki; şekerin pahalı olduğu 
itirazı da artık ortadan kalkmıştır. 

O halde kiler ananesinin yeniden 
bir moda halinde bütün türk evle· 
rinde canlanmasma mani olabilecek 
makul hiç bir sebeb yoktur. . 

Evde hazırlanan reçel ve şurup
ların lezzet , nefaset ve temizliği
nin de sokaktan alınacaklara nis
betle daha üstün olduğu da muhak
kaktır. 

Bütün bunlara ilaveten de evde 
yapılan reçel ve şurupların dışarı
dan alınacaklardan daha ucuza mal 
olacağı şüphesizdir. 

O halde sayın ev kadınları, mil
letimizin sağlık serveti ve 

tasarruf gücü bakımından çok ehe
miyetli bir müessese olan kileri ye
ni şartlara uygun bir tarzda can
landmnak vazifesi size düşüyor. 

Bu eski ananemizi bir moda ha
linde yeniden yaşatmak azmiyle 
yeni başlayan taze yemiş mevsiminde 
kavanoz, kavanoz reçel, şife, şişe 

şurup ha.zırlamak için kollarımızı 

sıvayalım. 

Balkan limanlar1 
arasında seferler 

İstanbul, 9 (Telefonla) - lstan
bulda toplanan Balkan antantı ek~ 
nomik k<>nseyi balkan limanları ara
sında bir deniz yolu açılmasını ka
rarlaştırmıştır. Yugoslavya delegele
ri de bu hattı açmağa hazır oldukları 
nı bildirmişlerdi. Verilen haberlere 
göre ilk Yugoslav vapuru yakında bu 
seferlere başlayacak ve Suşak lima
nından kalkarak yunan limanlarına ve 
lstanbula uğradıktan sonra Kösten
ceye gidecek ve aynı yoldan döne.cek
tir. 

Bir yelkenli hattı 
• 

lstanıbul, 9 (Telefonla) - Odun 
yükü ile Şileden lstanbula gelmekte 
olan 24 tonluk bir yelkenli fırtmaya 
tutulmuş, batmış ve 8 tayfadan altı 
kişi boğulmuştur. Kaza hakkında talı 
kikat yapılacaktır. 

ve cezayı hafifletmek için itiraf etme
nin daha doğru olacağım söyledi. Var
ner otuz &ene hapse mahkfun oldu. 

Cenison ilave etti: 
- İtiraf etmemiş olsaydı, juriye baş 

vurulacak, suçlu görülecek ve asıla
caktı. Varner'in hiç bir mazereti yok
tu. Tabancayı nereden bulmu-ş olduğu
nu hiç hatırlamıyordu: Hatta Klay
tonla bahçeye çıktığının bile farkın
la değildi. 

İkisi de sustular ve düşünceli bir ta 
vır aldılar: 

- Hepsi bu kadar mı? Diye sor
dum. 

- Evet, dedi Mitçel. 
- Anlattıklarınız pek enteresan, 

d-cclim, fakat bunların bizim isiımizle 
alakası nedir? :ı; 

- Oliv Klayton'un macerasını og
renmek istememiş miydiniz? 

- Ya hakim Robinson? 

- Kocasının ölümünden sonra ma-
dam Klayton bir macera hayatı yaşa
dr; fakat hakimle aralarında bir şey 
olduğunu hiç işitmelim. 

- Ya Vilksle? 
- Hayır hiç &anmam. 
- Oliv Klayton ne oldu? 
- Bıilmiyorum, dedi Mitçel. 
Cenison elini kaldırdr ve gözlüğü

nün üzerinden bana baktı: 
- Durun, durun, dedi. Mitçel, koca

sının ölümünden sonra Oliv'in mace
ralı bir hayat yaşamış olduğunu size 
söylemişti.Klaytıon karısına mühim bir 
servet bırakmıştı. Diğer taraftan bü-
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Alaturkada ısrar 

edeceksek ... 
Evelki gün, bir kırda, kadmh er· 

keldi bir toplantıda, on sekiz - yir· 
mi be§ yaşında gençlerin, kendi 
aralarında teşkil ettikleri bir fan
farla eski yeni dans havaları ça· 
!arak saa,tlerce raksedip eğlendikle
rini seyrebnekle duyduğum zevkin 
hali. te3İri altındayım: Gençlik neşe 
ve aıhatten baıka ne ile ifade ediJe
bilir? Orada gördüğüm gençlerin 
hepsi güler yüzlü, çevik, trğ gibi 
idiler. 

Sesli filimlerde bir Gregs Mar, bir 
Janet Makdonald, bir Tino Possi ve
ya bir Marta Egert şarkı söyledii~ 
iyi bir mayeatro idaresinde bir or
loestra enternasyonal musikinin ta -
nmmı§ operalarını (evet, operaları· 
nı) çaldığı zaman sinemaların nasıl 
dolup botaldığmı hepimiz görüyo-
ruz. 

Geçen yaz sonunda y.aptığon bir 
Anadolu seyahatinde, AnkaNldaD 
Erzuruma kadar olan sayılı şehirle -
rimizde, a·k§anı üstü kaııaba meydan 
veya bahçelerinde çalan askeri fan
farlarm ne büyük bir kalabalıkça 
ihata olunduğu hala gözlerimin ö
nündedir. 

Ankarada halkevinde veya. muai-
ki öğretmen okulunda Riyaseti cum
hur flannonik orkestrası koll.$Crleri· 
nin nasıl bir tehacüm mevzuu oldu
iunu bilmiyen yoktur. 

Bizzat çalıp oynıyanları, sinema 
ve konser salonlarını dolduranları, 
askeri fanfarlan hayran hayran 
dinliyenleri binlerle sayaınayız. Mo
dern musikinin en güzel parçalarJ:DJ 
iste-dikleri zaman dinliyebilme-k için 
günlük masraflarını kısıp gramofOll
lanna plak alanlar ise yalnız birkaç 
ıehrimizde oturanlar değildir. 

Planlı netriyat yapılan Awupa 
radyo programlarını takib edenleri
miz, radyo abonelerinin muhakkak 
ki büyük ekseriyetidir. 

Bütün bunlara rağmen, "halk ha. -
valarr,, ve "alaturka musiki,, nıunı 
altmda, iıuni bilinmiyen beategarla • 
rm tertib edip adı sanı meçhul, er
kek ve kadın - hele kadm' - ha
nendelerin okuduğu p.rkıları neden 
dinlemek mecburiyetinde kalıyoruz t 

Alaturkada ısrar edeceksek onun 
da çok güzeUeri, bir usul ve nizama 
bağlı olanları vardır. Bunları neşre 

çalıtınak zevkimizi tereddi ebnek • 
ten kurtarırız. Bugün piyasa havala
rını §a§arak dinlemekte olan genç 
nesiller yarııı alaturkaya büsbütün 
ku1ak1armı tıkayınca yeni musikişi -
naslar, üzerinde uğra§acakları türk 
musikisi için arayacakları motifleri 
dahi bulamıyacaklardrr •• N. Baydar 

Adalar aras'ında yeni seferler 
İstanbul, 9 (Telefonla) - Aadalar 

arasında i'letilmek üzere Denizbank 
tarafından İzmir körfez hattından a· 
lınan Solak vapuru bugün lstanbula 
geldi. Yarın tecrübe edilecek ve ha
.ziran başında servise konacaJtır. Va
pur 12 mil süratindedir. 

Beşiktaş'ta istimlakler 
İstanbul, 9 (Telefonla) - Barbarot 

Hayrettin türbesinin etrafınrn · açılma 
sı ve burada Beşiktaş kazasındaki res
mi dairelerin toplanması için 150.000 
lirahk istimlak yapılacaktır. 

yük bir sigorta primi de tahsil etmi~ 
ti. Cekson bulvarındaki muhteşem e
vinde oturmakta devam etti, fakat 
mükeyyefat kullanmaya alıştı. Birkaç 
sene içinde servetinden eser kalmadı; 
ev müzayede ile satıldı. Biraz sonra, 
keyf verici zehirler kaçakçılığı ile it
ham edildi, şuuruna sahip olmadığı an
laşıldı ve Greyston timarhanesine gön. 
derildi. 

Yerimden zıplayarak: 
- Greyston mu? diye bağırdım. 
- Evet, ve dört beş sene evet timar-

hanede öldü. 
Odada aşağı yukarı d·::ılaşmaya baş

ladım. 

- Neden heyecanlısınız? dedi. 
- Buldum, diye bağırdım. İşte iki 

saattir sizi dinliyor ve Oliv Klayton'la 
bakimin katli arasında ayakta duracak 
bir rabıta arıyorum. Nihayet buldum: 
Oliv Klayton, hakim, Vilks, Greyston 1 

Mitçel: 

- Bir şey anladımsa arap olayım, 
dedi. 

- Zarar yok. Bu işin altında mutla
ka bir hakikat gizli olmalıdır. Ceni
son, gazetenin koleksiyonunda Oliv 
Klayton'a aid ne bulursan bana bildi· 
receksin. 

Kalktı, gözlüğilnü burnu üstünde 
düzeltti ve ayaklarını sürükliyerek dı· 
şarı çrktı. 

Kapının c~iğinde arkasına döndü: 
- Ne bulursam yarın "abalı masanı

zın üstüne bırakacağım. 
(Sonu var) 
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Yunan üniversitelilerinin Edirne ziyareti 

Profesör İkonomis, türk-yunan 
dostluğunu tebarüz ettirdi 

Edime (Hususi) - Şehrimize 
gelen 100 yunan üniversitelisi
nin samimi bir hava içinde kar
§ılandıklarmı, hu ziyaretin büyük 
dostluk tezahürlerine vesile ol
duğunu bildirmiştim. İstasyonda 
iki taraf hiribirine tanıştırıldık
tan sonra arkeoloji profesörü 
İkonomis fransızca bir nutuk söy 
liyerek demiştir ki: 

- Atina üniversitesi edebiyat fa
kültesinin Edirne tarihi şehrini ziya
ret edişi, yunanlı talebelerin bundan 
sonra güzel memleketinize yapacağı 
seyahatin ilki oluyor. Şu kadar ki, 
bu çok samimi ziyaretimiz maalesef 
.;ok kısa sürecektir. Fakat Makedon
ya ve Trakyada seyahate çıkmış olan 
kafilemiz Türkiye hududuna kadar 
geldikten sonra bu büyük tarihi ve 
artistik şehri görmeden dönememiş-1 
tir. Büyiık Mimar Sinanın jenyol e
serleri Edirneyi çok güzel süslemiş 
bulunmaktadır. Büyük Sinan, türk -
yunan hakiki dostluğunun sembolü 
olan bu eserde greko bizanten ile türk 
mimarisini nakşetmiş bulunuyor. Ma
mafih yunan üniversite gençliği şeh
rin tarihi eserlerinden başka gördü- , 
ğünü yüksek iyi kabul ve onu çevre
leyen samimi ve kardeş hislere karşı 
da aHikasız kalamazdı. Bu gençliktir i 
ki yarının büyük adamlarını içinden . 
çıkaracak ve türk • yunan dostluğu
nun kuvvetli birer müdafii ve elema
nı olacaklardır. Gördüğümüz çok sa
mimi iyi kabulden dolayı teşekkürle
rimizi sunuyoruz. 

Üniversiteliler istasyonda kar§ılanırken 

Türk - yunan dostluğundan bu ka
dar hararetle bahsederken bunun mu
cidi olan. Türkiyenin kurtarıcı ve ba
nisi Atatürk'ü hürmetle anarız. Ona 
ma1ikiyetten dolayı sizi mesud gö
rürken, kendilerini büyük davaların 
başında ve onları realize eder görmek, 
mcmleketlerimiz arasında iıududsuz 
bir ünyona gitmekte olduğumuzu gör 
mek bizim için de iftiharı mucibtir. 
Bu birleşme, milletlerimizin gençli
ğinde dünya terakkilerine hizmet e
decektir. Bütün bu hislerle dolu ola
rak ve bütün kuvvetimizle "yaşasın 

Türkiye, yaşasın Atatürk, yaşasın 

Edirne,, diye haykırırnn. 

Bergamada modern 

bir 
. 

cezaevı 

Bursada Çelikpalas oteline 

75 ya a ilave 

Çelikpala sın bahçesi 

Bursa, (Hususi) -Bundan evvelki 
mektubumda Bursada basarılacak yeni 
işler arasında Çelikpalas otelinin geniş
letileceğini de bildirmşitim. Öğrendi
ğime göre bu karar bu sene derhal tat
bik edilecektir. 

Otelin bugünkü mimari tarzı bozul
madan 75 oda daha ilave edilecektir. 
Ayrıca 500 kişiye birden yemek verile
bilecek bir salon ve bir mutfak da ilave 
olunacaktır. 

Otelde bir de büyük ve modem bir 
çamaşırhane vücude getirilecek burada 
isteyenler çamaşırlarını yıkatabilecek
lerdir. 

Bundan başka oteldeki banyo soyun
ma yerlerinin adedi de arttırılacaktır. 

Çelikpalasta bu ilavelerden başka daha 

bir çok yenilikler yapılacak ve tam ma

nasiyle konforlu bir ofcl haline gelecek 

tir. 

lzmirde iki plôj 
yapıhyor 

İzmir, (Hususi) - lzmirin İnciraltı 
plajiyle Menemenin Aliağa plajında 

vilayetçe yaptırılmasına karar verilen 
modern tesisat için inşaata başlanmak 
üzeredir. Dahiliye ve Nafıa vekaletleri 
İnciraltında yapılacak inşaatın geniş 
tutulmasını ve ona göre eski plandan 
daha esaslı ve mükemmel bir plan ya
pılmasını muvafık görmüşlerdir. 

İnciraltı plajı, yazın halkın çok is
tifade edeceği, her türlü konforu havi 
bir plaj haline getirilecektir. Hatta, 
İlerde burada bir de otel inşası düşü
nülmektedir. Pilaj mevkiine kadar her 
iki plajda birer gazino ve lüzumu ka
dar soyunma odaları ve duşlar yaptı-

1 
rılacaktır. Otelin inşası, gelecek sene
ye bırakılacaktır. 

Her iki plajın bulunduğu yerlerde
ki sahipli arazi sahıibleriyle bu yerle
rin vilfıyet namına satın alınması için 
pazarlıkla uyuşulamadığından viJaye· 
tin teşebbüsü üzerine her iki pHlJın 
umumi menfaat namına istimlakine 
vilayet idare heyetince karar veril
miştir. 

. 
lzmirin suni gölü 

bitmek üzere 
İzmir, (Hususi) - Kültürparktaki 

suni göl yakında tamamlanacaktır. 

Suni gölün kaplıyacagı 16.000 metre 
murabbalık sahanın iki metre derinli
bindeki kazılmış, toprağı boşaltılmış
tır. Şimdi gölün alt kısmına 30 santi
metre derinliğinde kil tabakası döşe
necektir. Ayrıca kil tabakası üzerine 
de on santimetre kalınlığında bir be· 
ton tabakası döşenecek, hu suretle su
ni gölün su sızdırması önlenecek, ay
nı zamanda icab ettikçe temizlenmesi 
de mümkün olacaktır. Suni gölde bir 
ada, biri büyük ve diğeri küçük iki 
yanmada vücude getirilmiştir. Bun
ların üzerleri ağaçlarla süslenmiştir. 
Mehtab. gondol ve motör eğlencele
riyle suni göl, Kültürpark ve fuara 
fazla ziyaretçi çekecektir. 

İzmir sokaklarında levhalar 

İzmir, (Hususi) - Belediyece şehir 
deki mahallelere, sokak başlarına o

mahallede.ki sokakların hartalarını 
gösteren küçük bazı tesisler konulma
aı dütünülmektedir. Bunlar elektrik 
anıbalarının yanında yapılacağr için 

geceleri de bu levhalar sayesinde iste
nilen sokağr bulmak kolay olacaktır. 
'Gene ıbu levhalarda, o mahallede bulu 
nan hastane ve büyük müesseseler, 
doktor ve ebelerin adresleııi de yazılı 
olacaktır. 

Çır çır f ahrika~ı amele cvlel'i 

Adana, (Hususi) - Ziraat vekaleti
nin, Hacıali köyünde yaptırmağa ka
rar verdiği mğretme çırçır fabrikası 

memur ve amele evlerinin temelleri a
tılarak inşaata başlanmıştır. 

ro- s - 1938 

Samsun mektuhları 

Samsun Karadenizin ea 
bayındır bir köşesidir 

Samsundan bir guruniış 

Samsun, (Hususi) - "Karadenizin en güzel köşesi olan Sa~ 
sun~ gelenler son yıllar içinde görülen verimli işlerin hayranı ka
lırlar. 

Yurdun h.u çok güzel köşesi her landırmıştır. Her şube faaaliyettedir. 
gelen m;ı;,afıre kendıni !;~vdirtecı:k ! Halkevi başkanı gmı bizzat vali der
kadar c zibdir ve tabiatın mı.ıstesna uhde etmiş ve çalışmaların azami de
güzellikleriyle doluduı nu Güzellik- r recede iyi neticeler Vt'rmesi iı;in biz
lere bir de cumhuriyet devrinin ba- zat meşgul olmuştur. 
yınd·rlık eı;erlcri ('klenincc Saır.sun 
gerçek görü ece ır y::.ır köşc.;j ha- Samsun her sahadaki çalı!';malariyle 
lindedir. hihakl.ın övünebilir. - Vedat Ürfi 

Samsunda medeni ihtiyac!arın bü-
yük kısmı temin edilmiştir. Burada o- ı 

turanlar büyük şehirleri aramazlar. 
Kalabalık ve muntazam caddeleriyle, 
çok güzel binalariyle, binlerce insa
nın dolaştığı büyük parklariyle Sam
sun çok iyi bir tesir bırakır. Her ya
nında daimi bir hareket göze çarpar.

1 
Apartıman hayatına ve usulüne ilk a
lışan Anadolu şehirlerinden birisi de , 
samsundur. 

Şehirde temizlik işleri yolundadır. 
Umumi bir su enstallasyonu yapılma

sı sağlık durumunu büsbütün iyileş
tirmiştir. Elektrik enstallasyonu mü
kemmeldir. Bütün gece şehrin her ya
nında daimi bir donanmanın pırıltıla
rı kıyı suları üzerinde oynaşır. Sam
sunda gece hayatı sönüktür denile
mez. Bilha azın ehir civarrndaki 
müzikli bahçeler bunu daha zengin
leştirmektedir. Merkezden on onbeş 
dakika mesafede bulunan bu yerlere 
banliyö trenleri işlemektedir. 

Samsun aynı zamanda cumhuriyet 
kültür.cülüğünün en zarif abideleriyle 
kucaklaşmış bir kültür yuvasıdır. Her 
yanında mektebler yükselir. Vali, bil
hassa son iki üç yıl içinde kültür mü
esseselerinin artmasına çalışmış ve bu 
faaliyetin verimli neticesi Kültür Ba
kanlığınca da geçenlerde takdir olun
muştur. 

