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Başmuharrir 1111 
Fransızca Ankara 1063 
Yazı işleri 1062-1063 
İdare müdiirlilğil 1061 
Atölye 1064 

ŞEHİR 
hipodromunda 

22. S. 1938 Pazar saat 16 da 
Ankara ilkbahar at 
yarışlarmm üçüncü 
haftası 

Dün hava şehidlerimizi andık 
..ıı•·····································" . . 
Ata türkün 
gezintileri 

Ankara, 15 ( A. A.) -
Dün Orman Ciftliğinde bir 
gezinti yapmış olan Reisi
cumhur Atatürk bugün de· 
ıehir dahilinde bir miiddet 
gezdikten sonra Anadolu 
Kulübiine uğramışlar ve o 
sırada kulübıe bulunan ve
killerle görüşerek saat 
21.30 da köşklerine dön
müşlerdir. 

Atatürk, kuliibten çık· 
ııkıan sonra o civarda ve 
yol giizergiihın'da topl.an· 
mi,;! olan gençler tarafın· 

dan şiddetle alkışlanmış
tır. 

. . . 

--······································'" 

•'Ulus'' un hususi anketleri ... 

Bir ders yılı 
biterken ••• 

Yazan: N. B. 
Nüfusu yüz yirmı uç bini bulan 

bir başka şehrimiz olsaydı onu kül
tür bakımından da Ankara ile kıyasla
yamazdık: Tahsil derecelerinin cüm
lesine aid mekteblerde talebe ve mu
allim kadroları tamamiyle doludur. 
.1\.t:ıı.ıt bir munr:vver h1.Htcı::.1u1 ım.1Vi1 
eden Ankarada kültüre karşı zaten 
daha az rağbet beklenemezdi. Münev
ver adamın, çocuğunu kendinden da
ha bilgili yetiştirmek istemesi kadar 
tabii ne olabilir? 

Fakat bizde ilk tahsil mecburt ve 
mahalli hizmetlerden sayılmış olan 
ilk mekteb temini vazifesi de vilayet 
umumi meclisleriyle hususi muhase
belerine mevdu bulunmuş olduğun
dan Ankarada ilk tahsil meselesi ba
zılarına göre mühim bir dava halini 
almıştır. 

Ankara nüfusunu, dediğimiz gibi 
123.000 olarak biliyoruz. (1935 sayımı
na göre 122.720). İstatistiklerden çı
karılan hükümlere bakılırsa bizde ilk 
tahsil çağında bulunan (7-16 yaşında
ki) çocuklar nüfusun % 10 u olarak 
kabul edilir. Şu halde, şehrimizde mec 
buri tahsile tabi 12.272 çocuk mu var
dır? 
Vakıa bu hesabı elimizdeki rakam

lar da teyid etmektedir. Netekim, 
Ankara şehrinde: 
1934-35 J•ılmda 4977 kız 

6833 erkek 

1935-36 " 

1936-37 " 

1937-38 .. 

talebe vardı. (*) 

11.810 
5638 kız 
7554 erkek 

13.192 
6099 kız 
7788 erkek 

13.887 
6225 kız 
8175 erkek 

14.400 

Ankara şehri devlet merkezi olup 
da nüfus artışı çok süratli bir seyir 
takibine başlayınca mükellefiyeti 
aynı seyre uydurmak mecburiyetinde 
kalan Ankara vilayeti hususi idaresi 
diyebiliriz ki, bu mükellefiyeti, ilk 
:Snce, mekteb binaları inşasiyle yerine 
1etirmeğe teşebbüs etmiştir. 1929 se
nesinden sonra daha müspet bir inki
şaf gösteren bu fevkalade inşaat işi
ne - hususi idarelerimiz büdceleri için 
hiç de azımsanamıyacak bir mikdar 
olan - bir buçuk milyon lira tahsis e
dilerek Ankarada on üç tane modern 
ilk okul binası meydana getirilmiş ve 
bunlarla birlikte şehrimizdeki ilk mek 
teb sayısı yirmiyi bulmuştur. 

Bununla beraber, mekteb binası. ih-

(*) Mecburi tahsil çağında bulunan 
·ocukları nüfusun % 10 u farzedince 
1937-38 ders yılrndaki talebe adedine 
göre bugünkü Ankara nüfusunu en az 
145.000 besab edebiliriz. 

tiyacı tatmin edilememiş olduğundan 
bazı mekteblerde "çifte tedris siste
mi nin tatbikine mecburiyet hasıl ol-,, . . 
muştur. Burada derhal kaydetmelıyız 
ki çifte tedrisle yarım tedris arasında 
büyük fark vardır, ve çifte tedris, 
uvı ınal olclralt i),.\ o.~·r• ~ı.,obt• olcu

maın lazımgelen muayyen adedde ta
lebenin, ders saatleri eksilmeden, müf 
redat programlarında herhangi bir 
değişiklik yapılmadan ayrı zamanlar
da, fakat aynı binada okumaları de
mektir. 

Maarif Vekaletinin de, daha sonra, 
orta mekteblere teşmil ettiği bu ted

(Sonu 3. üncü sayfada) 

l 
................................ ~ 
GÜNDE~j .................................................... 
Türk kanadı 

Dün havacılık günü idi: Türkiyenin 
her tarafında kanad kurbanları anılır
ken milletin hava müdafaası davasın· , . . . 
daki iradesi ve ahdi tekrar edılmı§tır. 

Harbta ölüm ve tahrib tehlikesinin, 
top menzili ile ölçüldüğü devirler tarİ· 
he karıştı. Tayyare, bütün memleketi 
cepheleştiren bir silah olmuştur. Fakat 
bu silah dahi, diğerleri gibi, ancak in
san cesareti elinde iş görebilir: Binaen
aleyh onun da en büyük kahramanlan
m türk milleti yetiştirecektir. Kara, 
deniz yahud hava: Döğüşmesini bilen
ler için, hepsi, birer imtihan sahasın· 
dan ibarettir. 

Vasıta ve imkanlannuz heıab edi
lecek olursa, bizde havacılığın süratle 
inkişaf bulmuş olduğu iddia olunabilir. 
Kanad aşla en taze gençliğin içinde, ve 
bir spor veya rekor hevesi değil, bir sa
vaş gayesi olarak kök salmıştır. Ata
türk kızı Sabiha Gökçen kanad kullan
mağa alı§tığı gün, askeri vazife, ve ilk 
fırsatta, ate§ hizmeti aradı. 

Cihan silahlanıyor: Harb tehlike
sini, nazariyelerin değil, fakat, her 
milletin kendi hürriyetini müdafaa 
etmek kudretinin önliyebileceği an
la§ılmı§tır. Bu umumi hazırla.nı§ 
devresinde, havacılığı tanıiın etmek, 
halkı tayyare ile veya tayyareye 
karşı müdafaaya alıştırmak, müın • 
kün olduğıu kadar havacı namzedi 
yetiştirmek bilha.ssa göz önünde tu
tuıluyor. Cumhuriyet hükümetinin 
bu husustaki gayret ve tetebbüıleri 
nasıl ehemiyetle himaye etmekte ol
duğunu biliyoruz. Memlekette ~a_
nad sevgisini teşvik etmek hepımı
zin vazifesidir: Kendimizde ve etra
fımızda ünıiyetsizlikle mücadele et
meli, hava fethinin dahi Atatürk 
çocuklarına mukadder olduğu imani 
ile, kanadlı türklerin sayısmı müte -
madiyen al'ttxrmahyız. 

15 mayıs bize yalnız mazi için va
zifelerimizi değil, istikbal için me • 
suliyetlerimizi hatırlatan milli bir 
gündür. 

Ba§bakanımızın Ankara garında kar§ılanqına aid bir enstantane 

Başbakanımız ve Dr. T . 
R. Aras dün geldiler 

Başbakanımız B. Celal Bayar ile Ha
ricye Vekili Dr. Tevfik Rüştü Aras 
refakat ve maiyetlc:rindelc.i zevat ile 
birlikte dün şehrimize dönımüşlerıdir. 
Başta Büyük Millet Meclisi Reisi 

B. Abdülhalik Renda olmak üzere Da
hiliye Vekili ve Parti 'Genel Sekreter.i 
B. Şükrü Kaya ile diğer vekiller, Ri· 
yaseticümhur Başyaveri B. Celal Ü
uc1, uıelıuslar, Balkan antantI devlP.t
leri elçileriyle diğer büyük ve orta el
çiler, Genel Kurmay ve Milli Müdafaa 
Vekaleti ile diğer vekaletler ileri ge
lenleri, Ankara Vali ve Belediye Reisi 
B. Nevzat Tandoğan, Em.niyet Direk
törü, Mevki ve Merkez Kumandanları, 
Daireler Umum müdürleri, Başvekil 
ile Hariciye Vekilimizi kar§:llamak ü
zere istasyona gelmiş bulunuyorlardı. 

Tren durur durmaz, Başvekil Celfil 
Bayar yanında Hariciye Vekili olduğu 
halde hususi vagondan inerek karşıla
maya gelmiş olan zevatın ayn ayn el
lerini sıkmış ve başta mızıka olduğu 
halde ihtiram resmini ifa eylemekte 
bulunan piyade ve jandarma krtalariy
le polis müfrezesini teftiş etmiştir. 

İstasyonun içinde ve dışında toplan
mış olan kalabalık bir halk Jsütlesi iç
ten tezahliratla Başvekilimizi selamla
mıştır. (A.A.) 

' ' Hamidiye ,, 
Bulgar ve romen limanlar1n1 

ziyaret edecek 

Acı bir kayıp 

B. Ethem Tuncel 
dün vefat etti 

Merhum B. Edhem Tuncel 

İstanbul, 14 (Telefonla) - Samsun 
mebusu B. Edhem Tuncel bugün Bü
yük adadaki evinde vefat etmiştir. Ce
nazesi yarın kaldırılacaktır. 

* B. Edhem Tuncel 1875 de Trabzon-
da doğmuş ve yüksek tahsilini mülki
yede yapmıştı. Birçok memuriyetler
de çalışmış ve memlekete hizmetlerde 
bulunmuştu. 

İstanbul 15 (Telefonla) - Hamitli- Mebusluktan evelki son vazifesi 
ye mekteb gemisi yarın Karadenize Afyonkarahisar valiliği idi. 
açılacak ve bul gar ve romen limanla· ı . ':Jlu~, Kamut~ya, merhu~uo. keder-

. t decektı"r lı aılesıne ve mıllete başsagı dıler. 
rını zıyare e . 

Dün Ankarado at yarışları ve 
yapıldı güreş müsabakaları 

Dün Ankarada serbest güt,eş Ankara birincilikleri müsabakalcnıuıa 
ııe bölge kupası maçlQJ'ına devam edilmq, ayrıca ilkbahar at yarışları -
nın ikincisi yapılmı1tır. 

lstanbulda milli küme maçlarında Harbiye Be1iktaşa 3-2 mağlıib ol
muı, lzmirde de Alsancak Galatasarayı 3 - 2 yenmiştir. Resmimiz dün. 
kü yarl§ları heyecan/.a takib eden meraklıları gösteriyor. Spor haberle
rinm 1. inci Mı1_1oJaJır. 

Ankaradaki tören 
hazin ve heyecanlı idi 

Dün binlerce yurddaş 
şehitlerimizin hahrası 
önünde hürmetle eğildi 

Dün Atatürk'ün heykeli çelenklale örtülmii§tii 

Dün Ankara, içten bi ıHtifaI tö eni yaptı. Türk hava şehidleri-. 
nin hatıraları saygı ile anıldı ve milletin, hava kahramanlarına 
kartı duyduğu minnet hisleri tekrar edildi. 

B. Spak Belçika 
kabinesini kurdu 

Kendisi 39 yaşında 
başvekil olmaktadır 

Brüksel, 15 (A.A.) - B. Spaık, ye
ni kabineyi teŞkil etmiş olup başlıca 
nazırlar, aşağıdaki zevattır: 

Başvekil ve hariciye nazırı, B. Spak 
Sosyalist, Maliye nazm: B. Ferar, libe
ral, Milli Müdafaa nazın: General De
ni • müstakil, 

Kabinede 4 sosyalist, 4 katolik, 2 li
beral ve 1 müstakil vardır. 

Yeni nazırlar, öğle vakti tahlif edil 4 

mek üzere kıralm nezdine gitmişlerdir. 
Kabine, salı günü parlamento huzu

runa çıkacaktır. 
Belçika'da ilk defa olarak bir sos • 

yalist başvekalet makamına gelmiş bu
lunuyor. 

En genç başvekil 
B. Spak, Belçikanın şimdiye kadar 

görmüş olduğu başvekillerin en genci
dir. Kendisi 39 yaşındadır. Büyük dev
let adamı liberallerden Bol Janson'un 

/ Başmdan sonuna kadar çok hazin 
bir hava içinde geçen törende Kamu· 
tay Başkanı B. Abdülhalik Renda, Baş 
bakan B. Celfil Bayar, bütün bakanlar 
mebuslar, generaller, ordu, Milli mü
dafaa bakanlığı ve Türk Hava Kuru 
mu ileri gelenleri hazır bulunmu~ar 
dır. Mekteplilerle, geniş bir halk kü 
lesi de bu törene iştirak etmişlerdir. 

İhtifal tam saat 11 de atılan toplar 
la başlamış ve bunu hazin bir marş ta 
kib etmiştir. Bu sırada, Ulus meydanı 
nı dolduran halk, selam vaizyetinde 
aziz· şehidlerin manevi huzurunda say: 
gı ile duruyordu. 

Hava müsteşarlığı adına genç bi 
tayyare yüzbaşısı ilk sözü alarak ez; 

cümle dedi ki: 
- Sayın Türk gençliği, size hitab 

diyorum ; uçmak, bugün yaşamak isti 
yen her ferd, her millet için bir ideal 
dir. Uçmağı bilmiveni kartal kapar. 
sözü kulaklarınızda çınlasın, hafızala: 
rmızda yer etsin. Timsahler g~bi sil 
rünmek, yılanlar gibi oyuklarda yaşa 
mak istemiyen ve kutsal yurdunu pi 
düşman çizmeleri altında çiğnetme1 

istemediği gibi yırtıcı motör sesleriy 
le hırpalatmayı arzu etmiyen her tür 
uçmalı ve uçuşu sevmelidir. 

(Sonu 8. inci sayfada) 

~····································· torunu ve müstafa başvekil B. Pol Emil :' 
Janson'un yeğenidir. : 

Yeni başvekil, ilk defa olarak 1932 : 
de Brüksel mebusu intihab edilmiştir. : 
Kendisi 1935 senesinde ilk Van Zeeland : 
kabinesinde münakalat nazm olmuştur : 
ve 1936 dan beri hariciye nazırlığı uh- : 
desinde bulunmaktadır. 

Evvelce sosyalist fırkanın müf rid 
sol cenahının temayüllerini temsil et -
rniş olan B. Spak, bir istihale geçirmiş 
olup halen frrkanın mutedil temayülü
nü teı;nsil etmektedir. 

Kabine ilk içtimaınz, yarın akdede -
cektir . 

Henlanyn Berlinde siyasi 
temaslar yoptı mı! 

Atatürkün 
Anadoluya ayak 

bastı§ı büyük bayram 

günü olan 

19 Mayısta 
gazetemiz 

Olarak çıkacakt1r 

Berlin, 15 (A.A.) - Royter: Çekos
lovakyadaki Südetlerin Şefi Henlayn
in bugün öğlelen sonra Praga hareket 
ettiği bildirilmektedir. Fakat bu ha
beri teyid edecek malUmat elde edile
memiştir. Bununla peraber Hitler, 
Frik, Göbbels ve diğer alman ricalinin 
Berlinde bulunmaması dolayısiyle 

Henlayn'in Berlinde kalması için hiç
bir sebep götjilme~edir. --······································ 
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inanmak 
Jzmirde muallimdim. Yurdun, bütün türk milletini daussılaya uğra

tan bu mübarek parçasına, onu kurtaran büyük insan, kurtuluştan son
ra ilk defa geliyordu. Gazi Mustafa Kemal, 1zmirin kalbinde şükran, sev 
gi ve heyecan olmuştu. Halk, onun alevli ışığının aydın izinde uçuşan 
pervaneler halinde idi. O nereye giderse izmililer de oraya ... Oturduğu 
evin civarında bulunmak bile bir zevk, bir saadetti. 

Bir gün, Gazi Mustafa Kemal nutuk verecek diye ilan edildi. lzmirin 
yangınından kurtulmuş en büyük binalarından birinin salonuna millet 
toplandı. O ne coşkun kalabalıktı? Hep gittik. Onu dinlemek, esasen 
kendini ondan bir küçük parça his edenler için ne aaadet verici bir vus
lattı? Geldi. Ba§ında muhtC§em kalpağı, sırtında siyah bonjuru .. Kür
süye çıktı. Ancak söze başlasın emeliyle büyük halk tufanı dinebildi. 

Daima umulmayanı ve hatırlara gelmiyeni yapan Şef, söylemedi, söy
letti. Halktan soruyordu: 

- Benden öğrenmek istediğiniz neler var? 
Ondan neler sormadılar. Siyaset, kültür, devlet teşkilatı, şahsi işler, 

her ıey . Her şey üstüne sualler irad ettiler. Hatta ben de kalkıp (mek
teb) yanında fosil haline gelmi§ (medrese) lerin daha yaşatılıp yaşatıl
mıyacağmı sormuştum. Bütün bu soruları küçük defterine not ediyor
du. Bir çeyrek kadar onları tasnif etti. Ve sonra kalktı, her birine ayn 
ayn cevablarmı vermeğe başladı. 

O gün Gazi Mustafa Kemal, tam sekiz saat söyledi. Daha zaferi takib 
eden devirlerin başında idik. Henüz, bugün gerçekleştiğini gördüğü
müz inkılablar, meydanda yoktu. Fakat o, dimağının (levhi mahfuzu
na) yazılı imiş gibi, bütün ileri zamanlarda yapacağı şeyleri, birer birer 
anlattı. Öyle ince söyleyişlerle fikirlerini tahtid ediyordu ki yurd top
rakları üstünde ordular idare eden bu dimağın, fikir sahasında da baş 
kumandan olduğunu o gün anladım. 

O söylerken ben de içimden soruyordum; bu sözlerin kaynağı nere
dedir ve nedir? O zaman sezdim ve zaman ilerledikçe tam bir kanaat 
halinde anladım ki bütün bu fikir çağlayanı hayat verici sularını iman 
dediğimiz kaynaktan alıyor. Gazi Mustafa Kemal, türk milletinin var
lığına inanmıştı, türk milletinin var olacağına inanıyordu. Her sözü ve 
her i§i bu imandan çıkıyordu; her hükmü ve her kararı bu imandan do
ğuyordu. 

Goethe ne doğru söylemi§: 
••Dünyanın en büyük hadiselerini yaratan, yalnız imandır." 

"Pernet ,, kokulu 
sarı güller 

"R P t• . erne ıana,, 
Remnatana ile bir batka çefid gül 

arasında melezleme yoliyle meyda
na getirilmit bir gül grubu. 

Bu pup ıülleri sarı renkte ve 
pek ıüzel kokulu çiçeklerini 1•z or
talarında açarlar .. Güzel kokularm
dan dolayı ev bahçelerinde ehemi
,.tli 1er tutarlar .. 

Kenarları ~ırmızı renkte polyan
ta aiilleriyle bordurlanmıı sade sa
n renkte n tatlı kokulu bir pernet 
ıül arubunu bahçemain ortumda 
clüfünmek bile bize haz •erir. 

YOSUNLU GOLLER (Roae cen
tilolio mıuco•a) - (RoM centilo
lio) KIZANLIK GOLO -

Gene türkler tarafından Kızan
lıkda te.aia edilen ve memleketimi
zin Edirne, Denizli, Burdur, ve la
parta havaliainde intitar etmiı olan 
bu nevi kokulu gül bahçelerinden 
iatihaal edilen gülyaiı bütün A vru
paya yükaek fiyatlarla aatıhr ve 
dünyanm her tar~fmdaki ıttıryatçı
lar tarafmdan daima aranırdı. Ka
zancm verdiği hevesle gül bahçeleri 
o niabette ÇQğalmıf gülcülük memle
ketin mühim döviz getiren merıup 
•• kıymetli bir mahsulü olmuttu. 
Zamanla bunun da hilekarlan tü
redi ... 

Htuan - Ali YOCEL 

tin artmakta olduiwıu memlekete 
mühim döviz getirecek olan bu kıy
metli mahaulün tutularak teıvik e
dilmesi lüzumunu anlabnaktadır. 

Eski gül bahçelerimizin izleri ü
zerinde yÜrÜnülerek buralan ve ko

kulu güllerin ziraatine elveriıli da
ha sair yerlerde katılmak suretiyle 
bu mühim mahsulün eakiainden 
ldrnetli olarak yurdda tNia ve in
titar etm~ni temin etmek icab e
der. Ev bahçelerinin bir kötesinde 
bu güllerden bir mikdar dikilirse 
evlerimizin gülsuyu, gül reçeli ve 

gül sirkeai temin edilmit olacağı gi
bi bahçelerimize ve aokaklarunıza 
da gül kokusunun yayılmasına hiz
met edilmiı olur. 

Gönül diler ki; &'Üzel kokulu 
(Rose centifolia) dan her ev bahçe
sinde bir gnab bulunsun ve ciğerle
rimize çektiğimiz yurd havaaı gül 
kokulu olaun. - ULUÇAM 

Halkavi 
Köycülük şübesinin 

gezintisi 
Hazırlanan bir program mucibince 

her tatil günleri muntazaman yapıl
makta olan "köy gezileri,, serisinin 
bu cumartesi ve pazar günlerine aid 
olanı, köycülük komitesi üyelerinden 
Sezai Erkut'un başkanlığında 8 kişi
lik bir heyet tarafından, Ankara mer
kez kazasına bağlı Susuz, Teşrek, Or
haniye, Kazan, Emirgazi, Çemşit, Bi
tik köyleriyle Salkavun Vezir nahiye 
merkezlerinde yapılmıı1tır. 

Iki günde ve 139 kilometrelik bir 
saha içinde dolaşma yapan heyet, uğ
radığı köy ve nahiyelerdeki köyler ve 
halkın hastalarını beraberlerinde gi
den doktor Latif'e muayene ettirerek 
ilaçlarını parasız olarak "Halkevi 
sağlık yardım,, çantasından verdiği 
gibi, köylü ile, zirai, sıhi, kültürel, 
devrimsel konularda konuşmalar yap
mış ve gece uğranılan, ve kalınan köy 
terde geçen zamanda lantermajik ma
kina ile, terbiyevi filmler göstermiş
tir. 
Ayrıca her köylünün istekleri din

lenmiş, şehirde takib edilecek işleri 
varsa not edilmiştir. 

Okul talebeleriyle, okuma, yazma 
bilenlere, köy ve okuma odalarına, 
Halkevinin köylü için bastırdığı çe
şidli mevzulardaki broşür ve kitablar
ile, sıhat ve içtimai yardım bakanlı
ğının bastırmış olduğu Annelere ö
ğüd, beyit ve çocuk ilahisi hakkında
ki broşürleri, ve Çocuk Esirgeme Ku
rumunun hazırladığı çocuk sağlık, ha 
kım ve terbiyesini gösteren temsili 
tablolardan götürerek dağıtmıştır. 

Ziyaret edilen köy ve nahiye halkı 
kendilerine yapılan bu yardım ve hiz 
metlerden çok memnun kalmışlar. Bil 
hassa gösterilen filmlerden çok fay
dalanmışlardır. Köylerinden ayrıhnır
ken, sağolun gene bekleriz gibi sami
mimiyet ifade eden, heyecanlı göste
rişlerle Halkevlileri uğurlamışlardır. 

Heyet, gezideki görüş ve intibaları
nı uzun raporlar halinde muntazaman 
Halkevi başkanlığına sunmaktadır. 

Halkevimiz, köycülük kolu çaht
malarınm, gelecek hafta programın

da, Çubuk yolu civarındaki köylerin 
ge;ı;ilmesi olduğu öğrenllmiştir. 

Az kömür 

ateşçilere 

yakan 

ikramiye 
Devlet demiryolları işletme iaaresi, 

baRket halinde bulunan lokomotifler
cıe at~~mk eden erl rruhr ışnr-

mak maksadiyle bir kömür tasarruf ik
ramiyesi talimatnamesi hazırlamıştır. 

Bu talimatnameye göre lokomotifle
rin kilometre hesabiyle teebit edilen 
kömür sarfiyatından az kömür aarfe
denlere tasarruf ettikleri kömür mik
darma göre tesbit edilecek niabette 
prim verilecektir. 

Oksporlular geliyorlar 
İstanbul (Okspor) kurumundan bir 

heyet (Türk spor kurumu) nun daveti 
\Uerine (19 mayıs Gençlik ve Spor bay 
ramı) na iştirak etmek üzere yarm 
Ankaraya hareket etmit bulunacak
tır. Gelecek heyet yarınki aalı günü 
öğleden sonra yapılacak provaya işti
rak edecek, (19 mayıs) günü de ge
çit resmine dahil olacaktır. 'Geçit res
minden sonra sahanın müsaadesi nis
betind e atı§ talimleri yapılacaktır. 

Oksporlular, (19 mayıs) sabahı sa
at (10.30) da Yenişehirde Türk spor 
kurumu merkezinckn hareket ederek 
(Ulus) meydanına gelecekler ve tam 
saat (11) de (Atatürk) anıtına çelenk 
koyacaklardır. 

Çelenk, İstanbul çiçeklerinden ya
pılan (Ok ve Yay) armasını taşıyacak
tır. 

ı_S_EH_l_R_H_A_Y_A_T_I _ı, 
Halkevinde: 

~~Türkiyenin harici tediye me
seleleri'' hakkında konferans 

Ankara Halkevinin davetiyle dün 
şehrimize gelen İstanbul üniversitesi 
iktısad doçenti B. Sefi Şükrü Suğla, 
bugün saat 18 de halkevinde (Türki
yenin harici tediye meseleleri) mev
zulu bir konferans verecektir. 

löylinin tohumluk 
bor~lar1 nasll 

tahsil oluna<ak 
Muhacir ve muhtaç çiftçiılere ödünç 

tohumluk ve yemlik dağıtılması hak
kındaki kanun mucibince Ziraat ban
kası tarafınddan dağıtılıp belli müddet 
içinde paraları tahsil cdilemiyen to
humluk ve yemlik bedellerine aid borç 
senedleri malsandıklarına devredilmiş 
ve yeni bir kanun ile borçların tahsil 
ve takibi için yeniden müddet tayin e
dilerek senedlerin Ziraat bankasına 

devri kararlaflllıştı. 
Bazı mal sandıkları vadesi bitmiş 

bulunan senedlerin iadesinde ısrar et· 
tikleri ve bazı malaandıkları da bu se
ncdlerin geri alınabilmesi için banka
dan izahlı bordro istemiflerdır. 

Finans bakanlığı bu vaziyeti tavzihe 
lüzum görmüş ve defterdarlıklara ye
nı bir emir göndermiftir. Bu emre gö
re muhacirlere, mültecilere ve nakle
dilenlere dağıtılan buğday bedellerin
den dağıtma tarihinden itibaren bef ve 
muhtaç çiftçilere dağıtılan buğday be
deIJerindcn kezalik bu tarihten itiba
ren üç sene geçmiş bulunan senedler 
Ziraat bankasına iade edilmiyerek mal 
sandıklarınca tahsil edilecektir. 

Eski kanunla iki sene vade ile ve
rilmış ve son kanunun yururıuge gir
di~i tarihte tahsil edilmemiı olan buğ
day bedelleri daha iki aene müddetle 
Ziraat bankasınca tahsil edilecektir. 

Milli emlôk satış ve 

icar bedelleri 
Finane bakanlığı varidat müdürle

rine yalrw: vergi ve resimler için ter
kiiı &ayıd aaWıiyetinl vermitti. !rlil-
11 -.nıaı. -~ ,..._.ı-- .___.,__._.., 

ecri misil tahakkuklann<ian terkini 
lizım gelenlere aid evrak Finans ba
kanlıiına gönderilerek her terkin mu
amelcei için ayrı ayrı mezuniyet alı
nıyordu. Bakanlık yeni bir karar ile 
vergi ve reaimlerdeki esaslar dahilinde 
milli emlak s&tJ.f ve icar bedelleriyle 
ecri misiller için de münhaaıran ter
kin noktaaından varidat müdürlerine 
aalihiyet vcmıiJtir. 

Terkin tekli.fleri, milli emlik teşki
latı olan vilyetlerde milli omlak mü
dür veya memurları, bu tefkilit olma
yan yerlerde de varidat müdürleri ta
rafından yapılacaktır. 

Bakanlık bu karariyle birlikte terki
nin iatinad edeceği vc.ikaların nevile
rini de tcabit etmi§ ve alakalılara bil
dinniıtir. 

Konyada bir pansiyon açılacak 

Devlet demiryolları idaresi, mekteo 
bulunmayan yerlerdeki memur ve müs 
tahdeım çocuklarının ilk. tahsillerini 
yapabilmelerini temin için Eakitehir
de bir pansiyon açmıştı. İdare Konya
da da bir panıiyon açmaya karar ver
miştir. Konya pansiyonu Bağdad ote
linde açılacaktır. 

Ziraat bakanlığı memurları 
Teşkilat kanununun muvakkat 

maddesinin tatbik şekli tesbit edildi 
Finans Bakanlığı; Ziraat Bakanlığına aid vazife ve teşkilat ka

nununun muvakkat birinci maddesinin tatbik şeklini tesbit et~ 
mittir. 

Avrupaya gidecek 
adliyecilerimiz 

Adliye Bakanlığı, 15 hakim ve müd
deiumumizi staj yapmak üzere muh
telif Avrupa memleketlerine gönde
recektir. Bakanlık bu 15 hakim ve 
müddeiumumizi seçmiş ve kendileri
ne tebliğat yapmıttır. Yakında Avru
paya hareket edecek olan hakim ve 
müddeiumumilerimizi yazıyoruz: 

Temyiz Mahkemeıi raportörü BB. 
Nail Ince Parise, Trabzon hukuk ha
kimi Mustafa Rahmi Adli Berline, 
Ankara müddeiumumt muavini Hü
seyin Sapmadı Parise, İstanbul sulh 
hakimi Niyazi Korkazan Romanyaya, 
Çanakkale müddeiumumiıi Ziya Bal
kanar Parise, Kırşehir ceza hakimi 
Rauf Demircioğlu Nansi'ye, Rize 
müddeiumumisi Mehmed Salih Tu
nay !aviçreye, Kırıehir sulh hakimi 
Saim Biralman Almanyaya İzmir a
zası İzzet Aker Londraya. lmıir aza
zı Feyzullah Uslu BrUksele, Tokad 
Sulh hakimi Nafiz Yamanoğlu Fran
saya, Keskin mUdeiumumisi Emin 
Ustüner Almanyaya, Batınüddeiumu
mi muavini Sakıb GUran Brüksele, 
Hayrebolu hakimi ha Ta9demir Fran 
saya, Mersin müddeiumumt muavini 
Naki' Egeğeli Parise gideceklerdir. 

Yeni 10 liralıklanmız bu;ıün 
tedaviile çıkarılıyor 

10 liralık yeni kağıd paralarımız bu
günden itibaren tedavüle çıkarılmak
tadır. 

