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Başvekilimiz dün Parti kamutay grupu toplantısında Belgrod 
ziyaretinden ve Sofya ternaslanndan memnunlukla bahsetti 

Hatayda ttirklere yapdaıi • 
şve 

erden Partiyi haber etti 
B. Celal Bayarın 

sözlerinden : 

Londradaki kredi 
müzakereleri müsbel . 

neticeye varmııtır 

Kredilerin mecmuu 

16.000.000 
lngiliz liraSlna 

baliO olmaktad1r 

l(inde bulunduow11ız 

safhanın iltizalil ettiği 
tedbirler alın 

B. Celal §ayar ve doktor Ara B. Stoyaıılinov~'le beraber 

Ankara, 17 (A.A.) - Cumhuriyet Halk Partisi Büyük MiHet 
Meclisi snapu busün -17 mayıa 1938. Antalya mebtMu Dr. Cemal 
Tunca'nın bafkanlıjında toplandı: 

Devlet teşebbüslerinin 
mürakabesinde yeni usuller 

- Hükümedn Kamu taya verdiği yeni layiha -

Yaan: Kemal UNAL 

Milli murakabe, Atatürk reJmıının 
C&aslarından biridir. Büyük tef bu
nu, yeni devletin kurulu§ gününde te
sis etti. Birinci millet mediai, normal 
hizmetlerinden ba§ka, devlet şftrasilc 
divanı muhasebatın murakabe vazife
lerini de yıllarca kendisi yaptı. Bu
?u, devlet te§Cbbüaleri için yeni bir 
ıdare ve murakabe eaaeı kabul edilir -
ken anmak bir vazifedir: 

Büyük harb 90nUnda devlet öte. 
de':'b.eri bilinen ve kabul edilen' va.zife
l~~n smırlanru aprak, huauai tCfeb
buae bırakılan sınai ve ticari itlerle de 
meşgul olmağa başladı. Bunun sebebi 
kadar şekli de her memleket için değiı
mektedir. Devletin hususi teşcbbüa aa
haama girip gircmiycceği artık müna
kaşa edilmekten kurtulduğu gibi, bu 
tcşe?büslerin devlet hizmetleriyle aynı 
mahıyctte olamıyacağı da herkesçe ka. 
bul edilmiştir. Yalnız devlet hizmetin
den ayn mahiyetteki teşebbüslerin na
aıl idare ve mUrakabe edile<:eği hemen 
her yerde tecrübe safhasındadır. 

Biz dahi kendi prensiplerimiz içinde 
bir devlet endüstrisi yarattık. Hükü
meti, bazı ticari tefCbbüslerle alaka
landırdık. Sermayenin bir kısmı dev -
letçe verilerek kurulan müesseseler 
bu hareketin bir merhalesi idi. Tama
mı devlete aid ticari ve sınai müeue
aelerin sayısı ve iş hududu iae son 
Yıllarda hayli artmıştır. 

Büyük hacimdeki hususi teıebbüa -
lerin, dünyaca tecrübe ve tesis edilmiş 
kendilerine mahsus idare ıekli vardır. 
Bunların sıhatle yürüyebilmesi için ge
ne kendilerine göre birer mürakabe sis
t~ıni kabul edilmiştir. Anonim, koman
dıt, kollektif tekilleri altında topluca 
Yapılan teşebbüslere kanunlarla birer 
hüviyet verildiği gibi bunlar üzerinde 
• lrnıneye veltyeti bakımından - devlet 
tnürakabesi de tesis edilmiştir. Ferdin 
te§ebbUsü ise ticaret kanunlarının hu -
dudları içinde vazifelcndirilmiştir. An
tik gerek tek başına ve gerek topluca 
~apılan hususi teşebbüslerde en büyük 
tdarc ve mürakabe faktörü, şahısların 
~nfaatidir, hata ve ihmal müteşebbi -
sın zarariyle ödenir. 

Devlet tetebbüslerinde de, idarenin 
teknik kaideleri itina ile tatbik olu
~u~. Müdürler, hayat ve htdiaeleri bu 
A lidelere uygunlaştırarak yilrürler. 
n~~ bu yürilyüşün hızını, hududunu 

ve ıstıkaınetini daha yüksek bir görüş-

Isparta Mebuau 

bilgi, para, makine malzeme hulasa ser
maye olarak tanınan unsurlar az mıdır, 
çok mudur? latimal mevcud §Utlara 
göre normal midir? •• Pazar isteklerine 
ne kadar uygundur. Fiat ve maliyc'4: elc
manlan araaında devletin, halle ihtiya
cının rolü nedir? Teşeıbbüaıü hangi sür
prizler bekliyor? Bütün bunılar yüksek 
bir idare ve mürakabenin arayacağı 
mceelelerin bir kaçıdır. Sahib ııfatile 

(Sonu 8. inci sayfada) 

[:::::::~:~:~:~:~:~:~:~::::::::::] 
Entrika1111, politika mı ? 

Berut'ta çıkan Oriyan gazete.i
nin telgrafla aldıionız bir yazı hu
li.aaaını dünkü nüahamızda nepet
mift•. Fakat biz, daha ilk aeç.im 
kaydı gününden beri, ve birçok va -
idlere rağmen ihtiyatlı bir liaan kul
lanıyorduk. Bugün yann nihayet ve
rileceği zannolunan müdahale, fe
aad ve tazyik hareketlerini mahalli 
entrikalara atfediyor, ve Hatay da
viaınm hayati ehemiyetini kavra
yan meaul makamlarm müaamabaaı 
nereye kadar varacaiını merakla 
bekliyorduk. Şimdi iae batka bir au
al aormak zaruretini hiuediyoruz: 
Entrika mı, politika mı? 

Hatay ekaeriyetini parçalamak 
iç.in akla gelmez uaullere müracaat 
edilmiı, aömürgecilik idare aanatı
nın bütün incelikleri tatbik edilmiı
tir. Hedefin ne olduğunu Oriyan ga
zeteainin ilhamcıaı pek iyi tayin edi
yor: Halayda manda idareaini de
vam ettirerek, yeni rejimin t tbiki -
ni akim b1rakmak ! 

Bunun içindir ki tetvik, tehdid, 
haksızlık, zulüm ve nihayet cinaye . 
te kadar her türlü •asrtalar, Hatay 
türklerine milliyetlerini inkar ettir
mek için alabildiiine kullanılıyor. 
Bunlarm hepainin iflaaa mabk\im, 
aulh zararına, franaız ve türk mü
naııebetleri aleyhine, hareketler ol -
duğunu tekrar aöyliyelim. Eier 1a
pılan §eyler mahalli entrikalar İM 
meaul olanlar bunlan çabıik önle
amler: Eğer böyle deiil de muay
yen bir hedefe vannak için güdül
mekte olan bir politika iae, onu ön -

G rlç An 
Yugoslav harbiye ve bahriye 

nazarı lstanbulda coşkun 

tezahürlerle karşılandı 

Sayın miıafir dan 
T akıiaı abidesine 
bir çelenk koydu 

.. lstanbul, 17 (Telefonla) - Yugoe-
D~ ve muf- lavya Harbiye ve Bahriye Nazırı Or
telılr Yuı<H • general Mariç, beraberinde refikaaı 
lauyanın Har- ve üç yüksek rütbeli ıubay ve mih
biye ve Bala- mandarları olduğu halde bu aabah sa
riye Naın ıe- at 10,20 de Konvanıiyonel'e bağlanan 

neral iti ariç 
(Sonu 7. inci s.yiada) 

Bapekil ~ ~ • --
~ıc • .,.... ~..n ,u&, .t\.A19'lıa yaptıa-

ainci BaMDan ıteyahetinden bahee~i. 
Bu ikinci seyahatin bagıhc:a hedefi 
doet ve müttefik Yugoslavya ba§veki 
linin kıymetli hatırası gönüHerimizde 
mahfıız olan ziyaretinin iade9i oldu • 
fmıu w a.clet ederken balpr höllü
metinin çok nazikane vuku bıılan • 
veti üzerine memnuniyetle birkaç M

at Sofyada tevakkuf ettiğini teberi& 
ettirdi. Seyahatinin tafsilatını anJı.
tırken Yugoslavya hududlarına gi-ı;)di 
ğinden itibaren ocada b'dund-F 
müddetçe her tarafta do6t w mitıte • 
fik yugoslev hükümct ve necib ~ı 
tarafından tefimize ve türk milletine 
karıı samimi ve canlı tezahüratta bu· 
lunulduğunu memnuniyetle kaydettıi. 

Yugoelavyanın güzel paytabtsndı& 
gerek na)b altes prentı Paul ile ve neib 
heyeti muhterem izalerilıe YC gerek 
Yugoelavya barekili ekeelana Sto,... 
dinoviç ile vuku bulan görüpneJ.er.de
ki fikir ve görii! tevafuku ve Belıllmı 
antnatının salabeti ve bunvn •ineeİD
de mütezayiden inkipf etmekte oN.n 
türk - yugoalavya doeduğunun sami
miliği ve sağlamlığı üzerinde bilhalM 
durdu. 

ıNaib altes preMm verdiği öi'e ,e· 
meğinde Majeete Valide Kıraliçftlin 

(Sonu 7. inci sayfada) 

Binicilerid: lf A;~·;~·;k·~~~ 
Va 1'$0VG Anadoluya ayak 
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. .19 mayıs bayramı 
Varıova, 17 (A.A.) - Varıov~'d.a 

yapılacak büyük enternasyonal bı~~- bastl§ı büyük bayram 
cilik müsabakalarına iftirik etmek u
zere türk ekipi Var§ovaya gelmit b~
lunuyor. Ekip 8 binici ve 15 attan mu
rekkcbtir. 

Gazeteler tlirk ekipinin daha ilk 
anlardan itibaren yarıtlarda heyecan 
uyandıracağını tahmin etmekte ve 
türk binicilerinin fransız okulunu 
mükemmel bir tarzda temsil etmekte
olduğunu yazmaktadır. 

Hamidiye gemisi 
Varna limanında 

Sofya, 17 (A.A.) - Türk mekteb 
gemiei Hamidiyc bugün saat 13 de 
Vama limanına gelmittir. Gemi lima
na girerken ~hri top ateıile eelamla -
mıt ve aahil bataryası da mukabele 
ctmiftir. Rrhtımda TürlCiye elçisi, Var 
na konaoloeu, atqemiliteri ile Vama 
belediye reiıi, Hamidiye kumandanı
nm mihmandarlığına tayin edilen 
yüzbatı Miralof ve diğer erkin ve . . 

günü olan 

YA RIN 
gazetemiz 

24 sayfa ~ . . . . 
Olarak çıkacakt1r E . 

"·········· ····························,: 
du. 

Saat on bette gemi kumandanı fır -
kateyn kaptanı Necati Özdemir mev
ki kumandanı general Potof'u, donan 
ma baıkumandanı amiral Varikeçof'u ı 
ve belediye reisini ziyaret etmİ! ve 

?u zevat . Hamid iyede bu ziyaretleri y errn Atatürk'in vMenı kurt•nnak İçin Samauna ayak baetııldan 
ıade etmıılerdir. günün yılclönümada.. Busün, aynı zamanda apor" gençlik bayramı-

Akpm mevki kumandanı tirle mi- dır. Dün ba mün .. ebetle tehir .tadında apor ıenliklerinin bir provaaı 
· · ır. h ..__ .. t&f.i*t ikinci aa)'famızd.cl ... 
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Başkasını düşünmek 
Ahlak, egoizmin bittiği yerden başlar. Hayat blançosunu kendin

den başkasını hesaba katmaksızın yapmış olanlarda ahlak hanesi a
ramamalıdır. Bu sert hükümlere mevzu olan hareketler; başkalarının 
şerefi, namusu, hukuku ve hayatı gibi yüksek ve kutsal mefhumlar
dır. Daha hafif hareketler de vardır ki bunlara ahlaksızlık sıfatını ve
remeyiz; bir nevi densizlik, düşüncesizlik ve kabalık diyebiliriz. Ne gi
bi~ mesela birinin nasırına basıb canını yakan adamın "Affedersiniz!" 
diye özür dilemek ihtiyacını duymaması, yolda giderken elinizdeki bir 
paketi kolunuza çarpıp yere düşüren birinin, bu ani darbe ile hiddet
lenen yüzünüze bön bön bakıp sonra bıyık altından halinize gü
li.' mse: .nesi o~. türlü hareketlerden sayılabilir. Bunlara ahlaksızhk de
rnek fazla ağır olur; Hiç bir sıfat vermemek de lüzumsuz bir müsa
mahadır. 

Bu suretle ahlaksızlık hududuna sokulamıyan, densizlik ve nezaket
sizlik sahasında kalmakla başkalarını rahatsız etmekte derhal hatıra 
gelen düşüncesizliklerden biri de umumi yerlere kokulu şeyler yiye
rek gelmektir sanırım. Hele soğan ve bilhassa sarmısak gibi doktorla
rın son zam<ı11larda pek övdükleri yeşillikler, onları yemiyenler için 
boğucu bir gaz kadar müziç değil midir? Tiyatro ve sinema salonların
da • ~jer, origan buharlarının zevk verici dalgalarına bir arsız çocuk yı
lışkanlığiyle karışan sarımsak buğuları ... Dimağınızı öldürücü gazlar 
laboratuarı haline getiren bu koku, sizde o güzel piyes veya cazib fil. 
mi seyre takat bırakır mı? Zevk almak, dinlenmek için geldiğiniz bu 
yerden nahoş duygular ve yorgun, üzgün sinirlerle çıkarsınız. 

Uğradığınız bu hazin akibet, cacıktaki iki diş sarımsakla piyazın 
üstündeki dört çentik soğandan aziz nefisleri için fedakarlık edemiyen 
lej·~:° ese~dir. Başkaları uğruna maldan, candan geçmek gibi büyük 
fazıletlen, bu basit zevklerden bile vazgeçemiyenlerden beklemek, boş 
bir intizar olur. Kendinizden özgelerini di.işünmeğe, en az fedakarlık 
istiyen hareketlerden başlıyabiliriz. Nezaket ve incelik, faziletin mu
kaddemesidir. Kendinden yaşlılara yol ve yer veren bir genç bir günken
dinden _başkalarına hayat ve saadet vermenin ilk temrinlerini yapıyor 
demek~ı~. Nalıncı keseri gibi hep kendine yontmaya alışan ellerin, in
sanlrk ıçın kıymetli eserler vermesi, bilmeliyiz ki, boş bir hayaldir. Al
trüvizrn, fani ruhların ebediyetten aldıkları ilk güzel kökudur. Ona kö
tü ve hodbin kokular katmamalıyız. - Hasan - Ali YÜCEL 

Dün, Saym okuyucularla beraber 
pi bahçemızı ı.. ... uıag ... 6 :.;,,.oJfU&. 
Güllük yapılacak yer meyilli oldu
ğu takdirde bunu azaltmak veya 
düzeltmek için - mümkün olduğu 
kadar tabii - taraalara bölmek 

doğru ve güzel olur. 

Tara&, güzel tanzim edildiği ve 
iyi kurulduğu bahçelerde pek tık
tır. 

MUtehosSls yetiıtirme 

ücretleri tesbit edildi 

Bakanlar Heyeti imtiyazlı ve imtl -
yazsız bütün sınai müesseselerle .sigor

ta şirketlerinin her hangi bir işte kul -
ı ...... a. ... ...J.cl.1:Lrz h= «nebi mütehassıs için 
hazineye ödemeleri ~rtn gelen müte -
hassıs ycti!ti~ • .;;. ... ~""'•""••" ... ~ .... ..,...,., ... ~ 
miıtir. Duna söre ınüteha.asıa mühendis 
ve mütehassıs usta için aylrk ücret 50 

lira, sigorta mütehassısı için aylık üc -

ret 7 5 liradır. Bu ücretler sınai müesse

selerle sigorta şirketlerinin birden beşe 

kadar kulanacaklan ecnebi mütehassıs 
Dümdüz olan bahçelerde de dı

şardan toprak taşıyarak suni teras- ve montörlere aiddir. Beşten fazla mü -
lar kurmak eski bir bahçecilik zev- tehassıs ve montör kullanacak sınai mü 
kidir. Bununla beraber yerinde ve esseselerle şirketler 6 dan 20 ye kadar 
plansız kurulan teraslar bahçeye kullanılacak mütehassıs ve sigorta mü
çirkin bir sunilikten batka bir şey tehassıslarının her biri için be§ lira öde
vermezler. Teras, binaya ve bahçe-
nin umumi görünütüne tamamen yeceklerdir. 
ahenkli olarak kurulmalıdır. Şöyle 
ki: 

1 - Teras istikameti binanınkine 
önden, arkadan veya yanlardan mu
vazi olmalıdır. Aykırı cihet takib 
edilerek kurulan teraslar o binanın 
değillermit gibi dururlar. 

2 - Teras genitliği bahçenin üç
te veya dörtte birinden az olmama
lıdır. Eğer meyil düzelebilmek için 
daha çok terasların kurulmaıını 
icab ettirecek kadar dikse, bunu 
düzeltmek ancak azaltacak kadar 
kademelere bölmek İcab eder. 

Yeniden kurulacak fabrikalarla mev
cud fabrikaların geni~letilmesinde kul-

!anılacak ecnebi montörler mütehassıs 
addedilmiyecek ve bunlardan ücret a · 

hnıruyacaktır. Mevcud fabrikaların ma-
. kinelerini nakletmek ve yahud tesisatı
nı ıslah ve kontrol e~mek için kullanı -

lacak ecnebi mUtehasaıslar rnontör ad

dedilmiyecek mütehassıs gibi muamele 
görecektir. 6 aydan az müddetle kul

lanılacak mütehassıslar için bunların 

yalnız ku11amldrklan aylara aid olan 

ücretleri alınacak ve bu ücretler peşin 

olrak hazineye yatınlacaktır. 

ULUS 
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Halkevinde : 

Ankara Halkevinde 19 mayıs 
hazırlık.lan 

Ankara Halkevi Büyük Şefin Ana
doluya ayale bastığı güne tesadüf eden 
19 mayıs gününü kutlariıak için iki ge
ce ayırmıştır. Bunlardan birisi Ankara 
ce ayırmıştır. Bunlardan birisi Anka
rada bulunan yüksek tahsil gençiliğne 
hasredilmiştir. Şehrimizde bulunan 
yüksek tahsil gençliği bu akşam zengin 
bir programla büyük gününü bir gün 
önceden karşılayacaktır. Gençler o ge -
ce büyük salonda toplanacaklar nutuk
lar, şiirler, canlr levhalarla hu gününü 
tebarüz ettire<:ekler ve milli oyunlar 
oynıyacaklar ve sonra da beden terbi • 
yesine aid sinemalar gösterilecektir. 
Aynr ge<:e gençler için bir çaylı dans 
hazırlanmıştır. Halkevi güzel bir caz 
ve çok ucüz ve temiz bir büfe hazrrlat
rnıştır. 19 mavıs perşembe akşamı An
kara halkevinin spor komitesi muhte
lif sporlardan mürekkeb zengin bir 
orogram hazrrlatmıc;tır bu gösterişler 
büyük sall)nun sahnesintle v::ımlacak ve 
sonuncfa. filmler gösterilecektir. 

Halke"\inde konferans 
Ankara Halkevi Başkanlığından 
Halkevinin seri konferanslarından 

bugün saat 18 de Dil, Tarih, Coğrafya 
fakültesi doçentlerinden B. Orhan Bu
rian tarafından Bayron ve türkleri hak
kında bir konferans verilecektir. Bu 
1conferansa herkes gelebilir. 

Halkevinde sinema 

Halkevi Başkanlığından : 
Dün gece saat 21 de Halkevi salo

nunda İstanbuldan getirtilen Sevimli 
prenses ve miki maus filmleri halka 
gösterilmiştir. 

Kamutay 

encümenlerinde 
Kamutay encümenlerinde dün aşağı

daki mevzular müzakere e<lilmiştir : 

Arzuhal encümeninde : 

Encümene tevdi edilen arzuhaller
den ruznameye alınmış olanlar hakkın
da vekaletlerden ve encümenlerden 

gelen cevablar tetkik edildikten sonra 
bu arzuhaller karara bağlanmıfi:ır. 

Dahiliye encümeninde : 

Mahrukat kanunu layihasının müza
keresine devam edilmiştir. 

lktiMıt encümeninde : 
1 - Türkiyede açılacak beynelmilel 

panayır ve sergilerin vergi ve resim
lerden muafiyetine dair olan kanunun 
3 üncü maddesiyle 2442 sayılı kanuna 
eklenen (J) fıkrasının değiştirilmesi
ne dair kanun layihası, 

2 - Kazanç vergisi kanununun ı. ci 
maddesinin (A) ve altıncı maddesinin 
(3) üncü fıkralarının tefsiri hakkında
ki Başvekalet tezkeresi müzakere edil
miştir. 

Ziraat encümeninde 
Toprak mahsulleri ofisi hakkındaki 

kanun layihasının müzakeresine baş
lnmıştır. 

Komutaya gelen 
evrak 

Kamutaya dün aşağıdaki kanun la
yihaları gelmiştir : 

1 - Orduda muvazzaf olarak müs
tahdem eski askeri hesab memurları
nın terfileri hakkındaki 1455 sayılı ka
nuna eklenen 3128 sayılı kanunun mu
vakkat ikinci maddesinin tadili hakkın 
da kanun layih••ı. 

2 - 1683 sayılı askeri ve mülkt teka
~A' •:< \ üd kanununun _ı~ üncü maddesinin son 
, ... fıkrasmm tatlılı hakkında kanun layi-

. · /'~·=· tf~ hası. 

3 - Pasaport kanun layihası. 
4 - Askeri fabrikalar te.kaüd ve mu-

.. . ~ ...... ~ ..... ..uJ~l Ud.:h..ıunuaın 11.cııı u n ;· ı-

hası. 

19 mayıs bayramı dolayısiyle 

Ankaralılar ıtadyomdaki 

ıenliklere davetlidir 
19 mayıs bayranu için gerek şehri -

ınlzde, gerek yurdun diğer tarafların -
da hazırlıklar büyük bir faaliyetle de -
vanı etmektedir. 

19 mayıs 938 perşembe günü sabah
tan itibaren Ankaradaki resmi ve hu -
su.si bütün müesseseler, apartırnanlar, 

evler, parti ve kurumlar binaları, mağa
za ve dük.kanlar bütün nakil vasıtala -
nmn iç ve dışları türk ve parti bayrak -
lan, kırmızı beyaz kordelalar ve defne 
dallan ile süslenecek, mağazalar vitrin 
terini bu büyük bayranun manasını te
barü zettirecek şekilde tertip ve tan • 
zim edeceklerdir. 

Bayrama tekaddüm eden günlerde 
bütün okullarda tedrisat bu önemli yıl 
dönümü mevzuu etrafında cereyan et -
miş, talebeye bu günün spor ve gençlik 
bayramı olarak kabul edilmesi sebeble
ri, beden terbiyesinin lüzum ve ebemi -
yeti ,19 mayıs gününün manası ve o 
günün inkılabımızdaki büyük değeri i
zah olunmuştur. Bu akşadman itibaren 
de şehirde tenvirat yapılacaktır. 

Ankara belediyesince hazırlanan dö
vizlerle stadyum ve Ankaradaki büyük 
caddeler ,meydanlar süslenecektir. 

Atatüdrun 19 mayıs 1919 da Sam -
sunda karaya çıktığı saat yedide 21 
pare top atılacak ve fabrikalar, lokomo 
tifler düdüklerini, kornelerini bir daki
ka çalarak bu tarihi anı setamlıyacak • 
lardır. 

Türk Hava kurumunun türk kuv
veti teşkilatına bağlı tayyareler sabah
tan saat 14 de kadar şehrin üstünde ce· 
velanlar ve 17 den itibaren de stadyom 
üzerinde gösteriler yapacaklar ve şeh
re bu büyük günün manasını tebarüz 
ettiren vecizeleri havi matbu kağıtlar 
atacaklardır. 

19 mayıs günü Ankara stadyomun
da dünkü sayımızda anlattığımız şekil
de büyük mikyasta gençlik ve spor gös 
terileri yapılacak ve bu gösteriler or
ta ve meslek okullariyle yüksek okul -

~a"ra t~rg'r~ı1rı~ oıa~~ir[ırurıcı!ıtrpırn, ~ 11 

tirak edeceklerdir. 

stadyoma girerek pistin sağ tarafını t:ı· 
kip ile şereftribünü önünde geç.iş res • 
mim yaptıktan sonra yürüyüşe devaı.1 

ederek kale direkleri arkasından yeşil 
sahaya girecekler, bayrak merasimi yap 
mak üzere krokide gösterilen yerlerini 
alacaklardır. 

Talebe ve sporcular mızıkanın işti
dk:iyle hep beraber tstik1fil marşını 
söy1iyecekler ve bu sırada !Cref kulesi· 
ne çekilecek olan bayrağm&zr selamlı
yacaklardır. 

İstikıat marşı ve bayrak k.eşidesini 
müteakip Dahiliye Vekili ve Cumhuri
yet Halk Partisi Genel Sekretori Şük -
rü Kaya tarafından bütün Türkiye için 
tören açılış nutku verilecekıtir. 

Açılış nutkunu müteakip Ankara 
kız lisesinden bir talebe söylev verecek 
ve bunu takiben gençler ve bmün halk 
Ankara erkek lisesinden bir talebenin 
ifadesini tekrarlryarak Ulu Ataturk'e 
ebedi bağlılık andını içeceklerdir. 

And<lan sonra Cumhur başkanlığı or
kestrasımn iştirakiyle Ankara koro he
yeti tarafından (Dağ başını duman al
mış) mar,şı söylenecektir. 

Bu marşın inkılap tarihimize kan • 
şan bir hususiyetini hatırlatalım: Ata
türk 19 mayıs 1919 da Samsunda kara
ya çıktıktan sonra Büyük savaşa baş• 

lamk üzere Andolunun içlerine doğru 

bir otomobille ilerliyorlardı. Yaver ve 
emir zabitlerinden mürekkep maiyetle
rine giriştikleri büyük işin munffaki
yetli neticesini müjdeleyen bu marşı 
söylemeyi irade buyurdular. Ve kafi1e
"Güneş ufuktan şimdi doğar.'' yürü -
yelim arkadaşlar mısrarnm hadiselere 
pek uygun düşen derin manaSI içinde 
şevk ve heyecanla yoHarma devam et
tiler. 

Marştan sonra jimnastik h«eket -
leri başhyacaktır. 

Şehir içindeki yürüyüş sekizinci 
Cağ rı türo, harı;ı okulu. muhafız:. layJ ye müs· 

._ ___ .--_ _,__, takıl jandarma taburu ban olany e ya-

Beden hareketlerini ve gösterileri -
ni bitiren okullar sahaya girdikleri ka
pıdan crkacaklar ve daha evvel kendile. 
rine tahsis edilen yerleri alacaklardır. 
ıarıY!g '"~Ya;öcyJriitJJu:yi.~tUl.hı,.~ meydap
giriş ve çıkış mevcut krokiye göre ola
caktır. 

.,,. mcı.pıo""g"U'l'ltl' Ual1t ~ '" 6"""~"~ 

tezahürlerini görmek üzre Ankara stad 
yomuna davetliler. Stadyoma gele.:ek
ler nihayet 13,30 a kadar tribünlerdeki 
yerlerini almış olmahdırlat". Devlet 
büyükleriyle, saylavlar ve kordiploma
tiğe kapah tribünde davetiydi yerler 
ayrılmıştır. 

Acı bir kayıp 
Atatürk kız ilk okulunun genç öğ

retmenlerinden Bayan Enise Önüt böb 
reklerinden yaprlan bir ameliyan neti • 
cesinde vefat etmişir. 

Genç öğretmenin cenazesi ıehrimiz
deki bütün muallimlerin, arkadaglan • 
nın, talebelrinin de bulunduğu büyük 
bir törenle gözyaşları arasında dün Ce
bw ye gömülmüştür. 

Bayan Enise Önüt Çapa kız mual -
lim mektebi mezunu idi. Bir sene evvel 
İzmirden şehrimize tayin edilmiş ve 
şehrimizdeki bir senelik öğretmenliği 
esnasında bütün arkadaşlarına kendini 
sevdirmiş 22 - 23 yaşında genç bir öğ
retmenimizdi. 

Ailesine arkadaşlarına ve talebesine 
ba~sağı dileriz. 

X Arzuhal encümeni bugün umumi 
heyet içtimaından sonra toplanacaktır. 

X Dahiliye encümeni bugün saat 
10 da toplanac:;aktır. 

X Maarif encümeni bugün umumi 
heyet içtimaından sonra toplanacak -
tır. 

Tedavüle (ıkar1lan yeni 
banknotlar 45 milyonu g~ti 

Türkiye cumhuriyet merke~ ban
kaaından bildirilmiftir : 
Bankamızın 15 ikinci teşrin 1937 ta

rihinden itibaren tedricen tedavüle 
çıkarmaya bagladığı yeni harfli bank
notlardan 14 mayıs 938 tarihine kadar: 
Beş lirahklardan 24.474.865 
Elli lirahklardan 7.014.600 
Yüz liralıklardan 13.980.000 

Ceman, kırk beş milyon dört yüz alt
mış dokuz bin dört yüz altmış beş lira 
tedavüle çıkarılmış ve mukabilinde es 
ki harfli bank.notlardan aynı miktar, 
yani, kırk beş milyon dört yüz altmış 
dokuz bin dört yüz altmış beş lira te
davülden kaldırılmıştır. 

(A.A.) 

pılacaktır. Stadyumdaki geçit resmi ve 
istiklal mrşınm ve diğer marşların söy. 
lenmesi Cumhur başkanlığı bandosu re
fakatiyle olacaktır. 

19 mayıs günü saat 12,30 da törene 
iştirak edecek okul talebeleriyle spor 
kulüpleri ve yukarda yazılı bandolar 
Ankara halkevinin önünde mevcut kro
kiye göre yürüyüşe geçmek üzere yer -
!erini almış olacaklardır. 

Okullar ve sporcular toplandıktan 
sonra dün yazdığımız tertip dahilinde 
yürüyüşe başlıyacaklar, denizciler cad
desi yolu ile Anafartalar caddesinden 
Ulus meydanına gelecekler ve zafer 
anıtına çelenk konarak ve abideyi '4soğ 
ol" nidası ile ıelamltyarak yürüyüşe 
devam edip Büyük Millet Meclisi önün
den Akköprü yolu ile stadyoma gire -
ceklerdi r. 

Yürüyüşe iştirak edecek okul tale
beleriyle spor kulüplerine bağlr gençler 
muayyen vakitte stadyomun şeref ku -
lesi arkasındaki dış sahaya gelmiş ola -
caklar ve orada krokideki yerlerini al -
mış bulunacaklardır. 

Saat tam 14 de alay başta Cumhur 
başkanlığı bandosu olduğu halde yu -
kardaki yürüyüş sırası dahilinde stad
yomun şeref kulesi altındaki kapıdan 

Ankara radyosu o gün tören mahal
linde esaslı tertibat alacak ve töreni bü
tün tafsilatiyle yurdun her tua:fına neş· 
redecektir. 

19 mayıs günü akşamı: Ankara Hal
kevi bu günün yüksek manasını teba -
rüz ettirecek mahiyette konferan&, 
spor müsabakaları ve eğlenceler tertip 
edecektir. 

Türk spor. kurumu Ankara bölgesi 
futbol, ve atletizm birincilerine o gün 
merasimle kupa ve madalyalar vere
cektir. 

Ankara koro heyeti radyoda milli 
mar~lar ve memleket türküleri aöyliye
ceklerdir. 

Bugünkü Kamutay 
Kamutay bugün toplanacaktır. Ruz 

name şudur: 
!kinci müzakeresi yapılacak mad

deler 
3 - Teras yüksekliği, genitliğiyle 

mütenasib olmalı ve her halde bir 
metreden fazla bulunmamalıdır. 
Aksi takdirde bahçeye ondan bek
lediğimiz ferahlığı, açıklığı vermez. 
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1 - Devlet memurları aylıklarının 
tevhid ve teadülüne dair olan 1452 
sayılı kanunun 14 üncü maddesine mü 
zeyyel kanun tayihası ve büdce encü
meni mazbatası. 

Bahç teraslarının kuruluıu bir 
kaç şekilde olur. 

ŞEVLi TERASLAR: 
Bunlar meyli, daha dik olan top

rak tesviyeleriyle birbirinden ayırır
lar. Bu gibi teras şevlerinin dik me
yiIJi olarak tesviye edilecek olan 
topraklarının yağmur sulariyle akıp 
bozulması kötülüğü vardır. 

Buna karşı teras §ev toprakları 
çimen ve bazı ormanlık kökleri vası
tasiyle bozulmaktan kurtarılırlar. 

Teras §evlerini çimenle örtmek 
Ankara için pek güç ve masraflı 
olur .. En iyisi bunları Ankara hava
sına uygun olarak tanıdığımız bir 
takım faydalı nebatlarla bezemek· 
tir. 

Gül bahçesi teras şevleri en yakı
tıkh olarak gülle örtü!ebilirler. Bu 
da geçen günlerde tanıttığımız (Ro
se centi folia) kızanlık gül grupu en 
baıta gelmek üzere türlü renkli sar
matık veya polyanta çetidleriyle o

lur. 

Daha &0nra (Rubus, Frambuas) 
ağaç çileği gelir, ve bunu da herke
sin sevgili yemişi güzel kokulu yer 
çileği takip eder. 

Y armki yazıda da teraslama yol
larının diğer §ekilleri anlatılacak
tır. - ULUÇAM 

Soğana dair .... 
Mevzuu daha büyük bir ansik

Jopedist salahiyeti ile ince/emeği 
doktor ve muharrir üstadımıza bı
rakarak iddia edelim ki şu soğan 
denilen - mübarek sebze de değil
dir, meyva da değildir; o halde -
nesne asırlardan beri beşerin tadı
na doyamadığı bir nesnedir. 

Peygamber Musanrn Tih sahra
sında gökyüzünden inme 4'kudret 
helvası,, ikram ettiği ümmeti bile: 

- Biz soğan isteriz! diye kazan 
kaldırmamışlar mıydı? 

O gün bugündür, salatada, zey
tinyağlı yemeklerde, sağ yağlı ye
meklerde soğan bulunma::&Sa sura
tımızı buru~turur; mutfağın ve aş
çının bütün hünerini, marifetini 
bir anda hiçe sayarız. 

lnsan damağının, dilinin ve mi
desinin bu çaşni kaynağı, son gün
lerde alman ev kadınının güçlükle 
ele geçirebileceği maddeler arasına 
girmiştir ve Nazi gazeteleri bu kıt
lığı, yahudilerin yaptıkları spekü
lasyondan biliyorlar. 

Haklı olup olmadıkların bilme
yiz: Fakat, hiç şüphesiz, kimya en
düstrisi ileride olan bu memleket, 
ne yapıp ne edecek, peygamber Mu-

sanın "kudret helvası,, nevinden 
sentetik bir soğan vücuda getire
cektir. 

Motörleri suni benzinle işliyen, 
elbiseleri suni yünden yapılan,, hü· 
lasa yaşadıkları hayatın her tara
f rnda endüstri ve kimya yordamile 
vücuda getirilmiş birçok maddeler 
bulunan bir memlekette suni ve 
sentetik soğan da mis gibi yenir, 
gider; ne olur/ - T. 1. 