Halkevi kültürel çalışmalarını hız-

Be~ii 

Alyonda Dumlupınar ilk olml.
nun temelinin atıldığını yaz.mq
tık. Yukardaki resim, törende 
bir yavrunun nutuk söyleyifiai 

gösteriyor 

Anormal bir adam 

Bergama, (Hususi) - Son kabul e
dilen esaslara göre 44 bin lira sarf edi
lerek meydana gelen Bergama ceza e
vinin bütün noksanları tamamlanmış
tır. Yüz on mahkfun için yapılan bubi 
na. icabında iki yüz kişi alacak vazi
yettedir. Mahkfun ve mevkuflar için 
daıireler, yemekhane ve bahçeler tama
men ayrı olup yekdiğerJeriyle temas
larına müsaade edilmemektedir. Bun
dan başka hapishanenin çocuklara ve 
kadınlara mahsus kısunları da vardır. 

Herkesin eşyası ayrı ayrı yerler ve 
dolablara yerleştirilmiştir. 

r··················· ............................................................................................................................ , 

1 YURDDAN RESİMLER 
kardeşini öldürdü 

• 
CeY'han, (Hususi) - Kevrikli ~ 

yünde, bir tarla yolu meselesinden kav 

ga çıkmış, Mustafa Karabilck adında 

bir adam kardeşini kama ile yaralrya
rak öldürmüştür. Katil zanlısı Musta
fa Karabilek anormal bir adamdır, de
li gibi etrafına bakınmaktadır. Katil 
zanlısı bir başkasiyle kavga ederken 
kardeşi bunları ayırmak istemiş, fakat 
Mustafa Karabilek kamasını çekereık 

hem kavga ettiği adamı hem de karc:N> 
şini yaralamı~ır. 

Her taraf temiz, her iş muntazam
dır.Mahkfunların çalışması için terti
bat alınmaktadır. Hapishanede terlik, 
papuç yapddığı gibi, bir çorap makine 
si de faaliyettedir. Mahkfımlarm yap
tıkları işler piyasaya çıkarılmıştır. 
Diğer taraftan beş öğretmen mah • 

kfun kurslarında çalışmaktadırlar. 
Hiç okumak, yazmak bilmeyenlerle 
bilenler arasında ayrı ayrı durulmak
tadır. Bu suretle kı:ndilerine sık sık 
konferanslar verilmektedir. 

Hapishanenin uzun koridoruna bir
çok veciz ve ahlaki levhalar asılmıştır. 
Halkevi tarafından temin edilen kitab 
larla bir de mahkumlar kütüphanesi 
açılmıştır. 

Ankara Borsası 
9 - 5 - 1938 

ÇEKLER 
Açıhs Kapanıs 

Londra 6.30 6.30 
Nevyork 0,79 0.79 
Parıs 28.225 28.225 
Milano 15.0317 15.0317 
Bruksel 4.7020 4.7020 
Atina 86.7460 86.7460 
Cenevre 3.4550 3.-4550 
Sof ya 63.4920 63.4920 
Amsterdam 1.4232 1.4232 
Prag 22.7380 22.7380 
Madrid 12.6984 12.6984 
Bcrlin 1.9670 1.9670 
Varşova 4.1950 4.1950 
Buda peşte 3.9880 3.9880 
Bükrcş 106.19 106.19 
Bclgrad 34.5238 34.5238 
Yokohama 2.7250 2.7250 
Moskova 23.8375 23.8375 
Stokholm 3.0790 3.0790 

ESHAl\1 VE TAHViLAT 1 
1933 turk borcu I 19.65 19.625 l 

(Vadeli) 

Sökede bir köyde bahar 

Karabilek hadiseyi şöyle ani~ 
tadır: 

- Karde§im benim küçüğümdür., 
çok akıllı ve dürüst bir köy delikanlı
sı idi beni aralamak için aramıza gir
miş bulunuyordu, kavgaya değer bir 
mesele de ortada yoktu. fakat bir~ 
nir neticesi bilmiyorum, nasıl vurdmn. 

Kendim evliyim, üç çocuğum vardır. 
bakacak hiç bir hamileri de yok. Fa
kat kardeşime çok acıyorum,Jceşki beu 
ölseydim. O çok gençti .. ,, 

Bu sözleri söylerken kardeş katili
nin gözleri karardı ve etrafı inletici 
boğuk sesle yerlere yuvarlandı. Me
ğer kardeş katilinde sara hastalığı da 
mevcut imiş. 

Bir katil }akalandı 

Adana, (Hususi) - Sekiz ay evci 
karısını öldürerek kaçan Mehmed O
caklı dün yakalanarak adliyeye veril
miştir. 

İzmir hahçt•lerinde höcck 

İzmir, (Hususi) - Son sürekli 
yağmurlardan ve onu takib eden sı· 
caklardan sebze ve meyve bahçelerin
de böcekler çoğalmrştır. Mahsule za
rar veren haşerelerle mücadele için 
vilayet ziraat müdürlüğü, bahçe sa
hiblerine tütün tozu dağamağa başla
mıştır. 



10 - s - 1938 'CJt:U S -7-

p R 1

.......... .... ............... ..................... . . . . .. ..... .. . . ..... . ... ......... .. ..... 
Türk gazetecileri Selôni te 

. ., . · 1 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111 

Ankara eskrim 

birinci 1 i kf erinde 

mübarezeleri 

gördüklerim 

Ahnan neticelere göre 
istikbal icin _, 

ne dibsünülebilir? 
.:> 

On beş gündenberi devam etmekte olan Ankara eskrim birinci
likleri' evelki gece Halkevi salonlarında yapılan final müsabaka
lariyle sona erdi. Gerek seçme ve gerekse final müsabakalarının 
neticeleri gazellerde ilan edildiği cihetle ben buradet bunları tek
rar etmiyerek doğruca müsabakalarrn cereyan ta~zma geçeceğim. 

Müsabakalara muhtelif teşekkülle
re mensub yirmi beşten fazla mübariz 
iştirak etmiştir ki bu sayı son senele
rin eskrim faaliyetine kıyasen bir re
kor teşkil etmektedir. Bu da eskrimin 
memleketimizdeki inkişafı noktasın

dan sevinilmeğe değer. 

Müsalxıkaların cereyan .-:ekli ve 
miisabikların vzaiyeti 

Müsabakalara iştirak eden eskrim
cilerden altısı Muhafız Gücüne, üçü 
Gençler Birliğine, biri Ankara Gücü
ne ve mütebakisi de Harbiye İdman 
yurduna mensub idiler. 

İlk defa olarak böyle mühim bir mü 
sabakaya bu kadar büyük bir kadro ile 
iştirak eden harbiye idman yurdu tak
dirle karşılanmaya layıktır. 

Müsabakalar umumiyet itibarile he
yecanlı olmuştur. Müsabıklar arasında 
bilhassa gençler birliğinin tecrübeli 
eskrimcileri temayüz ediyorlardı. Di -
ğerlerinin eskrime henüz yeni başla
mış oldukları ilk bakışta anlaşılryor-
du. Bununla beraber istisnasız hepsi 
ateşli ve enerjik olan bu gençlerden 
ileride çok şey beklemek hakkımızdır. 

Bugünkü milli eskrim takımında 
birer yer işgal edebilecek bir ka!>il~
yette olan Gençler Birliğinden Zıhnı, 
Mustafa ve Naci aralarında yaptıkları 
karşılaşmalarla bizlere heyecanlı da
kikalar yaşattılar. Her üçü de altı ye
di seneik birer maziye malik olan bu 
gençler her üç silah üzeri?de d~ ç~
hşmakla beraber her ~irinın eskrı~ın 
bir şubesinde diğerlerıne fol:a~a:.an bır
az daha kuvvetli olduğu goruluyord;
Zihni epede, Naci florede ve M~sta ~ 
da kılıcta Ankarayı temsil edebılece 
en ku~etli birer eleman olduklarr.nı 
bu son müsabakalarla bir kere daha ıs-
bat etti. 

Muhafız Gücü eskrimcileri arasın -
da en kayda değer eskrimci Yahya idi. 
Florede nisbeten zayıf olan bu genç 
kılıçta, yukarda isimlerini yazdığı~ 
eskrimcileri en yakın mesafeden takıb 
etmektedir. Son müsabaka larda dör
düncülük mevkiini kazanamamış ol
masına rağmen bu mevkiin. ~n layık 
bir namzedi olduğu şüphesızdır. 

Ankara Gücünden Ahmed, b?~u
nun kısalığına rağmen atik ve serıdır. 
En büyük kusuru gözü kapalı ~tıl
ganlığı ve sert olmasıdır. Halbukı es
kıim soğukkanlılık ve bilhassa muha
kemeyi icabettiren bir spordur. Bu 
hassaları iktisab ettiği ve biraz daha 
az sert oynamağa alıştığı tak~~rde 
Ah d kılıncta, Ankaranın guve-me .

1
. 

nebileceği bir eleman olabı ır:. 
Florede Muhafızdan Ertugrul ve 

Fikret kendi arkadaşları aras~~da t~
ınayüz ederek finale kadar yuksel~ı-

. 1 Birlig- inın }erse de fınalde Genç er _ k 
tecrübeli eskrimcilerine boyun egme 
mecburiyetinde kaldılar. 

Hakemler 
Müsabakaları idare eden bakernler

den uzun zaman eskrimle meşgul ol
uş ve bu spora senelerce emek ver

m. lan bazı arkadaşlarımız müstes-
mış o . . 

d. ğerleri pek zayıftılar. Eskrım gı-
~~ h 

1 
kemleri çok dikkatli bulunmağa 

ı ba eden bir sporda hakemlerin 
mec ur .. b 

1 
. 

f e bilgisiz olması mu areze erın 
zayı v k . .1 . .. 
h Ve bilhassa es rımcı erın u-
eyecanı . . 

. d nfi tesırler ıcra etmekten 
zerın eme N" k" .. b 
h 

. k 1 aktadır. ıte ım mu are~ 
alı amam .. d b da da bu yuz en azı 

zeler esnasın . . · B" h .. A 

h ·· k· · ıer verılmıştır. ır ucu. 
yanlıs u um d k 

~.. k"b baŞ hakem ur uman-
mu mutea ı hak . nra bazı yan em-
dası verdıkten so_ zaman kati bir ce-
lerine sual sor~u;_!1abiatile bu hal, baş 
vab alamıyord · . karar vermesine 

k · d - u bır ha emın ogr da aksi oluyor 
. 1 d Bazan 

manı o uyor u.. übarize bakan her 
ve baş ha~em bır .:11düklerini ifade et
iki hakemın de gor. ..rınemiş olduğu 
tikleri bir tuşu kendı go 
beyaniyle saymıyordu. . b" maddesi 

uk. . namenın ır 
Halb ı nızaın .. .. lan iki hake

baş hakemi tuşu gorınuş 0 kta 
min kararını kabule mecbur kılma -
drr. Gözüme çarpan b!r no~san da ~u 
ld B. ··barezenın hıtamında ki -o u. ır mu _ . A 

min galib kimin mağlCtb oldugu ilan e-

dilmiyor ve seyirciler kazanan eskrim
ciyi etraftaki anlıyandan sorup öğren
mek mecburiyetinde kaliyorlardı. Hal
buki galibin baş hakem tarafından se · 
yircilere ilan edilmesi lüzumludur. 

Bütün bu vaziyetler eskirim için de 
hakemler yetiştirmek zamanının g~l
miş olduğunu açıkça göstermektedır. 

Organiza.syon 
Eskrim ajaanlığının tertip etmiş ol

duğu organizasyon başarıl~ış s:ıyı~a
bilir. Salon ve pist iyi tanzım edılmış
ti. Müsabıkların kazandığı sayıların 
seyirciler tarafından da takib ed.ilebil 
mesi için lüzumlu olan tabela ıhma] 
edilmemişti. Bu suretle herkes mü.ba
rizlerin vaziyetini tabela üzerinde 
kolaylıkla görüp anlayaıbiliyordu. 

Velhasıl ajanlığın bu müsabakala -
rın tertibi için büyük dikkat ve gayret
le çalışmış olduğu ilk bakşta anlaşılı -
yordu. Bu itibarla ajan Vasfiyi tebrik 
etmek bir vazife olur. 

Elde edilen neticeler 
Epede elde edilen netice normaldir. 

Birinci olan Zihni esasen bu silahın en 
kuvvetli adamıdır. İkinci ve üçüncülü
ğü sırasiyle Mustafa ve Naci aldılar ki 
bu da normaldir. 

Flörede Nacinin birinciliği kazan -
masx beklenebilirdi. Halbuki olmadı ve 
birinciliği gene Zihni aldı. İkincilik ve 
üçüncülüğü gene Mustafa ve Naci ara
larında taksim ettiler. 

Kılıçta birinciliğin Mustafa tarafın
dan kazanılması ümid edilirken Naci, 
son yaptığı mübarezelerdeki enerjisi 
ve mahalline masruf atakları sayesinde 
birinciliği kazanmağa imkan bulabildi. 
Onu takiben Mustafa ve Zihni ikincilik 
ve üçüncülüğü aldılar .. 

*** 
Bütün bu neticeler bazılannda tama-

h beklenilmemekle beraber normal -en . .
1 

. 

d. A karanın en önde esknıncı erı o-
ır. n . . lmal 

1 b genelerin bu netıcelerı a arı an u , 
esasen bekleniyordu. 

Bütün yukarda yazdıklarımd_an .. şu 
netice çıkmaktadır: Ankara esknmı ıle
riye doğru kuvvetli bir adım atmış ve 
bu adımı daha ileriye götürmeğe azm
etmiş bir vaziyette bulunuyor. Hafta • 
da iki üç gün Halkevi spor salonunda 
muntazaman devam edilmekte olan ça
lışmaların semresi kendini gösterme -
ğe başlamıştır. Bu çalışmaları daha 
fazlalaştırmak ve bilhassa eskrimci a -
dedini arttırmak lazımdır. Harbiye İd
man Yurdu ile Muhafız Gücüne men -
sup arkadaşların haftanın muayyen 
günlerinde bu çalışmalara iltihak etme
leri temin edilmelidir. Eskrim mutlak 
surette muallimle çalışmağı icab etti -
ren bir spor olduğuna göre bu gençle -
rin muallimsiz ve başı boş bıralalmala
rı eskrim namına bir kayıb olur. Başlı 
başına birer azim ve enjeri kaynağı o -
lan bu sporcu arkadaşların cümlesi de 
icabettiği şekilde çalrştırrldıkları tak -
dirde yarının birer şampiyonudurlar. 

*** 
Ankara eskrimcileri yakında en bü-

yük bir imtihan meydanına çıkacaklar
dır. Bu da İstanbul ile olacak karşılaş -
malardır. Ankaradan çok daha evvel es
krime başlamış muhtelif antrenörlerle 
çalışmış ve içlerinde olimpiyadlara işti
rak etmis eskrimciler bulunan İstanbul 
takımını~ burada yapacağı müsabaka -
tar Ankaranın kuvveti hakkında bir 
miyar olması noktasından çok büyük 
bir ehemiyeti haizdir. Burulan evvel 
her iki mıntaka arasında yapılmış olan 
müsabakalar Ankaranın nisbeten zayıf 
olması yüzünden daima İstanbulun le
hine neticelenirdi. İstanbul ile yapılan 
son karşılaşmaların üzerinden geçen i
ki üç senelik müddet zarfında An~~ra 
eskrimi bilhassa bir iki silahtil eskisıne 
nazaran çok fark etrnis olduğundan bu 
silahlar üzerinde Ank~ranm İstanbula 
karşı alacağı netice hakikaten merakla 
beklen.meğe değer bir keyifyettir. 

EKREM SAVAŞ 
Eskrim Federasyonu 

Asbaşkanı 

Oyuncu 
ayartmak 

hastalısrı 
#" 

Bir okuyucumüzün 

dikknte değer mektubu 
Geçen mevsim sonunda Ankarada 

yapılan futbol "milli küme harici böl
geler arası birincilikleri,, nde şampi
yonluğu, hatırlardadu ki, Bafra kulü
bü kazanmıştı. Bu kulüp azasından B. 
Turgud Gürka.ndan bir mektup aldık. 
Dikkate layik bulduğumuz bu mektu
bu aynen neşrediyoruz: 

"Biz, Anadolunun küçük bir kaza
sında birçok yoksulluklar ve fakat ç.ak 
samimi bir hava içerisinde ve bize şef
kat gösteren kıymetli idarecilerimizin 
çizdikleri program dahilinde yürümüş 
ve yürümekte olan gençleriz. 

1936-1937 yılı milli küme harici Tür
kiye bölgeler arası futbol birincisi ol
muştuk. Ve bu birincilik sevinci ile 
sporda çok yükselmeğe ve bu sayede 
de önemli başarılar elde etmeye hep 
birlikte sayın idarecilerimiz önünde 
and içtik. Fakat bu saf ve temiz hava
mızı bir veya birkaç senelik varlık için 
bozmak is.ti yenler var: Ankara, İstan
bul ve İzmirde spor kulüplerinin biri
birinden yaldızlı vaidle oyuncu almak 
hastalığı şimdi de şirin Baframıza ka
dar el uzatmıştır. 

İdareci ve kulüp ba~kanlarınm bu
lundukları müesseseleri alet ittihaz ve 
kulüplerin mali vaziyetlerinin iyiliği
ne dayanarak böyle zavallı kulüplerin 
senelerce emek ve yoksulluklar içinde 
meydana getirdikleri ve ancak spor 
zevkini tatacak çağda genç sporcula
rına yukarıda dediğim gibi müessese
lerde ihzar ettikleri 50-60 liralık bir i
se almak vadiyle mensup oldukları ıku
İüpten soğutmakta ne mana var?. 

Demek ki biz bir defa böyle önemli 
bir temas için A nkaraya geldik ve ora
da sayimizin semeresini gördük. Bu 
sevinci bize çok gördüler ve kıymetli 
oyuncularımızdan birini bir çok yal
dızlı mektuplar ve müteaddid telgraf
larla halen bulunduğu memuriyetten 
de istifa ettirterek Ankarada bir ku
lübe çağırdılar. Yarın tekrar bir mu
vaffakiyet gösterecek olursak belki 
birkaç oyuncumuzu daha alacaklar ve 
nihayet bizi de hiçe kadar indirecek
lerdir. 
Yazık değil mi, bizi burada seneler

ce hiç.bir yerden yardım görmeden ça
lıştıran ve bütün dileklerimizi zaman
la meydana getiren idarecilerimizin 
maddi zararlarmdan maada ne kazanç
ları var? Yalnız bir şeref değil mi; E, 
i~te zengin ve büyük kulüpler bu şe
refi de baltalarlarsa yarın onlar da bu 
işlerden çekilirlerse bizlın gibi heves
li ve genç sporcuların hali ne olur? 