Damga resmi cezalarının za

bıtlan nasıl tutulacak 
Finans bakanlığı, merkez daireleri 

muhasebe müdürlükleri tarafından tu
tulan damga resmi ve cezalarına aid 
zabıt varakalarımn ne tekil ve ıuret
te takiıb edileceğini uzun bir izahname 
ile defterdarlıklara bildirmittir. 

Dün bava bulutlu ve 
yağmurlu geçti 

Dün ıehrimizde hava bulutlu ve 
yağmurlu geçmiş rüzglr şimali tarki
den dört metre kadar hızla esmiştir. 
Akşam üzeri aaat 18.25 de yatmur bat· 
lamıg 19.10 da dinmiştir. 

En düı1ük 111 7 en yüksek 111 da 17 
derecedir. 

Yurdda hava orta Anadolunun ıark 
kıaımlariyle Akdeniz kıyılan ve cenu -
bun doğu kıamında yağışlı diğer böl
gelerinde bulutlu geçmiştir. 

24 aaat içindeki yağışların karemet 
reye bıraktıkları ıu mikdan Adana, 
Karsta, 13, Ulukışlada 18, Rizede 20, 
Ankara ve Afyonda 25, Ilgında 27diğer 
yağıılı yerlerde 1 - 5 kilogram arasın -
dadır. · 

En dütük 111 Erzurumda 5, Kayse
ri, Sivas, Vanda 4 derecedir. 

· En yüksek ıBT ise Bodrumda 21 Si
irdde 22 derecedir. 

Brinci muvakkat madde; bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarih
te merkez ve vilayetler maaılı 
kadrolarında müstahdem olup 
meslek tahsilini bitirmiı bulunan 
bütün memurlar, buhmduklan 
derecede barem kanununun yij. 
rürlüğünden tonra kaç terfi müd
deti geçirmitlerse, her terfi müd
deti için bir derece hesabiyle bir 
def aya mahıuı olmak ve ehliyet 
aranmak kaydiyle terfi ettirilir 
deniliyordu. 

Bu hükmün tatbikinde muvakkat 
maddenin şümulüne giren Ziraat Ba
kanlığı memurlarının barem kanunu
nun yilrUrlUğünden sonra geçirdikle
ri terfi müddetlerine göre Ziraat Ba· 
kanlığı vazife ve teşkilat kanununun 
neşri tarihinde aldıkları maaşların ını 
yoksa barem kanununun yürürlüğün
de almakta bulundukları maşın mı e
sas tutulacağında tereddüd edilmit
ti. 

Bu vaziyet üzerine Finans Bakan
lığı Divanı Muhasebat ile temas et
mi' ve bu maddenin tatbik şekli esas
larını tesbit etmiştir. 

Bu esaslara göre barem kanununun 
neşrinden Ziraat bakanlığı teşkilat ka • 
nununun yürürlüğüne kadar terfi edo
memif olan Ziraat bakanlığı memurla
n kadroları müsaid olmak şartiyle ilci 
derece yukarıya terfileri halinde ikin -
ci derece maaı1lannı derhal, üçüncü de
receye terfileri halinde ise ikinci derece 
maatlannı alıp bir terfi müddeti geçtik 
ten sonar da üçüncü derece maatlarını 
alacaklardır. 

Teadül kanununun neşrinden sonra 
ve Ziraat bakanlığı teıkilat kanununun 
neşrinden evvel terfi etmiş olan memur
lar kanunen muayyen olan müddeti dol 
durmuşlarsa, üçüncü mafevk derece 
maaşını alacaklar, bu müddeti doldur -
mmaışlarsa bu müddeti doldurduktan 
sonra ilçilncü derece mafevk maa11nr 
alabileceklerdir. 

Yük8ek mekteb mezunları için 
,_~üksck mekteb mezunlımndan ka~ 

ro darlığı dolayısiyle 20, 22, ve 25 lira 
maaala tavin_ol nanla.an hu ~n't!ard.ııı 
geçıraJKierrmu lıetilf Katiunen ma-
aş olra.k müstahak oldukları 30 lira ile 
geçirilmiı gibi addolurunaları ve terfi -
terin.de kazanaca.klan derecelerin buna 
göre göz önüne alınması tefsir yoluyla 
halledilecek bir mesele olarak kabul e-
dilmiştir. 

Finans Bakanlığı bu hususta Def -
terdarlıklara yaptığı bir tamim ile mu -
vakkat madde şümulüne giren Ziraat 
Bakanlıği memurlarının terfileri hak -
kında yapacakları muameleyi bildirmit
tir. Buna göre barem kanununun yü -
rürlüğe girdiği tarihte memurların al -
dıkları maa' mikdarı esas olacaktır. 
Barem kanununun yürürlüğe girmesin 
den sonra memuriyete girenlerin ilk 
defa tayin edildikleri maq derecesi ter
filerinde göz önüne alınacaktır, 

Alabilecekleri maa, derecesinden 
daha a,ağı derece ile bareme ithal • 
dilmiş olan memurların terfilerinde a
labilecekleri deerce maafı değil, filen 
aldıkları maat esas tutulacaktır. 

Hiç terfi etmemi§ olanlar 

Bildiğimiz ıtır yapraklarından çı
karılan yağlan gülyağma karııtıra
rak ihraç etmeğe batladılar. Anla
tıldı. Gülyaflarnnız rağbetten düt
tii. 
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Ziraat bakanlığı teşkilat kanununun 
tatbikine kadar hiç terfietmemiş olan 
memurlar, barem kanununun yürür
lüğünden itibaren kaç terfi müddeti 
geçirmişlerse o kadar yüksele dereceye 
terfi edebileceklerdir. Yalnız baremin 
tatbikinde almış oldukları maıa göre, 
yalnız iki derece mafevk maaş alacak
lar, Uç derece mafevk maaşının veril
mesi ise iki derece yüksek maaşta bir 
terfi müddeti geçirmiş bulunmalarına 
bağlı olacaktır. Memleketin bir köıeainde Isparta, 

Burdur, Atabey, Keçiborlu havali
ainde bu Kızanlık gülü buhranlara 
rağmen büsbütün ölmedi gül bahçe
leri pek çok azalmakla beraber bir 
cüzü muhafaza edilebilmiıti. 

Hükümet; bu değerli mahsulü
müzü teıvik için çok isabetli bir te
,ebbüale lapartada modern bir gül
yafı fabrikası kurarak lapartanm 
gül mahsulünü iılemeye baıladı. 

Geçen sene ( 150.000) kilo gül 
alıp gülyağı çıkarmııtır. Atabey ve 
Burdur' da da ayn ayn hparta'nın 
mahsulüne müsavi gül iatihsal edil
mektedir. 

Trakyada Umumi Müfettiı Gene
ral Kazım Dirilin büyük ıayretle
riyle gülcülük tutulmakta yer, yer 
gül bahçeleri kurulmaktadır. 

Bulıariatan' dan gelen ıöçmenlerin 
bu uğurda müabet rolleri görülmek
tedir. Ankn-~mızın yanı batmdaki 
Etimesğuddaki Kızanlık muhacirle
ri bile bu meıkur gayreti göater
mektedirler. 

Ziraat Bankasmın satıtlarma g~ 
re gülyağı fiyabnın 120, 150, liradan 
180 liraya kadar çıkması da rağbe-

75 dakika süren evlilik 
Vaktiyle Tevfik Fikret: 

Evlendiler, sevlıtiler amma 
muvakkatt:. 

Sevda ıukuta baıladı bir hafta 
' ıec;meden 

Beyitini yazdığı zaman, hepimiz 
bu hayali aık ve izdivacın ömürsüz
lük rekorunu kırdığına hükmet
miştik. Aşkın, hele evlenmeye ka
dar varan bir sevginin bu kadarcık 
zamanda gevıemesi mümkün olur
muydu? 

Halbuki zamanımız tersine, yü
züne, her sahada birçok sürat re
korları kırmaktadır : 

Bulgaristanda bir lokantacı, ni
Hhlanmıı, sevgillaiyle siya/ete git
miı, kızcağız heyecandan elindeki 
şarab kadehini düıarance ona bir 
iki tokat atmış; kız da güçlü, kuv
vetli olduğundan eli armud devıJr
memiı; o da erkeği güzelce bir ıs
latmıı. Neticede kendisini :&or kur
taran erkek, daha yeni im:&alanan 
nikih mukavelesini geri vererek 
bozdurmuı. 

Fakat bütün bu hikiye, biliyor 
musunu:s, 7S dalıika içinde olmuı
turl 

Namıukar kıusular ! 
Sındırgının Akçakıarak köyün

de yapılmak iatenilen bir nrıi ka 
çakçıhğı kuzularm bu hilekirhia 
ittirak edemiyerek aealenmeleri 
yüzün.den meydana çılmıııtır. 

Karak;I kumandam bu köyde 
hayvan sayımını kontrol etmiı ve 
bir köylünün Hinde de bu iti yap
tlktan aonr. kulaima yukan kat· 
tan bir takmı kuzu melemeleri 
ıelmiftir. Bir de "i arattırıp bak
mıılar ki on tane kadar kuzu, yor
ıanm altma ıizlenmiı delil mi? 

Eğer J-u köylü Naareddin hoca
nın meıhur eıek hikayeaini bilse 
idi, belki de karakol kumandanı
na ıu cevabı verirdi : 

- Benim gibi koskocaman bİı' a
damın sözüne inanmıyorsun da 
demek bacak kadar kuzulara ina
nıyon11nl 

Güne~ Riinü: Pamr ! 

Pazar ıunune İngilizler aau
dey, aim.nlar Zontaı derler ki 
bu iki kelime de "ıünet günü,, de
meldir. Şimal dillerinin ötekile
rinde de umuyorum ki hafta ta
tilinin adı ıüneıle yapılm11 bir ke
limedir. 

Pazar ıünleri, ha•ayı kararmıı 
ve ıüneıi bulutların arkuma aiz
lenmit ıöriince üzülmemek aebeb 
lerinden biriai de bu isimler olUJOr. 

Reami ve mecburi aarhoıluk ! 
Amerikanın Detroit ıehrinde 

sekiz tane kamyon toförü, içkiler 
üzerlerinde ne türlü teairler yap
tıimı anlamak tatiyen bir komia
yonun önünde mecburi olarak beı 
saat devamlı surette iç.ki içmiıler
dir. Bunlar burada mebzul bulu
nan biralan ve ~skileri içiyor, 
muaYJ'eD faaılalarla da meleke-

lerine, çevikliklerine, gÖl'Üf n ae• 
zif lerine içkinin ne kadar t..U- et· 
tifi muayene olunuyordu. 
· Fakat orada içki bol •e bedava 
olduğu için bet aaat eonra mua
yene edenlerle muayene olunan
lar, birbirlerinden pek sor ayo"d 
edilf!bilmitlerdir. 

- Diklıat •ti Hauruu 6qiin 
boıalttılar-

Barem kanun•ınun yürürlüğünden 
sonra aldıkları maaştan bir derece yük
seğine terfi edenlere, bu derecedeki 
terfi müddetlerini dolduruncaya ka
dar eski maaşlarının verilmesine de
vam olunacaktır. 

Barem kanununun yürürlUğünde al
mış oldukları maaşa göre Ziraat bakan
lığı teşkilat kanununun tatbikine ka
dar iki dereve terfi ederek bu derece 
maaşını alan 7.iraat bakı>nltfı memur
larına ancak iki derece mafevk maaşı 

verilebilecek ve bu memurların vazi
yeti muvakkat madde hükmünün fÜ
mulil dışında kalacaktır. Bu memurlar 
barem kanunu hükümleri daire11inde 
terfi görecekler ve maaş alacaklardır. 

Çağrı 
x Sermayesinin tamamı devlet tara

fından verilmek suretiyle kurulan ik
tisadi teşekküllerin t~kilatı ile idare 
ve murakabeleri hakkındaki kanun J.a. 
yihuını müzakere edecek olan muvak
kat encümen bugün umumi heyet içti
mamdan 10nra toplanacaktır. 
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Limanın bundan maksadı açık: 
Anadolu aahilini V eberin emrine, 
Seddülbahiri Zodenıtern'nin eline 
verdiği gibi Aruburnunu da Kan
nengiaser'in "emin eline ( ! ) " tealiın 

etmek ve bu suretle kendi e-örütüne 
göre işi sağlamak. 

Kannengisser geliyor, 29 nisanda 
Limanı görüyor, konuıuyorlar ve o
nu beıinci tümenin komutanlığma 
tayin ediyor. itin pek farkında ol
mayan için bunda fevkali.de bir ıey 
yok. Nihayet bu zevat da burada 
hizmet için getirilmitlerdi, rütbesi 
de tümen komutanlığına müsaiddi. 
Ama itin İç yÜzÜ pek bu kadar ma
a\ımane değildi. Kannengisser bu sı
rada alman ordusunda yarbay ola
rak bulunuyordu. Fakat mahud En
ver pafa formülü mucibince türk 
albayı idi (Enver paıa mukavele 
mucibince her alman subayının ken
disinden bir rütbe üstün türk auba
yma tekabül ettiğini kabul etmiıti.) 
lmdi bu mukavele mucibince türk 
albayı olan Kannengisser bir defa 
betinci tümenin komutanhğmı ele 
geçirdimi bu güzel vesile ve kıdemi 
dolayıaiyle otomatikman Arıburnu 
mıntakasmm kuman.danı oluvere
cekti. 

Gelgelelim bu eınada Arıbu.r
nunda türk kuvvetlerine kumanda 
etmekte olan yarbay Mustafa Ke
mal vatan ve memleket meselesi, 
Boğaz ve latanbulun mukadderatı 
meselesi mevzuu bahis olduğu za
manlarda öyle yalnız kıdemin ve 
rütbenin verdiği etikete boyun eğen 
lerden ve yukarda saydığımız bütün 
bu yerlerin mukadderatmı rütbesi 
bir derece yüksek diye (o da Enver 
Pata formülüne göre) hemen elin
deki kuvvetleri ve kumandayı bir 
yabancıya teslim edeceklerden de
ğildir. 

O gün yani 30 niaa.nda Liman pa
ta ile gr\iftükten ve uaulen kolordu 
komutanı Eaad pa§ayı da ziyaret et
tikten sonra "Kemal yeri" ne tırma
nıyor, kendisini 19 uncu tümen.in ko
mutanı Muatafa. Kemale takdim e -
diyor. 

- Beıinci fırkanm emir 
mandasını deruhte etmeğe 
diyor. 

ve ku
geldim 

Ölekiai hiç tereddüd ebnden, 
alman ordu kumandanmın bunu ne 
maksadla gönderdiğine ehemiyet 
yermeden: 

- Bu vaziyette, bu ıerait altında 
beıinci tümeni ıize tealim edemem 
diyor. Yarın büyiik bir taarruz yapa 
cağan ve 19 uncu tümenle be,inci tü
men birbirine karrtmıt vaziyettedir. 
Ayıramam, 

Kannengisser biraz direnmek isti
yor, sana yardon ederim vi.dinde 
bulunuyor fakat Mustafa Kemal ı&
rar ediyor. 

-lmki.nı yok. Tek bir kıta bile 
tealiın edemem, emrimden ayıra-
mam. 

Kannegiaaer baıka çare göreme -
yince yumuşuyor. 

- Peki öyle ise diyor. fİmdilik be-
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tinci tümene, siz komuta edin. Fa
kat ilk müsaid fırsatta beniın tüme
nimi bana iade edin. 

- Bakalım, müsaid zaman olsun 
da. O vakit görüıürüz. 

Kannegiaaer beıinci tümene kavu
ıamıyor ama, yaman bir insan tanı
yor: Mustafa Kemal, Bütün hıncına 
rağmen onun hakkında §Öyle diyor: 
"Bugiinlerde onun bana yaptığı in -
bbalar §Öyledir: Gayet açık dü~ü
nür, kudretli, sakin, ne istediğini 
bilir bir insan. Dııardan hiç bir kiın
senin kendisine yardım etmesini ve
ya tasdikini beklemeden vaziyeti 
kendi kendine muhakeme eder ve 
kararını verir. Bu sebebden ba,ka
larile fazla konuğmaz, kimseye kar· 
tı rayri dostane bir hareket hissi 
vermeden biraz çekingen durmayı 
bilir. Kendi kıtalarını ve bizzat ken
di vücudunu bugünler zarfmda bü -
yük bir enerji ile kendi iradesine 
ram olmuş bir vaziyette tutuyordu.,, 

1 mayıs taarruzunu Kemal ye
rinden o da seyrediyor. Akıama 
doğru ileri giderek kendi kıtaları
nm batına geçmeyi bir daha teklif 
ediyor. Mustafa Kemalden fU ceva
bı alıyor: 

- Katiyen. Bu it bana aiddir, 
48 saat sağda, solda dola.gıyor. 

Yazan: M. Şevki Yazman 

Çanakkalede uzun çaplı bir 
topumuz ateş ederken 

da bu vakte kadar ehemiyetli bir 
hareket görülmiyor. Cephede pek 
ehemiyetli görünen kanlı sırtın el
de edilmesi İçin teğmen Saffte ko
mutasında bir fedai müfrezesi te
tekkül edip saldırıyor, 3 mayıs ak
§amJ bu müfreze dütman siperlerine 
giriyor, fakat dü~anı tepeden ata
mıyarak bir mikdar zayiatla geri 
dönüyor. 

9 mayısta İngilizler bizim 14 Üncü 
alayın birinci taburu cebhesine beş 
defa arka arkaya taarruz ediyorlar. 
Bizimkiler daha büyÜk bir fiddetle 
bunu tardediyorlar. Siperlerin önü 
cesedlerle doluyor. 

19 mayıstan itibaren düfltlan A -
rıburnu önünde tuttuğu nakliye ge -
miJerini artık geri alıyor. Yani is.
tikrarın vuku bulduğuna İngilizler 
de kani oluyor. Sonra 17 mayıstan 
itibaren Arıburnu ve Seddülbahir bi 
rer kolordu komutanlığı emrine ve • 
riliyor, Se<ldülbahire cenup grupu 
komutanlığı namile General Veber, 
Arıburnuna da timal grupu komu
tanlığı namile üçüncü kolordu komu 
tanı Esad geliyor. 

Bu tarihten Anafartalar muhare 
besinin ba,langıcı olan Arıburnu 
aağ yanma taarruza kadar ehemi
yetli olarak bizim 19 nıayıa laarru -
zumuz vardır. Ondan ötesi hep kar
fılıklı siper muharabesi, mevzii ta· 
arruzlar ve bu taarruzları durdur -
malda geçer. 

19 mayıs veya daha doğrusu 18/ 
19 mayıs taarruzu bizim dii~manı 
püskürtmek için Anburnunda yaptı 
ğımız son büyük taarruzu tetkil e
der. Ondan sonra istikrar ve mev
zii çarpıtmalar hatlar. 

(Sonu var) 

Garip bir h1rsızhk 
Ambardan ~ıkarllan kolalı ve mühürlü yaka, 

sahibine mahkeme salonunda kavuıtu 
Adliye sarayının, kalabalığı hiç ek- ı rakın arasına ıoktu. Dava sırasmm ya

silmiyen koridoru üstünde bir de ema- kahklı zarfa gelmesini bekliyordum. 
net anbarı vardır. Mübaşir arkada, e- Bu arada 6 şa.hidli bir oğlak hırsızlığı 
manet memuru önde kalabalığı yara davası çatmaz mı? Şahidler gelip git
yara geldi, an.barın önünde durdular. tikçe benim sabrım tükeniyor, yakalı
Memur bir zincire bağlı küçüklü bü- ğın macerasını iyiden iyiye merak e
yüklü bir tomar anahtar çıkardı. Fa- diyordum. 
kat anbarın kapısını yalnız anahtarla Nihayet sırası geldi. Hakim bay Na. 
açmak ne mümkün? Asma kilidin üstü zif mübaşire: 
evela kalın bir telle, sonra da kmnapla - Konya mebusu Bay K.aznn Okay, 
sım sıkı sarılmıştır. Bunları itina ile dedi. 
çözen anbar memuru, küçük bir analı- Meselenin mevzuunu, B. Kazım 0-
tarla asma kilidi açtı; fakat iki kanadı kay anlatılırken dinledim. Hakim de
biribirine kenetleyen bağlar henüz tü- di ki: 
kenmiş değildir. Üstelik bir de kapı- - Siz evkaf apartımanında oturur
nın kendi anahtarını kullanmak la- ken, dairenizin hizmetini Halide Sey
zım... rek görürmüş; bu kadın sonra oradan 

Adliye sarayının emanet odasında çıkmış, ve bir hırsızlık suçundan yaka
eşyası bulunanlar müsterih gezebilir- lanmı~ Eşyaları karıştmıımş. İçinde 
ler. Buradaki eşya o kadar itinalı bir bir de yaka bulunmuş. Yaka şudur. İ
şekilde kilit altına alınmıştır ki bu ka- çinde sizin isminiz görüldüğü için 
pıyı değil bir yabancı, bu işi ihtisas tahkikat derinleştirilmiş. Sizin malfı
haline getirmemiş bir memur dahi ya- matmıza müracaat ediyoruz. 
pamaz. B. Kazım Okay yakayı yakından 
Kapı bin bir ihtiyat ve meşekkatle tetkik etti. İçinde kendi imzasını gör

nihayet aralanabildi. lçeirye girdiler. dü: 
Ben aralıktan eşyalara bkıyorum. A- - Yakalık benim, dedi, filvaki Ha
man allahun neler yok, neler ... İlk mo- lide ben evkaf apartımanında kalırken 
tosiklet fabrikasının ilk yaptığı moto- bizim odaya da bakardı. Odamın anah
sikletten tutun da, kaşık çatal takım- tarı üstünde durduğu için serbestçe 
larına, ekmek sepetlerine ,reçel kava- girip çıkardı, -.almış olabilir. Fakat 
nozJarına kadar ... Burası bir acaib ma- ben bir yakahğımın eksildiğinin far-
ğazadır, sanırsınız. kında olmamıştım. 

Ben, bunca külfet ve eziyetten sonra Hadisenin kalan tarafını da hakim 
içeriden çıkarılacak eşyayı merak e- tamamladı: 
diyorum ve koridorda dolaşan jan- - Halideye bu yakalığı nereden al-
darmanın: dığı sorulmuş. O demiş ki ben apartı-

- Ne var içeride bakacak, işine git, manda çalışırken çamaşır yıkar ve ça
demesine rağmen oradan ayrılamıyo- maşırları Bay Kazım Okay'ın odasın
rum. İçeride anbar memuriyle müba- daki kalöriferde kuruturdum. Bu ya
şir kapaklı bir sepetin önüne diz çök- kalık da eğer o civarda idi ise benim 
tüler. Bir paket açtılar; içinden itina 

çamaşırlarıma karışı, karışıvermiştir. 
ile bir şey çıkardılar. Onu göreme- Halide Seyrek, sabıkaları yavaş ya-
dim. Onlar, sepeti tekrar kapatmağa vaş meydana çıkan "hizmetçi"lerden 
çalışırken ben: olduğu için böyle saf ve masum: 

- Acaba ne olabilir? Diye düşünü- - Karışı Karışıvermiştir, diye ge-
yordum. Aklıma neler getirmedim, ne- çiştirımek istediği yakalık işinin altın
ler ... Fakat, mübaşirin elinde tertemiz, da bir takım dolablar olduğu anlaşılı
ütücüden daha yeni gelmi1 gibi dim yordu. 
dik bir beyaz kolalı yaka görünce, Bay Kazım Okay'a başka kayrbları 

- Yalnız bu hatırıma gelmemifti, o~_p_plmad_ı_ğı_~ruldu. Mebus baska 
tlt:01Jn l!ı(lmOCO • ., J'8ıtaUgı11-.\.1.&UUC11.IU eşya.sının ıtay00ıOUgunu-m1UTTdYdÔJd-

karton ve kartonun üstünde nal kadar dı. Yakalık, tekrar yerine, emanet an
bir mühür vardı. barma gönderildi ve evrak tetıkik edi-

B ütün işlerimi bırakıp k'!>lalı yakayı lerek karar verilmek üzere muhakeme 
takibe karar verdim. Bu sefer mübaşir başka bir güne bırakıldı. 
önde ben arkada o kalabalığı bir daha 
yardık. Gide gide ikinci sulh cezada 
karar kıldık. Hakim, yakalığı hafif bir 
muayeneden geçirdi, evirdi, çevirdi, 
kartonun üstündeki yazıya ve yakalı
ğın içindeki imzaya baktı. Sonra kah
ve rengi kabarık bir zarfın içindeki ev-

Bir öpücüğün 
bedeli nedir? 

Geceleyin büyük bir çadır altında 

Mustafa Kemalin kendi alay komu
tanlarile yaptığı konuşmada da bu
lunuyor, tabii hiç bir §ey anlamadan 
söylenenleri dinliyor ve "bağdat 
kuramadığı,. için hayli sıkıntı çeki -
yor. Nihayet aradan 48 saat geçtik -
ten sonra hemtehriai mare§Al onu 
yanına çağırmak zorunda kalıyor 
(yani bizzat mareıal da bu çetin 
sahne için Mustafa Kemalden daha 
emin bir el bulamıyacağına kani o -
luyor) geldiğinden çok başka his.
lerle Kemal Yerinden aıağı iniyor 
ve kendi tabirince ''ümidce fakirlef
mif, tecrübe itibarile zenginleımiş,, 
bir halde tekrar mareıalın önüne çı- -
kıyor, o da kendisini bili.hare bir : 
türk tümen komutanına (dokuzuncu : 
tümen komutanı Halil Samiye) mu- : 
avin olarak vermek üzere Seddülba -

~· 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 '!:. 
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Geçenlerde iki Amerika mahkemesi 
öpücüğün bedeli ve müddeti ile meş
gul olmak mecburiyetinde kalmıştır. 
Şikagodaki hakim öpücüğün müd

detini vasati olarak dört dakika ola
rak tesbit ederken, Leksingtondaki 
mahkeme de bu sevgi tezahürünün 
bedeline bir sent fiyat biçmiştir. 

---

-hire gönderiyor. 
••• ----Atatürk'ün Arıburnu komutanlığı .. 

---------------
' --------

Bu çok garip hukuk işine iki ha
dise sebeb olmuştur. Hadisenin birin
de, kadının biri kocasından ayrılmak 
istemesine sebeb olarak, kocasının 
kendisini uzun uzun öpmekte ve do
layısiyle güzelliğinin tehdid altında 
bulunduğunu ileri sürmüş. Diğer ha
dise de, kızın biri, evlenmek için ver-

Oğle Neşriyatı: 
12.30 Karışık plak 

neşriyatı - 12.50 Plik: Türk musikisi ve 
halk şarkıları - 13.15 Dahili ve harici tıa· 
berler 

Akşam Neşriyatı: 18.30 Kantık pl~ 
neşriyatı - 18.50 İngilizce ders (Azime 1· 
pek) - 19.15 Türk musikisi ve halk şarkı• 
!arı (Servet Adnan ve arkadaşları) - 20.00 
Saat ayarı ve arabça neşriyat - 20.15 Tiir~ 
musikisi ve halk şarkıları (Halılk Recai ve 
arkadaşları) - 21.00 Konferans: (Tekirdai 
saylavı Rahmi Apak) - 21.15 Stüdyo saloD 
orkestrası: 1 - Sıede: İn Tüll und SpitzeJl-
2 - Hans Bousch; Ein Gruss an ]ohanni. 3' 
Reiny Roland: Verklungene Tage. 4 - MriO 
Trevisiliol: Ein Abend an der Nordesee .,.,. 
22.00 Ajans haberleri - ZZ.15 Yarınki proı· 
ram ve istikla.J marşı. 

İstanbul : 

Oğle Neşriyatı: 
12.30 Plakla tür~ 

musikisi - 12.50 Havadis - 13.05 Plik1' 
türk musikisi - 13.30-14 Muhtelif plak neı· 
riyau 

Akşam Neşriyatı: 
1 3 

S 
8. O por •' 

gençlik bayramı: Mehmet Kaplan Edebiyat 
fakültesinden - 18.40 Plikla dans musikilİ 
- 19.15 Çocuklara masal: Bay;m Nine _. 
19.55 Borsa haberleri - 20.00 Rıfat ve ar· 
kadaşları tarafından türk musikisi ve ha~ 
şarkıları - 20.45 Hava raporu - 20.48 Ö· 
mer Rıza tarafından arabça söylev - 21.oO 
Fasıl saz hayeti : İbrahim ve arkadaşları 
tarafından - 21.45 ORKESTRA: 1 - More
na: Potpurri Viyenuvaz. 2 - Siede: Flitter· 
vohen:. 3 - Manfred: Juvanita. 4 - Gro•· 
man: eardaş. - 22.15 Ajans haberleri -
22.30 Plakla sololar, opera ve operet parça• 
ı~:ı - 22.50 - 23 Son haberler ve ertesi lii• 
nun programı. 

Avrupa: 

0.t'EHA VE OPERETLER: 18.30 Mos• 
kova - 19.30 Prağ - 20 Brüksel - 20 -45 
Paris. ' 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN· 
FONİK KONSERLER: 12 Hamburg .-
15.15 Prağ - 18.45 Moskova - 19.10 Berliıı 
- 19.50 Stokholm - 20 Moskova, Sıutt· 
gart - 20.10 Frankfurt, Budapeşte - 21 
Kolonya - 22 Var:ıova - 22'.20 Kopenhal 
- 24 Frankfurt. 

ODA MUSİKİSİ: 17 Varşova - 17.tS 
Roma - 18 Hamburg - 18.30 Strazburg -
20 Sotens - 21 Paris - P. T. T. - 23.15 
Droytviç. 

SOLO KONSERLER!: 15 Frankfurt-
15.25 Hamburg - 16 Münib - 17 Berlin -
17.15 Milano, Straz:burg -18.10 Königsberl 
- 18.20 Kolonya - 20.45 Monte Ceneri 
NEFESLİ SAZLAR (Marş v. L) :. ıı 

Kolonya - 16 Breslav - 17.10 Münib -
19.55 Brno - 22.40 Königsberg. 

ORG KONSERLERİ VE KOROLAR: 
20 Layp;ı:;ig, Hamburg - 20.45 Beromün.s• 
ter - 21.15 Königsberg - 21.45 Strazburl 
- 2Z.15 ~tokholm - 22.20 Lüksemburg. 
HAFİF MÜZİK: 5 Breslav - 6.30 Fran

kfurt, Kolonya - 7.10 Kolonya - 8.30 Al· 
man istasyonları - 9.30 Bertin - 10.30 
Hamburg - 12 Laypzig, Münib, Stuttgart 
- 14 Stuttgart - 14 Frankfurt, Kolonya. 
lin='!oifn:ian -ıstasyÔnları - ii a;;.1iıı 
- 18.30 Frankfurt - 19.10 Frankfurt, Ko
lonya, Münib - 20 Berlin - 21 Stuttgart 
- 2.30 Kolonya - 24 Keza. 

HALK MUSİKİSİ: 11.30 Stuttgart. 
DANS MÜZİÖİ: 19.30 Stuttgart - 2% 

Floransa, Paris - P. T. T. - 2'2.25 London • 
Recyonal - 22.50 Lüksemburg - 23 Kato
viç, Krakovi, Lemberg, Milano, Roma, Vil• 
na - 23.10 Moskova, Budapeşte - 23.25 
Droytviç. 

diği sözü tutmayan nişanlısından za• 
rar ziyan dava etmekte olmasıdır. 

