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S.6.938 Pazar Türkiye cürq birincilikleri 
5.6.938 İlkbahar at yarıılan beşinci haftası 

ekoslov a işi biraz dozeliyor 
Vaziyette bir selöh hasıl oldu Profesör Pi tart 

Cenevre tarih ve Seçimin sükOnetle yap.iması 
k 

· Ç k I k k orkeoloji cemiyetinde 
gere ' e 05 ova yada gere bir konferans verdi 

hariçte gerginliği giderdi 
Prag, 29 a. a. - Siyasi çek mahfillerinde söylendiğine göre 

bugün Hodza ile Peters ve Kund isimlerindeki iki Südet mebusu 
arasında cereyan eden müzakereler neticesinde vaziyette bir sa
lah haaıl olmuıtur. 

Emin bir membadan öğrenildiğine göre iki mebus Henlayn 
Partisinin taleblerini taırih eden p.hıi mektuplarını hamil idi
ler. 

Mütahitler iki taraf arasındaki müzakerelere devam edilmek
te olduğunu ve akşam Henlayn partiıinin meaul mahfillerinde 
artık " mütekaddim tartlar '' dan bahsedilmediğini beyan 

etmektedirler. Parti zimamdarları so
kollarla milli muhafızların silahları a
lındığı için hükümet tarafından veri
len teminatın kafi addedildiğini söy
leJnektedirler. 

Nahiye aeçimleri 
Prag, 29 a.a. - Nahiye intihabatı bu 

pazar da bütün Çekoslovakyada tam 
bir sükun içinde devam etmiştir. 

Türklerin ilim sahasında 

başardıklarını anlattı 
Cenevre, 29 a.a. - Cenevre tarih ve 

arkeoloji cemiyetinin son celsesi ruz
namesinde Bayan Afet ve Pr. Pitart'· 
ın isimler yazılı bulunuyordu. Fakat 
Bn. Afet rahatsızlığı dolayısile top
lantıya yetişemediğinden konferansı 
tehir edilmiştir. 

Pr. Pitart'a gelince, konferansçı 
Türkiyenin mazisini öğrenmek için 
bugün sarfetmckte olduğu muazzam 
gayretleri ehcmiyetle kaydetmiş ve 
bu mazinin beşeriyetin ilk anlarına 
rücu ettiğini ve bugünkü asri Türki
yeye erittiğini söyliyerek demiıtir 
ki: 
"- Bugün peık az memleket vardır 

ki Türkiyenin yaptığı gibi ilme bu ka
dar kişi tahsis etsin ve para koysun .. 
Atatürkün himayesinde kurulan Türk 
tarih cemiyeti Reisi Cumhurdan en 
yükack müzahareti ve kudretli teşvik-Stekkende çekler 1931 de 8 azalık 

elde etmişken bu intihabatta 10 azalık 
alınanlar ise o zamanki 10 azilıklan

Südel parti.inin rem Henlayn (Sonu s. inci sayfada) 

~ na mukabil bu sefer ancak 8 azalık k.a- ~----------------------------

!
""" ·,· 'd"ı"i'y"e"'""I HAkiın maaılan kırk 1 zanabilmişlerdir. 