ı'Eı ' · ,, 
ııvenı şer 

Berutta çıkan fransızca bir ga
zete, galiba, Lor)~an, Hatay dava· 
sında boyundan büyük aözler 
söyliyerek bize akıl öğretiyor, bi
ze "ehveni ıer,, :htiyarı tavsiye
sinde bulunuyormuş. 

1928 senesinde yaptığım bir se
yahatte bu gazel~ idarehanesinin 
önündeki aoluk renkli levhayı ve 
bir toplantıda muharrirlerinden 
birmni ıördüiüın;i hatırlıyorum. 

Fakat tamamile hatırımda ol
mryan bir nokta var ki ıudur: Bu 
ukala gazete, Lübnan kamoyunu 
mu tem.sil ediyor? Yoksa orada is
mini §İmdi unuttuğwn bir cadde
de dizilip basılan bu ' 1varakpare'' 
sadece Parişteki efendilerinin a
dına mı konuımaktadır? 

Eğer Berut adına konUJ<>yorsa, 
o bölrenin devlet reisi bundan on 
sene önce fran.sız fevkalade komi-
serinin huzuruna kabul edilmek 
için bekleme odasmda iki aaat 
bekliyordu; büyük sıfaıtrnı ta§ı
maınna rağmen Lübnan, gerçek
ten büyük bir millete siyaset der
si veremez. 
Eğer bu sözler - ki hiç umma

yız - Paria adına söyleniyor&& o 
zaman ton Ankara görüıme ve 
kararlarını bilmiyen cahil bir mu 
harririn elinden çdmııt olacak· 
tır. 

Loryan muhamrine ta.v.iy:e e-

delim: Topal deve He rnotörlü va
sıtalar kervanına karıımasın. Beru
tun baklavaları meşhurdur; on
ları ye&in ve tatlı konuımasını öğ
rensint "Ehveni ıer" , 4'idarei 
maslahat,, osm.anlı terimleri idi; 
Kemalizm diksiyonerinde böyle 
§eyler yoktur. 

"Hurufatçı Mehmet c.fen<li'' 

Gazetede okuduğunuz bu yazı
ların muharrirler tarafından ya
zılan ilk tekline "müsvedde., de
nilir. Bu müsveddeler dizilir ve 
düzeltilmek üzere rnusahhihlere 
v-erilir. Bu düzeltilecek ilk basıl
mış §eklin adı da "prova,, dır. 

Yıllardan beri türk matbuat a
leminde birçok muharrirlerin el 
yazısını gerek eaki, gerek yeni 
harflerle "müsvedde,, den ' 1pro
va" , ''prova" dan da gazete hali
ne geçmesine yardım etmİ§ bir e
mekdarın, uhurufatçı Mehmed e
fendi" nin öldüğünü teeasürl~ öii'
reniyoruz. Ben, rahmetlinin h•n
rasını, bu el yazımın yarın mat
baa harfile hasılacağmı düıüne
rek amyorum; siz de baaılmıı bir 
halde okuduğunuz bu yazıların 
bir gün önce el yazısı ile yazıldı
ğını düJünerek hatırlayın! 

Birinci müzakeresi yapılacak mad -
deler : 

1 - İdare heyetinin, divanı muha
sebat teşkilatı hakkında kanun teklifi 
ve büdce encümeni mazbatası . 

Hava rüzğôrh geçti 
Şehrimizde hava sabahleyin açık, 

sonralan bulutlu ve hafif rüzgarlı geç
miştir. En düşük ısı 7 en yüksek ısı da 
21 derece olarak kaydedilmiştir. Yur -
dun doğu, cenubun doğu bölgeleriyle 
Karadenizin şark kıyılarında hava ka . 
palı ve yer yer yağışlı, Eğede açık, di -
ğer yerlerde bulutludur. 24 saat için -
deki yağışların karemetreye bıraktık -
lan su mikdarı Siird ve Dörtyolda 14, 
Ulukışlada 9 Vanda 7 Adanada ve Si -
vasta 3 Trabzonda 2 kiloğramdır. 

Yurdun en düşük rsısı şöyledir: 
Çorum ve Karsta 5 Erzurum•la 4 dere· 
cedir. En yüksek ısılar da Ar1:ınada 23 , 
Balıkesirde 24, İzmirde 26, Edirne ve 
Antalya.da 27 derecedir. 
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Alevlenen petrol ihtilata 
lnııiltere ile Meksika arasında bir 

lhiiddettenberi devmn eden petrol ihti
lüı anıızın alevlenerek iki devlet ara
lllldaki aiyui münaaebetlerin inkıtaına 
Jc.dar varmaıtır. Meksika, toprafı 
lbiinbit ve madence zenıin fakat çok 
leri bir memlekettir. Harbtan evvel, 
kırk sene kadar, Meksikanm mukad -
derabna diktatör Profius Diaz hakim 
olnıuıtu. Diaz, Meksikayı Amerika Ye 

larbi Avrupa memleketleri sennaye&İ
rıin istiamarma açtı. Amerikalılar Mek
•ikada genİJ çiftlikler satın aldılar. ' 
Meksika madenleri Amerika ve lnııil -
tere sermayedarlan tarafından istis
llıar edildi. Meksika petrol kuyulan da 
Anıerika, İngiltere ve Holalnclalılarm 
ellerine geçti. 

Çekoslovak hoko·meti 
yakında Henlaynla 

müzakereye başlıyacak 

Romanya baıwektH 
VarıoYaya gidiyor 
Varşova, 17 (A.A.) - Gazeteler, Ro 

manya başvekili Patrik Miron Kria
tea'nın Polonyaya rcemen yapacağı zi
yaretin prograırunı neıretmektedir. 

İskenderun, (HusU&i) - Kmkhan
da intihabat için yapılan tescil mua· 
mclesinde bazı istihbarat zabitleri ta
rafından türkler aleyhine müdahaleler 
yapılmıttır. Nitekim Kırıkhan istihba
rauaıbiti tKCil faaJiyetine geçen halkı 
~ tophyarak demittir ki : 

luğday ofisi 
KUa.YriDA Asun Us Buğday of.isi 

batkit altmda nqrettiği bir mali..Iede 
!U mut.ı.alan yazmaktadır : 

Hükimet 17 milyon sermayeli ıNr 
bugtiay ofisi tqkiline karar vermiıtir. 
lcab 941erae bu sermayenin miktarı ar
tırılacaktır. Buğday ofisi memleketin 
içinde ve dııında bütün buğday ticare
tini eline alacak bir teıekkül olac:tıktır. 

Vaziyet ~ok nazik, fakat ümidsiz değil 
Romanya bqvekili, yanında Metre

polit Visarian, hariciye erkanından 
orta elçi İonbroau ve diğer bazı zevat 
olduğu halde 20 mayısta Vartovaya 
gelecek ve retmi ziyareti dört gün sü
recektir. Bu müddet zarfında Roman
ya başvekili Patrik Miron Kriatea, 

"- İyi biliniz ki hepiniz bir imti
han devresi geçiriyorsunuz. Eğer 
Franıanın buradan ayrılacağını aanı
yonanız aldanıyorsunuz. Fransa bura
dadır ve burada kalaca.ktır. Bu imtihan 
aonunda Franuya dü.-nan olanlar 
meydana çıkacaktır. 

Asım Us bunchm sonra hükümetin 
dört bes senedenberi buğday itleriyle 
aliıkad.-;. olduğunu kaydettikten .on

ra diyor ki : 

Çekoslovakya dış polikasıni 
deOiştirmek niyetinde deOil reisi cumhur tarafından kabul edilecek 

Polonya başvekili ile görÜ"11eler yapa 
cak ve Romanya büyük elçiliğinde ve
rilecek büyük bir kaıbul reamin-Oe bu
lunacaktır. Başvekil Patrik Kristea, 
Krokoviye de gidecek ve marcpl Pil
sudskinin mezarını ziyaret eyliyecek
tir. 

latihbarat zabiti maiyetinde bulu
nan ve Hatay'la hiç alakası olmıyan 

gayri tilrk biri iatihbarat zabitini eliy
le göstererek : 

Bu yeni teıebbüsün sebebi şu suret· 
le izah olunabilir : Ziraat Bankasının 
buiday ticareti ile meııul olması tabii 
değildir. Az çok usul ve nizam1an ha• 
ricinde kalan bir ihtiıaı itidir. Çiftple
ri himaye için devletin zaruri ıördiiü 
bu vazifeyi üzerine alacak bafka bir 
müe11eae bulunamadığından banka hü
kümetİll emri ile bu yolda bir tetei>bii· 
se cirmiıtir. Bununla beraber bygae 

t..p Diaz 1910 senesinde Mekailca'nın 
lr ndan çekildiii sıralarda bu memle
et ecnebi sermayedarlannm cenneti 

•aziyetinde idi. Diu.' dan sonra Obre
::-- •e Calles gibi, bir takım inlolipçı 

erler gelrni!lerdir ki bunların Pro&· 
l"lllnl, Meksika'nın zenain topraklarmı 
..,.. Meksik.nın tabii ıervetini meksika
lıl.nn isti11nanna tahsis etmekten ib.
;9ttir, Bir taJam çiftlikler istimlik edi-

Londra, 17 (A.A.) - B. Henlayn ile Çekoslovak hükümeti ara
sındaki müzakerelerin pek yakında ba.thyacağı tahmin edilmek
tedir. Zira bu an çok müsait telakki ediliyor. B. Henlayn'in müza
keratm muvaffakiyetle neticelenmesi için Çek - Sovyet paktının 
terkini mutlak ıart olarak ileri sürmekte ısrar etmiyecği zanno
lunmaktadır. 

"- Görüyorsunuz ya Fransa bizim
ledir. Türk yazılanların ~ma gele
cekleri ıiz dütünün gayri.,, 

kadar ~ aahada yapılan tecriibelenten 
milli iktJMt heaabma çok istifade 8411-
mittir. 9aM evvel ~eketimisden 
harice bir aenede bet, on vagon hllitilııv 
gönMrilen.ez iken Ziraat Bana.-ı 
W>u ite miıHWıaleai sayesinde T~ 
bugün buday ihracatç111 bir n•• 'elıııeıt 
haline gelımi9tir. 

et'efc topraksız olan Meksika halkı ara
~da taksinı edildi. Fakat bükümetin 
elibde çiftlik sahihlerini tazmin ede
cek Para bulunmadığı için para yerine 
~olar verildi. Bunlann faizleri tediye 
eclilrnedi. lalahatı yapmak isteyen dik • 
tatôrlerin her biri, mutazarrır olan ya
~cı sermayesinin fu ve bu entrikasiy-

Yll•arlanıp gitti. 

Nihayet 1934 senesinde bugünkü 
k_'-ıhur reisi Cardenu Meksikanın mu-

dderatına hakim olmuıtur. Cardenaa, 
on dört sene içinde kendisinden evvel 
l•len diktatörlerden daha enerjik bir 
•dam ld w •• • • od .. o uıunu costermaJtir. a 

Meksika meluikalılanncbru procra
lllrnı tatbik etmeğe bqlanuı. Fakat bu 
~~· ıı~çe~ ~ne kendisini aennaye-
911ft • mudhiıı olan petrOlcular ile 

Vaziyet çok nazik addediliyor 
ise de ümitsiz sayılmamaktadır. 
Çünkü Henlayn'm itilaf girizane 
bir hareketin tehlikelerini tama
miyle müdrik olduğu tahmin o
lunmaktadır. 

Diplomasi mahfillerinin öğrendiğine 
göre Südet meselesinin halline mütc-al
lik olarak İngiltere tarafından yapıl • 
mıt oJan tekJife Çekoslovakyanın ver -
mit olduğu cevab, umumi tabirlerle ka
leme alınmış olan ve Çekoslovakya hü
kümetinin B. Henlayn'a yapacağı müs
takbel teklifleri tayin ve tasrihtcn içti
nab eden bir vesikadır. 

Şantung cephesinde 
şiddetli harb var 

JAPONLAR MÜ~KÜL VAZİYETTE 
• 

Çin tayyareleri 
• 
Japon 

destroyerini 
iki 

yakıp batırdılar 
lll!(Raa:rs as o Sl(P vaıı:ııo o as 

Bu takdirde hem çiftçileri himlıpe 
etrMlc, hem de memleketin ihraahaı 
arttmn.k nolrtalanndan et.eni; eli 
meydane çdcan bu iti brralnmıılk doi-ı 
olamazdr. Bu ise Ziraat Bmıb ... 111 di
ğer birçok bankacılık vazifeleri ......... 
da üzerine aldığı bu itin yalnız de o-· 
nı defil, aynı zamanda inlritaıfrnı da te
min edebilmek için hususi bir t..w-t 
vücude R"etirmekle mümkün olaıhilircli. 

l ı, te hükümetin buğday ofisi te,aı.1 
etm~k yolunda Yerdiği karar bu 1"llk • 
sath rJrn1111' bir tedbirdir. 

icarı· karııya cetirmiİtir. Meksika, ... ;:an ve ziraat sahasında ııeri bir mem
.. ~olmakla beraber, sosyalist bir re-

V a:ziyet laaklnntla nikbin oltlu
iunu •Öyliyen B. Çörçil 

Londradaki çekoslovak mahfilleri, 
Prağ hükümetinin hiç bir zaman Çe
koslovakyanın hariri siyasetini tekrar 
gözden geçirmcği derpiş etmediği gibi 
B. Henlayn'ın istediği veçhile Sovyct 
Ru.ya ile mevcut olan paktı feshetme
ği de asla hatırına getirmemiş olduğu • 
nu beyan etmektedir. 

B. Çört;il nikbin 

Japon kıtalartnın 
maneviyah bozuk 

Hankcu, 17 (A.A.) - Şantung ceb 
besinde çok şiddetli muharebeler de
vam etmektedir. Japonlar Lungai dc
miryolunu ke!lmeye çalış.ıyorlar. Dört 
aydan beri yaptıkları bütiln gayrete 
rağmen buna henüz muvaffak olama -
mışlardır. Bu vilayetin garbinde ja -
pon taarruzları bilhassa Kiatiang ve 
Yutaiye tevcih olunmaktadır. Kiaşi
anrda son iki gün içinde japonlar bin 
ölü bırakmıtlardır. 

TÜRK KÖYLOSO VE RADYO 
CUMHURIYET'te Nadir Nı.11, 

Türk köylüsü ve radyo baflıfı a...__ 
da yazdığı bir makalede diyor llİ: 

Ankarada, büyÜk fedakarlaW.ıır 
neticesinde kuvvetli bir radyo -... 
yonu kuruyor .az. Birkaç ay aorıra 9& 
1upnağ batlayacak olan ibu iet.-.,on 
seaimiz bütün dünyaya duyuracak. 
Dünya kartısında yüksek bir ~ 
iatediğimazi aöyliyebilmek f9plı, .
büyiik bir kazançtl1'. Fakat radı,,o
dan edeceğimiz istife.de bu kadula 
kalmamah, milyonlar aarfile mQ-

llmUttcJır.-..fHAı.~~I git>~ 
kette sosyalistlik, tahmin edileceii ııi. 
bi, ecnebi aleyhtarbiı teklini almakta -
""'· ltçilere dayanftrak iktrdara seçen 
eınnhur reisi, müntehiblerin baklannı 
k°"'1nak .. 
.,. ıçın seçen &enenin mayasmda 

Fransız - ltalyan 
aörlllnıeleri 

tekrar balladı ır takım ıoayal reformlar yapnufb. Ve 
&ennaye yabancı olduiandan Carde
na., bilbaaaa cömerd davrandı: Kırk 
~tıilr mesai, çok aıhi çalııma tartlan. B. Muaolininin nutku 

ukaek ücret, üçretli tatil ıünleri. 
Hulasa Franaada Blum'u imrendi • 

~bir program ... Petrol ıirketleri 
l'flfonnlan kabul ebnediler. Hükü-

lr
lnet ıirketlere karıı tedbir alınca mah -
eme .. 

'
•..ı_ ye naıracaat ettiler. Mahkeme de 
•oı;etleri hak b ıı-de sız u au. Mukavemette 
h~ e!tilderini görünce, Meksika 
nıe L-~~ petrol kuyulanru millileıtir-

ye IMlrV Yereli t 1 
Meksika ' . !te nailtere ile 
lerin in~~ llyaai münaaebet

Petroı tirketleri olan ~di1e budur. 
_.,. Mnnaye Amenka •• lnail
Caribtir '-• _.~n ellerindedir 

llU ....... _ruul hük.. . • 
aelede lnailtere hülrii .umeti bu ıne • 

• • tneti kadar ileri ... t 
memııtar. Bunun 1ebeb' A . 
mayeainin yakın zarnan1'' :"ka ler
sika' da sinsi faaliyetind:a do~ Mek. 
zancbğı kötü töhrettir, Filhakiı:: ka
rika milyonerlerinin Meks'akd A~. 
dikleri entrika, cenubi A...:e 'b çevır. 
huriyetleri üzerinde kötü b ~ . . cuan • 
-•- b ır ıntıba bı 
.-....ı:bğmcfan u devletler, aon • 
'k k • de b' ı>anaıne -~~ - ?n.grehsın k . ı~leıik Amerika hü-

.. 1111Jebrun are etiru takbih e-.: 1 . 
Amerika hükümeti de :·-ı ereli. 

Me&csıka dahil 
oldufu halde orta ve cenubi Aftleri 
hükümetlerinin dahili İJlerine karı ka 
blayı vadetti. Bu yüzdendir ki Ar!:• 
ka timdi Meksika üzerine tazyik • 
Qbyor, Fakat siyasi tazyik ya~
L. beraber, çok büyük bir iktısadi t 'k 
>""Pınalctadır: Amerika, Meksika az~. 
-': " H o 'd' v l'U• .. ..,funün muıtensı ır. e bu lrÜ .. .. 
Çolr yüksek bir fiatta satın ahnaJct ~~u 
ihtilat çıktıktan sonra Amerika M~~ 1• lr , ~~ 
.•dan aümüt satın almadıfından Mek. 

••lca P11ra11 kıymetten ctüımüı, lnelnl 
lre.tin iktıaadiyatı ıaraı1mıt ve curn1ı4;.; 
~si çok müıkül bir vaziyete dütınüı • 
•11r. 

lnıiltereye gelince; bu devlet petrol 
tirketlerinin menfaatlerini siyasi yol • 
•~dan himaye etmeğe çalıfmııbr: 

Pariıte hayret 
uyandırdı 

Paris, 17 (A.A.) - Havas Ajansı 
bildiriyor: 

Kabinenin bu sabah Reisicumhurun 
ba§kanhğı altında yaptığı toplantıda 

hariciye nazırı Milletler Cemiyetinin 
konseyinin son devre içtimaı müzake 
releri ve umumi harici vaziyet hak
kında izahat vermiştir. 

Hariciye nazırı verdiği izahatta 
Romada, fransız - İtalyan müzakerele
rinin bugün tekrar başladığını kay
detmİ§, üç hafta önce batlayan bu mü 
zakerelerin milsbet bir neticeye var
mıı olamıyacağını ve İngiliz - İtalyan 
müzakerelerinin yedi hafta sürdüğü
nü söylemiıtir. 

Musolininin Cenova'da söylediği 
nutuk da bahiı mevzuu olmuıtur ve 
Fransanın Roma maslahatrüzarı bu 
nutkun franuz ıiyasi mahfillerinde 
uyandırdığı hayrete terceman olacak 
tır. 

Nazırlar meclisi, Çekoslovakya e
kalliyetleri hakkında lngilterenin 
Berlinde yapmıı olduğu tetebbüsden 
doJayı müttefikan memnuniyet gös
termiştir. Franıız hilkilmeti, bu me
seJenin enternasyonaJ sahadan çıka
nJması için bir tesviye tarzı bulmaya 
çahp.n İngiliz mesaisine bütün gay
retiyle müzaheret edecektir. 

ka cumhur reisi aruınclaki bu ihtiW, 
Cardenas'ı iki cebbeli bir mücadele fek. 
li almııtar. • 

1 - lkbsadi 
2 - Siyasi 

Briatol 17 l A.A.) - Brlatolde "ıulh 
VC nurnyca -.;ariıycı.1 \.a.&aCauu~a .,..,.., ... ._ Cenubi Şantung ordusu 

kumandanının beyanatı 
edilen bir mitinğde nutuk aöyliyen 
Çörçil, Henlayn ile yaptığı mülikat ne 
ticesinde kendisinde Südetler meselesi 
hakkında nikbinane bir his ha5ıl oldu -
ğunu ve bu işin dostane bir şekilde hal 
edilebileceği kanaatinde bulunduğunu 
9iiyledilcten IOnt'a fUnlan illve etmi.t • 
tir: 

.,_ Eaaeen sUdetler suJhun idame -
sinde doğrudan dofruya menfaatdaT -
drrlar. ÇUnldl orta Avrupada çıkacak 

bir anlqmazlıktan önce kendileri zarar 
göreceklerdir.•• 

Almanya.da oturan 

çekoalovaklar 
Bertin, 17 (A.A.) - D. N. B. bildi -

riyor : İngiliz liberal mebuslarından 
Mander•in bir istizah takriri üzerine 
avam kamarasının yarın Almanyadaki 
çeklerin vaziyetini müzakere eyliyece -
ğinden bahseden Berliner Börsen Say
tung ezcümle diyor ki: 

" Liberal mebus Mander, Almanya
da yqayan 400 bin çekin vaziyeti hak
kında İngiltere hükümetinin Almanya 
nezdinde "dostane tctebbüakr'' de bu
lunmaaıru istemektedir. Hakikatte Al
manyada çek pasaportu ile yalnız 
301.700 kiti vardır. Bunlardan 273.000 
i alman milletine menauptur. 25.700 U 
çek ve 2.700 ü de alovaktır. Bunlar, A
vusturya da dahil olmak üzere bilyü.k 
Almanya topraklarında yapmaktadır. 

flzu~eo, 17 (A.A.) - Cenubi Şan
tunğ Çin ordusu kumandanı, Çin ajan
sının harb muhabirine yaptığı beyanat
ta ezcümle demiştir ki: 

" - Harp uzadıkça japon ordusu -
nun maneviyatı bozuluyor. Çin ordu -
sunun maneviyatı ise her gün daha zi
yade artıyor. Cephemizde japon tayya. 
relerinin filt tesiri hemen hemen yok 
gibidir. Uzerimizde anlar gibi uçugu -
yorlana da Çin Jutalannın aeri hareket
leri yüzünden hiç bir t~r yapamıyor • 
lar. Tayyareler çok yükaekten uçmaya 
mecbur edildiklerinden son iki ay zar -
fında japon mevzilerine hiç bir bom • 
bardnnan yapılamamıştır. 

Japonlar tank kullanıyorlar 
Diğer taraftan japonlar tanklar da 

kuııanmaya başlamışlardır. Japon tank 
l~rının çin müdafaa hatlarında ya ter
tib olunn ağlara düşüp kalmalarından 
yahud da tank müdafaa toplan tarafın • 
dn tahrip edilmelerinden korkuyorlar. 

. B~~a mukabil japon topçusu çok 
tesırhdır. Fakat bizim de aynı silahJa
~z oJsa japonlar taarruz vaziyetleri
nı ıdame ;ttiremez)er. Japonlar topçu -
lannı. gelııi güzel kullanıyorlar. Hiç 
~en ehemiyeti olmıyan kilçilcük bir 
ko~e k~r~ı SO veya 60 top birden atct 
ettıklennı ekseriyetJe .... . goruyoruz. 

.Çın aakerleri süngü muharebelerin
de_ :,apod?lara kartı daima ilatün gel
mı!l"'er ır. 

Anhuey'in fimalinde çinlfler kahra 
manc:a bir müdafaadan sonra Mentcn· 
~1 i.a.hli..r•Y" .,,ec:bur olmui!ardır. 

Çünkü bütün müdafaa mevzileri düş
man topçuıu tarafından kamilen tah
rib olunmuş ve artık tutunulamıya
cek bir hale geknittir. 

A.moy ada.ırada 
Amoy adsında Çin mildafiJerile ja

pon bahriye askerleri arsında şiddetli 
muharebeler devam ediyor. Hareket 
buları Kinnenr adaaında bulunan 
japon tayyareleri Amoy tchrini bom
bardıman etmit ve sivil halk arasında 
mühim teJefat yapmııtır. 

Reım[ bir tebliğde Çin müdafileri
nin mukabil taarruza geçerek adaya 
.rerlepnek istiyen japon kıtaatının 
ılk mev~ilerini geri aldıkları bildiril
mektedır. 

Japonlar genif bir .:evirme 
hareketine lxıJiadılar 

Aıkeri mütahidler, Huıov için ya_ 
pılrnakta olan muharebelerin ye . b' 

fh . d'ğ' nı ır 
~ a~a ~~r. ı ı hususunda müttefik • 
tır. Çunku 1aponJar •imdı· gen' b' 

• • 7 ış ır çe 
v.ırmc. hareketıne batlamışlar ve kül • 
lıyetlı kuvvetlerini iki cenaha 1 

1 d 
topa. 

mıt ar ır. 

Bu cephede japonlar cenuba Şan
tunrun garbına doğru iJerlemeye ça -
hşıyorJar. Japonların Kiangs' . . 

1. d ının şı • 
ma ın e ve Anhuey'in merkezine doğ-
ru yaptığı taaruzların bir !U• t 
h k . mah' ~ır ma 

are etı ıyetinde olduğu .. k" 

dana gettrilen bu miueee m h 
ket Madudlen içinde on, on bet -
tehirli ~neniıı bot aaetleı iui M· 
duran bir eğlence •Mlt•mdan .... 
ret olmamaladrr. 

RadYo )'Vminci Ml'JD libirti .._ 
neğidir, Onunla YarılmMı mıiia 1 5 
olmıyan netice hemen yok gibiltir:. 
Birçok hükümetler, kendi WEIOIM
ketlerinin hududlan d...,daki kıit -
leleri rMlyo Ya .. ıtaaile fU veya ba ce
reyana dotru sevketmek imkiınMn
nı bulurlarken biz öz cemi,,eıtimillia 
yani köylümüzün en çok Yerim ... 
minini fÜpheaiz ihmal edeme,.iz. 

İqilis mebU8Unun 400 bin çekin -
den, kala kala, 29 bin çek kalıyor de • 
mektir. Bunlar da e.uen çok milkem
mel prt1ar dahilinde yapmakta ve alo
vak olmak haysiyetiyle bunlar Pree -
burı nuntakuında kendi köyleriııde 
oturmaktadır. 10 niunda plebisitte, 
bunlar, etnik me.elelerin bal suretleri 
karpamdaki memnuniyetlerini, ''evet'' 
demekle bildirmitJerdir. Yakınlarda 
muhafuaklr mebuelardan Spir de 
Taymia ruetesine yolladığı mektupta 
aynı meaele baklanda balkı aldatmafa 
k~kmııtı. İn(ili zhükümftinin yannki 
muzakertlerde hakikaten hürmet gCS.
termesi temenni edilir.'' 

• ---zzaaa ııu PPL"IO~ 
b k 1 

, çun u, 
u uvvet er ınevcudunun k b 

1 d ~ be pe az U· 
un ugu yan edilmekted' 

Her türk köyünün bir rac:t,a.a O• 

laca.k. Ve Ankarada, kabilee ~ 
on aekiz sat çalıtacak olan iata.,..., 
prognunmde. köyıümaziin iht;,-ç. 
larma göre •atler ayıracak. Şarlııi, 
orta ve garbi Anadolu için miifterek 
ve ayrı netriyat yapılacak. Köylıi, 
sıhatini ve çıoc:uğunu nasıl kOl'UJ' .. 
cağını, hayvanına nasıl bakacai
öğrenecek. Memleket ve dünya .h • 
valine dair ginü g\inüne haber ala· 
cak. Etrafta olan bitenle alakader 
olacak. Tarihini tanıyacMc, muaiki 
dinliyecek •e eilenecek. Kö~, 
kıtın köy odasında, yazm çeıme ba
ımda veya çınarın altmda toplana • 
rak yirminci urm bu sihirli defne • 
ği sayeşinde bütün dünyayı önünde 
bulacak ve onunla bir tempoda a
dan atmaia alıtacak. 

Ren mayn ve Tuna 

birleıliriliyor 

Maca rista nda 

sağcllara karıı 

sıkı tedbirler 
B~~a~şte, 17 (A.A.) - Mebuıan 

me~~ısının . politik hukuk ve adliye 
encumenlerı dün İmredi hükümeti
n~~ radikal sağ cenah hareketinin ö • 
nune geçmek üzere tanzim ettiği iki 
kanun projesini tasvib eylemiştir, Bu 
~un p~ojelerine göre, gizli tetck
küll~re gırifmek tiddetle memnudur, 

ır. 

Japo_nlar müıkil vaziyette 
U§CUlıdıerin miıtaleasına . . 

1 'md' gore Ja-pon ar fl ı çok mü•ı. .. 1 b' . d.. .. . ~u ır vazı yete 
.Uflll~tlerdır. Çünkü Taierşvang hc

zımetınden sonra J. apon .... k 1 . . . . - er eranııı 
:,anevı!atı cıddi surette sanıılmı,ur. 

n.ra, ~apon ordusunun mevcudu k 
genıı bır çevirme hareketı' ço 
k 'f yapmaya 

~ ayet edecek derecede deg· ild. 
bır k k ır. ve 

ço no talardan vurulab'ı· V . ha t . ı ır. e na· 
ye. Ja~~n ordusunun hare kit sahası-

nın ılerıaı ve gerisi Çin kontorlu al-
tındadır ve Çı'n ku tl . . . 
1 

vve erının 1apon· 
a~ı h~~ an bir kıskaç içine almaları 

mumkundür. 

Çinliler iki iapon de11ıroyerini 
batırdılar 

Her türk köyüne koyacafımız lNr 
radyo, köylünün kalkınmaaı dava
mızda bize birinci derecede bir yar
dmıcı vazifesi görecektir. Bu huaua
ta göze almamız icabeden fedakar
lık, ileride sezdiğimiz muvaffaki
yetlerin büyüklüğüne nazaran hiç -
tir. 

)erden ikisine müteaddit isabetler oı • 
muş ve bu gemiler çıkan yangın neti • 
cesinJe batmıştır. 

Çin tayyarelerinin faaliyetleri Ptteksika hükümetine tevdi ettiii iki 
tiddetli notada kuyulann aahiblerine 
iade edilmesini, yahud da tazmin edil
llaelerini taleb etınif tİ. Meksika hükü;-ti, cevabında lncilterenin bu meae -
•Ye nriidahaJe etmeie aalihiyeti olma-
~iııu iddia etmiıtir .Filhakika tirket· 
..., Me&csika kanunlanna göre t-.kil e
~I anonim ıirketler olduklanndan, 
·~eilca hükümeti bunlan meksikah 
~dediyor ve lngilterenin müdahalesi:! ele fiizuli görüyor. İngiltere ise fİ"" 
d. t hisseleri İngiliz tebaasmm ellerin
ol h.ılunduğundan müdahaleye hakka 

Bunlann birincisi ikincisinden da
ha tehlikelidir. Çünkü Meksika, lnııil
tereden korkmaz. lnııilterenin bu me
selede silah kullamnıya kadar ııidemi
Yeceiini bilir. Gitmek istese de ft.1onro 
kaidesi dolayasiyle Amerika razı olmaz. 
Fakat İkbaadi zorluk cidden tehlikeli
dir. Bir defa Amerikanın ııümüı satın 
~mamak suretiyle tazyiki, sonra petrol 
tirlcetlerinin, Meksika petrollannı ııe -mil . ennde tafanamak ve piyaaalarda 
aatt.._ .. __ ._ • . • • 'ki . .. del 

Berlin, 17 (A.A.) - Alman hükü
metinin aldığı bir karara göre, Ren, 
Mayn ve Tuna nehirleri biribirleriy· 
le birle t' ·1 1 ırı ecek ve Tunanın mecrası 

aksıne hareket edenler büyük ceu]a. 
~ çarpılacaktır ve herhangi bir poli • 
tık partiye intiaab eden devlet memu 
ru derhal azledilecektir. 

İngiliz kral ve kralicesinin 
Paris ziyaretleri 

Çin kuvvetleri cenubi Çin sularında 
?~lunan japon harb gemilerine karfı 
ıkı muvaffakiyetli hücumda bulunınuf 
tur. İki japon deıtroyeri batmlmı§ 
ve diğer iki haııb gemisi de haaara uğ· 
ratılm19tır. Aynı zamanda üç japon 
tayyareei de dilfürillmü,ıür. 

Aynı zamancia diğer bir çin hava fi
!osu Kakao ccnubundaki japon tayya
re kar~rgahmı da. bombardıman etmiı 

ve a210lın deposu ıle orada bulunan si
lah ve mühimmatı tahrib eylemiftir. 

Bir müddet sonra bir çin hava fiJo
s~ Kvangt~n.un cenuhundaki japon de
nız bazına ıkınci bir hücumda daha bu
lunarak orada bulunan harb gemilerin-

dıaiun•· ·ı . .. .. .. ı erı suruyor. 
1-f ulaaa petrol ıirketleriyle Meksi • 

.. İc-.:--u- ıçın cınıü en muca e 
çun u .''~trol enternaıyonali" dünya 
ped trol ıstibaalini inhisarı alhncla bulun-
urdu~u .hb'ı __ ,_1. • .. • • 

.. ... ' .... mı tnzunı ve P•Y• 
salan da İnhisarı altm'cla bulundunnak
tadır. Devletlere meydan okuyan Car _ 
denaı, bak.alun ._.__, 6__ onali 

, ..-""" en,.,.,,. ... sy -
~n? tazyikine ınulrav-t edebilecek 

A.Ş.ESMER 

genig~etiJecektir. Bu hususta neıredi
len bır kanun A • vusturyanın Alman· 
yaya iltihakının ve dört senelik pli· 
nın tatb'k' · 1 ınan, bu birleıtirme keyfi-
yetini mübrem kıldığını kaydeyle
mektedir. Bu işler, 1945 senesinde ni
hayete erecektir. Tuna nehri de Al
man~a hududuna kadar geniıletile
cektır. Bu husuıta lazım olan kredi
ler, idi büdceden alınacaktır. 

Londra, 17 (A.A.) - Evining Stan
d.a~d gazetesinin biJdirdiğine göre ha
rıcıye nazın, haziran ba•Jangıcında . -T k 7 ın 
gı ız ıarl ve kıraliçesinin Parise ya-
p.acakları seyahat ctınasmda kendile
rıne refakat edcce-ktir. 

Bu Nıbah plakla beraber bir Çin ha 
va filoeu, kubantungun cenubunda bu
lunan japon deniz bumda bir tayyare 
germ.i ile dört de9troyerin bukmduğu
nu haber a&an.k UÇIDU9 .-e dii9man top
Çt18Unun fİddetH ımidafaa atetine rağ -
men Pi:ke yeperak cfütman gemileri il -
.zerine baatıl._ ı'tır. Deet~ . . 

den diğer ikisini de kullarulmıyacak dc
rec~. hurara uğntmı,tır. Çin tayya -
relen Japon harb geimJerini bombardı • 
man ederken A~L- • 

' "'-UZ Japon tayyareai 
havıaftlnmr• v • . 