Kız, dava istidasında, on yıl süren 
nişanlılık devresinde, nişanlısının 

kendisini, en aşağı 40.000 defa öptü
ğünü - vasati olarak günde on bir 
defa - kaydederek 4000 dolar tazmi· 
nat istemiştir. 
Şikagodaki mahkeme, ayrılma tale· 

bini reddetmiş, fakat Leksingtondaki 
hakim, kızın talebi veçhile istenilen 
tazminatı muvafık bularak ona göre 
hüküm vermiştir. lnsanlar, adetler, 
telakiler biraraya gelince, hukuk hü· 
kümleri de ona göre şekil alıyor. ln· 
sana acayip geliyor ama, hiç şaşma· 
malı! 

17 mayısa kadar devam eder. 1 ma
yıs taarruzundan sonra iki tarafta ı § 
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- Azak önünde bizimkileden kafi 

mikdarı ölmedi mi? Geriye denerken 
hep leş yiyerek karınlarımızı doyur· 
duk, biz ..... 

- İstihkam işlerinde m<>hvolduk ... 
- Bizi bırakınız da Moskovaya gi-

delim, o zaman teslim oluruz ... 
Sesler kesildiği vakıt Gord-:>n iki e

lini boru gibi ağzına götürerek bağır
dı: 

- Pek ala .. Faakt gece yarısı ancak 
abdallar nehirden geçmeğe kalkışırlar. 
İstra'nın suları derindir, arabalarınızı 
su götürür ... Bulunduğunuz kıyıda ka
lınız, biz de bu kıyıda bekleriz. Sabah 
olunca müzakere ederiz ... 

Gordon, kocaman atına binip karan
lıklar arasında :tayboldu. Streliçler te
reddüd ettiler, bir müddet münakaşa
da bulundular, ve sonra, ateş yakıp Ka
şa pişirmeğe başladılar ... 

Bulutsuz bir gök yüzünde güneş 
yükseldiği zaman karşı sahilde, Preob
rajenski alayının muntazam sıralan
mış erlerini, ve üst taraf da, yeşid mea
nedleri üzerinde on iki tunç top gör
düler. Fitiller yanıyordu. Sancaklarını 
açmış beş yüz mızraklı auvari sol kol
tuk hattında durarak Moskova yolunu 
kapıyordu. Arka tarafta kirpiler ve 
siperler ve dizer kıtalar vardı. 

Atlarını arabalara koşmağa, ve bun
larla da kazakvari murabbalar yapma
ğa koyulan streliç1er ordugahınd1 
bağrışmalar oldu... Gordon, yanında 
altı suvari olduğu halde, atını adi a
dım yürüterek yamaçtan indi, nehre 

yaklaştı. Yağız atı suyu kokladı ve bir 
kaç atlayışta, geçidden. karşı tarafı 
buldu, streliçler generalin etrafını ku
şattılar. 

- Beni iyi dinleyiniz (demir eldi· 
venli elini kaldırdı). Siz iyi adamlar
sınız, makulsunuz ... Neden döğüşecek 
mişiz ki? Bize ele başıları ve son za
manlarda Moskovaya gelmiş olan bü
tün o namussuzları tesıim edin1z. 

Ovsei yağız ata doğru atıldı. Sakal
ları karma karışık, gözlen kan çanağı 
gibi idi: 

- Biz ruslar arasında namussuz 
yoktur! Hepimiz boyunlarımızda haç 
taşıyoruz, biz ... Yoksa bu haç sizin Lö 
For'un hoşuna gitmiyor mu? 
Kalabalık homurdanarak yaklaştı. 

Gordon, gözleri yarı kapalı, atının iı
zerinde kımıldamıyordu. 

- Geçmenize müsaade etmiyecc. 
ğiz ... iyi dinleyiniz: Sizinle konuşan 
ihtiyar bir askerdir. Bu tasavurdan 
vaz geçiniz, yoksa haliniz yamandır .. 

Streliçler, bağırıp küfür ediyor, kızı 
şıyorlardı. Gürbüz, keskin bakışlı, ka· 
ra saçlı Turna bir topun üzerine tırma
nıp elindeki kağıdı salladı: 

- Bütün şikayetlerimiz bu kğıdda 
yazılıdır .. Hiç olmazsa aramızdan üç 
kişiye müsade ediniz de öteki kıyıya 
geçip büyük mecliste okusunlar .. 

- Hemen okunsun. Dinle Gordon ... 
Turna, aksak bir ifade ile, yumruğu

nu sallayarak, okudu: 
"Azakta, mürted Lö For Françşiş

ko, rus kuvetlerine zarar vermek mak 
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Birinci Petro 

sadiyle, en iyi moskof streliçlerini 
kahbece surların altrna dizdi ve, on
larr en tehlikeli yerlere koyarak, bix 
çoklarını öldürttü ... Ve kahbeliğinden 
dolayı lağımı icad edip bu lağımla üç 
yüz, ve belki de fazla streliç daha 
kaybetti ... ,, 

Gordon, atını mahmuzlayarak bu 
muğfil kağıdı eline geçirmek istedi. 
Turna geri çekildi. Streliçler hiddetle 
bağırdılar. Turna devam etti: 

'' ... Bundan başka merkum Franç· 
şişko'nun kahbeliği eseri olarak bü
tün millet hayasızca sakalım traş et
meğe ve iyi ve eski dindarlığın mah
volması için de tütün içmeye z,orl:ı.-

nıyor .. ,. 
Asilere söz geçirmekten ümidini ke

sen 'Gordon atını şaha kaldırdı ve ö-

nünden çekilen kalabalrk arasından 
kendine yol bularak nehre doğru dört 
nala gitti. Biraz sonra baş kumandan 
çadırı önünde atından indiği görüldü. 
Biraz sonra, batmakta olan güneşin 
yandan gelen büzmeleri altında pa
pasların elbiseleri parıldadı. Sterliçler 
de kendi papaslarıru çağırdılar: Leon
tief, Sa.msonof ve Kobiakof muhare
bede okunan duayı okumalarını bun
lara emrediyorlardı. 

Bir top mesnedini bir beygir çulu i
le örttüler. Bir kova mukaddes su kabı 
vazifesi gördü. Başlar açıldı. Çıplak a
yaklı, yırtık pırtık elbiseli papaslar 
duaya başladı: "Allahım bizi ahlaksız
lara, kafirlere, dinsiz yabancılara kar
şı muzaffer eyle .. " 

Karşı sahilde, Şein'in çadm önünde, 

haç öpülürken streliçler hala diz çök
müş, dini şarkılar söylüyorlardı. Niha
yet istavroz çıkararak birer birer gitti
ler, tüfeklerini aldılar, hartuçları di~
leyip silahlarını doldurmağa başladı
lar. Papaslar da ayin esnasında taktık
ları boyun atkılarını devşirip arabala
rın arkasına gizlendiler .. Bu eenada te
penin başında on iki top birden patla
dı. Gülleler ıslık çala çala arabaların 
üstünden geçip gitti, manstırın dıvar
larına çarparak toprakları fışkırttı. 

Ovsei, Turna, Zorin, lerş kılıçla
rını sallıyorlardı: 

- Hepiniz ileri, kardeşler ... 
- Neye mal olursa olsun Moskova-

yı zabtedeceğiz ..• 
- Bölük nizamiyle sıralanınız ... 
- Topçular, yerlerinize ... 
Karma karışık bölükler halinde ko

şuşan streli~ler kalpaklarını havaya a
tıyor, kudurmuşcasına bağırıyorlardı. 

Albay Kragge daha alçak nişan alın
masını emretti ve batarya arabaların 
tam ortasına güllerini fırlattı: Ağaç 
parçaları havalandı, hayvanlar biri bi
rine karıştı. Streliçler buna fitilli tü
feklerinin ve dört toplarının ateşi ile 
cevab verdiler. Tepenin başından, ü
çüncü defa olarak atılan gülleler bu 
sefer tam streliçler dizisinin ortasına 
düştü. Asilerden bir kısmı kirpilere ve 
siperlere hücum etti. Fakat Butirski 
ve Lö For kıtalariyle karşılaştı. Top
lar dördüncü defa gürledi ve tepe ka
lın bir duman tabakasiyle örtündü. 
Maneviyatı bozulan atreliçlerin safla-

rı biribirine girdi, duraladı, ve sonra 
yüz geri etti. H~p birden bayraklarını, 
silahlarını, kaftanlarını ve kalpakları· 
nı atıp kaçtılar: "Kaçabilen kaçsın ı•· 
dereyi geçen mızraklı suvariler bunla· 
rın peşine düşüp, bir köpek sürüsü gi· 
bi, hepsini arabalarına kadar tak.ili et• 
tiler. 

Ayni gün, baş kurnandan Şein, ka
rargahını manastırın dıvarları önüne 
naklederek tahkikat açtı. Streliçlet'· 
den hiç biri Sofiya'yı ele vermedi, 
mektubu hakkında tek kelime telaffuz 
etmedi. Hepsi ağlaştı, yaralarını, parça 
parça elbiselerini gösterip ürnidsizlik 
yüzünden Moskovaya gitmek istedik
lerini, fakat şimdi akılları başlarına 
geldiğinden hatalarını takdir ettikle
rini söylediler. 

Merdiven i~;kencesine tabi tutulan 
Turna, sırtı knut darbeleri altında par
çalandığı halde hiç ağzını açmadı, göz· 
lerini aksi aksi tahkikata memur olan
ların gözlerine dikti. Onunla Prosku· 
riakof ve en azılılarından elli iki ar
kadaşları asıldı. Diğerleri de, muhafa• 
za altında, zındanlara ve manastırlara 
götürüldü ... 

-11-

Ruslar, Viyana imparatorluk sara
ymdakiler kadar desiseci adamlar gör• 
memişlerdi. Petroyu hürmetle, fakat 
hususi bir şahıs gibi kabul ettiler. Le
opold ona "kardeşim,, diyor, fakat ak
şam randevüye tebdil olarak, yüzüne 

(Sonu var) 

. . . • • 
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Yemişlerin en kibarı 
Güzel kokulu çilek, her vakit nazlı, 

YÜzünü bize pek kısa bir zaman göste· 
ten yemi§ olmakla beraber, hiç bir vakit 
bu aeneki kadar nazlı olmaımftı. Çilek 
tnevsimi haylice geçtikten sonra bile, 
Ereğliden gönderilen bir sepet çileğin 
tanesi, geçen gün, lstanbulda on iki 
buçuk kuruşa aatılımf ... 

Bu haber bana. Pariste geçen bir bi. 
kayeyi hatırlattı: Bizden birisi orada 
ıüslü lokantalardan birinde yemek yer· 
ken listede çileğin kartısında beı frank 
Yazılı olduğunu görür. Çilek ister. Önü
ne küçük bir sepet içinde çilek getirir • 
ler ve çileği sevmesi tabii olan hemşe· 
rimiz sepetin dibine dan ekmekte ku
sur etmez. Fakat, hesap pusulası gelin· 
ce ..• Ost tarafını elbette sormazsımz. 

Acaba, bizim çilekçiler o hikiyeyi 
öğrendiler de, bundan sonra bizim çi· 
!ekleri de hep taneyle mi satacaklar? 
Öyle olursa çileğin güzel kokusunu ıe· 
venlerin pek çoğu avuçlarını yalayacak· 
lar demektir. Bununla beraber, doğru
sunu isterseniz, çilek bundan sonra hep 
taneyle satılırsa, hele biziın Arnavud 
köyü çilekleri için, hak yerini bulmut 
olacaktır. 

Zaten çilek - bamyanın taneyle sa
tıldığı zamanlarda - ok~yla ıah.lırke~ 
bile gene ucuza gelmezdi. Onu yıyemı
Yenler yiyebilenlerden pek çoktu. Ta
neyle satılınca çileği yiyebilenlerin sa
yısı daha azalacak, fakat onun kadri 
daha iyi tanınmış olacaktır. İnsan sev -
diğini yüksekte gördüğü vakit, ona ye
tişemese bile, gene sevinir ... 

Çilek daima en kibar yemiş olduğu 
için, eski zaman hekimleri onu zengin 
hastalarına ilaç olarak verirken çileği 
altun hulasası ve inci tozuyla kanşbra
rak değerini daha :ı:İyade yükseltirler -
di. Bu kadar yüksek pahada ilacın ne
ye kullanıldığını belki merak edersiniz: 
Bayanların yüzlerindeki çilleri kaybet
nıek için ite yarardı. Taneyle çilek a
larak ona altun ve inci tozu kanştırma
ğa kudretiniz yeterse bu zamanda da o 
ilacı kullanabilirsiniz. Ama, bununla 
çillerin geçeceiini ıimdi hiç bir hekim 
temin edemez. 

Çilli olmıyanlan da çilekli ilaçlar • 
dan mahrum bırakmamak için, hekim· 
lerden bazdan onu - tabii zengin haata
lann - yaralanna merhem olarak sür-
- · - &!, ı-•-•.,_ı -·--,...- -..J .. . ,. ~t.. ... ot.lo•~• 
kum baatalıim• limİ"ft Daç olanll, ...- • 

meği düıünmüı ve hepsi de • tabii • i
laçlarının iyi tesir yaptıtını bildirmiıti. 
Çileğe altun ve inci katacak kadar zen
gin olamıyanlar için de çilekli §8l"llb i
cad edilmitti. Çilek seven hekimlerden 
biri arkadqlannın hepsinden alalb çı
karak, çileğin çocuk düıürmek mahzu
ru bulunduğunu keıfetmi, ve bunun 
üzerine kendisinden çilekli ilaç isteme
nıek üzere - gizlice • müracaat eden ba· 
Yanlar pek çok olmuştu. Ancak, keşfin 
kokıusu çabuk meydana çıktığı için 
sonradan bu ilacı tecrübe edenler hiç 
bulunmanufbr. 

Fakat çilek • büyümesi istenilmiyen 
çocuktan başka • türlü türlü derdlere 
kartı hala değerli bir ilaç diye sayılır. 
Meşhur Gübber hekim safra yollannda 
idrar yolunda kum hastalığına karaci
ğer hastalıklarına, gut hastalığına, me
sane hastahklanna, romatizmaya karıı 
günde Üç yüzden, bet yÜz grama kadar 
çilek yemeği tavsiye ettiğinden beri 0 • 

nun sözünü yerine getiren haylice has
talar vardır. 

Çilek ne kadar değerli ilaç olaa da 
onu sağbk halinde yemit olarak yemek 
fÜphesiz tercih olunur. Yüzde s9,5 su 
olmakla breaber yüzde altıya yakın 
ıekeri bevüloz cinsinden olduğu i~in 
§eker bastalanna bile ~oku~ma~. Yuz-

d O 137 nisbetinde çehkle kırecı, 1,146 
e' eni "de tuzları kana lüzumlu mad en ver-

mit olur. . 
Çileğin güzel kokusunu, ~enuı 

mevsiminden ıonraya aaklayabılmek 
büyük bir keyftir. Çilek reçeli bu keyfi 
temin eder. Y almz çilekten reçeli biraz 
pahalı bulursanız, çilekle, vişneyi, ahu· 
duduyu, birde firenk üzümünü bir ara
ya getirirsiniz, dördünden birer kilo 
alarak bet kilo toz şekerle kanıtrrırsı
nız. Bet altı dakika kaynatmak yetişir. 
Kavanozları doldurduktan sonra üzer
lerini kapar ve üç dört saat kadar hafif 
ate,le ıaınmış fırında tutarsınız. Kava
nozları rutubetsiz bir yerde saklamak 
aırtiyle, haylice uzun müddet idare e
der. Çilek güzel kokusunu öteki yemiı
lere de verir, hepsinin birden lezzetleri 
bir araya gelince kaynattığınız tatlı pek 
nefis olur. 

Çilekte batın sayılac;ak nisbette bulu 
nan B ve C vitaminleri bu kadar az kay
namakla büsbütün bozulımyacaklann
dan bunlar da tatlıların değerini artın. 
Buna, kaynadıktan sonra badem içi ka
rıştırarak hem A vitamini getirmeğe 
hem de B vitamininin nisbetini arttır • 
mağa, tatlya başkaca bir lezzet daha 
venneğe hiç bir mani yoktur. 

G.A. 
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Ev Kadınına 

Reçeteler 

Limon reçeli 
Malzeme: 

10 adet Limon, 2 1/2 ıeker. 

Yapılman: 

Limonlar yıkanır kabukları hafifçe 
keıilir. Çekirdekleri çıkarılır. Oç gün 
ıuda bırakılır. Her gün 2 defa ıu deiit
tinnek ıartile. Şekerin üzerini geçince
ye kadar ıu ili.ve edilir. Kaynatılır. Li
'""nnln. .. anihılt audal'l c:ıkanlır. Diier bir 
•u ile lrabuJdU yumupyı°iıcaya Iiacllır 
kaynatılır. KoyuJapn tunıba abhr. 45 
dakika kadar piıirilir. Eğer koyu reçel 
İstenirse daha fazla piıirilir. Fakat ara
da aırada bir tabağa damlatarak balııma
lı. Reçel aoğuduktan sonra daha fazla 
koyulqır bunu dalına her reçelde naza
rı dikkate almalı. 

Turunç reçeli 
Mabeme: 

12 turunç, 4 kilo ıeker, 1/2 limon. 

Yapılması: 

Turunçlar yıkanır, incecik aüt ka
buklan kazınır. Sıcak suda 20 dakika 
ba§lanır. Sonra bir gün üç defa suyu 
değİ§tirmek §artile soğuk suda bırakı· 
lır. Kabuklar soyulur. iki santim geniş
liğinde dilim şeklinde kesilir. 

Şekerin üzerini iki parmak geçince
ya kadar .su konur, kaynatılır. Koyula
§mca kabuklar aıkılır, içine atılır piıiri
lir. istenilen koyulukta olunca ateıten 
indirilir. 

HAKİM ROBiNSONUN 
KATLİ 

mücadeleden vaz geçecek değilim. Bu 
elimdeki kozlardan biriytli, fakat hep
si değil. 

Mitçel: 
- Yağmur başladı, dedi ,artık döne

lim. 
Lambamın ışığı tesadüfen aletlerin 

bulunduğu sandığa çevirlmişti. Bir
den hayretten ağzrm açık kaldı. Koca 
sandığın kenarına boya ile yazrlmış i
bareyi bir çok defalar .:ıırndum. 

Mitçeli kolundan yakaladım: 
- Bakın, diye bağırdrm, bakın 1 
Baktı. Heyecandan titriyordum. 

Umbanrn ışıg, sandığın üstünde rak
sediyordu. 

Mitçel: 
- Ne var? Dedi. 
- Tamam! Diye haykırdım: hak-

kTDl varmış! Ama da ahınakmışım 
Mitçel ! Bakın! Sandığın üstündeki 
yazıyı gördünüz mü? 

- Anlamadım, dedi. "Müteahhid, 
Noel Lenahan" yazıyor. Bundan ne çı
kar? 

Yazan: R. H. Goldman 

30 
- Bu isim size bir şey söylemiyor 

mu? 
- Hiç bir şey. 
Iırğı söndürdüm. Alet torbasını al

dım ve dışarı çıktık. 
- Gelin, Mitçel, dedim, bu defa al

danmadığımdan eminim. 
v 

Mitçel otomobilini Milli Andera'in 
evi önünde durdurduğu zaman, açık o
tomobilimin körüğü kapatılmış oldu
ğunu gördüm. Şiddetli yağmur yağı
yordu; sokakta sel gidiyordu. Mitçel'
den ayrıldım ve otomobilime yürüye
rek kapısını açtım. Solgun yüzlü deli
kanlryı içeride büzülmüş uyurken bu
lunca hiç şa~adım. 

Onu sarsarak: 
- Hey, dedim, biraz öteye gidin, 

yahu. Aına tuhaf hafiyesiniz hal Ya 
evden çıkıp yaya gitmiş olsaydım. 

Onuruna dokunmuştu: 
- Yarım dakika bile uyumadım, de

di. 
Motörü işlettim. 

Kızı laya yapi lan 
yardımlar 

Türkiye Kızılay Cemiyeti U
mumi Merkezinden: 

Yer sarsıntısından felakete uğra
yan vatandaşlarımıza yardım yapıl

mak üzere aşağıda isim ve adresleri 
yazılı zevat tarafından hizalarında 
yazılı paralar veznemize yatırılmıştır. 
Bu hayır sever zevata gerek cemiyeti
miz ve gerek felaketzedeler namına 
teşekkürlerimizi sunarız. 

Lira Kş. 

78 00 Küçük Yozgadm Hasanoğ
lan köyü halkından 

214 00 Ankara erkek lisesi talebe
lerinden (bu paranın 24 li
rası sınıf I D şubesi tale
beleri tarafından toplan
mıştır.) 

30 00 Helvacı oğlu Mehmed Tev
fik ve oğuları Ali Nihad 
ve Hayri tarafından 

ıo 00 Nafıa müfettişi Bay Akif 
Bozoğlandan 

133 00 Kızılay Alaçam şubesinden 
133 00 Kızılay Akçadağ şubesin

den 
120 00 Kızılay Kargı şubesinden 

8 80 Balıkesir Savaştepe yatı o
kulu direktörlüğünden 

30 61 Pınarhisar C. H. P. baş
kanlığından 

320 00 Kızılay Dikili şubesinden 
388 oo Kızılay Dikili şubesinden 

10 00 Karaman hakimler heye
tinden 

36 00 Kızılay Koyulhisar şube
sinden 

18 90 Kızılay Nusaybin şubesin
den 

150 00 Kızılay Savur şubesinden 
17 81 Kızılay Saray şubesinden 
12 82 Alpullu ilk okulu talebele

rinden 
23 00 Kızılay Pazar şubesinden 
4 71 Pehlivanköy mektebinden 
8 00 Bafra İsmet Inönü ilk oku

lundan 
100 00 Kızılay Erdek şubesinden 
94 49 Kızrlay Dinar şubesinden 
12 65 Erzin ilk okulu talebelerin

den 
150 00 Kı.zılay Kemaliye şubesin

den 
272 00 Kızılay Eceabat şubesin-

den 
97 42 Kızılay Saray şubesinden 

150 00 Kızılay Küçükkuyu şube-
sinden 

16 00 İshaklı nahiyesi okulundan 
99 46 Kızılay Bor şubesinden 
77 00 Kızılay Alaçam şubesinden 

777 74 Kızılay Ayancık şubesin

den 
25 50 Akdağmadeni malmüdürü 

ve mesai arkadaşlarından 
26 00 Kızılay Kavak şubesinden. 

40 44 Kzzılay Baskil şubesinden 
100 00 Kızılay Keşan şubesinden 

100 00 Kızılay Foça şubesinden 
287 00 Kızılay Kargı şubesinden 
142 00 Kızılay Manyas şubesinden 
61 40 Kızılay Emet şubesinden 

3 83 Midye ilk okulu talebele
rinden 

130 00 Kızılay Bucak şubesinden 
50 00 Kızılay Bucak şubesinden 

1100 00 Kızılay İzmir merkezinden 
243 00 Kızılay Bergama şubesin

den 
210 15 Bay papas Sahak Önataç 

ve Bay Serkis Balpmardfln 
maktu makbuz mukabili 
toplanan iane 

- Saat dört buçuğa geliyor, dedim. 
Raporunuzu bu gece mi vermek mec
buriyetindesiniz? 

- Hayır, yarın vereceğim. Siz apar
tmıanınıza dönünce gidip yatmak mü
saadesini verdiler. Ama pis iş hal 

- Neden bu işi inti.hab ettiniz. 
- Ka.rrumı doyurmak için. Pits-

burg'dan beraberce geldiğimiz bir ar
kadaşım Dominik'i tanıyordu. 

- MahkÇuniyetiniz var oıı? 
- Evet, bir ıslahhanede bir sene 

kaldım. Beş sene oldu: O zaman on i
ki yaşındaydım. Ondan sonra da şura
da burada bir kaç gün yattığım oldu. 

- Fena bir çocuğa benzemiyorsu
nuz. Neden namuslu bir iş tutmadınız. 

- Nerede bulayım o işi? 
- Kolay. Kötü i§ılerinizden bıktığı-

nız gün, beni La Gazet idarahanesin
de görmeye gelin. 

Bir şey söylemeden bir kaç dakika 
yüzüme baktı : 

- Siz pek garib bir insansınız, dedi. 
- Keyfinize bakın, dedim. Ne za-

man isterseniz beni görmeye gelin. 
Nerede oturuyorsunuz? 

- Bir odam var. 
- Eviniu kadar sizi götüreyim, İT 

ter misiniz ? 

- Hayır. Si.zi apartımanınız kapı
sında bırakmak için emir aldım. 
Apartımanın garajında otomobilden 

indiğim zaman soluk yüzlü delikanlı 
bana ismini söyledi: Cimmi Veles. 
Pardesüsünün yakasını kaldırdı, şap
kasını kulaklarına bastırdı ve yağmur 

Zelzele felAketi yüzünden 
kaybettiğinıiz vatandaılar 

Listeyi aynen neşrediyornz: 
Zelzele mmtakasmda tetkikler ya- linin, 1 ölü Ramazan Tekelinin, 2 ö

pan heyetin hükQmete vermiş olduk- lü Mehmed Tekinsalın, 1 ölü Emin 
lan raporun bir suretini dünkü sayı- Esenin, 1 ölü Musa Esenin, 1 ölü 
mızda neşretmiştik. Mehmed Gülencin, 2 ölü Mustafa A-

Bugün, bu tabiat afet·inin öldürdü- hat, 1 ölü İbrahim Tercan, 1 ölü Ra
ğü vatandaşlarımızın isimlerini, bü- mazan Tercan, 1 ölü Kadir Demirkı
yük bir iç acısı ile ve yakınlara baş- ran, 1 ölü Mehmed Tekeli, 1 ölü Sü
sağı dileyip acılarını paylaşarak, neş- leyman Avşar, 1 ölü Şükrü Kaya, 1 
rediyoruz: ölü Hasan Çoşkun, 1 ölü Mustafa Er-
Köşker nahiye merkezinde 1 ölil can, 1 ölü İbrahim Aydoğdunun, 2 ö

Hüseyin Eşmenin, 1 ölü M. İsa Kı- lü Rifat Özcanın, 1 ölli İbrahim Ak
lıncın, 2 ölü Mehmed Gökbulutun, dağh, 1 ölü Yusuf Akdağlının, 4 ölü 
1 ölü Fatma Ömer Çavuşun, 1 ölü Ar- Osman Oğuzun, 1 ölü Mevlud Kuş
dıç Mehmed, 1 ölü Mehmed Türkün, demirin, 1 ölü Raşid Arslanın, 5 ölü 
ı ölü Tevfik Monaşm, 1 ölü Sıddık Rıza Akpınarm, 3 ölü Mustafa Akpı
Arslanm, 1 ölü Necib Arslanın, 1 ö- narın ailesinden. 
lü Ahmed Tur6unun, 1 ölü İbrahim Sa11aktaşkuvan köyünden bir ölü 
Baranın, ı ölü İbrahim Demiralayın, Said Şakir, bir ölü Ahmed Avlar, Sal
ı ölü Abdullah Ardıcın, 1 ölü Hasan lak köyünden bir ölü Ali Ceylan, bir 
Şahinin, ı ölü L<1tfi Şahinin, 1 ölü ölü Ali oğlu Ahmed, Hanyeri köyün
Demiralaym ailesinden. den iki ölü Bi1U Temiz, bir öl\i Meh-
Köşkerin Deveciobası köyünden 1 med Vural, bir ölü Hamid Yurdgülün, 

ölü Rıza Aselin, ı ölü Mustafa Kılı- bir ölü Hamid Özenin, iki ölü Osman 
cm, ı ölü Zeki vaporun, 1 ölü lbra- Durmuş, bir öli.i Satılmış Aydın, Çü
him Gülün, ı ölü Yusuf Şahinin, 3 ö- rükler ve Eldenele ortaoba köylerin
lü !sa Şafakın, ı ölü Mustafa Şafakın den 67, Demirciden iki, K.araoğlğan-
1 ölü Mehmed Şafakın, 1 ölü Ali Şa- dan da 9 ölü vardır. 
hinin. ı ölii Ahmed Çetinin, 1 ölü Ha- Tatilyas köyünden bir ölil Ahmed 
cı Süngünün ailesinden. Karanın, Arablarda bir ölü Şakir Ko-
Köşkerin Alişar köyünden 1 ölü ranm, Taburoğlunda bir ölü Osman 

Mürsel Turanın, 1 ölü Nafi Arslanın, Altmkılıcın, Solaku§Ağı 1 ölü Ömer 
ı ölü Zeynel Şekerin, 1 ölü Seydi Uslunun, Çepişler 3 ölü Dağııtanka
Çengelin, ı ölü Hacı Zenginin, 1 ölü yanın, Himmetu§Ağı 1 ölü Ali Sağla
Emin Aynanın, 1 ölü Mevlud Türkün mm, Himmetu,ağı 1 ölü Necib Keski
ailesinden. nin, Himmetu§afı 1 ölü Ali ceylanın 

Sofrazlı Kenan köyünden 2 ölil Os- ailesinden. 
man Demirin, Sofrazlı aıağı ı ölü Ha- Korova köyilnden 3 ölü Behçet 
lid Yılmaz, Hacı Selimler 1 ölü Ah- Cengizin, 1 ölü Mehmed Özün, 2 ölü 
medin, Hacı Selimler ı ölil Hilmi Fazlı Vaporun, 1 ölU Ömer Karaca· 
Süngünün, Eşrefli ı ölü Haydar öz- nın, 1 ölü Kazım Doğanın anlesinden. 
kanın ailesinden. Avanoğlu köyünden 1 ölü Mehmed 
Köşkerin Akpınar köyünden ı ölü Bulutun, 1 ölU Mehmed Çelinin, 1 

Rıza Turgutun, 1 ölü Haydar Tekin- ölü Osman Zenginin ailesinden. 
aslanın, 1 ölü Musa Korkmazın, 1 ö- Abdal köyünden iki ölü Mustafa 
lü Hadice Demirhamn, ı ölü Said Çevçekin, Sekili köyünden bir ölU 
Maraşın, 2 ölü Murtaza Yılmazın, 2 Musa oğlu Rıfkınm, Takmaz köyün· 
ölü Mehmed Yılmazın, 3 ölil Ali Bur- den bir ölü İbrahim Pekaraın, bir ö
hanın. 1 ölü Celil Burhanın, ı ölU lü Hacı Bekirın, ilr:i ölü Ali Avot'un 
Mehmed Güzelin, 1 CSlU Mehmed Tat- ailesindendir. 
kıranın ı Cllil Mehmed Çakırın, ı ö- Kaybettiğimiz vatandaıların Ayıaı 
lü Bekir Abadın, 1 ölü Muaa Teke- 158 dir. 
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83 25 Berberler cemiyeti namına Diğer teberTUlar 

Bay lbrahimden: Esnaftan Bu yardımı daha bir çok teberrular 
maktu makbuz mukabilin- takib etmittir. Komite iane toplama-
de toplanan iane ğa ilk defa kendi uuından baJ}amıt· 

6195 98 tır. Komite aza11nın verdiği miidar 
ı ı ingiliz lirasını geçmiıtir. 