Friıdland'da Henlaynciler reylerin 
1931 deki yüzde 68 ine mukabil yüzde • nd 
~~~~~~ım~~:·)' .. ~-- 4'0'l&.Mo.-::., leJkllih a ı•--..J - L- .ı ... ,.e.,.e l.rhw-
iar, alman demokrattan iae yüzde 46 ..... ~:.~:~::::;~ .. J • -

Celıoalouak B11Jbalıanı B. Hodz.a. dan yüıxie ~ e dUJmütlcrdir. Ahnacık tedbirle hiönlerimiı beklemeden lerfi edecekler 

"iı yılı,, 
F. R. ATAY 

w~e~iainin ilk ve cumhuriyet 
:~resinin en büyük büdceıine 
ıttif&k reyi kazanan Batbakanı
:ız, önümüzdeki senenin adını 

a koymuıtur: lı yılı ! 
.__~yük Şef 29 birincitqrin nut
•UQGa yeni hükümetine birçok 
•~zifeler tevdi etti. 1938 büdce
~hu vazifelerden içinde bulun
h ~z yıla aid olanlannı ta
d~ k ettirecektir. Öyle zanne
lc •Yoruz ki - bütün niıbetler dik
d '!-te alınmak tartı ile - pek na
f ır ~evletlerin büdcesinde milli 
aalıyetlere bizimki kadar yer 

•eril · · · I .. mııtır. Osmanlı imparator-Cp bü~celerine maat hi.kim<li: 
t ~hurıyet büdcelerinin karak
l~~ it .. büd~leri olmaktır: ve 
talı . budceaı, 58 milyona yakın 
• ~uat kanwıu ile birlikte, inta .:f unar. davisınm en fazla teki-

8 .. -;nılf olanlarındandır. 
let"u cjnin her maddesinden mil

ın a ın teri damlıyor· Tama-
d:v~ :ıilli .~yin mahıuİü olan 
tı e . ı1 el1ırıni, milli kudreti ar-

ran ıı er e ·ıı· . . 
'ft hü . _, ~· ı aayın emnıyet 

rrıyetrnı müdafaa edecek 
~ıta;ara aarfediyoruz. lı sulh 

e, au la kuvvet ile: Tarlamızı si-
perlerle çevirme.. b z fi ge mec uruz. 
ayı ar aulha değil, barba hiz-

met ettiler. Nazariyeler bakidir 
ama, kendileri ortadan kalktılar. 

yeni it yılımızın baımdayız. r eıebbüslerimizde muvaffak 0-

acaiımız iymanı bütün haki -
m "d f ' an ızı mu a aa ed .. . . . d .. 

1 
b. ecegımız ıra e-

aı ı e ır ~isbettedir. Bapracağı
mı~ davaların batında Hatay 
ıelıyor: 1939 yılı onu k 
b

. . . apanmıt, 
ızı tatmın ederek kapanmıt bul-

~lıdır. Hakkı çiğnenebilen bir 
mıllet olamayız. 

lı yılının vazifelerini tanzim 
edecek olan daha bazı kanunlar 
tatilden evel Kamutayda müza
kere olunacaktır. Bunlar muhte
lif faaliyetlere daha iyi bir teca
nüs verecek olan, tamamlayıcı 
ve nizamlayıcı tedbirlerdir. 

Seçim •ükunetle geçti 
Londra, 29 a.a. - Royter ajanaının 

kaydettiğine göre, Çekoslovakyada 
bugünkü intihabatın tam bir sükaıt i
çinde geçmiı olmuı Lon.drada derin 
bir memnuniyetle kar,ılanmıştır. 

Çünkü bu, vaziyet gerginliğin kıa
men zail olduğuna bir delildir. 

Meselenin esası, Hodza • Hcnlayn 
müzakerelerinde halledilecek olması 

na rağmen ve henüz birçok müşküli
tın iktihamı lbım gelmekle beraber 
bugünkü intihaba.tın hidiıceiz ecre-

( Sonu S. inci sayfada) 

Hükümetin Adliye Vekaleti tepi
lat ve kadrolarında yapılacak değişik
lik hakkında

0

hazıdamıt olduğu kanun 
projesi, adliye ve büdce encümenlerin
den geçerek Kamutay ruznamesine a
lınmıt bulunmak~adır. Bu proje ile, ha
kimlerimizin, Adliye Vekaleti büdcesi
ne yeniden hiç bir masraf ilive edilmek
sizin, kadrolar dahilinde mUnakaleler 
yapılmak suretiyle mümkün olduğu ka
dar refahla.n ve beklemeden terfileri 
temin edilmiş bulunmaktadır. 

Hükümet, mucib sebebler layiha-

Prens Bibesko diyor ki: 

''Havacılıkta Balkanların 
en ileri milleti • • • 

sızsınız,, 

Pren• Bibeakonun huzurunda yapılan tayyare hareketleri 

Muhterem misafirimiz enternasyo
nal hava federasyonu reisi Romanya 
ayan azasından pren• B ibesko dün 
Türk Hava kurumu batkanı B. Fuad 
Bulca ile birlikte Ergazideki alanı 
ziyaret etmişlerdir. 

Burada uçu' yapmakta olan talebe 
tarafında"n karşılanan Prens, tesisleri 
gezmiş ve izahat almıftır. Beşli bir fi. 
lo, pek alçaktan uçarak misafiri se
lamlamıştır. Romork hareketlel'inden 
sonra bu sene yet~en genç pilotlar te
ker teker uçmuflardır. 
Türkkuıunun Habig yükaek rekor 

planörünü idare eden Ali Yıldız, ha
vada sıraaile alt, ters uçuş ve imelman 
figürleri yapmı,tır. 

Havacılığın en güç ve meharet isti
yen bu hareketlerini, büyük bir dik· 

(8omı 3. liacü aayia.da) 

Prens Bibeako ve Türk Hava Ku
rumu BG§lıanı B. F aad Bulca 

hareltederi HF.etli~ar · 

unda projenin niçin hazırlandığını fÖY 
lece izah etmektedir : 

Son senelerde bazı vekaletlerin teı· 
kilit kanunlarında yapılan değifiklilt
ler dolayısiyle vekiletler arasındaki 
tevhid ve teadülü teminen Adliye Ve
kaleti merkez tefk:ilatına aid kadrolar
da da bazı uf ak değişiklikler yapılmaaı 
zarureti haaıl olmuştur .• Bundan bqka 
2556 numaralı hakimler kanunu muci
bince hlkimlik meslekine girmek iste
yen fakülte mezunlarmm bidayeten yir 
mi bet lira ile vazifeye alınmalan ve 
hakim ve hlkim muavini olmak için eh-

(Sonu 5. inci sayfada) 

Göbels diyor ki· 

"Sulhun en kuvvetli 
hamisi 

alman kllıcıdır,, 
Desaau, 29 a. a. - Propaganda nazı

n Göbela, Magdeburg naayonal soaya
list partisi kongresi münasebetiyle top
lanmış olan on binlerce kitinin önünde 
söylediği bir nutukta ezcümle demiştir 
ki: 

"Memleketimiz .çinde ve halkımız 
araaında tam bir sulh içindeyiz. Fakat 
bu sulhumuz diğer devletlerin sayesin
de temin edilmiş değildir. Onun en 
kudretli hamiai alman kılıcıdır. Esasen 
dünya yüzünde yalnız da değiliz, bir • 
çok dostlarımız ...,ardır. Eğer dünya ü
zerinde yalnız olsaydık, son üç ayın 
muvaffakiyetlerini elde edemezdik. Bir 
kaç ay evvel 68 milyonduk, bugün 7 5 