Yüz binlerce nüfuslu büyük vilayet

lerde tabii bu gibi kulüplerin yüzlerce 

faal ve binlerce gayri faal azaları var
dxr. Niçin bu gençler ihmal ediliyor 
da altmış, yetmiş bin nüfuslu küçük 
kazalarda bin türlü meşakkatlerle 
meydana getirilen ve ancak yetiştiren
lerin spor zevkini tatacak bir zamanda 
bu oyunculara göz dikiliyor? 

Güreşçilerimizin 

Avrupadaki 
muvaffakiyeti 

A vrupada müsabakalar yaparak 
memlekete dönmekte olan türk güreş 
takımından Türkiye güreş federasyo
nuna gelen haıberlerden takımımızın 

Bratislavada iyi neticeler almış oldu
ğunu öğreniyoruz: 

Yaşar Erkan 61 kilo tuşla galib, Y.u~ 
suf Arslan Yener 66 kilo tuşla galı~, 
Mehmet Çoban ağır tuşla galib, 56 ~ı
lo Hüseyin Erkman puvanla galıb, 
61 kilo Yaşar Erkan - ikinci ınaç -
puvanla galib, 61 kilo Ahmet Anka
ralı puvanla mağlub olmuştur .. 

Zlin' deki maçlar 

56 kiloda küçük Hüseyin Erkmen, 
61 kiloda Yaşar Erkan, 79 kiloda Ah
met Mersin, ağırda Mehmet Çoban, 
61 kiloda Ankaralı Ahmet puvanla 
galib, 56 kiloda Kenan Olcay tuşla 

lib. 

Türk gazetecileri Belgrad'a gitmezden önce Selanik'ten de geçmişlerdir. Resmimiz gazeteciLm 
Makedony:ı umumi valisinin nezdinde gösteriyor. 

Türk gazetecileri Seliinik'te, Büyük Ônder Atatürk'ün doğdukları evi de ziyaret etmi§letJir". 

Yukardaki resim gazetecileri Biiy_ük Önder'in doğduğu evin önünde göstcri)'OI' 
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Yeni on liralıklar Başbakan ve Dr. Aras Belgradda Sofyadan 
geçerken Bu ayın on altısından itibaren 

tedavüle çıkartılacak 

(Başı ı. inci sayfada) 

dilrii B. Yakovliyeviç ve başvekalet 

hususi kalem memurlarından Fuad 
Azabagiçi takdim etti. 

Umumi valinin nutku 
Türkiye Cümhuriyct merkez banka- yeşil, mor renklerden mürekkep bir Umumt vali, fransı.zca söylediği bir 

sı hakkındaki 1715 numaralı kanunun rozet vardır. Kenar çerçevesinin Uat nutukta ezcümle dedi ki : 
17 inci maddesinde yazılı salahiyete ortasında "Türkiye cumhuriyeti Mer- ••-Yugoslavya kıratlık hükümeti 
müsteniden Merkez bankası 30 kanu- kez bankası,, ibareıi iki ilıt köşesinde reisi ekselans Milan Stoyadinoviç na -
nucvel 1341 tarih ve 701 numaralı ka- madalyonlar içerisinde iki satırda "10 mına zatı devletinize "hoggeldiniz,, 
nun mucibince basılmış olup halen te- türk lirası,, rakam ve yazıları alt iki derken, Morova umumi valisi sıfatilc 
davüldc bulunan kağıd paraları tebdi- köşesinde iki murabba içerisinde yaJ. de kendi temennilerimi il§.ve etmekle 
le karar verdiği ve beşliklerin 15 tef- nız "10" rakamları vardır. büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. 
rinievel 1937. yüzlüklerin 1 mart 1938, Orta zemininin sağ tarafında "Ata- Balkan milletleri arasındaki anlaşma 
elliliklerin de 1 nisan 1938 tarihinden türk,, ün resimleri, rozetin ortasında ve birleşmenin büyük ve yıkılmaz te
itibaren tedavüle çıkarılmaya başlan- "10 tlirk lirası,, rakam ve yazıları ve mellerini bundan dört sene evel iki bü 
dığı bundan evel bildirilmişti. bunların altında iki satırda "11 hazi- yük devlet reislerimiz, kahraman ve 

16 mayıs 1938 tarihinden itibaren ran 1930 tarih ve 1715 numaralı kanu- büyük kıral birinci Aleksandr ile cum 
yeni on liralık kupürler de tedavüle na göre çıkarılmıttır.,, ibaresi vardır. bur reisi Atatürk atmışlardır. Ekse
çıkarılmaya başlanacak ve bundan evci Rozetin alt ve ilatünde aağ ve sol ta- lansınızla kıymetli refikin iz ve bizim 
çıkarılan kupürler için yapıldığı gibi raflarında aiyah renkte. ıeri ve sıra nu- dostumuz Dr. Aras, işte bu tecrübe 
çıkarılacak mikdar mukabilinde müte- maraları ve seri aıra numaralarının al- edilmiş anlaşma ve birleşmeyi daha zi
davil banknotlardan ayni mikdar teda- tında da banka umum müdür ve umum yade kuvvetlendirmeye çalıııyorsu-
vülden çekilecektir. müdür muavininin imzaları bulun- nuz. Balkan antantı yalnız bizim iki 

Eaki on liralıklar be§ ıene maktadır. İmzaların bulunduğu orta memleketimiz için değil, aynı zaman· 
tedavülde kalacak alt kısmın fonunu ufak yazılarla ya- da bütün Balkan yarımadası için bir 

zılmıt "Türkiye Cümhuriyet merkez sulh limanıdır.,, 
bankası 10 on türk lirau" ibareleri te'"' 

Bu yeni on liralkların tedavüle çıka
rılmaya başlandığı tarihten itibaren 
halen mütedavil 10 liralıklar beş sene 
müddetle mecburi olarak tedavül ede-

kil etmektedir. Başbakanımızın cevabı 

cek, bundan sonra kanuni müruru za
man müddeti nihayetine kadar yeni 
beş sene daha Merkez bankası gi§ele
rinde tebdil edilecektir. 

Arka yüzü B. Celfil Bayar umumt valiye verdi-

Kupürlerin tebdiline başlanma ta
rihleri ayrıca bildirilecektir. Yeni 10 
liralık banknotların evsafı apğıda kı

saca gösterilmiştir. Banknotun aslını 

görmek istiyenlcr Merkez bankasına 

ve diğer bankalar gişelerine ve banka 
bulunmayan yerlerde mal müdürlükle
rine müracaat edebilirler. 

Önyüz renginin aynıdır. Tezyinat ği cevabda ezcümle demiştir ki: 

çerçevesinin üat ortasında ve iki satır• "-Kendimi dost ve müttefik Yu· 
da "Türkiye Cümhuriyet Merkez ban- goslavya topraklarında görmekle his 
kası,, ibaresi ve üst iki köşesinde ma- ettiğim meserret pek büyüktür. Bana, 
dalyan içerisinde iki satırda "10 türk arkadaşım Arasa ve refakatimde bulu 
lirası, ,rakam ve yazıları val'dır. Çer- nan zevata gösterilen misafirperverli -
çcvenin ortasında Ankara kalesinin ğe bilhassa teşekkür ederim. Yugos -
resmi ve bunun sağ tarafında da beya· lavyaya şefimizin ve türk milletinin 
za yakın mavi renkte bir daire vardır. selam ve muhabbetlerini getirmekle 
Banknot ziyaya tuutlduğu zaman bu mesudum. 
dairenin içerisinde "Atatürık,, Un fili· Bu mühim ve sevimli vazifeyi ifa e
gran ı,eklinde baş resimleri görülmek- derken çok kıymetli ve unutulmaz bir 
tcdir. Çerçevenin alt iki köıesinde iki hatırayı burada tekrar etmeliyim.: On liralıkların eb' ad ve evsafı 

Eb'adı: 7,5X 16,5 santimetredir. 
Evsafı: 

Önyüzü: Kiremit rengi olup orta 
ıemin açık mavidir. Ortasında pembe, 

ufak rozet içerisinde "10" rakamları 

vardır. 

Banknotun her iki tarafı Taydu~ 
••çelik,, tabıdır. (A.A.) 

İtalyanın dıı politikası hakkın~a 

B. Musolini Cenova şehrinde 
bir nutuk söyliyecek 

Roma, 9 (A. A.) - Royter bildiriyorı Hitler - M11180lini m61lka.tmm 
bakiki ıümulü ve maniıı Muaolinin in 14 mayısta Cenovada ıöyliyecefi 
nutukta belli olacaktır. Mwolininin bu nutkunda İtalyan ıiyatetini et
rafiyle çizmeai bekleniyor. 

Burada zannedildiğine göre, Mu ıolini, Südet alınanları ıtatiUünün 
tad;tinde Almanyaya diplomatik muzaharette bulunmalı Ti.detmekle 
beraber herhangi bir harba meydan vennem .. ini Hitler'den bilhana 
rica etmittir. 

Hitler'in alman müatemleke taleblerini de bahia mevzuu ettiii tah
min olunabilir. Fakat bu huauata resmen hiç bir ,ey aöylenmemit olmaaı 
ltalyanm lngiltere ile iyi geçinmek ve inıilia efkln umumiyeı.ini rü· 
cendinn-..k üte<lifine atfolumnaktadır. 

......-.:JJS s o s JJliOliJ'OllVI& ~C~1L711V 

Floransayı ziyaret ettikten sonra 

B. Hitler dün akf&lll 
İtalyadan aynld:ı 
(Bışı 1. Jncl sayfada) 

rezeleri tef tit ettikten ıonra iatuyon 
dan çıkmıtlar ve halk tarafından te 
zahllratla ıellmlanmıılardır. 

Alay Pitti sarayına gitmittir. 

uked kıtalar ıellm durur, mızıka da 
mim marfları çalarken. hu•uıt tren 

halkın eoıkun tezahürleri aruında ha 

reket etmittir. 

Berlin~ de ha11ırlıklar 
Ziyaretler Berlin, g (A.A.) _ Berlin ıehri, 

Saat 14,30 da duçe ve B. Hitler, on yarın aktam buraya dönecek olan B. 
betinci uırda inta edilmit olup Flo- Hitlere miıli görülmemit bir kabul 
ranunın italyan payitahtı olduğu za-
manlarda kıralların ikametgAhı olmuf reami yapmak için timdiden hazırlan 
olan mefhur aaraya girerken duçe ken maya baılamııtır. YU:ıle5ce kiti B. 
diıinden ayrılmııtır. Hitlerin geçecefi yolları tuyin itile 

FUhrere kıral - imparatorun misafi mcıguldilr. 
ri ııfatile bu nraydaki kı11 ikameti 
için müteaddid milkellcf ıalonlar tah· 
ais edllmiıtir. 

Saat 15,30 da duçe yeniden Pitti 

sarayına gelmit ve fUhrerle birlikte O• 

tomobille Sent Kruva kiliaeıine git

mitlerdir. FUhrer burada ıon harp

lerde ve fatiıt inkılabı eınaaında öl· 

müt olan floranaahların mezarlarına 
çe}enkler koymuıtur. 

Ziyafet ve gala müıamereıi 

Ölleden sonra BB. Hitler ve Mu
solini, Vekkio sarayını ge:ı:mltler ve 
halkın ıiddetli alkıılarile karplanmıt· 
tardır. BB. Hitler ve Muıolinl, bun
dan ıonra Pittl 11rayna dönmlitler ve 
orada kııa bir iıtirahatten ıonra, ıe
reflerine verilen ziyafette bulunmak 
üzere Rik.ardi 11rayına gitmitlerdir. 

Ziyafetten ıonra B. Hitlcr, ıerefi • 
ne verilen gala milaamereıinde bulun 
mak üzere belediye tiyatrosuna git
miştir. Temsilden sonra, Almanyaya 
dönmek üıere huauıi trene binın.iı ve 

lzmlr Enternısyo111ı 
Fuarına hazırlan ı nız 

20 a§ustos 20 eylül 

1938 3-7041 

Eu kculcnlarıl 
Eski kiler ananemi%İ bu. 

günün tmtlarına uyduralım. 
Bugünün kileri, r~el, fU• 

rup, ve turıu lrileriJir. 

Ulusal Elıonomi ve Arttırma 
Kurumu 

Rıymetli bir hatıra 
Büyük ve kahraman kıralınız Alek

sandrin Şefimiz Atatürkle yaptıkları 
mülakattan bahsetmek i•tcdiğim. tabii 
anlatılmıştır. İşte bu aziz hatıra, başta 
Şefimiz Atatürk olduğu halde bütün 
Türkiycnin kalbinde yaşamaktadır, 

Balkan antantının yalnız Balkan mem
leketleri için değil, fakat hudutları a
şarak hatta ıbütlin Avrupada bir sulh 
ve ıiik\ın amili olduğu hakkında umu
mi vali cenaplarının miltalealarına bü
tün kalbimle iştirak ederim.,. 

"Yotmın türk - yugosla1' 
dostluğu.r· 

Bu söylediklerim çok mühim bir ha
Jtikattir, yarın Kıra! naibi Prens Pol 
Hazretlerine derin hürmetlerimi ar
zet:mek fırsatını bulacağımı ve muhte
rem büyük d~tum ve büyük devlet a
damı Prczidan M. Stoyadinoviçe bu 
akfam mültki olacağımı dü~ündükçe 
§imdiden •eviniyorum. 

Sözlerimi necip yugoalav milletine 
daima artan saadetler dileğiyle ve tilrk 
- yugoılav sarsılmaz dostluğu Yatasın, 
demekle nihayet vermek ia.terim.t, 

Nutuklardan ıonra tilrk heyetinin 
vagonu Semplon ekspresinden ayrıla
rak huıuai trene bağlanmı9 ve yarım 
saatlik tevakkuftan aonra hareket e
dilmiştir. Yolda her istasyonda ahali 
ve mektepliler, mızıka ve bayraklarla 
Türkiye Başvckilini ve Hariciye veki
lini selamlamışlardır. 

Niş' deki t.ezahürler 

Fakat en büyUk merasim umumi va
lilik merkezi olan Ni9de yapılmı§ıtır. 

Tren istasyonda durunca çok kesif 
bir kalabalık kendilerini beklemekte 
olduğunu gören devlet adamlarımız 

hem-en rıhtıma inmiıler ve istiklal 
marfı ile ıelamlanmı9lardır. Belediye 
reisi heyecanlı bir nutukla "hoş gel
miılik., temcnniıinde bulunduktan 
aonra bütün hazirunu "Yaşaaın Ata
türk, ya9asın Türkiye cümhuriyeti,, 
demeye davet etmil ve istasyon alk19 
tufanı ile çınlamıştır. 

Başvekil mUnuip tözlerle belediye 
reiıine tetekkilr ettikten ıonra Bn. Ba
yar la birlikte, milli kıyafetlerle rtlı
tnna ııralanmıt olan genç kızlarm el
lerini ukarak kendilerine iltifatta bu
lunmuştur. 

Muvualattan evvel Köprizadaki 
duru' eına11nda pek bUyük bir kala
bahğm vekillerimi:ıi tiddetli ve sü
rekli ıurette alkışladığını Bayanlara 
buketler takdim edildiğini ayrıca zik· 
redeceğim. Umumiyet Uzcre ve bütün 
gUzergthta Batyekilimize ve Harici
ye vekilimize yapılan her türlü tasaıv
vurun fevkinde tezahürler çok coşkun 
ve aamimt idi. 

Belgrad''da 

Yugoslavya payitahtı ahalisi türk 
hUkUmet reill CelU Bayar ve Harici· 
ye vekili T ·evfik RllftU Arau. muaz
zam ve hararetli bir ka11ılama yapml§ 
tır. 

Trenin Belgrada varz,ından daha 
çok evvel binlere~ kltiden mUrekkeb 
bir halk kUtleai iıtuyonun önündeki 
büyük meydanı doldurarak beklemek
te bulunuyordu. Meydan ve istasyon 
donatılını~ türk ve yugoslav bayrak
lariylc ıilslenmi§ti, lstaayonda &ancak 

ve tmzıka ile bir piyade bölüğü ih.ti
ram için sıralanml'f bulunuyordu. 

Karşılama hazırlıkları 
Trenin muvasalatmdan evvel başta 

Başvekil ve Hariciye Nazırı B. Sto
yadinoviç olduğu halde bütün yugos
lav hükümeti azaları istasyona gel
mi~lerdi. Tilr.kiyenin Belgrad elçisi 
Başvekilini karşılamak üzere hududa 
kadar gitmiş olduğundan, istasyonda 
elçilik müsteşarı ve bütün memurları 
bulunuyordu. Karşılamaya gelenler a
rasmda, Yunanistan, Romanya, Bul
garistanm diplomatik mümessilleri, 
başta hariciye nazır muavini Andriç 
ve politik daire reisi Similyaniç ol
duğu halde bütün hariciye erkanı, 
Belgrad belediye meclisi reisi İliç, 
mahalll yüksek memurlar, Belgrad 
mevki kumandanı general Keşiç, Tu
na fırkası komutanı general Araçiç 
de vardı. Ayrıca başta yugoslav radi
kal birliği partisi mahalli komite re
is vekili Yankoviçin başkanlığında 
parti yüksek memurları ve parti genç 
tik teı,kilatından büyük bir heyet de 
ista~yonda yer almıttı. 

Hususi tren iskuyona gırı.yor 
Türk misafirleri hamil olan tren. 

İstiklal marşı teraneleri ve şiddetli al· 
kışlar arasında ıaat 22.29 da istasyona 
girdi. 

B. Celal Bayar trenden indikten 
sonra ve hariciye nazın Stoya<linoviçle 
çok samiınl surette el sıkıştıktan ve ya
nında Stoyadinoviç ve harbiye nazırı 

General Mariç olduğu halde mızıka mil
li marşları çalarken, ihtiram bölüğUnü 
teftiş etmiştir. 

B. Stoyadinoviç bundan sonra BB. 
Bayar ve Arasa bütün hüki.imct azaları
nı ve askeri ve sivil büyük memurları 
takdim etmiş ve Bayan Stoyadinoviç 
Bavan Bayara bir gül buketi takdim et
miştir. 

Heyecanlı tezahürler 
Bu samim! takdim merasiminden 

sonra BB. Celal Bayar, Stoyadinoviç ve 
Aras krrala mahsus salona girmişler ve 
biraz sonra istasyondan çıkışta iki bü
kü.met reisi iıtasyon etrafında toplanan 
kesif halk kütlesinin heyecanlı ve sü
rekli alkışlariyle karşılanmışlarıdır. 

Otomobillere binen BB. Celal Ba -
yar Aras ve Stoyadinoviç halk ile dolu 
olan sokaklardan alkışlar arasmda ge -
çerek hükümet tarafından Türkiye ba§ 
vekili ve hariciye vekili ve refakatlerin
deki revata tahsis edilen otele varmış -
lardır. 

Bulgar Başbakarıı B. Küseivanof 

(Başı 1. inci sayfada) 
lerdir. 

Heıyetmiz Sofya istasyonunda, baş
vekil Köseivanof, kıralın mümessille
ri, saray müşürli general Tsanev ile kı
ratın müşaviri B. Guruov, hariciye ne
zareti erkanı ile Balkan antantı dev
letleri mümessilleri, türk elçiliği me
murları ve bulgar ve yabancı matbuat 
mümcssileri tarafından karşılanmış-· 

tır. 