6!'1 q t115 Evvelki listelerden Gene mahallt gazeteden memnuni-
71325 44 yetle 6ğrendiğimize göre Kıbriı Deı

potu Leondios, elen cemaatinin inaant 
hislerine müracaat ederek Kırşehir 

Kıbrıs halkının felaketzedeleri için iane toplanmasını 
Metropolidlere tamim etmiştir. 

yardrmlar1 
Kıbriste Lefkoşa kasabasında çıkan 

Ses gazetesinde okuduğumuza göre 
Kıbrisli türk ve elenler Kırşehir fe· 
laketzedeleri için yardımda bulunma
ğı kararlaştırmışlardır. 

Muhtelif türk teşekkülleri delege
!".!ri bir araya gelerek bir yardım ko
mitesi kurmuşlardır. Mhalli hükftmet 
iane toplanması için ruhsat vermiştir. 

Baf tüccarlarından B. Mustafa Ah
med Raşid 500 ve B. Eyup Nefi 300 
Türk lirası vermek suretiyle açılan 
listeye ilk defa isimlerini yazdırmış
lardır. 

altında çıktı. 

Apartımana girince ilk işim telefon 
rehberini açarak "müteahhid Noel Le
nahan"ı aramak oldu. Fakat alfabetik 
listed~ bu isim yoktu. Rehber geçen 
senenın eylCılünde basılmıştı. Gece ka 
P~.cuuna. telefon ederek bana on beş 
gun~e. bı.~ çıkan rehber ilive.sini getir
mesını soylcdim. Orada aradığım is· 
mi buldum. 

Şafak sökmeye başlamıştı. Fakat 
ben uyumak ihtiyacı duymuyordum. 
Soyundum. Sonra bir viski doldur
dum. Kadehi alarak büyük aynanın 
karşısına geçtim ve kendi hayalim: 

- Sıhatine, dedim, ve ikimiz birlik
te içtik. 

İki saat, bir koltuğa gömülerek, dü
şünmekle vakıt geçirdim. Bir proble
mi haı etmek icab ediyordu. Hakimin 
ölümündenıberi kafamda dönen bütün 
fi~ir.ler toplanmış ve nizam altına gir
mıştı. Ve Zihnime bu vuzuhu getiren 
sandığın üstünde okuduğum ibareydi. 

'Gerçi. henüz bütün güçlükler yenil
miş değildi. Düşmanlarım kuvvetliydi. 
Hücum ettiğim insanların ne ayarda 
olduğunu biliyordum. Onlar çabuk 
düşünür ve derıhal harekete geçerler
~i. B~n~en korkuları yoktu, fakat pro-
3elerımı alt üst etmek için hiç bir ih
tiyatı da elden bırakmazlardı. 
Toplamış olduğum delillerin ekseri

si henüz tahmin hududunu aşmamakla 
beraber, hepsi bir arada ehemiyetli bir 
itham vücuda getiriyordu. Bütün bu 
delilleri tekrar biribiri ardından göz-

Amerikadan meyva fidanları 
getirilecek 

Ziraat Bakanlığı Antalyada kurul
mU§ olan narenciye iıtaıyonu için A· 
merikadan narenciye ve süptropik 
meyva fidanları gctirtmeğe karar ver 
mi§tir. 

Eskişehir- Karaköy hattı 
Devlet demiryolları idare1Si Eekiş • 

bir - Karaköy araeıntlaki demi le 
h . k ryo u 
attım tamıre arar vermiştir. Bu hat-

ta .bulunan bütün raylar, traveraler ve 
saıre tamamen yenilenecektir. 

?e~ geç!r?im, ve her birinin kıymetini 
ıyıden ıyıye tarttmı. Birden hatırıma 
çocukluğ~mda okumuş olduğum bir 
vaka geldı: Amerikanın istiklil harbı 
sıralarında üç vatanpe . .1. . rver, ıngı ız as-
kerl~:ıne bir pusu kurmuşlar, üç silah
ı~, sılilı yerine yerleştirdikleri bir dü
zu:ıe sop~ sayesinde on ingiliz neferini 
esır etını~erdi. Benim de hakiki silah
lar~ ve tahta tüfeklerim vardı. 

Ol~v. Klayton'un nerede bulunduğu
n~ bılıyordum, daha doğrusu bildiği
mı sanıyordum. Eğer yanılıyorsam bu 
da tahta tüfeklerden biri çıkacaktı, 
f~kat düşündüğüm doğru ise hakiki si
lahlarına bir yenisi daha ekleniyordu. 
. Gü~ ağarıyordu. Elektrik düğmesi

nı çevırdim ve perdeyi kapadıktan son· 
ra yatağıma girdim. 

*** 
Milli Anders'in, Vilks'in katibesi o 

lan arkadaşından öğrendiğine göre, 
cumartesi akşam saat altından sonra 
Greyston timarhanesine, bir kadın ka
bul edilmifti. Dora Vilkoks ismindeki 
bu kadın altmıf yaşlarındaydı ve iş 
güç sahibi olmadığı gibi meskeni de 
yoktu. İntihar teşebbüsünde bulundu 
diye akıl zaafından tirnarhaneye ko· 
nulmuştu. 

Her fCyden şüp~ eden Mitçel bile 
Dora Vilkcl:s'la Oliv Klayton'un ayni 
şahıs olduğuna kanidi. 

- Şimdi ne yapmak niyetindeainiz? 
Diye aordu. 

- Hiç. Nerede olduğunu biliyorum. 
Mlinasi.b fırsatı boldiyeceğim. 

Serbest güreşler 
Ankara stadyomunda evelki gün 

ba.şlıyan serbC$t gÜreı Ankara gru

pu birincilikleri dün de devam etti 
ve, bir taraftan İ§tirak edenlerin 
çokluğu, diğer taraftan havanın bo
zulduğu yÜzÜnden vaktin daralma -
.sı ve ancak bir minder mevcud ol
ması sebebile bu iki tatil gününde 
tamamlanamadı. Hafta içinde ikma
li taıbii olan bu müsabakalar, bize, 
4 ve 5 hazıiranda diğer grup birinci
lerile karşılaşacak olan Ankara gü
retçilerinin kimler olduğunu öğre
tecektir. 

Vücudun hemen her kısmını aynı 
derecede faaliyette bulunduran; 
sarfetmek mecburiyetinde bulundu
ğu azami cehd ha.sebile sporcudan 
kati bir .spor disiplini iatiyen; beden 
gibi zekayı da itleten; ve nihayet. 
ra.ki.bi ile kartı kartıya kalan erke -
ğe kuvvetini erkekçe kullanmağı 
öğretmesi bakımından ameli faydası 
muhakkak olan .serbest güret, bizde 
layık olduğu yüksek ehemiyetle tak
dir olunduğu nisbette kütle sporu 
olmağa doğru ilerliyeoektir. 

Bu iki günde seyrettiğimiz dinç 
delikanlılarda .sporcunun bütün tem· 
kinini, civanmerdliğini, efendiliğini 
de mü§ahede ile .sevindik.: Karııla§
tılar, tutU§tular, yendiler veya yen.il
diler, fakat biribirinden öpii§eı"ek 
ayrrldılar. Erkek güzelliğinin kema
lini bulduğu es.ki paleatre.'la.rda .ser
best güre§e neden o derece alaka 
gö.sterilmif olduğunu. Ankara sta
dmda birbirine sarılan yumU§ak ve 
mevzun, fakat yay gi.bi müteharrik 
adaleli genç vücudlarm mü...baka 
ve galebe arzuau ile bütün kudret· 
lerini harcadıkları zaman arzettik -
leri mehabetli manzaraya bakbkça 
daha iyi anladık. Bir Fidias, orada 
ıkendine doksan Apollon modeli, bir 
Pedotrib o kadar terbiye görmüş 
genç vücud, bir Hebert .serbe&tçe ve 
her tekilde iıliyen adaleler kartuın
da aiateminin en mütebariz ifadesi -
ni, bir modern pedagog Ue beden 
terıbiyeain.in en ileri haaılaamı bula
bilirdi. 

Ne yazık kit bu iki güzel spor gü
nünde atadyomun tenha tribünle
rinde ne aanatkarlan, ne muallinıle
ri, ne de aporla ala.kalı aandıkları

mızı gördükl Hükmedemez miyiz 
ki yirmi iki kitinin oynadığı, gürül -
tülü, patırdılı, hatta kavgalı ve dö • 
vüıJü futbol, kılükal sermayea 
veırditi için onları meydanlara cel
bedeıbilmektedir ? 

Fakat, derhal bu hükmü vermiye
lim; diyelim ki bu güzel ve tam .spo
run mahiyeti kalabalıkça henüz an
la§ılanıamıttır. Şu ha]de, onun fay
dasını takdir edenlere düten vazife, 
gençleri .serbest gürete teıvik etmek 
ve bu spora karşı alaka bealenmeai • 
·ni temin edecek tedbirlerin alınma -
aına yardım etmektir. 

Bir batka nokta üzerinde dUN• 
lan: Ankara sta.dmm geniı çerçeve
si içinde 8 X 8 metrelik minder de
nizde sandal kadar ufak kalıyordu. 
Bütün bu gibi ferdi sporlar kapalı 
salonlarda daha kolay inkitaf ede -
cektir. Ankara stadyomunun umwni 
planma dahil olan salonla ite b&§
laraa.k yirmi iki kitinin bir buçuk 
u.atlik sinirlendirici maharetlerine 
seyir<:i olmaktan kurtulur, kütle 
sporlarına doğru ~~-ür ve bu arada 
serbest güre~ten umduğumuz fayda
yı bulmuş oluruz. - N. Baydar 

- Başka haber yok mu? 
- Hayır. Sıkı tarassud altındayım. 

Beni dört kişi nöbetleşe takib ediyor
lar. Kurfiyuya sorarsanız cumartesin
den beri gittiğim yerleri size birer bi
rer sayablirler. Tabii Greyston'a seya
hatimiz müstesna. Bu hal canıma tak 
deyince onlara göstereceğim. 

.Ertesi pazar günü, Elen'i ziyaret et
mek için apartımanımdan çıkarkan ha
kikaten de canıma tak dedi. Kurfiyu'
nun adamlarından biri sokakta apaçık 
bir şekilde beni bekliyordu. Tahaın
mül edemezdim. Elen'le kırlarda bir 
gezinti yapacaktık. Bu hafiyenin bizi 
takib etmesini istemiyordum. Ona 
doğru ilerledim. 

- Bugün beni takib etmiyeceksiniz, 
dedim. 

- Yok canım, dedi, bu emir de ne
d-n icab etti? 

- Nerden ettiyse etti, anladınız mı? 
- Keyfimin istedigi yerde gezin-

mek hakkımdır, siz ne karışırsınız. 
- Ne karıştığunı şimdi görürsünüz, 

dedim ve cebimden çakımı çıkararak 
açtım, ön tekerleğin lastiğine sapla
dun. 

- Lastik gitti ama, zararı yok, de· 
dirn, Dominik yenisini alır. 

Bir ~ey söylemeden ve kımıldama
dan bana hain bir gözle baktı. 

- Mükemmel, dedim. Siz çok uslu 
bir çocuksunuz. Şimdi işinize gitlebi
lirsiniz. 

Otomobilime atladım ve uzaklaştım. 
(Sonu var) 



-- -u-
uı.u;:, 

İzmir zeytincilik istasyonunda 

Üç sene sonra yarım milyon 
zeytin fidanı dağıtılabilecek 

Zeytin ağacı 1 .000 sene yaııyan 
devamh bir mahsul kaynağıdır 

!'":'" ............... .. 

i
l ihtiyar bir 

zeytin 
ağae1 

izmir, (Hususi) - Yurdda 
zeytinciliği inkişaf ettirmek üze
re aon senelerde alman tedbirler 
arasında, ziraat vekaleti tarafın
dan şehrimizde kurulan zeytinci
lik istasyonu başta gelmektedir. 
Zeytin müstahsilleri için açılan 
kursları da bu arada saymak la
zınıdır. 

Ziraat vekaleti tarafından 22 bin li
raya satın alman 212 bin dekarlık era
zi üzerine sarfedilen türk bilgisi ve 
türk emeği faydalı mahsullerini ver
meğe başlamış bulunuyor. Bugün zey 
tin çekirdeğinden fenni usullerle 30 
bin fidan yetiştirilmiştir. Vilayet ta 
rafından İtalyaya gönderilen ve ora
da üç sene zeytincilik tahsili eden B. 
Nazım Kılıç zeytincilik çalışmaları 
hakkında demiştir ki : 
"-İstasyon üç sene sonra 500.000 

fidan dağıtabilecektir. O vakit istas
yonda 200.000 fidan kalmış olacak, 
biz de bunların terbiyesi ve üretme
siyle meşgul olacağız. 

Muayyen şartlarla bir bakım saye
sinde çekirdekten yetişen fidanlar 
bu sene de eJJi altmış santim yükse-
lir. Sonra terbiye maktalarrna sevke
dilirler. Bir kaç sene sonra zeytinci
lik istasyonu sahasının dar geleceği
ni ümid ediyorum. O vakit civardaki 
bağların istimlaki lazım gelecek. 

ltalyada 315, Fransada 39, İspanya
da 60 nevi zeytin vardır .. Tunus ve 
havalisinde de 26 nevi zeytin mev
cuddur. Bunlardan en güzel nevileri
nin aşı kalemlerini getirterek memle
kette çoğaltılmasını ve müstahsillere 
tevzi ederek yaymak için teşebbüslere 
giriştik. Açılan budama kurslarında, 

halkımıza zeytin bakmı ve budanma
sını nisbeten öğretmeğe çalıştık. Muh 
telif kaza ve köylerde, bu hususta ça
lıştık. Köylüler memnun oldular. 

Bilirsiniz ki zeytin ağacı bin sene 
yaşar. Yumrudan yetiştirilenler 60 
sene iyi mahsul verir. Fakat çekir
dekten yetiştirilenler daha verimli
dir. 

11 Senelik bakımdan sonra 40 sene 
ye kadar her sene mahsulünü artırır. 
4() ıncı seneden 250 inci seneye kadar 
istihsalatmı aynı miktarda muhafaza 
eder ve 800 üncü seneye kadar da mah 
sul azalır. 

• 

lzmir kiy muallim mektebinden 

30 kadın 63 erkek 
eğitmen .çıkıyor 

Eğitmenler 

bir oyunda 

İzmir, (Hususi) - Kzılçöllü-~ 
deki köy muallim mektebinde 1 ızmirde göçmen evleri 
yaz dersleri ba~lamıttır. Bu mek-
teb hiç tatil yapmamakta her İzmir, (Hususi) - Vilayetimizde 

.. v b .. . '. inşa edilmekte olan göçmen evleri-
koy çocuguna on et guu ızın ve- . "h' k 'k 1 d'l · t" 

nın en mu ım ısmı ı ma e ı mış ır .. 
rilmektedir. Diğerleri de bu ay sonuna kadar ik

Buradaki eğitmenler kursu
da muvaffakiyetle devam etmek
tedir. Bu sene 30 kadın 63 erkek 
eğitmen ilk teırindemezun ola
caktır. Eğitmenler derhal köyler
de muallimliklere tayin edilecek
lerdir. 

mal edilecek ve göçmenlere tahsis e-
dilecektir .. Bu evler, bir nevi göçmen 
köyü manzarası taşımaktadır. Çok sa
de, basit ve kullanışlıdır. Her türlü 
konforu havidir. Tek ve çift kat üze
rinedir. 

Vilayetimizin bazı mıntakalarma 
iskan edilen göçmenler vaziyetlerin
den memnundurlar. 

Adanada kamyoncular kontrol altına ahndı 

Fazla yolcu alan şoförlerin vesikası 
alınacak ve .• 

Konlrolu iyi yapmıyan 

memurlar cezalandırılacak 
Ada.na, (Hususi) - Yaz gelince bütün Çu

kurovada büyük bir faaliyet devresi başlar. 
Şehirden ovaya, ovadan şehre binlerce insan 
kamyonetlerle gelip gider Kamyonetlere fazla 
yolcu alınması yüzünden her sene feci kazalar 
olur. 

Kamyonetlerin ve otomobillerin taşmıağa 
mezun oldukları yolcu miktarı belediyece tayin 
ve tesbit edildiği halde bazı şoförlerin fazla 
para kazanmak hırsiyle bu miktal'dan çok faz
la yolcu taşıdıkları ve bu yüzden bir takım ka
zalann vukuuna .sebebiyet verdikleri görüldü
ğünden vilayetçe yeniden kazala!'la jandarma 
ve polis karakollarına ve merıkez nahiye mü
dürlerine aşağıda yazılı kati emir verilmiı· 

tir. 
1 - Kamyonların taşımağa mezun \s''U"t n'\ 

oldukları yoku adedi kamyonların 16 k' 'J"k 
dışına büyük yazı ile yazılacak ve şo- IJI 1 
förlerin vesikalarına da kamyon nu- b • k 
marasiyle beraber bu cihet işaret olu- ., amyon 
nacaktır. Bunun için en çok bir hafta ""' 4 

~inv~~ukn~~ ~~n~~ı-----------------------------
emri yapmıyanlarxn şoför vesikaları 

aıı;:~:~is kapı karakollarr ve yol Manisada köy kalkınması 
üzerindeki jandarma karakolları ge-

lip geçen yolcu kamyon ve otomobil- K • • ı · • ı d d • ı • k 
lerini durdurarak dikkatle muayene oy u er ra yo 1 n 1 ye re 
edecek ve belediyece tayin ve tesbit 

edilen miktardan fazla yolcu indiri- 1 k k 1 
~:~t:r.şoför hakkında takibat yapıla- yo rg.u n u ç 1 a rı yor a r 

3 - Her hangi mıntakada bu emir 
hilafına fazla yolcu taşıyan kamyona 
tesadüf edilirse mürakabe ile mükel
lef olan polis karakol amirlt"riyle 
jandarma karakol komutanları şahsan 
mesul tutulacaktır. 

Kavga eden iki artist 
mahkum oldu 

Mersin, {ı-tUSUSlJ çtııaırtW'ct 

barında bir hadise olmuş, bar artist
lerinden genç bir kadınla müzisyen
lerden biri kavğa etmişler, Biraz son-

ra kavga büyümüş iki artist biribirini 
dövmüşlerdir. Hadise, meşhud cürüm 
mahkemesine intikal etmiş, artistlerin 
her ikisi de birer ay hapse mahkUın 

edilmiştir. 

Balıkesir ehe okulu mezunlan 
Balıkesir, (Hususi) - Şehrimizde

ki köy Ebe okulundan bu yıl mezun 
olacak talebeden on tanesinin vilaye
timiz emrine verilmesi Sıhhiye veka
letince kararlaştırılmıştır. Vilayet 
938 yılı büdcesine bu on talebenin ay
lrk ücı;etlerinin de ilave edilmesi bil
dirilmiştir. 

937 vilayet büdcesinin muhtelif fa
sıllarında 80 bin kCtsur liralık müna
kale yapılması Vekiller Heyince ka
bul edilmiştir. 

lıten aonra dinlenen iki köylü 

Manisa, (Hususi) - Beş yıllık bir köy kalkınma programının 
hazırlandığı ve 937 yılında programın bir kısmının tahakkuk et
tiğini bildirmiş.tim. Programda, merkez ve kazalara bağlı olan 
681 köy nüfus ve gelir vaziyetlerine göre üç sınıfa ayrılmıttır. 
Nüfusu beı yüzden fazla ve geliri müsaid köy adedi 88 tanedir. 

Demiryoluna kavuıtuktan sonra 
Nüfus ve geliri ikinci derecede 

olan köy adedi 373 dür. 
Nüfus ve gelir vaziyeti müaa

id olan köylere ilk iı olarak rad
yolar alınmıştır. ekonomik ve sosyal 

inkişaf etti 
Safranbolunun 

hayatı çok 

Salranboludan bir görünü§ 

Zonguldak, (Hususi:) - Safranıbo
lu, yakın tarihe aid e·seder itiıbariyle 
Tüııkiyenin zengin şehirleri arasında
dır. Bir çok tarihi hanlar, caırniler, kıii
tüphaneler, çeşmeler vardır. 

Devlet merlrezimizin demir yoliy
le kömür havzasına bağlanmasından 
en çok faydalanan k:ı.sabalanmızdan 
lbiri de Safranıbolu olmuştur. 

Ankara ve Zonguldak gibi iki bü
yük şehre demiryollariyle kolay bir 
~icari ınahreç bulan Safranibıolunun 

iktisadi hayatı, gözle görülecek dere
cede çaıbuk bir inkişafa ermiştir. 

Demfrıyalundan önce Safranbolu-
nun eşsiz çavuş üzümleri, istiıhlaık pa
zarını gene kendisinde buluyordu. Bu 
suretle de Safranıbolunııın başlıca ge
lir kaynaklarından birinin de istifa
desi ç.ok dar ve mahdud kalıyordu. 

Demiryolu, Safranbolunun nefis ü
zümlerini türkiyenin her tarafına 
~)IUUŞ w: tanıtmış bulunuyGr. 

Merkeze bağlı Saruhanlı, Yılmaz-, 
Hacırahmanh, Çobanisa, Hacıhaliller 
Karaoğlanh, Belen, Alibeyli, Paşa, 
Koldere, GümüJceli köylerine radyo
lar alınmış, dünya haberleri ve muai
ki köylülerimizin ayağına getirilmit
tir. Köylüler tarlalarından yorgun 
döndükleri zaman radyo önünde isU.. 
rahat etmektedirler. Bir çok köylüler
le görüştüm. Köylerine radyo alınma
sından doğan sevinçlerini bildirdi
ler. 

Büyük köyler telefonla merkeze 
bağlıdır. Gene her köyden merkeze 
ve komşu köylere muntazam yollar 
ve yollara rastlıyan dereler üzerinde 
köprüler yapılmış; yaz ve kış rahat 
bir şekilde gidip gelme temin edilmiş 
tir. 

Her köyde bir köy meydanlığı vü
cude getirilmiştir. Şanlı bayrağımız 
tatil günler~nde törenle direğe çekil
mektedir. Bütün köylerde yollara, 
su kenarlarına, mezarlıklara meyvalı 
ve meyvasız ağaçlar dikilmiştir. Köy 
evlerinin damları kiremitlenmekte 
binaların iç ve dışları badanalanarak 
temizliğe önemle itina edilmektedir. 
Her köyde yeni okullar, işyar evleri, 
okuma odaları, köy oda ve anbarları 
parti ocak binaları, bakkal dükkanları 
ile park, bahçe ve spor alanları vüc:ü
de getirilmiştir. 



re - 5. 1938 

Güreş müsabakal rana 
dün de devam edildi 

Müsabakaların mütebaki kısmı 
bu akşam halkevinde yapılacök .... 

Dünkü güre§lerden bir görünü§ 
Dün Ankara bölgesi serbest güreş birinciliklerine sabah sa.at 

ondan itibaren ıehir ıtadyomunda devam edildi. Güreşlerin gü
zelliği, havanın da müaaid oluşu tribünlere epeyce seyirci topla
mııtı. Güreılere dün yarıda kalan 72 kilo üzerinde baılandı ve 
düne kalan üç müsabaka yapıldı, bunları sırasiyle yazıyoruz: 

72 KİLODA : (D.S.) 5.04 de Rıza Yılmaz (Ag) yi 
Halil Yener (D.S.) Mehmed Şahin tuşla, İsmail İzler (Mg.) Osman Yü

(ld. g.) ne ıo saniyede tuşla galilJ gel- ccl (D.S.) ru 2.34 de t,uşla yendiler. 
di. Hulusi Baykal (H.İ.Y.) V'asfi Koru 61 KİLODA: 
(D.S.) u 3,52 de tuşla, Ali Gürbüz (D. Salim Önel (Ag) Mehmet Er ~D. 
S) Ali Gürün (Mg.) yi sayı hesabıyle S) hükmen, Mahmud Taylar (Gu.), 
yendiler. Salih Dündar (Ag.) nü 1.50 .. de. tuşla, 

66 KİLODA : Ali Omer Tomruk (Ag.) Lutfı Yıl-
Şinasi Tunacan (D.S.) Ali Riza Bi- maz (Gü) i 5.19 da tuşla. Suad Savaş 

lc<:an (A. G.) ye 13 .saniyede tuşla, Ke- (Mg.) Halil Ulubay (Ag.) 5.19 da tuş 
mal Aslna (D.S.) Ömer Fen (M. G.) la Abdullah Elagöz (Ag.) İhsan Ev-

r:nsel (Ag.) nü sayı hesabiyle yendiye 11.53 de tuşla, Hikmet Özdemir (H 
1. Y.) Sabri Can.gar (D. S.) u 2.52 de ler. 
tufla, Ali Çelik (M.G.) Ail Ecan (A. 56 KİLODA : 
G.) ne 0.09 da tuşla, Riza Yılmaz (A. Halid Balamur (Gü.) Turgud Er-
G.) Osman Yücel (D.S.) a 4.24 de tuş- güner (H.l.Y.) nu 13.52 de tuşla, Mus
la, Habib Duman (D.S.) İsmail lzlar tafa Atkın (Ag.) Hasan Er (D.S) u 
(M. G.) yü 6.37 de tuşla yendiler. 6. dakikada tuşla, Huliisi Türkoğlu 

61 KİLODA : (G.) Mehmed Koç (Ag.) yi 49 saniye 
de tuşla yendiler. 

Salih Dündar (A G.) Mehmet Er Bu müsabakalarla ikinci güreıler 
(D.S.) u 7.51 de tu§la, Salim Önel (A. bitirilmi'I oldu ve gene tekrar ağır 
G.) Mahmud Taylan ( Gü.) şi sayı he - sikletten başlamak üzere a,ağıdaki 
aabiyle, Suad Savat (M. G.) Ömer Tom müsabakalar yapıldı: 
ruk (A. G.) il 4.59 da tuşla, Abdullah ACiIR SlKLETTE: 
Eligöz (A. G.) Lütfü Yılmaz (Gü.) i Rıza Çökmez (At.) Şükrü Balkan 
1.18 de tufla, İhsan Evrensel (A. G.) (D.S) u 3.21 de tuşla ıendi. 
Halil Ulubay (A. G.) ü sayı heasbiyle 87 KlLODA: 
~diler. Mustafa Şener (Mg.) Salapattin 

56 KİLODA : Kipe (Ag.) nü 2.30 da t u la, Hüseyin 
llılunafa Atlaı.i' (:A:. Turpd Kr- Çetin (D. S.) Alipn Şahini 7.53 de 

giWen (H. İ. Y.) ni 3.12 de tufla, Ha- tu§la yendiler. 
un Er (D. S.) Mehmed Koç (A. G.)u 79 KİLODA: 
3.06 da tuıla, Niyazi Birinci (A. G.) Muharrem Gökboğa (D.S) İsmail 
Hulu.i Türkoğlu (Gü) nu 5.10 da Yılmaz (Mg.) nü sayı hesabiyle, Yu
tufla yendiler. suf Yıldırım (H.1.Y.) Demir (Ag.) yi 

Bu müsabakalarla güreşlerin birin 10.41 de tuşla, Vahid Ceyişkan (Ag.) 
c:i. turu bitmiı oldu ve tekrar ağır sık- Ali Gül (Gü.) şi 2.42 de tu1la yendi
letten itibaren ikinci tura başlanıldı. 1 er. 

AOIR SlKLETTE: 72 KİLODA: 
Şükrü Balkan (D. S.) İsmail G~ün_- Necib Ceyişkan (Ag.) Süleyman 

gör (Gü) §C Güngör sakatlandıgı ı- Denk (Mg.) nü 42 saniyede tuıla, Ce-
çin hükmen galib geldi. lal Atik (Gü.) Sadık Soğ~cı (A~:)· 

87 KİLODA : ·· 2.28 de tuııla Yaşar Dogu (Gu.) 
nu :r ' ( •• b 

Mustafa Şener (Mg.) Cemal Metin Hulusi Baykal (H.1.Y.) nu ~usa a-
(Ag) ni 4.36 da tU§la, Alişan Şahin ka 

1 
tcrkettiğinden (8.23 de hukmen, 

(Gü) Qarnan Tepe (Mg) yi 3.30 da At Görün (Mg.) Halil Yener (D.S) 
tu§la, Salahaddin Kipe (Ag.) Kork - (~üsabakayı tcrkettiğinden) 6.42 de 
maz (H. l. Y.) nu 2.29 da tuşla, Hü- hükmen yendiler. . 
seyin Çetin (D. S.) Tevfik Ahmed Şinasi Tunacan (D.S.) Hıkmet ~z-
(Mg.) nü 1.57 de tuıla yendiler. demir (H. l. Y.) u 13.19 da tuşla, Rıza 

79 KİLODA : Yılmaz (A. G.) Kemal Arslan (D. S.) u 
Vahid Ceyişkan (Ag.) İsmail Yıl-· 10.21 de tuıla, Sabri Cangar (D.S.) ls

maz (Mg.) ı 8.28 de tuşla, Yusuf Yıl- mail İzler (M. G.) Ü tuıla yendiler . 
dırım (H. 1. Y.) Said İnbik (Mg.) Bu sırada yağmur başladığı için ha-
9.07 de tuşla, Mchmed Ali Gül (Gü) kem heyeti müsabakaları bugün akşa
Mahmud Aktaş (D. S.) ru hükmen, ma tehir etti. Bugünkü müsabakalar 
İbrahim Demir (Ag.) Hüseyin Vergel Halkevinde yapılacak ve 18 de tartıla-
.(Mg) i 23 saniyede tuşla yendiler. ra, 20 de de güreşlere başlanılacaktır. 

72 KİLODA : Hakem heyeti müsabakalar sonun-
Cll&l Atik (Gü) SüleY_JDan ~enk da toplanarak güreıçilere birer kilo to-

~~:? ~:ı:~:!~:İa~e~~g~e;;ş~.: leran sverilmcsini kararlaştırmıştır 
de tutla, Sadık Soğancı (Ag) Meh- Müsabakalara her 
med Şahin (Mg) yi 1.57 de tuşla, Ya-
tar noğu (Gü) Halil Yener (D. S.) akşam devam olunacak 
ru 3.30 da tU§la, Huluai Baykal (H. l. 
Y.) Ali Gürbüz (D. S.) ru 39 saniyede 
tuşla, Ali Gürün (Mg) Vasfi Koru 
(D. S.) l,13 te tuşla yendiler. 

66 KlLODA: 
Şinasi Tunacan (D.S) Ömer Fen 

(Mg.) yi 1.16 da tuşla, Kemal Arslan 
(D.S) Ali Rıza Dilecan (Ag.) nü 1.10 
da tu§la, Sabri Cangar (D.S) Ali E 
can (A.g) 2.03 de tuşla, Hikmet Oz
demir (H.l.Y.) Mehmet Ali Çelik 
(Mg.) yi t.14 de tuşla, Hbib Duman 

Ankara Bölgesi Güreı Ajanlığından: 
1 - İki gündür Şehir atadyomunda 

devam etmekte olan Ankara bölgesi ser 
best güre§ birinciliği müaabalcalan ne
ticelenememiş olduğundan bu akşam 
saat 20 den itibaren Halkcvi aalonun : 
da devam edilecektir. 