7 e 9'11 tayarelenyle barba 
tutupnuıtur. Bu .__·yareı---1.... .... d" fiirilt .. ., "-r Kıuıı::n UÇU U• 

.&Mlftıiır. 
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Bir nezaket meselesi A~::::~ıriy•tı= . 12.30 Karışık pJik 

12 k
• • b d neşrıyatı - 12.50 Plik : Türk musikiıi ve 
1ş1 yi i r en ~=~~e:~rkılan - 13.15 Dahili ve Harici Jıa• 

Akşam Neşriyatı: 

h k 
. 18.30 Karışık plik 

-62-
BEŞiNCi ORDU ı 

KUMANDANLICINA 

Yazan: M. Şevki Yazman 

Ötü d 
' 

neırıyatı - 19.15 Türk musikiıi ve halk 

ma emeye g r Ü 
şarkıları (Servet Adnan ve arkadaşları)_.. 

• 20,.,00 Saat .a~arı ve arabça neşriyat - 20.ıS 
Turk musıkısi ve halk şarkıları (Nihal ve 
arkadaşlar! - 21.00 Konferans: (Gazianteb 

Biftbat•··· bey bu .. ba.b 19 uncu 
fırka kumandanma kendilerine bir 
fn-:ka verildiği halde düşmanı An
burnundan yirmi dört aaat zarfm
da tardedip edemiyeceiini nam aa
mii müıiri efhamiler:ine olarak .or -
muttur. Bu huaws tarafı aafanelerin
den dün gece acizlerine emir buy
ru.lmut (dikkat ediyonnuaunuz, o 
vakit henüz ne kadar Osmanlı imi
tiz) ve bu babdaki evamiri kuman· 
danileri de ahiz ve telakki edilmit 
idi. Yeni bir fırka verildiği ve bir 
taarruz icraaı takan-ür ettiği halde 
bunun 19 uncu fırkanm tahtı emri
ne verilmiyerek hareki.tm doirudan 
doğruya acizleri tarafmdan idare 
olunacağı bir emri tabiidir .. il&lı. 

Eaad P&f&Dm iatediği gibi yeni, 
dolgun ve taze bir tümen (ikinci 
tümenden) kendi emrine veriliyor ve Cephe geri•inde bir karargah 
taarruz kendi tarafından idare olu- nazan dikkatini celbediyor. Daha siprleri arasında yeni bir hat tutu
nuyor. Fakat taarruz daha batlama- tümen cebheye girer girmez karı•· yor. 
dan evvel baıkumandanlık ıu tebli- lıklı bir ateı baılıyor ve bu ateı di- ikinci tümen ilerlemekten sarfı
ii yapıyor: "Depolarda cebel mer· ğer tümenler cebheaine de &İrayt nazar kendi çıktığı siprlere dönü
miai kalmamııtrr (halbuki Arıbur- ederek sabaha kadar devam ediyor. yor ve hatta bunu müdafaada nev-
nunda en ziyade cebel toplarından Nihayet kararlaıtınldığı üzere mid olmaya baılıyor. 

..,. mcı umen yenı mevzıinde tu-iatifade edilmektedı'r) keza 12 ve saat 3,30 da taarruz da b••lıyor. 16 t'' · · 
15 lik toplara mermi yetittirmek Sağ yandaki 19 uncu tümen ve bu- tunuyor. Fak•t 0 da düıman siperle
jçin aahra menniai de imal edilme- nun kahraman 57 inci alayı gene rine giremiyor. Artık taarruzdan 
meldedir. Bu sıralarda Almanyadan kendiaini göateriyor. Ortalık aiarın- hiç bir netice çıkmayacağına grub 
top cephaneai tedariki de memul de- caya ~adar önlerindeki hatları it- komutanlığı da kani oluyor ve bir 
iildir. Ona göre tedbir alm .. " ıal edıyorlar. Yalnız 57 nin merkez mirle taarruzu durduruyor. 

Topçu mermisi olmadan bir mev- tepedeki taburu yandan da atef ye· Zayiat bilançosu şöyle: 9000 za-
zie taarruz. diii için ilerliyemiyor. yiat. Bundan 3000 ni ıehid ve 6000 

1 - Ordu komutanlığı taarnızun Bunun aolunda.ki beıinci tümnin ni yaralı. 
18119 geceai yapılacağını ve bu 14 Üncü alayı kahramanca ileri atı- Bu taarruz hakkında ordu komu
makaad için latanbuldan celbedil· 11!.°r fakat bir defa ikaz edilmit tanının (Liman) mütalaaaı da ıu: 
mit olan dolgun mevcudlu ve çok dupnanm makineli tüfekleri tara- ''Mükemmelen talim ve terbiye gör. 
iyi talim ve terbiye edilmi! olan fmdan biçiliyor. Düpnan aiperleri müı olan 2 inci fırka 10 mayıada 
ikinci tümenin ıimal grubu emrine önünde kalıyor. lstanbuldan gelince, Arıburnu ceb
verildiiini bildiriyor. Taarruz 18119 Aaıl taarruza memur 2 inci tü- hesi gerisine vaz ~ tertib ettim. 
geceai .. baha karıı saat 3.30 da men saat 5, 1 O evvelde taarruzunu Maksadım da dütmanı hiç olmazsa 
baılayacak ve bu maksadla ikinci muvaff akiyetaizlikle neticelndiğini aevahilin bu kısmından tardetmek 
tümen 18 mayıada karanlık baaar- ve bulunduğu siperleri müdafaaya için son bir taarruzu kati icra et
ken Saraçim çiftliiinden hareket e- ır~tiğini bildiriyor. Halbuki asıl ü- mek idi. 18119 mayıa gec-"•; ı. .. t •• -

derek doğrudan doğruya taarruz mKI bu tümende idi. Derhal ve .ü- ka büyük bir u.u-etle düıman mev· 
yapacağı mevzie l'İrmeai bildirili- ratle taarruza geçmeai tekid olunu- zorun merkezine doğru abldı ve 
:yordu. ikinci tiİlnen de evvelce ol- yor. 2 inci tün•~,.. ı.ır ,.amıe aana aUfdlADm uuncı na"u ...... \.--clar iler· 
dutu s"-i t.aarnaawa ~-·- .-..--. o....ı• .,,.tmlamnq, sünet ı-ı· dahi ~ ~- -yapacaktı. çıkmlf, aiperlerinden fırlıyor. Fakat İngilizlerin gerek yakmdan muha· 

siperden çıkmakla yuvarlanmak bir rebe vesaiti ve kuvveti ve gerekse ih· 
Şimal grubu bunun üzerine evvel· ce vuJ>a iltihak etmif olan 16 mcı oluyor. Her iki siper arası tehid ve tiyatları çok kuvvetli olduğundan 

yaralılar ile doluyor. Yalnız bu tü- bir muvaffakiyeti katiye iatihaal • 
tümenin bir alayı ile Kanlmrtta (ya menin aiperlerin önünde bıraktığı dilemedi.. Her iki tarafm zayı· atı o 
ni merkezde) mevzie .okuyor, bu ,ehid iki binden fazla idi. Bu müt- kadar çok idi ki (ikinci fırkanm --
radaki 27 inci alayı alarak aaia, 19 :r hit zayiat kıtaatm gözünü yıldın- hKI ve mecruh zayiatı takriben 
uncu tümen emrine gönderiyor, .o yor. En taze ve hakika.ten iyi yetit· 9000 kiti idi) bu mıntaka.da kuman-
luna da betinci tümeni alıyor. Ken mit bu tümen materya.lm kartısm- da.n olan İngiliz generali ölüleri 
di kararıi..hmı de ıericlen Kemal 

Nasihat vermeğe 
nasihat dinlemiyen 

düşkün ihtiyarla 

gençlerin davası ... 
Davacılara ayrıln:ıı olan tahta ka • ı bi, kiıliyen bu delikanlılara yeniden 

n~pe, altı zan~ıyı bırden yüklenme- bir "dersi hakimane" vermeden ayağı
nın utangaçhgı .altı?da kaybolmuıtu. nı eşikten içeri atamamış. 
Yalnız .ba~ı.ı .hır kıraz dal.ın~ dö~en . - Yapmayın böyle evladlarım, de
z~nlıla: dızısı ~efe~ alabıldıklerıne miı, ben ıizin iyiliğiniz için söyledim 
şukredıyorlar, ıçlerınde~- biri biraz İnsanın kendi menfaatine söylenen 
~ımıl~anacak oldu mu, dıger beşi de bir söze böyle haıinane mukabelesi 
ıster ıstemez ona uyuyor, ve ihtiyar küfrandır. 

tahta kanape "gıcır, gıcır" se11ler çıka Fakat bu "küfrandır, kafir olur" 
~arak bu. kımıldanı~ya içerlediğini gibi laflar delikanlıları çileden çıkar
ıfade edıyordu. . mış. Bu arada, nasihat veren ihtiyarla 
.. Zanlıların en şışmanı, açı_k göz- nasihat dinlemiyen gençler arasında, 

lukle sağ başı tutmuş oldugu için burada tekrarı hı'ç de ca· ı 

dd
• • ız o mıyan, 

ma ı ve manevı huzura kavuımuş gayri edebane bir takım s" 1 t t' 
b

. · f ·ı k" · oz er ea ı 
ır ~nsan ~ı atı e aınata m.etelik olunmuş. 

vermıyor, sag kolunu kanapenın ke- İşin asıl garib tarafı tahidlerde . 
narına da!amış, .tef~kk~re dalmıştı. 6 zanlıh davanın 5 de tahidi v

0

a
0

r. 
Fakat berıyandakılerın hıç de tefek - Bütün bu bir mangalık "taraf ın kar 
küre dalacak halleri yoktu. tısında davacı büzüldüğü isk~

1

mlesile 
Altı kafa denginin suçu, komşuları pek zavallı kalıyor. Fakat itiraf etme 

Bay '!'··· yı tahkir etmek, .üstelik döğ- li ki f.!lhidler hakkalinsaf konuştular. 
mektır. Fakat ben daha sıze Bay A.... Bildiklerini ve gördüklerini kimse
yı tanış~mnadım. . . _ den korkmadan, çekinmeden namus -

6 delıkanlının bırlıkte oturdugı.: e- !arı ve vicdanları üzerine söz vererek 
vin bitişiğine düımek gibi taliin kah- anlattılar. Yalnız bir orta mekteb ta
rına uğramış bir adamdır. Bu Bay A.. lebesi, bu haşmetli dekor içinde pek 
bir gün evine g.i.de.rke~ bekarları~ ~a- ezildi, büzüldü. Yatı henüz on beşi 
pısında yarı doktilmuş, yarı dokul- geçmediği için yeminsiz dinlendi fa
mek ~~ere çöp te.nek~le~i görmüş, kat pek dili diline dolattı. Hani ~ere
ha.ngı~ıne raatgelmıt bılmıyorum, de- deyse imtihandan çetin bir isticvab ge 
mıt kı : çirdi. Zannılarm isimlerini tamamen 

- Güzel evladım, neye böyle ya- bilmiyor. Birini anlatacağı zaman par
paraınız? Şu evi biraz daha temiz tut- mağile: 
sanız hem aizin için, hem de komıula - İşte ıu Bay, şu Bay tuttu: "Yap-
rınız için daha iyi olmaz mı? ma canım, aen çocuk musun? Bırak 

Ve arkasından, sıhat ve temizlik adamı işine gücüne gitıin,, dedi, de • 
hakkında uzun bir diskur geçmiş, son di. 
ra da hakimane bir söz söylemiş: Parmakla gösterilen Bay bu sözle -

''J:1uu ...... cuc;LU UJIUC1 u ...... ,, u1yc; ~.... "h" lrl"ndisi ~cjn SÖV}enıpoiYc:İ~dı +.'I.~ 
dili den! ktfi bulmuı, evine yollan • r z ettirme ıçın t 0 Y e ır ıyor: 
mıt- Fakat bu aefer de delikanlıların - O aösleri ben aöyledim itte, der 
aaym birden dörde çıkmıı ve aekiz gibi çocuğa mütetckkir,Jıfilı:ime yal -
.ıı-a__....AL ı..: • ..l.. -'_..___ varan\ dinl~icileref fakat mübaşire 
olmıyan nazarlar göndermeğe ba9la· nıtun ı naz ıar ur atıyor. DU, za~ı-
ml§. Dcmi§ler ki : lı mübqirin taliidir. Suçu işliyen 

- Efendi baba aen baksana şöylece kendiıi, cezayı veren hlkimdir ama, 
bir y.üzümüze... Bizde öyle aenden jandarmanın arkasında aalondan çı
ders alacak göz varmı ya? Evimzin kanlar hep mübqire yiyecekmiş gibi 
nezafeti yalnız bi.zi alakadar eder. Ko bakarlar. Onlar mübqire bakadursun 
nuya komşuya düpez. Şimdi ıür ba- biz gelelim kendi davlm1za ... 

Zanlılardan zayıfça, kara sarı bir 
kalım itine 1.. tanesi, elinde bir san defter, mcktcb. 

Bu ıöz de Bay A ... nın gücüne git· 

saylavı Alı Kılıç) - 21.15 Stüdyo salon or• 
kes~raıı: 1 - Robert Stolz: Buona Sera Siıı
norına: 2 - Scherapow: Pavlova. 3 - Brahmı: 
Ungarıscher Tanz No. 1. 4 - Carl Robrecht: 
Kontar~ste - 22.00 Ajans haberleri - 2'2.lS 
Yarınkı program ve lstiklil marşı. 

lstanhnl : 

Uğle Neşriyatı: 
. . . 12.30 Plakla türll 

~usık111 .-: .12.50 Havadis - 13.05 Plild• 
t':1rk musıkıaı - 13.30-14 Muhtelif pli.it net" 
rıyatı. 

Akşam Neşriyatı: . la~ b~ ~ 
ıençlı.k bayramı: İffet Oruz Yükıek ticaret 
ve ı~t~a~t mektebinden - 18.40 Plakla dan• 
~us.ıkısı - 19.15 Konferans: Bakırköy hal• 
evı namına Doktor İbrahim Zati (Çocull 

mahkemeleri) 19.55 Borsa haberleri - 20 oO 
Nez!hk~ ~yar ve arkadaşları tarafından ttlrk 
muıı ııı ve hal,k şarkıları - 20.45 Hava rı· 
P.~rr - 20.48 Ömer .Rıza tarafından arabç• 
soy .ev - 2 1.00 Klasik turk musikisi: Nuri 
Halı! ve arkadaşları tarafından - Zl 45 Or• 
keıtra: .1 - Puçi~i: Toska 2 - Valstet

0

: Fi ret 
şuvayyo 3. Yoşıtomo: Entermezzo 4 - Lin• 
ke: L~ pupe dö porslen _ 22.15 Ajana hl• 
berlerı - 22.30 Plakla sololar, opera ve o• 
peret pa.rç~la.~ı - 22.50 - 23 Son haberler 
ve ertesı ıunun programı. 

Avrupa: 

lJr .ı:.t<A 'V ~ OPERETLER : 18.30 Mos· 
kova - 19 Praı - 19.10 lireslav - 19.30 Bil 
dapeıte - 22.ıo Droytviç. 

Ul<KES'l'HA KOriSEl<LERİ VE SEN· 
FONİK KONSBHLER : 12 Luksenburg ..-
14.10 Frankfurt - 15.25 Hamburc - 16.10 
Pare - 18.30 Moakova - 19.10 Berlin -
19.30 Moskova - 20 Keza - 20.30 Strazbur• 
- 21.15 Monte Ceneri 

ODA MUSİKİSİ : 17 Bedin - 21.30 
Hamburı. Laypzig. 

SOLO KONSERLERİ : 13 Stokholm -
15 Fra~kfurt - ~6 Münih - 17.15 Roma. 
Beromunster, Mılino - 18.10 Köniıaber• 
- 19.20 V~rşova - 21 Keza - 21.30 Ko• 
lonya, Konıgıberı. 
NEFESLİ SAZLAR (Marı v.a.): 5 Bret• 

lav - 8.30 Alman istasyonları - 12 Frank• 
furt, Kolonya, Laypzig - 17 .15 Strasburı. 

ORG KONSER'LERI VE KOROLAR : 
18.20 Laypzig - 21.40 Roma. 
HAF~F MÜZİK: 6.10 Hamburg - 6.30 

~iman ııtasyonları - 8.30 Frankfura, Mü• 
nıh - 10.30 tıamburg - 12 Keza - 13.lS 
14.15 Bc:rlin - 15.35 Berlin -16 Almari iı• 
taayonları.- 16.30 Kolonya - 17.10 Münib 
-18 B~rl_ın 18.30 Frankfurt -19.10 Frank• 
furt •. Konırıberg - 19.45 Ştütgart - 20 
!!_e!}.~.-= M~'?.·20 s~~~Ol.T - 21.30 Brealav., 
!urt. - -· - ---· 

HALK MUSİKİSİ : 11.50 Ştütprt -
16.20 Berlin - 22.30 Ştütrart - 22.10 B1t" 
dapeıte. 

DANS MÜZİÔİ : 14'.10 Laypziı - 21.40 
Beromünıter - 22 Floranaa - 22.25 Lon· 
don • Recyonal - 22.55 Lükıenburı - 23.0S 
Budape1te - 23 Karakovi, Lemberc, Mili· 
no, Roma - 23.10 Moıkova, Droytviç - 24 
Münib. 

Romen ge11çlik teşkilatt 
da eriyor ve en çok teYler ümid e- gömmek için bana bir mütareke aık-

yerinf' retiriyor. dilen bu birlik en çabuk yılıyor. dini teklif etti. Bu mütarek 23 ma-
18 mayıada guya taarruzu hazır· D h k" 16 d a a .onra ı mcı tümen Üt· yıa günü için tensib edildi. Çan.ak-

miı. Kendiıini poata arabası aUrer gi- aıruında not alan talebeye ciddiyetile 
kim ne konuşursa yazıyordu. O yazı-

ramaaı yalnız bu vakaya münhaaır· ları eonra ne yapacak bilmiyorum. Çı 
karken kendiıine sormayı d\i§ündüm • 

reisi Belgradda 
lamak için aaba.b, öilen ve akf&lll mania araaındaki genit mesafeden kale aeferindeki harekatı harbiye- dır. · aına, aonra vaz geçtım. 

o ayı ır parça ı er ıyor. azı sıper nin kısa bir müddet için inkita.a ui· yapılan topçu hazırlık aleti o kadar d ı b. ·1 1. B · (Sonu 11«1') 

hafiftir ki bunu yapmakla biç bir parçaları da alıyor fakat ortalık 
teY elde edileceğini kimae ümid et· aydmlanmca da oda duruyor. 
miyordu. Gnab kumandanlığı bu kadar bü- _:!l lllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf!: 

Nihayet 17 mayıada 2 inci tümen yük ümidler~ icn edilen bu taar- : Yazan: Alexia Tol•toİ No: 92 : 
ft tümene menaub tabur ve alay ko- ruzun bu kadar kıaa bir zamanda :E :E 
mı.atanları ileri gelerek cebbeyi ge- durdurulmaaına razi olamıyor. Tü- :E :E 
ziyorlar ve taarruz tekillerini ka- menlerden taarruzun devammı iati- : : - -rarlaıtırıyorlar. 18 mayıada ve ,.ün- yor. : : 

- Zaten arbedeyi çıkaran bu ... 
Kalkar timdi de bana çatıverir, çatar 
a ... Nene gerek senin? Elbet bir itine 

yarıyacaktır. 

Tam sarı defterin IOft sayfası dol • 

mak üzere idi ki Bay A .•• : 

- Hlkim bey, dedi, benim ba.zı ta -
hidlerim daha var. Onları da dinleme 

düzün cebhe ıeriaine yanaııyor, l'e- Bu sırada sai yanda ve 19 uncu :E :E 
celeyin de cebheye giriyor. Merkez- tümen kartısında düşmanın mukabil :E : nizi rica ederim. 
deki iki alayı deiittiriyor. Yalnız bu taarruzu batlamıthr bizim taarruz :E : ::::.:ı:r.: :::::::;:;=i•ve :;::: ~::.•kh bir boğ-ya inkil&b e- E § ıu :~;~.:.::~;:~~!.:;,::: 

1 
- -çatıtma ara, patırdı gürültülere ae- Betinci tümen düşman aiperlerine : - uncu gününe (acele yazdı, tarihi ıııeçe· 

Belgrad, 17 (A.A.) - Geçen pezaı 
günü Belgrada gelmiş olan orta elçi 
ve straja tarü ismindeki romen genç· 
lik teşkilatının reisi Sidoravici dün 
Romanyanın Belgrad elçisi Cadere ta· 
rafından elçilikte şerefine verilen bir 
öğle yemeğinde hazır bulunmuş'tur. 
Yug<>&lavya bedeni terbiye nazırı Me· 
litiç de yemeğe davetli bulunmakta i· 
di. 
Öğleden sonra Sidorovici hükürnet 

merkezinin muhtelif bedeni terbiye ve 
spor müesseselerini gezmiştir. 
Akşam yugoslav bedeni tenbiye na· 

zırı tayyare kulübünde romanyalı mi· 
safirin tcrefine bir ziyafet vermiştir. 

_b_e_b_o_ıu_~ __ v_e_b_e_r_h_a_~_e_d_ü_p_an_m __ ,_~ __ ~_«_._B_iz_~ __ ._~_e_r_l_e_r_~_d_lı_·pn_an_1 ~ ~ı~~~~~~~ -= 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111: 

Pencerenin ötesin.de yaldızlı bir aon 
bahar gecesi. Bir buçuk ayrılık yılında 
bir mektub bile yok ... Ve işte gelir gel
mez Nataliyanm odasına koşuyor ..•. 

Evdokiya parmaklarını uğu§turdu ... 
Allah sayesinde sakin bir ömür sürü
lüyordu. Fakat ifte azab çektirmek i· 
çin yine geldi. .. 

Yerinden hrladı ... "Ya Aliyoşemka'
ın, oğlum nerede ? Babasının yanına 
onunla beraber koşmalıyun 1,, Kapının 
eşiğinde Vorobiika ile karşılaJtı ... Ka

-Preobrajenskoe'dc geçirmeğe gidiyo- : 
rum.. •. ,, dedi. : -- Demek ki gitti ? -

Evdokiya başını avuçları içine aldı. : 
- Evet, gitti, çariçe anacığımız, git- : 

ti, gitti, belki yatmak için, belki de : 
yabancılar mahalle4ıine gitmek için.... : ---

-14- -----
dın acele acele fısıldadı : 

Şcfak vaktinden itibaren ağır lan
dolar, arabalar, ıüvariler Preobrajen8- E 
koe'ye doğru yola çıktılar. Boyarlar, : 

- Gözlerimle gördüm... Nataliya- generaller, albaylar, yüksek mevki sa- :: 

---- zevkli bir ıey olan Pariaten olacak.) 
: Hah, hah 1 (Ancak iki kere, makanik 
:E bir gülüt.) Eğer .akalının kesildiğine 
: ~f ediyorsan seninle birlikte ~utu
: na koymalarını emret. Belki öteki 
:E dünyada yerine tekrar yapıtır. 
: Şayed Petro dürü1t, akai olsaydı, -: bu aak.aUarı tehdidle, bağıra çağıra ko-
5 parNydı daha az korkunç olurdu ... Fa
:E kat aadece sadece gillümacmekle ikti
: fa ediyor, Anlaşılma% ve yabancı, aan--: ki bUabiltün bafka bir adam olmuşcuı-
:E na, inanın yüreğini.buz gibi dondura
E rak glilüm1üyordu ... -: Muanın bir ki>fHiooe bir ihtiyar, 

da 
· d" o ·· ·· N t ı· hibi adamlar Duma diyakları kendi a- : 

nın ° sına gır ı... nu optu. a a ı- ralarına avdet etmi• olan hükümdarı = 
ya' da ağlamağa başladı. Çar, vakarlı, :r 
ciddi idi ... Yanakları titriyordu .•. Bı- selimlamağa titab ediyorlardı. Med· 

Katerina tuğyan Hncmnda Petroyu uyandırıyor 
- telif içinde aakalaız yüzleri sabunla-

yıp tıra.§ ediyordu ... Böylece küçülen 
boyarm utanılacak kadar çıplak kalan 
çehre4ıini, çocukça, bir ifffiizazla ağzı 
büzülerek seyretmesi için bir de ayna 
tutuyordu, melun... Sarhoı olanlar, 
kaybettikleri aakalları için orada, ma
sanın önünde göz y-.ları döküyorlar
dı ... Herketı biribirini ancak elbieeain
den tanıyordu: Baş kumandan Şein, 
boyar Treokurof, prenelerden Dolgo
ruki, Belo.elski, Meçielatıki, hep bu 
halde idiler. Çar, matr~ yanağı iki 
parmağı arasında ııkarak : 

yıklarını bükmüştü. Kül rengi, acaip halde toplanmış olan kalabalık arasın
bir kaftan giymişti. Cebinden bir men- dan kendilerine yol açarak kaygı ile 
dil, bir çubuk görünüyordu. Ayakla- soruyorlardı: "Keyfi nasıl? ... , acaib 
rında kocaman, yabancı memleketlere · bir gülümseme ile cevab veriliyordu : 
mahsua çizmeler vardı... Neşcliıdir, çar ... , 

- Abtal, sersem, daha neler oldu ? Petro yeni tamir edilmiş büyük bir 
Çabuk anlat.~ salonda, üzeri matralar, bardaklar ve 

- Çar ona "Sevgili kız kardeşim, soğuk yemeklerle dolu uzun bir masa
biricik oğlumu görmek istiyorum" de- nın önünde kabul ediyordu. Güneşin 
di. - Ya öteki ne cevab verdi? - Ona hüzmeleri tütün dumanı bulutlarını 
Aliyoşenka'yı getirtti... aydınlatıyordu. Çarın kılığı rusvari 
Dudakları titremeye başlıyan Eva· değil, acaib görünüyordu: İnce çuha-

okiya mırıldandı : can yabancı biçimde bir kaftan, boy-
- Yılan, bu Nataıka zehirli bir yı- nunda - Kadın elbiselerindeki gibi -

landır. dantelalar, ipek gibi bir peroka, zayıf-
- . .. Sonra, çar, AliyoJenka'yı al- lamı§ yüzüne doğru kıvrık bıyıklar ... 

dı, göğıüne bastırdı, öptü, okfadı ve Durutun da bile bir yabancılık vardı. 
nihayet yere bırakıp yabancı ,apkası- Deve tüyü çoraplı baçaklarından biri· 
nı iyice batına yerle9tirirken "Geceyi ni maNnm altına bülanüştü. 

Uzun kürkler giyinen, sakallarını 
ileri doğru uzatan, gözleri şaşkın ba· 
kan ziyaretçiler rütbeleri sıraaiyle 
yaklaşıyor, selamlıyorlardı : Ancak, 
yere alın koydukları veya belleriM 
kadar iğildikleri esnada farkediyorlar 
dı ki iki mürted cüce, Tomas ile Siye· 
ka, ellerinde koyun kırpmağa mahıu• 
kocaman makaslar tutuyorlardı. 

Petro, selim aldıktan sonra, ziyaret
çilerden bazılarını öperken yukarı kal
dırıyor, diğer bazılarının srtlarnı eh· 
babça okşıyor, ve her birine neşe için
de şöyle diyordu : 

- Aman Allahım, bu ne biçim sa
kal 1 Avrupada böyle sakallarla alay e
diyorlar ... Bu toplantı münasebetiyle 
onu biraz bana emanet et. .• 

Biyar prenı, voyvoda - genç veya 
ihtiyar - oracıkta, tatkın, kollarını a
çıp kalıyordu ... Tomas ve Siyeka, a
yaklarının ucuna basa basa uzanıp 

itina ile taranmıı sakalları kesiyor
lardı. Geçmiş zamanların ihtişamı ça
rın ayakları dibine dü~üyordu. Sakalı 
kırpılan boyar sesini çıkarmadan yü
zünü örtüyor, fakat bizzat çar, kendi 
elleriyle ona, ağzına kadar bUberli 
vodka ile dolu büyük bir bardak uza
tıyor : 

- U.zun yıllar ya~ız temennisi 
ile bunu sihatimize iç, diyordu. S.m
son'un da saçları kesilmişti... (Petro, 
gözkri parlayarak mayctine dönüp 
parmağını kaldırıyordu: (Bu adetin 

,menıei nedir? her halde, kadınları için 

- Şimdi imparator sarayına dahi gi
debilirsiniz, diyordu ... 

Petro akfam yemeğine Lö For'a git· 
ti. "Aziz dost" Franç o gün öğle üzeri 
uyanmış, ve altın yaldızlı derilerle dö
şenmiş olan geniş yatak odasında, es
neye eıneye, bir ayn.anın ka11ıaına geç· 

mişti. U~klar onu giydirmek, pudra· 
lamak ve saçlarını kıvırmak için etra· 
fında pervaneler gibi dönüyorlardı. 
Hamburgdan getirilmiş olan biri er• 
kek, biri kadın iki cüce, halının üze
rinde oynaşarak onu eğlendiriyorlar· 
dı. Kahya, ahırlar emiri, daire müdü· 
rü, muhafızları komutanı bir kÖfe~ 
ihtiramkir duruyorlardı. Petro içeri 
gidri. Lö For'un ayağa kalkmaması i· 
çin omuzlarına basarken ona aynada 
baktı. 

- Onların yapm!l oldukları tahki• 
kat değil, bir eğlence, ve ihmalleri ife 
canice bir şeydir... Şein bana demi&ı 
hepsini anlattı. Abdal suikaedin ip u• 
cunu eline geçirmiş olduğunu anlaını-' 
yor. Streliç Falalecf, idam sephuı.,. 
götürüldüğü zaman bağırmış: "Tur· 
nayı yuttunuz ama di~eri kaldı ... " 

Lö For aynada Petronun vahşi, Jc#• 
rarmış gözlerini görüyordu. Baıın' 
çevirerek herkesin dı~rı çıkmasını 
emretti... 

- Franç kılçrk çekilip çıkarılama· 
dı. Boyarların sakallarını traş ettirif• 
ken içim içime sığmıyordu. Ah bu 11:a· 
na susamış çekirge sürüsü ı... Hepsini, 
ama hepsini biliyorlar. Fakat susuyor· 
lar, ağızlarını bile açmıyorlar... sıı 
alelade bir ihtilal değildi. Streliçleri" 
istedikleri karılarının yanına dön• 
mek değildi... Burada ne korku'1Ç 
şeyler hazırlanıyordu!.. Devlet top· 
tan kangran olmuştur.. Çürüınilf 

(Sonu var) 
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ğ dda ttirkçe Gı•cfik" "°' bayran11 Çocuk odası 

~ ı•wl• ,.. ..... oda ,...__ .................. w-
..... ,lllilkıia .............. --- :ra ............. ,.... • 
.. aı• kMll w ah, ........ DaldN> a. oh· .... ··~··..,. ~ B atdad ıece hayatına en çok 
......_ lt .. ı••• almalı, ........... 111111141 ?• ........... neti- liyık olan tehirlerden biri-
•hda, t.mia ..... , ı.-luı artık .,& ltı t+ ... ..,....., Çocuk dir. Birçok bilyWr. tehirlerde, "bir
..._ WS,W. Çoc-hhnla ı...ııik ...... ~ ,... ....--~ çok zamanlar, gece, inl&llı evine b
............ -it-hMislikt• Deri kMar p)am • ıb"le ~alıdır.. panmaya mecbur edecek kadar ao-
&ıehliii. de hl•ia lhtt .......... a. WI J 1 ıı'' .... ..... ...... luk Ye renblz pçer. Kendini gll-
._ .... ....... &lnailcliiinclea- _. ,_ .. .,.. llDlq .... ~ o- sellqtirmek için l>dyuna boyaya 
._. ,,_.. ... .-., ........... p- Mlı Wr ••ıP •·• Wle fOCIUkla müracaata mecbur kalan kadmlar 
brtd•ı • ltatka, içecekl.i lilltl .. ,.._ Wr .... ~ öte- sibi birçok tehirler de ıun! tedbir
._. laelderi itile ltill......._ kitim- ldlelta .. •*' Wr-.,. > s• ha- lerle kendilerini ııığa boğarak ha-
... Mali}wlar. ma ı91ı•llr.. yatiyet baanmak ft alaka çekmek 

Falrat ltir ~ :ratblı CMIMa 'lı U, --••••? Yalam bir lıterler. Baidad. bunlarm hepmn-
onclan bafka daha kaç kiti ,.atahi- matfalda ltlr od~~ lhaNt k8,. • den miiıtapidir. H• pce.18k yil
lir? Küçük çocuk ,..buz ,.atama., YİDİ tuaYY111' edinia "-0_ tek ~ada zünde bir iyin vardır. Orada her 
fÜpheaiz annea ,.ahad .. ...... ,... ..... çocukla butün ailenıin yıldız, en az, fimaldeki memleket
&J'IU od~a, fakat a,n kar,o(ada, Wr odada ,.attıinu dütününüz. Son- lerde en açık havalarda parlayan 
n•ecak. Bab.11 sece pc1lk atı..a- ra da, köJ' eYleriaia çok defa ~ çoban yıldızı, kutub yılduı gibi en 
DIMlua ifkaı.üne amaeai oc111....a. •MI en daraclk apartmaalardan aeçme yılcbslar kadir padar. 
bir hiametçi J'•bnr bafka çocaklar ilaha fena prtlarda olduiunu unuL lki ıeneden fula Londrada kalıp 
Tana onlarda ~ 1r.ar•e1ı..m• m&J'IUUS. K~lü kaclm A9lk havalar- dönerken; biru yol yorpnluiunu 
od.,mda ~ar. sa.in laMll: to- ela reni dolaia ~ .. ötekilerle gideripte Brükıelde ıece vakti, ıo
-taa yattıfı odada clalaa Wr çokla- ........_., tarla,.. sötlne Wle, J'ai· kağa ilk ayak butıiım zaman, gCS-
1'1 htınlabilir... marlu n karlı palerde, kıt meYÜ- te bakmaktan yeri Ye tehri göre-

Bir alman Mlrimi merak etmit. minin una secelerinde çocuktan- memiıtim diyebilirim. Yıldızlar, ba
~ aılee .. ...,. • ._ bat- nm hepalyle o tek odada kapalı ka- na bir fehrlylnl hatırlatıyor; meb
~ kaç kiti ,.atbfma söre çocukla- lacaktır. tab, gözilmü alıyordu. Senenin 
._ tHtl-i - wıltit pldılan Ye ne Yattl-ucla ltltla nüfw dört- yarıımdan fula ıünde giineıini bi
~ ,.._.,. batlad•lanu U&f- t• &çiatla sipcl..mi tefkil eclen le ıiller arasında bir kırmızı klğıd 
........ lltMiltik toplMDlf. Bir çoe11- köy).._. fOC'lldanm DDl'lllal ve fenermiı gibi c8zlerlm kamaııııa-
~ ~lit ; 1 . z; • ~ . '~~~...! aail-• :ıail~ .1t1:!~k1~ ~ k4!· dan ıeyrettliiBm ~tlma11,. memt1eke-
._ .-: aa11m• en •1'• a1amet...-. o - ..... .... -. ur .... , tinden ıonra rÜ&•e ın gecea ba-
ti~ kalabalık odaların ço- o nde de, her ..,..._ önce, hir ço- na bu teıiri yapana...oradan birden, 
._ l&fhfı herine - tlolayıü,.Je ak oc1 ... lbml. bir tayyare ile Bağdad'm gecesine 
~ek.tin ı.tikbaldeki aaflıtma G. A. plaeydim, kim bilir naııl taıırır, 
- telİl'lai anlamak için bundan l,.i ------------ nuıl göte dalar kalırdım.. 
Yaaata olamaz. lıte; Bağdadda, gece, inunı bay-

lllda, ~elit çıkarma sama- lece uyuklamaktan alıkoyan, bir 
as. Normal olarak çocataa elitleri Ev Kadınına ıeyler yapmaya, bir ıeyler ıörmeye 
•İlla78t •ldzlncl aya tloira çıkar. ıevkeden bir kaynaf!D&, bir yuıp 
Ya1mz ....ı.;,.a. •lr odacla :rat.. Reçeteler parlama, bir umup bekleme, bir bay-
tocaldarclaa ylzcle elll ,.disl difle- ıın davet zamanıdır. 
tlıai normal samencla çıkan,or. Ço- Baidad'da sarb anlamında ıece 
.... Mumda keaclilinclen batka Mürdüm eri§i reçeli bayatı yeni yeni bqlamaktadır. Bir 
lld kiti yatana normal samanda elit- kaç varyete yerinde prk danıları-
leriııü pbnaata bqlayan 90Calda• 111--....ı nm -nuıda en yeni numaralar da 
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......... k here, :ralam ~-- .... Neeli 
l'lll J'ibcle aaymm yuacajlm: 36,1, 
32, 31, 30,1. 11.4. Oclua fDO'lkla ,,,,,,. .... , 
birlikte eekiz kiti bulan_... ,;la 90- l ldle Jdlsm& ..... l ldlo ....... 
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- Btltiln buDlar benim .._riJD ol- 1111 
~ yapalıDJftl~ eledi, b&d•yt kar- 8Snlfet --..•••• bılaiu t..n.u,. 
detimlD ölUmUJıden IOftra 81readl& attırmak .... ,..._.. h'mll 
47.Iardanberl bir Ticdan azaba Sektlii- a!.:.!~be== 1 'iti: Can a1-
ııi biliyordum. fUıat Hbebindeıa babe- - Demek bu b&dlaeyl meydana çı-
riaı yoktu. kar-. Blen'lıa ..._mm bltırwm 
laaUntı kesti. •e kaim " mahna lekelemekten b1f1ra bir tefe ~ 

bft .. le lJiYe etti : • tak 
-ömrtmtln IOftUD8 kadar bunu bil- - lket, bu ıili" bana kal'fl kulla-

llleaıeyi tercih ederim, kardqlm il&• Dameaanıu. VllJm'e pllnce, o ... bl
IQıaalu ve merd bir adamdı..· kime oWı doltlup ~elen bu ~ 

- Neden ıaunu yapmaya ruı ~Wu 1 ille oMalt OlmuftU. Bir defa ı.a...ı.k 
- ÇUnlril bu kadın ona f&llt&J ,.,_ yap~ eoera aruk prl d8nmek 
~ Oliv'in ınuisiııi tetkik etml,.ı lmklnnıı da bn1-nalldı. .._n Ollv 
illa Ollun mu.rif •• yünils oldulun• ~Y*ı. tamarhaneye a~ldılt saman 
6t~ir H&Jdm ona tutıal- alrlt meieblli'lne tarmmerı llhib ••· 
lllaJıt &afletiDdt ~uomu• Berüerce IUcU. llmdl ._ tarmwn delidir. 
blr 8eyahat ~· Kadmm eliııdı - On alta 1ene tımarhanede kaldık-
~ iepat .-C.k deliller ftl1IUI. Va- ~kim dayuuıMlir Jd. 
ıl1etı &midab cörerek o auretle hare- : 
llıet ltaıi .. OUY Klayton bir rezalet çı- - vua •aaı, fQk .... oldu. 
~ onun iatlllbalini ye yuvumı dedL Kedına tok lyt baktılar, dolrau 
)'~ta aerre kadar tereddtid etmn- ba cU... ...... JWk clolna ol
ili. llaıbuki snalb Jr.ardetİID aile baba- IDU: 
tıl1dl. Diıt&nGa bByle bir llbDdal o- Bıru 4un!~ eoara Uin etti : 
...._ lslıı ne fellket olacakt1• itte bu - B1eDin Mltta 1"iİdlıdlD biberi 

"" ....... ,.. 7 ..... 
dyatıOlmmli1t ... 