milyonuz. Bu neticeyi harbetmeksizin 
ve tüfek patlatmaksızın elde ettik.'' 

Göbels, müstehzi bir ifade ile §Öyle 
devam etmiıtir: 

"Demokrasilerin Berlin - Roma 
mihverini bozmak istemeleri kolayca 
anlatılır. Ancak Hitler ve Musolini ce
sur ve kiyaaetli iki devlet adamıdır." 

Göbela demokrasi hükümet merkez
lerin.de oturan harb unsurlarına şiddet
le hücum etmiş, çek askeri tayyareleri 
tarafından alman hududunun ihlalini 
protesto eylemiş ve nihayet çekoslovak 
hududunda alman kıtaatmm hareket -
lerde bulunduğu haberlerinin münhası
ran çekoalovak hareketlerini gizleme -
~ mal bulumiuiuou eöykmqar. 

8Qfvekilimiz B. Celal Baym Ziraat Vekili B. Faik Kurdoğlu ile 
beraber at yarıflarını takib ediyorlar 

Dünkü at yarışl~r1 
büyük bir rağbet gördu 

Dün havanın güzel, ve yarışların 
çok enteresan olması dolayısiyle An
kara ipodromuna çok güzide bir kala
balık toplanmıştı. Yarışlar filhakika 
beklenildiği gibi hüyük bir heyecan 
içinde cereyan etti. Eğer sonda dımrşk 
ismindeki atın ölmesi ve cokeyi -
nin yaralanmasile neticelenen müessif 
kaza olmasaydı, seyirciler hakikaten 
güzel bir gün geçirmiş. olacaklardı. 

Dünkü yarışlara aid tafsilatı diğer 
resimlerle birlikte bugün yedinci say
famızda bulacaksınız. 

Dünkü yarııların aeyircilerinJ en 
bazdan 

29 

!ş...!r..!!..!'~.!:! ~~ti., 'i~ 
lnönü ile beraber yanılan 

lakib ediyorlar 

General Mariç 
Belgrada döndü 

Sofya, 29 a.a. - Yugoslavya Harbi
ye ve Bahriye Nazırı general Mariç 
Türkiyeye yaptığı seyahatten memle
ketine dönerken Sofya istasyonunda 
tevakkuf etmiı ve istasyonda harbi
ye nazırı general Daskalof ile Yu -
goslavya ve Türkiyenin sofya elçile~ 

(Sonu S. inci sayfada) 

Türk bayrağı zafer direğinde 

Suvari subaylarımız bir 
zafer daha kazandılar 

VARŞOVADA BİRİNCİ OLDUK 
V arfOva, 29 a.a. - Dünkü batlangıç müaabakasına tfu.k, alman, 

Belçika, fr&n6ız, romanya, polonya milletleri i•tirak etmif ve 85 at 
girmiftİr. Parkürü hatasız yapan on bet süvariden beıi türktür. Bunlar 
arasmcla maniler yükııeltilerek yapılan ikinci müaabakada Saim Pu
latkan, Ok ile tekrar hataaız ve parkürü en aeri yapmak suretile birin
ciliği aldı. ikinci alman, üçüncü belçikalı, dördüncü franaız, betinci 
romanyalı oldu. Teğmen Avni, Bozganla altmcı, asteğmen lhaan, Ece 
ile 14 üncü, yiizbqı Eyub, Ona Jile 15 inci, asteğmen Kudret, Kaaırıa 
ile 16 mcı oldu. 

Birincilik kupaaı türk bayrağuun zafer diniine çekilmeıile bera
ber merume ,...-ilcli. 
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Halkçıhk ve halk dili 
... Ciddi mevzuların ifadesinde ve edebi eserlerde laubali bir mahalle 

a~zının kullanıl~~~~~~ doğru bulmayanlara "halkçılık" perdesi altında 
hucum edenler .~oruluyoı. Her prensib gibi, halkçılık da yanlış tefsir
~ere ve demago1ıye ~l~et~~ ki çok müsaiddir. Halkçılık, her sahada ve 
ışte halkın ~enf:ıatı~ı ~ozetmek, onun haynna çalışmayı gaye edin
mek demektır. Kıtlenın oedenen ve zihnen yükselmesine gayret etmek 
bb~ husu.st~ elden geleni yapmak da bize halkçılık prensibimizin şaşmaz 
ır emrıdır. 

Fakat halkçılık ve halk sevgisi, bütün ha talan, kusurları, eksikleri ile 
halkı tanrılaştırmak, ona benzemeye çalışmak demek değildir. Nasıl 
halkın, içinde bulunduğu m<ıli, iktısadi, içtimai seviyeyi yükseltmek 
vazifesiyle mükellefsek, tıbkı öyle, onu zihnen inkişaf ettirmeye, ona 
yüksek sanatın ve fikrin zevkini tattırmaya, güzelin ve iyinin idrakini 
ve.?11eye ~echuı:uz .. ~itle yanılabilir, onun hatasını düzeltmek halkçı 
muncvverın vazıfesıdır. Bazan halka rağmen da halkın menfaatine 
hizmet edilebilir. 

Halkın, içinde bulunduğ..ı hayat şartlarını nasıl ıslaha muhtaç görü
yorsak, onun dilini, zevkini, düşünme seviyesini de, ayni şekilde, yük
seltmek bir vazifedir. Halkın en geniş tabakasını teşkil eden köylünün 
bir kaç yüz kelimeden ibaret mahdud dilini örnek alarak yazı dili yap
mak kimsenin hatırından geçemez. Böyle bir düşünce, halk dilin
den iğrenenin hareketi kadar yanlış ve batıldır, dilin fakir kalmasını 
istemek demektir. Dili yeni kelimelerle zenginleştirdikçe, yükselecek 
.. anlamıyoruz .. şikayetlerine ehcmiyet vermeyin! Her güçlük başlan
gıçta şikayet mevzuu olmuştur. Bütün itirazlara rağmen dil genişleye
cek, zenginleşecek. ve yazı dilinin yardımiyle de halkın ifadesi düzele
cek ve güzelleşecektir. 

Daima ve her yerde halka inmek, onu kolaya alıştırmak, olduğu se
viyede kalmaya mahkum etmek demektir. Bu seviyeyi daima daha 
yükseltmek içinse, en güzeli, en doğruyu ve en iyiyi en geniş ölçüde 
yaymak, tutmak ve sevdirmek lfızımdır. -YAŞAR NABi 

Gül bahcesi 
Teraslar vasıtasiyle düzeltilen veya 

düzıün bulunan bahçelerin gülün ya • 
pılmak üzere parçalara aynlması İcab 
eder. Bahçe; yol1ann biribirinden ayır
dıfı parterlerden te~ül eder. Bah· 
çe yollan yerinde, lüzumlu ve manalı 
olmak lizungeldiğinden planlı olarak 
aynlmalıdırlar. Birçok bahçeler görülü-

yor iri ~~':i~~!~~~~.r..~5 .. ~çücük, bi-
yollara aynlrnıtlardır. •• 

Bazılannda da; koskoca bahçenin 
ortasına yığın halinde oturtulup adına 
göbek denilen bir parter bulunur. Bu
tün bu veya buna benzer haller bahçe • 
nm çirkinliğine aebeb olurlar •. 

Bahçelerin yollarla parterlere bölün
mesi kurumun en mühim iılerindendir. 