2 _ Tartı saat 18 dedir. Kulüb mu-
rahhas ve kaptanlarına güreşçilerin o 
saatte Halkevinde hazır bulunmaları 
tebliğ olunur. 

Dünkü güreılerden he)'_ecanlı bir an 

ULU!) 

lstanbuldaki maçlar 

Beşiktaş Harbiyeyi 
3-2 mağlub etti 

lstanbul, 15 (A.A.) - Şehrimizde bulunmakta olan Ankaranın 
Harbiye takımı, milli küme maçları aeriıiıne dahil bulunan ikinci 
kartılatmasını bugün Betiktaıla yaptı. Harbiyelilerin Günet ta
kımına 3-0 gibi ehemiyetli bir farkla yenilmit bulunmalanna rağ
men stadyoma bet bine yakm bir kalabalrk ge}miıti. 

Oyun seri bir mukaddeme ile başla
dı. İlk vuruşu takib eden dakikalarda 
topu takib ottnek müşkül bir mesele o· 
luyor. 

Dakikalar geçtikçe Har:biyelilerin 
ancak hissedilebilecek bir üstünlükte
sisine muvaffak olduğu görülm~kte
dir. Harbiyelilerin muavin hattı, Be
ıiktaş hücum h~ttını müessir olmak
tan çıkardıktan sonra kendi ileri hat
tını takviyeye başladı ve bu hat, bil
hassa soldan tehlikeli inişler yapıyor. 

Harbiyenin ilk golü 

On birinci dakika; 

Habib enfes bir kafa vurUfU ile to
pu Mchmcd Alinin ağlarına taktı. 

Beşiktaşlılar, her mağlUbiyet ihti
malinin karşısında oldugu gibi şaşala
dılar; takımın hatları arasında kısa fa
sılalarla değişiklikler başladı. Harbi
yeliler bu aralık sıkı hücumlar yap
mayı ihmal etmiyorlar. Fakat sagaçı

ğın ayağına düşen fırsatalrı kaybetme
si harbiyelileri sayı yapmak imkanın
dan mahrum bırakıyor . .Filhakika Nu
rinin müdafaa ettiği mıntaka adeta bir 
koridor halinde. Harbiyelilerin sağ ce
nahı mütemadiyen sarkmak ve hatta 
kcdeci ile kar11ılaşmak imkanını bulu
yor. Bu vaziyetlerde Mücahidin bece
riksiz kaldığı görülüyor. 

Be§ikta§ kendilini 
toplıyamıyor 

Befiktaf hücumlarının müeaair ola
may19ının aebt;plerinden biri de Be-
9ikt&f Muavin hattıı1'n topu daiına ha
vadan sCMketmcleri oluyor. Çünkü be
şiktaşlılar, daha atlet oyunculardan 

müteşekkil olan harbiyelilere kar§ı, 
top kontrolundakıi avantajlarını bu &U

retle kaybetmiş o luyorlar. 

29 uncu dakika: Harbiye kalesinin 
önünde karışıklıklar oluyor. Fakat be
şiktaşlılar kaleye topu sokacak son 
darbeyi bir türlü vuramıyorlar. Na.zı
mın zaif ve Şerefin iaabctaiz tütler at
tığı görülıüyor. 

Beraberlik aayuı 

34 üncü dakika: Hayıtti topu sürük
leyip ortaladı. Nazım ile Şeref, Harbi
yeli Sabri ile beraber topa çıktılar. 

üçünün arasından kurtulup Muzaffere 
geldi. Muzaffer de plase ve hafif bir 
şütle takımının beraberlik sayısını ç:-
kardı. 

Oyun yeniden bütün hızı ile oynanı

yor. Biribirini takiben Beşiktaş ve 

Harbiye birkaç sayı fırsatı elde ettileı. 
Şeref gibi tecrübeli bir oyuncunun 
çok müsaid vaziyette ayagına gelen to
pu altı metreden av~t~ attığı ~azımın 
kaleciye pas verir gıbı zayıf şutler çı
kardığı ve Haııbiye sağaçığ~nı? mu
hakkak bir gol fırsatına seyırcı kaldı
ğı görülüyor. Oyun bu şekilde 1-1 be
raberlikle bitti. 

İkinci devrede takımlarda değişik
lik görülmüyor. Oyun 7eni ba~l~ış 
gibi seri, harbiyelilerin soldan _ınışl~r 
yaptıklarını ve kale önü~~e .~~~ tehlı
kclcr husule getirdiklerını goruyoruz. 

Harbiyeli CelU güzel bir vuruşla ta
kımına i)tinci golü kazandırdı. 

31 inci dakika: . 
Harbiye kale&i önünde heyecanı~. hır 

an. Nazım Harıbiyenin iiti acar ınuda
.fii arasından kayarak topu kaley~ ~ok
tu. Fakat harbiyeliler bu sayıya ıtıraz 
ettiler ve Nazımın topu eli ile kaleye 
soktuğunu söylediler. Hake~ yan h~
kemlerinin de müııahedelerını tesbıt 
ederek kararında ısrar etti. 

39 uncu dakika: 
Hakkmın ileri bir pasına yetişen 

Nazım, takımına üçüncü golü de ka
zandırdı. Maç altı dakika sonra 3-2 
Beşiktaşın lehine bitti.ı 

Harbiyeliler bugün daha canlı v~ da
ha güzel oynadılar. İkinci Beşıktaş 
golüne sinirlenmeaelerdi neticeyi de
ğiştirebilirlerdi. 

Beı kulüp turnuvası 

İstanbul, 15 (A.A.) - Beş kulüp 
turnuvasına dün Harbiye - Beşi~aş 
maçından evci ba,lanmıştır. İlk maçı 
Süleymaniyc - Topkapı takımları yap
mıflar ve müt~vazin bir oyundan son
ra 3-3 berabere kalmı,lardır. 

Fakat Top kapı takımında bazı lisan
sız oyuncular bulunduğundan Süley
maniye hükmen galiıb addediJmiftir, 

İzmirde 

6. Saray Alsan<IGI 
3 - 2 11aııob oldu 
Izmir, 15 (A.A.) - Milli küme maç

larına bugün de devaı.ı olunmuştur. 

Bugünkü maç Galatasaray ile Alsan
cak arasında idi. Dünkü karşılaşması
nı mağlubiyetle nihayetlendiren Ga

lataıarayın bugün Alsancağa karşı 

alacağı netice merakla bekleniyordu. 
Bu itibarla sahaya 3 binden fazla bir 
meraklı kütlesi toplanmış bulunuyor
du. 

3 üncü dakikada top, Tayyardan Ce 
mile ve ondan da Basriye geçti. Ka
leye yakın ve müsaid vaziyette bulu
nan Basri sıkı bir şütla Alsancağın 
ilk sayısını kaydetti. 

Alsancak rüzgara karşı oynamasına 
rağmen sık sık Galatasaray kalesine 
iniyordu. 5 inci dakikada .Enverin pa
sını kapan llyas sola d?ğru g~zel. bir 
fırlayışla tehlikeli vazıyetc gırdı ve 
topu kale önüne doğru ~tt.ı. ~una.!~~ 
tifen Cemil Alsancağın ıkıncı golunu 
sıkı bir vuruşla yaptı. 

20 inci dakika: Bu golden sonra bi
raz toparlanan Galatasaray rüzgarın 
da yardımı ile Alsancağı tazyike ba1-
ladı. Bir daki~nra Halilin yaptığı 
penaltıdan ilk sayısını kazandı. 

Galakuarayın ikinci beraberlik 
sayısı 

28 inci dakika: Alsancak aleyhine 
verilen uzaktan bir ceza vuruşunu 

merkez muavin doğruca kaleye gön
derdi fakat toP. direğe çarparak geri 
geldi. Fakat buna soliç yetişerek ya
vaş bir kafa darbesi ile kaleye sok~
rak Galatasarayın ikinci berabcrlık 
sayısını da yaptı. 

Devre de netice üzerinde değitiklik 
olmadan 2-2 beraberlikle bitti. 

I kinci devre 
İkinci devre: Bu devrede rüzgarı 

da arkasına alan Alsancak derhal ha
kimiyeti kurmaya muvaffak olmuş i
se de Sacidin güzel kurtarışları ve 
müdafaanın da yerinde müdahaleleri 
yüzünden 38 inci dakikaya kadar sa
yı çıkaramamıştır. Fakat 39 uncu da
kikada Basrinin kornerden kale önü
ne düşürmeye muvaffak olduğu top, 
Enverin kuvvetli bir şütü ile üçüncü 
defa Galatasaray ağlarına takıldı. 

Bu devre baştan nihayete kadar Al
sancağın hakimiyeti altında ve Gala
tasarayın sağ taraftan arada sırada 
yaptığı tehlikeli inişlerle geçti. Maç 
da bu suretle 3-2 lzmirin hakimiyeti 
altında bitti. 

lstanbulda seri 
bisiklet yarısları 
latanbul, 15 (A.A.) - Sekiz hafta

dan beri devam eden seri bisiklet ya -
rışlarının sonuncusu bu sabah Mecidi 
yeköy - Feriköy araaında üç defa gi -
dit geliş olmak üzere yapılmıştır. 

Neticede 3 saat 47 dakikada Süley
maniyedcn Haralambo birinci gelerek 

1938 latanbul bisiklet birincisi olmuı
tur. İkinciliği 29 dakika farkla Süley
maniyeden Abdullah kazanmıştır. 

Sekiz yarış sonundaki puvan vazi -
yetleri : 
Sıra Puan 

1 15 Sülcymaniyeden Hara -
lambo 

2 26 Fener Yılmazdan Torhum 
3 30 Galataaaraydan Muhsin 
4 37 Fener bahçeden Haygazcr 
5 40 Süleymaniyeden Agop 
6 41 Süleymaniyedcn Abdul -

lalı 
7 46 Sülcymaniyedcn Karabet 
8 47 Süleymaniyeden Yani 
9 48 Fener Yılmazdan Tanaş 

10 5 Süleymaniycden Hulusi 
li so Süleymaniycdccı Cevad 

-1-

Dünkü at yarışlarında 
birçok sürprizler oldu 

I ki yarıı arcuında hcubihal 

Dün ilkbahar at yarıflarının ikinci
si Şehir ipodromunda büyük bir kala
balık önünde yapıldı. 

Yarış yeri o kadar kala.balıktı ki 
müşterek bahiste bilet alabilmek bir 
hayli zor oldu. Koşulara saat tam dört
te başlandı. 

Birinci ko§U : 
l.Jç yaşınc.ra yerli yarım kan ingiliz 

taylara mah&ustu. Mesafesi 1200 met
re idi. Bu koşuya giren taylar arasın
da lzmir yarışlarının kahramanı Lüks
bar'a müşterek bahiste dehşetli rağ

bet ediliyordu. Fakat hasta olduğunu 
öğrendıgımiz bu güzel tay kendisin
den beklenilen kofuyu yapamadı. Bi
rindliği geçen haftanın ikincisi olan 
B. Hüseyin Atakın Frig ismindeki ta
yı kazandı. B. Ali Rıza Yürüğün U
ğur'u ikinci oldu. Re.kor 1,24 

Müşterek bahis ganyan 5,25, plase 
180, plase 330. 

J kinci kO§U : 
Uç ve dana yukarı yaştaki halis kan 

ingiliz at ve kısraklara mahaua handi
kaptı. Mesafesi 1800 metre idi.Koşuya 
B.Said Halimin Sunandair ve Novice 
ismindeki iki kısrağı ile B. A9ım Çır
parın Dandiei ittirik etti. Danıdi bu i
ki kuYVetli rakib ar•ında mükemmel 
bir kofU yaparak birinci geldi. 

Novice ikinci, Sunandair üçüncü ol
du. Dandi bu handikapta hafil kilo ta
şıyordu. Eğer rakipleriyle müsavi ko
şu taşıdığı yarışı da kazanabilirse İz
mir yarı.şiarının intikamını alaııt olur. 

Rekor 1,55. Mütterck bahiı 'Ganyan 
2 lira idi. 

Vçüncü koıu : 
Dört ve daha yukarı ya;taki yarım

kan arap ve halis kanara.pat ve kı.arak
lara ma.hsua handikaptı. Menfeai 
1800 metre idi. 

Dünkü nüahamızda da günün en gü
zel ve sürprizli bir kofuau olacağını 

yazdığımız bu kotu hakikaten umul
madık.bir netice verdi. Koşuyu baş
langıçtan itibaren uzun zaman önde•gö 
türen Uysalın kazanacağı ümid edili
yordu. Fakat virajdan sonra hafif ki
lo ile koşan Keklik ve Duman öne ge
çip biribirleriyle çekişe çekişe koŞ;uyu 
bitirdiler. B. İbrahim Yalçının Kekli-
ği birinci,, yarım baş farkla Duman 
ikinci, Bahtiyar üçüncü geldiler. 
Müşterek bahiste sırasiyle ganyan 

14,40, plase 375, 675 ve 190 kuruı ver-

di. Rekor 2,11 dir. 

Dördüncü ko§ıı : 
Üç ve daha yukarı yaştaki halis kan 

ingiliz at ve kısraklara mahsustu. Me
safesi 2000 met~ idi. Bu koşuya Tom
ri, Springbord, Baylan ve Komisar ia
minde dört halis kan iştirak etti. Start 
ile beraber Springbord öne geçti ve ko
şunun neticesine 500 metre kalıncaya 
kadar önde idi. Fakat bundan sonra 
kendisini çok yakından takib eden B. 
Asını Çırparın 'l'omrisi l:ıikim vaziye
te geçti. Springbord gittikçe ağırlaışa
rak geri kaldı. Koşunun birinciliğini 
Tomru, ikinciliğini B. Burhan Tanın 
Komisarı kazandı. Rekor 2,13, Müşte
rek bahis sırasiyle ganyan 680, plaac 
335 ve 520 kuruş verili. 

Be§inci koşu : 
Dört ve daha yukarı ya,ıaki yarını· 

kan ingiliz at ve kısraklara mahsustu. 
Mesafesi 200!> metre, ikramiyesi 300 
lira idi. 

Bu koşuya altı yarım kan iştirak et
ti : Alemdar, Bozkurt, Ct:ylan, Sade:, 
Güzel Derbend, Bozkurt il. 
Koşu Sadanın öne geçmesiyle baş

ladı. Biıaz sonra Güzel Derbend de 
yanına sokuldu. Diğer atlar arkaların
da oldukça toplu bir halde geliyorlar
dı. B. Fahri Ataçerinin Ceylanı yerin
de bir hücumla öne geçti ve koşuyu ol
dukça kolay kazandı. B. Hüseyin Kah
ramanın Sadası ikinci, B . Mehmed A
tanın Bozkurt ikisi üçüncü oldu. 

Rekor 2,19; müşterek bahiste Cey
lana ganyan oynayanlar 185 kurpş ka
zandılar. 

Bugünkü programda çifte bahis bi
rinci ve beşinci koşular arasında, ikili 
bahis jc beşinci koşuda idi. Yukarıda 
da yazdığımız gibi birinci ve üçüncü 
koşuları kazanan atlar kendilerine oy~ 
nayanlara .nüşterek bahiste oldukça 
dolgun para kazandırdılar. Bu vaziyet 
çifte bahsin rıc oldukça mühim bir pa
ra verece ğini gösterdi. Nitekim Frig -
Keklik çiftini bulabilenler bir lirala
rına mukabil 91 lira kazandılar. Her 
zaman tahm!n edilen atların koşu ka
zanamıyacağı şüphesizdir. Onun için
dir ki tahmin hilafına olan bu netice
ler çifte bahis oynayan bir iki kişinin 
yüzünü gülc"ilrmüştür. 

Beşinci koşudaki çifte bahis ise bek
lenilen neticeyi verdiği için Ceylan -
Sada çiftini bulanlar bir liralarına mu
kabil 380 kuruş aldılar. 

Demir•opr kale.ine olan üçüncü gol 

kupası maçlarında Gençler 
Demirsporu mağlub etti 

Bölge 
birliği 

Dün kulüplerin B. takımları arasrn- güzel ve heyecanlı geçti. Her iki ta• 
daki bölge kupası maçlarına devam e- kımda da birinci talumdan futbolcu
dildi. ilk maç saat ıs de Harbiye ld- /ar vardı. Gençler birliği, map J-7 t:ibi 
man yurdu • Muhafız gücü arasında mühim bir farkla kazandı. 
yapılacaktı. Hakem B. Selim Baykur· 
tun idaresindeki bu maça Harbiye id- Milli küme takımlannın 
man yurdlular gelmedil~r. Hakem 
Muhafız Gücünü hükmen kazanmış 
saydı. puvan vaziyetleri 

ikinci oyunu saat 17 de Demirspor-
Güneı 

Maç. Ga. Bcr. Mağ. At. Ye. Pu. 
Gençler birliği takımları yaptılar. Ha- 11 10 1 o 31 7 32 

kem B . Hikmet Akgül gelmediğinden 
Beıiktaş 10 6 1 3 22 10 23 
M. gücü 12 4 1 7 20 30 21 

iki taraf, hakem olarak B. Muharrem Uçok 10 5 o s 24 25 20 

Göreni ~mişti. 
Harbiye 12 3 1 8 16 24 19 
G. saray g 4 o 5 16 22 17 

Günüabu bir tek hıtbol IDl'I ,ok Al.ak 10 3 o 7 15 24 15 



Türk işleme sanatlnın 
Orta Avrupaya tesiri 

1 Dünyada neler oluyorl 

Suc itiraf ettirmek idn 
kıllınllın barbar bir asll 

Bn. Gertrode Palotay halkevinde bu 
mevzuda bir konf.... verdi 

Bugünlerde Franaada Fontenblo 
sorgu hlkimi. bir öksüzler yuvamda 
geçen çok feci bir hldisenin tahkiki 
ile meıguldür. H!dise ıudur: .Macar etnoğrafya mi.izni ilmi me

murlarından Bayan Gertrude Palotay 
Ankara Halkevinde '"Türk ifleme aa
natmm orta Avrupaya tnlri,. mevzuu 
etrafında bir konferanı nrmittir. Çok 
alAka uyandırmıt olan bu konferansa 
Bayan Palotay ıu aözlerle bqlamıt
tır: 

"Tllrk halr, kadife ve dokumaları
mnm ortaçaidan itibaren Avrupada 
Sok raibet gören ıeyler oldulu ma
IOmdur. Bunlarm muayyen tiplerinin 
mente yerleri nereleri oldulu mey
dana çıkarılmrt. miltehusıalar, bun
lara aid üılQb ve teknik meseleleriyle 
uğratmıılardır. Aynı çahpnaların, 
türk mensucat aanatmm hapa bir 
branıı olan itlemeler üzerinde yapıl
mamıt olması çok teessüfe ,.yandır ... 

Bn. GertrUd Palotay bundan sonra 
88zlerlni 14 üncil Lili zamanına nak· 
lederek Franaa uraylarmda türk iti
nin ne kadar makbul tutuldutunu an
latmıttır. Daha sonra Felemenkte, 1-
talyada ve Lehiıtanda gerek hilkilm
darlarm aaraylarında. gerekse ullza
delerin evlerinde türk iti dokumala· 
rmm btıyUk mevkii olduğunu bur mi 
laller zikrederek tebarilz ettirmiftlr. 

Hatib, müteakiben, Macaristandan 
bahsetmit ve demittir ki: 

pmııtır. Türkler iki uır daha Balkan· 
tarda macarlann komtulan olarak kal· 
mııJar. ve Balkan milletkrinin bütün 
dokuma sanayii ilzerlne damgalarını 
vurmuflardır." 

Konferans dinleyiciler üzerinde çok 
iyi intibalar bırakımı ve Bayan Gert
rod PaJotay alkıflanmıttır. 

On bes dakikada 
3 milyon frank 

Oksüzler yuvasında yaşamakta o
lan iki küçük kızın kendileri gibi kü
çük bir hırsızlık yapmıı oldukları id
dia edilmiı; kızcağıslar kendilerine 
ianad edilen suçu katt ıurette red ve 
ink!r etmiıler. Bunun üzerine 17 ya
tında bir hizmetçi kız hakikati öğ
renmek ve kendilerine doğruyu söy
letmek için bu iki küçük kızın sağ 
ellerini uzun müddet mumun alevine 
tutmu,. İnsanlar birbirlerine fanahk 
yaparken ne kadar tq yürekli oluyor
lar? 1 

Otomobil hırsızh§ına 
mani olmak için 

·ı·ayyare ile 
tarauut 

yapbnhyor 
Geçenlerde bir otomobil çalmaia 

kalkan bir hırsız aklına getirmediii 
Nevyoı;,kt:an yazılıyor: Çiftlik sa- bir göz hapsine girmittir. 

hiblerinden ve tanınımt İngiliz zen- Bu hırsızlığı yapan adam, uçuculuk 
ginlerinden Hanri Talbot Klifton•un hocalarından birinin otomobilini çal-
kumar iptilhı kendine çok pahalıya ld w • • çald w • ,_ • .. _ Eaki türk eserlerinin en mühim mıı 0 ı,ıgu ıçın. ıgı ıeym zev-.ı-
mal olmaktadır. Geçenlerde tanınmıı ni uzun müddet çıkaramamııtır. Oto-

kıamı Macaristanda bulunmaktadır. aktrislerden Fani Braya•m kardeti mobil Brokland tayyare meydanında 
Macaristan. kumanlar 13 Uncil uırda Lev Braya ve ıene ıece eflence yer- Ken Vallen uçuculk hocalığı eden bir 
oraya büyük kütleler halinde yerlet- lerinin kraliçeai bayan Ginan'm er- zatm İmif. GUniln birinde bir tayyare
tikleri vakit ve sonra 16 ıncı ve 17 in- kek kardeıiyle bir poker partisine ye binerek.uçu9 öiretiyormut- Deni 

girmif ve onbet dakika içinde Uç mil- danın ıı- • d diği · • el urrlarda da 1526 senesinde yqı- mey '"'erm e ver ıçm, qa-
k i yon franktan fula para kaybetmif. iıya göz atmca otomobilinin yanm-

yan ve bir buçuk asır süren tür ı- Uzerinde para bulundurmadığı için. da birinin peyda olduiunu. otomo-
pli zamanında kuvvetle prk nüfuz- Nevyork bankalarından birine 50,000 bili alıp götUrdUIUn6 görmllf. Soluk
ları altında bulunmuştur. Bu bir bu· dolarlık bir çek, bir de b1r üıplis ban- kanlılığııu muhafaza eden hoca taıe
çuk asırlık türk hlkimiyeti müddetin kamına 20.000 ingiliz liralık. b1r çek besine, denin bittiğini ipret ederek, 
ce ve mücadele zamanları araamda, vermlfo tayyareyi bat apğı dikınit ve son 
macar beyleriyle türk yüksek memur· On bet dakika içinde yemlt oldulu ailratle meydana inmif. Hemen tele
larının muslihane bir ıurette yanyana bu darbenin ilk tesirleri geçtikten fona sarılarak otomobilin gittiği ia
yqadıkları seneler olmuıtur. Ve bili- ıonra. bu poker partiıinl g6zUnUn 6- tikimetteki polis noktalarına keyfi
yoruz ki türkler Macaristana yalnız nüne getirerek bütün gece diltilnmüt yeti haber vermif. Çok geçmeden o
ailelerini delil. aynı zamanda yap· ve ppokere i9tiıtk etmif olanların tri- tomobil hırsızı ile birlikte yakalan
ma itiyadlarını da naklettiler. TUrk 

. . . da, türk sanat tar olduJdarmı ancak ubalıa kartı mı§. 
muharıblerı?ın arkaam • anlayabllmlt- Sabah olur olmu be- U ucu!uk hoc:uı otomobilinin i-
erbabı ve tüccarları ıelmit ve onlar- men poU.. mGwt ederek çeklerin ~hm.serleri;_ ~ 
la beTaber, Tiirldyenin plak ba7&- 1f.ta1 ed"m-"" 11' ı 't ~·.~ ~ .7'I olclulu için 1uftl~ ~ • 
tmda pek tnU~.-:ü~ 0~:: ~da trlf3rler al~yhlnde. 1&riunf li-· rattığını söylemekte imiş. Aksi tak-
kuma aanayıı 1 kıbat yapılmasını rıca etmı§. dirde hırsızı havadan takib edip biz-
girmittir Böyle olunca macar arın . . . ' aahack tü kl d n bir takım ,ey- Polıs. bu zengmm, haydudların zat yakalayacalmuf. Fakat, bir çok 
bu 1mal r ~~:..n var mıydı 7... kurbanı olmumdan korktuju için. qi olan otomobllerden oldulu için, 
ler :

1 
. a~ma Uf onların çoktan· Nevyorkun en mükemmet livil polis- havadan, kendi otomobilini gUçlüle 

:1'ilrir enn lud nklar~okuma aanayiin- !erinden onunu kendisinin muhafua- tefrik edebilecekmit de ondan dolayı 
.>e usta o u ı ı- rmi~ bö' 1 h k . de olduğu kadar. hiç bir sahada bu il emr&11e ve , ... r. y e are et etmıf. 

derece göze çarpmu. 
Eski macar itlemeleri bu teairin en 

'.lediht l;lilrhanlarını teıkil ederler • 
.Junlar ilk nazarda tilrk itlemelerini 
:ıilmune ittihu ettiklerini vey~ hiç 
olmula UllObta tilrk iflemelerınden 
ilham aldıklarını göstermektedirler . ., 

Hava ıehitlerimizi andık 

Binlerce yurddaş şehidlerimizin 
Bn. Palotay bundan sonra Rakoçi h 

Pnnalerinin ve Tranailvanya hilküm- atı rQSI önünde hürmetle eOildi 
darlannm memleketlerine 1stanbuldan 
ttlrk ltçlli davet ettiklerini •e hilkUm • 
darlar atasında teati edilen en makbul 
hediyelerin türk aanatkirları tarafm
dan itlenmi§ kum•t'u olduğunu . .a~le
mlt ve ıu tariht hatırayı illve etmıtür: 

.. Georges Thurzo adlı büyük bir 
ullza4e, muharebe meydanından yas • 
dılı bir mektubla kamına, iyi bir ifle
meci olan bir tilrk ealri bulmata muvaf
fak oldutunu bildiriyor ve onu kabul et 
meaini rica ediyor. "Bulya" adı verilen 
bU tilrk eair kadınlar büyük evlerde 
pek milhim bir rol oynarlar: Çamapn 
iflemelde meıgul olurlardı. Bu ıenç 
tilrk kalan uilzade bayanlardan esir 
muameleai delil. nedime muamelesi gö
rürlerdi. Ve bunlar memleketlerine 
d&ıdllldrel vakit. gördiUderi lyl mua
melenin yadlctn olmak üzere ea1d e
fendilerine lfJemeler g8nderir1erdl." 

Gy8r protestan JclHseıhıdeıa bir ör
tGniln kenarında boylu boyunU bir ya
n bulundupnu, bu yunun bir erkek 
tarafından bir kadına yuılmıt lpkane 
bir tür olduğunu ve bunu bir türk aa
natkinnın iflediğini de gene Bn. Palo
tay'm enteresan konupaaından öğre
niyoruı. 

(Baf6 J. inci aylada) 
Kadmlıia gelince: lfte Atatürk kuı 

Sabiha Gökçen bunun bir timsali.. 
Bu sözleri ee>fkun aevinçlerimle aöy 

Jüyorum. Çünkü damarlarımudakl a
sil kan Y&f ve cimiyet farkı gözeı
mekaizin her la.hada oldutu gibi hava
cılıkta da bütün müfkillltı iktilıam e
decok kudrettedir ... 

Genç ıubayın bu sözleri fiddetle al-
kıtlanaııftır. . 

Bundan aonra Hava Kurumu Anka
ra ıubeai adına Dr. Rqıp Tüzün, ıe
hidlerimize duydutumuz saygıya, yur 
du JrQrumaya beeledilimiz umi belir
ten söylevine ıu cümlelerle bqlamıf 
ve bu günün manlaını tebarüz ettire
rek alkıflamDlftlr. 

.. _ Saym yurddaflanm; 

Vataa ıngillnl blltb tevcUerin 
UatilDde tutan ve her aerr•i bizim olan 
bavalarmmı korumak lsln ıaslerini 
kırpmadan ölen ui• hava telıidlerlmi· 
sin bltıralarmı anmak, onlara milletç~ 
besleditimlz büyük sevgıyi tekrarla· 
mak için toplanmıf bulunuyoruz. 

Her yıl memleketin her tarafındaki 
alanları bir kat dlıha güçlü olarak dol
duruyor, onların bıraktıktan büyük e
manetin ne ıradar titis bekçileri oldu
ğumuzu g&atermeye çalı9ıyoruz. 

Bezdikleri, iman ve heyec:aıılannı 

kaybettikleri için değil, ancak öldük· 
leri için geride kalanları yapsalar-
dı en ön saflarda yer alacaldarma ina
narak saygı ile anmak için bi.r an da
ıuyor • 

Gökte, yerde ve deniııde bu yurd 
için, bu millet için ölenlere aonam aay
gı ve tukran 1 

Yurddaflarıml Genç arkadaılarıml 
Eğer bu aziz ölillerin almlarında par-

layan ve gözlerinde yanan kutaal Jfığı 
birer birer görseydiniz, yalnıs kenıdi 
menfaati için ıimi aimi parlayan göz
ler ve gidi günahlarla yanan alınlar 
vana onları linç etmek arsuawıu du
yardınız. 

İnandılar, çah§tılar, uğraıtılar, öl
düler .. Bıraktıkları emanetin bekçile
riyiz. Bıraktıkları emanet ıu bu değil-
dir: Koakoca bir vatan, tastamam bir 
iıtikliJdir. Bu emaneti korumak için, 
içinde emniyet ve uim duymayanlar 
türk değildir, insan değildir. 

&ehkller için boynumu.s bilkük, fati
ha okuyacak değiliz. Hep birden, onla
mı duyacakları kadar toplu, onlarm 
duyacaklan kadar candan haykırabili
yor muyuz : bıraktıkları emanetin bek
çilerdyiz. Vatanı ve i9tildlli koruma
ya ahdediyoru , .. 

· ı Don hava andık 1 

Kamutay Baıkanı, Baıbakan ve balıanlarumz törmtl• G-. 6ir ltaoa mhayı ölen .ı
dllflanm sanı ile anarken 

Be~et Kemal Çağlm, lütahaini 
.öylerken 

K.amatq Baılıanı, Ba,balıan, 6alıanltır H B. F aad Bul. 
ahri iıtqı teltİf ediyorlar 

Törende bulanan generaller, B. Sallfll Anhn H Vali B. Nenatl TandOfan'la birlilrte 

dan, pbat menfaatlerdenaıynlahm, an- muzu arayor, kar aayıyor; bize &llve- Yeaidea IMr IMauı boy •t•cd bir 
cak vatan ve millet yolunda, feraıatle niyorlar, bize imreniyorlar. Man.ıara- millet, 
ve illkUyle yilrilyerek, adam olabilece- nm hulhuı pdur: Ttırldye Bapeld- Yeai IMftu bir vatan yapmaya ab-
ğimizi bir kere daha dlltüneliml Bis li, bUtün Balkanları ımırdan •mıra dimi• v•I .. 
türküz 1 bbe küçük, eimi, halia muha- bat U.tünde tqmarak geçiyor. Bu iti- Biltln meydandakiler, hava kahra-
riyetler yarqmu ı barnnuı, bu kudretlmbl, her saman 

B. Ln...ın. ••1 ..x ._ i . böyle Qatiln, b8yle cö• '--·-ırıcı manlarmm hatıraamr uycı ile anm19 
ız uu,,. .... çapta a,.er ... rme .. çın __.... .. 