................ 10-15 .. 
pçe.:-Wwp~ ...... 
__.. tü•• en 'bGJa w d• ................ ..,. ..... 
..tel Olmatr I._ WmıB11 Qul'Jl 
klrala)'ID ~ ardltltri lftlpa. ... 
faıetlmbla " .......... 1 .... 
tinin ıa.terdili yakın a1lb Ye ko
laylık aayesinde d6rt - bet ab için
de huırhklarmı bitirerek t..,.ille
rini vermeye batladı. 

Sadece, dost memlekette tlirkçe 
bilen tilrk d01tlaruıa yeni Türkçe
yi hareketli bir hava içinde tad
dırmak albl dlirilt " açık bir mak
aadla hareket eden heyetin ıeçtlll 
plyealerln çofu vodvlllerdL Hepai 
bu rollerini memlekltlml.te defa
larca oynamlflar, delaemlt't'er" 
takdir ldUmlt'enll • •• ~ her· 
at. rellala " ..... ....., 16-
rilnll~u. Jlallad'dll ,..SlllP bl-

Türk pnçlifi sünlerdea beri ı... 
.........,. ba,ramım J'U'lll kati.,.. 
caılıtur. 

tel],siller =~~ ..... ..a- tellaz ı klllDlllak -
.. _ _..,_..,, taa-: 19 mayıs, A.tatirk-&n Sam-

Mada Anadolu topraima •J'ak ....._ 

,.._ p8p Baldadda - lrwlilerl- - ile ....... elaa .... llrk ibti* _. u ala llattl bana .,.ıldan IUWa nilaa,ebis ahıldua ltakaa 
n' a,I Wr lleYi mibrab n ld1nO kapıudll'. Ve, on doku .-ne nel ita 
..._ ... ._-nmubddea---. _...._._... ....,_.._ 
prUDrlerlM " ı&r,O.isHUeriae laf'ia w-i, en ildi ....... .... 
_,... olnaJutlaruıı .. ,........_ ~ Wr ft ............ ..... 

....... cllttlnce iflncle, AnUra s. N11tb app ilk .. ,.,._. ..._ 
utistledDi bir Baldad ulaneainde. rua: O ani• ..a- sual ·ı, 

IDlf terkleri. tlrq.,l çoktanbtrl l- o,...&ldan temlil bir YodYil de ol- ıartlan alır ltir mülarek• imu1• -
tl.......,.ı tlrk ......._.,.. w a- -. aedrlerinl kıran Pramete'yi mq; m,illet YGI&• n füir; ---
nalumclan birW terk ola a-ıJe- o,...-Janmt sibi. &bdellk tell- Wreti amaml ........ ıiiriilcleniı o-
rl, ba ...-nde tuhaflıklara " r1n e.tln411. bir ayn tntn. " ta- lualar ancak caalanm kwtarmak 
n~ atll6p dururken birden •..a.ı• MJftdlyordum.. Piyeate 1sa,.,... ile birer birer kqm..ıar: 
tlrq.,l lfitmelde içlenmit n ık- •Jn bir fikri nya hamleyi propa- tahtından " tabamdan bafka Wr 
leri JaPlmll &lrftltlmUa: olu,or- pnda etm119 ne 16- ..-; da- ~ dltf,_.,_ lıı....._ •-ı-• 
clu. Harlcl,. " lıbulf Veslrleri lla on bet Jinnl yıl nel. Wmla er- Mtia W...t .tipm•ı --..nal-
hemen laer tılm9He .. idiler; birlaıç Dk bir uellada 10kaia çıktılı -- ...... am., ........ •w ı t••; ,_ 
mebul" ı,an uuı da her amen man, biribirllrinin karüti de olla- ,_ ~-. igall9ris ti ••sata 
in aırada a&lntl,orlar ye pl,_ıa.. ler, hlldimet kuvvetleri mGclabele ~--11 bmift ..... Dl I ., •• 

ri en ince atikte n nlanalarma lra- eclm bir imparatorlufun enbsı Ge- a. Mle-.-u.. .._....,. . 
dar alakayla " takdirle ta1db edl- tinde bildi ıuur ft lltllrMllal t.. nas. Atıaliirk, ba kw ..... tak Wl'-

70rlardı; • çok belenilen piyea. len lkl millet. ........ lradm ft er- bk o ..... 19 -J'llt& __.... ilaliW 
"Afecan.. oldu; •&emaon" daki aa- bklı bir ..... • -sık &idi" b-~ altmda •:cfwlri pmı' 
nat kudreti ele ı&ddelerin 16rin· fa ......ı.rmı tmmil ediJ'Of Yeya türk vatanmı ~ • 
den kaçmadı... aeyrediyordu... Baldad'daJd bu ula- _ 19 ...,..._ AMR k •• --

Yeni tilrkçeıılıı, artık ukiden neyi esiri, ıerl ve çarpık telakklle- t• .. ,,.7_ 
tUrkçe konupnlarca biç anlafıla- rin Uatlklde yilalelen &Jf 1* te _ ...... T...,. 
mı)'BCÜ kadar deiltmlt. '-fkalat- ileri bir mer _,41aru &llıl allw- _, & md ah••lr. 

1 lslll 
iDii olcluiu pldlnde prplk Ye cahil mi • 95.,..._ ft lllıtall? d. 

propapndaya Adeta inanmıt ve mü· dan tama ide,....., .... ,. Ba ..&ıa ..... __. ....... 
teeair olmuı ıörilnen Baidad tiirk· ICOlllf'I ft 41ı11t mır' .. ıde ıık - Fabl .J'abuz AaNhhrıa .... 
se bilenleri, bialerle kOUflUktan .. kllttlr ter lan , ' "Ul mel• tlaiil. Mitüa t·•mlr!::+ ...... 
piyealerimisi alrclGktea, fiirleriml- ~ w llR-•• ._ ti.Jatıo mit oW.Jda..- taMklnlk ılliı: ıle 
zl dinledikten ıonra, türkçenin na- dlntltlacle. Jra1an ...... alı..-. a-ı"nil elaa .Aıtdirlc s-ı s ..-
ııl ıene eski ve kll kaynülaruı- ftderi " aalllaı,.tH ı' ' lJle kMak,.. aw,. t i; 'W 
dan ailsillüp ıelen fakat alttikçe bir defa daha .._...,., lılr tela nııealdl. 
berrak1apn, durulan n ıelltm. l- düa taMlk e411,..ni- a..- oa ..,._, ,..._ .._. 
,ına bir dil olmakta dena ettlli- 1m1s, .W ,. ...... ..,_ iW • ..... 
nl ıarerek sevindiler. -----------~-•fabl a-..lilsiai Melürk s•ı''tlr 

eenub kımlfu " c1oet1ar ..... ,e- Pa ._ bilip ...w.n ı..- IMJ'•c•••--
• ....... •etri7atamn ..... it· la .... •·h•. .... • .... -

IM•ı&ı.:9Y'tler~---- eecRıliler al• -.f -· ollqw ı 
.... •n~s~· ı ı led '•• •-h .. t- ••••dcııft liirll•••r.,._ .. 
-t d ..... _. ... '9lriD t 3t lw ........ ,] • 
Hl 5 da, .eiJAlııe U • ., .... ft ..... ,Hi lf •• ,.. ••7 tiirlı --1:JU1 & • li ---t . - 'ı.. .; .. 7 7 ...., ... tul-- , ... ,... -w~ ... ,, ....; 
.-ekte4lr; 7uıı.- Dagdad, ıllr~c- .....:..; ül.W, ,,,.,_,,. N --..ı_ 
y1 btr.bütün unutacaktır.. ,_.., __. 

faa etmektir.,, Tiyatroya meraklı ft tahne isti-
...._, bealemek içbt gırpman CıDSlik " ..,... ....,.. -, Na-
btf..atı Bai .. dlı a-s. Afti w Er- tirk'in ita. ~ hİf Wr..,.. Il-
ı' ........ dla ....... eld.ı.r: ili --·,ıuık bMr..,. _.neti-
...... ,. .. ~ aalme bemle " ....._ • •n'•fa "vMafii ol. dsilaa _.._. .. ~... ..... ...-. .. te•r•••· ..._ ~ 
.....,... ~· .... t aldılllr, iııar- -1.: .ı_!-._ -L-&I! &.fL.t •D•liJiiLhb 
..... - ı.n.ı lflnde ,.ra k Bir ... Wta - .. ı ı=ı• l6 ...... ---~ - ·-·---
•..W tattılar. Bir st1n 1nı1ıtia m- ldlmJt mı k ' " 9J•a .. ıı• al9D Ona ~ olmaia •atli1Va ...... • 
... ... ~,. .. .ant lnail°l ı ................ ~ ....... . 
bal•m hlmr uim " ..,.....,..._ itin....._ llltd-- 11 ı nıl• beri 
...... • a-cıert ~ ..,.. 'ıl rlulıılM ~r ıtedv • 
ra•ı.ı.r olar da IJuı tirit lll'tl9tle- Kal eQWae ....-. eMHlk eı1u 
dala t91lrlerinl mtltôede- ederler· 111iıtls, ftlldJle ırr.n.._ wı,ilr lal
• ltaPI Rıza " •bclltlannm 911 ldlmdarlarmm yapm1t oldııWJm ,_ • 
deki Baldad 1eyahatiai hatır-.- lmtir. Odmr,..,... ~ 1ı1r defer 
bdırlar. tapyan ..,.ıarıa tefrit" tezyin ..U

K aç ıece, temsil bittikten IOll· 

ra Dide'nin kenarmdaki blr 
yoldan Aaml~e Ye K.hımlye ca
mllninla bbbe1er1al sena• bc1ar 
~ IMtlerde, flyle ..... 
nWltıa: 

.. Şu lnwmJart bir doirulaalar da 
içtibad Ye teflir diye yd1arca en a
lır kiSeteklerle bailayıp bir adım 
iterl~ altkoyduldarı prk 
siluılyetlerinin ıimdild UJ81Uk: 
u.d ... tarblı tuehUrleriyle, Aııb-

miftir. 11..ı&. lmelip için bamdan. 1-ir, 17 (A.A.)-11 Jm.78 .,. 
mıt olan odalaııı1an birinde Mari Antu• tenliklerine iftidk e.u e.N felt
anet'in .... nı Yll'dır. Xnı. hazır- rimU erkek lileal atletltriadta ll llDI 
1ammt alna bllroda Napoleon•a llid bir .......... qn.ea Kmml ..... 
,... lllllUr ftdır. baw. bu Hbshlri tnale ~ ... 

Ba sl,ret mhıtebettyle Pulee bir reket ftlllitl"...Ur. 

90k meralddann ıelmal bekle•ııııekte- ------------
dfr. hnun için, bir~ elJenoeler _. 
tiler terttb edilmektedir. ' • 

Parla. lnantere bal " laraJltlel 
nln ıdyaretlnt ..Ue ederek JePJ'enl .,h 
moda ortaya atacaktır. ParleB bc!ınlar 
...... lnrnl ........ twaht1e ..... 

diye merak içindedirler. 167JeaclllfM 
cfSre, lmallçe tac sfyme IDOAllmlade 
taktıp e1mularmı birlikte ıetm.ü • 
tir; battl larallık hubıninin en c1ejer
li mGcevheri oJan ıtlhfnur e1muı da bu 
mtk:e.tıerler anmnda bulunacaitır. 
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Adana nasıl eğleniyor? 
Portakal bahçeleri ve Seyhan 
kıydarı çok kalabahk tophyor 

Adanada çeıitli 
eğlence yerleri var 
Adana, (Hususi) - Yazın Adananın eğlence yer

leri o kadar çok ki... insan bir mevsim boyunca her 
tatil günü bir çeşni değiştirse gene hepsinden ayrı 
ayrı hisse ala~z. Hafta tatillerinde Adanalıyı eğ
lendirecek öyle güzel yerler var ki. .. buralar doyum· 
suz birer neşe kaynağıdır. 
Şimdi zümrüd gibi yeşil portakal bahçelerinin ko

yu gölgeliklerindeki aile toplantıları müstesna birer 
neıe yuvasıdır. 

* Akşam Üzerleri saat 17 den itibaren dolan mezbaha 
parkında, temiz servisli masalarda buz gibi, bir bira 
içmek, günün bütün yorgunluklarını gideriyor. 
Onbeş gün sonra üzüm. kiraz, portakal ve muzları 

aynı tabakta buz kristallerine karışmış bir halde ma-
aanızda görmek ve yemek için Adana- f p kal Jal 
ya gelmek kafidir. ı:orta · 

Seyhan kıyısında an araaıncla 
Artık Seyhan kıyısında benzersiz ve parkta genç 

bir ilem başladı. kızlar 
lki bin kişilik müzikli nefis bir yaz ""'"""'""-

Aatalyada 

Dört kocalı 
bir kadın 

Antalya (Hususi muhabirimiz
den) - Antalya vilayetine bağ
lı Çakırlar köyünde bir kadm, 
medeni kanundan evel dini ni
kahla birisiyle evleniyor. Me
deni kanun çıkınca resmen biri
siyle daha akd yaparak evleni
yor. 

Bu sırada kocasının yanından ayrı
larak civar bir köyden diğer bir erkek
le gidiyor. Orada metres hayatı yaşar
ken bir çocuğu oluyor. Bu esnada giz
li nüfuz yazımı hakkında 2330 numa
ralı kanun mucibince metreg yaşadığı 
adamla evlenme defterine kaydedili
yor. Dört kocalı kadın bundan sonra 
~kabir erkeğe daha varıyor. Bundan 
da bir çocuğu oluyor. 

Şimdi bu kadının birinci, ikinci ve 
üçüncü kocaları arada paylaşama

maktadırlar. Llkin dördüncü koca da 
hak iddia ediyor. 

Antalya nüfus müdürlüğü, dört ko
calı kadının son üç evlenmesinin bo
zulma~ını salahiyetli makama bildir
mi,tir. 

BuT.ad.a Setba,ı köprüsü 

Bursaya seyyah çekmek 
için yeni kararlar ahndı 

Bursa seyahati kolaylaştı 
Bursa, (Hususi) - Haziran batı Bursanın ziyaret mevs.imi ol

duğu halde bu yıl yurdun her tarafından daha nisan ortalarında 
buraya akın batladı. Bu akına biraz da belediyemizin ilk defa 
olarak açtığı panayır amil oldu. Bursa belediyesi, Panayır devam 
ettiği müddetçe şehir otelleriyle, kaplıcaları ve lokantalarında, 

bahçesi, onun yanında 400 kişilik bir 
gazino, sağlı sollu birer dansiğ ve ge
ne biraz ötede bir yazlık sinemayı 
göz önüne getirirseniz, Seyhan kıyı
arnda gece alemi kurulmuş bir neşe 
diyarı tanımış olacaksınız. 

Edirne • İstanbul Ge(en seneki 
bölgeler arası 

koıulan 

nakil vasıtalarında halka yüzde yi- 'tşamları Mudanyaya dönecektir. 
mi tenzilat yaptırdı. Otelciler, h;; J .udanya - Bursa yolculuğunu oto
mamcılar ve lokantacılarla mutabık büsler temin edeceklerdir. Otobüscü
kalan belediye, bu tenzilatlı tarifeyi ler aralarında bir birlik yapmışlardır, 
gerek hariçten gelenler gerek Bursa- bu birlik tek bir elden idare edilecek 
lılar için bütün yaz müddetince her ve otobüs biletleri istendiği zaman 
pazar günü tatbik ettirecektir. Diğer vapurdan da tedarik olunabilecektir. 
taraftan belediye; Bursanın turizm Cumartesi ve pazar günleri ıçın 
bakımından gittikçe artan ehemiyeti- hususi seferler yapılacaktır. Böylece 
ni göz önüne alarak otelleri temiz ve lstanbuldaki iş güç sahihlerinin haf-

Bir arada bulunan bu kadar çeşidlı 
müziğin bir hercümerç doğuracağı 
hatıra gelir; fakat bu, böyle değildir. 
Çünkü, gazinodaki alafranga müzik, 
bira.z ötedeki alaturka saz, sağlı sollu 
barlardaki caz ve daha ötedeki sine
manın hoperlörü fasılalarla harekete 
geçer. 

bisiklet koıulan 

Cirit oyunları 
Her pazar öğleden sonra ıtadyom 

binlerce halkı oraya toplamaktadır. 
Halkevi tarafından tertip edilmekte 
olan cirit oyunları bütün mevsim de
ftlll etmektedir. 

Atatürk parkı 
Bilhassa Atatürk parıında ve bu 

park önünden geçen -fal~ yol4a, alıt

f8Jllları, iğne atsanız yere düşmiyecek 
kadar kalabalık vardır. 

* Şehrin dışında bulunan ziraat lise
si bahçesine de halk büyük bir rağbet 
göateriyor. Burası da çok kalabalık 
oluyor. Pazar günleri yüzlerce aile 
daha sabahdan itibaren yemekleriyle 
giderek, güneş batıncaya kadar bura
da kalıyorlar. 

Çam, hurma ve muz ağaçlarının bü
tün güzelliklerini bu bahçede görmek 
kabildir. 

Şehir •taılyomuncla 
Şehir ıtadyomu da, hemen her haf

ta yapılan futbol maçları dolayısiyle 
oldukça kalabalık topluyor. 

Adananm eğlence yerleri yalnız 

bu hudud içinde olmakla kalmıyor: 
Karatq plajı, bağlar, yakın yaylalar 
pazar günleri dolup boplıyor. 

Hafta tatillerinde plaja, bağlara, 
yaylalara gidip gelmek oldukça mas
raflıdır. Bunun için orta halliler da
ha ziyade Adana içindeki gezinti yer
lerini tercih ediyor. - Nihad Tangü
n~r. 

Buna cla otomobıl 
bir adamı öldürdü 

Bursa, (Hususi) -Muradiyede ipek 
li kumaş fabrikası müdürünün fabrika 
bahçesinde durmakta olan hususi oto
mobili, arazi meyilli olduğu için kendi 
kendine harekete geçmiş ve a§ağıya 
doğru yuvarlanmağa başlamıştır. Bu 
esnada 30 metre ilerde çalışmakta olan 
bir bahçıvana çarpmıı ve zavallı ada -
mı ezmiştir. Otomobil adamcağızın kal 
bi üstünden geçmiş ve derhal öldür
müştür. 

Müddeiumumilik tahkikat vapmak
tadır. 

Feci bir kaza 
Safranbolu, (Husu.si) - Başköy ilk 

okulunda feci bir kaza olmu,, bir mü
samere provasında bir çocuk kaza ile 
arkadaşını öldürmüştür. Çocuklar mu
allimleri bulunmadığı bir sırada prova 
yapmak istemişler, piyes icabı bir de 
tüfek tedarik etmişlerdir. Kaza bu yüz
den ~tır. 

Edirne, (Husu
si) - Türk spor 
kurumu bisiklet 
federasyonun u n 
tertip ettiği 560 
kilometrelik bü
yük yarış, 19 ma
yıs günü başhya
caktır. Müsaba
kaya, bir çok şe
hirlerWıizden o
tuz bisikletçi i~-
.. ı ..... ı. ... .ı**"-.ı...;r: 

'r.\üaabQa. Er 
dirne - btanbul 
asfalt yolu üze
rinde yapılacak
tır. Müsabakaya 
1stanbuldan baş
lanacak ve ilk 
merhale Edirne 
olacaktır. Ertesi 
gün de Edirne
den 1stanbula dö
nülecektir. Her 
bölgeden gelecek 
ajanlar, otomo
billerle müsaba
kayı takib ede
ceklerdir. 

Bisiklet federasyonunun oldukça 
büyük bir masraf ihtiyar ederek ter
tib eylediği bu müsabaka, Türkiyenin 
her tarafında alaka ile karıılanmıı 

muhtelif bölgelerde sekiz hafta süren 
koşular yapılmış ve şampiyonlar ay
rılmıştır. 

Şehirler arası bisiklet yarışında, E-
dirnenin meşhur bisikletçisi Cihad da 

kopcaktır. 

Samsundan bir •• •• •• gorunus 

·---- -. -------

Usak ve 

i modern bir fekle sokmaya çalışmak- ta tatillerini adada geçirir gibi Bur .. 
tadır, gene turistlerin rahatça seya- sada dahi geçirmeleri imkanı temin 
hatlarını temin maksadiyle otobüscü- edilmiş bulunacaktır. Mudanya şose
lere yeni otobüsler yaptırmıştır. si vilayetçe asfalt olarak yaptırılacak-

Belediyenin tuttuğu istatistiğe gö- tır. Şose iki senede asfalt yapılacak
re: Nisan ayı içinde şehrimize muh- tır. İn~ta en bozuk kısımdan baş
tclif eruplar halinde 2000 den f:ul:> lanmı~tır. Bursa belediyesi; en çok 
ecneın ı.t:yyan ~eımı~ur, ..ı:u mayııda 0~Y ya. uu t>" .. P 6'-!r••&• J ~:ı·· ------· 
bir alman vapuriyle yeniden 400 ıey- ne parke döşemeye başlamıştır. Şim
yahın Mudanyaya çıkarak Bursaya diye kadar kaldırım halinde bırakıl
gelecekleri, 8 haziranda da diğer bir mış olan bu yolun parkelenmesi hazi-____... .. .-. • . .. .. • _ ., ·--...l- L!A--... 1 • .__:. '11 •• ın.,. AT 4 c:' 

ği buraya haber verilmiştir. 
Almanyada yeni yaptırılan Trak M 1 k H 1 

vapurunun Mudanya hattına tahsisi; em e e en manzara if: 
bu yıl Bursaya gelip gitmeyi hem 
kolaylaştırmış hem de süratlendirmiş Saimbeyli kazOSI 
olacaktır. Bu vapurun bu hatta tahsi
si tehrimizde büyük bir sevinç doğur
muş ve Marmara turizm bölgesinin 
en tabii bir kutbu olan Bursanın bu 
suretle turizm bakımından inkişafına 
hizmet edilmiştir. 

Trak vapuru için Deniz Yolları ida
resi tarafından Bursa vilayetiyle mu
tabık kalınarak gi:zel bir tarife yapıl
mııtır. Bu tarifeye göre: Vapur her 
sabah Mudanyadan !stanbula gidecek, 

Elazığ da spor 

nasd bir yerdir? 
Adana ( Husuıi) - Çukurova

nın timal hudud~nda kurulmut 
olan "Saimbeyli,, kazası havaaı 
ve ıuyu itibariyle, Adana kaza-
larının en değerlisidir. Saimbey
linin her tarafı tabiat güzeitji 
ile süslüdür. 

Çukurovanm diğer kazalarına nie
betle, Saimbcylinin ihracat bakımın
dan pek o kadar ehemiyeti yoktur. 
Kasaba bölgesinin istihsal maddeleri 
ancak, dahili istihlaki temin etmehe
dir. Esasen küçük bünyeli olan bu 
kasaba, diğer cephelerinde ileri bir 
safta değildir. Şunu tekrar etmeli ki 
Saimbeyli, hava ve su itibariyle ve bil 
hassa av ve sığır hayvanatı bakırmn
dan hususi bir ehemiyet taşıyor. 

Birkaç yıl içinde kazada bazı yeni
likler yapılmıştır. Viiayet merkezin
den başlayarak Kozan, Feke, Ye Ka
dirliden geçen 240 kilometrelik şoee, 
bu yıl içinde Kayserinin Develi kaza
sına bağlanacaktır. Bu yol üzerinde 
bulunan birçok köprü ve menfezler 
geçen sene tamir edildiği gibi bu ec
ne de noksanlar ikmal edilecektir. Ay 
nı zamanda nahiyeleri ve köyleri bi
ribirine ve kazaya bağlamak için in
şa edilmekte olan yollar önümüzdellİ 
yıl ikmal edilecektir. 

Saimbeyli belediyesinin büdcesi 
(1550) liradır. Bu küçük para ile bü
yük işler baprılamıyacağı aşikardır. 
Bunun için, belediye büdce.;nin ço
ğaltılmasına çalışılmaktadır. 

Yukarıda, Uıakta yapılan maçlarda muvaffak olan Uıak gençlerbir
Liii taknnmı, &faiıda Elazığda yapılan 80n maçı kazanan Elazığ spor 
gençlerini sörüyonunuz. 

Kasaba içindeki küçük ahşab köpcü 
ler ve umumi helalar gibi küçük in
şaat yarı belediyenin, yarı halkın mu
avenetiyle yapılmaktadır. 

Bergama ltermesi ayın 

22 sinde başhyacak 
İzmir, 17 (A.A.) - Bir hafta devam 

etmek üzere Bergama kermesi bu aym 
22 ıinde başlıyacaktır. Bergamaya gi· 
decekleri ağırlamak üzere tedbirler a
hnınıftır. Bu eğlencelerde vazife alan 
genç ihtiyar bir çok köylü cirit, kal
kan ve at koşulan için hazırianmııJar
drr. Kermese iştirak edecekler Kozak 
yaylasındaki çamhklarda ve Candarlı 
plajında unutulmaz günler yaşıyacak
lar ve harabeleri de gezeceklerdir. 

lzmircle 
idam 

bir katil 
edildi 

İzmir, 17 (A.A.) - Ma.hkfun olduğu 
ölüm cezası Kamutayca tasvib edilen 
katil Osman bu sabah hükümet meyda
nında asılmıştır. 

Bafrada aile geceleri 

Bafra, (Hususi) - Halkevimiz, haf

tanın tatil gecelerini aile toplantıları -

na tahsis etmiştir. Evin caz talummın 

Şimdiye kadar bir tek lokantası ol
mıyan Saimbeyli geçen ay bir lokan· 
taya kavuşmuştur. Bu suretle memur· 
lar da sıkıntıdan kurtulmuşlardır. 
Şimdi de bir otel teminine çalışıl
maktadır. Çünkü Saimbeyliye gelen 
bir misafir izbe bir kahve köşesinde 
bir tavla kutusunu yastık yaparak ge· 
ceyi geçirmek fecaatiyle başbaşadrr. 

Ni - Ta -

da iştirak ettiği bu toplantılar çok rağ· 
bet bulmaktadır. Nezih, neşeli olarak 
geç vakidCl'e kadar devam etmektedir· 
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General Mariç Anka~ada Lord Svintondon son.ra Lord 
Vayr da vazifesinden çekildi 

Petrol mese•esi 

Meksika • Amerika (Başı 1. inci sayfada) 

hususi vagonla şehrimize geldi. 
General Mariç, yugoslav ve türk 

bayraklariyle donanmış olan Sirkeci 
istasyonunda İstanbul Vali ve Bele
diye Reisi B. Üstündağ, İstanbul ko
tnutanı general Halis Bıyıktay, Mer
kez Komutanı İhsan Ilgaz ve Ussü
bahri komutanı Mahmut Gökbora, 
Yugoslavya general konsolosu ve 
konsoloshane erkanı, matbuat mü
tnessilleri, yugoslav sefiri tarafından 
karşılandı. 
Mızıka yugoslav ve türk istiklal 

marşlarını çaldı, askeri bir kıta ihti
ram resmini yaptı. General Mariç kı
tayı teftiş ettikten sonra dönerek as
keri türkçe "merhaba asker" diye se
lamladı ve kıta "varol" diye mukabele 
etti. 

Müttefik memleket harbiye ve bah
riye nazırı kıtaya kumanda eden su
bayların ellerini sıkmak suretiyle il
tifatta bulundu ve kendisini karşıla
yanlarla beraber garın civarını doldu 
ran büyük bir halk kalabalığının şid
detli alkışları arasında gardan çıkarak 
kendisine tahsis edilen otomobile bi
nip Perapalas oteline gitti. 

Taksim iibide8ine çelenk 
Ôğle vakti Taksim meydanını dol

duran kesif bir kalabalık abideye çe
lenk koyacak olan Yugoslavya Harbi
ye nazırı general Mariç'i beklemekte 
idi. 

Bir bando mızıka ile bir askeri kı
ta abidenin etrafında yarım daire şek
linde mevki almıştı. Misafirimiz ge
neral saat 12,25 de yanında Madam 
M'ariç ve maiyeti erkanı olduğu hal
de otomobil ile abideye geldi. İstan
bul vali muavini, İstanbul komutanı, 
Yugoslavya general konsolosu ve kon
•olosluk erkanı, gazeteciler ve daha 
birçok zevat tarafından karşılandı. 

Halkın alkııl.arı arcuında 

Meydanı dolduran binlerce halk 
kendisini şiddetle alkışladı. General 
İbideye bizzat çelengi koyduktan 
BOnra bandonun çaldığı yugoslav ve 
türk milli marşlarını dinledi. Mütea
kiben abidenin Jıususi defterini irnz:a 
etti. Kendisinden sonra Madam Ma
riç ve maiyetindeki zevat da defteri 
imza ettiler. Muhterem general bin
lerce halkın sürekli ve şiddetli alkış
ları arasınaa ve balkı selamlamak :5u
retiyle mukabelede bulunarak otomo
billerine binip meydandan ayrıldılar. 

General Mariç bugün İstanbul vali
li iıte komutanını ziyaret etmif ve bu 
ziyaretler iade olunmuıtur. 

lıt.anbuldan ayrılıf 

Orgeneral Mariç bu akşam Akay i
daresinin Kalamı' vapuriyle Haydar
pa§:aya geçmiş ve saat 20,53 de hususi 
trenle maiyeti erkim ve mihmandar
lariyle birlikte Ankaraya hareket ey
lemiştir. 
Haydarpaşa istasyonu da Yugoslav 

ve türk bayraklariyle süslenmiş ve 
vaktin geç olmasına rağmen rıhtım 
ve gar büyük bi.r halk kalabalığı ile 
dıolmuttur. 

HaydarPQ§ada 
General Mariç iatasyo da ::1 • b _ 

1 d . . . O n v.uı ve e 
c ıyc reıaı stündag· İat b 1 • an u ve mer 
kez komutanları, üasu·· ~-'- . k 

UCL11rı omutanı, 

Yugoslavya g~ncral konsolosu ve kon-
&oloshane erkanı, matbuat .. .

1 . _ mwnel81 -
len tarafından ugurlanınua h .... 

1-~k .. :s ve --:orta 
mızıka o.uucıı uzerc aakeri bir kıt ta 

l A la a ra 
fından se am nınıştır. 

General Mariç~ ih~.iram kıtasını tef
tiş ederek asken turkçe ''Merhaba" 
diye selamlamış ve aaker tarafından 
"Sağol" diye mu~abcle edilmiştir. 

Trenin hareketi csnaıaınıda Gen 1 
Mariç }ıaziruna türkçe "Allaha&ma:~:
dır" diye vedi etznit ve hallt muhte
rem generali şiddetle alkıtlaınıştır. 

General ıllariç' e B. Sıoyadino
viç vekalet edecek 

Belgrad, 17 (A.A.) - ~ıral Niya
bet meclisinin kararnamesı mucibin
Ce Harbıye ve Bahriye Nazırı gene
ral Mariç'in Türkiye se!~hati esna
sında Başvekil v~ Harıcıye . Nazırı 
Stoyadinoviç Harbıye .ve Bahrıye Ne
Z&retlerini vekaleten ıdare edecektir. 