Dostane göriişmeler 
Başvekilimiz ve hariciye vekilimiz 

ile B. Köseivanof istasyonun kırala 
mahsus salonunda yarım saat kadar gö
rüşmüşler ve bu meyanda iki devletin 
iyi münasebetleri hakkında sami.ml ve 
dostane fikirler teati ctmişyerdir. 

Başvekil B. Köscivanof, başvekil ve 
hariciye vekilimizin avdetlerinde Sof
yada tevakkuftan esnasında bu dosta
ne mükalemelere daha mufassal bir su
rette devam edebileceklerinden pek 
memnun olduğunu beyan ile kendileri
ni teşyi etmiştir. 

Sofya elçimiz Şevki Berker, Filibe 
konsolosu, bulgar emniyet genel direk
törü ve bulgar demiııyo11arr direktör 
muavini, başvekili Filibe'de karşılaya -
rak Yugoslavya hududuna kadarken -
dilerine refakat etmişlerdir. 

Borsada sıcak sulu bir 
yüzme havuzu yapıldı 

Su kürü mevsiminin başlamasl dolayısiyle, su şehrimiz olan güzel Bur
sada, yeni sene için birçok sürprizler hazırlanml§tır. Bunların arasında en 
enteresanı bilyük spor havuzudur. 

Şifalı suyu, birçok derdleri gideren Bursa için su sporları ihtiyacını 

karşılamak üzere inşa edilen bu havuz Çekirgenin en güzel bir yerinde ve 
Havuzlu Park denilen 25 dönümlük bir sahanın içindedir. Uzunluğu en
ternasyonal ölçülere uyııun olarak 50 metre, geni§liği 36 metre ve derinli· 
ği iki metre kadardır. 

Fakat bu havuzun suyunun en enteresan tarafı nedir, bilir misiniz? 
Banyolar lçln ideal hararet derecesi olan 37 derecelik 11cak olu9u .. , 

Suyun yanında bulunan ve saatte 30 ton ıu veren bir kaynak bu modern 
tesi•lf havuza etine az rastlanan bir hususiyet vermiştir. Bu havuzun Bal· 
kanlarda e9i bulunamamaktadır ve Avrupa.da benzeri a.ıdır. 

Bu sene yeni tC15İaler yapılmı9 olan havuzun çok rağbet göreceği mu
hakkak sayılmakta.dır. 

10-S-W38 

kurumu :J 
Kaş radyotör yaphrllacak 

Türkk:U§U Genel Direktörlüğün

den: 

l - Mıoıtorlu tayyare mektebinde 
dört odaya kaşradyatör yaptırılacai<

tır. 

2 - Muhammen bedeli '1100 lira, ilk 
teminatı &2.50 Lira.dır. 

3 - Buna aid ~rtname, mukavele 
miis.veddesi ve planları her gün kurum 
binasında görülebilir . 

4 - İhale 23-5-1938 tarihi:ıe rastlı
yan pazartesi günü saat 15 de kurum
da yapıl.a.caktır. 

5 - Iııteklilerin temina'1: ve vesika
lariyle birlikte muayyen gün-de hazır 
bulunmaları. 2765 

. Jandarma 
Galvanizli tel ve saire almacak 

Jandarma Genel Komutanlığı An
kara Satın Alma Komisyonundan: 

1 - Evsafı şartnamede yazılı iJci 
yüz elli k,ilometre üç milıimetre kut
runda galvenizli demir ve dört buçuk 
kilometre kutrunda bağ teli üç numa
ra porselen fincana şartnamede ya
zılı usulde raptedilmiş dövme demir 
deve boyunu 1-6-938 çar§Qmba günü 
saat 10 da açık eksiltme usuliyle satın 
ah nacaktır. 

2 - Bu malzemenin toptan bedeli 
(3803) lira (5) kuruş olarak tahmine
dikniştir. 

3 - Şartnamesi parasız komisyon
dan alınabilecek olan bu eıksiltmeye 
girmek istiyenlcrin (iki yüz seksen 
beş lira on altı kuruşluk) teminat, ban 
ka mektup veya sandıık makıbuzu ile 
şartnamede yazılı vetıikalarla birHkte 
bedeli o gün saat onda komisyona ba., 
vurmaları bu saatten sonra geleıcekle
rdn eksiltmeye karışamı~akları. 

(1366) 2768 

Çomoşırhk -,e astarhk. 

bez ohnacak 
Jandarma Genel Komutanhğı J1an,. 

kara Sabn Atn.. Komisyonundan : 

1 - Bir metre.ine yinni ~ ~ 

fiyat tahmin edilen {iki yüz dokuz 
bin) metre vasıf ve örneğine uygun 
çamaşırlık: ve astarlık: bez 23. 5. 938 
pazartesi günü saat onda kapalı TaEf 
usuliyle satın alınacaktır. 

2 - Şartname.si (iki yüz altmış itı:i) 
kuruş karşılığında komisyondan ab
nabilir. 

3 - Eksiltmesine girmek isteyenle
rin (3862) lira (50) kuruşluk ilk te
minat makbuz veya banka mektubu 
ve §&rtnamede yazılı vesikalar muh
tevi teklif mcktublanm belli gün sa-
at dokuza kadar komisyona '\SCl'JDİ§ ol-
ma.lan. (1270) 2616 

,, , Enstitüler -·_ 

Satı ilk şarap 
Yüksek Ziraat Em.titüsü. Müteda

vil Sermaye Mubasiblijmden :. 

Miiessesemi:ıdn 933, 934, 935, 936 
seneleri mumfüatından kırmızı, pem· 
be ve beyaz rente praplar beher litre
si 25 kuruştan aatılmaktadır. 
İsteyenler Keçiören yolu üzerinde es
ki Ziraat mektebinde mütedavil ser· 
maye ambar ve satı§ memurluğuna 
müracaatları. (1299) 25!)1 

.ıı ı ıııı ııııı ıı ıııı ııı ı ıııııııııııııııııL. - -
~ Dr. Bôsıt Ürek = - -- -- -S C-ebecl Merkez Hastanesi :: - -:S İç Hastalıklan mütehassısı : 
: Her gün hastalarını Y enişe.. E 
S hir Me9nıtiyet caddesi Orek: 
: aparbnamnda saat 13 den: 
S sonra kabul eder. Tel: 1694 : 
':iı ı ıııııı ı ı ı ıııı ıı ııııı ıı ııııı ı ııııııııi=' 

Ev kadınlan! 
T azv yemiılrin Tenginden 

ve aıitleTinden maniküTlü 
tırnaklarınızı koTUmak is
feraeniz ellerinize ince las
tik elcliven takınız! 

M aniküT, re,el ve ıarup 
yapmağa mani cleiildir! 

Ulu•al Ekonomi ve Artttrma 
Kunnmı 
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Nöbetçi Ecaaaeler 

Bir portre 
Pazar 
Pazartesi 
Salı 
Çarpmba 
Perıembe 
Cuma 
Cumartesi 

: Yeni we Cebeci ecnneleri 
: Halk ve Salıcarn • 
ı Ece Ye Çankaya • 
: Sebat ve Yeniıehir • 
: İstanbul eczanoai 

Asman kocasını artık kıakanmıyor
du. 

Bu his tebeddülilnü Ratid dün ıe
ceki hususi suvarede daha iyi anla
mıttı. Rqidin bir zamanlar gözlerine 
bil_e .. kayıdsız ve tartsız '"bakma ya
sagı nı koyan Asman; dün ıece Ra
şidin Nimetle bile, hem de bir kaç de
fa, ~anaetmeeini prip bir tebeuümle, 
derın lakaydi ile kartılamı,tı. 

Asmandaki bu değifik ruh hali Ra
fidi fa§ırttığı kadar korkutuyordu da. 
Kocalığı müteessirdi, ruhunda keha
netler,,. 98pbeler ricud bala)'Ol'du. 

Asman çok güzeldi. öyle bir vücud
du ki o, mavi, lekesiz göklerin eşsiz 
yumnt2klıiı.na. ipekliiine aahibdi. 
Hele aeelnde &J'le bir aııllslk ~ 
ki; dinleyenler mutlaka lralblerinden 
aarıılırlardL 

Çılgın atk, gmel Asmanm gözle
rinde ısoıı teklini bulmuı denileıbilir· 
di. 
Rqıd de yakıfıklı bir erkekdi. Za· 

ten onlar eıki Yunan "Mit" !erindeki 
iWıi aıklarından birini yaşadıktan 
sonra cvlenmi9lerdi. Evliliklerinin 
dördüncü yıknı bitiriyorlardı. 

* Ratid. yurhaneıaindc elini bir tür-
lü ite aüremiyordu. Büyük bir inp.at 
mevzuu merinde, çalıpaaı lbımken 
çalıpmadı. Elleri tutulmut &ibiydi, 
zihni karma karıtıktı. Bir ıüphe aara
aı içinde bir türlü dimaiını H1'mct 
ıınınnda bulamıyordu. 

Aeman niçin onu eakisi ıibi kıHaıı· 
mıyordu. Aımandaki çılgın kıskanç
lık niçin ve nasıl dağılmıttı? 

Korku ve vehim içini yakıyordu. 
Kalbinde fena fÜpheler baflamtftı. 
Kendi kendine bir ,arkı mırıldanı-

yordu. 
- Kıskanmamak sevmemektir, kıs

kanmamak sevmemektir .•. 
Kara dü,Uncelere daldı. 
Asman gidiyordu, Asmanı bir sır 

&ötürü.yordu. 

* Yazıhanesinde duramadı. Tamamiy-
Ie inaiyakların eairiydi, evine doiru 
gidiyordu, içinde garip bir "Am:nan 
acısı" batlamıttı. Ratid deliriyor 
muydu acaba? 
Şimdi kopr gibi hızlı yürüyordu. 
Eski kananu, haki.ki Asmanı bul

maya &idiyordu. Tatlaf&Jl Asmanı u
yandıracaktı. Yahud onun ruhundaki 
kurdu, belki yeni rüyuını ketf ede
cekti. 

Evinin kapısını heyecanla, yıkarca
sına çaldı. Kapıyı Asman açtı, üze
rinde siyah bir elbiıe vardı, gözleri 
yaşlıydı. 
Raşidin sağ elini parmaklarına ge-

çıirdi ve sol elinin. phadet ?armağı~ı 
dudaklarının üzerıne getırerek hır 
''eus" ipreti yaptı. 
Raşid bir dimağ ~t~lacı içindey~i. 

Bu anda fÖyle bir fıkrın altında ezıl-

di: d ğ·1 
"Artık itiraf edecek. Nadim e ı · 

dir. Fakat Asman ak«Srlük yapamı
yor, vicdanı yanıyor." 
Raşid merdivenlerde ıürükleni!or 

gibiydi, yüreğindeki bflytlk endıfC. 
salim ,Uphe, llf&klarma; dünyayı ya· 
ya dolatnnı bir seyyahm aon dura~ta 
hiııettiii büyük yorgunluğu getır· 
mitti. 

Fakat bugün, Aımanın hareketle• 
rinde, esrarla dolu bir barikulAdelik 
nrdı. Koridoru geçtiler. Nihayet kil
çük bir oda vardı iri, Rqid bu oda,,. 

: Merlıcu: .. 
: Ankara ,. 

rlALK ve YENl 
SİNEMALAR 

YENt 

14.45 
115.45 
18.45 

Seans saatleri 
Her lilD 

Cumartesi rünleıi 

HALK 

14.SO 
16.30 
18.30 

Almanyanın 1rkçıhOı 
karşısında Vatikan 

(ekoslovakya 
Bir çelw•lovak gasete•inin 

yanlq ne§riyatı 
Çeka.lovak komünist partisinin ga

zetesi olan "ROtefane., Moskova ko
mintern telsiz istasyonuna atfen gil
ya Almanya Çekoslovak hududunu 
ihlal edecek olursa 30 bin sovyet bom 
bardıman tayyaresinin Bertin üzerin
de uçacağını yazmıştır. Bu haberi, 
netrede~ Moskova gazeteleri, Ta• 
ajansının fU tavzihini de veriyorlar. 

hiç girmemişti. Asman bu odanın ka
pm önünde durdu. Yüzü alevliydi, 
gözlerindeki parıltı daha çok ve çıl
dırtıcıydı, elleri ateş gibi yanıyordu. 
Kapıyı, bir mabede girer gibi, büyük 
bir dikkat ve vecdile itti ve işitilir 
işitilmez bir sesle: 

-Gel... 
Dedi. 
Muhakkak ki bu anôa Asman yal· 

nı:z "kalb" di, "atk" ın ti kendisiydi. 
Fakat sahillerini fırtınalar gl:Stilrmilf, 
duvarları ~ılulmıt hür bir qkı andm
JOl"du. 
Raşid kendinde konuşmaya mecal 

bulamıyordu. Sanki anlatılmaz bir se
yahat içindeydi. Kendini semavi bir 
odada lla.lda. Borada hlJdm renk, g~ 
.dl alan renk: gök rengiydi, ClYalar 
bamitti. Fakat ifade edilemez bir ''ri· 
tim" ile birbirlerine bağlı duruyor· 
lardı. Denilebilirdi 1ri; Cfyalarda da 
Aamanm rubt münaeebeti g6rünüy~ 
du. 

Rqid gösterini oğufturdu. 
Rüyadamıy dı? Mekanı ve umanı 

unutmuftu. 
Asman birdenbire deği,ti. 
Şimdi yUrllnde büyük, fakat aakin 

bir ısttrab yer almııtı. Çabuk çabuk 
yürüdü, bir köfeden bir örtü kaldırdı, 
bir ":0ukaddes" in yilzünü açar gibi. 

Raıid donmu1 gibiydi, yahud ~a 
vurulmu§ gibi. örtünün altından hır 
ölünün hayali çıkmıttı, diri bir hayal 1 

Bu, mahir bir ressamın çizdiği ha
rikullde bir portreydi: Rafidin ağa
beysi Cemalin protresi... 

Asman o giln o odadan ayrılmadı. 

* Ertesi gün Asmanın timamaneye 
götürüldüğünü ve Cemalin ortadan 
kaybolduiunu öğrendim. 

Bürlaan Sadık 

YENİ 

13 
14.45 
16.45 
18.45 

YENl 

11 
13 
14.45 • 
16.45 
18.45 

Pazar cünleri 

Geceleri saat 21 de 

HALK 

13 
14.30 
16.30 
11.30 

HALK 

11 
13 

14.30 
16.30 
18.30 

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

Yanım ibban: (1521). - Telefon, miira· 
caat ıehir: ( 1023-1024 ). - Şehirlerara. 
ıı: (2341-2342). - Elektrik Ye Havaıazı 
Arıza Memurlaiu: (1846). - Mesajerı 
Şehir Anhan: (3705). - T • k si Te
lefon numaralan: Zincirli cami civan: 
(2645, lOSO. 1196). - Samanpazan civa
n: (2806, 325!1). - Yeniıehir, Havuzba
ıı, Bizim taksi: (2323) - Havuzbaıı: 
Giiven takıl: (3841); Birlik taksi: (2333) 
- Çankırı csddHi. Uluı takıi: (1291). 

Otobüslerin ilk ve 
Seferleri 

SOD 

Sabah Akpm 
İlk Son 

. ıefer sefer -Ulus M. dan K. dere'ye o.4!> l3.00 
K. dere'den Uluı M. na 7.15 23.20 
Uluı M. dan Çankaya'ya 7.25 23.00 
Cankaya'dan Uluı M. na 7.10 23.20 
Uluı M. dan Dikmen'e 7.30 19.00 
Dikmen'den Uluı M. na 8.00 19.30 
Ulus M. dan Kec;iören'e 6.30 21.00 
Kedören'den Ulut M. na 7.00 21.30 
Uluı M. dan Etlik'e 6.30 20.:SO 
Etlik'ten Ulus M. na 7.00 21.00 
Ulus M. dan Cebeci'7e 7.00 23.00 
Cebeci'denUlus M. na 7.00 23.00 
Cebeci'den Aa. fabl. ra 7.00 --
Aa. fabl. dan Cebec1'70 -- 17.00 
Yenitehir'den Ulbı M. na 7.00 23.00 
Ulus M. daıı Yenitebir'e 7.10 23.00 
S. puarı'ndan Aldr6pril'ye 8.45 7.JO 
Akköpriidea s. puan'na ı.oo 9.45 
A U. Meydanı ile latas)'OD arasmda her 

bet dakikada bir sefer olup tren za
manları seferler daha sıktır. 

~ U. Meydanı ile Yeniııehir, Bakanlıklar, 
Cebeci, Samanpazarı arasında saat 8 
dm 20 ,.. kadar TU&tl ber bel dakika· 
da; saat 20 den 21 • kadar ber oa da
lıcilıcada; saat 7 den 1 e Te 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 Ye 30 dakikada bir 
muntuam seferler ftrdır. 

§ Alıctamlan Ulas MeydanıMan mt 2S 
deki son seferlerle ban1ann Ulas Mq· 
danma döollflerl slnem•••rm dalJlq 
saatlerin• tlbldlrl•: 

Posta Saatleri 

Y aan: Piyer Dominik 
Roma, filphe9iz ki İtalya kırallıfı· 

nın merkezidir; Roına, aynı zamanda 
katolikliğin merkezi ve bin dokuz yüz 
senedenberi papalığın oturdufu yer
dir. Bu itibarla bir kronik muharriri
nin B. Hitlerin yalnız Roma'da İtalya 
kıralı ve B. Musolini tarafından na
sıl kabul edildiğini değil, aynı zaman 
da papalığın bu ziyareti nasıl kartı· 
ladığını ara§tırması icab eder. 

Halbuki - kardinal lmitzer'in ve 
diğer bazılarının ''Heil Hitler,, terine 
rağmen - Papa Başvekil Hitleri ka
bul etmemiştir. Kabul etmemit ve ü
zerinde icra edilen tazyiklere rağmen 
kabul etmek istememiştir. Hatti papa, 
seyahat arifesinde Kastet - Gandolfo
ya hareket etımiftir. - Halbuki daha 
evel gidebilirdi - bu hareket reddini 
tebarüz ettirmiftir. 

Bununla beraber Hitler katolik an
anesine meıwubtur. Halbuki Papa on 
üçüncü Leon eakiden protestan hü
kümdar ikinci Vilhelm'i kabul etmiş
tir. 

Papa, husumetini tebarüz ettirmek 
için da.ha fazlasını yapmııtır. 

Geçen 13 ni&nda, seminerler ve ü
niversiteler kongregaayonu bütün ka
tolik üniversiteleri rektörlerine ırkçı 
dokterin hakkında bir mektub gönder 
mişti. Bu mektubun hulasası Papanın 
itirafiyle birlikte·\ tam B. Hitlerin 
italyan hududunu geçtiii esnada ga
zetelere bildirildi. 