16 mc:ı ve 17 inci unlarda da A vru
pada aalhade kızlarm cihaalarmın tiirk 
iti e1erlerle süslendiğini ve sanat ba • 
Jammdan bunların motiflerini izah e • 
den konf eranscı sözlerine ıu suretle ni
hayet vermittir : 

•• Türklerin teılri madent tellerin 
kullanılmasından maada, renkte de ken
dini ıa.terir. Killte parçalarmda. bulu
nan tarihler, bu itle aanatmm Uç yi1z 
eene yqadıimı ve binlerce parçanın 
yapıldıtım gösterir. Bu sanat bütün 
Macariıtanda ve türklerin hiç nüfuz et
memlt olduğu Karpatlar havalialnde 

Her topJ&ııtıda aramızla açık alınla
rı ve aaıl yaradılıf1arı ile dolafiUl f e· 
dakir tilrk havacıları, bugün tarihe 
mal olan değerli adıadaflarının vazi
felerini bütün liyakatleriyle üzerleri
ne almıt bulunuyorlar.,. 

d o i m u 1 bir milletteniz. Kendi tutmaya abdediyorm 1 Kendimizi ye- olmanm Ylcdan bu.uru. iyman .,. he-
Bundan sonra hatip. tarihimizin mizi küçük, kötü teYlere barcamıya. ni bqtan tartıyorm ve doeta • dUpna- yecanlarmı yeniden ve beraberce duy 

kabrmnanc:a hltıralarını canlandırmıt hm ı .. Bırakalım: Maddile,enler, ruh- na haykırıyorus: Her saman uyanık, manm gururu içinde dalıhmflardrr. 
ve: ları naaırlqanlar, kendi kuyularını her saman dinç. her Aman tetikte O- Muhtelif m1-...ı~ huırlatmrt 

Bizden enelld atlı ttırk neailleri, kendi ellerile qainler. Biı feragati, lacap: Birden butırılacak " ••la- oldulu seJeaklerin tehıdllfe koJmak 
lbmı oldulu saman cihanı naul titre· Ulıküyil bq tiar edinelim!., demiıtir. nacak pfil ft dalnık samanmm ol• için b1r Mkert kıta bqlarında bmado 
tirler, yurdu nuıl koırurlarmıt. g&t«- Bundan sonra Çatlar çok copun nuyacakl Hep bayle blrletmif, kenet· muıb oldulu halde Hacıbayrama et· 
diler ve dünyaya örnek oldular. Biz bir ve ask uk allrıflanan cım:ıelerle BilyUk Ienpai• ana yurdumun korumak için dUmlftlr. Asb tehidlerimlsln muar
kanadh neall olmaya huırlaıuyoruı;, ve Şefe balhlıfımw tebarilz ettirmit ve andlçmlt. :vUrilmeye ve ilerlemeye, ya- lan bafmda candan teahilrat yapıl-

mqhurdu. 
Macarlıtanda tilrk nllfuz ve teairi, 

lgalden çok evvel başların• oldufu el · 
W. ftsalden aonra da uzun mUddet ya • 

B. Ragıp TUsUnden soma Cumhu
riyet Halk parti.si adına aoıı aözil alan 
Behçet Kemal Çağlar, tilrk uminin. 
türk gençliğinin ef1izliğini belirten 
COfkun cümlelerle fU hitabede balun
mu,ıur: 

.. _ TUrldye, ilerlemeler, bqanlar 
memleketi TtlrJriye, akmaktan kalan 
bir nehir gibi, parlamaktan kalan elek
trik pbi b~ a duna7or: 

alacağunız neticeler atalanmızmkine sözlerini f8yle bitlrmittir. pmaya ve ISlmeye buır bulunacafa 1 llllftlr• Çelenklerin 8rttillü muarlar-
eı olacaktır. • da Ankaranm bütün baharı tehldleri-

Feragatin, idealin, vatan ve millet "Devlet adamlanmu, timdi. bugUn TopyekGa bir iop1U11 • ..., bir mis lçln bir tabiat tylnl yapmlf cibi 
aevglainin en güzel, en hakild 8mekleri bir doet memleketi daha dyaretten memleket oldu. Blltün Ankara fehidlerlmizln 
olan ulz fdıidlerin hu.surunda, bir d8nüyor. Btltün komtu dnletıer, bll- 17 milyoa iıp ve wıı at• bir mi- huzurunda ıuurlu bir saygı du7du •e 
kere diba armalm, aUzıdelik kaygılar· dbı blJÜ dnlotl• bUim doet!ap ...,., onJan bqrma batı. 
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H i K y E 
Kürek mahkumu 

l'azan: Lajoa Nagy 

Bir zamanlar Budapeşte mıih uyat
~unun tanınmış yıldızı olan Marge
r~tta, hala eski güzeliğini muhafaza e
dıyordu. Kocası Vilmoş büyük bir şir
k~tın umum müdürü ve ileri gelen 
•erınayedarlarmdandı. Margerettcl mu 
tad aabah gezintisini yapmak üzc:re a
Ç~lt &por otomobiline binmişti. Roko-
81 caddesinin başına geıdıği zama:ı i
şaret memuru arabasmı durdurdu. Yo
lun açılmasını bekliyor ve mağrur ba
~1flarJa etrafını seyrediyordu. Biden 
lrki:di- Yaya kaldırmun;:n üstünde bi
tiken kalabalığın arasında duran kır 
Sakallı bır adamla göz göze geldiler. 
~engi kül gibi olmuştu. Adam K.ala
bahğın arasına karışarak kayboldu. 
Yoı açılır açılmaz otomobilini çevirdi. 
Y_ıldırun süratiyle kocasının bürosuna 
iıtti. Hususi katibin telasına ve haber 
Verilmeden hiç kimsenin içeri giremi
recegi hakkındaki ihtarına aldırış bi
•e etryıeden içeri daldı. K~cası öfkey
le başını kaldırdı: 

- Us istiyorsun? - Diye kanıma 
bağırdı. - Biliyoraun ki; burada hu
susi işlerle rahatsız edilmekten hiç 
hoşlarunam. Bu akıjamki oalo için ko
nuşmağa geldin değil mi? Evet vakit 
bulamadın mı? 

- Vilmoş dinle öenil Sana çok mil
hiaı bir şey söyliyeceğiın. 

Erkek elindeki kalemi masanın ils
tüne attı: 

- 'Gene para lbım değil mi? Daha 
geçen hafta borçlarını ödedim. Bıktım 
artık senin israfından. Ayağı~ı biraz 
denk al. Ben milyoner değilim.. 
Kadın yavaşça söyledi: 
- Biraz evel Dömeteri gördüm. 
Erkek hayretten büyüyen gözlerini 

karısına dikti. Titreyen bir sesle sor
dıu 

- Dömeteri mi gördün? ... 
-Evet. 
- İmkanı yok. Sen her halde bir ba-

Yal görmüşsün. O, şimdi, Seged'deki 
hapis.hanede yatıyor. 

- Hayır. Ben hayal görmedim. Dö
ltle.terin kendisini gördüm. Şimdi şu 
anda Budapeştedir. On beş dakika e
'lel karşılaştım onunla. Çok değişmiş. 
li'akat görür görmez tanıdım. O da be
ni tanıdı. 
Viknoşun yüzü heyecandan gerildi. 
- Hiç zan etmem. Hapıshaneden 

öyle kolay, kolay kaçamaz. Kaçmış ol
sa bile Macaristanda oyle elını ıcouınu 
sallayarak gezemez. li.eın Hudapeşte

de onun ne işi var? 
Kadın biraz dargın bir tavırla itiraz 

etti: 
. - Ne çabuk da unuttun. Pek ala bi

hyorsun ki; ben seninle evlenmezaen 
CVel onun nişanlısı idim.. Her halde 
Beninle görüJ.ecek bir hesabı olsa ge
rek. 

Çeviren: F. Zahir Törümküney 

- Hadıse olduğu zaman biz henüz 
evlenmemiştik. Karım o zaman aktör 
Dömeterin nişanlısı idi. Tanıştrk. Kı
sa bir zamanda biribirimizi sevdik. 
Sonra da evlendik. 

- Faciadan sonra mı? 

- Evet. Faciadan sonra. Tiyatro
nun müdürü Moris Dervaldi. Bazı se
beblerden dolayı Dömeterle kavga et
mişlerdi. Bir sabah Dervali odasında 
ölü olarak buldular. Bir tabanca kurşu
nu ile tam kalbinden vurulmuştu. Dö
meteri tevkif ettiler. Mahkemesi epey-
ce uzun sürdü. Nihayet yirmi dörtse-
ne ağır hapse mahkfun oldu. Şimdi ge
lelim asıl mevzuwnuza. Karım bu sa
bah yaptığı otomobil gezintisi esna
sında Dömeteri görmüş ve tanımış. 
Derıhal bana gelerek anlattı. Ben de 
vakıt geçirmeden meseleyi size bildir
meği bir vazife bildim. 

Polis şefi hafifçe başını salladı: 
- Teşekkür ederim. - Dedı. - Po

lise yardım etmek her namuslu vatan
daşın vazifesidir. Yalnız, gördüğünüz 
adamın Dömeter olduğuna emin misi
niz Madam? 

- Yüzde yüz eminim. Çok değişmiş. 
Kır sakalı uzamış. Sırtında eski bir ka
dife caket vardı. Geniş kenarlı şapka
sını kaşlarının üstüne kadar indirmiş
ti. 

- Konuştunuz mu? 
- Ha ır. Benimle öz öze gelince 

pıırdı. Kalabalığın araaına karışarak 
kayboldu. 

- Acaba &izi tanıdı mı? 
- Muhakkak. Gözlerini bana dikmiş 

bakıyordu. Benim de kendiaine baktı
ğımı görünce titrediğinin farkına var
dım. 

Vilmo§ı lakırdıya karıştı: 
- Karıma ben de söyledim. Belki de 

yanılmıştır. Faıkat -o, fazla israr edin
ce, hadiseyi bir an evel polise bildir
meği faideli buldum. 

Poliş şeşif sükfuıetle tasdik etti: 
- Çok iyi yaptrnız. Sizin fikrinize 

göre onu derhal yakalayıp tekrar ha
pishaneye göndermek lazım değil mi? 

Vilınoş elindeki sigaranın külünü 
silkti. Mahcub bir tavırla cevab verdi: 

- Beni kin güdüyor sanmayınız. 

Hakkımda böyle düşünmenizi iste
mem. Fakat, karımın sinirleri o kadar 
bozuldu ki; bu tarzda hareket etmeğe 
mecbur kaldım. 

Margeretta heyecanla atıldı: 
- Dömeter çok tehlikeli bir adam

dır ... 

Daha fazla söyleyemedi. Kocasının 
s~rt bir ipreti Uzerine sustu. Polis §e· 
fı_ bu arada getirtilen dosyayı tetkik e
dıyordu. Bir kağıdın üzerine bazı not
lar aldı. Sonra Vilmoşa dönerek: 

- Madamın hakkı var. - Dedi. -
D~syadan yaptığım tahkikata göre, 

i.i~•Jll•Z•lmi 
Nöbetçi Eczaneler 

Pazar 
Pazartesi 
Sah 
Çar~amba 
Perşembe 
Cuma 
Cumartesi 

: Yeni ve Cebeci eczaneleri 
: Halk ve Sakarya 
: Ege ve Çankaya ,, 
: Sebat ve Yenişehir .. 
: İstanbul eczanesi 
: Merkez 
: Ankara .. 

riALK ve YENl 
SİNEMALAR 

YENİ 

14..45 
16.45 
18.45 

YENİ 

13 
14.45 
16.45 
18.45 

YENİ 

11 
13 
14.45 
16.45 
18.45 

Seans saatleri 
Her gün 

Cumartesi günleri 

Pazar günleri 

HALK 

14.30 
16.30 
18.30 

HALK 

13 
14.30 
16.30 
18.30 

HALK 

11 
13 

14.30 
16.30 
18.30 

Geceleri aaat 21 de 

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

Yangın ihban: (1521). - Telefon, müra
caat şehir: (1023-1024). - Şehirlerara
ıı: (2341-2342). - Elektrik ve Havagazı 
Anza Memurlu&u; (1846). - Mesajeri 
Şehir Anbarı: (3705). - Taksi Te
lefon numaraları: Zincirli cami civarı: 
(2645, 1050, 1196). - Samanpaurı civa
n: (2806, 3259). - Yenişehir, Havuzba
şr, Bizim taksi: (2323) - Havuzbaşı: 
Güver:ı takıl: (3848); Birlik taksi: (2333) 
- Çankın caddeai, Ulua taksi: (1291). 

Otobüslerin ilk ve ıon 
Seferleri 

Sabah Akşam 
İlk Soıı 
cıefer sefer 

Ulus M. dan K. dere'ye b.4!ı Z:i.00 
K. dere'den Ulua M. na 7.15 23.20 
Ulus M. dan Çankaya'ya 7.25 23.00 
Cankaya'daıı Uluı M. na 7.10 23.20 
Ulus M. dan Dikmen'e 7.30 19.00 
Dikmen'den Ulus M. na 8.00 19.30 
Ulus M. dan Keçiören'e 6.30 21.00 
Keciören'den Uluı M. na 7.00 21.30 
Ulus M. dan Etlik'e 6.30 20.30 
Etlik'teo Ulus M. na 7.00 21.00 
Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebeci'denUlus M. na 7.00 23.00 
Cebeci'den As. fabL ra 7.00 -.-
Aı. fabl. dan Cebeci'ye -.- 1".00 
Yenişebir'den Uluı M. na 7.00 23.00 
Ulua M. dan Yenieehlr'e 7.10 23.00 
S. pazarı'ndan Akköprii'ye 6.45 7 .SO 
Akköprüden S. pazarı'na 8.00 9.45 
§ U. Meydanı ile İstasyon arasında her 

beı dakikada bir aefer olup tren za
manlan seferler daha Siktır. 

§ U. Meydanı ile Yeni§ehir, Bakanlıklar, 
Cebeci, Samanpazan arasında saat 8 
den 20 ye kadar vasati her beş dakika
da i saat 20 den 21 e kadar her on da
kikada; aaat 1 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam aeferler vardır. 

§ Akıamlan Ulus Meydanından saat 23 
deki ıon seferlerle bunların Ulus Mey
danına donilşleri ıinemalarm daiılıo 
saatlerine tabidirler. 

Posta Saatleri 
Posta saat 19 a kadar İstanbul cihetine 
mektub kabul eder. 
Teahhiitlü 18 e kadardır. 

Tren Saatleri 

Haydarpasa'ya : Her sabah 8.20.Her 
akşam 19.15 ve 19.50 

do pazartesi, perşembe 
cumartesi Toroa 

Samsun hattına ılirat.) 
: Hergün 9,35 (Kayse· 

ri, Sıvas, Ambya bu 
hat üzerindedir.) 

Diyarbakır battı : Hergün 9.35 
Zonguldak hattı : .. 15.00 
Kırıkkale'ye rayotobüs • 16.05 

GÜNDELiK. 
Hicri - 1357 
Rebiül'evvel: 16 

S. D. 
Günes: 4 41 

Rumi - 1354 
Mayıs: 3 

s. o. 
Akşam: 19 20 

.Erkek yerinden fırladı. Karısının 
lr.oıundan tutarak: 

- Haydi J Yürü 1 - Dedi. - Hemen 
\'lıodi polise haber verelim. Kaybede
cek vaktimiz yok. 

Dometer on sene evel hapishaneden 
kaçmış. Garib bir vaka. Sizler, her hal- j 
de cinayetin teferruatını unutmuş ola- 2 
caksınız. İnsanlar hoşlarına gitmeyen 

3 
ı----

- Polise haber mi verelim? Sen çıl
dırdın mı? 

Erkek sert bir tavırla cevab verdi: 
- Sen her şeye karışma. Aklım ta

'1ilıniy le başımda. Ne yaptıgımı bi~i
" 0 rurn. Poliste kati yen agzmı açmı
Yacaıcsın. Bir şey sorarlar&a kısaca ce
~~b verirt>in. lşte o kadar. Ben bildi
gun gibi anlatacağım. 

lvlargeratta dudaklarını ısm:h. Ko
tası şimdiye kadar kendisıyle bu tarz
da konuşmamıştı. Sesini çıkarmadan 
erkeğin arkasından yürüdü. 
. ~oha müdürlüğüne gittıler. Vilmoş 

tlnayet tubesi şetıni aradı. Polis şeh 
0nları nezaketle kabul etti. Hatta Mar
Ceratta'yı, milli tiyatronun eski yıldı
ıını tanıdı. Oturdular. Polis şefi bir 
PU.Slanın üstüne bir iki satır bir şey 
Yazdı. Zili çaldı. lçeri giren memura 
Pusıayı verdi. 

V'ilmoş anlatmağa başladı: 
:- Bundan on be9 sene kadar evci 

llııUi tiyatroda bir facia olmuştu. Her 
halde hatularsınız ... 

l>olis şefi sözünü kesti: 
- Evet. Şimdi dosyayı istedim. Bu

)''-ruıı_ devam edin. 

vakaları çabucak unutmak isterler. ı--...+--< 
Vilmoş yavaş bir sesle sordu: 4 
- Ne deme.k istediğinizi anlayamı

yorum! 
- Bunda anlayamıyacak bir §ey 

yok. Dömeter muhakemesinin sonuna 
kadar masum olduğunu iddia etti. Der
val ile darğın olduklarını ve kavga et
tiklerini itiraf etmekle beraber, cina
yeti kendisinin işlememiş olduğunda 
israr etti. Aralarının açılmasına da 
baslıca sebeb olarak da Dervalin, ni-

:ı 

şanlısı ile gizli münasebette bulun -
duklarından şüphe ettiğini ileri sür
dü. 

Margeretta kendini tutamıyarak 
haykırdı: 

- Yalan! 
- Rica ederim Madam teliş etmeyi-

niz. Ben Dömeterin o zamanki ifade
sini tekrarlamaktan başka bir ~ey ıöy
lemiş değilim. Eğer biraz düşünecek 
olursanız Dömeterin kendisini müda
faa etmek için, kocanıza iftira bile et
mekten çekinmediğini hatırlarsınız. 
Onun iddiasına nazaran, Dervali koca
nız öldürmilş. Çünkü; Derval kocanı
zın para kazanmak arzusiyle bir çok 
kirli işlere elini soktuğunu pek yakın-
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Soldan sağa ve yukarıdan aşağıya· 
1- Trakyada bir kasabamız 
2- Dünyanın en yaşlısı olan türk 

(Şimdi ölmü~tür). 
3- Şiş. . 
4- Müzik yaz115x - Lala, dadı. 
5- İki harf - Elektirik tabiri - Esmek 
mastarından emir. 

6- Un haline getirmek 
7- Akça • Yüzünden lOtfa uğranılır 

8- Aza • Sofanın modern ismi 
9- Ayağa inz olan müziç bir hal 

dan biliyormuş. Bu itibarla Derval ko· 
canız için her zaman tehlikeli bir a
dam olabilinniş. İşte bu sebebten onun 
vücudunun dünyadan kalkması koca
nızın menfaati icabı imiş. 

(Soau yarın) 

kim 

hakkında fransız mahfillerinin göster
diği anlayışsızlık da ancak bu suretle 
izah edilebilir. 

Cenevre sarayının içinde 
gördüklerim 

Bu ayni zihniyetin diğer bir misali· 
ni de fransrz general Niessel'in bir ma
kalesinde bulabiliriz. Bu general Po
lonyayı, Macaristanı, Romanya., . ve 
Yugoslavyayı Almanyaya karşı aske
ri blok halinde birl.ştirmek istiyor. 
Fakat bu memleketler fransız genera
linin bu kombinezonunu ve FranS<ı1Un 
hegemonyası tahakkuk etsin diye k en
dilerinin ezilmesi pususunda yapı!~ 
bu garib teklifi kabul edecekler mi
dir? 

dolaşırken 
Yazan: Jül Sanerwein 

Bu sefer ağlama dıvarı Cenevreye 
taşınıyor. Biribiri ardından, ve hep 
bir arada, Çin delegsi, ispanyol dele
gesi, ve onların ardında, matem yi.izü
le, Negüs, meşru, fakat heyhat 1 Fay
dasız şikayetlerini dinlemiyorlar. ve 
bu esnada, devletler, artık kendini mü
dafadan aciz olan bir müesseseye Ha
beşistan fethini yutturarak paktı çiğ
nemekle meşgul olacaklardır. 

Cenevrede görüşler inkisama uğra
mıştır. Bazıları, yeni bir hecalet baha
sına da olsa, milleter cemiyetinin, 
kendi aczini kararlaştırması tarafdarı
dırlar. Ötekiler de Çekoslovakyanın, 
bu, prensiblere aykırı kararı Cenevre
den istemeden habeş imparatorluğu ta
nımakla daha ustaca hareket etmiş ol
duğu kanaatindedirler. 

Milletler cemiyetinin, bir çok ehe
miyetli azaların ayrılı§ı, ve diğer bir 
çoklarının da ümidsizliğe düşmesiyle, 
aksiyon kudreti daralırken maddi in
kişafınm azami haddine varmış olma
sı garib ve şaşırtıcı bir şeydir. 

Yüzlerce metre uzunluk üzerinde, 
sekreterlik, konsey, komisyon salonla
rı Cenevre gölüne muvazi olarak uza
nır, ve asamblenin toplandığı salona 
gelince, insan daha murabba, daha ge
niş ve daha muhteşem yeni bir saray 
karşısında bulunur. Bu asamble sara
ymın Jüra dağlarına müteveccih, bü
yük kapıları ve Leman göltine kat kat 
inen terasları vardır. Milletlerin he
diyeleri olan halılar, ta.blolar, freskler 
ve mobilyeler, sadık kulların cömerdli 
ğine şehadet etmektedir. 

Muazzam koridorları boyunca ve 
muhteşem bürolarında, koltuklarında 
kalın dosyalarla memurların gezindiği 
görülür. Bu memur veya memureler, 
on dokuz senedenberi bir hayli yaşlan
mışlardır. Ekserisi, uzun bir alışkan
lık neticesinde, müessese müzakerele
rine aksetmiş olan beşer hftdiseleri 
hakkında kendilerine has bir görüş sa
hibi olmuşlardır. Bu görüş, papasların, 
kiliselerine devam edenlerin sadaka
tine bakarak insanlığın ahliki vaziyeti 
hakkında fikir edinişlerine benzer. 

Birleşik devletlerin daha başlangıç
ta iştirak etmeyişinden baıka, dört 
büyük devletin, Brezilyaı Japonya, 
Almanya ve İtalyanın cemiyeti terke
dişlerindenberi, milletler cemiyeti a
zalarına yapılacak şikayet, müessese
yi dünyanın yeni vaziyetine intibak 
ettirmek için hakiki bir gayret göster
memiş olmalarıdır. Gerçi milletler ce
miyetine somurtan devletlere karşı 
fazla uzlaşıcı bir anlayış göstermek 
kolay değildir. Fakat bunların temsil 
ettikleri insan mikdarı üç yüz milyo
nu bulunca şu iki şık karşısında kalın
mıştır: Cenevre ya bir doktrinin umu
mi karargahı olacak, yahud da, ne ka
dar müşkil olursa ol6un, bütün dokt
rinlerin tredünyonu olacak bir seviye
ye çıkmaya gayret edecektir. Nasıl 
fransız büyük istil!li esnasında, kluh
ler, Konvansiyon'un yanında büyük 
bir rol oynuyordularsa, Cenevrede de 
politikanın büyük bir k1'5.mı lokanta
larda ve bilhassa bunları en meşhu
runda yapılır. "Bavaria" çok kalabalık 
olur. Drvarlar Derso ve Kelen'in dik
kate değer karikatürleriyle slisüllidür. 
Saat akşamın 11 inden sonra, burası 
haberler ve bilhassa yanlış haberler 
bon;asıdır. Bu haberlerin nasıl çıktı

ğını uzun müddet tetkik ettim ve sa
nıyorum ki şemasını şöyle çizebilirim: 
Bir gazeteci bir haber alır. Cemiyetin 
gölgesine sığınmış ve muayyen bir 
topluluğun arzu ve maksadlarını mil
dafaa eden komite veya gazetelerden 
gelen bu haberi emin telakki etmiyor
dur. Bu haberin, muhtelif milletten 
bir kaç gazeteci üzerinde tesirlerini 
tecrübe eder ve hemen müessesenin 
telefon kabinelerine koprlarsa, habe
rin sahibi, artık onu doğru telakki e
der. O da kendi gazetelerine bu haberi 
gönderir ve onu süratle yayar. Sekre
terlik memurlarından bir tekinin bir 
baş işaretiyle olsun, bu haberin aıhha
tini t ekzibe kalkışmaması, onun Lond
ra, Nevyork ve Parise hareket etmesi 
için kafi gelir. Haber artık resmiyet 
ikıtisab c1ırn.iş gibidir. 

Delegasyonlar Cenevredc kanaatkar 
bir hayat sürerler. Evelce bunlardan 
her biri kendisini bir ziyafet vermekle 

mükelef his ederdi ve bu ziyafetler ib
tişamlı olurdu. 

- Şimdi bu ziyafetler tachdide uğra
mıştır. Delegasyonlar artık, asamble 
ve konsey reisleriyle genel sekreter 
tarafından verilenlerden başkasını 
görmemektedirler. 

Asamblenin reisi Ağahan olduğu za
man bu kabuller ihtişam ve itibar kaza
nır. Daveti yapan genel sekreter B. A
venol olunca, nefis yemekler ve zevk
li bir misafirperverlikle temayüz e
der. Bu ziyafetler nadirdir. Umumi
yetle, oldukça somurtkan delegelerin 
otomobillerine binerek Ariana tepe
sinde yükselen sarayma gittikleri gö
rülür. 

Fakat delegeleri hayatında bu, en 
hazin anı teşkil etmez. Onları akşam
ları, günün işleri bitince, Kalven'in 
şehrinde, hoş vakıt geçirmek için fır· 
sat ararken görmelidir. Gayretleri ek
seriya beyhudedir. İki saat sonra, yal
nız başlarına, veya küçük gruplar ha
linde, bakışlarmda fena bitmiş bir gü
nün yorgunluğu ve hazin bir yarının 
tahmini ile, ağır adımlarla otellerine 
döndükleri görülür. 

İngiltere 
.t.aymıs uıyu. ki: 
"Endüstri te§:kilatı ve milli müda

faa programı hakkında yapılan proje
ler ve tatbik edilen usuller kifayet6iz
dir. Bugün şurası sabit olmuştur ki ne 
eski program ne de yeni istihsal siste
mi ihtiyaçları karşılayacak derecede 
değildir." 

Deyli Telegraf gazetesi mevzuubah
soJanın bir parti meselesi teşkil etme
diğini ve milletin hiç bir masrafa bak· 
maksızın icabeden bütün tedbirleri ka
bul edeceğini yazmaktadır. 

Niyuz Kronik! bugün memleketin 
kati teminat istediğini ve hava silah
lanması sahasındaki entrikalara ve va
kıt kaybedilmelerine bir nihayet ve
rilmesi lazım geldiğini yazmaktadır. 

Milletler cemiyetinin neye ihtiyacı 
var? Şiddetli bir sarsıntıya, bir enerji• 

Deyli Ekspres gazetesi de her an ha
rekete getirilebilecek tayyare adedi
nin üç bin beş yüz olarak tesbit edile
ceği mütalaasını ileri sürmektedir. 
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enjeksyonuna. Bugün burada temsil 
edilen milletler arasında pek azı onun 
kati surette yıkılmasına lakayd kalabi 
lir. Fakat aza olmayanlara karşı milte
caviz bir vaziyet almadıkça ona biraz 
hayatiyet aşılamanın çaresini bulamı
yorlar. İçlerinden pek çoğu ise, böyle 
bir husumet vaziyeti almaya hiç de ta
raf dar değildirler. 

Almanya 
Brezilyada tevkil edüen 

al mani ar 
Brezilyadaki hükümet darıbeai te

§Cıbbüsü üzerine Brezilya federal hU~ 
kümeti tarafından alınan tedbirleri ve 
yapılan beyanatı mevzuu bahis eden 
Döyçe Algeınanyne Çaytung gazeteai 
diyor ki: 

"Bir çok alınan tevkif olunmuştur. 
Mahaus yapılmakta olan fey, Amerika 
birletik devletleri tarafından mübala
ğa edilen ve Brezilya cumhur reisi ta
rafından da teşvik olunan bir politika 
propagandasıdır. Bu münasebetle ya
pılan acaib f3yialar, hatta: pek manasız 
bir surette, Alınanyanın fazla nıikdar
da alman halkının oturduğu bazı Bre
zilya eyaletlerini müstemleke olarak 
ilhak etmek niyetinde bulunduğunu 
dahi ileri aürmektedir. 

Almanyaya hakaret 
Hatta cu~hur riesi Vargas, hükü

met dar~e~~ hakkın-da yaptığı beyana
tında, _hukumet ~besine teşebbüs e
denlerın yabancı ıdeolojiler tesirinde 
bulunduğunu ve bunları~ yabancr 
m~ml:_eketler . yar.d~ı ile Brezilyanrn 
m~lkı tamamıyetını ihlal etmek iste
mış olduğunu söliyerek Almanyaya 
karşı hakarette bulunmuştur. Halbuki 
unntuluyor ki Almanya daima .. 
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soy emış ve nazır Bötle yabancı mem-
leketlerde oturan almanlara müteaddit 
defa şunu emretmiştir: Misafir olarak 
bulunduğunuz memleketlerin politi
kasına her türlü müdahaleden kaçını
nız. (D. N. B.) 

İtalya 
Fransız uasınının yanlı§ vaziyeti 

Hitler'in Roma ziyareti ıırasında 
Almanya ile İtalya araamda bir aske
ri anlaşma yapıldığına dair bazı fran
sız gazetelerinin neşriyatından bahse· 
den Börsen Saytung diyor ki: 

"~lma_nya ile İtalya müşterek bir 
B~vınç günlinil kutlarken fransız poli
tı~acı.~arı silah sesleri duyuyorlar. 
ÇUnku onlar ancak zorbahk ve tehdid 
düşünebilirler. Büyük harıbten beri 
Fransanın bütün dostlukları müşterek 
muslihane hedefler~n veya siyast 
görüş benzerliklerinden değil, diğer 
devletleri ve bilhassa Almanyayı teh
did etmek arzusundan ve müthiş si
lahlarla onların hayatlarını tehlikeye 
koymak azminden doğmuştur. Bu hu
susta Pariı - Pra.g- Moskova paktının 
Menşeine bakmak kafidir. Alman - i· 
talyan 00.tluğunun hakikt manası 
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PolikJinik 
Bu trbbi mecmuanın 59, nuonralı 

mayıs sayısı çıkmıştır. İçinde şu ya
zılar vardır: .Profesör M. Kemal Ôke; 
Anteroptoz, ~ratör Semih Somer
man: Cerrahittln psikolojisi, Sadred
din Onaran: Pied bot tedavisi, Dr. 
Fuad ve Dr. Salın Erkur; proıtatla 
hasiye arasında mevcnd 11kı mlina
sebetler, Dr. İbrahim Hanif Denker; 
mihaniki travmalar, Dr. Nami Gök
sun; edebiyatı tıbbiyede iımi geçen 
sendrom'lar, Dr. Baki Tiregöl: He
kimlik mesleğinin kab ettirdiği va-
sıflar. • 

Bahçıvan 
Nobel mükafatını kazanmak sure

tiyle en yüksek bir takdire mazhar o
lan Hint şairi Tagor, hiç füphesiz ki 
bugün yaşıyan şairlerin en büyükle
rinden biridir. Eserleri hemen her di
le çevrilmiş olan bu büyük edib son 
derece sade bir ifade içinde insan ru
hunun derinliklerinden sarısan neşi
deler terennüm etmesini bilir. Tagor 
eserinde şarkla garbı birl~tinniş gi
bidir. Ve bu biribirine zıd denilen iki 
kutubdan yeni ve taze bir sentez vücu
da getirmiştir. Eserlerinin şarklılar 
kadar garblılar tarafından da sevilme 
sinin sırrı buradadır. 