General Mciriçin 
biye>O raf isi 

.,., v y lavya'nrn cihanda ma-
~ger ugos . 

nevi büyük bir itibarı varsa bunu ılk 
önce kahraman ordusuna borçludur. 
Yugoslavyanrn, pek haklı olarak, mağ
rur olduğu ordusu, asırlarca. d~v~~ 
etmiş olan Yugoslavya mi11ı bırlıgı 
hu/yasının tahakkukunda b~şlıca ro
lij oynamış olduğu gibi bugun de Yu
ıos/avya için başlıca emniyet ve sulh 
~1lllanıdır. . 

Bu ordunun en parlak zabitlerınden 
bir; ve bugünkü şefi olan Yugoslavya 
11•rbiye ve Babriye Naurr geMral 

General Mariç'in husıai kalem 
müdürü Albay Y evremoviç 

Liubomir Mariç, bugün şehrimize gel 
mektedir. 

General Mariç, memleketlerine bü
yük hizmetler ifa etmiş olanlardan 
çoğu gibi halk arasından çıkmıştır. 

Demek istiyoruz ki ona o parlak mes
leğini temin etmiş olan şeyler ne do
ğuşu, ne de servetidir. Askeri hiye
rarşinin bütün mertebelerinden geçip 
bugün işgal etmekte olduğu ve büyük 
teşkilatçı vasrflarrnın eserlerini gös
termekten geri kalmadığı yüksek me
suliyet mevkiine çıkmağa ancak onun 
asker doğmuş olmaktaki mazhariyeti, 
zekası ve çalışma kudreti imkan ver
miştir. 

Yugoslavya harbiye ve bahriye na
zrrı general Lyubomir Mariç 16 ikin
cikinun 1878 tarihinde Uzitja kazası 
müzafatrndan Galoviç'te doğmuştur. 
Valyevo'da altı sınıflı liseyi bitirdik
ten sonra 1. 9. 1897 tarihinde Belgrad 
harp akademisine girmiş, 30.9.1899 ta
rihinde akademiden asteğmen olarak 
çıkmış, 26. 6. 1906 tarihinde yüzbaşı
lığa terfi ederek 1909 senesinde kur
may srnıfına nakleylemiştir. 1.10.1915 
tarihinde kurmay yarbaylığına terfi 
edilen general L. Mariç 21. 10. 1923 
'f:•ribind• pnt!r.ı oJmuftur. 

General Mariç 1903 senesine kadar 
piyade kıta komutanlığında, 190311905 
senelerinde harb akademisinin jli kıs
mında t ahsilde, 1906 senesine kadar 
piyade bölük komutanlığında bulun
mu.f. 1906 dan 1909 senesine kadar 
genel kurmay kurslarına dtWam et
miş, 1909 dan 1910 senesine kadar 
sahra topçu kıtaatrnda batarya ko
mutanlığı etmiştir. General L. Jla
riç bundan sonra 1910 - 1911 senele
rinde Morava fırka mıııtalrası; 
191111912 senelerinde Bregalintza fır
ka mıntakası genel kurmayları hiz
metlerinde, 1911 - 1912 senelerinde 
Fransada piyade subaylığında, 1913 -
1914 senelerinde Bregalnitza fırka 
mrntakası genel kurmay reisliğinde, 
1919 - 1920 senelerinde harb akademi
si ali kısmı coğrafya profesörlüğün
de 2. 6. 1920 tarihinden 1. 4. 1923 ta
rihine kadar ikinci ordu mıntakası 
genel kurmay reisliğinde bulunmuş 
ve 11. 4. 1923 tarihinde Yugoslavya 
genel kurmayı harekat şubesi reisli
ğine ve 16. 10. 1923 tarihinde de har~ 
akademisi yüksele kısmrna strateıı 
profesörü olarak tayin edilmiştir. 

General L. Mariç 1912 - 1913 har
brnda Morava fırkası genel kurmay 
reis muavinliğini, umumi harbda 
7. 2. 1916 tarihinden itibaren evvela 
birinci Ban Bregalnitza fırka mrnta
kası genel kurmay reisi, başkuman

danlık harekat dairesi amir ihzarı 

şubesi reisi, Drina fırka mrntakası 

genel kurmay reisi ve Koruşka aske
ri krtasr komutanı vazifelerinde bu
lunmuştur. 
Sırbistanrn milli birliğini tahakkuk 

ettirmek için girişmiş olduğu bütün 
muharebelerde general Mariç çok e
hemiyetli mevkiler işgal etmi.t ve ken 
disine karşı beslenen itimada llyık 
olduğunu isbat etmiştir. Hususiyle 
1915 de Kaçanik muharebesinde cesa
reti ile temayüz eylemiştir. Bregalni
ça tümeni kurmay baş1ranr olarak 
bu muharebede, bir avuç askerin ba
şrnda, bütün harb ordusunun ricat 
hattrnı kesmeğe teşebbüs eden sayıca 
pek yüksek düşmana yolu kapamıştır. 
Bu parlak hareketi ile de sırb ordusu
nu tam bir felaketten kurtarmış ve 
ona Arnavudluk arazisi içinde ricate 
devam etmek imk§nrnı vermiştir. 

Arnavud/uk ricatinden sonra Kor
f u'ya gelen general Mariç umumi ka
rargaha memur edilmiştir. Burada, 
sırb ordusunun tekrar teşkilatlanma
srna faaliyetle çalışarak, 1918 ileri 
hareketine kadar kalmıştır. 

General L. Mariç 1933 senesinden 
1935 senesine kadar, merkezi Zag
rab'da bulunan dördüncü ordu komu
tanlığında bulunmu.t ve 1936 senesin
de Dr. Milin Stoyadinoviç'in riyase
ti altrnda bulunan kabineye harbiye 
ve bahrj,ye nazırı olarak tayin edil
miştir. 

Yug-Ollıw7a g~I lntrnaarı taıalıa· 

dan neşredilen "Ratnik" adlı askeri 
mecmuaya askerlik fennine müteal
lik olmak üzere yazdığı makaleler, 
tetkikler ve tenkidlerden başka gene
ral Lyubomir Mariç 1925 "senesinde 
"Strateji" adlı bir eser dahi neşret
miştir. 

General Mariç Yugoslavyanrn bü
yüle bir askeri simasıdır. Yugoslavya, 
kıymetli türle ordusunu ve onun bü
yük şeflerini ziyaret için general Ma
riç'ten daha iyi bir mümessil gönde
remezdi. 

Albay Jiyoyin YeYremov~ 

Yugo3lavya harbiye ve bahriye 
nezareti hıuutJi kalem 

direktörü 

Albay Yevremoviç 1894 de Yagodi
na'da doğmuştur. Kendisi, 1914 de bü
yük harba subay namzedi olarak gi
dip harb sahalarrnda rütbelerini ka
zanmış olan subaylar neslindendir. 
1914 de asteğmen olmuş ve harb sonu
na kadar, daima ilk hatlarda büyük 
kahramanlıklar göstererek kalmıştır. 
Yugoslavyanrn en büyük nz'şanları bu 
mükemmel subayın bak ettiği müka
fatlar olmuştur. 

Harbtan sonra Albay Yevremoviç 
Pariste yüksek harb okulunda tahsi
lini de yapmıştır. Bunu müteakib ge
nel kurmayda vazife almıştır. Bundan 
sonra da birinci piyade alayrnda bö
lük kumandanlığı etmiştir. 

1925 de Binbaşı ve 1936 da Albay 
olmuştur. 19J6 danberi Harbiye ve 
Bahriye Nazırının hususi kalem di
rektörüdür. 

Fon Papen'in katibinin ceeedi 

Tuna' dan çıkarıldı 

Viyana, 17 (A.A.) - Geçenlerde 
Avueturya - Çetto.lovakya Hrurı yakı
nında Tuna nehrinden çz.karılmllf cKaI1 
ceaedin hüviyeti zabKa tarafınııMn ta
yin edilmi9tir. Bu ceeed, B. Pon Pa
pen'in eski ~ilıi olup Vi,,an.hM al
man sefaretinde aıta,e buı..c s..xı 
Fon Kettelere aiddir. 

Bu zatın ga~ ~de ha
ber verilmiş idi. 

Kabinedeki değişiklik 
miilait tesir uyandırdı 

Muhalifler fikirlerini söylemek 
huslllllllda ihtiyatlı clavra11ıyorlar 

Londra, 17 (A.A.) - Lord Svinton'un istifasını dün akf&lll 
lord Vayr'ın iatifaıı takib etmittir. Mumaileyh, reımi mühim bir 
idare makamı itral etmit olmakla beraber son seneler zarfında 
hava inıaatmın tenıikinde ehemiyetli bir rol oynamııtır. 

Elektrik ve tayyarecilik meaelelc
rinde mütehasaııı olan Lord Vayr, B. 
Baldvin ve Çcmberlayn'in talcbleri ü
zerine bundan üç sene evvel sanayi me 
seleleri hakkında kendisiyle istit.are
lerde bulunulması için hava nezaretı
nin emrine amade olmağı kabul etmış 
idi. Mumaileyhin icraatı batvekil ta
rafından fevkalade takdir edilmişıtir. 

Lord Vayr, Lord Svinton'un istifa
sından sonra kendisinin de istifa et
mesinin zaruri olduğuna hükmet
mittir. 

Kabinedeki de.ği§iklik 
müMlid karııJ.andı 

Kabinede yapılacak tadiller ve bil
haaaa Bay Vud'un haıva nazırlığına ta
yini halkçı ekseriyeti üzerinde müaaid 
bir tesir husule getirmit,tir. 

Mahfiller bu ba.bta ihtiyatlı davran
makta ve "Batvckil hakkında icraatı
na göre hüküm verilecektir,, demekle 
iktifa etmektedirler. 

B. Mak Donaldın müatemlekat na
zırlığına tayini umumiyetle taavib o
lunmaktadır. Bu tayinin mumaileyhin 
İrlanda ile yapılan müzüerattaki ~
ai muvaffakiyetinin tawik.i olduğu 

söylenmektedir. 
Lord Vintertıon hava nezareti par

lamento müetetarlığmdan afedil(Di•
tir. Azw::ak Lankaater dü.kalığının pn
&elyesi ufatiyle kabinede kalm!!tır. 

Muhalifler muhakkak ıureııe 
"'iisakettllerin baflt.wını 

Wyorlar 
~i ımbfiollor', ı.... ne· 

ZM"eti ~ mü•akerelerin. Bat
-.ekilin celeede hakikatea hazır bulu-
mınl)QCak derecede hasta olmalı hali 

Kabineden çekilen hava 
nazın Lortl Suinton 

müateena olmak üzere mumaileyhin 
rahataızlığına rağmen, pertembe akta-
mı her halde yapılmaaını iatemeğe az
metmiş olduğu zannolunmaktadır. 

Muhalifler, hava nezaretinin idare
si hakkında bir anket yapılmasını ta
leb eden bir takriri reye koydurarak 
kabul ettirmek arzuaundadırlar. 

Hükümeı ekaeriyeıi memnun 
Hükümet ekseriyetinin heyeti mec

muası, ha•a nezaretindeki tebeddül
den memnun görünmektedir. Fakat B. 
Vimton Çörçil ile muhafuakarların 
vakit geçirilmeai%in bu anketin ya
prlmMınr Wtemeğe umetmi9 bulunu
yorlardı. 

Fakat muhafiUerin ..-n ldmaraaın
da hava mildaf&Mrnın Ya%İyetini tet
kik için mmtakil bir anket komieyo-

görüımeleri durdu 
Vaşington, 17 (A.A.) -Meksika ıte· 

firi Najeranın Mek.&ikodan av<kti.ne 
kadar Meksikada satın alınan petrol 
kumpanyalarına verilecek tazminatın 
tesbiti için cereyan eden müzaılı:eede.r 
durmuştur. 

Bu müddet zarfında diplomat ık maia 
filler Meksikada dahili vaziyetin i-ır 
kip.fını dikkatle takib e-~kt~di~~~r. 

Hususi bir menbaadan ogrenıldıgıne 
göre Meksikadan Almanyaya petrol 
gönderilmiştir. Bu petrolün satın aıb
nan kuyulardan çıkarılml§ olup olma
dığını te&bit etmek imkanı bulunama· 
mıştır. 

Meksi·ko, 17 (A.A.) - Cumhur roi
si B. Kardenas, gazetecilere beyanatta 
bulunarak petrol satışına memur milli 
ofisin ecnebi memleketlerle bir çok 
satış konturatları imzalamış olduğu
nu beyan etmiştir. B. Kardcnu, ecnebi 
gemilerin Meksika petrolü yüklem~ 
üzere yakında Melaıikaya geleceklerı
ni ilave etmittir. Nihayet mütarüDi· 
leyh 1ngilterenin satılmış petrolü ka
nuni olarak müsadere edemiyeceğini 
ve ihraç edilmiş Meksika petrollerine 
ecnebi limanlarında ambargo koyama
yacağını söylemiştir. 

nu teşkil etmeğe davet eden tevbih 
takrirleri üzerine B . Çörçil ve diğer 
bazı mebuslar per•embe günü yapıla
cak müzakereler hakkında verdikleri 
tadil takririni geri almışlardır. 

lngiltere Kana'dadan tayyare 
ve 3iJah alıyor 

Ottava, 17 (A.A.) - İngiliz hava 
heyeti buraya gelmiftir. Heyet Kana
dada tayyare endüstrisi te9kilatını tet
kik edecektir. Tayyare fabrikalarına 
ve Kanada ağır endüstrisinin muhte
lif şubelerini yeni bir hnz verilecek
tir. 
Öğrenildiğine göre Kanada ingiliz 

ordusu he.ahına ağır toplar imal etme
li kabul etmiftir. Bundan mada İngil
tere Kanadaya daha şimdiden 5008 
mitralyöz sipariı etmiştir. 

T eckM dlır t1 K biır hostoJ.l(la 
tutt..bı c:ocuO unu ökbrC:k;oo tein 

Batvekil Hatayda torklere 
yapılan tazyiklerden partiyi 

Bir ana idaına ınahlmm oldu 
lngilterenin Lids ,ehrinde ya§ayan 

bayan Mumford bundan bir kaç gün 
evvel mahkemeye verilmiftir. Krrk 
yatında olan bu kadının suçu çok a
ğırdır: Bayan Mumford bet yaşındaki 
çocuğunu öldürmek suçuyla muhake
me edilmektedir. Ancak, bu zavallı 
kadını böyle bir cinayet işlemeğe sev
keden amilleri insan öğrenince, hadi
senin mana ve mahiyeti hakkındaki 
kanaat da değifiyor. 

Kadının kocası ve öldürülen çocu

ğun babası, mahkeme huzurunda, ço

cuğun daha doğduğu günden itibaren 

hasta olduğunu anlatmıftır. Çocuk 
dünyaya geldikten üç gün aonra, ke~
disine annesinden kan nakletmek la
zımgclmiJ. 

Zavallı yavru, sırf hekimlerin eay

retiyle yapyabiliyormuş: ancak, ço

cuğun hayatı, bir yap.rnak. de~il, b~r 
facia, bir sefaletmiJ: Kafası ıtlemı
yomıuf, bacakları tutmuyorınut ve 
bir kolu tamamiyle kütürüm olmuf 1 
Böyle bir insanın bayatla alikasr, ha
yattaki rolü ne olabilir? Zavallı ~na, 
yavrusunun bu yürekler acısı vazıye
ti karşısında ne yapacağını taı;rmış, 
her gece sabahlara kadar, çocugunun 
başı ucunda beklemiJ. 

Nihayet geçen sonbaharda, yavru

sunu, tanınınıJ bir çocuk heki~i ol~n 
doktor Vinig'e muayene ettı~ge 
karar venniJ. Hekim, çocuğu ıyıde~ 
iyiye muayene ettikten sonra, tedavı 
edilemiyecek bir halde olduğunu ka
dıncağıza kati olarak söylemi,. 

ÇıJeına dönen ana, çocu&u beraber 
alara·k, bu faciaya bir nihayet verme
sini hekimden rica etmiş. Hekim, 

kimsenin hayatını eona erdirmek aall
biyetini haiz olmadığını ileri sürerek 

kadının teklifini reddetmif. Bunun 
üzerine, kadın, "pyed siz yapmıyacak 
olunanız, bu ifi ben yaparım!" ceva
bmı vermi9. Ve aklına koyduğunu ya
parak çocuğunu öldürmiif. Bugün ço
cuğunu öld1lren bir ana olarak, mah
kemede heeab vermektedir. 

.Jiri heY._etmde D\lhtmn kaduaHır, 

bu kadlnm macerMCnı dimederken, 

hüngür hüngiir ağoıam&ğa ı.,ıamJflar. 
Mahkeme id.ın kararını verdiği n
man, mahkemeyi dıoldu;an halk çok 
müteeeair olm~, fakat kadm, l&k6-

netini muhafaza ederek, 

''Mabk~eniz huzurunda s~luyıum, 
fakat Allahın hu%urunda suçlu deği

lim 1 demi91tir. Zavallı kadın mahke
meden çıkarılırken koca.ı kendi.ini 

teselli etmi,, affedilmek ihtimali ol
duğunu aöylem~. Bu hüklim verildik

ten yirmi dört saat .onra, kadın af fe
dilmiı. 

Bolunun bir köyünde 17 ey yallllı 
Bolu, 17 (A.A.) - Bolunun Sığır

kuyruğu köyünde üç gün evci çıkan 
bir yangında on yedi ev tamamen ef

yaaile, bir çocuk da beraber yanmrıtır. 
Köylüler tarlada çift sürmekte ve 

köyün bulunduğu yer uzak oldu
ğundan yangın söndürülememiştir. 

Edirne' de buikleı yarıtı 

hazırlıkları 

Edirne, 17 (A.A.) - 19 mayıs bay
ramı için bütün bölgede ve aynı gün
de btanbul - Edirne arasında yapıla
cak olan bi•i>ldet yarı!r için Edirne~ 
büyük hazırlıklar yaprlmaktadrt". 

l LAM 
Ankara gaz komutanlık le.azım 

ayniyat muhaaibliği tarafından .. rk 
ec.ıa deposu namına doldurulan 10/ 5/ 
938 tarih ve C serili 5496 sayılı ( 4.50) 
liralrk ayniyat makbımı kaybeditmiş 
olduğundan yenisini alacağımdan .es
ki.in-in hiç bir biilLmi ohmchğıı itin 
o1'11tttr. 

haberdar etti 
(Safi ·ı. inci •yfada) 

bulunduğunu ayrıca kaydetti. 
Kartılı~dr söylenen nutukların ve 

intitar eden tebliğin itiyadımız veçhi
le ~akikatin bir ifadesi olduğunu söy
ledı. Yugoelavya mebucslar reisiyle 
görüımclerinde iki taraf meclisleri a
nlarının heyet halinde memleketle
rimizi ve meclielerini karşılıklı ziya_ 
ret etmelerinin derpi1 edildiğini Bal
kan müttefklerinin devlet adamları a
rasında olduğu kadar memleketimizde 
mcvcud olan muhtelif tefekküllerin 
mümessilleri araeında dahi karııhklı 
ziyaretlerin yapılma.ının çok iyi ola
cağını ilaveten izah etti. Fırka grupu 
heyeti umumiyeaile Belgrad seyahati 
hakkındaki tafsilattan memnun ve 
mütehaesis olduğunu sürekli alkı§
larla gösterdi. 

Sofya' daki tevakkuf 
Baıvekil aözü Sofyadaki tevakkuf 

ve görütmelere naklederek koşmu ve 
dost bulgar hükümetinin ve muhte
rem Sofya halkının heyetimizi çok 
se~patik bir tarzda karııladığını ve 
ma!eate kıratın öğle yemeğine ahkoy
dugunu ve gerek majeste kırat ile, 
gerek bulga~ ~aşvekili ile yapılan ko
nuJı:naların ıkı tarafın haliaane dost
luk arzularını ve Bulgaristanın Balkan 
an.tantı ~z~siyle iyi komıuluk ve me
aaı teırıkı temayülitının bir ifadesi 
olduğunu memnuniyetle anlattı. Fır
ka heyeti umumiyeai, bu beyanatı al
kıtla karııladı. 

Hatay meıeleıi 
Baıvekil bundan aoınra günün 

diğer mühim hadiselerine tema• 
etti. tlataydaki aon vaziyeti taı· 
Yİr ederken cereyan etmekte o
lan intihabatın batında türle lehi
ne her tarafta verilen tezahüratı 
cebir Ye tidc:letle durc:lumıak, Ha
tay halkım tehdid ve süntrü al· 
tında kendi emellerine münkad 
etmek için manda idaresinin ma· 
l\imat Yeya müaamahaıiyle Ha
layda türklere ye alelumum türk 
taraftarlanna yapılan nareva 
DRaamelelerden Ye türklerin ara
ıma nifak koyabilmek içftı te
veuül ve icad edilen türlü marİ· 
fetten fırkayı Ycktiyle malilmat-

tar etmeyi vazife bildiğini söyle
mekle beraber hadiselerin i-*i
taf ına hakkından, davasından 
emm olan insanlara maheuı iti
dal ile intizar edilmesini tavn~ 
etmiftir. İçinde bulunduğumuz 
safhanın iıtilza.m ettiği tedbirle
rin alınmakta olduğunu ve ha 
meyanda ciddi ,ikayet ve teıeb
büılerin yapıklığrnı izah etmtf
tir. 

Bu mevzuda söz alan hatiblerdea 
bazıları sulh ve iyi geçinmek arn
muzun manda idaresince suiistimal e
dilmekte olduğunu acı ve şikayetli 
beyanatlariyle ileri sürmüıler ve ha
tiblerden Antalya mebusu Rasih Kap 
lan, kardeşlerimizin evlerini basmak, 
yaralamak, döğmek ve tahkir etmek 
suretiyle her gün yeni bir zulme ma
ruz kalmalarına seyirci durmaya ta
hammülümüz kalmamaktadır. diyerek 
hakkı ve dostluğu anlamak ve takdir 
etmek istemiyenlere karşı daha baJka 
türlü hareket etmek lazım geldiğini 
söylemit ve fransız koloni memurla
rının samimiyetle tutmıyacakları söz
lerine inanmıyarak daha enerjik ha
reket etmesini hükümetten istemittir. 

Londradak.i kredi 
müzakereleri 

Ba,vekil tekrar kürsüye gelerek: 
Şimdi de size yeni bir haber verece
ğim. Kuvvetle ümid ederim ki, mem
nun olacaksınız demit ve Londrada
ki kredi müzakerelerinin safahatını 
söyledikten sonra müsbet neticeye 
varıldığını ve mukavelenin imzası i
çin oradaki heyetimize salahiyet w
rildiğini bildirmiştir. 

Bu kredi işini Başvekil ıu suretık 
hulasa etmiştir: 

1 - Mevcud klering sisteminin de
vamı ve daha iyi itlemesi, blokajın 
eritilmesi için alınan tedbirler. 

Z - lktısadi işler için kredi, 
3 - Askeri malzeme siparişleri için 

kredi, 
Bu kredilerin heyeti mecmuası 

16.000.000 on altı milyon ingiliz lira
sına baliğ olmaktadır. 

Fırka umumi heyeti İngiliz müna
sebatının yeni maddi bir ifadesi olan 
bu beyanatı hararetle alkışlamıştır. 



Devlet teşebbüslerinin 
mürakabesinde yeni usuller 

(Başı 1. inci sayfada) 
devletin mürakabe edeceli ve karar a
lacağı mevzular içinde bu misaller ko
layca hatıra gelenlerdir. 

Klasik usullerle bu mürakabe müs
mir ıurette bapnlamaz. Mutlak iıtik
lAI ise teşebbüsleri, sahib sıfatiyle dev
letin yapacağı yüksek idare ve mUraka
beden mahrum kılar. 

Celal Bayar hükiimeti son bir.kaç yı
hn tecrübesinden faydalanarak BüyUk 
Mecliae bir liyiha vermittir. Encümen
lerde müzakere edilmekte olan liyiha
ya göre teşekküllerin çalıpnalan bq -
nkilete bağlı bir ''umumt mürakabe 
heyeti'' tarafından takib edilecektir. 
Teknisyenlerle takviye edilecek olan 
bu heyet .. her hesab senesi içinde en u 
bir defa teıebbüslerin idare tar.zlanru, 
cayelerine, iktısadi sınai ve ticari icab
lara ı.ıygun, verimli ve rasyonel bir §e
kilde itleyip işleyemediklerini tetkik 
ve mürakabe" edecektir. Devlet, iktı • 
aadi teıebbüaleri hakkında bu müraka
be heyetinden mütalealar alacak ve 
ondan "lüzum gördüğü itlerin tetkiki
ni" iatiyebilccektir. 

Tetebbüslerin senelik bilançolarile 
kir ve zarar heaabları da kendi tetek
külleri kademelerinde inclendikten 
aonra umumi murakabe heyetinin ted
kikine arzedilecektir. 

Devlet teıebbüslerinin en yüksek 
mercii "umumi heyet,. olacaktır. Bu 
heyet Baıvekilin reisliği altında Ma
liye, lktisad, Ziraat Vekilleriyle Bü
yük Millet Meclisi Büdce, Divanı 
Muhasebat, Maliyeı İktiaad ve Ziraat 
Encümenleri reis ve reis vekilleriyle 
mazbata muharrirleri ve kitiblerin
den ve bu encümenlerin her teırii ae • 
ne için kendi lzaıı anımdan seçece -
li beter zattan, devlet ıOrasile, diva
nı muhasebat birinci reislerinden, u -
mumt murakabe heyeti reisile milli 
bankaların idare meclisi reisleri ve 
umum müdürlerinden teıekkül ede
cektir. 

Devlet teşebbüslerinin senelik bi
llnçoları ve kar ve zarar hesabları u -
mumt murakabe heyetinden sonra 
•umumi heyet" e gelir. Bu heyet, te -
tcbbüs hakkında vekiletlerin ve mu
rakabe heyetinin ve teıcbbUslerin 

X Roma- Mısır prenslerinden Mu· 
hammed Ali, Marko Polo vapuru ile 
dün lakenderlye'den Brendizi'ye ıel -
mit ve Venediğe doğru yoluna devam 
etmittir. 

X Pariı - Hava nezareti Amerika -
dan yüz tayyare alındığını bildirmek -
t.edir. 

X Berlia - Hardenrenten'in riyate
tinde bir alman fen heyeti yaz eanaauı
da muhtelif aahalarda araıtırmalar yap
mak übere Groenland'a hareket etmit
tir. 

X Newyork- Buraya celcn franuz 
Sopranosu Lili Pona, 26 haziranda ce
nubi Amerikaya gitmeden evvel ork_. 
tra tefi Andre Kostelantz ile evlencce -
tini ıöylemittir. 

X Belcrad - Belgrad'daki yunan el 
çiıi B. Roaetti, bir apandisit buhranı 
ıeçirmiı ve kendi9ine bir ameliyat ya -
pılmı9tır. Elçinin aıht vaziyeti memnu
niyete pyandır. 

X Belsrad - Yugoelavya'nm Tri
yeate general konsolosu B. Givotetviç, 
Viyana general konaoloaluğuna tayin 
edilmittir. 

X Belsrad - B. Stoyadinoviç, laveç 
aefirlni kabul etmittir. Elçi bqvekile 
lıveç kıralı tarafından ibda olunan la
veç'in "timal yıldızı" adındaki en bü
yük nipnını tevdi etmiıtir. 

X Roma - B. Muaolini, refakatinde 
fqist partisi genel sekreteri, maarif na
sın ve huıuıl kalem direktörll oldufu 

halde, Cenova'dan Roma'ya dönmüı -
tür. 

Yunaniıtandan 

gelecek seyyahlar 
lıtanbul, ı 7 (Telefonla) - 5 hazi -

nnda Yunaniıtandan mebuslarla mall 

ve iktnadl mahfillere mensup phsi -
yetlerden mürekkeb bir kafilenin Tilr
ldyeye gelerek İzmir ve Bergama ile 
memleketimizin diğer muhtelif kııım
Jarmı ziyaret edeceği ve 15 hazirandı 

tekrar Yunanistana döneceği haber 
verilmektedir. 

Delinin cinayeti 
ıı:mir, 17 (Huıust muhabirimizden) 

- Bucün memleket hastanesinde de
liler koiutunda Ali iaminde bir deli, 

divardan söktüğü tatlı delilerden Ah
medi varalamıe ve öldilrmüttür. 

idare heyetlerinin nporlarmı da ted
kik ederek kararlar alır. Tetckkülle
rin çalqma taralarını tanzim eder, on
lara yeni vecheler verir. 

Llyihada iktisadt devl~tetcbbüı
lerini yürütecek tetekkUllerin idare 
meclislerile, umum müdürlerine dü -
ıen vazifeler ıenitce tnbit edllınlt
tir. Bu tetekküller, ellerindeki itleri 
mahiyetine ve mevkiine ıare huaal 
hukuk kanunlarına uygun mahdud 
meauliyetli mUeaaeaeler halinde idare 
edecektir. Uyihada bu müe ..... 1erin 
kurulma ve itlcme tarzları da ıenitÇe 
tayin edlimittir. "İktiaadt bir devlet 
tetekkülü kurulduktan ıonra bu te
ıekkülUn elindeki tetcbbüaleri, böyle 
müeuetelere devretmeğe mecbur tutul 
maaı, siritiln herhangi bir ipn Hyri
ni, yalnız batına takib ile bunun iyi 
ve fena cihetlerini yakından tetkik ve 
muvaffak olan, olmıyan teıebbüıler -
den her birini vuzuh ve sarahatle ve 
hakiki vuiyetlerile mUphede ede
bilmek" prenaipi bu mUeaeaeleri do -
ğurmuıtur. 

Sermayesinin tamamı devlete aid 
iktisadi tetekküllerin idare ve mura -
kabesini tanzim eden llyiha, devletin 
iktiaadl faaliyetine en yeni ve en •i
lam bir lıtlkamet vermektedir 

EndU.tri procramiyle kurdplu
mwı tetekkilllerln, birkaç senelik 
hayatında iç murakabeyi lyl tan· 
zim etmit olduklannı ıörmekteyiz. Mu 
hasebe murakabesi diyebileceğimiz i•
letmenin te.abiti vaziyeti bu müessesele
rin bUnyelerlnde en salim yolu göstere
cek kıymettedir. BUyUk Millet Meclisi 
ne verilen llyihada daha çok mUeueae
lerin umumt idaresine yeni bir nizam 
verilmekte ve devlet bakımından mu • 
rakabe yeni eaaılara baflanmaktac:br. 

Yeni nizam, eauen iyi yilrüyen mU
eueaeleriml.ze, hızla lnldtaf lmklnlan
nı ..erecektir. Buralarda yetlpnl9 olan 
genç unsurlar lee, 1Aylhanm kendileri -
ne verditl ul&hlyetler içinde yurda 
daha faydalı olma imklnma 1ravupea1r
lardır. 

Devlet teıebbüalerinde de imtiha -
nını veren Atatürk neslinin, yeni eau
larda muvaf fakiyetin bütUn aırnnı bu
lacaklarma 1Uphı edilemez. 

...... ,., •• hl11•11 .. 
İstanbul, 17 (TelefOllla) - Balkan 

liJMnı.n arapncla'ld ilk cemi aeferiili 
yapmakta olan yaıoal•• bandınh :t.oy. 
ken vapuru bu,tın lıtanbula ıeldL Bu 
vesile ile bir t6ren yapıldı ve bir de at
yafet verildi. 

......... 
lanlr, 17 (Hueuet muJıaıblrlmisden) 

- Buçıdan gelmekte olan 1mele tre
ninden athyan bir kadın tekerlekler 
attırım kalm19 ve 6lm6ftilr. Bu bdm 
Naciye iımindedir. 25 yqlarmda ve 2 
çoçuk annesidir. 

Bir fen şefi aranıyor 

uı;us 

Fel~kete 
uğrayanlara 
yardımlar 
Tirlü,e Kaday Cemireti Umumi 

Merkezinden : 

Yer saraıntıaından feliketıe uğrayan 
ntandaılapımza yatdmı yapılmak üze
re aıağıda ilim ve adresleri yazılı .ze
vat tanımdan hi.Alannda yUlh para
lar veznemize yatmlmııtır. Bu hayır ıe 
ver aevata ıerek çemiyetimis w ıerek 
feüketzedel•r umma tetekkilrlerimi
si aunarız. 

Lira Kanıt -
1 15 

166 45 
115 00 
104 40 
aoo 00 
219 31 
665 57 
uo 00 
100 00 
398 57 
120 00 
100 00 
111 17 
119 71 
99 M 

102 34 
140 00 
199 Ol 
200 00 
170 00 
16 85 

eoo 00 

uo 00 

4 00 

22 18 

23 13 

11 00 

11 57 
54 00 
6 75 

2S 00 
22 00 

115 00 

1 57 

• 53 
6 14 
4 23 

42 00 
27 92 

15252 16 

nns 44 

16577 70 

" 
" 

" " İzmir merkezinden. 

" rf .. Zaırreb fah batkoneolon Dr. 
Mllln llariç tarafından 12.ıo,1 
Sterlin mukabili 
Kı:ınla7 Derik pbeelnden 

,. Ciare ,. 
• " Kukaiaç ,. 

Kızıltepe merke:i okulu talebe
ıinden. 
KızılaJ' Sapanca tubeaindea 

,. Hekimhuı,. 

Barak nahiJ'eti balkmdan. 
Tarih, dil, n colraf71l faldll
tnl talebHlnden • 
Elektrik tlrketi memur n 
miiıtahdemlerinden. 
GU•en alsorta11 Ankara Acell· 
ta11 Bay Kbım Rilıtüden. 
Ankara İltekin ilk okulu tale· 
belerlnden. 
Ankara Barosuna mensup 65 
avukattan. 

Knellrt llıtelerden 

.... 

Ankara Borsası 

17 - 5. 1938 

ÇEKi.ER 
Açllıı Kapanı' 

Londra uo U1 
NeTJ'orls 0.111914 0.7190 
Pariı 21.1975 28.3325 
Mllbo 14.9762 15.0475 
Brtlbel uın 4.7040 
Atiaa 16.7.ıMO 17.1610 
Cene•r• 3.4570 3.4736 
Sof71l 63.5714 63.1755 
Amsterclam 1.4246 l.4S15 
Pras 22.6517 22.7670 
Vi71lD& - -
Madrid 11.0151 ts.0710 
Berlin 1.9626 1.9720 
Varta•• 4.1157 4.2057 
Badapeıtt 1.1180 4.0072 
Bllkrll 105.1730 106-3795 

Belcnd M.8030 34.7617 
YoJıohama 2.1250 2.?S75 
Moelıoft IS.115 2S.&215 
ltolıbolm 1.0790 s.ot37 

l ...... H~·;~· .. ·k~·~~;·~ .. ··ı 
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111 rldyol6r Y1Plır1llClk 
Tirtııimtu Genel Direktörlüiün

den a 
ı - Mıoıtonu tayyare mekt.hinde 

dCSn odaya kafnM!yatör yaptırılacak
tır. 

2 - Muhaımnen bedeli 1100 lira, ilk 
teminatı 82.50 lıiradır. 

3 - Buna aid f8rtname, mukwele 
mtıneddeei ve pllnları her giln kurum 
binMında g&illebillr. 