Bu tebliğin daha ilk satırlarında 
papanm phsiyeti an safa sürillmü•· 
tür. Bunu imaalamtk olan mon
senyor Rufini ırkçılıfın ortaya çıkar 
dıfı ahllld n entelektüel manzara 
ka11ısında Papanm duyduğu teenürü 
kaydediyor. Mektub rektörlerin, tale
belerini ve bu itibarla da katolikliğin 
bütün entelektüel unsurlarını karşı
sında teyakkuza sevketmeleri icab e
den hatl.lı ft tehlikeli "aelds telkin"l 
itaret ederek deYam ediyor. 

Bu aıekiz telkin ırkçı doktrinin bir 
hulbuı demektir. Papa, ırkları. Yok
aek ve ...Cı ırklar diye tefrik eden 
ve aplı ırktan k&lelile ımbk&n Ü· 
yan doktrinl reddediyor. Irkı tCfkil 
eden kan oldulunu ve kanm evsafı 

Posta saat lt a kadar tnımbal cibetlne bir adamın ve bir insan topluluğunun 
~==J':~~ :1~. ıiy•t, adlt, fikri MTiyeainl tayin e

decefi netılc:aini reddediyor. Çocuk 
Tren Saatleri 

HQdarpqa'n : Her 1abab l.JO.Her 
aJqam 19.15 n 19.SO 

d• puartell, l*'tembe 
camarteal Toros 

Samsan hattına ıllrat.) 
: Herıün 9,35 (Kayae

ri, Sıvaa, Amasya bu 
hat U.erindedir.) 

Diyarbakır hattı : Herıün 9.35 
Zonguldak battı ı • 15.00 
Kınklı:ale'7e rayotobils • 16.05 

GONDELIK 

Hicri - 1357 
RebiUl'evvel: 10 

S. D. 
Giineı: 4 47 

Rumt - 1354 
Nisan: 2'1 

s. o. 
Akpm: 19 15 

•' terbiyesinin ırk anlay19ına l•tinad et
mesini ve genç almanın. hıristiyan da 
olsa, kendinde hırı.tiyanlı.k d6'manı 
bir cermen zihniyetini inkip.f ettire
cek surette yetiftirilmeai dOfünceei
ni reddedyor. Nihayet "Papa, B. Ro
xnber&1e dıoatlarmın devlete llihi 
bir karakter atfeden ve bu itibarla da 
ona her ferdin mutlak surette itaat 
etmesi lüzumunu, ferdt vicdanın hür· 
riyetini muhafaza edemiyeceiini te
barüz ettiren telikkilerini reddetmek 
tedfr. 

Mecidiyeye sancak verileli 

Herıhalde an,lua'tan bUyük bir te· 
eaOr cluymuı olan ve Avusturya kar· 
dinalinin hareketi nevinden baı n
afiırm ,umuıollno çok iyi kavram" o
lan lratolilrliğin 'ef i, bu ce~yanı fren 
lemek i•temelrtedir. 

h w• *' w 

MedJiye geminne törenle .ancM veriltlifini JIGJllftlftJı· Yaiıar
dalıi ruimJe, tlONUWHtl '°""""'" nral Şiilıra Olıtın taralınJan 

wemi MnCGlit oerilifini, oe MeciJiyenin kahraman erlerinılen bit-.._. •ô«ermelrtetlir. 

Bundan böyle, bütün memleketler· 
deki katolikler ırkçılığı hıristiyanh
ğa ve katoliklife muhalif bir doktrin 
olarak telakki etmek mecburiyetincie 
kalacaklardır. Bunun, reamen ırkçılı· 
ğını ilin etmemif olan İtalya i~in bü
yük bir ehemiyeti olm11acalrtır, fakat 

yirmi sekiz milyon alman katoliği taz 

yik altında bazı alman din adamları
nın zaruri olarak tuttukları durumda 
kaldıkları takdirde katolik birliğin

den çıkmıt. papaya itaatsizlik etmit 
olacaklardır. Hatta bu vaziyetleri, 
Bianark zamanındaki alman katolik
lerinin durumundan daha barla bir 
huaumet karakteri alacaktır. Bismark 
zamanında, Pru91a doktrinlerinin te

siri altında, alman devleti. protestan. 
la, dindar antiromen fakat proteatan 
bir devlet tipi olmak iddiasındaydı. 
Buıtin katolikler, dayanmak ceareti
ni rösterdikleri takdirde alman pro
testanlarından hiç olmuu. bir knmı
nı kendi saflarında bulacaklardır. 

Irkçı - cermanlk zihniyeti ile hıria. 
tiyanlı.k zihniyeti bCSylece, aralarında, 
karakteri yalnıa millt blmıyacak o
lan katt bir möcadele,e ıiritmiıf f/P
rilnUyor. 
Irkçıhfa W. nn!mlmlf bir m8f 

rit milliyetçilikle Hitlu, ikinci ve 
ÜÇÜIKÜ CD&ernMJOD&llerin ~ 

ni de kazanm11 delildir. Ve enternas
yonal hıristiyan zihniyetini, katolik· 
lifi ve yabudi ilemini kendi aleyhine 
tahrik etmittir. 

Uçüncü Rayh için de olsa, bu ka
darı fazladır. Hatırlamak lizımdır ki 
Nevyork bir milyon yahudiaiyle dün
yanın büyük yahudi merkezidir. Ang
lo - aakson zihniyeti derin surette hı
ristiyandır. Vatikanla barıfmı§ olan 
reamt İtalya, altmıt senelik bir kav
gadan sonra, kendisine karşı antluau 
tahakkuk ettirmit olan bir devlete 
yaranmak için bu ihtillfı tazelemek 
niyetinde değildir. Nihayet fransız 
topluluğunun zihniyeti ne kadar 
mümkiinse o kadar az ırkç:dır. Al
manyanın mukadderatı bakımından 

ehemiyeti liyikiyle tebarüz ettiriİe
cek bir manevt kavganın unsurlan 
böylece teıekkül etmektedir. 

İnsanlar arasındaki mücadelelerde 
toplar ehemiyetli bir feydir, biliyo
ruz, fakat top fikre kartı bir ıey ya
pamaz. Ve fikre istinad eden devlet
ler ergeç üstün geleceklerdir. 

"Gerek bu 30 bin sovyet bombardı
man tayyaresi, gerek bu haberin 909-

yet komintern telsiz istasyonuna atfı, 
tamamiyle uydurmadır. Komintem 
istasyonu böyle bir haber vennemif
tir ve esasen vermez de. Bu haberin 
Roma'da bulunan maltlm ''İrs,, telsiz 
istasyonundan çıktığına şüphe yok· 
tur. Bir müddettir bu "İrs., telsiz is
tasyonu gtlya komintern veya Sovyet 
Rusyadan gizli diğer herhangi bir is
tasyon tarafından neşrediliyormuşça
sına bir takım uydurma ve tahrikatçı 
haberler verme1<tedir. 

Çekoslovak komünist partisinin ga
zetesi olan "Rotefane,, ifte "ln,, is
tasyonunun tahrikitçı faşistleri tara
fından bu suretle yanlış bir haber 
ne1retmeğe ~kolunmuştur. 

Amerika hakkında beslenen 
saç~a sapan kanaatler 

• 

Bir avrupah Amerikayı nasıl 
bir memleket olarak tahayyül eder? . 

Avrupada yeni dünyaya dair aklın 
ve havsalanın alamıyacağı teyler •öy
lendiği muhakkaktır. Birlefik Ameri
ka halkı hakkında Avrupada ileri ıü
riilea yanht mütalealardaıı buılarmı 
aayabm ela ibl'et alm: 
Amerikalılarm yedikleri ,eylerin 

hep1i, teneke kutu içindedir. 
Amerikalıların çotu yGa katlı a· 

partmanlarda ikimet ededer. 
Hodgtm kimseler oldukları için, a

medkah kadınları haftan çıkarmak 
güçtür. Fakat yalnız seyahate çıktık
ları nman kendilerini aerbea\ hw.et
mekte ve erkek al1kad&f bulmakta. 

Çok zaman, yalnız Rogibi oynamak 
ft kur yapmakla vakit geçirildiğin
den. Amerika Univel"litelerinde he
men hemen hiç bir fey öirenileme
mektedir. 

Polisle gangsterler arasında sokak 
çarpıflll&ları alelAde ve her gün görü
len vakalardandır. Tam gece uykusu
na dalındığı bir anda pencerenin al
tında makineU tüfek gürültüsünü 
ititmek hiç bir fevkalldeliği ifade et
mez. Sokakta öldUriilmüıt bir imanın 
nakledildiğine sık aık raetlanır, fa
kat halk, buna hiç aldır" etmez. 

defa kansından ayrılmıştır. 
Amerikalı mühendisler isrihell .. 

resiyonaligasyon işlerinde çok ve
rimlıidirler; fakat pek ender olarak: 
yeni bir teY icad edebilirler. 

Amerikan erkeii, katı yürekli, ro
mantikten ant.mu, materyalist bir 
insandır. 

Amerikan erkeji son derece aanti• 
mantal olduğu için romantik bir bi· 
kiyeye derhal sahih imif gibi inanır. 

Amerika·· kadını güzeldir. 
Amerikalılara atfedilip de Avrupa· 

hların inandıkları daha bir çok ,eyler 
vardır. İnsan, basma kalıp hükümleri. 
Amerikalıların Avrupahlıar hakkında
ki acayip dü,ünceleriyle mukayese 
edince bir fikir edinebilir: Mesel&. 
bütün Fransızlar karılarına ihanet e
derler, yahud tekmil İtalyanlar pn 
yapabilirler. Bu da ayrı bir fasıldır. 

Amerikada ne sanat ve ne de aanat
kir vardır. 

Hiç bir Amerikan kadını yemek pi- 1 

'innMini bilmu. Şayed bundan anla
yan. bir kadın çıkınıı bile olsa, kıy
metı yoktur; çiinkü, Amerikada ağzı
nın tadını bilen yoktur. 

Amerikan otomobilleri 0 kadar U· 

cuzdur iri, tamire bile değmez. Eeki 
bir guete ~ibi tutulup atılır. 
Amerikalılar Venediğe geldikleri 

zaman, aeyllbın ne vakit olduğunu 
aorarlar. 

Amerikalıların çoğunda kızılderili
lerin kanı vardır. 

Amerikalı erkekler, sırf karılarına 
pırlantalar, yatlar satın almak, dünya 
ıeyahatma çıkmayı temin etmek için 
heyecanlar çahtırlar. 

Amerikadaki hayat malrinelepif 
olduğundan can sıkıcıdır. 

Dünkü çapraz kelimelerin 
halledilmiş tekli 

Amerikalıların çolu milyonerdir. 2 ~4--+---+~ 
Fakat hepsi de çok zencindir. 3 
Amerikalılarm çoğu çılgındır. L--i---+-

Amerikalı bir erkek eve girince ba· ~ 
tmdan ppk•mı çıkannaz ve oturun- 5 
ca da bacaklarmı maunın üzerine U• 6 
satır. 1---+--

Amerikada bir bona paniti çıkınca, 1 
binlerce kiti kendini apartmanlarının 1 
çatılanndan solrafa atmakUıdır. 

Kültürlü •e medeftl ..,.rlkalılar , __ ..._'""""'-'---'--"-....L
yok değildir aım. bunlar Avnapada 
Y&fllDBlrtadırlal'. 

Soldan Safa Ye Yukarıdan Aşalı : 
1 • 

0
Makodonyada buyük bir elen ıehrl 

2 - Him - yaıanın kıululmıt ıekli. Amerikalılar her teJİ 1erler. 
Amerikalılar her ,eyi i91biUrler. 
Amerikalılar her ıeye •e husua.iyle 

kendilerine eeld &ıltadlardan. eeld mo
bilya 'ft tat"lbden blıhleclllinee d-rtlal 
inanırlar. 

Bel' ~ ... -llflllıbef . 

S.. İki madeni erimiı kalayla perçini .. 
mek. 

4 • Bir erkek ismi - kocası olmüı lıcadm. 
5 • Yüz santim. 
6 - Maamele - bir not • İliç. 
7 - Kural - bura delil • 
1- Çekirdekli bir menim 7cmi1i, 
9 - TebrHı: etmek. 
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RE SMİ İLAN LA R 
lıyan perşembe günü saat 11 de Anka
rada dahiliye vekaleti binasında top
lanacak belediyeler imar heyetince 
yapııacaKtır. 

4 - ~ksiltmeye girebilmek için is
teklilerin aşağıda yazılı teminat ve 
vesaiki aynı gün saat ona kadar ko
misyon reisligine teslim etmiş olmala
rı lazımdır. 

· · <;Boylndirhk Bakanhoı 

Betonarme köprü 

inşaatı 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme 

Nafıa Vekaleti Samsun Su l§leri 
Sekizinci Şube Mühendisliğinden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş : 

Samsun - Çarşamba şosesinin 17 ci 
kilometresinde, Hamzalı bataklıkları 
ana kanalı üzerinde yaptırılacak be
ton arme şose köprüsünün inşaatıdır. 
Keşif bedeli (15423.80) lira olan bu 

l~ 1-5-938 tarihinden itibaren (21) gün 
müddetle eksiltme•" çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme 23-5-938 tarih.ine rast
lıyan pazartesi günü saat ıs de Sam
sun su işleri sekizinci şube mühen
disliği binasında eksiltme komisyo
nu odasında vahidi fiat üzerinden ka· 
palı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi. 
mukavele projesi, bayındırlık işleri 
genel şartnamesi, fenni şartname ve 
projeleri ( 78) kuruş mukabilinde 
Samsun su işleri sekizinci şube mü
hendisliğinden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin ( 1156. 79) liralık muvakkat 
teminat vermesi ve on bin liralık 
köprü işlerini teahhüd edip muvaffa. 
kiyetlet bitirdiğine ve bu kabil nafb 
işlerini başarmakta kabiliyeti olduğu
na dair nafia vekaletinden alınmış 
müteahhitlik vesikası ibraz etmesi, is
teklilerin teklif mektublarını ikinci 
ci maddede yazılı saatten bir saat ev
veline kadar su işleri sekizinci şube 
mühendisliğine makbuz mukabilind~ 
vermeleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul e
dilmez .. 

5 - lşi üzerine alan müteahhit 
yüksek vekaletçe ihalenin tasdik o
lunduğu kendisine yazı ile tebliğ edil
diği tarihten itibaren (15) gün içinde 
muvakkat teminatını kati teminata ib
lağa ve aynı zamanda mukaveleyi no
terlikten tescile mecburdur. 

(2414-1276) 

ıucük menderes islah 

sahasında inıaal 

Nafıa Vekaletinden : 

Eksiltmeye konulan iş: 

2532 

1 - Küçük Menderes ıslah sahasın
da yapılacak büyük şüt, Başyatak ba
şındaki şüt ve (5) küçük köprü inşa
ati, keşif bedeli (213.989) lira (42) ku
ruştur. 

2 - Eksiltme 20.5.938 tarihine ras
layan cuma gün üsaat 15 de nafıa ve
kaleti sular umum müdürlüğü su ek
siltme komisyonu odasında kapalı 

zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler: Eksiltme şartname
si, mukavele projesi, bayındırlık işle
ri genel şartnamesi, fenni şartname ve 
projeleri . (10) lira (70) kuruş muka
bilinde sular umum müdürlüğünden 
alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (11949) lira 47 kuruşluk mu
vakkat teminat vermesi ve (50) bin li
ralık nafıa su işlerini veya buna mu
adil nafıa işlerini taahhüd edip mu
vaffakiyetle bitirdiğine ve bu kabil 
nafıa işlerini başarmakta kabiliyeti 
olduğuna dair nafıa vekaletinden a
hnmıs müteahhidlik vesikası W:ıraz et
mesi, - isteklilerin teklif mektublarınr 
ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar sular umum müdürlü · 
ğüne makbuz mukabilinde vermeleri 
lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edil-
mez. (1217) 2492 

Yapı işleri ilôn ı 
Nafıa Vekt,letinden 

ı. Eksiltmeye konulan iş : Ankara 
yüksek ziraat enstitüleri kanalizasyon 
inşaatıdır. 

Keşif bedeli 5168 lira 50 kuruştur. 
2. Eksiltme 13.5.938 cuma günü saat 

15 de nafıa vekaleti yapı işleri eksilt· 
me komisyonu odasında açık eksiltme 
usuliyle yapılacaktır. ' 

3. Eksiltmeye girebilmek için istek
lilerin 388 liralık muvakkat teminat 
vermeleri ve bu işe girebileceklerine 
dair yapı işleri umum müdürlüğünden 
alınmış ehliyet vesikası göstermeleri 
lazımdır. 

4. Eksiltme şartnamesi ve buna mü 
teferri evrak 26 kuruş bedel mukabi· 
linde yapı işleri umum müdürlüğün-
den alınabilir. (1194) 2443 

A. Levazım Amirliği 

7000 kilo tavuk eti 

a fi nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma K omisyonun dan : 

1 - Ankara garnizon birlik ve mü
esseseleri için 7000 kilo tavuk etinin a
çık eksiltmesi 25 mayıs 938 saat 15 de 
Ankara Lv. amirliği Sa. Al. Ko. da ya
pılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 3850 lira ilk 
teminatı 288 lira 75 kuruştur. Şartna
mesi komisyonda görülür. Kanuni ve
sika ve teminatla komisvonda bulu· 
nulması. (1237) 2517 

50.000 kilo koyun eti 

ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

~ - Ankara garnizon müesseseleri 
için 50.000 kilo koyun etinin pazarlr
~ ında talih çıkmadığından 18 mayıs 
938 saat 15 de Ankara Lv. amilliği sa
cm alma komısyonunda pazarlıkla ek
.,;ı tmesi yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 22500 lira ilk 
teminatı 1687 lira 50 kuruştur. Şartna
mesi komisyonda görülür. Kanuni ve
sika ve teminatla komisyonda bulu-
nulması. (1223) 2516 

Yogurt ah nacak 
Ankar a Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - İstanbul levazım amirliğine 
bağlı müessesat için 113316 kilo yo
ğurdun kapalı zarfla eksiltmesi 17 
mayıs 938 saat ıs te Tophanede İstan
bul levazım amirliği satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

2 - Hepsinin tahmin bedeli 18130 
lira 56 kuruş i lk teminatı 1359 lira 79 
kuru~tur. Şartnamesi komisyonda gö-
rülür. Yoğurdun hepsi bir müteahhi
de verilebileceği gibi Anadolu ciheti, 
Rumeli ciheti ve Sur harici olmak ü -
zere üç grupa da ayrılabilir. İstekli -
lerin kanuni vesikalarile beraber tek -
lif mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evel komisyona vermeleri. (1252) 

2518 

Sığır eti ahnacak 
A nkar a Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 

1 - Lüleburgaz tümen merkez bir
likleri için 190.000 kilo sığır etinin 
kaplı zarfla eksiltmesi 19 mayıs 938 
saat 11 de Lüleburgaz tümen satın al
ına komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 57.000 lira 
ilk teminatı 4100 liradır. Şartnamesi 
komisyonda görülür. İsteklilerin 938 
senesine aid ticaret odası vesikalarile 
ihaleden bir saat evel teklif mektubla 
rmı komisyona vermeleri. (1265) 

2523 

Sade yağı olanacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ma Komisyonundan : 

1 - Pınarhisar garnizonu için 18000 

Alpullu için 12000, Vize için 12000 ki

lo sade yağı kapalı zarfla eksiltmesi 

20 mayıs 1938, Pınarhisar saat 16, Al· 
pullu saat 11, Vize saat 15 de Vize tü
men satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

2 - Pınarhisarın muhammen bede
li 17100 lira, Alpullu ve Vizenin 10800 
lira, Pınarhisar ilk teminatı 1283 lira, 
Al pullu ve Vizenin 810 liradır. Şart
namesi hergün komisyonda görülür. 
Teklif mektuplarının belli saatlerden 
bir saat eveline kadar komisyona ve-
rilmesi (1305) 2629 

Pirine ahnacak 
Ankara Levazrm Amirliği Satm 

Alma Komisyonunda n 

1 - Ankara garnizon müesseseleri 

için 70000 kilo pirincin pazarlığında 

talip çıkmadığından 19-mayıs-938 sa
at 15 de pazarlıkla eksiltmesi Ankara 
levazım amirliği satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 14000 lira ilk 
teminatı 1050 liradır. Şartnamesi ve 
nümunesi komisyonda görülür. Kamı
ni vesika ve teminatla komisyonda bu-
lunulması. (137 S) 2769 

M. M. bakanhğı 

100 takım muhabere 
ah nacak 

A - 2490 saydı kanunun 16 ve 17 
inci maddelerine uygun 450 liralık 

muvakkat teminat, 

fil aması 
M. M. V ekaleti Satın.alma K o. 
Açrk eksiltme ile 100 takım muha

bere filaması satm alınacaktır. İlk te
minatı 112,5 liradır. Eksiltmesi 
23. 5. 938 pazartesi günü saat 11 de
dir. Şartname ve numune M. M. V . 
satın alma Ko. da görülür. Eksiltme
ye gireceklerin ilk teminat ve 2490 
sayılı kanunun 2, 3. maddelerinde ya
zılı belgelerle birlikte muayyen gün 
ve vakitte M. M. V. satın alma ko
misyonunda bulunmaları. 