Bilhassa cüllüklerde partcrlere uy
ıun olarak ayırmak çok lazımdır. 

Her bahçenin tekli ile sahihlerinin 
fikirleri biribirlerine uygun olmaması 

tabii olduğundan bu iti bir metodla 
keıtirip abvennek imkansızdır. Bunun
la beraber muhtelif hal ve vaziyetlerde 
dütünülecek olan bir çok bahçe tipleri 
•ereceğiz. Y alnrz esas itibariyle anla
tılmalıdır ki; bahçe ancak lüzuma gö
re parçalara ve yollara aynlıraa kusur
suz olabilir. 

Meseli; bahçeden evin muhtelif 
kapılarına girit yollan lazımdır. 

Vaziyet ve isteğe göre bahçenin bir 
kötesinde aynlan oturma yerine götür
mek için de yol lazımdır. Bundan bat • 
ka; imkin derecesinde bahçenin muh· 
telif yerlerinde kurulacak olan sebzelik, 
meyvalık, fidelik, fidanlı~ tavukluk, 
spor aahalan ve kum havuzlan gibi kı
snnlara götünnek için de ayn yollar ku
rulması lazımgelir. Bütün bahçe yolla • 
rmm bahçe ile nisbetli geniılikte ol
muı iyidir •. 

Bir idam 
mazbatası 

Adam öldürmek maddesinden suçlu, 
halebli Hacı Mchmed oğlu Abdo Dev
vare'nin ölüm cezasına çarptmlmasına 
dair olan Gaziantep mahkemesince ve· 
rilen ve tcmyizce tasdik edilen karar 
Kamutay adliye encümenince tetkik o
lunmuştur. 

Adliye encümeninin hazırlamış ol
duğu ve ruznameye alman mazbata şu
dur: 

"İlam ve zabıtname münderecatma 
göre suçlu Abdo kendirci Mehmem pa
rasına tama ve kansı Münevveri alma
;n kastederek öldürmeği tasmim edip 
re Mehmedin teklifini maksadının - ye· 
rine gelmesi için fırsat sayarak kabul 
ile Mehmed ve çırağı Said ile birlikte 
yola çıkıp araştırma yapacaklan Revan
da kalesi civarına gittikleri ve Mehme
din bu sırada biraz uzaklaşmasından 
Abdo istifade ile içinde olan kutJarı 
tutmak bahanesile Said çocuğu belin
den bağladığı iple beş kulaş derinliğin
de bir kuru kuyuya indirdikten sonra 
yanma gelen Mehmeıde kendisinin kolu 
çolak olduğundan çocuğu kuyudan çı
karamadığı için Mehmedin ipi çekmesi
ni söyliyerek Mehmed çırağını çıkar • 
mak üzere ipi çekmekle meşgul iken 
Abdo demirle Mehmedin kafasına vu
rup sersemlettikten sonra onu da kuyu· 
ya attığı ve kuyudan çıkarmak için va
ki ricasına kat'§t kemerini verirse çıka
racağını aöyliyerek bu teklifi kabul e
den Mehmedin ipe bağladığı ve içinde 
bir kaç altın ve gümüş ve kiğıd para 
bulunan kemeri aldıktan sonra yukarı
dan kuyuya bir çok tatlar atarak Said 
çocuk ile Mehmedin öldüğüne kanaat 
getirdikten sonra Mehmetin karwnın 
yanına gidip kemeri kocasının gönder
diğini ve birlikte Antebe gitmelerini 
söylediğini ve Mehmedin karısı Mü
nevverin de buna kanarak Abdo ile bir
likte Antebe gittikleri ve kuyunun ci
varında koyunlarını otlatmakta olanlar 
tarafından Mehmedin feryadı i§itilerek 

ULUS 

Kısa hizmetli 
memurlar1n 
maaşları 

Milli Müdafaa Ve kaleli mühim 

bir tamim yapfl 
Milli Müdafaa Vekaleti, kısa hiz. 

mete tabi olarak yedek subay okulu
na sevkolunacak memurların memuri
yetleri ve maaş mikdarları hakkında 
yedek subay okulu kumandanlığına 
malfunat verilmesini, bütün devlet da
irelerinden istemiştir. 

3041 sayılı kanunun 25 inci mad
desinde (memurlardan talim ve ma
nevra münasebetile silah altına alı

nanların maaş veya ücretleri mensub 
oldukları daire ve müesseselerce tam 
olarak verilir. Bu gibilerin müessese
lerinden almakta oldukları maaş ve 
Ucretler haiz oldukları rütbe maa§la -
rından az olduğu takdirde farkı Milli 
Müdafaa büdcesinden verilir) diye 
yazılıdır. Bundan dolayı kısa hizme -
te tabi olarak silah altına alınanlar

dan maaşlı memur olanlara yedek su
bay okulundan çıkarak yarsubay rüt -
besile kıtaya iltihakları tarihinden iti
baren mensub oldukları dairelerce 
maaşlarının tam olarak verilmesi ve 
şayed bu maaşlar haiz oldukları rütbe 
maaşlarından az olduğu takdirde yal
nız aradaki farkın vekalet büdcesin -
den verilmesi icabetmekte olduğu hal
de bu gibilere bazı kıtalarca yarsu
baylık maaşlarının verilmiş olduğu 

geçen muamelelerden anlaşılmış ve 
verilmi§ oan yarsubaylık maaşlarının 
eşhas zimemi hesabına aldırılarak 

tahsilinin temini ve bu gıbilere tesvi
ye olunan maaş mikdarmı gösterir 
cedvellerin vekalete gönderilmesi ia • 
tenmektedir. 

Ge~ekte olan muamelelerden ye
dek auıbay okulunu bitirerek kolordu 
birliklerine verilen ve hizmetlerini 
ikmalden sonra terhis edilmiş olan 
yanubaylardan bir kısmının kunyele· 
rine göre sivil hayatta aldıkları maaş
larla vazifeler ve kendilerine memu
riyet maaşlarının verilip verilmediği 

kaydedilmemiş bulunmaktadxr. Milli 

Müdafaa Vekaleti şu noktaların yeri

ne getirilmesini istemektedir : 

V ekiletler ve diyanet işleri reisli
bi o1araıc yeaeıt süoay· okuluna sevk 
olunacakların memuriyet ve maat 
mikdarları hakkında alikalı makam -
lar tarafından doğrudan doğruya ye
dek subay okulu ku.mandanhğına ma
Hlmat verilmesi. 

Verilmiş olan bu malumattan sonra 
maaşları artmış olanların keza yedek 
subay okulu kwnandanlığına malılmat 
verilmesinin usul ittihaz edilmesi. 

Bütün vekaletler Milli Müdafaa 
Vekaleti tarafından iatenen bu malfı
matın verilmesini teıkilatlarına ta
mim etmi§lerdir. 

Mehmeıd yaralı ve Said çocuğun da ölU 
olarak kuyudan çıkanldığı ve hldiae
nin bu suretle meydana çıktığı ve An • 
tebte yakalanan Abdonun yapılan mu
hakeme neticesinde suçu sabit görüle • 
rek mahkemece ölüm cezasına mahk(im 