4 - İhale 23-5-1938 tarihine rmth
yan puarteai gUnU lbt 15 de kurum
da yapılacaktır. 

S - lsteldilerin teminat ve vesika-
1.rlyle blrllktı muayy• günde hazır 
bulunmaları. 2765 

---. 
• • mum 68Q lira ol9Mılı: t b • ediımil 

tle11ren sistemi koltlk 11.- tir. Birinci artw •5-HS pazartesi 

Türk..- G...t 
den: 

cünü ıMt 15 ill 16 da Anı..n Dör• 
Direlllidiiiin- döncii icra memud.ağu CMIMında yapı• 

1. - lnöcıündeki Tvkkufu kampı 
için lll tane hezaren •em& yarmı 
koltuk MDdalye aatm alımıcMıttr. 

2. - Muhammen kıymeti tn&ı& tea
liaı 933 lira, ilk teminatı 69.97 Hradır. 

3. - Nilmuneai her gin Anm..a. 
Kurum merkezinde g6riilebilir. 

4. - tahlesi 24.5.1938 tarihine rut
layan aalı ginU aaat ıs de Ankarada 
Kurum merkezinde yapılacaktır. 

5. - tıtir&k edeceklerin belli giin 
ve aaatte temlnatlariyle birHkte hazır 
bulunmaları. 2304 

icra 

Ke.k.in icra MemarluPndan : 
Blr borçtan dolayı mahcus vo açık 

arttırma ile aatııı mukarrer (1000) li
ra kıymetli 4 laıtikli karoseri yok o
tomobil 20-5-938 çuma cUnü saat 13 
den ıs te kadar Kırıkkale pazar ye
rinde satılacaktır. Takdir edilen kıy
metin O/o de 75 ini bulmadığı takdirde 
ikinci ihale 4-6-938 cumarteai günü 
aynı yerde satılacağından isteklile
rin mahallinde bulunacak memuruna 
müracaatları ilin olunur. 2302 

Ankara 4 ünci icra Memurlu 
fundan: 

Bankalar uddeaindeki Eti Palas o
teli ve altındaki postahane cihetinde 
köıeye tesadüf eden maiaza, eıkici 
dükkinı otele bititik küçük Anadolu 
hanı altındaki 10 numaralı benzinci 
dükkinı ve küçük Anadolu hanının 
Uıt katındaki üç oda ve bahçesindeki 
ınatbaanm bulunduğu barakanın ay
n ayrı senelik icarları apğıdakl prt 
tar dairesinde açık artırmaya çıkarıl
mııtır. Bir senelik icar olarak otele 
8300, mağuaya 1500, eakici düklrA
nma 206, benslnci dilkklnma 500 bah
çedeki matbaa barakasına l:80 ve 1dl
stk Anadolu bmllldüi tl8t kat li o-

lacaktır. Talipler' takdir e4ilen kıy• 

metlerin % 7 ,S i• ni9betin4e pey ak· 
çeai veya miHi bir banM teminat mek 
tubu .eya tah~eci getireceWerdir. 

Sat" günü artmna bedeli takdire
ol~n kıymetin % 75 §İDİ MtlduktaD 
eorıra mezkur ~ l6 ıncı saatinde 
en çok artırana ihale edilecektir. İt" 
bu tarihdeki artmnada teklif edilen 
bedel mukadder kıymetin % 75 tini 
bulmadığı takdir4ie ~19'38 pazarte
ıi saat 15-16 da yapılacak ikinci artır
mada en çok artır._ ...-Ur giinüa 
16 ıncı saatinde ihele yapılacaktır. tJ .. 
zerine gayri menkul ~ edilenler 
doeyadaki prtnmıeyi &Ölmiif ve oku• 
mu, •e münderecatını k8INI etmi' u
ydacaktır. Daha fula iNhat almak 
isteyenler dairemizin 937-8526 numa
ralı dosyasındaki prm.neyi her gılo 
görebilecekleri ilan olunur. 

(1510} 2300 

Ankara icra Dairui Gayri ~ 
kul Satıı Memurluğundan : 

Mahcuz olup paraya çevrilip karar 
verilen Ankaranın meydan mahallesin
de 355 ada 20 parsel numaralı ev aplJ 
dalci tartlar daireainde M!ttırma ile aa
tı'a çıkarılm11tır. 

Evsaf ve mü,temilıitı: 
Oat katta bir sofa iNeriıaıde illi oda 

bir mutbah bir heli yardır. Alt kat i
ki oda bir mutbaıh bir heM •e bir tat
hlctır. Döteme ve tavanları ~ " 
dwarları kerpiçtir. Bu erin kart•ında 
bulunan e&ki k111mda iee altta bir om, 
odunluk, kömürlük bir oda ve bir m•• 
bah ve bir sofadan ibarettir. Taban " 
tavanı mevçud drvarları lıımı9cbr. Ve 
evler arulairyle birlilate 478 metre mu
rabbaıdır. Ve 2580 liN k~ takdir 
edilmiftir. 

Satıf tartları: 

1 - : Satıt peıfİA paM ile 20.6.998 119-
ıarteai günU ... t 14 • l6 ya kadar dM· 
remizde yapıı.taktX'. 'Ilalibler g.yri 
menkulün atılaıeak ıu.e.inin " ye
di buçuğu niıbetinde pey akçesi veya 
millt bir banka melımlba veya teminllt 
olarak kabuli lizım&eı.n tahvil vere
cektir. Dclliliye ve ..ereiler aatıt be-
delinden ödenecektir. Tapu harcı '111 
tahliye maarafJıacı miifteriye aiddir. 

2 - : Sat" i\inil .Uırma bedeli 
takdir olunan kıy_!Detinden meızkir 
hiaeeye isabet eden miokdarın % 75 iDi 
bulduiu takdirde üç defa nida ettiril
dikten .oma en çak M'tıtırana ihale o
lunacaktır. İfbu arttırmada % 75 iDi 
..J-.• 1-.....J X..... .._ 1._'I. • • ' l'I ft!'t.O -1 • -u-A 

saat 14-16 da yapılacak ikinci arttn· 
mada en çok aaırana i:bale cdftecM. 
tir. 

3 - : ihale bedeM hemen Yecilmodi
ği takdirde mıiifterinin talebi iiseriDD 
yedi güne kadar mehil verilebilecek
tir. İfbu mücWeıt ~ ihale bedeli 
yatırılmadığı takdirde ihale ~ 
cak bundan eıvvel teklif~ bulunan ta
libe ihale edilecek ve almağa ruı ol
mazsa yeniden on be' günHik ikinci bir 
arttırma ile en çok arttırana Hıale edi
lecektir. 

Alikadadar bu gayri menll'al he
imdoki hak: ve iddiaların yirmi gün i
çinde dairemize biidirmelerl ft allal 
halde hakları tapu lliciliyle sabit ol
dukça talebleri dinlenmi~ektir. 

4 - : Arttırma prtnamtı9i 1.6.038 
den itibaren dairemizin 37/8 doay•ın
da herkese açık bulundurulacaktır. 

Talibler daha evel pyri menkulun i
mar Yuiyetini " Mireyi ve ,.rtnmnl 
ve aatıt prtlarını görmüt ve kabul et 
mi1 addolun.caiı ilin olunur. 
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lstanbul Deniz Lv. A.. 

55 ton benzin ahnacak 
M. M. V. Denia Merkez S... 

Alma Komia70DQDclan : 
1 - Tahmin edilen bedeli13475 Hd 

olan 55 ton benzinin pazarlıkla müna
kauaı 20 may• 938 tarihine miiaadif 
cuma günü saat 14 de vekilet binum 
da müteıekkil komisyonumuzda icla 
edilecektir. 

2 - Şartname9ini g8nnek ieteyente
rin her gün ve mUnakuaya girmek i .. 
teyenlerin de mezkOr gün ve 1Utte 
1010 lira 62 kunıtluk ilk teminatlatl 
ve kanuni belgeleriyle komisyonumur 
da hazır bulunmaları. (1402) 2884 

80 aan.timetreye kadar muhtelif 
boyda w bir hareketle değipr pryo, 
otomatik ıutun tertibatı, Desimal Ta
bWAtör T\kıko - Universal Klavya, i .. 
tenilen tipte yan, aynı evsafta portr 
tif modelleri. 

TRlUMPH cedTel ve yan ımlrin' 
si Türkiye acentuı: Emin Said ErtaO 
TL 2616 P. it. 587 Ankara 2131 



18. s. 1938 OLUS 

H i K y E 

Çingeneler 
Çeviren: Hikmet Tuna 

Sanki birdenbire şiddetli bir rüzgar l etti. Kadın gençti; çabuk irileşip ol
CStneğe başlamış gibi idi: Çingeneler gunlaşmıştı; kömür gibi siyah kirli 
&eliyor ı saçları, pırıl pırıl parlıyordu.Adamın 

Uzakta, kır yolunda yavaş yavaş gözleri bir an için ~.adının dudaklar.ı
)'aklaştıkları görülüyordu. O kadar na ilişti; ömründe boy le ter ve taze bır 
}>avaş ilerliyorlardı ki, toz bile kaldır- kadın gördüğünü bat~rlay~adı. "ha
ı:uyorlardc. Gelişleriyle insana tekinsiz- yır" demek isteyen hır eda ıle başını 
lık veriyorlardı. Patates tarlalarında salladı, . 
~anan sonbahar ateşlerinin dumanı, _ Şimdi akşamları serın oluy?r ve 
Bağda solda tütüyordu. Yeknasak ça- zaten artık benim için bu bir şey ıfade 
lışınadan dolayı bütün ovalar can sı- etmezi ~ence de öyle deiil mi? Neme 
kıntsından esniyo rdu. yarar kı ? 

Çingeneler geliyor ı Kadın, . . . . 
Bir sabah vakti geldiler. Patates - Onu sen bılı~ın ... Dedi ve manalı 

nıahsulü sanki onlar için hazırlanmış· manalı gtilüımedı. • . . 
tı. Evlerde k ' k 1 h kes pa- Kadınların daha yaflı olanı etegını 

ımse a mamış, er ka d • b' rba 
tates çıkarmak için tarlalara dökül· kaldırarak altmlan çı r ıgı ır to 
l?IU~tü A 1 1 k t k e bu· unu genç adama uzattı. Fakat <> buna . v u arın uy u enar v . • . . . . · b'l k 
caklarında, çukurlarda dolaşan tavuk- aldrış et~edıg~ -~çı_n sesını .. ı e ç~ ar-
lan '·and ki i .. ı'yeceg" i matlı. Ne ıstedıgını zat~n ıoylemıyor-

1\ ırıp msen n gorem . 
~rler k k 'd' du Büyük bir sabrla genç çıngeneye e çe ıne zamanı ı ı. · 

Çayırların ortasmdan geçen yolun da kapıya yaslanarak ayakta ~uruyor-
iki tarafında kavak ağaçları vardı. du. Büyük bir sabırla genç ç~ngeneye 
:Rüıgar, açık seı.rı ve solmuş yaprakları bakıyordu: Köpüren, taşan b~r ~ayat 1 
Çayırlara serpmi~ti. Çingeneler gel.ip, . ~anki bu has.ta adamı sevındırmek 
kavakların altında mola vermişlerdı. ıstıyorlarmış gıbi, 

Yolun yan tarafında hafif bir duman Günlerin, bulutların •. hasılı her ş~-
buiutu yükseliyordu, zayıf ve cılız yin bu son baharda ken~ıne mahsus bır 
beygirler, yatakların, çocukların etra- p~rlaklı~ı v~~d~. S~n~ı her şey~ daha 
fında otluyorlardı. Bir kaç çingene gıtme 1 Çü~~u şım.dı .gıtme.zsen, ılk ba
lta~ını köye giderek talilerini, kısmet- harda belkı ı~i~e§ır~ın 1 Dıye ona hay· 
lerıni denemişler, fakat elleri boş ola- kırıyormuş gı~ı gelıJ.'.ordu. . 
l'ak geri dönmüşlerdi. Sabahtan öğle- Delikanlı bırdenbıre var kuvve~ıle 
Ye kadar vakıt böyle geçmişti. genç kadının kolunu sıktı; Hareketın-

'l'arlaların üzerinde s ıcak ve aydın- den, ağziyle kadının .~ud~klarını ara
lık bir hava dalgalanıyordu. Çok nefiı dığı anlaşılıyordu. Çunku onu en çok 
bir ~ndU. Bu gibi günlerde erikleri çeken bu a~ızdı .. ~u ağız her §~yi yap 
lnavı bir duman kaplar mak kudretınde ıdı: Isırmak, gulm.~k, 
b' Çayırın kenarındaki beyaz binada~ zevk vermek__, yeme~ ye?1ek, yalan so~-
~r §eyler çıkacağa benziyordu .. İkı lemek bu agza verılmış şeylerlendı. 

Çıngene kadım bunun farkına varmış- Ve bu kadının en canlt tarafı idi. Fa· 
tı. lieın de ev pek uzak değildi . kat genç adam, bu kadındaki coşkun
• Girdikleri avlunun kapısı gıcırdadı- luğu paylaşamıyacağını biliyordu. Ka
gı halde, evden hiç bir ses çıkmamı•· dmın kolunu bıraktı ve işe bir nihayet 
tı; kulübedeki köpek de, ihtimal uyu· verdi. Şayet bir daha buraya gelecek 
Yordu. Avluyu geçerlerken hiç acele olurlarsa Uzerlerine köpeği saldırta~
cttnediler ve oda pencerelerinin karşı- ğını söyledikten sonr~, ~aşını çevır
lın.daki kilar kapısının açık olduğunu meden avludan çıkıp gıttı. Hemen ar
dcrhal sezdiler. Kilira girdiler. Yerde, kasından, evin kap~ı .d~ ~pa.nıd; oda 
yığın yığın taze toplan~ elmalar, e- kapısının _gıc~rtrsı _ış~tıJ.dı ve ondan 
rikler, çe,idli meyvalar vardı; hepsi sonra derın ~ır s~~sızlık etrafı kapladı. 
de bahçedeki sonbahar güneşine koku- Sandıktan bır mıkdar .daha u~. a!.acak
~·rdu, K<S'l'çd ç duran cek i b ir ınmdılot larmı§ diye de artık hır §ey duşunme
tçinde un vardı; bu sandığı açıp için- di. 
den bir kaç kürek un almak ve ondan Kadınlar ayrıca bir şey almadılar. 
~nar, srvı,ıp gitmek güç bir i' değil· Bu karşıla~ bir türlü akıllarından 
d~. Onlar tam i9 ba~mda iken, evden çıknuyordu. Avludan çıkıp gittikten 
bır çıngırak sesi geldi ve korkuları sonra da bu ka~ılaşına zihinlerini 
geÇmeden avluda genç bir adam onlara . _ 
dog- ·1 1 ğ b .,1 d B d l'kan meşgul edıyordu. Kavak agaçlarına ru ı er eme e a~a ı. u e ı -
lının üstünde İKİ esvabı yoktu; onda, yaklaştıkları zaman, genç kadın bir 
daha ziya<le, çayıra veya portatif bir kaç adım geri<ie kalarak duraladı. On
~zlonga uzanrp dinlenmek isteyen bir da, sanki çayırın kenarındaki evde bir 
1~? hali vardı: Yani kılık ve kıyafe· şey unutup bırakmış gibi bir hal vardı. 
tı duzgün bir şehirli idi. Bu evin ada· Bu anda gözleri dünyayı bam başka 
mı da detlldi; ihtimal tatil geçtikten 
Sonra daha bir müddet burada kalnu§
tı. Beti, benzi uçuktu. Hiç tel~ş etme
den kadınlara doğru ilerledi ve eşikte 
~rarak onlara. kilardan dııarı çıkmak 
ımkanını bırakmadı. Kaprya yaslandı. 
ausuyo:?u ~ onun bu susuşu hayra ala~ 
met degıldı. Suıuyor ve yakalan.mı' o
lan kadınlara merakla bakryord 

Kadınlar, bir şey r-<>lmaınuı. lud. kl 
ı...:ı "b' . r" T 0 U a-rml uırı ırlerıyle yarış ede . 

rcesıne 
haykıra haykıra anlatıyorlardı. halb • 
ki, o böyle bir şey sorma~tı'. Fak~t 
bu adam onları korkutuyordu. Kadın
ların daha yaşlı olanı yalvarrnagy a ba • 

1 .. h ş 
ladı: Hem ta .ı~. 7~ d: sıhhati ona çok 
~ler vadettıgını ılen sürerek, kendi
sinin falına bakmak istiyordu. 

görüyordu. 
Son bahardı. Kırlar, aanki o genç a

dam gibi bir hastalığa tutulmuştu. 

Akşama kadar hep o genci düşUndU. 
Fakat akşam olunca, bu düşünce onu ar 

tık rahat bırakmadı, ihtiyarını elinden 

alarak, onu ormana doğru sürükledi. 

Bu erkeğin diltünüp taıındıktan sonra 
kalkıp ormana döneceğine ihtimal ve

riyordu. Gelir ve ona bir yığın para 
verir i çünkü nasıl olsa paranın artık 
ona hiç bir faydası kalmanuştı. Gelsey-
di, onu fethedecekti. Fakat gelmedi. 

Ondan sonra yağmurlu günler baş
ladı. Yağmur ve bulut el birliğiyle ha
reket ediyorlarmış gibi, hasta ciğerle-

i~K·Jll•X·l!E~ 
Nöbetçi Eczaneler 

Pazar 
Puarteai 
Salı 
Çar~mba 
Per3embe 
Cuma 
Cumartesi 

: Yeni ve Cebeci eczaneleri 
: Halk ve Sakarn 
: Ece vo Çankaya " 
: Sebat ve Yenişehir .. 
: htanbul eczanesi 
: Merkez 
: Ankara 

" 
dALK YEN 1 
SİNEMALAR 

Seanı saatleri 

YENİ 
Hor gün 

HALK 

14.45 14.30 
16.45 16.30 
18.45 18,30 

Cumartesi clinleri 
YENl HALK 

13 13 
14.45 14.30 
16.45 16.30 
18.45 18.30 

YEN! 
Pazar günleri 

HALK 

11 11 
13 13 
14.45 14.30 
16.45 16.30 
18,45 18.30 

Geceleri saat 21 de 

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

Yangm ihbarı: (1521). - Telefon, müra
caat oehir: (1023-1024). - Şehirlerara
sı: (2341-2342). - Elektrik ve Havaga:ı:ı 
Arıza Memurlugu: (1846). - Mesaj eri 
Şehir Anban: (3705). - Taksi Te
lefon numaraları: Zincirli cami civarı: 
(2645, 1050, 1196). - Samanpazarı civa
rı: (2806, 3259). - Yenişehir, Havuzba
ı;ı, Bizim taksi: (2323) - Havu:ı:baıı: 
Güven takei: (3848) ; Birlik taksi: (2333) 
- Çankırı caddesi, Ulus taksi: (1291 ), 

Otobüslerin ilk ve son 
Seferleri 

Sabah Akşam 
tik Son 
sefeı sefer 

Ulus M. dan .K. dere'ye o.4!> 23.00 
K. dere'den Ulus M. na 7 .15 23.20 
Ulus M . dan Çankaya'ya 7.25 23.00 
Cankaya'dan Uluı M. na 7.10 23.20 
Uluı M. dan Dikmen'e 7.30 19.00 
Dikmen'den Ulus M. na 8.00 19.30 
Uluı M. dan Keçiören'e 6.30 21.00 
Keçiören'den Uluı M. na 7.00 21.30 
Ulus M. dan Etlik'e 6.30 20.30 
Etlik'tcn Ulus M. na 7.00 21.00 
Uluı M. dan Cebeci'ye 7 .00 23.00 
Cebeci'denUlus M. na 7.00 23.00 
Cebeci'den As. fabl. ra 7.00 -.-
Aa. fabl. dan Cebeci'ye -.- 17.00 
Yenişehir'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Ulu• M. dan Yenl,ehir'e 7.10 23.00 
S. pazarı'ndan Akköprü'ye 6.45 7.30 
Akköprüden S. pazan'na 8.00 9.45 
!$ U. Meydanı ile latasyon arasrnda her 

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

~ U. Meydanı ile Yeniıehir, Bakanlıklar, 
Cebeci, Samanpazan arasında saat 8 
den 20 ye kadar vasati her beş dakika
da; saat 20 den 21 e kadar her on da
kikada; saat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her ıs, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferler vardır. 

il Aktatnları Ulus Meydanından saat 23 
deki son seferlerle bunların Ulus Mey
danına donilşleri sinemaların dağılııı 
saatlerine tabidirler. 

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

Tren Saatleri 
Haydarpaııa'ya : Her sabah 8.20.Her 

akşam 19.15 ve 19.50 
de pazartesi, pcrgembe 
cumartesi Toros 

Samsun hattına sürat.) 
: Hergiin 9,35 (Kayse

ri, Sıvas, Amasya bu 
hat üzerindedir.) 

Diyarbakır hattı : Hergün 9.35 
Zonculdak hattı : 15.00 
Kınkkale'ye rayotoblis " 16.05 

GUNDELIK 
Hicri - 1357 
Rebiül'evvel 18 

S. D. 
Günı:ı: 4 39 

Rumi - 1354 
Mayıs S 

S. D. 
Akşam: 19 Z2 

l>~Z KH ıı ·r ~ ~ 

KCL\HElfR ~ecs adam sıhhat lafını işitince, acı 
acı gülümsedi ve bu andan itibaren • o 
da ~nup.bileceğini gösterdi. 

~ Herkes, benim buraya öltnek için 

l~,iimi söylüyor. Bunların kehanet-
1:C.f!ct1~ aldandıklarmı sanmıyorum ... 
J?fdi ve ondan sonra sustu. o, hastalı
ilDOlbızla ilerleyen bir veremli idi. 
Daha ilk bakışta bunu anlamak kabil-

ri, adam akıllı çürütüp mahvetmek is
tiyorlardı. Çingene kadını yağmurda, 

1 rüzgarda, beyaz evin parmaklıkları ö
nünde saatlerce bekliyordu. Kapının 

9 

J. 
~in kapıdan da ayrılmıyordu. 

flılf\';tarlalara gidenler _gelinceye ka
~ffldınları alıkoym~k .ıstiyordu. Ki
·W1l~ıçi karanlıktı; lakın o dışarıda, 
E:lt\\!I altında duruyordu. Yakayı ele 
Uft\P yakalanmış olan kadınların gen
ÇfJ>ır adım ilerledi ve: 
• 8- Akşama doğru orman~n kenarına 
~irim. Dedikten sonra elıyle ormanı 
gosterdi. Arkasından: 

- Fakat bizi serbest bırakmak şar
tiyle diye de iUve etti. 

Sonra acaba adam ne diyecek diye 
bekledi; fakat içinde gizledi~i ?iddeti 
arttıkça arttı. o bu kabus gıbı adamı 
0rınana çekip getirmek .v~ o~d.~n s~.n
ra SÜt gibi beyaz dişlennı gulup gos
tererek, 

y ·1 . ? 1 - Evet, işine elverir degı mı · 
Diye onunla alay etmek, hıncını çı

karın.ak istiyordu. ÇünkU o burada na
sıl kendisine üstün bir vaziyette idiy
ae, kendi de ona orada üstün ve müte
hakkim olacaktı ormana bir kaç adını 
Yilrümeğe doğr~~;u değerdi. 

Fakat genç adam, sanki bu kadının 
rrıevcudiyetinden mümkün olduğu ka
~r fazla bir şey kavramak istiyormu• 
gıbf, sadece gözlerini açmakla iktifa 

önünde duruyor ve gittikçe daha ziya
de yaklaşmak için cesareti artıyordu. 
Şimdi odadaki ışık da geç vakte kadar 
yanıyordu. Hasta adamı bir haftadan-
berı görmemişti. Ve şimdi artık onu 
tekrar görebileceği JÜpheli idi. Onun
la tekrar karşılaşmak ümidi gün geçtik 
çe zayıilamı' ve na.kikat olmaktan çık
m19tı. O, yalnız sesiyle arkasında bir 
hayal gibi görüşüyordu: Genç, narin 
ve hasta bir hayal ... 
Oldüğü gece, pencerelerde sabaha 

kadar ışık vardı. Artık yağmur yağmı
yordu. Güne~in ışığı, bir tül gibi etı·a
fı örtmüş olan sisten her tarafa sızı
yordu. 

Daha öğleden evel, çingeneler, öte 
berilerini derleyip toplaınJŞ ve yola 
ÇLkrnışlardı. Geriye yolun kenarında 
sönmüş ateşlerin kara yerleri, orman 
ve çayır kenarında da köy kalmıştı. 
Hafif bir rüzgar esen havada uçuşan 
~~ı ..Yapraklar kayarak, akarak yere 
duşuyordu. Geniş ova ve tarlalar her 
~rafa y_ayılıyor ve yol gözlerine bitip 
tukerunıyecek gıibi geliyordu. 

Bir kaç çingene karısı arabanın pe
şinde gidiyordu. Genci ise, hem yürü
yor, hem de dönüp dönüp arkasına ba
kıyordu. Köyden çan sesleri öltlm ha
berini veriy-ordu. Ve son bahar havuı
nı titretiyodru. Bcl'ki biri ölmüştü .••• 

5 

6 

1 

1 

Dünkü çapraz kelimelerin 
halledilmiş şekJi 

12.34S,'16f 

2 ,__ ___ _ 

Soldan saca doiru 
1 - Çalışkan 
2 - Fasıla - Bir nldl 
3 - Demir yollarında kullanılır - Bir 

harf - Düzlük yer. 
4 - Bu ıünlerdc bütün türklüğii mewııl 

ltalyan basınının 
binicilerimiz 

hakkında neşriyatl 
Pazar günkü saymıızda Romada Mıuolini altm kupasını kazanan kah
raman binici subaylarımızın resimlerini neıretmiıtik. Bu.gün de İtalyan 
gazetelerinin binicilerimiz hakkında yazdıkları &İtayiıkar yazıları, bü
yük bir iftihar duyarak, koyuyoruz ı 

29 nisan tarihli Messacero gazete
sinden: 

Türk subaylarının, bilhassa yüzba
şı Kula ve yüzbaşı Gürkanm (çok iyi) 
den daha yüksek olan mevkilerini de 
kaydetmek lazımdır. Bu iki yüzbaşı· 
dan birincisi Çapkın ve Güçlü ile ha
tasız iki parkur yapmış, ikincisi çe
vik Yıldızı ile hatasız 1,45 dakikada 
koşarak ikinci gelmiştir." 

Aym gazetenin 30 nisan tarihli sa
yısından: 

"Türk suvarileri her parkuru halk 
tarafından daima büyük bir sempati 
ile takib edilmiştir. Cesur ve parlak 
suvariler tarafından sevkedilen güzel 
hayvanlar daima çeviklik ve kuvvet 
numunesi gösteriyor ve hatta hazan 
maksada varmasalar bile halkın umu
mi memnuniyetini üzerlerine çekiyor
lardı. Türk suvarilerinin, geçene se
nekine nazaran bariz tekamülü de 
mlitehassısların gözünden kaçmamış
tır. Beynelmilel yarış §.lemine son 
girenlerden biri olan Türk ekipi bu 
muvaffakiyetleriyle İltanbul mekte
binin binicilik stilinin yüksekliğini 

göstermektedir. Pek yakında Türk e· 
kipini en kuvvetliler ve en yetifmeler 
arasında görebileceğimiz tabiidir." 
Aynı gazetenin J mayıs tarihli sa

yısrndan: 
"Roma beynelmilel konkurhipikle

rının en büyük müsabakası olan 
(Mussolini Altın kupası) genç, büyük 
konkurlarda hemen hemen yeni, fakat 
metin, iyi tertip ve teçhiz edilmİ!f, 
çok büyük takdirlere layık bir ekibin 
zaferiyle neticelendi. 
Kağıd üzerinde bir tetkikle, bilyUk 

zaferi almak için sahaya çıkan dört 
ekipten hiç olmazsa üçü tarafından 
önil kapanmış gibi görülebilen Tilrk 

Allellzm 

süvari ekipi, hemen bir kaç gün evvel 
yazdığımız tekamill ve terakkisini ta
mamen teyid eder mahiyette bir kıy
met imtihanı verdi. 
YUzba§ı Kulanın kol başında bulun

duğu ekip (ki arkada9ları yüzba§ı 
Gilrkan, teğmen Polatkan ve yüzba9ı 
Oncü idiler) Alman, İrlanda ve İtal
ya ekipleri gibi dünyaca malfım bir 
~öhrete ve eıki bir maziye sahih olan 
ekiplerin ıırtmı yere getirdi. 

Zafer, şimdiye kadar bozulmamış 
olan (konkurların bugününde Musso
lininin hazır bulunması) adeti saika
ıiyle toplanan muazzam bir halk kit
lesi önünde kazanıldı. Ve bu alicenab 
kitle her zaman olduğu gibi, hatta 
kalbinin beklediği, netice husul bul
masa bile, muvaffakiyeti alkışlamak
tan geri kalmadı. 

Denebilir ki; Türk eki pi - bu se
ferki Roma konkurlarında görüldü
ğüne göre - bütün müsabakaya gi
renleri hayretler içinde bırakacak ha
kiki bir sürpriz idi.'' 

Gazete, binici/erimizin müsabaka 
esnasmda gösterdikleri büyük muvaf
lakiyeti ve diğer ekipltırin aldığı pu
vs.nlarr saydıktan ve halkın müsaba
ka/an gösterdiği alakayı tasvir ettik
ten sonra yazısını şöyle bitiriyor: 

"MUsabaka bitti, halk mükafat me
raıimine i9tirAk etmek ıçın ayağa 

kalktı. Dute sahaya indi. Onünde e
kipler derecelerine göre sıralandılar. 
Bando Tilrk millt marşını çaldı. Duce 
altın Mussalini kupasını Türk ekipi 
kaptanına teslim ederken halk çok 
alkışladı. Bu merasimden sonra hUkQ
met reisi triblinlerden yilkselen c~
kun tezahUrat arasında Siyena mey
danını terketti." 

Üç şehir şampiyonası 
epeyce çetin olacak 

19 mayıs gençlik ve spor bayramı 
münasebetiyle yapılan 3 şehir atle
tizm birinciliklerinin ikincisi de önü
müzdeki bayramda Ankara şehir stad
yomunda yapılacak. Atletizm mevsi
minin en çok al1ka ile beklenen bir 
hadisesi olan bu müsabakalara İltan
bulun ve Ankaranın uzun zamanlar
danberi büyük bir itina ile çalışmakta 
olduğunu biliyoruz. 

8 mayısta İstanbul bayramına işti· 
rak eden atletlerimizin !stanbullu kar 
<leşlerine karşı bazı müsabakalarda el
de ettikleri muvaffakıyetler atletizm 
de Ankaradan çok eski olan bu böl
gemizin kolay bir başarı temin edemi
yeceğine en bilyUk bir delil sayılabi -
lir. 

İki yıldan beri gerek kemiyet ve 
gerekse keyfiyeti itibariyle btiytik a
dımlar atmakta olan bu temel sporda 
vardığımız derecelerin belirmesinde 
iyi bir vasıta olan bu 3 şehir birinci
likleri baştan aşağı çok çetin savaş
larla dolu ve hiç şüphesiz çok heye
canlı olacaktır. 

İstanbul bayramı bize yepyeni ve 
çok kabiliyetli elemanlar takdim et
miştir. Hiç beklemediğimiz müsabaka 
!arda Uç beş delikanlının birden bek
lenmedik dereceleri elde etmeleri se· 

vinç veren bir hadisedir. Bu gençle • 
rin biribirleriyle tam bir kardeşlik i-

eden bir yerin ismi. 
5 - Küçük nehir. 
6 - Suriyede bir ı,ıehir ismi - Uye. 
8 - Karısındaıı fazla çekinen adam. 
9 - Fakat. 

Yukardan agağıya doğru : 
1 - Hasaddan sonra yapılan iş. 
2 - An.~ak mastarından emir - Tüy. 
3 - Ekşı - '.Bir nota. 
4 - Almak mastarından emir - Sarhoı 

dciil. 
S - Vapurların yanaştığı yer - Farsça 

"ııız" 

6 - Be~az.- Sanat - Khç nıuhafuası. 
7 - Delıklı marancoz iıi. 
8 - Hane - Çok değil. 

g - KundrL 

çinde savaşmalarını görnıek doyul
maz bir manzara olacaktır. 

En çetin müsabakakır 
En çetin müsabakaların yüksek at

lama, sırık atlama, üç adım atlama i
le 40?·800-5000 ~e 15~0 de olacağını 
tahmın etmek guç degildir. Bu mesa
f~ -;'e n;üsabakaların gençleri hep bi
rıbırlerıne denk çok kabiliyetli atlet
lerdir. Pulat, Süreyya ve Jerfiye na
zaran çok daha eıki ve tecrübeli bir 
a~layıcıdır .. t:'akat bu iki gencin çok 
yuksek kabılıyet ve istidatları karşı
sında 'i~diy~ kadar elde ettiği kolay 
galebeyı temın edebilecek mi? Bu mü 
sabakada yeni bir Türkiye rekoru bek 
lemek hakkımızdır. 

Bu üç delikanlının her biri 1.SO çok 
kolay ve çok rahat aşan atletlerdir. 
Bu?ların biribirleriyle yapacakları 
çetın savaş yeni bir rekor hetliye ede· 
cek bir kıymettedir. 
Hüıeyin, Artan ve Mustafanın da 

biribirleriyle paylaşacak kozları var. 
O~ları 5000 _metre üzerindeki çetin 
mucadelelerı de herhalde çok zevkli o
~-ac~k~ır. Galip ve Recep, 800 ve 1500 
un ıkı ezeli rakibi bu müsabakada bi· 
ribir.le~iyle bir daha kapışacaklar ve 
çok ıyı formunda olan Galipten yeni 
bir rekor istemek de hakkımızdır. 

400 Ü bu mesafenin kahramanı olan 
Melih koşamıyacak.. Ondan bu yıl 
mahrumuz, fakat Cemal ile Faik Öne· 
min miicadelesi de bize yüksek bir de· 
rece ve belki de bir sürpriz vadedebi· 
lir. 

Türkiye rekorlarının bu müsabaka· 
larda biraz değilebileceğini tahmin 
etmek biraz fazla cesur bir göriiş olur. 
Fakat geçen yıl tesis edilen 19 mayıs 
bayramı dereçelerinin hepsinin deği
şıeceğini de korkmadan söyliyebiliriz. 

Türkiye rekordmeni İrfan Şahinbaş 
şayet A tC19 İbrahim Kaetaınonudan ge 
lemezae tek başına 14 metre etrafında 
dola,ıp duracak. 

Genç atletlıel-e ~ c:Nkdz. 
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Bulaarlstan 
Bulgar gazeteciliği 

Mir gazetesine göre b~gü_n Bulg~~ 
ristandaki yevmi gazete tıraJl 300 bın 
dir. İlk bulgar gazetesini bund~n tam 
yüz sene evel Bogorof adında hır b~l
gar ••Bulgar kartalı,, adıyla Laypzıg
de neşretmiştir. Bu ilk bulgar gazete-
si 150 adet basmakla işe başlamıştır. 
lzmirde ve lstanbulda tesis edilen 
gazetelerle Romanyada bulgar ihtilal 
cileri tarafından çıkarılan ve bulgar 
istiklali davasında çok büyük hizmet
leri görülen gazeteler, Laypzigde çı
kan bu gazeteden sonradır. Dnes ga
zetesi bugün Bulgaristanda günde 
yarım milyon insanın gazete okudu
ğunu yazmakta, bulgar basınının Mz- ' 
metlerinden sitayişle bahseylemek
tedir. 