(1325) 2665 

Hangar yaptl rılacak 
M. M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - lzmir tayyare alayında yaptırı

lacak bir çift (F 1 tipi hangar inşaatı 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Keşif bedeli (252.901.25) iki 
yüz elli iki bin dokuz yüz bir lira 
yirmi be~ kuruştur. 

3 - Eksiltme 23 mayıs 1938 pazar
tesi günü saat 15 dedir. 

4 - İlk teminat (13.866,05) on üç 
bin sekiz yüz altmış altı lira beş ku
ruştur. 

S - Keşif proje ve şartnameler 12 
lira 65 kuruşa M. 'Nl. V. satın alma 
Ko. dan alınır. 

6 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
idari şartnamenin 4 üncü maddesinin 
(F) fıkrasında yazılı vesikalarla bir
likte teklif mektublarını eksiltme sa
atından behemehal bir saat evveline 
kadar M. M. V. satın alma Ko. na ver-
meleri. (1296) 2618 

Pavyon ve komulanhk 
binası yaptırılacak 

M . M V ek a leti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1 - l zmir tayyare alayında yaptı-
rılacak al tı a det erat pavyonu ile bir 
komutanlık binası inşaatı kapalı zarf
la eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu inşaatın hepsinin keşif be
deli (201.55S,ll) iki yüz bir bin beş 
yüz elli beş lira on bir kuruştur. 

3 - Eksiltme 17 mayıs 938 salı gü
nü saat ıs de Ankarada M. M. V. sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - İlk temnat (13.577,76) on üç 
bin beş yüz yetmiş yedi lira yetmiş 
altı kuruştur. 

5 - Keşif, proje ve şartnameler 10 
lira 08 kuruşa M. M. V. satın alma ko. 
dan alınır. 

6 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncü maddelerinde yazılı belgeler
le idari şartnamenin dördüncü mad
desinin (F) fıkrasında yazılı belge
lerle birlikte teklif mektublarını iha
le saatmdan behemehal bir saat evve
line kadar Ankarada M. M. V. satın 
alma komisyonu riyasetine vermeleri. 

(1209) 2490 

Tarsusta a(llacak arteziyen 
araıt1rma kuyusuna aid eksiltme 

Dahiliy .! Vekaletinden : 

Tarsusa 2.5 kilometre mesafede bu
lunan Berdan çayı vadisi üzerinde 
mevcud 50 metrelik kuyunun 75 metre 
daha derine indirilmesi kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

1 - İşin muhammen bedeli 6000 lira
dır. 

2 - İstekliler bu işe aid şartnameyi 
bilabedel dahiliye vekaleti belediye
ler imar heyeti fen ~.efliğinıden alabi
ler. 

3 - Eksiltme 26-5-1938 tarihine rast 

B - Kanunun tıayi.n ettiği vesika
Lar. 

5 - Teklif mektubları ihale günü 
saat ona kadar makıbuz mukabiLinde 
komisyon reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mek
tublarmm iadeLi taahhüdlü olması ve 
nihayet bu saate kadar komisyona gel
miş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
istiyenlerin belediyeler imar heyeti 
fen şefliğine müracaat etmeleri. 

(1360) 2767 

Muğla içme suyu inıaat ve 

tesisall eksiltmesi 
Dahiliye Vekaletinden : 

Muglaya 4.5 kilometre mesafede 
Şemsettın menbaınm şehre isaıesı su 
aeposu inşası ve şehir tesisatı ile mu
teterri iş.ıerin yapılması kapalı zartla 
eksıltmeye çıkarılmıştır. 

1 - ışın muhammen bedeli 98582 
1.ira 47 kuı uştur. 

2 - lstehuı.er bu işe aid şartn .. me
me, pro1e ve sair evrakı 493 kuruş mu
Lalıuınae dahiliye vekaleti beıedıyeler 
imar heyeti ten şeUıgınden aıauilir
ler. 

3 - Eksiltme 31. mayıs. 1938 tarihi 
ne rastlıyan salı güniı saat 11 de An
karada oahıliye ven:aıeti binasmcıa top 
lanacak belediyeler imar heyetince 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin aşağıda yazılı teminat ve ve
saiki aynı gün saat ona kadar komis
yan reisliğine teslim etmiş. olmaları 

lazımdır. 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 
inci maddelerine uygun 6179 lira 12 
kuruşJuk muvakka tteminat, 

B - Kanunun tayin ettiği vesika
lar. 

C - Kanunun dördüncü maddesi 
mucibince eksiltmeye girmeye bir 
mani bulunmadığına dair imzalı bir 
mektub, 

D - Bel ediyel er imar h eyeti fen 
şefliğinden münakasaya girmek için 
alacakları vesika. 

S - Teklif mektublarr ihale günü 
saat ona kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mek
tublarınm iadeli taahhüdlü olması ve 
nihayet bu saate kadar komisyona gel
miş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
istiyenlerin belediyeler imar heyeti 
fen şefliğine müracaat etmeleri. 

(1359) 2766 

-

. ·.Ankara · Be,ediyesi 

Satılık hurda borular 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Su idaresi ambarında mevcud 
tahminen üç ton hurda font boru par
çalarına istekli çıkmadığından açık 
artırması on gün uzatılmıştır. 

2 - M uhammcn bedeli 106 liradır 
3 - Muvakkat teminatı (8) liradır 
4 - Şartnamesini görmek isteyen· 

lcrin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 17 mayıs 938 salı günü 
saat on uçukda belediye encümenine 
müracaatları. (1371) 2739 

Kirahk dükkanlar 
Ankar a Belediyesind "n : 

Halde 27, 28, 37, 33, 47, 49, 65, Sa
manpazarında 26/ 1, 24/ 2, 22/ 3, 20/ 4, 
Koyunpazarmda 2, Samanpazarmda 
1815, Saraçlarda 38, Atpazarmda 
24/ 23, 116/ 20 numarah dükkanlara is
tekli çıkmadığından açık artırmaları 
on gün uzatılmıştır. 
Şartnamelerini görmek isteyenlerin 

her gün yazı işleri kalemine ve is· 
teklilerin de 17 mayıs 938 salı günü 
saat on buçukta belediye encümenine 

----------------'müracaatları. (1373) 2741 

Kirahk 
Beled iye imar Müdürlüğünden: 

Cinsi Mahallesi Sokağı 

Kağir Eski yangın Mechul 

hane yeri asker So. 

.. .. " 

evler 

No: Sı 
15 

o 

Bir Senelik. Mu. fc. 
912 Lira 

891 .. 
ı - Yukarıda yazılı haneler 1 - 6 - 938 tarihinden 31-S-939 tarihine kadar 

bir sene müddetle icara verilecektir. 
2 - Talipler şartnameyi görmek üzere her gün imar müdürlüğüne müra· 

caat edebilirler 
3 - Muvakkat teminatı muhammen bedellerin %7.50 dir. İhalesi 16-5-938 

pazartesi saat 9 da imar müdürlüğü alım satım komisyonu huzurunda yapı

lacaktır. 

( 1263) 2522 

Adliye bakanhğ·ı 

Benzin ahnacok 
Adliye Vekaletinden : 

Vekalet bineık otomobilinin 938 ma
li yrlı ihtiyacı için asgari 400 azami 
500 teneke benzin açık eksiltme ile a
lınacaktır. 

1 - Eksiltme 2.6.938 tarihine tesa
düf eden perşembe günü saat 15 de 
temyiz binasmda vekalet levazım ve 
daire müdürlüğü odasında toplanan 
komisyonda yapılacaktır. 

2 - İstekliler bu hususa aid şartna
meyi vekalet levazım ve daire müdür
lüğünden her zaman parasız alabilir
ler. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 
2 - 3 cü maddelerindeki şeraiti haiz 
bulunmaları şarttır. 

4 - Beher tenekesi 332.5 kuruştan 
mecmuu için 1662.S lira bedel tahmin 
edilmiştir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin mu
harmnen bedelin % 7 ,5 ğu olan 124 lira 
69 kuruşun nakden veya 2490 sayılı ka
nunda kabul edilen tahvilatı mal san
dığına teslim ederek alacakları san
dık makbuzlariyle birlikte eksiltme 
komisyonunda hazır bulunmalarr ilan 
olunur. (1281) 2617 

Müteahhit nam ~e hcıabma 1 
Ton Difenik~min 2 Ton Sgnlralit 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür 
lüğü Satın Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (8100) lira o
lan yu karrda mikdarı ve cinsi yazılı 

malzeme Askeri Fabrikalar umum 
müdürlüğü satın alma komisyonunca 
22 haziran 1938 çarşamba günü saat 
15 de kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyon
dan verilir. Talihlerin muvakkat te· 
minat olan (607) lira (50) kuruşu ha
vi teklif mektublarmı mezkur günde 
saat 14 de kadar komosyona vermeleri 
ve kendilerinin de 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3. ItJ.addelerindeki vesaik
le mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (1298) 2590 
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Demir satın alınacak 
P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
1 - İdare ihtiyacı için 75 ton 

40 X 45 ebadında U. maktalı demir 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bedel (13SOO), mu
vakkat teminat (1012,S) lira olup ek
siltmesi (26) mayıs 938 perşembe gü
nü saat (15) de Ankarada P. T. T. u
mum müdürlük binasındaki satın al· 
ma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubunu, ka
nuni vesaikle beraber müteahhidlik 
vesikasını ve teklif mektubnu muhte
vi kapalı zarflarını o gün saat (14) e 
kadar mezkur komisvona verecekler
dir. 

4 - Şartnameler, Ankarada P. T. 
T. levazım, İstanbul Beyoğlunda P. 
T. T. ayniyat şube müdürlüğünden 
parasız verilir. (931) 1949 

I0-5-1938 

luqunlu kablo ılınacak 
P. T. T. Levazım Mii,dürlüğünden: 
1 - İdare ihtiyacı için SOOO metre 

üç nakilli ku~unlu kablo, açık eksilt· 
meye konmuştur. 

2 - Muhammen bedel (12SO), mu
vakkat teminat (93,75) lira olup ek
siltmesi 26 mayıs 938 perşembe günü 
saat (11) de Ankarada P. T. T. umum 
müdürlük binasındaki sa.tın alma ko
misyonunda yaprlacaktrr. 

3 - !stekliler, muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubu ve kanu
ni vesaikle o gün saat (11) de mezkur 
komisyona müracaat edeceklerdir. 

4 - Şartnameler, Ankarada P. T. 
T. levazım, İstanbul Beyoğlunda P. 
T. T. ayniyat şube müdürlüğünden 
parasız verilir. (929) 1947 

130 ton kok kömürü ahnacak 
Ankara Merkez Hıfzıssıhha Mü

essesesi Satın Alma Komisyonwı
dan: 

1 - Müesseseye muhammen bedeli 
3380 lira olan 130 ton kok kömürü 
14.S.938 cumartesi günü saat 11 de açık 
eksiltme ı-.uretiyle satın alınacaktır. 

2 - İştirak etmek isteyenlerin % 
7 .5 üzerinden muvakkat teminatı hu
dud ve sahiller sıhhat umum müdür
lük veznesine yatırmaları lazımdır. 

3 - Şartname her gün müesseseden 
parasız temin edilir. ( 1220) 24S7 

Düz beyaz kanavi~e ahnacak 
İnhisarlar Um um Müdürlüğün

den : 
1 - Şartname ve nümunesi muci

bince 250.000 metre düz beyaz kana· 
viçe pazarlıkla satın alınacaktır. 

II - Pazarlık 13.V.938 tarihine ras
layan cuma günü saat 14 de Kabataşta 
levazım ve mübayeat şubesindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

III - Şartnameler parasız olarak 
her gün sözü geçen şubeden ve İzmir 
başmüdürlüğünden alınabilir. 

I V - İsteklilerin pazarlrk için tayin 
edilen gün ve satte % 7.5 güvenme pa

ralariyle birlikte yukarıda adx geçen 
komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(2351/1229) 2463 __ _ 

Muhtelif • 
ınşaat 

inhisarlar Umum Müdürlüğün
den : 

1 - Erzurum inhisarlar başmüdür
lüğüne bağlı Malazgirt kazası dahi
linde Sarayak tuzlasında 7211 lira 98 
kuruş keşif bedelli bir. idarehane, 
3325 lira 22 kuruş keşif bedelli bir ça
tı altında ikişer odalı iki aile evi ve 
5801 lira 77 kuruş keşif bedelli 600 
tonluk bir tuz anhan inşaatı 25. 4. 938 
tarihinde ihale edilemediğinden yeni
den kapalı zarf usulile toptan eksilt
meye konmuştur. 

II - İhale 18/ V / 938 tarihine rast
lıyan çarşamba günü saat 14 te Erzu
rum inhisarlar başmüdürlüğünde mü
teşekkil komisyonda yapılacaktır. 

III - Eksiltmeye girebilmek için 
isteklilerin 122S.42 lira muvakkat te
minat parası vermeleri lazımdır. Porsölen fincan alınacak 

IV - Keşif, şartname ve projeler 
P. T. T. Levazım Müdürlüğünden : 82 kuruş bede! mukabilinde İstanbul
! - İdare ihtiyacı için 50.000 aded da inhisarlar umum müdürlüğü tuz 

2 No. lu porselen fincan kapalı zarfla fen şubesile Erzurum ve Ankara baş-
eksiltmeye konmuştur. müdürlüklerinden alınabilir. 

2 - Muhammen bedel (12500), mu· V - Eksiltmeye girebilmek için is-
vakkat teminat (937,5) lira olup ek- teklilerin müteahhidlik vesikasını ve 
siltmesi 25 mayıs 938 çar-şarnba günü on bin liralık buna benzer inşaatı iyi 
saat (15) de Ankarada P . T. T. umum bir surette yaptıklarını isbat edecek 
müdürlük binasındaki satın alma ko- vesikaları ibraz etmeleri şarttır. Ve 
misyonunda yapılacaktır. isteklilerin münakasa ve ihale kanu-

3 - İstekliler muvakkat teminat nunda gösterilen şeraiti ve evsafı ta
makbuz veya banka mektubunu, kanu· mamen haiz olmaları lazımdır. 
ni vesaikle beraber müteahhidlik ve· VI - Teklif mektubları mumla 
sikasını ve teklif mektubunu mubte· mühürlü olduğu halde yukarda ikinci 
vi kapalı zarflarını o gün saat (14) maddede yazılı saatten bir saat evel 
e kadar mezkur komisyona verecek- Erzurum inhisarlar başmüdürlüğü 
lerdir. eksiltme komisyonu başkanlığına 

4 - Şartnameler, Ankarada P. T makbuz mukabilinde verilecektir. 
T. levazım, İstanbul Beyoğlunda P . Posta ile gönderilecek mektubların 
T. T. ayniyat şube müdürlüğünden bu saatte komisyonda bulunmaları la-
parasız verilir. (930) 1948 ı zımdır. Postada olacak gecikmeler 
------- kabul edilmez. (2437 / 1272) 2528 

Tuz nakliyatı 
İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

1 - İdaremizin Çamaltı Tuzlasından şartnamesi mucibince eksiltilip artı· 

rrlmak üzere : 
A - Karadeniz anbarları için 
B - Akdeniz ve Adalar denizi anbarları için. 
C - Marmara denizi ve İstanbul anbarları içirı 

23.000 Ton 
16.000 Ton 
15.000 Ton 

54.000 

ki ceman S4.000 ton tuzun nakli pazarlık usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
II - Pazarlık 16 - 5 - 938 tarihine rasthyan pazartesi günü saat 14 de Ka

bataşta levazım ve milbayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
III - Şartnameler parasız olarak her gün İnhisarlar U M. levazım ve mü

bayat şubesiyle İzmir, Ankara başmüdürlüklerinden alınabilir. 
IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7.S güvenme 

paralariylc birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur .. 
(2439-1273) Z.529 
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Onnan Genel Komutanlık Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Orman koruma genel komutan 
Irk kıtaları ihtiyacı için 8000 metre 
yatak ve yasdıklık bezin açık eksilt
me ile ihal~i 25.5.938 çarşamba günü 
saat 13 Ankarada Yenişehirde komu
tanlık binasındaki satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli bii: metresi 
38 kuruş muvakkat teminatı 228 lira . 