edildiği anla~Imııtır. 

Encümence yapılan müzakere neti
cesinde Abdo Devvare hakkında hük -
molunan ölüm cezasının hafifleıtiril· 
mesini ve değittirllmesini milstelzim 
bir sebeb görülemediğinden teşkilatı 

esasiye kanununun 26 ıncı maddesi 
mucibince mezkur cezanın infazına ka
rar verilmesi hususunun umumi heye -
tin tasvibine arzına ittifakla karar ve -
rilrniştir." 

l··R~k~~i·~·~·i~ .. ··T~~ki~·~··ı ............................ ıuı 11111111' 11111111111 
Vakıfların yeni büdcesi 

Vilôyetlerimiz : BOLU 
Rakamlarla Türıkiye aerimizden 

bugün Bolu vilayetini veriyoruz. 
Bolu bütün Türkiye topraklarının 
orman bakımından en zengin köte -
lerinden biridir. Y etilin değerini ve 
hususiyetini bilmiş olarak, ona en 
çok sahib olan yurd köfe'Şine aid ra· 
kamlar, tabii ki enteresandır .. 

Varidat bu 
inkişaf 

yıl devamh 
gösteriyor 

bir 

Evkaf umum müdürlüğünün 1938 büdcesi, büdce encümeniu
den gcçmİf ve Kamutay rumameaine ahnmrttır. Bugünkü toplan
tıda görütülecektir. 

1937 senesine göre, 1938 se-ı 
nesi masraf tahsisatı 79.879 lira 
fazlasiyle 2.915.495 liradır. Bu 
fazlanın 900 lirası merkez, 5460 
lirası vilayet daimi, 1000 liraaı 
vilayet muvakkat müstahdemle
rinin ücretlerine ve 72509 lirası 
da diğer fasıllardaki masraf tah
siıabna ilave olunmak üzere tek
lif edildiği anlaşılmıştır. 

Merkez kazanın nüfusu, pek o 
kadar fazla değildir: 4037 erkek, 
3798 kadın olmak üzere 7835... Bu 
nüfua dağılıtmm bir huauaiyeti ilk 
bakııta göze çarpıyor: Bolu merkez 
kazasında erkek nüfus, birçok ıe· 
hirlerimizin aksine olarak, kadm· 
)ardan f azladn-. 

Mekteplerin idari 
teıkilatı 

kuvyellend iriliyor Doluda tehirlerde Y&f&Yan nüfu
sun yekUııu 12173 erkek, 13334 ka
dm olarak 25527 dir. Vilayetin bü -
tün nüfuau, 114.923 erkek, 133.104 
kadm olarak 248027 dir. 11.140 ki
lometre kare büyüklüğünde olan 
vilayette bir kilometre kareye dü
ten nüfus, 22 dir. 

Fakat bu kesafet, kazlara göre, 
birbirinden çok farklı rakamlar ha
lindedir: Mesela 1100 kilometre 
kare olan Düzcenin nüfuau, 78.220 
dir ve bir kilometre kareye 71 nüfus 
düfmektedir. Bunun ne demek oldu
ğunu anlatmak için ıu miaal kafi

dir: Eğer, bütün vili.yeılerimizde 

nüfus niabeti, Düzce kadar dolgun 
olsaydı, Türkiye'nin nüfusu, 55 mil
yanu af&J"dı •. 

Bolunun köy aayıaı, 741 dir. Bu 
köylerde vaaıa.ti nüfua 300 dür. Köy

lerde Y&f&Y&n nüfus mikdan, 102 
bin 750 erkek, 119.750 kadın olarak 
222.500 dür. 

Bolu'da 100 yaı1n1 geçmiı olanla
rın aayuı, 30 erkek ve 55 kadm ola
r• 85 clir. Vilayette yüz nüfuaıtan 
97.8 i aailam. 2.2 9İ aakattD'. 

Bolu'da evli ve bekar kadın nis
betleri, hemen hemen birbirine yak

laııyor: 58910 bekir kadına muka

bil, 55726 evli kadın vardır. Fakat 

erkeklerde bu nrabet, daha çok de-
rinJe,iyor: 65866 erkek LLA ua&&r, 

47063 erkek evlidir. 
Nüfuaun büyük ek•riyetj toprak 

mahaulleeil4 u.ir~ı 59073 

kiti ... Bu rakamlar, Bolu toprağmm 

etine u rutlanan •erimini anlatır. 
Sanayi ve küçük sanğatlarla uğ

ratanların yekGnu 4349 erkek, 427 
kadm olarak 4776 dr. 

HAVA 

B?J.l.D 
Sıcaklar artıyor 

DUn ıehrimizde hava açık ve hafif 
rüzgarlı geçmiştir. Günün en düşük 
ısısı 8, en yüksek ısısı ise 28 derece
dir. Hava yurdun Kocaeli ve Ege 
b.ölgelerinde kıımen bulutlu geçmit· 
tır. 

24 saat içindeki yağışların kare met
reye bıraktıkları su mikdarları Gü· 
müıhanede 6, Kütahyada 4, Erzincan
da 3, Samsunda 2, Kars, Sarıkamış, 
Sıvas ve Kaıtamonu'da ı kilogram
dır. Yurdda en dütU.k nu; laparta
da 7, Erzurum ve niğdede 4, Sıvasta 
3, Kayseri de 2 derecedir. En yüksek 
111ı ise Kocaelide 25, Adanada 26, 
Edirnede 27, lzmir, Balıkesir ve Di
yarbakxrda 28 derecedir. 

Kıdem ve haleflerine mukabil al
dıkları ücretin kifayetsizliği ve bazı 
zaruri hizmetlerin iyfası dolayısiyle 
gerek ücret, gerek masraf fasıllarına 
teklif olunan zamları muvafık bulan 
büdce encümeni, varidatın geçen se
neye göre seyir ve inki~afını da dik
kate alarak guraba hastahanesinde 
hastalara daha itinalı bir tarzda ba
kılmasını temin maksadiyle dört has
tabakıcı ilave edilmiştir . 

Varidat geçen seneye göre 79.500 
lira fazlasiyle 2.913.100 lira olmak il
zere tahmin ve teklif olunmuştur. 937 
senesinin geçen 9 ayı içinde tahak
kuk eden 4.426.457 liradan 2.031.288 li
ra tahsilat yapılmış ve buna bu meb
lağın Uçte biri olan 677 .096 lira ilave 
olunduğu takdirde on iki aylık tahsi
lat mikdarının 2.708.384 liraya baliğ 
olacağı anlaşılmıştır. Evkafa yeni ye
ni intikal eden bazı vakıflar hasıla
tiyle satılacak zeytin yağı bedelleri 
ve vakıf paralar faiziyle mütenevvi 
hasılatında görülen inkişafa ve tet
kik olunan geçen senelere aid kati 
hesab cedvelindeki tahakkuklarına gö 
re de tahsilatın büdce tahminlerinden 
hiç aşağı düşmemi§ olduğu tesbit ve 
bu tahminlerdeki isabet kaydedilmiş
tir. 

1938 mali yılı zarfında kapatılmak 
üzere Başbakanlığın tensibiyle 200 
bin liraya kadar kısa vadeli avans ve 
cari hesablar açılmasına umum mü
dürlük mezun olacaktır. 

1938 malt yılı içinde mülhak vakıf
lardan mazbuta meyanına alınacak o
lan vakıfların varidatları Evkaf U-
-··- .. -JV '"-'!:V."C.~ı.•• '·---L-.!- ·---: ..1-• 
iyrad ve masrafları da aynı zamanda 
masraf kısmında açılacak husust bir 
fasla muraf kaydolunur. Bu vakıflar 