Almanva 
İngiliz kabinesindeki 

değşiklik 

İngiliz kabinesmdeki değişiklüde· 
re alman matbuatı tarafından araka 
ile takib edilmektedir. Fölkişer Beo
bahter gazetesi bu değişiklişlerin l~
gilterenin dış politi~ası üze~inde ~
essir olup olmıyacagını tayın etmege 
henüz imkan olmadığmı kaydetmekte 
fakat Lord Halifaks'm hariciye neza
retinde kalmasını memnuniyetle kar
şılamaktadır. Bu gazete Malko1?1 
Makdonald'm miistemlekat nezaretı
ne tayininden ehemiyetle bahsem;ıe~
te ve eski alman müstemlekelerının 
iadesi hakikat sahasına intikal ettiği 
takdirde muameileyhin bu mesele hak 
kında Almanya ile görü§mesi muhte
mel bulunduğunu ilave eylemektedir. r ........... · .................... · ......... · ...... · ı 

B\ BL\YOGRAFYA .................................................... 
Büyük avrupa anketi 
Kanaat kitab ev.i tarafından yeni te

sis edilmi~ olan "Ankara kütüphane
s.i"nin 1kinci sayısmı arkadaşımız Pe
yami Safanın evelce Cumhuriyet gaze
tesinde alaka ile takib cdiJmiş olan 
"Büyük Avru.pa ao.keti"i, teflcil et
mektedir. 

Bir kaç ay sünniif olan bir Av.r.~ 
tetkik gezisinin inıtıiıt-alarını teşkil e
den bahisler kitabta şu şekilde sıra

lanmaktadır: Avrupayı arıyorum, Ve
nedilrte bir gezinıti, Avrupa bir devir
dir, Montrö'de l:>izimkUer, Pari&c yak
laşırken, işte Paria, Pariste gezinti
ler, Galeyan memleketi, bir muharri· 
rin evinde, Fransadan Japonyaya bir 
göz atış, gece mülakatları, bir gazete
yi ziyaret, parisli meslekdaşlarla, Bur
bon sarayında, Vagran salonlarında, 
fransız halkı ve kadını, grevler ve pa
halılık, çalı~n kadınlar, genç bir poli
tikacı, ne Stalin, ne Hitler !, fransız 
gençliği, bir müze ve bir sergi, Paris 
atölyelerinde, bir genç filezo!, Fran
s.ada son günler, Almanyada ılk saat
ler, Münihte bir kaç saat, orta Avrupa. 
da, son intibalar. 

Seyahat edebiyatwnızın en güzel ve 
olgun örneklerinden birini te~kil eden 
bu eser temiz bir şekilde ve zevkle ba
sılmıştır. 

Fikir Hareketleri 

14 mayıs tarihli 238 in<:i say~ında 
şu yazılar vardır: W. Henry Chem
berlin: Komünizm ve faşizm propa
gandaları, Frank H. Hanknis: Ameri
ka ırkçıları, Paul Bernard: Kültür ba
kıınmdan ilim ve edebiyat, Francie 
Delaisi: Yeni allah, Henri Decugis: 
Asyada Avrupa kültürü, Hüseyin Ca
hid Yalçın: Üç İstanbul, Andrew 
Smith: Ben bir !l<>vyet amelesiydim, 
Will Durant: Timurun sarayında bir 
İspanyol sefiri, Clavijo: Timurun sa
rayında bir ispanyol &efiir. 

Rus hikayeleri 

Bugünkü rus edebiyatının ön safta
ki simalarından üç muharririn, Valen
tin Katayev, Yefim Zozula ve Leonid 
Lenç'den dilimize çevrilmiş olan 26 hi
kaye, "ru11 hikayeleri" başlığı altında 
Re~zi kitab evi'nin "dünya muharrir
lerınden tercemeler serisi"nin 24 ilncü 
sayısını teşkil etmek üzere neıredil

miştir. Bay Hasan Ali Ediz tarafından 
terceme edilen bu eeer, bugünkü rus 
edebiyatım temsil etmek iddiasında 
olmamakla beraber, yeni sovyet mu
harrirlerinin usliiıb. dü§ünüş ve sanat 
tarzları hakkıncia 9K fikir verecek ma
hiyetıtediı-. 
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RESMi İLANLAR 
Gümrük ve inhisarlar B. 

Termograf ve Higrograf 
alınacak 

lnhiaarlar Umum M\Miürlüiün
den: 

l - Şartnameleri mucibince 13 adet 
termograf ile 13 adet higrograf pazar
lıkla satın alınacaktır. 

11 - Pazarlık 2-Vl-938 tarihine 
rastlayan perıembe günü saat 14 de 
KabataJ<la levazım ve mübayaat ıube· 
ıindeki alım komisyonunda yapılacak· 
tır. 

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

IV - Eksiltmeye iştirak etmek isti· 
yenlerin fiatsız teklif kataloğlannı 

münakasa gününden üç gün evveline 
kadar İnhisarlar Tütün fabrikalar §U· 

besine vermeleri ve tekliflerinin kabu
lünü mutazammın vesika almalan la
zımdır. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin 
edilen gün ve saatte% 7 ,5 güvenme pa 
ralariyle birlikte yukarda adı geçen ko
misyona gelmeleri ilan olunur. 

(2790) (1460) 2908 

Çember ve çember 
makinesi alınacak 

lnhiaarlar Umum Müdürlüiün • 
den: 

l - 4 adet siklop çember makinesile 
ı30.000 kilo çelik siklop çemberi pa -
pazlıkla satın alınacaktır. 

11 - Pazarlık 3-6-938 tarihine rast· 
lıyan cuma günü saat 14 de Kabataıta 
levazım ve mübayaat şubesindeki alım 

komisyonunda yapılacaktır. 
III - Şartnameler parasız olarak 

her gün sözü ge~en şubeden alınabilir. 
IV - İsteklilerin pazarlık için tayin 

edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 
paralariyle birlikte yukarda adı geçen 
komisyona gelmeleri ilin olunur. 

(2793 - 1462) 2910 

Ziraat bakanlığı 

Kôtib alınacak 
Ziraat Vekiletinden : 

Vekiletimiz te§kilitında çahftml
mak üzere Türkçe almanca bilir ve 
yazı makinesiyle her iki lisanı da yaz 
mağa muktedir kitib alınacaktır. Eh
liyet ve liyakatine göre - ı20 - li
raya kadar aylık ücret verilecektir. 

Fazla izahat almak isteyenlerin 
ziraat vekaleti ziraat itleri umum mü 
dürlüğü yedinci şube müdUrlüğüne 
müracaat etmeleri ilin olunur. 

(1468) 2947 

M. M. bakanhğı 

Kundura alınacak 

Muhtelif teıgih ahnacak 
M. M. Vekaleti Sabn Alma Ko.dan : 
1) Müteahhit np ve hesabına mü

bayaa edilecek oii'iı 6 adet muhtelif 
tezgih açık eksiltmeye konmuttur. 

2) Tahmin edilen bedeli 6.999 lira 
olup ilk teminat parası 524 lira 93 ku 
ruttur. 

3) İhalesi 30 mayıs 938 pazartesi 
günü saat 11 dedir. 

4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgeleriyle ihale gün ve 
saatinde M. M. V. satın alma komis
yonunda hazır bulunmaları. (1430) 

2862 

100 takım muhabere 
fil aması ah nacak 

M. M. Vekaleti Satınalma Ko. 
Açık eksiltme ile 100 takım muha

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

(1325) 2665 

Bayınderlık Bokanh{lı 

Mühendislik kursu 
Nafia Vekaletinden : 

3074 sayılı ve 4.12.936 tarihli kanu
nun 3 üncü maddesi mucibince Nafıa 
vekaleti teıkilitiyle, sair devlet mü
esseselerinde ve belediyelerde veya 
bunlara merbut müesseselerde de is
tihdam edilenlerden kanunun neıri 
tarihinde "40" yaıını ikmal etmemiş 
olan ve Nafıa fen mektebi mezunu 
bulnanların İstanbul Teknik okulun
da açılacak olan mühendislik kursla
rının kabul imtihanına girebilecekle
ri ve teraiti lazimeyi haiz olanların 
vesaiki müsbiteleriyle Nafıa vekale
tine tahriren müracaatları lüzumu 
ilin olunur. (1401) -

Mühendislik kursu imtihanları 
Nafia Vekaletinden : 
3074 sayılı kanunun 3 üncü madde

si mucibince, !atanbul Teknik oku
lunda açılacak olan mühendislik 
kurslarının kabul imtihanları 24 ve 
25 mayıs 938 salı ve çarıamba günleri 
saat dokuzda Ankara inşaat uata oku
lunda yapılacaktır. 

imtihanlara iştirak edecek olan ve 
şeraiti lizımeyi haiz bulunan Nafıa 
fen mektebi mezunu fen memurları
nın merbut oldukları idarelerden a
lacakları fotoğraflı hüviyet vesikala
riyle 23 mayıs 938 pazartesi gününe 
kadar Nafıa vekaleti Zat işleri mü· 
dürlüğüne müracaatla kaydolunmala· 
rı ve imtihan hakkında bilgi edinme
leri lüzumu ilin olunur. 

(1438) 2921 

A. Levazım Amirliği 

Sade yağı ahnacak 
Ankara Levazmı A.mirliii Sa.tm 

Alma Komisyonundan : 
ı - Vize Demirköy birliği için 15 

ton sade yağın kapalı zarfla ihalesi 
mayısın otuzuncu pazartesi günü saat 
11 de Vize satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

2 - Sade yağın tahmini edilen be
deli 18.000 liradır. 

Muvakkat teminatı 1350 liradır. 
3 - Şartnamesi her gün satın alma 

komisyonunda görülebilir. 
4 - İsteklilerin teminat mektubla

rımn saat 10 na kadar Vize satın alma 
komisyonu reisliğine teslim etmeleri 
ve ihale saatında komisyonda bulun 
maları. (1448) 2896 

Sığır eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
Kırklareli tümen birlikleri 938 mali 

senesi ihtiyacı için kapalı zarfla 3 ma
yıs 938 salı günü ihalesi yapılan 300 
bin kilo sığır etine verilen 27 kuruş 44 

santim fiyat makamca pahalı görüldü
ğünden yeniden ihalesi 30 mayıs 938 
pazatresi günü saat 16 da yapılacaktır. 
Muhammen fiatı 32 kuruş 50 santim
dir. İlk teminatı 6125 liradır. Arzu e
denler şartnamesini 500 kuruş mukabi
lınöe tümen satın alma komisyonun
dandan alabilirler. Talihlerin kanu
nun 2 ve 3 üncü maddelerindeki ve
sika ile teminat mektublarını havi 
zarflarını belli gün ve saatten en az 
bir saat eveline kadar tümen satın al· 
ma komisyonuna vermeleri. (1447) 

2895 

Odun alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Sahn Al

ma Komisyonundan : 
1 - Diyarbakır garnizonunda bu

lunan birlik için senelik ihtiyacı o
lan 1.496.000 kilo odunun 2 haziran 
S"-ul'unna~ 'l'l .ll• • •-'"- -• 

ihalesi yapılacaktır. "" 
Z - Muhammen bede1i 20944 lira 

olup muvakkat teminatı 1570 lira 
80 kuruştur. 

3 - Münakasa Diyarbakır Lv. amir
liği satın alma komisyonunda yapıla
caktır. İstekliler münakasa günü ve 
saatten bir saat evvel teminatlariyle 
birlikte zarflarını komisyona venne-
leri şarttır. (1405) 2850 

Sığır eti alınacak 
Ankara Levazım A.mirliii Satır 

Alına Komnyonundan : 
1 -Vize Alpullu birliği için 70 ton 

sığır etinin kapalı zarfla ihale 30 ma
yıs 938 pazartesi günü saat 17 de Vize 
satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Sığır etinin tahmin edilen bede
li 18200 liradır. Muvakkat teminatı 

1365 liradır. Şatmamesi her gün satın 
M. "ft. Vekaleti Satm Alma Ko- İ 

l 
alma komisyonundan görülebilir. S · 

misyonundan : 1 teklılerin teminat mektublarını saat 16 
ı - <14880> on dört bin sekiz yüz Hariciye Bakanhg"' ı 

ıeksen çift dahili ve (7665) yedi bin ya kadar Vize satın alma komisyonu 
altı yüz altmış bet çift harici kundu- ________ ......... ...., .. .....,._,.,,,__ reisliğine teslim etmeleri ve ihale aa· 

ra kapalı zarf usuliy1e münakasaya Fransızca daktiloluk a·ında komisyonda bu1unma1arı. 
konulmuştur. {1445) 2893 

2 - Harici kunduranın beher çifti Hariciye Vekiletinden : 7000 k•I k • 
(450) dört yüz elli ve dahili kundura· Hariciye vekaletinde münhal bulu- I 0 taVU eti 
nın beher çifti (550) bet yüz elli ku· nan bir fransızca daktiloluğa bilimti
ruı tcdlmin edilmittir. han bir bayan alınacaktır. İmtihanda 

3 - İhalesi 27 mayıs 938 cuma gü- muvaffak olana liyakati derecesine 
nü saat 11 dedir. göre azami ıso liraya kadar ücret ve-

4 - İlk teminatı (7066) yedi bin rilecektir. 
altmıı altı lira 63 kuruıtur. Taliplerin vesaiki ile vekalet evrak 

5 - Evsaf ve 9artnamesi (582) beş umum müdürlüğüne müracaat eyle-
yüz seksen iki kuruş mukabilinde M. meleri. 2951 
M. V. satın alma komisyonundan alı-
nır. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
ıayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektublariyle birlikte ihale 
saatından en az behemehal bir saat e
vet komiayona vermeleri. (1261) 

2582 

Sahra pili alınacak 
M. M. Vek&leti Satm Alma Ko

misyonundan : 
ı - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

4240 lira olan 4000 aded sahra ve 2000 
aded anod pili açılı: eksiltme ile ıı.atın 
alınacaktır. 

2 - Eksiltme 20 mayıs 938 cuma 
günü saat 11 de Ankarada M. M. V. 
aatın alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - tık teminat 318 lira olup prt· 
nameleri her gün öğleden aonra M. 
M. V. satın alma Ko. da görülür. 

4 - Ekıiltmeye girecekler kanunt 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
3 ncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte eksiltme gün ve ıaatında 
M. M. V. satı nalma Ko. da bulunma· 
tarı. (1295) 258g 

· Fabrikalar . 
260 ton hamızı azot 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür 
tütünden: 

Tahmin edilen bedeli (70.200) lira 
olan 260 ton hamızı azot askeri fahri· 
kalar umum müdürlüğü Ankara satın 
alma komi•yonunca 1.7.938 cuma günü 
saat 15 de kapalı zarfla ihale edil~cek· 
tir. Şartname (3) lira (51) kuruş mu· 
:<abilinde komisyondan verilir. Taliı,. 

lerin muvakkat teminat olan (4760) li
rayı havi teklif mektublarını mezkOı 
günde saat 14 de kadar komisyona ve-:
meleri ve kendilerinin de 2490 numa· 
ralı kanunun 2 ve 3. maddelerinde1ci 
... ·esaikle mezkQr giln ve saatte komis· 
yona müracaatları. (1418) 288f 

.aıııııııııııııııııııııııııııııııııııııı1.. - -= LA HABANERA = - -: Zarah Lander : -.,11111111111111111111111111111111111111,. 

ahnacak 
Ankara Levazım Amirliii Satın 

Alma Komisyonundan : 
ı - Ankara garnizon birlik ve mü· 

esseseleri için 7000 kilo tavuk etinin a
çık eksiltmesi 25 mayıs 938 saat 15 de 
Ankara Lv. amirliği Sa. Al. Ko. da ya· 
pılacaktır. 

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

125 Ton yulaf ahna<ak 
Ankara Levazım Amirliii Satm 

Alma Komisyonundan : 
ı - Harb okulu topçu hayvanatı i

çin 12~ ton yulafın kapalı zarf eksilt
mesinde talih çıkmadığından pazarlık· 
la eksiltmesi 21 mayıs 938 saat 11 de 
Ankara levazım amirliği satın alına 

komisyonunda yapılacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 7ı25 lira ilk 

teminatı 534 lira 37 kuru9tur. Şartna
me ve nüınunesi komisyonda görülür. 
Kanuni vesika ve teminatla komisyon· 
da bulunulması. (1297) 2789 

Sığmr, veya koyun, keçi 
eti ahnacak 

Ankara Levaznn Amirliği Satm 
Alma Komisyonundan : 
Balıkesirdeki birliklerin senelik ih

tiyacı için 90,000 kilo ııirr veya ko-

yun veya lı:eçi eti kapalı zarfla eksilt
meye konmuıtur. Hangiıi uc11Z oltana 
o cins etin ihalesi yapılacakt1t. Bu 
üç cins etin bir talip tarafmdan bir 
zarf içinde olmak üzere her üçine de 
ayn ayrı fiyat teklif edilebileceği gi
bi ikisine ve yahud yalnıs bir cine ete 
de fiyat teklif edebiJir. 

İhale 3. 6. 938 cuma günü aaat 16 
da Balıkesirde askeri satın alma ko
miıyonu binasında yapılacaktır. Sığır 
etinin muhammen bedeli 22500 koyu· 
nun 36000 ye keçinin 27000 liradır. 

Muvakkat teminat sığır etinin 1688 
koyunun 2700 ve keçinin 2025 liradır. 
Şartname Balıkesirde askert satın al
ma komisyonunda ve Ankara ve ts
tanbul Türk Maarif cemiyeti resmi 
ilan itleri limited ,irketi büralarında 
görülebilir. Talihler teklif zarflarına 
mensup oldukları yerin ticaret oda
sında mukayyed olduklarına dair ve
sikalarını da koyacaklardır. 

Teklif mektublarını ihaleden bir 
saat evveline kadar makbuz mukabi
linde komisyona tevdi edilmesi. 

(1504) 2992 

Sığır eti alınacak 
Ankara Levazım" Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 

1-Vize birliği için 70 ton sığır eti
nin kapalı zarfla ıhaıesi 30 mayıs 938 
paazrtesi günü saat 16 da Vize satın 
alma komisyonunda yapuacaktır. 

2 - Sığır etinin tahmin edilen be
deii 21.000 liradır. Muvakkat teminatı 
1575 liardır. 

j - Şartnamesı her gün satın alma 
komisyonundan görülebilir. 

4 - İsteklil'!rin teminat mektubla-

Adliye bakanlığı 
Satıltk 

Adet 
1 Kırmızı eaki halı 

18 Ortuı derili tahta m1tu1nu nn
dalya. 

5 BüyükmaM. 
11 Mua 
ı6 Derili koltuk 
1 Derili kanape 

24 Tahta iskemle Ye koltuk 
4 Su deetiei dolabı 

14 Mukavvadan mamul evrak çan-
tası. 

Yukarıda cina ve adedi yazılı efya
ların bedeli pelin ödenmek tartiyle 26 
mayıs 938 pertembc günü saat onda 
Yeni,ehirde Temyiz binasında veka
let kısmı önünde açık artırma ile satı
lacağından taliplerin aynı gün ve sa
atte satıt yerinde hazır bulunmaları i-
lan olunur. (1321) 2625 

Sade ya§ı ahnacak 
Ankara Levazım Amirliii Satın 

Alma Komisyonundan : 

D. bakır garniz-on birliklerinin se
nelik ihtiyacı olan 34000 kilo sade yağ 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kon
muttur. İhalesi 11 haziran 938 cumar
tesi günü saat 10 da D. Bakır levazım 
amirliği satın alma komisyonunda ya

pılacaktır. Muhammen bedeli 29325 li
ra muvakkat teminatı 2200 liradır. İs
teklilerin ihale gün ve saatından bir 

rını saat 15 ~e kadar Vize satın alma saat evel teklif melrtublarını satın al
komisyonu reisligıne teslim etmeleri ma komisyonu ba§kanlığına Yermeleri 
ve ihale aaatında komisyonda bulun· ve tartnameıini her gün komisyonda 

malan. (1446) 2894 görebilecekler. (1488) 2985 

Benzin, makine yağı ve saire ahnacak 

[§.~~~€~~~~] , ....... ,.... .... 
Orman KoMIDla Geıael KomutaO' 

ilk Satm Alma Komi.yoınmdan : 
1 - Orman koruma genel komutan· 

lık kıtaları ihtiyacı için 30000 ila 50000 
kilo yataklık pamuk kapalı zarf usulıı 
ik ihalesi 28-5-938 cumartesi günü sı· 
at ı 1 de Ankarada Yenişehirde komıı· 
tanlık binasındaki satın alma komisyır 
nunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli yirmi bir bİA 
lira ve muvakkat teminatı "157 5'' liri" 
dır. 

3 - Şartnameler bir lira mukabiliır! 
de satın alma komisyonundan alınabi 
lir. 

4 - İsteklilerin ıartnamesinde yaSI'! 
li vesikalarla beraber teklif mektupı,ıl 
rını ihale saatinden bir saat evvelin' 
kadar komisynoa vermeleri ilan olunur 

(1452) 2899 

1.600 ~ifl kundura alınacak 
Orman Koruma Genel Komutanl.6 

Sabn Alma Komisyonundan : 
1 - Orman koruma genel komutan' 

lık kıtaları ihtiyacı için 1600 adet çif' 
kundura kapalı zarf usulü ile ihaletl 
20.5.1938 cuma günü saat 15 de Ankr 
rada Yenişehirde komutanlık binaaıll' 
daki satın alma komisyonunda yapılr 
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 7040 lira mtr 
vakkat teminatı 528 lira. 

3 - Şartnameler hergün para.ız tY 
larak komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin şartnamesinde yr 
zıh vesikalarla beraber teklif mektut 
tarını ihale saatinden bir saat evelin' 
kadar komisyona venncleri ilin ohY 
nur. (1311) 2633 

Yitik n ylShkhk beı llılllCll 
Orman Genel Komutanl• Satlll' 

Alma Komisyonundan : 
Ankara Levaz1111 Amirliii Satm Alma Komisyonundan : 1 - Orman koruma genel komut.e 

ı - Kor birlikleri ihtiyacı için &felğı.da cina ve mikdarı yazılı 11 kalem lık kıtaları ihtiyacı için 8000 metti 
benzin makine yağı ve saire kapalı zarfla alınawtır. yatak ve yasdıklık bezin açık eksilt 

2 - İhalesi 3.6.938 cuma günü saat 15 de Çorluda kor karargahında yapı- me ile ihalesi 25.5.938 çarşamba gürıd 
lacaktır. saat ı3 Ankarada Yenifehirde komtl' 

3 - İlk pey parası her birinin hizalarında yazılıdır. Heyeti umumiye ilk tanlık binasındaki satın alma komir 
pey paruı yekun 3399 lira 39 kuruş.tur. yonunda yapılacaktır. 

4 - Şartname ve evsaf mı görmek iateyenler Ankara levazım amirliği sa- 2 - Muhammen bedeli bir met~ 
38 kuru§ muvakkat teminatı 228 lirt 

tın alma İstanbul levazım amirliği satın alma Çorluda kor satın alma komai- 3 _ Şartnamesi her gün par.-d 
yonunda görebilirler. olarak komisyonda görülebilir. 

5 - Tali.bler kanunun ikinci ve UçUneU maddelerin<lelı:i belgeleriyle bir- 4 - İsteklilerin muvakkat temi 
tikte belli gün ve saatten bir saat evel teklif mektubluını komisyona Yermit makbuzu ve şartnamesindeki wıi _...__.... __ --.--· __..... - 111--- t>- • - - .. 

Cin•i Mikdan İlk pey parası 
kilo Lira K. 

Benzin 82500 ı546 88 

Tank için benzin 60000 1125 
Valvalin 2870 48 42 
Vakum ı402S ı84 08 

Grca ı930 42 70 

Gaz yağı 3030 40 90 

Mazot 2250 13 50 

Mobilval B. B. 500 ıs 56 

Mobilvaı C. 500 ı2 93 

Tank tıoı:u 100 8 59 

Üatüpil 290 26 25 
3064 82 

(1498) 2989 

9 kalem yas sebze ahnacak 
Ankara Levazım Amirliii Sa.tm Alma Komistonundan : 

Cinsi mikdarı muhammen B. ilk teminatı 
kilo Lira K. Lira K. 

Çalı fasulye 300 45 
Ay'e kadın fuulye 650 97 50 
Barbunya fasulye 650 113 75 
Patlıcan 1000 175 
Kabak 600 60 
Domates 600 90 
Kuru aovan 800 80 
Patate 800 100 
Taze bamya 350 140 

901 25 76 59 

Kırıkkale askeri sanat lisetıi muhafız eratınnı ihtı;acı olan ;ukanda ya
zı lı dokuz kalem yaı sebze 2 haziran 938 pertembe günü ıaat 14 :15 kadar açık 
ekailtm~ ile alınacaktır. İsteklilerin 76 lira 59 kuruttan ibaret ilk teminatla
rını Kırıkkale askeri fabrikalar muhuebeciliği veznesine makbuz mukabi
linde yatırarak belli gün ve saatte mekteb satın alma komisyonuna gelmele-
ri. (1500) 2991 

12 kalem yaş sebze ahnacak 
Ankara LeYaz1111 Amirliii Satın 

Cinai 

Çalı fa.ulye 
Ay,e kadın fasulye 

Barbunya faıulye 
Patlıcan 

Dolmalık biber 
Kabalı: 

Kırmızı domates 
Kuru aovan 
Patates 
Tue bamya 
lspanak 
Taze bakla 

Alma Komisyonundan : 
mikdarı muhammen B. ilk teminatı 

kilo Lira K. Lira K. 
400 60 00 

1500 225 
750 131 25 

3000 525 
500 75 
500 50 

2000 300 
ı800 ıso 

1000 ı25 

600 240 
500 12 50 
300 15 

l9j8 ıs 145 40 

Kırıkkale aakert ıanat li.9esi talebesinin ihtiyacı olan yukarıda yazılı on 
iki kalem yq eebı:e 2 huiran 938 per9embc günil aaat 13 :14 de kadar açık 
eksiltme ile satın alınacaktır. İeteklilerin 145 lira 40 kuruıtan ibaret ilk te
minatlarını Kırıkkale askeri fabrikalar muhnobeciliği veznesine makbuz 
mukabilinde yatırarak belli gün ve ıaatte mekteö satın alma komisyonuna 

ıelmclcri • . (1499) 2990 

müracaatları ilan olunur. (1388) 
2785 

Ankara Belediyesi 

Satıhk arsa 
Ankara Belediyesinden : 
ı - Yenişchirde 1054 üncü ad~ 

19 parselde 730 metre murabbaı ar,_ 
ıs gün müddetle açık arttırmaya kir 
nulmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli (3650) liri 
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (273,75) lr 
radır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyenlf 
rin her gün yazı itleri kalemine ve it 
teklilerin de 27 mayıs 938 cuma gütı 
sat on buçukta belediye encümenid 
müracaatları. (1464) 2911 

Satıhk eski kamyo~ 
Ankara Belediyesinden : 

ı - Açık arttırmaya konulan O~ 
marka bir adet eski kamyon için ister 
li çıkmadığından açık arttırması ti 
beş gün uzatılmı§tr. 

2 - Muhammen bedeli (ı30) iırf. 
dır. 

3 - Muvakkat teminatı 
dır. 

4 - Şartname11ini görmek istiyeıı~ 
rin her gün yazı işleri kalemine ve if 
teklilerin de 20 mayıs 938 cuma &W'J 
saat on buçukta belediye enc~l\~ 
müracaatları. (1465) 2fff' d 

Bir motopomp ahna~) 
A k B led. ·nc1 H .srl•cı 

n ara e ıyeaı en : • ~ 
ı - Camlıdere belediyesi ii 

nacak havalı lastikli iki te.kef 
tek dingil ve çift makaslı ve ' 
çelik şase üzerinde ve istenildi~rs'ın 
man bir kamyon arkasına bağlana~ 
cek ve istenildiği takdirde ada 
vasıtasiyle el ile çekilebilecek ve 
zak üstünden indirilecek kolları ~ 
zak üstünden indirilerek kolları fg 
alınacaktır. 

2 - Şartnamesini görmek isteyeır 
ler her gün yazı işleri kalemine rııii' 
racaat edebilirler. 

3 - Vermek isteyenlerin 31 rnaf" 
938 cuma gününe kadar teklif ıne., 
tublarını vermek lazımdır. 

{1372) 2740 

Satıcı memur 
aranıyor 

iyi F ranıızca ve Almanca bi' 
len bir ıatıcı memura ihtiyaç •-" 
dır. Akbaya müracaat. T elefoP1 

3377 2776 
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18 - 5 - 1938 

·_: Demifyoİları · 
Muhtelif baskül ahnacak 
D. D. Yollan Satm Alma Komia

Yonundan: 
Muhammen bedeli 11905 lira olan 49 

adet muhtelif basküller 13.6.938 pa
zartesi günü saat 15.30 da kapalı zarf 
usulü ile Ankara' da idare binasında sa
tın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 892,88 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve nafıa müte
~hidlik vesikası ve tekliflerini ayni 
~un saat 14.30 a kadar komisyon reis 
lığine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Anka
ra'da malzeme daienıinden, Haydarpa
!a'da tesellüm ve sevk şefliğinden da· 
gıtılac;ı'·tır. (1391) 2883 

'atiska alınacak 
D. D. Yollan liabn Alına Komiıyo· 

nundan: 
Muhammen bedeli (3150) lira olan 

4500 metre patiska 27. 5. 938 cuma gü· 
nü saat 15. 30 da kapalı zarf usulü ile 
Ankarada idare binasında satın alına
caktır. 
. Bu işe girmek isteyenlerin 236,25 
lıralık muvakat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve Nafıa mü
teahhidlik vesikası ve tekliflerini ay
nı gün saat 14.30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara

da rnalzeme dairesinden Haydarpaşa
da teselüm ve sevk şefliğinden dağıtı· 
lacaktır. (1400) 2815 

Bir binek otomobili 

kiralanacak 
. Devlet Demiryollan Satın Alma Ko

tnııyonundan : 
Senelik icar bedeli 1320 lira tahmin 

edilen kapalı bir binek otomobili 31-
~-938 sah günü saat 15 de Ankarada 
~dare binasında açık eksiltme yolu 
ıle kiralanacaktır. . 
~u eksiltmeye girmek isteyen

lerın 99 liralık muvakkat temi • 
nat ile kanunun tayin ettiği vesikala:1 ve otomobil sahibi olup Ankarada 
ıcrayx sanatla mezun bulunduklarına 
dair almış oldukları vesaiki komisyon 
reisliğine vermeleri lazrmdır. 

Bu işe aid ıartname parasız olarak 
Anlc2r.::ı.Lo ..,..,,. ı.eııne d aireainden •lına-
bilir. (1410) 2944 

(am kerestesi ahnacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komia -

Yonundan: 

1300 (im tomruk ahnacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komi,,. 

yonundan: 
Metre mikabı muhammen bedeli 29 

liar olan 1300 adet çam tomruk 2.6.938 
perşembe günü saat 15.30 da ka.palı 
zarf usulü ile Anlc.arada idare bina
sında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 2612,33 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vaikaları ve nafıa müte
ahhidlik vesikası ve tekliflerini ayni 
gün saat 14.30 a kadar komisyon reis
liğine vermeleri Jizımdır. 
Şartnameler 174 kuruşa Ankara, 

Haydarpaşa, İzmir ve Eeki.şehir vez
nelerinde satılmaktadır. (1476) 2983 

Vakıflar Umum Md. 

Kiralık daireler 
Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 

Senelik muhammen 
kira bedeli Teminatı Akar 

Lira Lira numarası 
1800 135 3/ 4 
1800 135 3j 5 
1968 146 3/6 

Senelik kira mikdarlariyle teminatı 
muvakkatesi ve numaraları yukarıda 
yazıh Gökçeoğlunda ikinci vakıf 
apartxımanmdaki üç daire teslim gü
nünden 31 mayıs 939 gününe kadar 
kiraya verileceğinden 10 gün müddet· 
le açtk artırmaya konulmuştur. İhale 
21 mayıs 938 cumartesi günü saat 11 
de ikinci vakıf apartmanında varidat 
müdürlüğünde yapılacaktır. Tutmak 
ve şartlarını öğrenmek isteyenlerin 
adı geçen müdürlüğe müracaatları. 

(1392) 2814 

Jandarma 
Ağu sahra kablosu ahnacak· 

Jandarma Genel Komutanlığı An 
kara Satm Alma Komisyonunc:lan: 

1 - Bir kilo metresi seksen dört 
buçuk lira değerlenen iki yüz elli altı 
kilometre vasıf ve örneğine uygun a
ğır sahra kablosu 19-5-1938 perşembe 
günü saat onda kapalx zarf usuliyle 
satın alınacaktı;-. 

2 - Şartnamesi parasız komisyon
dan alınabilecek olan bu eksiltmeye 
girmek istiyenlerin 1623. liralık ilk 
teminat sandık makbuzu veya Banka 
mektubunu ve ı,artnamede yazılı bel
geleri muhtevi teklif mektuplarını 

belli gün saat dokuza kadar komisyo-
na vermiş olmaları. (1241) 2540 

Zayi - Halep merkez rii§tiye mek • 
tebinden aldığım şehadctnamcmle sul
tani mektebine ait tasdiknamcm ve di
ğer vesikalarım zayi olmuştur. Yenisi -
ni çıkaracağımdan eskilerin hükmü ol
madığı ilan olunur. Ziraat Vekaleti 
Baytar Umum Müdürlüğü memurla-
rından Hikmet Özkal 2305 

Metre mikabı muhammen bedeli 50 
lira olan takriben 95,688 metre mikabı 
Çam kereste 23.5.938 pazartesi giinü 
saat 15.30 da pazarlık usulü ile Anka
rada idare binasında satın alınacaktır. 