Tagor Rabindranat'tan şimdiye ka
dar dilimize birçok parçalar çevrile
rek, muhtelif mecmualarda neşredil
miş ve batta bir iki de küçük ?roşür 
vücuda getirilmiştir. Ankara Dıl, Ta
rih ve Coğrafya Fakültesi doçentle
rinden Orhan Burian, Tagor'un en 
güzel ve en tanınmış eserlerinden bi
ri olan "Bahçıvan., ı dilimize çevire
rek güzel bir cild hali~~e .neşretmiş
tir. Yücel kitabları serısının ı_o uncu
sunu teşkil eden ve ~? ~uru.~ fıatla sa
tılan bu cildde 85 kuçuk şıır toplan
mıştır. Okuyucularımıza tavsiye e<ie-
riz. 

Kültür 
tzmirde çıkan bu terbiye ve fikir 

mecmuasının 15 nisan tarihli 71 inci 
sayısı şu yazılarla çıkmıştır: 23 nisan 
Kazım Dirik; Köy probleminde bütü
ne doğru, Tahsin Türkbay; gezici baş 
öğretmen ve öğretmenlerden haber
ler Sıdkı Akkay; Kxzılçullu eğitmen 
ku;sunda çalışmalar, Naşid Sarıca; 
kendimize doğru, Ferid Oğuz Bayır; 
Köy eğitmenleri yetiŞ;tirme kursunda 
verim, Arif Can; İzinli haf ta döni.işü, 
tskender Ütük; Karaağaç eğitmenler 
kursunda. 

Fikirler 
İzmir Halkevi tarafından neşredi

len bu aylık derginin mayı;; tarihli 
170 inci sayısında şu yazılar vardır: 
Rab.mi Balaban: Kütleye doğru, M. 
Oksancak; tarih musahabeleri, Şeref 
Erdoğdu: Ebeveyninin terbiyesi, Rab 
mi Balaban ; es.ki site, Ceıaı Uzel; Le
onardo dö Vinçi, Fehmi Tügal : İz
mirin Timurlenk tarafından Fethi, 
M. Öz: sporun doğuş ve yayılışı, H. 
B. Pars: okul ve karakter, Fuad E
dib: Ülkü Romaru. 



radır. 

RESMİ İLANLAR 
3 - Muvakkat teminatı (87,20) li

radır. 

4 - Şartname ve numunesini gör
mek isteyenlerin her gün yazı işleri 
kalemine ve isteklilerin de 24 mayrs 
938 salı günü saat on buçukta belediye 
encümenine müracaatları 

, M. M. bakanhğı 

Yün fanila ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Komis

yonundan: 
1 - Beher tanesine tahmin edilen 

fiat (260) iki yüz altmış kuruş olan 
12000 on iki bin tane yün fanila kapalı 
zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 24 mayıs 938 salı günü 
saat on beştedir. 

3 - İlk teminatı (2340) iki bin üç 
yüz kırk liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (156) yüz 
elli altı kuruş mukabilinde M. M. V. 
satm alma komisyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektublarile birlikte ihale 
satinden en az bir saat evci komisyona 
vermeleri f1330) 2694 

Tire fanilô alınacak 
M. M. Vekaleti Satın.alma Ko. 
l - Beher adedine tahmin edilen 

fiyatı 75 yetmiş beş kuruş olan 12000 
on iki bin tane tire fanila kapalı zarf 
usuliyle münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 30 mayıs 938 pazartesi 
günü saat 15 dedir. 

3 - İlk teminatı (675) altı yüz yet
miş beş liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesini almak 
isteyen bedelsiz olarak her gün öğle
den sonra M. M. V. satın alma komis
yonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektublariyle birlikte ihale 
saatından en az bir saat evvel komis-
yona vermeleri. (1327) 2667 

Firek gömleği ahnacak 
M M. Vekaleti Satın Alma Komia

yonundan: 
1 - 17 .830 on yedi bin sekiz yüz o

tuz aded firenk gömleği münakasa gü
nünde beher adedine teklif edilen 224 
iki yüz yirmi dört kuru§ fiat vekaletçe 
gali görüldüğünden tekrar kapalı zarf 
usulü ile münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 1-6-938 çar§31Dba günü 
saat ıs dedir. 

3 - llk teminatı (2995) lira 44 ku • 
ruş iki bin dokuz yüz doksan beş lira 
kırk dört kuruştur. 

4 - Evsaf ve şartnamesi 200 kuruş 
mukabilinde M. M. V. satın alma ko
misyonundan alınır. • 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2. ve 3. maddelerinde ya -
zıh vesaik, teminat ve teklif mektubla
n ile birlikte ihale saatından en az bir 
saat evvel komisyona vermeleri. 

(1307) 2690 

Yalak kıhfhk bez ahnacak 
M. M. V eki.Jeti Satm Alma Ko

miıyonundan : 
1 - Her bir metresine tahmin edi

len fiatı (30) otuz kuruş olan 300.000 
üç yüz bin metre yatak kılıflık bez ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. 

2 - İhalesi 18 mayıs 938 çarşamba 
günü saat 15 dedir. 

3 - Evsaf ve şartnamesi (450) kuruş 
mukabilinde M. M. V. satın alma ko-" 
misyonundan alınır. 

4 - İlk teminatı (5750) beş bin ye
di yüz elli liradır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektublariyle birlikte ihale 
saatından en az bir saat evel komisyo. 
na vermeleri. (1240) 2539 

G mrok ve inhisarlar B. 

istinat duvarı ve filitre 
dairesi inşası 

lnhiaarlar Umum Müdürlüğünden : 
1 - İdaremizin Paşabahçe fabrika

sında şartname ve projesi mucibince 
yaptırılacak kargir ve betonarme is
tinad duvarlariyle filitre dairesi in
şaatı 9-V-1938 tarihinde ihale edile
ceğinden yeniden kapalı .ıarf usuliyle 
eksiltmeye konmuştur. 

11 Keşif bedeli 16730 lira 37 kuruş 
ve muvakkat teminatı 1254.78 liradır. 

III - Eksiltme 30-V-938 tarihine 
rastlayan pa.ı:artesi günü eaat 15 de 
Kabataşta Levazım ve mübayaat şu
besindeki ahm komisyonunda yapıla
caktır. 

IV - Şartname ve projeler 84 ku
ruş bedel mukabilinde İnhisarlar Le
vazım ve mübayaat şubesiyle Ankara 
ve l.ımir Başmüdürlüklerinden alma
bili~ . 

V - Eksiltmeye iştirak etmek is-

tcyenlerin fenni evrak ve vesaikini 
inhisarlar inşaat şubesine ibraz ede
rek ayrıca vesika almaları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu 
kanuni vesaik ile inşaat şubesinden a
lınacak ehliyet vesikası ve% 7.5 mu
vakkat güvenme parası veya mektu
bunu ihtiva edecek olan kapalı zarf
ların eksiltme günü en geç saat 14 de 
kadar yukarda adı geçen ahm komis· 
yonu başkanlığına makbuz mukabi
linde verilmiş olması lazımdır. 

(2714-1414) 2852 

Bergamut esansı 
ahnacak 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
1 - Şartnamesi mucibince 1000. 

1600 kilo Bergamut esansı pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

II - Pazarlık 31-V-938 tarihine ras
hyan sah günü saat 15 de Kabataşta le
vazım ve mübayaat şubesindeki alım 

komisyonunda yapılacaktır. 
III - Şartnameler parasız olarak 

her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
iV - İsteklilerin pazarlık için tayin 

edilen gün ve saatte % 7 ,5 güvenme 
paralariyle birlikte yukarıda adı geçen 
ko~yona gelmeleri ilan olunur. 

(2712 - 1415) 2836 

Mantar alınacak 
fnhişar]ar Umum Müdürlüğün -

den: 
1 - Şartnamesi mucibince 20 X 25 

- 27 ebadında 20.000.000 mantar pa· 
zarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 6. 5. 938 tarihine rast
layan pazartesi günü saat 14 de Kaba
taşda levazım ve mübayaat şubesinde
ki alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameler parasız olarak 
her gün sözü geçen şubeden alına
bilir. 

4 - Eksiltmeye iştirak etmek is· 
teyenlerin Mantar nümunelerini mü· 
nakasa gününden evvel alım komisyo· 
nuna "15Crmeleri lazımdır. 

5 - İsteklilerin pazarlık için tayin 
edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 
paralariyle birlikte yukarıda adı ge
çen komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(2295/1192) 2386 

Tütün ve müskirat sahş 

tezkereleri 
Ankara lnhiıarlar Batmüdürlüğün • 

den: 
Bayilerimizin elindeki tütün ve 

müskirat tezkerelerinin müddeti 31 ma
yıs 938 akşamı bitiyor. 

Tezkerelerin değiştirilmesine 
15-5-938 sabahından itibaren başlana -
cak ve 31-5-938 günü saat 17 ye kadar 
devam edecektir. Günü geçtikten sonra 
satış yapanlardan tütünde dört kat müs 
kiratta iki kat resim alınacağından ba -
yilerimizin bugünler arasında satış şu
bemize müracaat ederek tezkerelerini 
değiştirmeleri ve tütün için iki fotoğraf 
ile beş kuruşluk pul ve müskirat için de 
25 kuruşluk pul ile iki fotoğraf getir -
meleri ve fotoğrafların alaminüt olma-
ması ilan olunur. ( 1421) 2837 

Dolu tüfün ye i(ki sandıklarile 
.ispirto bidon nakliyah 

Ankara lnhiıarlar Başmüdurhiğün
den: 
Baş müdürlüğümüz merkez ve mül

hakatmdan 938 mali yılında dolu tü -
tün ve içki sandrklariyle ispirto bidon 
nakliyatı ve bunların bnş kaplarının 
bir senelik taşıma işi ı mayıs 938 tarı· 
hinden itibaren yirmi gün müddetle a· 
çık eksiltmeye konulmuştuı. 

Bir sene müddetle icrası mukarrer 
naklıyatın sevk mahallen aşağıda sı· 

rasile yazdmiş ve bunların senelik mu 
haminen nakliye ücretlerinin tutarına 
göre hesaplanan yüzde yedi buçuk 
muvakkat teminat paraları da hizala· 
rında gösterilmiştir. 
Açık eksiltme ve ihale muamelesi 

20 mayıs 938 tarihinde cuma günü saat 
15 de Baş müdürlüğümüz binasında 
toplanacak komisyon marifetiyle icra 
edilecektir. 

Tayin edilen gün ve saatte her ma· 
hallin nakliyat işlerinin açık eksiltm.! 
ve ihalesi komisyonca ayrı ayrı yapı· 
lacaktır. 

Şimdiden nakliyat şartnamelerini 
görmek istiyenler satış şubemize he:
gün müracaat edebilirler. 

Yapılacak açık eksiltmeye iştirak e
deceklerin de tayin edilen günde baş
müdürlüğümilzdeki komisyona müra· 
caat etmeleri ilan olunur. 
1- Baş müdürlüğümüz namına An· 

kara istasyonuna gelecek mamulatın 
şohir merkez nakliyatı muvakkat te
minat parası 300 lira. 

2 - Çankırı şimendifer istasyonun
dan veyahut Çankırı inhisarlar idaresı 
deposundan alınacak mamulatın da 
Şabanözü ve Ilgaz kazaları inhisar i
darelerine nakli için muvakkat temi-

nat parası 29 lira 80 kurU§. 
3 - Yahşihan şimendifer istasyo

nundan alınacak mamulatın Keskin ka 
zası inhisarlar idaresine nakli, mu
vakkat teminat parası 20 lira 25 kuruş 

4 - Polatlı şimendifer istasyonun
dan veyahut Polatlı kazası inhısarlar 
idaresi deposundan alınacak mamula
tın Haymana inhisarlar idaresine nak
li, muvakkat teminat parası 52 lira 50 
kuruş. 

5 - Ankara istasyon satış deposun
dan alınacak mamulatın Ayaş kazası 
inhisarlar idaresine nakli, muvakkat 
teminat parası 12 lira. . 

6 - Ankara istasyon satış deposun
dan Nallıhan kazası inhisarlar idaresi· 
ne nakli, muvakkat teminat parası 42 
lira. 

7 - Ankara istasyon satış deposun
dan Bala inhisarlar idaresine nakli, 
mı:vakkat teminat parası 35 lira. 

8 - Ankara istasyo nsatış deposun
ian alınacak mamulatın Kızılcahamam 
inhisarlar idaresine nakli, muvakkat 
teminat parası 54 lira 30 kuruş. 

10 - Ankara istasyon satış deposun
dan Beypazarı inhisarlar idaresine 
nakli, muvakkat teminat parası 45 lira 

11 - Ankara istasyon satış deposun 
dan Çubuk inhisarlar idaresine nakli 
muvakkat teminat parası otuz lira. 

(1306) 2630 

Kapah zarf usuliyle 

arttırma 

Ankaar Valiliğinden : 

Ankara merkez kazası 938 mali yılı 
taş, kum sair avanii turabiyeden alı
nacak resmin cibayeti kapalı zarfla 
artırmaya çıkarılmıştır. 

Muhammen bedeli 21235 liradır. 

İhale 23 mayıs 938 pazartesi günü sa
at ıs de vilayet daimi encümeninde 
yapılacaktır. 

Taliplerin 1592 lira 63 kuruşluk 

muvakkat teminat mektub veya mak
buzlariyle teklif mektublarının 2490 
sayılı kanun hükümleri dairesinde 
ihale günü saat 14 e kadar vilayet da
imi encümen riyasetine tevdi etmele
ri lazımdır. -~ 

Teklif mektublarmr posta ile gön
dermek isteyen talihler işbu mektub
larmı ihale günü saat 14 de kadar vi
layet makamında bulunabilecek bir 
şekilde taahhüdlü olarak postaya ver
meleri lazımdır saat 14 den sonra ge
lecek mektuplar kabul edilmez. 

Talihler teklif mektuplariyle bir
likte itibari mali vesikalarını da gön
dermek mecburiyetindedirler. 

Rüsumun mikdar ve sureti cibaye
ti şartnamede münderiçtir. 
Şartnameyi görmek ve fazla tafsi

lat almak isteyenlerin hususi muha
sebe müdürlüğüne müracaatları ilan 
olunur. (1361) 2731 

Kirahk sinema yeri 

(1370) 2738 

Satı Irk eski kamyon 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Açık arttırmaya konulan Opel 
marka bir adet eski kamyon için istek
li çıkmadığından açık arttırması on 
beş gün uzatılmıştr. 

2 - Muhammen bedeli (130) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (11,25) li
dır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyenle
rin her gün yazı işleri kalemine ve is
teklilerin de 20 mayıs 938 cuma günü 
saat on buçukta belediye encümenine 
müracaatları. (1465) 2912 

~: ·: A. Levazn,, Amirliği 

500 Ton arpa k1rd11ılacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizon müesseseleri 

hayvanat için 500 ton arpanın kırdırıl
ma açık eksiltmesi 3 haziran 938 saat 
15 de Ankarada Lv. amirliği satm 
alına komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 1500 lira ilk 
teminatı 112 lira 50 kuruştur. Şartna
mesi komisyonda görülür. Kanuni ve
sika ve teminatla komisyonda bulun-
maları. (1353) 2791 

-:~~ · } Jandarma 
Galvanizli tel Ye saire ahnacak 

Jandarma Genel Komutanlığı An
kara Satın Alma Komisyonundan: 

1 - Evsafı şartnamede yazılı iki 
yüz elli kilometre üç mmmetre 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 çarşamba günü 
saat 10 da açık eksiltme usuliyle satmı 
alınacaktır. 

2 - Bu malzemenin toptan bedeli 
(3803) lira (5) kuruş olarak tahmine
dilmi~tir. 

3 - Şartnamesi parasız lrotnisyon
dan alınafülecelC olan liu eksiltmeye 
girmek istiyenlerin (iki yüz seksen 
beş lira on altı kuruşluk) teminat, ban 
ka mektup veya sandık maıkbuzu ile 
şartnamede yazılı vesikalarla birlikte 
bedeli o gün saat onda komisyona bcu; 
vurmaları bu saatten sonya gelecekle
rıin eksiltmeye karışaımyacaklarır. 

(1366) 2768 

. Zira'at bakanhğı 

Kôtib ahnacak 
Ziraat Vekaletinden : 
Vekaletimiz teŞ,kilatmda çalıştırıl

mak üzere Türkçe almanca bilir ve 
yazı makinesiyle her iki lisanı da yaz 
mağa muktedir katib alınacaktır. Eh-

Ankara Valiliğine : 
tarın liyet ve liyakatine göre - 120 - li-

Şehir bahçesi önündeki dükkan raya kadar aylık ücret verilecektir. 
üzerinde işletilecek yazlık sinemanın Fazla izahat almak isteyenlerin 
işletilmesi 2490 sayılı kanun hüküm- ziraat vekaleti ziraat işleri umum mü 
lerine tevfikan açık artırmaya konul- dürlüğü yedinci şube müdürlüğüne 
muştur. müracaat etmeleri ilan olunur. 

İhale 23 mayıs 938 pazartesi günü 
saat 15 de vilayf"t dim1 encümeninde <1468

) 
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yapılacaktır. 

İsteklilerin ihale günü daim1 encü
mene gelmelerı şartnameyi görmek 
isteyenlerin hususi muhasebe müdür· 
lüğüne müracaatları ilan olunur 

(1362) 2732 

f.1mt1:nın.uı~11 
Bir Dizel motörü almaca-

Ankara Belediyesir.d : n : 
1 - Çankaya motör daıresi için alı

nacak olan bir dizel ınotörü ile pompa 
on beş gün müddetle ve kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (15000) lira· 
dır. 

3 - Muvakkat teminatı {1125) lira· 
dır. 

.... Hariciye Bakanh~·: .. ··ı 
Fransızca ~aktiloluk 
Hariciye Vekaletinden : 
Hariciye vekaletinde münhal bulu

nan bir fransızca daktiloluğa bihmti
han bir bayan alınacaktır. İmtihanda 
muvaffak olana liyakati derecesine 
göre azami: 150 liraya kadar ücret ve
rilecektir. 

Taliplerin vesaiki ile vekalet evrak 
umum müdürlüğüne müracaat eyle
meleri. 2951 

1

.... . . . . ..... . " ... '] 
Orman koruma 

• .. 4 ....... .. • ••• ••••• ........ 
4 - Şartnamesini görmek isteyen- y f k k k I f I k 

lerin her gün yazı işleri kalemine mü- a a ve yash 1 1 1 a maca 
racaatları ve ihale 24 mayıs 938 salı 
günü saat 11 de belediye encümeninde Orman Koruma Genel Komutanlık 
yapılacağından 0 gün saat ona kadar Satın Alma Komisyonundan : 
teminatlariyle birlikte te·klif mektub- 1 - Orman koruma genel komutan
larını beeldiye encümenine vermeleri. hk kıtaatı ihtiyacı için açık eksilt-

(1374) 2742 meye konulan 8000 metre yatak ve 
yastık kılıfhğı beze on gün uzatılma 

Elbise, lolln ye saire ahnacak müddeti zarfında da istekli çıkmadı
ğından 2490 sayılı kanunun 43 .. mad

Ankara Belediyesinden : desi mucibince bir ay zarfında pazar
ı - Su idaresi işçileri için 73 ta- tıkla ahnmasına karar verilmiş ve ilk 

kım elbise ve 54 takım tulum elbise, pazarlığı 20-mayxs-938 cuma günü sa-
68 çift postal, 5 çift fotin on beş gün at 11 de Ankarada Yenişehirde orman 
müddetle açık eksiltmey~ konulmuş- koruma genel komutanlık satın alma 
tur. komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (1149,45) li- 2 - Bezin muhammen bedeli 

(3040) lira, muvakkat teminatı (228) 
liradır. 

3 - Şartnamesi her gin komisyon
da parasız görülebilir. 

4 - İsteklilerin kanuni vcsikalari
le ve teminat makbuzlariyle birlikte 
mezkfir gün ve saatte komisyonda bu 
lunmaları. 

(1472) 2949 

Kundura alınacak 
Orman Konuna Genel Komutanlık 

Sabn Alma Komiıyonundan : 
1 - Onnan koruma genel komutan

lık kıtalar ihtiyacı için 10000 adet kun 
dura kapalı zarf usu1ile ihalesi 27.5.938 
cuma günü saat 15 de Ankarada Yeni -
şehirde komutanlık binasındaki satın al 
ma komisyonunda yapılacaktır, 

2- Muhammen bedeli 4400 lira mu
vakkat teminatı (3300) liradır. 

3 - Şartnameler iki lira mukabilin
de satın alma komisyonundan alınabilir 

4 - İsteklilerin şartnamesinde yazı
lı vesikalarla beraber teklif mektupla -
nm ihale saatinden bir saat evveline ka
dar komisyona vermeleri ilan olunur. 

(1428) 2839 

·~ 1 Dem.iryolları · ;.~ 
Kesilmemiı odun ahnacak 

Devlet DemiryoJlan İkinci 1,Ietme 
Dairesinden : 

Muhammen bedeli 2250 lira olan 
meşe ve gürgen karışık olarak (300) 
üç yüz ton kesilmemiş odun açık ek
siltme usuliyle alınacaktır. 

Eksiltme 31-5-938 salı günü saat 
ıs de Ankarada ikinci işletme satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 169 liradır. Şart
name komisyonca parasız gösterilir. 

Eksiltmeye girmek isteyenler kanu 
ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesika
larla birlikte aynı gün ve saatte ko
misyona müracatları. (1469) 2948 

Bir binek otomobili 

kiralanacak 
Devlet Demiryollan Satın Alma Ko

misyonundan : 
Senelik icar bedeli 1320 lira tahmin 

edilen kapalı bir binek otomobili 31 
S-938 sah günü saat 15 de Ankarad1 

idare binasında açık eksiltme yol~ 
ile kiralanacaktır. 

Bu eksiltmeye girmek isteyeıt 
lerin 99 liralık muvakkat temi 

/ 

nat ile kanunun tayin ettiği vesikal~ 
n ve otomobil sahibi olup AnkaraOI 
icrayı sanatla mezun bulunduklarırı.' 
dair almış oldukları vesaiki komisyot 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe aid şartname parasız oıaral 
Ankarada malzeme dairesinden alına 
bilir. (1410) 29.+'. 

Patiska ahnacak 
D. D. Yollan Satın Alma K.omia1". 

nundan: 

Muhammen bedeli (3150) lira ol 
4SOO metre patiska 27. 5. 938 cuma gi1 
nü saat 15. 30 da kapalı zarf usulü H 
Ankarada idare binasında satın alıtır 
caktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 236,Z 
liralık muvakat teminat ile kanunu 
tayin ettiği vesikaları ve Nafıa mit 
teahhidlik vesikası ve tekliflerini a1 
nı gün saat 14.30 a kadar komisy~ 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak An~ 
da malzeme dairesinden Haydarpaşa 
da teselüm ve sevk şefliğinden dağıtJ 
lacaktır. (1400) 281S 

Muhtelif baskül ahnacak 
D. D. Yolları Satın Alma .K.omiı 

yonun dan: 

Muhammen bedeli 11905 lira olan 4 
adet muhtelif basküller 13.6.938 P3 
zartesi günü saat 15.30 da kapalı zat'. 
usulü ile Ankara' da idare binasında st 

tın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 892,88 lt 
ralık muvakkat teminat ile kanunu 
tayin ettiği vesikaları ve nafıa mütt 
ahhidlik vesikası ve tekliflerini ayf. 
gün saat 14.30 a kadar komisyon reif 
liğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ank• 
ra'da malzeme daiersinden, Haydarpa 
şa'da tesellüm ve sevk şefliğinden da 
ğıtılacaktır. (1391) 2883 

3 grup tezgah alınacak 
Devlet Oemiryollan Satın Alma Ko misyonundan : 

Aşağıda muhammen bedelleri ve muvakkat teminatları yazılı muhtelif 
3 ııurup tezEfilılar ayrı ayrı ihale edilmek şartiyle 30-6-1938 _perşembe günU 
ısaat 15 den itibaren sıra i le ve kapalı zarf usulü ile Ankarada idare bina· 
sında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenler aşağıda gösterilen miktarda muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve nafia ~üteahhitlik vesikalarım ve 
tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri lazım· 
dır, 

Şartnameler 140 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmakta· 

dır. 

Sıra Muhammen Muvakkat 

No Tezgahın cinsi Miktarı Bedel teminat 
adet Lira Lira 

ı Sutunlu matkablar ve 43 55000 4000 
masa matkapları 

2 U fk1 delme ve fercze tezgahı 1 28000 2100 

3 Dik tornalar 3 30000 2250 
(1419) 2945 

2 grup malzeme ahnacak 
D. O. Yolları Satın Alma Komisyonundan: 

Muhammen bedeli ve isimleri aşağıda yazılı iki grup malzeme 28-6-1938 
salı günil saat 15.30 dan itibaren sıra ile ve kapalı zarf usulü ile Ankarada 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin teklif edilecek malın hizalarında yazılı muvak· 
kat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve nafia müteahhitlik vesi• 
kası ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar her gurup için ayrı zarf 
halinde komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 1100 kuruş mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 

satılmaktadır. 

Gurup Isim 

1 Makas takxmıcu•, 
Grovazman, manganezli 
göbek, 

2 50.000 adet normal hat 
demir traversi 

(1349) 

Muhammen 
bedel 
Lira 

323.700,-

222.624,-

Muvakkat 
teminat 
Lira 

16.698,-

12.381,20 
2882 

Satıhk hurda otomobiller 
Ankara Defterdarlığından : 

CİNSİ Muhammen kıymeti Depozito mikdat' 
Lira K. Lira K. 

Fort kamyon.eti 150 11 25 
Buik markalı otomobil 175 13 13 
Berliye markah kamyonet (on dış 
lastiğiyle) 25 ı 88 
Lingolen markalı otomobil 350 26 25 
4 pisiklet 6 motisiklet: par!ja halinde 30 2 25 
Yukarıda cinsi ve evsafı yazılı otomobil, kamyonet ve diğer hurda e~y:ı 

lar 26. 5. 938 tarihine müsadif perşembe günü saat 15 de defterdarlıkta Ulil' 
teşekkil komisyonda ihale edilmek üzere açık artmnağa konulmuştur. 

İsteklilerin dipozito makbuzlariyle birlikte sözü geçen komisyona mürl' 
caatları. (1404) 282S 
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Hava yolları .................................................... 

Bir fen şefi aranıyor 
Devlet Hava yolları Umum Mü

dürlüğünden : 

1 - Şimdiki kadromuzda aylık üc
reti üç yüz lira olan fen şefliği mün
haldir. 

2 - Büyük Millet Meclisine sunul
ınuş olan tCJkilat kanunu layihasına 

göre üç mühendiaden teşekkül edecek 
fen heyetinin reisine seksen diğerle
rine yetmişer lira asliğ maaş teklif e
dilmiş ve icabında bunların emsali ha
sılları ücret olarak da verilebileceği 
kaydı konulmuftur. 

Samsun merkez ceza evinde bulunan 
mah.kiim ve mcvkuflar iç.in halis buğ
day unundan yapılacak ~çüncü. nevi 
ekmek ihtiyacı yüz bin.k.ılodan ıbaret 
olup g.s-938 gününden ıtıbaren on beş 

ün müddetle ve kapalı zarf usuliyle 
:.ağıdaki şartlar ınucibince münakasa 
ya konulmuftur. 

3 - Talihlerin tayyare mühendisi 

1 -Teklif edilen fiat muvafık gö: 
Uldüğü takdirde 23-5-938 pazartesı 
~nü aaat 15 de Samsun C. Müddeiu
mumiliği makamında toplanacak ko
misyon marifetiyle ihalesi yapılacak-

olması şarttır. 
tır. 

4 - Talihlerin: 
A) Mekteb şahadetnamesi 

2 - % yedi buçuk ni&betinde 543 li
ra 75 kuruşluk teminatı muvakkate a
lınacaktır. 

B) Sıhhat raporu 
C) Polisten musaddak hüsnühal 

mazbatası 

3 - Şartname parasız olarak ceza e
vi müdürlüğünden verilecektir. 

D) Şimdiye karlar çalıştıkları yer-
lerden aldıkları vesikala;. 

4 - Teklif mektubları ihale günü o
lan 23-5-1938 pazartesi günü saat 14 e 

E) Nüfus tezkeresi sureti 
kadar kabul edilecektir. 2774 

F) Uç adet fotoğraf 
G) Askerlik vesikası 
İle birlikte hava yolları umum mü

dürlüğüne müracaatian. (14.::0) 2898 

Bir muhasible bir memur 

alınacak 

Türkku§u Genel Direktörlüğün
den : 

1 - Türkkuşu muhasebe bürosu için 
bir muhasiple bir memur alınacaktır. 

2 - Talip olanların: 

a) En az orta okul ve muadilinden 
mezun olması , 

b) Askerliğini bitirmiş bulunması, 
c) Hüınü hal eshabından olması, 
d) T. C. tabiiyetinde bulunması, 
e) Memur olmasına mani hastalığı 

bulunmaması, 
f) Evelce baıka bir yerde çalışmış

sa hizmet şahadetnamesi ibraz: etmesi 
şarttır. 

3 - Seçim, imtihanla yapılacaktır. 
İmtihanda birinci derecede muvaffak 
O • i 0 nci erecede--muvaf ak 
olana (75) lira aylık ve ayrıca on be
ter lira meaken ücreti verilecektir. 

4 - Muvaffakiyette muadelet halin 
de lisan blenler ve ticaret okulundan 
mezun olanlar tercih edilir. 

S - İmtihanlar 19. 5. 1938 cuma gü 
nii saat 14 te T. H. K. genel merkez 
binasında yapılacaktır. Aranılan evsa 
fı haiz bulunan isteklilerin 19.5.1938 
öğlen vaktine kadar türkkuşu genel 
direktörlüğüne bir dilek~ ile müraca 
at etmeleri lazımdır. 2931 

_ Vil6yetler 
Ekmek eksiltmesi 

Afyon C. M. U. liğinden : 

Afyon hapishanesinin 1 haziran 
938 tarihinden mayıs 939 sonuna ka
dar şartname mucibince bir senelik 
ekmek ihtiyacı için beher çifti 960 
gram itibarile günde 600 adet fabrika
da ö~Utülmüş ikinci nevi safi Anado
lu buğday unundan imal edil~iş ek
mek, kapalı zarf usulü ile eksıltmeye 
konulmuştur. Teminatı muv~~~te 
900 liradır eksiltmesi C. M. U. lıgın
de müteşekkil komisyonda 31 mayıs 
938 sah günü saat ıs te yapılacaktır. 
Şartnameyi görmek isti yenlerin ko -
:niayona müracaatları ilan olunur. 