ertesi sene büdce dahiline alınacak· 
tır. 

Mmraf taksimleri 

Kültür Bakanlığı; lise, öğretmen O' 

kulları, orta okul direktörleriyle bat • 
muavin ve muavinler kadrolannda de• 
ğişiklik yapan bir kanun projesi hcuıt" 
lamış ve proje büdce encümeninden ge
çerek ruznameye alııunıştır. 

Memleketimizde her yıl ıenişleyeO 
orta tahsil ihtiyacı, bir taraftan mevcut 
orta okul ve liselerde yeni şubeler, ytl' 
ni mektebler açılmak ve çift tedrisat 
aiatemi tatbik edilmek suretiyle kartı• 
l&nmaktadır. Bu cümleden olarak 937" 
938 ders seneıinde talebe aayıaıtııO 

7 5000 ne çıkması üzerine yeniden ıı 
okul ve mevcud okullarda 308 fube .,O 

937 • 938 ders yılında da talebe sayısı
nın 95.000 ni bulması üzerine tekrar~ 
ni 17 okul ve mevcud okullarda 307 ye
ni şube açılmıJtır. 

Bu vaziyet kartısmda 12 - VI - 936 
tarihli ve 3043 sayılı kanuna bağlı li8et 
öğretmen okulu ve orta okul direktöt 
kadr06u okul sayı.aına kafi gelmediğin
den bugün 12 orta okul yardirektörler
le idare edilmektedir. Bu ihtiyaç, önU
mUzdeki dera senesinde daha çok arta
cağından kadroların geni§letilmeıainc 
lüzum görülmüş ve direktörler kadro "' 
suna 39 ilavesiyle 200 ze, bq yar direlc
törlerle, yar direktörler kadrosuna da 
52 iliveaiyle 400 ze çıkarılmaaına za• 
ruret hasıl olmuştur. 3043 sayrh kanu
na bağlı kadronun bir yıllık ücret tuta· 
n olan 284.160 liralık tahaiaatdl 
144.160 lirası, 938 maJr yrh büdccsine 
konmllf ve 40.000 lirası da panaiyonlaı: 
gelirinden temin edilmek auretiyle 
kadronun ietilzam ettiği tahliaat ta-

~rıffarı 33J.3oo liradır. 

Dahiliye vekaletinde 
yeni teıkilil 

Dahiliye Vekaleti merkez teıJdb 
ve vazifeleri hakkındaki kanunun bazı 
maddelerini değiştiren proje, büdce en· 
cümeninden geçerek Kamutay ııuna· 
mesine alınmııtır. 

Evkaf Umum Müdürlüğünün yeni 
ıene büdcesinde masraf taksimleri 

ıöyledir: Maaı 471.332; merkez mils· 
tahdemleri ücreti 10.440; vilayetler 
müstahdemleri ücreti 182.624; muvak 

kat tazminat 21.432; türlü maıraflar 
51.000; mukannen masraflar 111.500 

vakxf akarlar masrafı 288.000; orman, 
zeytinlikler ve vakıf akarlar masrafı 
78.600; tamirler 231.930, yardımlar 
23.000; guraba hastahanesi mas -
rafları 95.644; zati maaşlar ve tahsi
satlar 50.000; cami ve mescidlerin 
hademe vazifeleri ve tahsisatları 
834.316 liradır. 
Varidatın en mühim kısmını, icar

lar teşkil etmektedir. Bu fasıldaki 
gelir, 2.081.800 liradır. 

Yeni proje, levazım işlerlnüı dWre • 
nini temin edebilmek için, yalnızca 
bunlarla uğrapnak üzere, bugUn iki fU• 
beden ibaret olan villiyetler idare.ı u
mum mildUrlüğüne bağlı, bir levunn 
müdürlüğü teşkili ve birinci tube kad
rosu arasında bulunan Ayniyat muıba
aipliği il-e mutemedliğin de bu mil· 
dürlük arasına almmaaı için huıdan
mış buluıunakta<lır. 

Sergiyi gezenler 
Kız enstitüleri ve Sanğat okulları ser 

gisini bir hafta zarfında 37.600 kişi 
gezmiıtir. 

Yeni madde ıudur: 

Iıte bütün bu yollar bahçeyi parça
lara ay:rrandc çiçek partirlerinin kurul
mumı da temin ederler .• 
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"- Vilayetler idaresi umum mıl
dürlüğU iki şube ile bir levazım mü
dürlüğünden mürekkebtir. Birinci ııa
be merkez ve merkezden mansub vill • 
yetler memurlariyle nahiye müdürleri
nin sicillerini tanzim, tayinleri mahal .. 
lerine aid tili memurların umumi hal
lerini tetkik, müsabaka, imtihan, mcsıa
niyet, tekaüd, tecziye, tayin, terfi, tah· 
vil, becayiı, tekaiid ve yetim ma•flan 
tahsis, askerlik gibi, memurların zad İ.f"' 
terini ve tahakkuk muamelelerini ifa 
ile mükellef olmak üzere dört bürodan 
mürekkebtir. Birinci §Ube müdürlUiU 
umum müdür muavinliği tarafından .i
dare olunur. 

Gül parteri olarak bahçenin çok cü· 
neı ıören ve bol hava alan yerlerinde
kilw aynlmalıdırlar.. Çünkü, havasız 
ve gÜneısiz köıelerle dıvar dipleri iyi 
ve çok çiçekli gül yetiıtirmek için el • 
Yeriıli değildirler •• 

Otomobille kaçırılmak istenen talıkta curcunalann, keriz bavalan

Böylece yollarla ayrılan gül parter
leri derince kazılarak temizce işlenme • 
lidirler ..• 

Bu iı ıon baharda yapılır ve işlenmiş 
toprak üzerine bir mikdar ahır c J.bresi 
yayılarak gül dikme zamanı olan ilkba
hara kadar terkedilir. Gül parterleri. 
nin kenarlan muhtelif tekillerde bor
dürlenirler. - ULUÇAM 

Çağrt 

oıonıobil kıralı! 

lngiliz otomobil kralmı, hay
dudlar, zorla bir otomobile bin
dirib kaçırmağa teşebbüı etmif
ler. Şefkat müesseselerine ve yok
sul insanlara ıimdiye kadar bir 
çok yardımlarda bulunmll§ olan 
bu fabrikatör, bir arkadaıınm 
himmeti ile bu tehlikeyi savuttur
muı, haydudlar otomobille gelen 
polisler tarafından yakalanmı§'
lardır. 

Otomobil kralınm otomobille 
kaçırılması teıebbüsü bana §U es
ki beyti hatırlattı: 

Kendi elimle yira kesip vtrdiğim kalem, 
Fetvayı hQnu nahakımı yazdı iptida. 

X İktisat encümeni. bugün umumi Fwmlya ! 
heyet içtimaından sonra toplanacaktır. 

X Sermayesinin tamamı devlet tara
fından verilmek suretiyle kurulan iktx
sadi teşekkUllerin teşkilatı ile idare ve 
milrakabeleri hakkındaki kanun layiha
sını milzakere eden muvakkat encümen 
bugün saat 10 da toplanacaktır. 

X Arzuhal encümeni bugün saat on
da toplanacaktır. 

X Dahiliye encümeni bugün saat on-

"Kendini faıulya gibi nimetten 