3 - Şartnamesi her gün parasız 
olarak komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin muvakkat teminat 
makbuzu ve şartnamesindeki vesika 
larla ihale gün ve saatinde komisyona 
müracaatları ilan olunur. (1388) 

2785 

. Vilôyetler 
Hapisane binası yıkhnlacak 
İstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 

Kapalı zarf usulile eksiltmeye ko
nulan (22959,35) lira keşif bedelli İs
tanbul umumi hapishane binası yıkıl
masının 2. 5. 938 pazartesi günü saat 
15 te ihalesi yapılmak üzere ilan edil 
miş ise de yapılan tenzilat mikdarı 

haddi itidal görülmemiş olduğundan 
bu işin 2490 sayılı kanunun 31 inci 
nıaddesi mucibince yeniden eski şart 
lar dahilinde kapalı zarf usulile eksilt 
rpeye çıkarılması ve eksiltmenin 3. 6. 
938 cuma günü saat 15 te nafıa müdür 
lüğünde yapılmasına karar verilmiş 
tir. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık iş 
leri genel ,hususi ve fenni şartnamele 
ri, proje, keşif hülasasile buna müte 
ferri diğer evrak dairesinde görüle 
cektir. 

Muvakkat teminat (1722) liradır. 
İsteklilerin teklif mektubları ve en 

az (15.00Q) liralık bu işe benzer iş 
yaptığına dair Nafıa Vekaletinden a 
lmmış ehliyet ve 938 yılma aid ticaret 
odası vesikalarını havi kapalı zarfla 
rını 3. 6. 938 cuma günü saat 14 e ka 
dar nafıa müdürlüğüne vermeleri. 

(2631/1381) 2781 

Ekmek münakasası 
Samsun C. Müddei Umwniliğin

den.: 
Saınsun merkez ceza evinde bulunan 

ınalıkılm ve mevkuflar için halis buğ
day unundan yapılacak üçüncü nevi 
e.kmek ihtiyacı yüz bin kilodan ibaret 
olup 8-5-938 gününden itıbaren on beş 
gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle 
aşağıdaki şartlar mucibince münakasa 
ya konulmuştur. 

1 - Teklif edilen fiat muvafık gö
rüldüğü takdirde 23-5-938 pazartesi 
günü saat 15 de Samsun C. Miiddeiu 
mumiliği makamında toplanacaık ko
misyon marifetiyle ihalesi yapılacak
tır. 

Z - % yedi buçuk nisbetinde 543 li
ra 75 kuruşluk teminatı muvakkat.e a
lmacaktır. 

3 - Şartname parasız olarak ceza e
vi müdürlüğünden verilecektir. 
4-Teklif mektubları ihale günü o

lan 23-5-1938 pazartesi günü saat 14 e 
kadar kabul edilecekrtir. 2774 

Kereste ahnacak 
Denizli Viliyeti Sıhhat ve içtimai 

Muavenet Müdürlüğünden : 

S. V. 1. M. Vekaletinin muhtelif 
yerlerde yaptıracağı göçmen evleri 
işlerinde kullanmak üzere satm ala
cağı cins ve ebadı fMtnamesinde mu
kayyet 1287 metre mikap mamul ke
reste pazarlrkla alınacaktır. Bu ke
kerestelerin temini i~in vilayetin 
Hayriye ormannından 1980 metre 
mikabı gayri mamul kereste tahsia e
dilmiştir. Bu işi teahhüdc talip olan
lar bedeli muhammeni üzerinde yüz
le yedi buçuk teminat akçesini mal
sandığına yatırmış olması veya bu 
mikdar teminat göstermesi meşrut

tur. Pazarlık Denizli S. t. M. Müdür
lilğünde teşekkUl eden alım satım kcr 
misyonu muvacehesinde 18.5.1938 gü
nü saat 14 de yapılacak ev son pey S. 
!. M. vekaletine bildirilerek alınacak 
mezuniyete göre hareket olunacak
tır. Şeraiti anlamak istiyenler günün
den evel her gün sıhat müdürlilklerin
deki şartname ve ebad listeıine müra-
caatları ilan olunur. 2714 

. Şose yaptırtlacak 
Seyhan vilayeti daimi encüınenin

den: 
1 - Yapılacak iş: Adana - Kozan 

yolunun 3 + 000 - 5 + 000 arasın
daki 2000 metrelik kısmın şosesiyle 
iki menfez inşası 24302 lira 98 kuruş
la kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

2 - İstekliler bu işe aid keşif ev
rakını görmek ilzere Nafıa dairesine 
müracaat edebilirler. 

3 - Eksiltme 18. 5. 938 tarihine 
müsadif çarşamba günü saat 11 devi-

-------- -~---

"ı.; t'l s 
layet daimi encümeninde yapılacak-
tIT. 

.f. - Eksiltmeye girebilmek için 
1822 lira 72 kuruş muvakkat teminat 
~erilmesi ve bu işi yapabileceğine da
ır Nafıa vekaletinden verilmit vcai
kayı ibraz etmesi lazımdır. 

İsteyenler teklif mektublarını 3 ün
cü ttıaddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar villyet daimt encümen 
reisliğine makbuz mukabilinde veril
mesi muktezidir. 

Posta ile gönderilecek tekliflerin 
dış zarfı mühür mumu ile iyice kapa
hlmrş olması lhımdır. Postada ola
cak gecikmeler kabul edilmez. 

(2537/lljS) 2647 

Bir kamyonet ahnacak 
Adana Pamuk Oretme Çiftliği 

Müdürlüğünden : 
İstekli çıkmamış olan pamuk üret 

me çiftliği için milbayaa edilecek olan 
bir adet kamyonetin (2490) sayılı ka 
nunun (43) üncü maddesi mucibince 
16. 5. 938 tarihine müsadif pazartesi 
Adanada ziraat müdürlüğünde müte 
şekkil komisyon huzurunda yapılaca 
ğından isteklilerin miiesseseden şart 
nameyi aldırmaları ve yevmi mezkfir-
da bulunmaları. (1386) 2784 

Kapah zarf usulile 
eksiltme ilônı 

GümÜ§ane Nafıa Müdürlüğün
den: 

1-Ekıiltmeye konulan iş: Gümü§Cl
ne vilayetinin • Pirahmet-Kelkit, Pös
ke, Erzincan yolunda Erzincan hudu
dundan itibaren o+ooo ila 11 +ooo ni
ci kilometreleri arasında yapılacak 
elli adet betonarme, menfez inşaatı o-
1 up bedeli keşfi 26788 lira 26 kuru,
tur 

2 - Bu işe aid şartnameler ve ev-
rak şunlardır : 

A - Eksiltme şartnameıi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Nafia işleri şeraiti umumiyesi, 
D - Tesviyei turabiye ve kağir in-

şaatına aid fenni şartname, 
E - Hususi ,artname, keıif cedve

li, metraj cedveli, proje. 
İstekliler bunları bir lira mukabi

linde Gümüşhane nafia müdürlüğiln
den alabilirler. 

3 - Eksiltme 12-rnayxı-938 perfem
bc günü saat on beştedir. 

.f. - Eksiltme kapalı zarf usuliylc 
yapılacaktır 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 2010 lira muvakkat teminat 
vermesi ve bundan başka ticaret oda
sına kayıdh olduğuna dair o senenin 
ticaret odası vesikasını haiz bulun
ması ve nafia yüksek bakanlığının 

müteahhitlik vesikasını ibraz etmesi 
şarttır. 

6 - Teklif mektubları yukarıda ü
çüncü maddede yazdı saatten bir sa
at evveline kadar GümtitJıane nafia 
müdürlüğüne makbuz mukabilinde ve 
rilmiş olacaktır. Postada vuku bula
cak geçikmeler kabul edilmez. 

2527' 

Çift öküzü alınacak 
Kırklareli iskan Müdürlüğünden : 

ha§ çift ökimi açrk pazallılda. müba
yaa edilecektir. 

Ekeiltme 12 -mayıs- 1938 perşem
be günü aut 14 de vilayet is.kan mil. 
dürlüğiinde toplana<:ak iekAn komie
yonu huz.urunda yapılacaktır. 

Taliplerin o/o7,5 muvakkat teminat
lariyle ve ticaret odaları vesikalariy
le birlikte yukarıda yazılı gün ve sa 
atte komisyona müracaat etmeleri. 
Şartnameler parasrz verilir. 

(2642) 2759 

Yatıh okul inşaatı 
(Muğla - Turgut nahiyesi yatılı 

Okul lnıaat Komisyonu Baıkanlı

ğmdan : 

1 - Kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konulmuş olan (16075) lira (21) kuruş 
keşif bedelli yatılı okul inşaatına is • 
tekli çıkmadığından eksiltme müdde
ti 28 gUn daha uzatılmıştır. 

2 -Eksiltmeye iştirak edebilmek 
için (1205) lira (64) kurut muvakkat 
teminat paraamın köy sandığına yatı
rılmaaı ve Nafıa Vekaletinden alın
mış miiteahhidlik veya vilayet nafıa 
müdürlüğünden alınmış ehliyet vesi
kası gösterilmesi ve teklif mektubları 
nxn ihale saatinden bir saat evel ko
misyona verilmiş olması lazımdır. 

3 - Yapılacak eksiltme layık had
de görüldüğü takdirde, 20. 5. 938 cu
ma günü saat 16 da Lcyne köyünde 
inşaat komisyonunca ihalesi yapıla

caktır. 

4 -Proje, gartname ve evrakı keş
fiyesini görmek ve daha fazla bilgi e
dinme kistiyenler her gün komisyona 
müracaat edebilirler. 2533 

Şehir haritası yaphnlacak 
Ordu Belediyesinden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Yapı 
yollar kanununun birinci maddesi mu 
cibince kasabanın 311 hektarlık kıs
mının hali hazır haritası yaptırla 
caktır. Keşif bedeli 5425 beş bin dörıt 
yüz yirmi beş liradır. 

2 - Bu işe ai<l prtname ve evrak 
şunlardır : 

A - Eksi1tme şartnamesi, 
B - Fennt prtname, 
C - Keşifname, 
D - Haritası yapılacak kısmın et

raf hududları, 
E - Hali hazır haritası yapıl~k 

mahaller tefrik edilerek gösterilen sı
nır haritası. 

İstiyenler bu şartname ve evrakı 
Ankara. İstanbul belediyelerinde gö
rebilirler. Ve Ordu belediyesinden 
bedelsiz olarak alabilirler. 

3 - Eksiltme 2 haziran 938 tarihi
ne rastlayan perıembe günü saat 14 te 
Ordu belediyesi encümeninde yapıla -
caktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklinin 406 lira 78 kuruı muvakkat 
teminat vermesi ve bundan başka aşa
ğıdaki vesikaları haiz olup gösterme 
si lazımdır. 

A - Ticaret odasına kayıdlı oldu-
ğuna dair vesika, 

B - Bu gibi şehir hali hazır harita Vilayet çevresinde iskin edilen ı 
göçmenlere tevzi edilmek üzere 1011 ı_ ____________ _ 

Satılık han 
1'ra.bzon Defterdarlığından : 

Mahallesi 

İskneder P. 

.. 
" 

•• ,, 
" .. 
" 
" ,, 
" 
" ,, 
" 

Sokağı 

Varidat kapı 
Nevi No. 

1.'Ieyan C. Mağaza 67) 
.. •• 69) 

" .. 71) 
73) 

,, Han 75 

" 
Mağaza 77 .. 79 

,, 81 

• " 
83 

Es vak 
" 264 

" " 
266 

" .. 268 
,, 270 

,, .. 272 
,, .. 274 .. .. 278) 

280) 

Tapunun 
tarih No. 

Mayıs 937 161 

,,. 162 

Hududu Hazırası 

Üç tarafı yol bir 
tarafı Nc.mli oğul
larının Cihan ote· 
li ile mahdut •. 

178 Esvak Caddesin • 
de 276 numaralı 
mcdhali var 

,, 163 
.. 164 
" 165 
" 166 
,, 167 
.. 168 
.. 1159 
H 170 
.. 172 
.. 111 
,, 174) 
,, 17 5) 

Kıymeti 
Muhammenesi 

Lira 
25000 

U H 176 " ısı 

" ,, ,, 284 ~ ,, 177 

" " " 276 H 173 
1 - Trabzon Belediye dairesi kar§rsmda ktin Anadolu Hanı naıniyle 

maruf yukarda müfredatı ve C'VAfı yazılı tahtani 18 mağaza fevkani 16 oda 
maa ardiye mii~temil eıbniye bedeli ~inen tediye edilmek şartiyle satıla
caktır. 

2 - İhale 24 Mayt-s 1938 tarihine müsadif aalı günü aaat 16 da Trabzon 
Defterdarlığında yapılacaktır. 

3 - Satış kıapah zarf uauliyle yapılacağın.dan% 7,5 teminat akçesi olan 
1875 liralık teminat mcktubiyle teklif mektupları artırmanın açılma saatin· 
den bir saat evveline saat 15 !IC kadar Defterdarlıkta müteşekkil komisyon 
reisine makıbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönduilenlerde aynx saatte komisyonda bulundu'.t'Ulacaktır. 
Gerek postada ve gerek sair suretlerle vaki gecikmeler kabul edilmiyeıcek· 
tir. 

4 - Fa:ıla izahat almalC ve prtnameyi görmek il~yenlerin Defterdar· 
lığa müracaat etmeleri ilan olunur. .(2630/1382). z.782 

sı yaptığına dair Nafıa V ek!letinden 
alınmış ehliyet vesikası, 

6 - Teklif mektubları yukarda O 
çüncü mad<lede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar Ordu belediyesi daimi 
encümeni riyasetine götürülecek mak 
buz mukabilinde verilecektir. Postada 
vaki gecikmeler kabul edilmez. M ok
tuplarm dış zarfları mühür mumu ile 
iyice kapatılmış olması lazımdır. 

(2628/1380) 2780 

Elektrik tesisatı 
Gönen Belediye Reisliğmden : 
1 - Gönen kasabasının elektrik te

sisatı 50312 lira 43 kunış keşif bedeli 
ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif evrakı, plan ve saire 5 li
ra mukabilin-de belediye dairesinden 
almacaktır. 

3 - Eksiltme 18.5.938 ça~ba gü
nü saat 15 de belediye encümeni huzu
runda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle
dir. 

5 - Muvakkat teminat mikdarı 3773 
liradır. 

6 - Şartnamenin 2 inci maddesinin 
E fıkrası mucibince talihler ehliyet 
vesikalarını göstereceklerdir. 

7 - Teklif mektubları 18.5.938 çar
şamba günü saat 14 de kadar belediye 
reisliğine vet ilecektir. (2332/1227) 

2461 

Amplifikatör tesisatı 
Tarsus Beled.iyesinden: 
. Belediyemizce kapa! ızarf usuliyle 

bu amplifikatör tesisatı yaptırılacak
tır. Tesisatın muhammen bedeli 1200 
lira olup muvakkat teminat akçesi 90 
liradır. İhale5i 23. 5. 938 pazartesi gü
nü saat 15 de Belediye encümeninde 
yapılacağından isteklilerin şartname
sini belediyemizden aramaları ilan o-
lunur. (2535/1313) 2645 

Atatürk heykeli 
müsabakası 

Gireıun Belediyesinden : 

1 - Giresun vilayet merkezinde di
kilecek Atatürk heykeline aid resim 
ve projeler 25 haz:iran 938 tarihine 
müsadif cumartesi gününe kadar mü
sabakaya çıkarılmIŞtır . 

2 - Heykel ve kaidesi için 40 kırk 
bin lira kadar para sadedilecektir. 

3 - Yapılacak proje ve maketlerin 
büyüklüğü müsabakaya i~tirak ede
cek mütehassısların takdirine bırakıl
mıştır. 

4 - Resim ve maketler müsabaka 
gününe kadar İstanbul güzel sanatlar 
akademisi direktörlüğüne teslim edil
miş bulunacaktır. 

5 - Jüri heyetince birinciliği ka
bul edilen sanatkara 500 be' yfu: ve 
ikinciye 250 iki yüz elli lira mük!fat 
verilecektir. 

6 - Müsabakaya iştirak edecek mil
li sanatkarlar, Giresunun kurtulu' 
savaşındaki durumunu mahallen tet
kik etmek ve heykelin dikileceği mey 
danı bizzat görmek istedikleri takdir· 
de geliş ve gidi' vapur navlunu ile 
<?.iresunda ikamet edecekleri üç gün
luk zaruri masrafları belediyece öde
necektir. Bu para ancak müsabakaya 
iştirak ettiklerini resim ve maketleri 
akademi direktörlüğüne teslim eyle
diklerini mübeyyin alacakları vesika 
üzerine müsabıklara verilecektir. 

7 - Fazla izahat almak istiyenle
rin İstanbul güzel sanatlar akademi
si direktörlüğüne müracaat eylemele-
ri i!An olunur. 2404 

T opo ve:Ka'dastro U. Md. 

Ankara Merkez Tapu Sicil Mu
hafızlığmdan ...._ 

Mehmed Tabak oğlu Hüseyin ve a
nası Habibe ve Hüaeyin kardeşi Ke
rim ve Kerim kızı Haıbibenin varisle
ri Saniye, Ahmet ve Keziban Solfasol 
köyünde Çin Çin mevkiinde tarafları ta 
bak Mesud ve Hüseyin ve arap oğlu 
ve Solfasol yolu ile çevrili bir kıta 
bağ ve gene aynı mevkide tarafları 
yol, Mesud, Kerim ve bağcı cılgası ile 
mahdud diğer bir kıta bağ ve gene 
aynı mevkide 22 mart 331 tarihinde 
Kiyo lı:tan evvel Hüseyin tarafından 
haricen satın alınan tarafları yol, ku
yumcu Hacı Yuvan, tabak Hüseyin ve 
cılga ile çevrili bir kıta bağ ve gene 
Hüseyin tarafından 26 mart 317 tari
hinde berber lbrahimden haricen sa
tın alrnan tarafları tabak Mesud, ta
bak Hüseyin, arap oğlu Hacı ve Sol
fasol yolu ile mahdud bir krta bağın 
se:ıedsizden namlarına tescili için 
muracaat etınişlcrdir. Bu gayri men
kuller hakkında 19. 5. 938 perşembe 
günü öğleden evvel mahallinde vukuf 
er'babı ile hem hududlar hazır olduğu 
halde tahkikat yapılacağından bu yer
ler hakkında tasarruf iddiamda bu
lunanlar varsa resm1 vesikaları ile 
birliktıe tahkikat gününe kadar muha
ıfızlığrmrza veya tahkikat giinil ma
ıhallinde tahkik memuruna müracaatla 
dtira:darını bildirmeleri ve komşula
ırının tahki'k gllnü mahallinde bulun-
maları ilan olunur. 2'Hi0 

-·-
131 (3t1 :ım'.J ~ :] 
Satılık : 

Satılık arsalar - Yenişehirin en mu
Küçük ilôn şartları 

tena yerlerlnde 400 den 2000 metre Dört satırlık küçük iliıılardan : 
murabbaına kadar ebadda imarca par- Bir defa için 30 Kuruş 
sellenmiş ve ucuz fiatla T. 2992 1430 ıtki defa için 50 Kuruş 

ıUç defa için 70 Kuruş 

Sa'blık- 37 model 2 Şevrole 1 Ford fDört defa için 80 Kurus 
acele satılıktır. Bankalar caddesi Çi- f Devamlı küçük ilanların her defası için . 