(1474) 2939 

Kereste ahnacak 
Denizli Vilayeti Sıhhat ve içtimai 

Muavenet Müdürlüğünden : 

S. V. 1. M. Vekaletinin muhtelif 
yerlerde yaptıracağı göçmen evleri 
itlerinde kullanmak üzere satın ala
cağı cins ve ebadı şartnamesinde mu
kayyet 1287 metre mikap mamul ke
reste pazarlıkla alınacaktır. Bu ke
kerestelerin temini için vilayetin 
liayriye ormannından 1980 metre 
ınikabı gayri mamul kereste tahsis e
dilmiştir. Bu işi tcahhüde talip olan
lar bedeli muhammcni üzerinde yüz
le yedi buçuk teminat akçesini mal
sandığına yatırmış olması veya bu 
ınikdar teminat göstermesi meşrut
tur. Pazarlık Denizli S. 1. M. Müdür
lUğUnde teşekkül eden alını satım ko
misyonu muvacehesinde 18.5.1938 gü
nü saat 14 de yapılacak ev son pey S. 
1. M. vekaletine bildirilerek alınacak 
mezuniyete göre hareket olunacak
tır. Şeraiti anlamak istiyenler günlin
den evci bu gün sıhat müdürlüklerin-

Şose yaptlnlacak 
Seyhan vilayeti daimi encümenin

den: 

1 - Yapılacak iş: Adana - Kozan 
yolunun 3 + 000 - S + 000 arasın
daki 2000 metrelik kıımnn §<>sesiyle 
iki menfez inşası 24302 lira 98 kuruş· 
la kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - İstekliler bu işe aid keşif ev
rakım görmek üzere Nafıa dairesine 
müracaat edebilirler. 

3 - Ekailtme 18. 5. 938 tarihine 
müsadif çarşamba günü saat 11 de vi
layet daimi encümeninde yapılacak

tır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
1822 lira 72 kuruş muvakkat teminat 
verilmesi ve bu işi yapabileceğine da
ir Nafıa vekiletinden verilmiş vesi
kayı ibraz etmesi lbımdır. 

1ıteyenler teklif mektublarını 3 Un
cü maddede ya.zıh saatten bir saat 
evveline kadar viliyet daimi encümen 
reiıliğine makbuz mukabilinde veril· 
mesi muktezidir. 

Posta ile gönderilecek tekliflerin 
dış zarfı mühür mumu ile iyice kapa
tılmı' olması lizrmdır. Postada ola· 
cak gecikrilele'i' lCabul edilmez. 

(25311)315) 2647 

Borsa binası yıpflnlacak 

Trabzon Ticaret ve Sanayi Oda.sm
dan: 

Trab.zonda Moloz mevkiinde 15504 
lira 60 kurut keıif bedelli Bonaa bi
nası inşaatı kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 3-6-938 cuma günü 
saat 15 te Trabzonda Ticaret ve Sana
yi odasında ~şekkül edecek komis
yonca yapılactktır. 

2 _ Bu işe ait evrakı keşfiye ve 
şartnameler Trabzon, Ankara, İsta~
bul ve Erzurum Ticaret Odasında go

rülebilir. 
3 - İsteklilerin % 7 buçuk hesabi

le 1163 liralık muvakkat teminat ver
mesi ve bu yıla ait Ticaret odası ve
sikası ve Nafıa Vekaletinden alınmış 
yapı müteahhitliği vesikası göster
mesi ve yaptığı ipn en büyüğünün be
deli on bin liradan aşağı olmaması la
zımdır. 

4 - Yukarda yazılı saatten bir sa
at evveline kadar teklif mektupları 
komisyona verilmiş olmalıdır. Posta
da olacak gecikmeler kabul edilmez. 

5 - Eksiltme haddi layiki buldu
ğu takdirde kat~ ihaie Oda Heyetiyle 
Borsa encümeni kararına bağlıdır. 
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Gümrük karakollan yapfnllacak 
Gaziantep Nafia Müdürlüğünden ı 

1 - 51239 lira 15 kuru~ bedeli ke,if
li Tahtaköprü, Melikanh ve Alagöz 
banisi gümrük karakolları inşaatı 26. 
4.1938 tarihinden itibaren 15 gün müd 
detle kapalı zarf usuli ile eksiltmeye 
konmuştur. Muvakkat teminat 3842 li
ra 94 kuruş. 

2 _ İhale 17.5.1938 tarihine müsadif 
salı günü saat 16 da 'G. Antep Nafıa 
müdürlüğünde toplanacak eksiltme 
komisyonu tarafından yapılacaktır. 

3 _ Keşif ve pıojelerle hususi ve 
ks.ltme şartnamelerini görmek isti

;enıler G. Antep nafıa müdürlüğüne 
müracaat edeceklerdir. 

4 - İsteklilerin elinde Nafıa v:eka
letince verilmiş müteahhitlik vesıkası 
bulunması şarttır. 

5 - İstekliler 2490 saydı kanunun 
ikinci ve üçüncü maddelerinde yazılı 
vesikaları ve muvakkat teminat mak
buzu veya banka kefalet mektuplariy
le birlikte kanunun tarifat ve şarttıa
medeki teraite tamamen uygun ve 
noksansız olarak yazacakları teklif 
ınektuplarıru havi kapalı zarfları iha-

Mu§ Belediyesinden : 

1 - Muş kasabasının nafıa vekale
tinden tasdikli keşifname mucibince 
elektrik santralı tesisatına alınacak ve 
kurulacak. 

1- Turbin, 2- Alternatör, 3- tev
zi tablosu, 4 - Cebri boru ve bunla
rın montajiyle, 4 - İki demir kafes 
direk, S - Belediyece emaneten yap
tırılacak projedeki bütün kargir inşa
at ve tesisatını idare ve nezaret hakkı 
ve kaffesinin işletilerek teslim edil
mesi, 

1 - Mayıs 938 tarihinden itibaren 
bir ay müddetle, kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedel 8000 lira olup 
muvakkat teminat 590 liradır. 

Şartnameler İstanbul ve Ankara vi
layetler nafıasındadır. 

3 - latekliler 2490 sayılı kanun ve 
şartnamedeki kayıdlar dairesindeki 
vesikalariyle beraber kanuni müddet 
içinde Muş belediye reisliğine müra-
caat etmelidirler. (398) 2802 

Elektrik 

malzemesi 

şebeke 

alınacak 

Mut Belediyeainden : 

ı - Kasaba elektrik şebekesine 
muktazi 2790 lira 70 kuruşluk, 1 - Ba
kır tel, 2 - Demiriyle fincan, 3 -
Konsol, - 4 Sigortalar, S - Siperi sa
ika, 6 - toprak tesisatı ve saire hazi
ran 938 tarihinden itibaren bir ay 
müddetle açık eksiltmeye konulmut
tur. 

2 - Teminat mikdarı 209 lira 40 ku-
• 

ruştur. 

3 - Malzeme mikdar ve vasıflarını 
gösterir liste ve nafıa vekaletinden 
musaddak fenni şartnameler İstan'L.ul 
ve Ankara vilayetleri nafıa dairele
rindedir. 

4 - Talib olanların teminat mak
buzlariyle Mu§ belediyesine müraca-
atları. (1397) 2801 

Şehir haritası yaphr1lacak 
Ordu Belediyesinden : 

ı - Eksiltmeye konulan iş : Yapı 
yollar kanununun birinci maôdesi mu 
cibince kuabanın 311 hektarlık kıs-
mının hali hazır haritası yaptırla 
caktır. Keşif bedeli 5425 beş bin dört 
yü.z yirmi beı liradır. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak 
şunlardır : 

A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Fenni §Brtname, 

C - Ketifname, 
D - Haritası yapılacak kısmın et

raf hududları, 
E - Hali hazır haritası yapılacak 

mahaller tefrik edilerek gösterilen sı
nır haritası. 

İstiyenler bu şartname ve. evr~ı 
Ankara İstanbul belediyelerınde go
rebilirl~r. Ve Ordu belediyesinden 
bedelsiz olarak alabilirler. . . 

3 _ Eksiltme 2 haziran 938 tarıhı -
ne rastlayan perşembe gü~ü saat 14 te 
Ordu belediyesi encümenınde yapıla -
caktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usul ile 

yapılacaktır. . . . 
S - Eksiltmeye girebilmek ıçın ıs-

teklinin 406 lira 78 kuruş muvakkat 

teminat vermesi ve bundan başka aşa
.. terme ğıdaki vesikaları haiz olup gos 

si lazımdır. 
A - Ticaret odasına kayıdlı oldu-

ğuna dair vesika, . 
B _ Bu gibi şehir hali hazır ~arıta 

_ · N f Vekaletınden sı yaptıgına daır .a ıa 
alınmış ehliyet vesıkası, il 

6 _ Teklif mektubları yuka~d:aat 
.. .. addede yazılı saatten bır . " 

çuncu m d. . daımı 
eveline kadar Ordu bel~ ~.yesı k 
encümeni riyasetine götur~lecek ~ 
buz mukabilinde verilecektır. Posta a 
vaki gecikmeler kabul edilmez. Meilk-

·· ı. ·· mumu e tupların dış zarfları mu..-ur 
iyice kapatılmış olması lazımdır. 

(2628/1380) 2780 

Balya panayırl 
Balya Belediyesinden : 

27-mayıs-938 de açılacak ve 29 .ma
yıs tarihine kadar devam edecektır. 
Panayırda her nevi emtia ve hay-

van alım satımı yapılır. . 
Boz ırk kara sığır hayvanlarıyle 

Türkiyenin her tarafında tanınmış o
lan Balya panayırı geçen sene çok 
rağbet görmüştür. 

Görülen bu rağbet üzerine bu sene 
daha ziyade ehemiyet verilerek her 
türlü ihtiyaç temin edilmiştir. 

Her tüccar ve hayvan alım satımi
le meşgul olanlara Balya panayırını 
bir defa görmeleri tavsiye olunur.

ı950 

Su tesisatı 
Trabzon Belediye Riyuetinden: 

1- Nafıa vekileti sular umum mü· 
dürlüğünce tanzim edilip vekaleti ce
lilenin tasdikine iktiran eden 
518.403,83 lira bedeli ketifli Trabzon 
içım suyu işi fen müdürlüğümüzde 
bulunan evrakı kcşfiyesi mucibince 
mevkii milnkasaya konulmuştur. 

2 - Bu işe aid evrakı keşfi ye: 

A) Trabzon 'ehri içme suyuna aid 
mukavelename 

B) Su işleri fenni şartnamesi 
C) Trabzon şehri içme suyuna aid 

vahidi fiyat listesi 

D) Bayındırlık genel şartnamesi 
E) Kapalı zarf usuliyle eksiltme 

şartnamesi 
F) Trabzon şehri içme su tesisatına 

-11-

13'®:mi1:1 ~:ı 
Satılık: 

Sablık - Yenişehir Cebecide Küçük 
çapta satılık intaata elverişli arsalar. 
Telefon 2406 2427 

Sanlık - Yenişehir Cebecide irat 
getirir satılık apartımanlar ve evler Te-
lefon 2406 2428 

Sablık araa - Yeni şehir Mimar Ke
mal okulu karşsında Ovunluk sokak ve 
Yük.sel caddesi köşesinde 27 M. cephe-
li 630 M. Murabbaı. TL 1477 2786 

Acele satılık araa - İsmetpaşa ma
hallesinde Aykut sokağında 302 M. 
Murabbaında bir arsa Sebat otelinde 

• 

İ Küçük ilôn şartları 
ii Dört aatırlık kUçük illnlardan : 

Bir defa için 30 Kuruı 

itki defa için 50 Kurus 
Üç defa için 70 Kuruş 
Dort defa için 80 Kurus 

Devamlı kiic;ük ilanların her defası içi.n 
• 10 kuruş alınır. Meseli 10 defa neşrcdı-

ll k bir illn için 140 kuru• alınacaktır. 
~lrc kolaylık olmak üzere, her sa~ır. ke
lime aralnrmdaki ~o~lukl~r ~1!.st~sna 
30 harf itibar cdilmııtır. Bır kUc;uk ılan 

ti 120 harften ibaret olmalıdır" •. 
Dört satırdan fazla her satır ıc;ın aynca 
10 kurut alınır. ..................................................... 

aid birinci keşif hulasası 
ı. Nihat Temiz'e müracaat. G) Trabzon şehrinin isale ve tevz 2798 

Kimxk Bağ- Seyrandadır. 4 odalı, 
evi, kuyusu meyvalı ağaçlan da vardır. 
Tel: 2092 ye müracaat. 2869 edilecek içme suyuna aid hususi, fen

ni şartnamesi 
H) Çelik borular hakkında talimat· 

name 

Satılık Moto.iklet - Az kullanılmış 
Triumph marka dokuz beygir sepetli 
motosiklet. Ankara Poı>trestant Ziyaya 
mektupla müracaat. 2811 

Kiralık - Demirtepede zemin kat 2 
oda kiler, banyo, mutbak kömürlük. 
Akbay soakğı No. 9 2877 

1) 16 parçadan mürekkep proje dos
yasından mürekkep olup her gün fen Acele sablık hane - Devlet ŞQrası 
müdürlüğümüzde görüleceği gibi yanında 800 M. bahçe içinde Elgün so-
25,92 lira mukabilinde de mezkur ev- kağında 5 No, lı haneye müracaat. 

rak dairemizden alınabilir. 2829 

Kiralık - Yenişehir Sıhat Vekale
ti karşısında Çağatay sokak 7 - B No. 
da 2 oda müstakil yaz için gayet ehven. 
Sabahlan 9 da müracaat. 2941 

3 - Eksiltme 30. 5. 938 tarihine Acele sablık ev - Dilanende en na -
müsadif pazartesi günü aaat 15 de zır yerde 6 dönüm bağlı. Telefon. 2487. 
Trabzon belediyesi daimi encümenin- Vahdi Doğruer. 2838 İş verenler : 
de yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle Acele aabbk araa- Yeni§ehir Sc-
lanik cad. 423 _ 590 M. uygun fiatla ve- Lisan bilen- Yerli veya ecnebi genç yapılacaktır. k 2043 

S - Muvakat teminat 24486,15 lira· rilecektir. Tl. 1538 2901 bir bayan isteniyor. Poıota utusu 
dır. 

6 - Münakasaya iştirik şartları: 

A) Muvakkat teminatı vermek 

B) Ticaret Odası vesikasını ibraz 
etmek 

Satılık araa - İstasyon arkasında 1-
marca parsellenmiş muhtelif çapta H. 
Alıcıoğlu Tl. 1538 2902 

Acele ıatılık ev - Yeniıehir Onur

e müracaat. 2842 

Mühendis yanında çalııacak - Lise 
veya orta mekteb mezunu gençler alı
nacaktır. Son teklifleriyle Ulus'ta mü
hendis rumuzuna mektubla müracaat 

C) Bayındırlık işleri dergisinin luk sokak S odalı uygun fiatla. H. Ah-
mayI'S 936 ve resmi gazetenin 3297 sa- cıoğlu T1. 1538 2903 

2874 

yılı nushalarında çıkan talimatname- Acele aablık araa - Dikmen asfalt lş anyanlar : 
ye tevfikan alınacak 50.000 liralık iç- caddesi, yapılmakta olan Fahri apartı -
me su işlerini taahhüd edip muvaffa- manı ittisali 722 M2 cephesi 20 M. dir. 
kiyetle bitirdiği ve bu kabil su işle- T. 2527 ye veya Pqalar tepesi Ekono-
rini başarmakta fenni kabiliyeti oldu- mi sokak No. 1/ A haneye. 2935 
ğuna dair Nafıa vekiletinden alına· 

lnpat ve sair planlar tanzim, her yer 
den temiz tersim, en kısa zamanda tes
lim edilir. Mektupla posta kutusu 321 

cak fenni ehliyet vesikasını haiz ol· Ankara. 2730 
mak ve müteahhidin diplomalı miı- Kiralık : 
hendis olması veya bunlardan biriyle .... --- -

Fransızca derıleri - Diplomalı ve 
tecrübeli bir bayan tarafından verilir. 
İmtihanlara hazırlık. Işıklar caddesi 
Necati bey okulu yanında No. 2 birin -

müştereken teklif yaprp mukaveleyi Kiralık - Diikkin, mafua, ardiye 
birlikte imzalaması ve teminatın müş· ve ilci oda pc»ta caddesi Naci Kıciman 
terek olmaaı. apartananı Pauajdald kahveciye nıil-

7 - Teklif mektubları yukarıda racaat. 2812 
ci kat. 2797 

üçüncü maddede yazılı günde saat 14 
de müteahhid tarafından bizzat veya 
posta ile belediye riyasetine tevdi e- . 
dilmiş olacaktır. (1338) 2672 

Mazot ve makine yağı ahnacak 
Bayındır Belediyelİnden : 

Bayındır belediyesinin bir senelik 
takriben ihtiyacı olan 30 ton mazot ve 
4320 kilo makina yağının satın alınma
sı kapalı zarfla ekailtmeye çıkarılmıt-
tır. 

Muhammen bedeli takriben .t898 
liradır. 

Müddeti 20.5.938 den 10.6.938 kadar o
lup ihalesi 10.6.938 cuma günü aaat 16 
da belediye encümeninde yapılacaktır. 
Zarflar 2490 sayılı kanunun hükümle
ri dairesinde ihaleden yarım aaat evci 
ve-rilmiş ve gönderilmiş bulunmalıdır. 
Şartname bayındır belediyesinden a-
ranmalıdır. (1467 /1355) 2792 

Bir Motopomp 
ah nacak 

Sarıköy Belediyesinden : 

Belediyenin itfaiyesi için 15 bey
gir kuvvetinde bir motopomp alına
caktır. Muhammen bedeli 1700 lira
dır. Teminat 127,50 liradır. İhale 
20/5/938 tarihine müsadif cuma giınü 
saat 14 tedir. Şartnamesi belediyeden 
istenebilir. (2415/1274) 2530 

Bir arazöz ah nacak 
Adana Belediye Riyasetinden: 

1 - Belediye itfaiyesi için kapalı 
zarf usuliyle bir arazöz satın alına
caktır. 

2 - Arazözün muhammen bedeli 
beşbin liradır. 

3 - Muvakkat teminatı üç yüz yet 
miş be§ liradır. 

4 - İhalesi mayısın 23 Uncu pa
zartesi günü saat on befte Belediye 
daimi encümeninde yapılacaktır. 

5 - Şartnamesi Belediye yuı iş
leri bUrosunda<iır. İsteyenler oradan 
parasız alabilirler. 

6 - Taliplerin tekliflerini temi
natlariyle birlikte ihale günü saat on 
ikiye kadar Belediye Reialğine ver
mit bulwunaları lizımdır. 
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Muhasebe dersleri - Tecrübeli bir 
Kiralık ev - Zevk Lokantası karşı- bay tarafından en çok Uç ayda mükeın

sında No. 9 • 11. Uç oda üst kata müra- melen öğretilir. Ulu.sda A. U. rumuzu
caat. na mektubla müracat. 2868 

Muhtelif sebze ve • 
saıre ah nacak 

Ankara Merkez Hrfzı•.W.a Mü eueaeai Arttınna, Eluiltme ve lha.1-
~anclan: 

1 - Merkez hıfınaaıhha müeueseıinin aşağıda cins ve miktarları ve 
tahmin edilen bedelleri gösterilen yeşillik ihtiyacı on beş gün müddetle ve 
kapalı sarf uauliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Şartnameler Ankarada Cebeci caddesinde Merkez hıfzıssıhha mües
seaeai artt~rma, ebil~e ve ihale komisyonunda görülür. 

3 - Ekaıltme 1 huıran 1938 Çar§amba günü saat ıı dedir. Komisyon mil
eascae dahilindedir. 

4 - Muvakkat teminat 615 liradır: 
.s - Teklif.mektubları 1 haziran 1938 çarşamba günü saat 10 a kadar ko

mıayona tevdı olunur. Bu saatten sonra verilecek mektublar kabul olunmaz 
6 - Muvakkat teminat mukabili nakid ve nakid mahiyetindeki evrak kabul 
edilmiyeceğinden bunların maliye vekaleti merkez muhasebeciliği veznesine 
yatırılması için taliplerin daha evvel komisyona müracaatla birer irsaliye 
almaları ve bu iraaliyeler ile sihat vekaleti muhasebe müdürlüğüne müra 
caat etmeleri lbımdır. • 

Cinsi Miktarı Bedeli muhammen 

Pancar 20000 Kilo 1200 Lira 
Lahna 20000 1000 .. ,, 
Havuç 20000 2000 .. .. Ispanak 20000 1600 .. • ,, 
Yonca 40000 1000 .. .. Yetillik (Marul, salata) 20000 1400 .. ,. 

(1467) 2946 

,_ _________________________ ,_ 

Malatya Bez 
T. A. 

ve İplik Fabrikası 

Şirketinden: 
Şirketimiz Adana Fabrikası Mamulatı: 
Kaput Bezi Fiatları · • 
Tip Genişlik 

2 
14 
14 

75 
85 
90 

Top metre 

36 
36 
36 

Fiatı 

725,-
751,-
784,-

Ayrıca elbiselik grizet ve dikişsiz Torba siparişleri kabul edilir. 

İplik Fiatları: Paketi 

Vater Numaruı .. 
.. .. 

4 
6 
8 

10 
12 

Fiatlar fabrika teslimidir. 

295,-
315,-
335,-
335,-
395,-

Siparifler doğrudan doğruya Adana fabrikamız müdürlüğünt: 
veya Ankarada Yenişehirde Atatürk alanında Şirket İdarei merke
ziyesine yapılabilir. 

Siparifler Banka garantisi mukabilinde 91 gün vade verilebilir. 

856 
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§ K URU Si S TEM - _.,... ..... 111- § = = 
: Fabriwmda E §Halkın aağlam ve ucuz bez ibtiyacmı temin makaadjyle imal § 

! ,~, -:":n11"'4.+- IURU SiSTEMLE ! ! 7s 0::;~1~; ;o;:ta;;; ~::~ i 
= - - -
~ Y•P•la• mEBEI marka ~ ~ 75 santimlik topu 710 kuruş ~ 
= - - -: IOllTR • Pi.AKLAR :_: E Satışlanmız fabrika teslimi ve peşindir. : 
E _ E Fiatlar asgari bir balya içindir § 
§ ·./'(; ~~~ Çarpılma, çatlama, kabartma ve § § Bu fiatlara yüzde 2 zam suretiyle bir topa kadar perakende § E :<>k;.,..E .ıstJıı.\6\ saire gibi hishir arıza göstermez. : E satq yapılır. : 
- Kontr-pliklar bu gibi arızalara E - -- - -§ karşı garanti ile satılır. : §_ Balyalar 20 top ve 720 metredir _§ 
- KIZIL, KA YJN, KARAACAÇT AN mamul § _ -
E Kontr-pliklar stok olarak her zaman mevcuddur. § E Siparişin bedeli fabrikamıza vasıl olmadıkça E 
E Satıs yerleri: § ~ sipariş tediye ve sevkedilmez 644 E = = .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ••• ~ 
E İstanbul: RÜŞTÜ MURAT OOLU, Mahmudpa,a Kürkçü E 
E Han No. 28 • ISAK PILAFJDIS, Galata, Mah- E 
: mudiye caddesi No. 21. E 
= -: Ankarada: VEHBi KOÇ Ticarethanesi. : 
: lzmirde : KARL HORNFELD : = -: IHSAN KAYIN ve NEJAD TEZOL, Keresteciler E 
E YUSUF ve KADRi IŞMAN. : 
5 ŞABAN MAHMUD KÖKNER. E 
E Samsunda: GÖÇMEN OGLU KARDEŞLER. E 
E Umumi satıf yeri: İstanbul, Sirkeci, Mühürdarzade Han : 
E No. 3. YENi KONTR-PLAK Ltd. Şirketi Tel. 22401 2058 E 
'=iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Ankara ıa.t 

Lokanta ve Gazinocuların 

'Iİ'ı~ nazarı dikkatine ! 
'.tUFabrikamuın BAŞKURT markah 

yerli mamulahmııı görmeden : ÇA

TAL, KAŞIK ve BIÇAK takım
larınızı almayınız. 

Bütün mallarnnız hem kalite itibarile 
A. vrupanmkinden daha yüksek ve hem 
de fiatça yüzde OTUZ daha ucuzdur. 

merkezi: Sümer Bank Yerli Mallar Pazan 

Baı, diş, nezle, grip, romatizma ve bütün agrllarınızı derhal 

keser, icabında günde ii< kaşe ahnabilir. 2762 

Satlhk bina ve bahçe 
Irak Sefaretinden: 

Y enitebirdeki eski Irak sefareti binası ve binayı ihata 
eden bahçe müzayede ile satılığa çıkarılmıftır. Talib olan
lann cuma ve pazar günlerinden maada her gün sabah sa
at on buçuktan on iki buçuğa kadar Çankayadaki Irak se
f aretine müracaatlan lüzumu ilin olunur. 

Müzayede 4 hazirana kadar devam edecektir. 
(1318) 2648 

···oAlMA 

TİRYAKİ 
IÇlYORUM,, 

e Her Tiryaki bunu 
söylüyor.Acaba neden? 

Çünki: 
e Tiryaki sigarası on
larm uzun zamandan· 
beri bekledikleri siga· 
radar. 

KANZUK . 

HASAN RUJ 
ve A L L 1 K L A R 1 

Ka1!ınlarm güzelliğini ve cazibelerini ziyadele§tirir, Parie ruj ve alhJr. 
ları ayarında olduğunu bütiin güzeller ta.dik ediYW. 

Mandarin. oranj, ~ler movayen vıe zengin çefitleri 30, lüks 50 kuıuştuı. 
Allıklar mandarin, brün, blondinet nevileri şaheserdir. 35 kuruştur. 

HASAN TIRNAI CiLASt 
Türkiyenin en mükemmel cilalarıdır. Sedef ve renkleri birer filıhue•diır 

1, 2, 3, 4, 5, renkte ve mandarin nev'i fırçasile şişesi 

Küçük 1 O kuruş, büyük 20 k11nttt11r. 
Her ~rde Hasan ismini ve markHmı isteyiniz. 2763 

Satıcı memur 
aranıyor 

iyi F:ranaızca ve Almanca bi
len bir satıcı memura ihtiyaç var
dır. Akbaya müracaat. Telefon: 
3377 2776 

DIŞ TABIBl 

M_ AZIZ Uh-IC 
Pazardan maada her gün haa
talarmı kabul ve tedavi eder. 
Adliye Sarayı yanında Sarraf 
Haİdo Aparbmanı No. 1 

Dr. M. Şerif Korkut 
Nümune Hastahanesi Cerrahi tefi 

Her gün saat üçten sonra evinde 
haatalanru kabul eder. Tel: 1499 

Adres: Kooperatif arkası Ali 
Nazmi Apart. No. 9 D. 5. 2644 

Bütün Vekaletlerin bütün mektep

lerin ve bütün bankaların kullandığı 

yazı çoğaltma makinesi R O T O 

• Türkiye acentaaı Emin Sak ırz-
Tel. 2686. P. K. 507 Ankara 28312 

ZAYi DiPLOMA 

Di§ tababeti mektebinden 1340 yı
lında mezun olarak aldığım 68-363 

sayılı diplomamı zayi ettim. Yenisini 
çıkartacağımdan hükmü bulunmadığı 

nı ilan ederim. Kopcrnik Jamgoçyan 
29t3 

Fabrika lor 
e Tiryakinin harmanı 
her zaman aym olduğu 
gibi içimi ve nefaseti 
de hiç değişmez. 

En bot meyva tuzudur. Inkibazı _, l il il l il 111111111111m111111111111111 L 
defeder. Mide, bağırsak, karaciğeden : •• : 260 ton haml%1 Q%0t 

25 I nce sigara 

20 Kaltn sigara 

KURUŞ 

Her zaman 

AYNI HARMANI 
AYNI İ Ç İ M İ 
AYNI NEFASETİ 

TiRYAKiDE 

BULABİLİRSİNiZ! 

mütevellit rahatsızlıkları önler. 5H9az6- §_ Dr. Bôsıt u rek E 
mı kolaylaştırır. _ _ Askeri Fabrikalar Umum Miidür 
' İngiliz Kanzuk eczaneN : Ceh • M k H • : lüg~ ünden : : ecı er ez astanesı : 

I~ 
U L U S - 19. uncu yıl. - No. : 6031 

Imtiyaz sahibi 
Nureddin Kimil Suner 

Umumi Neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik Fenik 

Ulus Basrmevi: Ankara 

YENİ 
BU GECE 

§ lç Hastalrklan mütehassısı § Tahmin C<lilen bedeli {70.200) lira 

E Her gün haıtalarmı Y eniıe- E olan 260 ton hamızı azot aekerl fabri
E hir Metrutiyet caddesi Ürek: kalar umum müdürlüğü Ankara aatın 
E apartmanında saat 13 denE alma komisyonunca 1.7.938 cuma gür.ü 
E sonra kabul eder Tel: 1694 E saat 15 de kapalı zarfla ihale edilece:C· 
;lllllllllllllllllllllllllllllllllllllli=' tir. Şartname (3) lira (51) kuruş mu-

i<abilindc komisyondan verilir. Talı'>
lerin muvakkat teminat olan (4760) ~ i

Satıhk deri ve baOırsak rayı havi teklif mektubıarını mezkur 
günde saat 14 de kadar komisyona ve~

meleri ve kendilerinin de 2490 numı
ralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
..-esaikle mezkfir gün ve saatte komiı-

Ankara kasablarına aid koyun, ku
zu, keçi, tiftik ve sığır derileriyle ba
ğırsakları satılacaktır. Talihlerin An
kara kasablar cemiyetine müracaatla-
rı ilan olunur. Z822 

SİNEMALAR 

y.;,na müracaatları. (1418) 2886 

HALK 
ROBERT TA YLOR ve JOAN CRA V-

.,11111~ BU GÜN BU GECE -- -
FORD tarafından temsil edilen büyük - -- - Holivud'un en güzel ve sarışın yıldızı - -ihtiras filmi - -aşk ve - - Jean Harlov'un son filmi - -- -GONOL AVCISI - -- -- - SARATOGA - -- -Fransızca sözlü - -- - Seanslar: 2,30 - 4,30 - 6,30 gece 21 de - -Gündüz: 2,45 - 4,45 6,45 seanslarında: - -- - Saat 2,30 da tenzilat : Fiatlar 40-30-20 - - ... - - 1 MEÇHUL KADIN - - Halk Matinesi 12,15 de: - -- - "' Gece saat 21 de: Ankara Palas orkes- - - IO - - UORUNDA 

... 
traamm iştirikile nefis dans numaraları .,ı1111r AŞK 

Yangın, h.ayat, otomobil, cam 