sayıyor'' sözünü faaulyayı aevmi
yenler bunun bir nimet olmadığı 
manasına, sevenler de nimet oldu
ğu manasına alırlar. 

Methur fabrikatör F ord'un o· 

da toplanacaktır. 
X Hilli Müdafaa encümeni bugün sa· 

at onda toplanacaktır. 

tomobilleri f asulya suyu ile it
letınek tasavvuru eğer ierçekle
ıecek olursa, o z~an, fasulyanın 
büyük bir nimet olduğundan fÜp
he eden kimae kalmıyacaktrr. 

Kılıfını hazırlamadan 1 

· uıinareyi çalan a.ıu.ını hazır
lar" deriz; fakat timdiye kadar 
hiç kimsenin minare çaldıiı du
yulmamıtlır. 

Bizde minare çalan çıkmadığı 
halde lngilterede Sayera isminde 
birisi bir kibrit f abrikaamm baca
sını çalmıttır. 

Sayera'in üç sene hapse mah· 
kUın edildiğini aöyliyecek olur
sak, bu orijinal hırsızın kılıf ha
zırlamadan bu ite giriştiğini an· 
larımız. 

Negiiı'iin torunu ! 
Bir gazete 7azıyor: ''Hail;-Se-

lasie, Milletler Cemiyetinde da
vasını müdafaa eder, dururken 
torunu, okuduğu kolejin senelik 
atletizm müsabakalarında küçük
ler yüz yarda kotuaunda birinci 
gelmittir.'' , 

Bu ıampİyonluk, küçüie büyük 
babaaından kalma atavik bir mi
ra• olacak. Maliim ya ..iri bir aöz 
vardır. "Aık ve ıevk ile kaçana 
kurtun yetipnez" derler. 

Fakat Negüs, bana kalına, koı· 
maktan ziyade atlamakta tampi-
yon olmutlarclanclır. · 

Gramofon/ 

Memurlar kooperatifinin yanında· 
ki yokuıt.an inip ltrldara doğru gi
derken sol tarafta bir kahveden bir 
1r111DOfon ... i duyarımız. Günün 
hangi saatinde geçeraeniz geçiniz, 
iine, dönen pli.lan üzerindedir n or· 

mn akisi çınlar. , 
Fakat bu havalan, orada yachria· 

mıyorsunuz, Dün, Y eniıehirde bir 
berber salonunda lrat olurken karfı
daki büyük putahanelerden birisin
den aynı tekilde pliklar Mılenmeie 
baıladı. Ben, elimdeki mecmuanın 
yapraklannı çevirirken çenemi traş 

eden berber : 
- Bir zaman bu plaklar mahalle 

kahvelerinde çalınırdı/ dedi. 

Gerçek. Yalnız ıözün medeni ınan
zara görmesi kili gelmiyor. Gözün 
ıördüğü modem görey içinde kulak 
da bahriye çiftetellisi dinlerneğe ta
hammül edemiyor.r 

Al.ay 1'·öskii ! 

Bir latanbul gazeteainde fÖyle 
bir haber çıktı : 

''Eminönü halkevi temail tube
ıinin timdilik İtgal ettiği Alay 
kötkü tahliye edilecek ve burada 
güzel sanatlar birliği adı altmda 
bir cemiyet tetkil edilecektir •.. ,, 

Çok güzel. Fakat yalnız bir nok· 
taya dokunalım: ''Alay kötkü" ia
mi iyi değil. Çünkü 1.tanbuldaki 
sana.t hanketlerinin ımıami k.a-

İkinci şube vilayetlerin umumi fıda. 
re, teşkilat, intibah, neşriyat, ldtabha
ne işlerine aid vazifelerle mülreDel*. 
Vilayetlerin umumt ve hususi halleriaıe 
aid raporların umumi müfettiflik ra
porlarının tetkiki ve bu raporlara llid 
muameleler, milli bayramlar ve mera -
sim işleri ve Vekaletten verilen diler 
müteferrik işler, bu şube tarafından ya
pılır. 

Levazım müdürlüğü: Merku n ft. 
layetlerin dahiliye teşkilatının mefru
şat, demirbaş, tenvir, teshir, kırtuiye, 
müteferrika, kira bedelleri, mutemed
lik işleri, Ayniyat muhasi.bleri ve bun
larla alakalı diğer işler, bu müdilrUlk 
tarafından yapılacaktır.,, 

Vilayetler idaresi kadro cedvelinde 
de bu madde ile alakalı değipkllklel' 
yapılmıştır. 

rargahı "Alay kötkü'' ismini tafl
dıfı müddetçe bu aanat hareket· 
lerini alay teli.kki etmek .. iF 
ciddiye almamak tehlikesi ....,. 
dr!. 
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Uzak Şark vaziyeti 
u.ıak tarkta geçen yaz ortasından 
. devanı eden askeri harekatm 
tahııı istrateji müstehaasıalan
~ile kavrayabilmeleri kolay de
ır. Şimalde Mançuryadan baş -

"'~k cenuba doğru. birkaç hafta 
•tgal edilen Amoy tehrine kadar 

. genif bir aahil mmtakasında. 
lllilyon üç yÜz bin kadar japon 

· ç.İnlilerle boğ....-ktadD'. Fa
b.ı mücadelenin tabiyelİ iyice 

yor, Japon kıtaları, birbiri 
1'1>ıtaa olmıyan bir takmı cep

'3 &Jnlmııtn-. Bit- defa ıimal~e 
. ı eenesinden beri japonlann ıı· 
altında bulunan Mançurya var

. Ja'P<>lılar bu memlekette Sovyet 
1ad.n gelebilecek tehlikeye kar 

·iç J\iz bin a-. tahpd etmiıler· 
• Ce.n.ba doğru ıimali Çin mmta

helli bqh bir cephedir ki ya• 

. ~nlva kadar Şantung ~~p
'llıden ayn idi. Su.ıov'wı qgalı ıle 
İki Cephe ara.unda bir rabıta ku

ohnakla beraber, bu rabıta
hk aağlam olmadığı bildiril-

' r. Aınoy f9hrinİn iısali ile ce
t.. bunlardan ayn bir cebhe ku~

deJnektir. Bundan bqka vazıye
bii.bütün kantbran bir amil de 

ıerilerinde bir takım mıntakala
ll biti Çin hakimiyeti altında bulun-

•dır. Pekin yakınlarında bile bir ta
ÇİQ kuvvetlerinin faaliyette bulun
babe.- verilmektedir. Diğer ha· 
ıöre de iç Monsolistandan ge-

~b bir kuvvet Çin'in eski payİ
bıaı ~lardan istirdad ebneğe ça

ı-dır, 
• ~lüyor ki Çin'deki askeri hare -
; ~ clainukbr. Bunun neden ~yle 
~~nu anlamak için bu harekatın 

llİ batmamak kafidir: Japonya 
• Yaz, Çin'e karfı tqebbüae cirit • 

~---~"--verdiği zaman, Asya kıtaaı 
,:""ilde büyÜk bir harb yapmayı dü
~ değildi. Japonya dünyanın en 
~ ~lli askeri devleti idi. Çin de ~~ • 
dt 'bir lnemleketti. Bu memleket ıçın· 
~~~Yan halka bir "millet" adı bile 
a-~~di. Birkaç darbede Çi~i~ ~~l~ 
~ii ıand1111fb. Fakat bınbınna 
el~ - ._.. darbeleri~ Çin ."yola. selme
~Japonya. ,. ... ,..... tedbirler al-
~ ~yetinde kaldı. itte bu ma• 
~ )tf '°yle f&§lnIDJ·g\.ta '°""'•• J.. 