1

10 kuruş alınır. Mesela 10 defa neşredi-
çen Yurt sokak No. 9 f 'hmet Raif. lccck bir ilan için 140 kuruş alınacaktır. 

2772 Bir kolaylık olmak üzere, her satır. ke-

s .._, k y h' M' lime aralarındaki boşluklar müstesna 
auıı arsa - ef?'"1e ır ımar Ke- 30 harf itibar edilmiştir. Bir küçük ilin 

mal okulu karşsında Ovunluk sokak ve 120 harften ibaret olmalıdır .. 
Yüksel caddesi köşesinde 27 M. cephe- İDört satırdan fazla her satır için aynca 

li 630 M. Murabba-. TL 1477 2786 1.1.~.~:.r::~ .. :~:~:.~·,.,,.,,. .. ,.,,,,,.,.,,. .... , .... 
Sabhk- Yenişehir Cebecide Küçük ı Ki 1 k K ki d d ç k ı . . . ra ı - ava ı ere e e os o-

çapta satılık ınşaata elvenşli arsalar. aky f · k da y ·ı Telefon 
2406 2427 

v a se areti arşısm eşı a~artı -

Satılık - Yenişehir Cebecide irat 
getirir satılık apartnnanlar ve evler Te-
lefon 2406 2428 

Satıhk, kiralık yalı - 1stanbulda 
Sanyerde piyasada en güzel mevkide 
B. Hasib yalısL 12 büyük müzeyyen o
da. Yanındaki 53 Na. ya müracaat. 

2473 

Satılık geniş arazi - Metre 20 K . 
Yenişehire otomobille beş dakika. Yu
karı Ayrancı. Aşağı Öveç. Emniyeti u
mumiyetle tercüman Şefik. 2577 

Acele satılık bağ - Büyük Esatta 
gayet havadar 2 oda bir mutbak ı ahır 
içinde kuyusu 7 dönüm bağ ve 50 adet 
meyva ağacı vardır. Keresteci Hac.ı Ha
lil ağaya müracaat. Tl. 17'49 2703 

manın konforlu orta katı 6 oda hızmet-
çi odaları. İçindekilere müracaat. 2723 

Kiralık - Yenişehir otobüs garajı 
karşısı Ersoy apartımaru telefon 3654. 
3710 2748 

Kiralık- Yenişehir Atatürk uranı 
Ökmen apartnnanı konforlu 2; 3 oda 
möbleli; möblesiz 5 ay kiralıktır. Saat 
10 - 12 müracaat. 2749 

iş verenler : 

Pedalcı ve mücellit - Alınacaktır. 
İyi ücret verilecektir. Kınacı han Çan
kaya matbaasına müracaat . 

2605 

Sablık ev- Yalçın kaya mahallesi 1 İş arıyanlar : 
Bilginler sokağı 24 ve 26 numaralı iki " 
taraflı kapılan ayrr ev satılktır. İçinde- İn§tUl~ ve s~ planlar tanzim, her yer 
kilere müracaat. 2718 den temız tersıın, en kısa zamanda tes

lim edilir. Mektupla posta kutusu 321 
Acele satılık - Çankaya mevkiinde 

Küçük Esat yolu üzerinde 4 yol ağzı 

5500 metrelik bir yer Bankalar caddesi 
terzi Atamer. 2724 

Kiralık: 

Kiralık daire - Mesken, Yazrbane, 
muayenehane, idarehaneye elverişli ve 
konforlu. Adliye 15Arayı karııamda Fa
ik apartımanmda. Kapıcıya milracaat. 

2771 

Kiralık - 4 oda, 1 hol müstakil ant

reli birinci kat. Yenişehir Adakale 18-1 
Rusçuklu Fahri Tl. 37 53 2413 

latanbulda mevsimlik ev anyanlara -
Osman bey tramvay istasyonunda Ko
ket apartmanında 3 numaralı ve tam 
konforlu beş odalı daire mobilyeaiyle 
kiralıktır .. İçindekilere müracaat. 2641 

Kiralık- Apartman daireleri. Yeni
şehir, Atatürk Bulvarı Bakanlıklar oto
büs durağında Çütçi İsen apartmanı. 

2661 

Kiralık- Kayaşta bahçeli kahve ica
ra verilecektir. Yenihal de Altın Kay_ 
nak Su deposuna müracaat. 2683 

Kiralık kat - Kavaklıdere franat 
sefareti karşısında 4 oda elektrik. z h • su, 

ava gazı vardır. Telefon 3843 2700 

Kiralık-Aşağı Ayrancıda Vek!let
lere çok ya.kın. Altı oda, mutfak, ban -
yo ve ~ol. Elektriği ve suyu vardır. Fi-
atı 40 lira. Tel. 2901 2719 

Ankara. • 2730 

. z ·ı .. J~ · "' ayı er ,. ... ~':·-~.~ · 
Zayi- (933 - 934) yılında Konya 

öğretmen okulundan aldığım diploma 
mı kaybettim. Yenisini alacağımdan es.
kisi hükümsüzdür. Davut oğlu Recep 
Ferdi Soyak 2773 

Zayi - Ztilkarneyn'e ait rus lisesin
den alınan ve siyah bir kağida sanlı iki 
ayrı tabakadan ibaret lise şehadetna
mesi Yüksek Ziraat Enstitüsü ile A .. 
kerlik Şubesi arasında kaybolmuştur. 

Bulanın Y. Z. E. de jooloji enstitüsüne 
getirmeleri rica ve getirenin memnun 
edileceği ilan olunur. 2779 

Zayi - Türk Maarif Cemiyeti lisesi 
üçüncü sınıfından aldığnn 10. 9. 937 
~n ve 67 sayılı tasdiknameyi kaybet -
tım. Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. İktısat Vekili Şakir Ke--
sebirin oğlu Tanju. 2777 

Zayi- 803 numaralr muafiyet ruh .. 
satnamesini kaybettim. Yenisini alaca
ğımdan dolayı eskisinin hükmü olma
dığı ilan olunur. Havza - Çeltik mev~ 
inde ·Sekizgöz un fabrikaax sahihlerin • 
den Mahmut Çon 2778 

..ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. - -= SARATOGA : -E Jean Harlov'un en son eseri : -- -........................................ ,. 

Açık arrttırma ve taksitle satıhk tarlalar 
Emlak ve Eytam Bankasından : 

Esas No. Mevkii ve nevi 
23 Ankara Demirlibahçe 

civarında Hatıp ça
yında eski Kozına ye-
ni Bozkurt un fabri-
kası yanındaki tarla 

Yu.k~rı~a me~~ii ve nevi yazılı tar-
la, bırıncı taksıtı peşin .. t b k .. 

d
. .. "' , mu e a ısı 

'(e ı musavı senevt taksitte ödenmek 
üzere aı;ık arttırma usuliyle satıla
caktır. 

İhale, 16·5.938 pazartesi günü saat 

Mikdan Dipozito 
Metre2 T. L. 

5773 578.-

on birde bankamız satış 'Komisyonu 
huzurunda yapılacaktır. İsteklilerin 
o gün dipozito akçesi, hüviyet cüzda
nr ve iki vesika fotoğrafı ile banka· 
mrz emlak servisine gelmeleri. 

(1251) 2503 

~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. --
Türk Hava Kurumu ~ --

25. ci tertip s -
BÜYÜK PİYANGOSU i 

-------------------------------- BiRiNCi KEŞiDE: 11 ·Mayıs· 938 dedir ------- -
~ Büyük ikramiye: 40.000 liradır ... :: - -- -E5 Bundan bqka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık =: 
~ ikramiyelerle ( 20.000 ve 10.000) liralık iki =: = adet mükAfat vardır • • • = 
:5 Şimdiye kadar binlerce kitiyİ zengin eden bu piyango)o S 
§ iştirak etmek suretiyle aiz de taliinizi deneyiniz. =: 
'=illJlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJlllllllllJlllllllllii? 
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Halk Eşya pazaranda şimdiye kadar görülmemiş ucuzklk seıgisi açlldı 
Bilumum giyim ihtiyacınızı son der.ece ucvz fiatlarla temin ede~· • • 

"· '<tsmatbaa atise heğendinnek to•fitle y<1p1hrJ 

Son çıkan yeni plaklar 

ODEON 
Malatyalı Bay Fahri 2102 1 O - Erzincan şarkısı - Ayşem gider su yüzünde 

- Halk şarkısı - Elinde altın şamdan 

Bay Refik Bataran NO. 270211 - Halk şarkısı - Şen olasın Orgüb 
- Halk şarkısı - Manavgat yolları 

Avanoslu Bay SalAhaddin NO ı J02 1 ı -Halk şarkısı - Ak koy~n meler ge~ir 
• - Halk şarkısı - Suya gıcler has gehn 

Erzincanlı Bay Salih 

2 7021] - Erz~ncan şarkısı - Gül koydum gül .. tasr~ 
- Erzmcan şarkısı - Havuz başının g~" 

Urfalı Bay A. M. 

2 70 214 - Urfa Sünbülesi - .HcUiket dideler 
- Urfa tecnisi - Sevdim bu küçük yaşta 

Kanuni Bay Ahmed 

No. 21O2 ı 5 -~~:c:~~m ta~i~unlı:anunla 24~ 

~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllltltllllllllllllllllllllllllttllllltllll~ - ---------- Kirahk bahçeli gazino~ 
- . = 
- Çubuk C. H. Partisinden: - ---:= Çubuk belediyesi binası kar,ısında Halk Partisine aid bir kat ga- = = zino çam fidanı ve çiçeklendirilmiş havuzlu bir büyük bahçesiyle = = 1 haziran 938 senesi iptidasından 31 mayıs 939 sonuna kadar bir se- = 
:= ne miıcldetle açık artırmaya konulmuştur. := = Talihleri şartnamesini görmek ve ihaleye iştirak etmek üzere § 
:= 27 mayıs 938 cuma günü saat 12 den evvel Çubuk Halk Partisine = = müracaat etmeleri ilan olunur. 2679 E 
~llllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

Türk ban kunmuna ispekler 

muaYinleri alınacak 
hoYO kurumu genel merkezinden: 

Türk Hava Kurumu için (150) lira aylık ve seyahatlerde 
(5) lira yevmiye verilmek üzer:e imtihanla ispeker muavin
leri alınacaktır. 

Aranılan vasıflar §Ulllardır: 
A - Memurin kanununun (4) üncü maddesindeki vasıf. 

lan haiz olmak, 
B - Yatı (35) ten yukan olmamak, 
C - Yüksek mektep mezunu olmak (Mülkiye, Yüksek Ti

caret ve lktısat Mektebi mezunları tercih edilir), 
Ç - - Fili askerliğini yapmıı olmak, 
D - Yapılacak tahkikat neticesinde ahlak ve seciyesi mü-

said bulunmak, 
A - Nüfus cüzdanı veya tasdikli kopyesi, 
B - Kendi el yazısiyle tercümeihal hulasa!ı (memuriyet· 
İstenilen vesikalar şunlardır: 

te bulunanlar için resmi vesikalar), 
C - Tahsil ve askerlik vesikası, 
Ç - Törkiyenin her tarafında yolculuğ~ :mütehammil ol

duğuna ve hastalıklı olmadığına dair tam teşekküllü bükü. 
met hastahanesinden alınacak fotoğraflı rapor, 

İmtihan programı: 
A - Ticari hesap, faiz, iskonto, faizli cari hesaplar, 
B - Ticari usul defteri 
C - Hukuki bilgiler, 
Ç - Tahrir, 
fmtihan 20 mayıs 938 saat on l>eşte Ankarada, Türk Ha

va Kurumu merkezinde, lstanbulda, lzmirde Türk Hava 
Kurumu ıubesinde yazılı olarak yapılacaktır. 

istekliler .J'Ukarda yazılı vesikalarla birlikte bir dilekçe 
ile hemen Ankarada Türk Hava Kurumu Başkanlığına mü-
racaat etmelidir. 2513 

BaJ, diş, nezle, grip, romatizma Ye bütün agrRHuzı derhal 

keser, kabnla günde ~ Rte almabifir. Z762 

TARSUSda 
Fabrikatörler tarafından yapdacak 

HASTANE PAVİYONUNUN 
Hususi Eksiltme İlanı: 

Tarsusda yapılacak yirmi yataklı hastane pavyonunun temel tec
rübesi, hesa.batı, betonarme hesabat ve tafsilat ve inşaat resimleri 
de müteahhid tarafından ihzar ve makamatı resmiyeye tasdik etti
rilmek şartiyle bik.ümle yapı teferruatiyle ve anahtar teslimi ola
rak hususi eksiltmeye çıkarılmıştrr. 

Talihlerin 2250 liralık muteıber bir banka kefaletnamesiyle ve 
noterlikten musaddak bir taahhüdname ile 25. 5. 938 tariıhinde saat 
(15) e kadar Tarsusda Çukurova veya Rasim Bey fabrikaları mü

düriyetlerine müracaat veya göndermeleri ve bu müddetten sonraki 
müracaatların kabul edilmiyeceği ilan olunur. 

Bu hususda icab eden malUmatı almak üzere fabrikalara veya 
Mersin Nafıa Müdürlüğüne müracaat olunması 

Müesseselerimiz en muvafık şeraiti havi teklifleri inıtihabda ser-
bestir. 2775 

Saçları 

dökülenler 

KOMOJEN KANZUK 

Saç ekairi 
Saçların dökülmesine ve kepeklen

mesine mani olur. Komojen saçların 

köklerini kuvvetlendirir ve besler. 
Komojen saçların gıdasıdır. Tabii 
renklerini bozmaz, latif bir rayihası 
vardır. Komojcn Kanzuk saç eksiri 
maruf eczanelerle ıtriyat mağazala

rında bulunur. 

LlNIMANTOL KANZUK 
ROMATiZMANIN KATI 

DEVASIDIR 596 

Satıcı memur 
aranıyor 

iyi Fransızca ve Alma.nc.a bi
len bir satıcı memura ihtiyaç var
dır. Akbaya müracaat. Telefon: 
3377 2776 

DIŞ TABiBi 

M. AZİZ TUNÇ 
Pazardan maada"her gün has
talannı kabul ve tedavi eder. 
Adliye Sarayı yanında Sarraf 
Hakkı Apartımanı N o. 1 

~OD 
Paris'in en son modellerinden 
Mevsimin zarif kadın şapkalaıını 

ESKİ NAZİ 
Müessesesi geti-rtmış bulunduğu
nu sayın müşterilerine bildirir. 
Lütfen bir kere ziyaret ediniz. 

Bankalar caddesi No. 27 2674 

Umumi heyet 

toplantısı 

Mahdut mesuliyelli Ankara 

güven yapı kooperatifinden: 
30-nisan-1938 tariıhinde yapılması 

mukarrer bulunan alelade umumi he
yet toplantısında ekseriyet hasıl ol
mamasına binaen keyfiyet 3ô-mayıs
l 938 tarihine müsadif pazartes.i günü 
saat 15 de Sümer Bank umum müdür
lüğü binasında yapılacak olan üçüncü 
içtima tehir edilmiş ibulun.duğunu alet 
usul ilan olunur. 

İdare Meclisi 

MÜZAKERE RUZNAMESİ: 

1 - tdare meclisi raporiyle mura
krblar raporunun okunması. 

2 - Bilinç<> ve karuazrar hesabları
nın tasdiki ve idare meclisi ile mura
kıbların ibrası. 

3 - Müddetleri hitam bulan idere 
meclisi azalarının yerine yenilıerinin 

intihabı. 

4 - 1938 senesi için üç murakıb in-
tihabı. 2764 

iT ----ı 

·~ f ~· . . J 
ULUS -19. uncu yıl.- No: 6025 

İmtiyaz sahibi 
Nureddin Kamil Suner 

Umumi N~şriyatı idare eden 
Yazı işleri Müdürü 
Mümtaz Faik Fenik 

Ulus Basrmevi: Ankara 

. 
YENi 

HASAM J 
ye ALLIKLAll 

Kadınların güzel~.ğini ve ca~ib.:Jcrini z" •a.' l "~irir, Paris ruj ve n'lrk
lan ayarında oldugunu bütu.1 giı.ı:eller tasdik ediyor. 

Mandarin. oranj, ~ler movayen ve zengin çeşitleri 30, lüks 50 kuruftıu. 
Allıklar mandıJrin, briin, blondinet nevileri şaheserdir. 35 kurufıtQC. 

SAN TlllAI CiLAS 
Türkiyenin en mükemmel cilalarrdır. Sedef ve renkleri birer .Ş<lhes .. rdir 

1, 2, 3, 4, 5, renkte ve mandarin nev'i fırçasile şişesi 

Küçük 1 O kuruş, biiyük 20 kuruştur. 
Her yerde Hasan ismini ve macka6ını isteyiniz. 

YA&ff:t • KURACAG uetZ~·fWf.:JS'~a 
rM :,/ 

T.C. 
ZIRA.Kr bMKASI 

Uyan11 · Set 1vetiithvr 
1891 

Başyazarı: A. It.aıı TolreQ.s 

' • 

' 

' . 

47 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli i!JE-ı."'*1· 
Ankatada satış yeri AKBA Kitabcvidir. Senelik abooe 10 lisıa. Sri. . 

SİNEMALAR HALK 
Soaıı.t birb<rinı takıp ed•ror ve h616 sobolı1,,,,.. 
ıou bir •uvv•tl• kolkobılrnck ıç n bıze 16zım 
olOft llıl<ın b r uykuya bir türlu kovu;omıyoruz. BU GECE SAAT 21 de 

BUGÜN BU GECE .. ..... ~ 
lıte burada 

VALIDOLimdodımızo yetişir! 

o.ıv bır kere ıecrübe edınız. Zararsız .,. 

"" rlerı tcskın edıcı olon bu ılO<; uykuwzluOo 
kor}ı ıunııtnıoz hır dcv6dır. 

VAUDOl: domlo, tablet ve hop 

iflcılonde her eczanede ~ 

~._::: 

2396 

Ankara Radiofonik Temsil Grupu 

tarafından 

SEVİL BERBERİ 

Komedi 4 perde 

Gtindüz: 2.45 - 4,45 seanslarında: 

YALNIZ SENİN iÇiN 

Temsi1 do1ayısiyle 6,45 seansı ydrt11I' 

• 

- --- -- -- -- -- -- -- -- --- -- --- --- -- -- -- -- -- -- -- -- --.,auur 

Aşk - Fedakarlık ve hey«an filmi 

NAMUS LEKESl 

Baş rollerde: Sessue Hayakava - Lise 
Delamare 

Seanslar: 2,30 • 4,30 - 6,30 gece 21 de 
Saat 2,30 da tenzilatlı matine 

Fiatlar: 40 - 30 - 20 

Halk Matinesi 12,15 de 
K:ARANLIKT A UÇUŞ 

... 
1 
ti\ 
IO ... 

J ialil N-aci Mıhuoilu. Telefon: -

L U Anafartalar cad. No. 111 Tel: JClll 

• •1.hıJ,oa" Amr.a-ac• · 'i illl 