1
. Bu işe girmek isteyenlerin (365,25) 
ıralrk muvakkat teminat ile kanunun · 

tayin ettigw i vesik 
1 

.
1 

. .. Zayi - Haymana ilk okulundan al-
a arı 1 e aynı gun ve dıg~ ım şehadctnarnemi zayi ettim. Yeni-

ıaate kadar komitı . 1. w. 1 
meleri lazımdır yon reı6 ıgıne ge • sini çıkaracağnndan eskisinin hükmü 

Şartname Anka d . l .olmadxğı ila nolunur. Nusret Yalçın. 
ainde .. .. 1 b" . ra a malzeme daıre- 2999 

goru e ılır. (1475) 2982 

2 grup malzeme alınacak 
D. D. y olla:rı S t Al 

a ın ma Koıniay onundan : 
Muhamrnen bedeli • . • 

salı günü saat ıs.30 ;:n ı~ı~lcri aşağıda yazılı iki grup malzeme 28-6-1938 
idare binasında Batın 

1 
ıtıbaren ııra ile ve kapalı zarf usulü ile Ankarada 

. . a ınacaktxr. 
Bu ışe gırmek istiyenl . 

erın tekl"f d" . kat teminat ile kanun . 1 e ılecek mahn hızalarında yazılı muvak· 

k . un tayın ettig· ı· v 'k l f" .. ahh' l'k . kası ve te lıflerini aynı il esı a arı ve na ıa mute ıt ı vesı-
halinde komisyon reisr w ~ n saat 14.30 a kadar her gurup için ayrı zarf 

ıgıne vermeler· 1" d 
Şartnameler 1100 k 1 azım ır. 

uruş muk bT 
satılmaktadır. a 1 ınde Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 

Gurup lainı 

Muhammen 
bedel 
Lira 

Muvakkat 
teminat 
Lira 

l 

2 

Makas takımları, 
Grovazman, manganeıl. 
göbek, 

1 

50.000 adet normal hat 
demir traversi 

(1349) 

323.700,-

222.624,-

16.698,-

12.381,20 
~ 

3 grup tezgah ahnacak 
Devlet Demiryolları Sabn Atrna K . d o mısyonun an : 

Aşağıda m~hammen bedel!eri ve muvakkat teminatları yazılı muhtelif 
3 gurup tezgahlar ayrı a~n ıhalc edilmek şartiyle 30-6-1938 perşembe günü 
ı.aat ıs den itibaren sıra ıle ve kapalı zarf usulü ile Ankarada idare bina
sında satın alınacaktır. 

ULUS 

Ankara Valiliği 

İcare verilecek kum 
parselleri 

Ankara Valiliğinden : 

Çubuk deresinde olup husüsi idare 
tarafından ihale suretile icara veril
mekte olan ve 31-5-938 tarihinde icar 
müddeti hitam bulan kiım parselleri
nin numaralariyle muhaİnmen icar be 
delleri aşağıda gösterildiği veçhile 
deleri aşağıda gösterildiği veçhile 
2490 sayılı kanun hükümlerine tevfi
kan bir sene müddetle açık artırmaya 
konulmuştur. 

İhalesi 6-·6-938 tarihine müsadif pa
zartesi günü saat 15 de vilayet daimi 
encümeninde yapılacaktır. 

İhaleye iştirak etmek istiyenlerin 
mu?ammen bedel üzerinden% 7,5 nis 
betınde teminatlariyle birlikte mez
kur tarih ve saatte vilayet daimi en
cümen salonunda bulunmaları ve şart 
nameyi görmek isteyenlerin de husu
si idare tahakkuk ve tahsil müdür
lüğüne müracaatları ilan olunur. 
Parsel Muhammen 
No: su Mevkii Bedeli 

1 Çubuk deresi 530 00 
4 " 230 00 
5 •• 525 00 
6 ,, 750 00 
7 .. 720 00 
8 .. 550 00 
9 •• 526 00 

10 .. 755 00 
11/ 12 .. 1110 00 

(1513) 2301 

Göçmen evleri inşaatı: 
Ankara Valiliğinden: 

1 - Haymana kazası dahilinde 
muhtelif dört mevkide yapılacak 200 
göçmen evinin beheri 481 lira 51 ku
ruştan 96302 lira keşif bedeli üzerin
den açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu inşaata mahsus olmak üzere 
1262 metre mikabı gayri mamUl çam 
ağacı karar mucibince müteahhidi ta
rafından Kızılcahamamm Karakısrak 
ormanlarlhdan kesilebilecektir. 

3 - Teminat akçesi 6065 lira 10 
kuruştur. 

4 - İsteklilerin plan ve şartname
lerini Ankara iskan müdürlüğünde ve 
Haymana kaymakamlığında görebi
lirler. 

5 - 17. 5. 938 gününden itibaren 10 
gün müddetle açık eksiltmeye konul
muştur. 

6 - Talihlerin 27. 5. 938 gününe 
kadar cuma ve perşembe günleri saat 
15 de vilayet makamında toplanacak 
komisyona mal sandığına tevdi ede
cekleri teminat makbuzlariyle ticaret 
odası vesikasını hamilen müracaatla-
rı ilan olunur. (1508) 2995 

-Kazalar 
Elekf rik ıebekesi inşaafl 

Akhisar Belediyesinden : 

Akhisar şehrinin tasdik edilen pro
jesi mucibince elektrik şebekesi inşa
sı kapalı zarf usulü ile münakasaya 
konulmuştur. 

1 - İşin muhammen bedeli 37813 
lira 63 kuruştur. 

~ - İstekliler bu işe aid şartname, 
proje ve sair evrakı 190 kuruş muka -
bilinde Akhisar belediyesinden alabi· 
bilirler. 

3 - Eksiltme 26 mayıs 1938 tarihi
ne rastlayan perşembe günü saat 16 
da Akhisar belediye binasında topla -
nan belediye encümenince yapılacak· 
tır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
isteklilerin aşağıda yazılx teminat ve 
vesaiki aynı gün saat on beşe kadar 
belediye reisliğine teslim etmiş olma· 
lan lazımdır. 

A - 2490 saydı kanunun 16 ve 17 in 
ci maddelerine uygun 2837 liralık mu 
vakkat teminat, 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar, 
asgari 20 bin liralık elektrik işi yap
tığına dair nafıa vekaletinin 1938 yı
lma aid müteahhidlik vesikası, 

5 - Teklif mektublar ihale günü 
sat on beşe kadar makbuz mukabi· 
linde belediye reisliğine verilecektir. 
Posta ile gönderilecek teklif mek
tuplarının iadeli teahhüdlü olması ve 
nihayet bu saate kadar encümene gel
miş buılunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
istiyenlerin Akhisar belediye reisli
ğine müracaat eylemeleri ilan olunur. 

da öğütülmUt ikinci nevi safi Anado
lu buğday unundan imal edilmiş ek
mek, kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
konulmuftur. Teminatı muva.kkate 
900 liradır eksiltmesi C. M. U. liğin
de müteşekkil komisyonda 31 mayıs 
938 salı günü saat 15 te yapılacaktır. 
Şartnameyi görmek iatiyenlerin ko -
misyona müracaatları ilan olunur. 

(1474) 2939 

Bir senelik ekmek münakasaS1 
Bursa C. Müddei Umumiliğinden : 

Bursa cezaevinin 938 senesi haziran 
ayı iptidasından itibaren 939 senesi 
mayıs ayı sonuna kadar bir senelik 
ekmk ihtiyacı aşağıda şartlar daire
sinde kapalı zarf usulü ile eksiltme· 
ye çıkarılmıştır. 

1 - Safi buğday unundan yapılmak 
ve belediyenin piyasada ikinci nevi 
addedeceği ekmekten olmak iizere 
beheri 960 gram itibariyle her gün 
için en az 300 ve en çok 900 ekmekı 
teslim edilecektir. 

2 - Ekmekler her gün sabahları sa
at dokuzda cezaevine teslim edilmiş 
olacaktır. 

3 - Evsafı ve mikdarı gösterilen 
ekmeğin rayiç hazırasma göre mu
hammen bedeli üzerinden alınması 
iktiza eden yüzde yedi buçuk nisbe
tindeki muvakkat teminat akçesi 2216 
lira, 16 kuruş olarak tesbit edilmiştir. 

4 - Teminat için banka mektubu 
ve yahut mal sandığına nakden yatı
rıldığına dair resmi makbuz ibrazı la
zımdır. 

5 - İhale günü 30-5-938 pazartesi 
günü saat 16 dadır. 

6 - İhale Bursa C. M. umumiliğin
de yapxlacaktır. 

7 - Taliplerin 30-5-938 günü saat 
16 ya kadar teklif mektubları ile te
minatlarını ayn ayrı zarflara koymak 
suretiyle Bursa C. M. U. liğinden top 
lanacak komisyona vermeleri lazım
dır. Bu müddet geçtikten sonra yapı~ 
lacak teklifler kabul edilmiyecektir. 

8 - Bu hususa aid masraflar ve i
lan ücretleri alıcıya aid olacaktır. 

9 - Daha ziyade malGmat almak 
isteyenlerin bu işe aid şartnameyi al
mak üzere Bursa Cumhuriyet müd
dei umumiliği ile cezaevi müdürlüğü
ne müracaat etmeleri ilan olunur. 

2872 

Molerin ve vakum yağı ahnacak 
Afyon K. Hisar Belediyesinden : 

Belediye elektrik santralının 938 
yılı 45.000 kilo motörin ve 1500 kilo 
vakum yağı ihtiyacı 10. 5. 938 tari
hinden 27. 5. 938 tarihine kadar 15 
gün müddetle açık eksiltmeye kon
muştur. 

Motörinin beher kilosu muhammen 
bedeli 10 ve vakum yağının 35 kuruş
tur. 

!halesi 27. 5. 938 cuma günü saat 14 
de encümeni belediyece icra edile
cektir. Şartlarını ve sair hususa.tını 
öğrenmek isteyenler her gün beledi
yeye müracaatla öğrenebilirler. 

İsteklilerin belli gün ve saatte dai
rei belediyede hazır bulunmalarının. 

(2743/ 1455) 2922 

Kapah zarf usuliyle 
arttırma ilônı 

Edirne Vilayeti Defterdarlığın -
dan : 

~eşan ve İpsala kazaları dahilinde 
vakı Pamuklu, Serçe, Kınalı, Malama
tına, Büyük Gala ve Küçük Gala göl
leri d~hilinde Enez dalyanı ve Enez is
k~lesınden sahile kadar Meriç nehri
nın tam~ı_ve eski Mericin tamamiyle 
Enez dahılındeki deniz sahili ve hu
dudu m_im dahilindeki mezkur iki ka
zanın bıkümle balık sayt mahallerinin 
3 _sen~lik balık sayt rusumunun mülte
zı~e l·halesi kapalı zarf usuliye 20 gün 
muddetle artırmaya çıkarılmıştxr. 

1 - Bedeli ihale senevi 5292 liradır. 
2 - Bu işe aid şartname Ankara def

terdarlığı varidat müdüriyetinde mev
cuttur. Mezkur müdüriyetten alınabi
lir. 

3 - Arttırma 18.5.1938 tarihine tesa
d~f eden çarşamba günü saat 15 de E
dı:ne defterdarlığında toplanacak ko
mısyonu mahsusunda yapılacaktır. 

4_ ·Arttırmaya girebilmek için talip
lerın aşağıda yazılı teminat ve vesaiki 
ay.m .~~n saat 14 de kadar komisyon 
reıslıgıne teslim etmiş olmaları lazım
dır. 

A) 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci 
maddelerine uygun yüzde 7,5 muvak
kat teminat akçesi (1191 lira) 

-Jll-

131 f!ft1 :mti'..I ~ ~] 
Satılık: 

Acele .ablak ana - !snetpata ma
hallelinde Aykut sokağında 302 M. 
M urabbaında bir araa Sebat otelinde 
Nihat Temiz'e müracaat. 2798 

' 
Acele sablık ~ - Devlet Ştlraaı 

yanında 800 M. bahçe içinde Elgün IO· 

kağıılda 5 No, h hamy• mU.racaat. 
2829 

Acele .ahlık arsa- Yeniıehir Se· 
lanik cad. 423 - 590 M. uygun fiatla ve-
rilecektir. Tl. 1538 2901 

Küçük ilôn şorffon 
Dört satırlık kiiçiik uım.lardan : 
Bir defa için 30 Kuruş 
:tJıi defa için 50 Kuru11 
Oç defa için 70 Kuruş 
Dört defa için 80 Kuruş 1 
Devamlı küçük ilaruann her defası ıçin 
10 kuru• alınır. Mesela 10 defa neşredi
lecek bir ilin için 140 kuruş alınacaktır. 
Bir kolaylık olmak üzere, her satır, ke· 
lime aralanndaki boşluklar müstesnal 
30 harf itibar edilmiştir. Bir kuçük ilin 
120 harften ibaret olmalıdır-
Dört satırdan fazla her satır için aynca! 
10 kuruş alınır. i 
ı-,_. _ _.. ................... , .................................. • ı 

Sablık arsa - İstasyon arkaamda !- Kiralık : 
marca parsellenmiı muhtelif çapta H. 
Alxcıoğlu Tl. 1538 2902 

Acele ıabbk ev - Yenitehir Onur
luk ıokak 5 oda1t uygun fiatla. H. Alı-
aoğlu Tl. 1538 2903 

Acele ıablık ana - Dikmen asfalt 
caddesi, yapılmakta olan Fahri apartı -
manı ittisali 722 M2 cephesi 20 M. dir. 
T. 2527 ye veya Paşalar tepesi Ekono-
mi sokak No. 1/A haneye. 2935 

Sabbk- Öncebecide Uğurlu sokak
ta tam konforlu iki katlı 1 7 numaralı a
partıman satılıktır. Alt kata müracaat. 

2957 

Satılık - 19 3 4 modeli Ford Spor o
tomobili satılıktır. Gazi bulvarı mühen
dis Ragrp B. apartnnanında kapıcıya 
müracaat. 2963 

Sablık analar - Yenişehir Cebeci 
ve Maltepede intaata elverişli ufak eb
attadır. Tl. 2487 Vahdi Doğru Er 

2964 

Sablık ev, arsa, aparbnıan - Yeni
şehir ve Cebecide acele satılık ev arsa , . 
aparttı.nan Tl. 2487 Vahdi Doğru Er 

2965 

Acele sablık arsa - Yenişehir Sela
nik Cad. 24,5 M. cepheli Blok apartx
man inşasına müsaittir. Ti. 2487 Vah -
di Doğru Er. 2966 

Sablık villa - İstanbulda merkeze 
yakın havadar denize bakar kiralık bir 
katı havi çiçek ve meyva bahçeli yeni 
bir villa satılıktır. Terkoa, gaz, sıcak 
ıu kalorifer vardır. Anlara Cihan ote-
linden sorulması. Tl. 177 5 2997 

Kirahk hane 
Cebeci caddesi Kurtuluı istasyonu 

karşııında orta mekteb yanmda asfalt
ta numara 1 dört oda bir hol: Görmek 
için 6,5 - 8 pazar günü her saat tele
fon 2404 başmürettib Ömer 

2978 

Kapah zarf usuliyle 

eksiltme ilônı 
Gümüıane Naha Müdüdiiğiinden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Güm'" , _ 
'lA • 0 0 uşa ne vı ayetinin Piralımet • Kelkit, Pöa _ 

ke - Erzincan yolunun muhtelif kilo _ 
metrelerinde yaptırılacak 38 adet b 
tonarme menfez inşaatı olup bcd ~ 
keşfi 17697 lira 23 kuruştur. e 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak 
şunlardır: 

A - Eksiltme §artnarnesi, 
B - Mukavele projesi 
C - Nafıa. işl:r~-§eraiti umumiyeai 
D - Tesvıyeı turabiye ve kargir in-

şaatina aid fenni şartname 
E - Hususi şartname, keşif cetveli 

metraj cetveli, istiyenler bunla G'" _ .. af rı u 
~uşane N ıa Müdürlüğünden alabi . 
hrler. 

3 - Eksiltme 23 _mayıs_ :ı. 938 • 
zartesi günü saat 15 de. pa 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle ya 
pılacaktır. 

5 .--: Eksiltmeye girebilmek için is • 
teklını~ 1328 lira muvakkat teminat 
v_ekrmesı , bundan başa ticaret odası ve • 
sı ası ve Nafıa yu"kaek Bak 1 ~ . . . an rgtnrn 
müteahhıthk vesikasını göstermesi ıart 
tır. 

6 - Teklif mektupları Uçüncü mad
dede yazılı saatten bir saat evveline ka
lar Gümüşane Nafıa Müdürlüğiinde te
şek~l edecek komisyona makbuz mu
kabıhnde verilmiş olacaktır. Postada 
vuku bulacak gecikmeler kabul c.:1ilmez. 

(2698 - 1413) 2835 

Koyun eti ahnacak 

Kiralık - Yenişehir Adakale 18/ 1,4 
oda 1 hol birinci kat müstakil antre se
nelik veya 4 aylık verilir. İçirı.lekilere 
müracaat. 2958 

Kiralık - Kavaklı.derede İran Sefa
reti sırasında yaz ve kış oturmağa mü
said yedi odalı iki kat beş dönüm bağ ve 
meyvalı bahçesi olan konforlu bir ev u
cuz fiatla kiralıktır. Tl. 2658 2977 

Kiralık daire - Demirtepe karşısın • 
da Aylan sokak Ruşeni apartımanında 
mükemmel konfor ve nezaretli 4 oda. 
apartımanda 7 numaraya müracaat. 

2976 

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

Kiralık ev - Alman sefareti karp
sında No. 61, 3oda 1 mutbak l hol ban
yo elektrik terkos aynca tatlı sulu ku
yusu müstakil bir ev. 25 liraya kiralık-
tır. Ti. 3485 den 42 Ragıp. 2306 

Kiralık - Havuzhaşmda bir aile e
vinde Akar su elektrik, bava gazı güzel 
müstakil bir oda. Acele, tercihan sa
bah öğle, akşam Tl. 1841 2307 

Kiralık - Yeni şehir Tuna cad. Ye
ni pazar yeri 40 No. lu Ferit apartıma
runda 3 oda bir hol fiat 45 liradır. Üst 
katta ev sahiplerine müracaat. 2308 

İş verenler : 

Mühendis yanında çalııacak- Lise 
veya orta mekteb mezunu gençler alı
nacaktır. Son te1difleriyle Ulus'ta mü
hendis rumuzuna mektubla müracaat 

2874 

İş anyanlar : 

Muhasebe dersleri - Tecrübeli bir 
bay tarafından en çok üç ayda mükem
melen öğretilir. Ulu&da A. U: rumuzu
na mcktubla müracat. 2868 

natı muvakkatesini İzmir muhasebei 
hususiye müdüriyetine yatırarak ala
cağı makbuz veya muteber bir banka 
mektubunu bir zarf içine diğer bir 
zarf içine de teklifnamesini ve üzerine 
sarih adresinin yazılması ve bu iki zar
f m bir zarf içine konularak üstü mü
hürlenerek zarfm üezrine hangi iş için 
eksiltmeye iştirak edeceğinin derci ve 
ihale günü olan 2·.6.938 tarihine rastla
yan perşembe günü saat 9 dan 12 ye 
kadar İzmir ili vilayet daimi encüme
nine müracaatları. (1616/ 1493) 2986 

Ekmek münakasası 
Srvas C. Müddei Umum.iliğinden: 

Sivas ceza evinin 939 senesi may• 
nihayetine kadar bir senelik ekmek ih
tiyacı beher çifti 960 gram hesabiyle 
en az 130000 ve en çok 150000 kilo ola
rak alınacak ekmek çarşıda satılan i
kinci nevi ekmekten ve belediye narhı 
üzerinden tenzilatla ihale edilmek ü
zere 11.5.938 tarihinden itibaren kapa
lı zarf usuliyle yirmi gün müddetle 
münakasaya konulmuştur. Talib olan
ların yüzde yedi buçuk hesabiyle te
minatı muvakkate veya banka mektu
bu ile haziranın birinci çarşamba gü
nü saat onda Sivas C. M. U. lik daire
sinde müteşekkil komisyona ve daha 
ziyade malfımat almak isteyenlerin 
ceza evi müdüriyetine müracaatları i-
lan olunur. (1443) 2891 

Çöplerin denize 
dökülmesi i3i 

İstanbul Belediyesinden : 
. Bu işe girme~ iste~e~ler ~şağıda gösterilen miktarda muvakkat teminat 
ıle kanunun tayın ettığı vesıkalan ve nafia müteahhitlik vesikalarını ve 
tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri lazım
dır. 

ı · 2745 
B) Kanunun tayin ettiği vesikalar: 

. C) Kanunun 4 üncü maddesi muci
bınce arttırmaya girmeye bir mani bu
lunmadığına dair imzalı vesaik. 

lzmir Memleket Hutahanoai Ba,ş 
tabibliğinden : 

İstanbul, Beyoğlu ve Anadolu yaka
sındaki !jÖplerin denize dökUlmesi işi 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

Bu iş için 36329 lira bedel tahmin e
dilmi,tir. Şartnamesi levazım müdür
lüğünde görülebilir. Eksiltme 2.6.938 
perşembe günü saat 15 de daimi encü
mende yapılacaktır. İstekliler 2490 No. 
1ı kanunda yazılı vesika ve 2724 lira 68 
kuru~uk ilk teminat makbuz veya 
mektubiyle beraber teklif mektubları
nı havi kapalı zarflarını yukarıda ya
ıdı günde saat 14 de kadar daimi encü
mene vermelidirler. Bu saatten sonra 
verilecek zarflar kabul olunmaz. 

Şartnameler 140 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmakta
dır. 

Sıra Muhammen Muvakkat 
No Tezgahın cinsi Miktarı Bedel teminat 

adet Lira Lira 

1 Sutunlu matkabJar ve 43 55000 4000 

masa matkapları 
2 Ufki delme ve fereze tezgahı 1 28000 2100 
3 Dik tornalar 3 30000 2250 

(1419) 2945 

-

· Vilayetler 
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 fabrikı· 

.. 5 • Teklif mektupları yukarıda 3 ün
c_u maddede yazılı saatten bir saat cve
lıneka dar mak!buz mukabilinde komiı
y~n re~aliğine verilecektir. Posta ile 
go~derılecek teklif ımktuplarının ia
delı teahhütlü olması laumdır. 
Şartnameyi görmek ve daha fazla 

malfunat almak istiyenlerin Ankara 
defterdarlığına mUracaat etmeleri ilan 
olı.mıır •• (1485), 2972 

İzmir memleket ve Efref paşa basta· 
hanelerinin bir yıllık ihtiyacını kartı· 
layacak olan 40.000 kilo ve 18400 lira
lık tutarı olan koyun eti 13.5.938 tari
hinden 2.6.938 tarihine kadar 21 gün 
müddetle kapalı zarf usuliyle eksilt
meye çıkarılmıştır. İstekli olanların 
şeraiti münaıkaaayı görmek iateyenler 
Ankara sıhhat ve içtimai muavenet 
müdüriyetine müaruatları. Elaıiltme
ye iştirak edeceklerin ebiltmenin ic
rasından evel bedeli muhammenin % 

yocti buçuk nisbetinde 1380 lira temi- (2879Ll481~ 2984 
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Bir Gripin almadan evvel 

Istırabın ve ağrının en şid
detlisini en kolay, en çabuk ve 
en ucuz geçirmenin çaresi bir 
kaşe GR1P1N almaktır. Mide
yi bozmaz, böbrekleri ve kalbi 
yormaz. 

5 dq~İ~Q Sonro ... 

Aldıktan beş dakika sonra 

Ucuz- tesirli. zararsız 

icabında günde 3 kaıe alınabilir. ismine dikkat. 
T aklitlerin<len sakınınız 2980 

uLU S 

• 
Kiralık dükk6n saıre 

V aluflar Umum Müdürlüğünde 
Müzayedeye kon ulan akara tın: 
senelik 

muhammen teminatı 
kiraaı muvakkatesi vakıf 
Lira Lira No. Nevi M e v k i i 
432 33 37 Dükkan Zincirli cami 
325 25 40 .. 
350 27 41 .. 
360 n 42 .. 
300 ~ 45 " 
350 27 68 .. 
555 32 69 .. 
555 32 75 .. 
980 74 78 ,, 

60 5 85 .. 
600 45 99 .. 
155 12 114 .. 
60 5 128 .. 
60 5 • 147 .. 
30 3 202 Oda 
84 7 244 Arsa 

204 16 412 Dükkan 
150 12 444 " 
60 5 459 Bostan 
96 8 466 Ev 

" .. .. .. .. .. .. .. 
Çocuk sarayı .. .. 

" .. 
Koyun pazarı 
Ulukapı 
Koyun pazarı 
Atpazarı 

Saraçlar .. 
İnkılab mahallesi 
Yeğen bey caddesi 
Koyun pazarı fırnv ara~rı;ı 
At pazarı 
Kışla önü 
Kalaba mahallesi 

630 48 6 Dük" 1-~n - Koyun pazarı 
140 11 19 ,. Ulucanlar 
60 5 24 ,,. Atpazarı 
75 6 25 .. .. 
25 2 28 " .. 
30 3 61 ,, Kapanhan 
50 4 82 Arsa Çankırı kapı 
36 3 134 ,, Çııkrıkçılar 

280 21 140 ,, Koyun pazarı 
Senelik kira mikdarlariyle muvakkat teminatları, mevki ve numaraları yu

karıda yazılı vakıf akarat teslim gününden 31.5.939 gününe kadar kiraya ve
rileceğinden on gün müddetle açık arttmna.ya konulmuştur. İhale 25.5.938 
çarşamba günü saat 16 da ikinci vakıf apartımanında vakıflar umum müdür 
lüğü varidat müdürlüğünde yapılacaktır. Tutmak ve şartlarını öğreıunek is-
teyenlerin adı geçen müdürlüğe müracaatları. (1495) 2987 

Cümhuriyet merkez bankasının 14Mayıs1938 vaziye.ti 

AKTiF: 
Kaıa: 

Altın: Safi kilogram 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki Muhabirler : 
Türk Lirası 

Hariçteki Muhabirler : 

17.152,205 

Altın: Safi kilogram 9.054,617 
Altına tahvili kabil serbest dövizler 
Diier dövizler ve Borçlu 
kliring bakiyeleri 

H azine Tahvilleri : 
Deruhte edi. evrakı nakdiye karıılıiı 
Kanunun 6 - 8 inci maddelerine tevfi
kan hazine tarafından 'V&ki '••ll-' 

Senedat Cüzdanı : 
Hazine bonolan 
Ticari ıencdat 

Eıham ve Tahvilat Cüzdam: 
Deruhte edilen evrakı nakdiycnin 

A - karşılığı esham ve tahvilat (iti
bari kıymetle) 

B - Serbest esham ve tahvilit 
Avanslar: 

Altm ve Döviz üzerine 
Tahvilit üzerine 

Hiıledarlar: 

Muhtelif 

24.125.948,37 
22.058.269,-
1.272.856,58 

393.256,79 

12.7 36.042,88 
821,-

16.942.024,17 

158.748.563,-

43.883.358,58 

39.183.371,58 
7.013.423,11 

95.660,61 
9.288.809,46 

Yekiin 

• -- -

Lira 

47.457.073,95 

393.256,79 

29.678.888,0S 

143.129.074,-

-43.883.358,58 

46.196.794,69 

9.384.470,07 

-4.500.000,-

14.176.963,56 

- - _339.499.879,69 

PAS 1 F 
Şermaye 

Jhtiya t Akçeai : 
Adi ve f evkallde 
Huıuıi 

Tedavüldeki Banknotlar : 
Deruhte edilen evr;ıkı nakdiye 
Kanunun 6 - 8 inci maddelerine tevfi
kan hazine tarafından vaki tediyat 

Deruhte edi. evrakı nakdiye bakiyesi 
Karşılıir tamamen altın olarak iliveten 
tedavüle vazedilen 
Reeskont mukabili ilaveten ted. vazd. 

Döviz taahhüdatı: 

Altına tahvili kabil dövizleı 
Diğer dövizler ve alacaklı 
kliring bakiyeleri 

Muhtelif 

2.712.234,11 
6.000.000,-

158.748.563,-

14.919.489,-

143.829.074,-

19.000.000,-
13.000.000,-

1.490,56 

32.220.965,34 

Yekiin 

Lira 

15.000.000,-

8.712.234,11 

175.829.074,-
~ ..... ,.,., ..... - ·-

32.222.455,90 

91.588.200,92 

339.499.879,69 
,-- ·-- - -

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: Iskonto haddi % 511, Altın üzeri ne avans % 41
12 

7 kalem eşya ahnacak 
Jandarma Genel Komutanlığı Sabn Ahna Komiıyonundan : 

1 - Komisyonca satın alınması laz ımgelen eşya cins, mikdar tahmin bedeli alım tarihi ve usulleri aşağıda ya
zılmıftır. 

2 - Şartnamesi parasız komisyondan alınabilecek olan bu alımlara girmek isteyenlerin kapalı zarf eksiltmeleri i
çin teminat. ve vesikalı teklif mektub !arını eksiltme saatından en az bir saat evel komisyona vermeleri 
Açık eksiltme ve pazarlık içinde teminat ve vesikalariyle tam vaktında komisyonda bulunmaları. 

Mikdarı Tahmin bedeli teminat alım usuli İhale gün ve saat 
1 - 2000 Kilim 350. kuruş 525 lira kapalı zarf 6.6.938 Pazartesi 10 
2 - 6300 Yem torbası 80. kuruş 378 lira .kapalı zarf 6.6.938 ., 15 
3 - 400 Keçeli belleme 2 Lira 60 lira Pazarlık 7.6.938 Sah 10 
4 - 1200 Timar fırçası 125 kuruş 112,5 lira açık eksiltme 7.6.938 ., 15 
5 - 500 Gehre 15 kuruş 225 kuruş Pazarlık 8.6.938 Çarşamba 10 
6 - 1250 Bez su kovası 110 kuruş 10315 kuruş Açık 8.6.938 ,. 15 
7 - 750 Zincir saplı şaplı 220 kuruş 12376 kuruş Açık 9.6.938 Perşembe 10 

yular (1466) 2981 

Kiralık dükkôn ve evler 
Ankara Defterdarlığından : 

Mahallesi 

A,aiı ayrancı 
Misakı milli 
Öbüzcc 

metruke 

394 
52 

453 

kapı 

13 
21 

1/4508 

Cinsi müştemilatı 

Bağ bağhane Bir oda ve bağ 
Dükkan 
Hane 2 oda 2 odunluk ve kö

mürlük küçük bir avlu 

İradı gayri S. 
Lira K. 
120 
120 
160 

.eminat 
Lira 
8 
8 

12 

Zayi - 1935 senesi İstanbul Beyoğlu 

22 inci ilk mektepten aldığun §Chadet
nameyi zayi ettim. Yenisini alacağım

dan eskisinin hükmü olmadığı ilan olu
nur. Ankara Hacıbayram 2. ci çıkmaz 
Uygur sokak No. 9 Cemil Nizamettin 
Büyükaltay. 2988 

ULUS - 19. uncu yıl. - No.: 6033 

[mtiyaz sahibi 
Nureddin Kimi) Suner 

Umumi Neşriyatı idare eden 
Yazı işleri Müdürü 
Mümtaz Faik Fenik 

Ulus Basımevi: Ankara 

YENİ 
BUGÜN BU GECE 

18. 5. 1'998 

H A s A N 
Yarım yağlı gece ve deniz kremile 

menekşe ve acıbadem 

Yağsız Kar Kremi 

AC BADEM YAG'ı 
KREMİ 

Çilleri, sivilceleri, ergenlikleri izale eder. 
İhtiyarları gençleştirir, gençleri güzelleştirir 

HASAN ismine ve markasına dikkat. 2651 

Ankara askerlik subesinden : 
Ankara askerlik şubesi mıntakasmda olup da şubede kayıdlı muhtelif sı

nıflara mensub olan yedek subay ve askeri memurların 938 yılına aid yokla
malarına 1 haziran çrşamba günü sabahı başlanacak ve 30 haziran perşembe 
günü akşamı bitmek üzere bir ay devam edecektir. Hangi sınıf ve subay ve 
memurların yoklamaları için şubeye müracaat edeceği günler aşağıda yazı
lıdır. 

Mektubla yoklamasını yaptırmak isteyenler şubedeki defter ve sıra numa
rasının mükemmel ve açık okunaklı künyesiyle ahvali sthhiyesini nasıl ol
duğunu ve halihazır ikamet ve memuriyet adresini ve fen kıtalarının hangi 
kısmında ihtisasları olduğunu bilmelidirler. 

Yoklamasını yaptırmağa gelecekler yanlarında fotoğraflı ve soy adı ya
.zıh nüfus cüzdanlarını ve askeri vesikasını ve maluliyetine dair rapor varsa 
aslını beraber getireceklerdir. 

Bu müddet içinde yoklamaya gelmeyenler hakkında 1076 sayılı yedek su-. 
1..-.-~.- --L--~----··-1--• t.~-••n''"''" 1n ,....,.-....::1.1--! .._.,_:ı.._....-1 ... - •• -
Yedek piyade 1.6.938 ila 7.6.938 akşamına kadar 

Yedek süvari. Jandarma 8.6.938 ., 10.6.938 .. .. 
Topçu süvari 11.6.938 ,, 14.6.938 " .. 
Levazım harita dcmiryol 15.6.938 ,, 16.6.938 ,. .. 
Hava deniz senayi harbiye 17.6.938 ,, 18.6.938 ,, ,, 
Muamele hesab memurları ve mızıka 20.6.938 ,. 22.6.938 ,. ,. 

Tabib eczacı ve beytar 23.6.938 .. 25.6.938 ., .. 
Askeri. hakim. istihkam. muhabere. 27.6.938 ., 29.6.938 ., ,. 

nakliye 
Askeri Sanatkarlar: Tüfekçi, kamacı, 30.6.938 ,, 30.6.938 
Makinist. Demirci. Marangoz. Saraç. 

Elektrikçi 

• 

(1505) 

• > 19 Mayıs ~ • 

Büyük Önderin 
Anadoluya ayak basdığı günü 

tesid etmek üzere 

PAViYONDA 

" 

2993 

hususi bir GALA GECESi tertibine karar vermit ve 
o akıam için huıuıi dekorlar hazırlanmIJtır. 

Fiyat: "Diner Dansant ,, gibidir 

SİNEMALAR HALK 
...tlllllL BU GECE -

• 

Vattari.o · 124 21/2009 Hane 4 oda 2 odunluk ve kö
mürlük kilar 1 mutbak 
1 tarace 

420 31 Robert Taylor ve Joan Cravford tara· 
fından temsil edilen büyük aşk ve 

ihtiras filmi 

--------
Aşk - Neş'e - Heyecan ve güzellik filmi ------ MEKSİKA GÜLÜ --Cebeci 

Vauacin 

DIJ kale 
Vattarin 

10 
118 

365 
128 

48/1 
15/1993 

5/65 
12/1918 

Dük kin 
Ev 

Hane 
Hane 

3 oda bir sofa bir mut
bak 1 hala 
Bir oda 
4 oda bir koridor 1 mut
bak 1 sandık odaıu 

180 
300 

30 
600 

13 
22 

2 
45 

Yuurıda cin& ve evc..:.iı yazılı gayri ıpenkullerin 1 haziran 938 tarihinden 31 mayıs 939 gayesine kadar bir sene 
müddetlt. icara verileceğinden talibler in 27.5.938 tarihine müaadif cuma günü saat 15 de defterdarlıkda müteşek-
kil komisyona müracaatları. (1506) 2994 

Yang n, hayat, otomobil, cam 

GÖNOL AVCISI 

Fransızca sözlü 

Seanslar: 2,-45 - 4,45 - 6,45 gece 21 de 

Gece saat 21 de : Ankara Palas orkes
trasının i'tirakiyle dans numaraları 

---------------

----------------

Baş rolde: Altın sesli GLADY 
SVARTHOUT 

Gündüz: 2,30 - 4,30 - 6,30 seanslarında 
SARATOGA 

Saat 2,30 da tenzilat: Fiatlar: 40-30-20 
Halk Matinesi 12,15 de: 
AŞK UCRUNDA 

S le g orta 1 a r 1 yap ı l ı r ialil Naci Mıh~ıoğlu. T•lefon: 1230 
Anafartalar cad. No. 111 Tel: 2089 

• "Unyon" Ankara acentabğı 1334 