1 --· 

ı-~t. lanıfmdan zaman zaman alman 
~"'İl'fer neticesinde meydana gelmiı • 
A.:._ J'Ponya bütün kararma rağmen, 
~-kı~mda büyük bir barba sürük
--.tiıo. 

~ 8~ bu kıta üzerinde iki bu
~Y~ ylllan askeri vardır. F~t 

b~ 1~ Aıya lntaarnda büyük bir 
ı.:tirttıneği gönlü o kadar arzu et

d ~ böyle bir barb bütün bararetiy-
~anı ettiji halde hala buna inan • 

.,_ lcrııteıniyor. Bu, fngiltere'nm Avru

.._. t.&ında bir asır devam eden mace· 
"y·~ benzemektedir. lnsilizler tarihte 
l'fİ.i ~ lene ınuharebeleri" denilen bu 
etı ~leden sonra nihayet yalnız "Ka

)t. ~1 ellerincl. tutabilmiıler ve Avru· 
Je ~an çekilmek mecburiyetin • 

J ılardı. 
'~ya da Asya kıtasmda aynı ma

h •Üriildenmektedir. Fakat silih
" ~hart, telmiiinin tekamülü, ar

. d._h'lık muharebe yapılmasına mü
'- ._ ~lhadıimdan bu macera daha kı

ıq•ılec:elctir 
F' • 
J •lhalöka Tokyo' dan gelen haber-
-ı>onyanın ııbrab içinde bulundu
~ bildinne1ctedir. Birkaç gün evvel 

..::ede ebani,.etli deiiıildilder ya
tbr. Blllllann tümul ve manaıı 

da tiirlü türlü tefsirler yapıl • 
tiii ~raber, bütün tefsircilerin bir-
li~ nokta ıudur ki Çin' deki as
"-ni . t pek yolunda yürümüyor. 
~e!li ol~ nokta da budur. Japon 

·ti eli_.~ aı~ yeni adamlar, baıka 
~ tabiyelen, bqka askeri tabiye

............ _~ Japonyayı içine düıtüğü 
._ . kurtarmaya çalııacaklar. 

..._da Japon hülriimetinin tazyiki ile 
• Ya Çin'deki aakeri mütebaaaısla

I~ seloneie karar vermiıtir. Bun-
"~ n~~ Falkenkauaen'in reisliği al
't ... .!.1rmı kadar müteha1111b. Berlin 

-.yo mihveri namına Almanyanm 
d~ tnü~~hauıslan geri çekmesi, Çin'~ 
) lnücadele üzerine nasıl hir tesir 
'Pac:aıctır? 
eruB"! al~n mütehaasıslannm cebhe 
~berındekj rollerinin ebemiyetine 
J:'~ dır. Bu rol ekseriya izam edilir. 
)~ne kadar ehemiyetli olursa olsun, 
"c>lc cı askerlerin geri çekilmeleri, bir 
dıı-. ta~ çinliler için faydalı olmalı
ı,,; ~anh~n kendi kabiliyetlerine o
trnı l'!Yena artbrmalı ve maneviyatla -
~ Y'iikMltmelidir. Kurtuluı 1avaım
L_ ea ehemiyetli muvaffakiyet anauru 
-neline sın......-tir. 

A. Ş. ESMER 

lngiltereye giden f ransız 
hava heyeti 

Londra, 29 a.a. - General Villöme
n riyaaet ettiği fransız hava heyeti 

ll&ün ta)'Yare ile Londraya gehnijtir. 

ULUS -3-

D 0-N YA HA BE R LE R İ , 
Belgradda · 

Enternasyonal tayyare 

~ergisi a~lldı 

r," ~" "".":, """" . ., ·"""",""," :J 
TURKIYE BASINI 

... , , il 11111111 ' ............................. .. 

İtalyada Frankist İspanya 
için müzaheret 

günü dün kutlandı 

Meksikadaki isyan 

Asi general 
ne anlatıyor 

Belgrad, 29 a.a. - Dün aaat 11 de en
ternasyonal birinci Belgrad tayyare 
sergisinin açılış resmi yapılmıştır. Bu 
sergiye İngiltere, Fransa, İtalya, Al
manya, Çeıro.lovakya, Polonya, Hol
landa, Amerika ve Macaristan iftirak 
etmitlerdir. 

Orduya selô m ! 

Salamanka, 29 a.a. - Umumi karar her edilmiş olan fqistlere hitaben nu
gah tebliğ ediyo~.: !~~ mıntaka- tuklar irad etmiılerdir. 
sında düşmanın butun hucumlan, mu- Bütün gazeteler, bu münasebetle 
vaffakiyetle tardedilmiştir. italyanlarla ispanyollar arasında asır· 

Kastellon cephesinde mühim mik - !ardan beri devam etmekte olan tcsa -
tarda ilerliyen kıtalarımız, Picayo te- nüdün inkişafı safhalarını izah etınit
pcsile, Macia! J?cl Pont~n ve ?iğer i - terdir. 

San - Antonio - Tebaa - 29 a.a. -
Sedillo firar ederken Somevehr'de 
durmut ve radyo vaaıtaaiyle ameri
kan matbuatına beyanatta bulunmuı
tur . 

Serginin açılmaaında kıratın ve hü
kümet naibi Pren• Pol'ün mümenille
ri, Barekil B. Stoyadinovis ve hükü
mct erkanı, kordiplomatik., ataşemili
terler, ayan ve mcbuaan meclisleri re
isleri., Genel kurmay reisi, ukeri tay
yare kuvvetleri kumandanı, bu milna
sebetle Belgrada gelmit olan muhtelif 
ecnebi heyetlere mcMup generaller ve 
yüksek rütbeli zabitler hazır bulun
muştur. 

CUMHURlYET'te B. Nadir Nadi, 
ıcan.ıtayda iki gün evvelki toplanbda 
heyecanlı tezahürlere vesile olan mü
zakereler sırasında Milli Müdafaa Ve
kileti büdcesinin aynen kabulün.den 
sonra türk milletinin itimad ve enmaye
tini kazanan kıymetli ordusuna ıön
derdiii selam dolayısiyle y~~ bet -
makalede bu sevginin ve pvenın .. 
beblerini izah etmekte ye sözlerini fU 
cümlelerle bitirmektedir: 

.. Türk ordusunun belkemiii subay-

dır. Memleketimizin, içinde YAP:dı~
mız tekimül aafbuında onun vuıyeti, 
diğer Avrupa ordularındaki subaylann 
vazifesine benzemez. Türk subayı sa
dece orduya er bazırbyan bir müte
haaa11 değildir. O, aynı zmnanda mem
lekete faydalı unaurlar yetiıtiren bir 
muallimdir, bir mürebbidir. Türk au
bayı, eline emanet edilen milletin göz
bebeii köylü kardeşini kıskanç bir atk
la sever. Ona on sekiz ay sibi kısa bir 
zaman içinde barbda vatannu koruma
mu öiretil'Wen hayab için de hirinci 
derecede kıymeti olan medmi ve pratik 

!eri mevzilerı 1.fgal etmı§lerdır. Virjinyo Gayda, Jurnal Ditalya ga. 
Terucl cephesinde taarruzumuz mu zetea.inde yazdığı bir makaled_e İtal~.a 

vaffakiyetle devam etmektedir. Bu nın İspanyanın arazisinde katıyen go· 
cebhede Aldehuela kasabasile, Coro - zü olmadığını ve siyasi hiç bir menfa
villaa tepesi, Los Mochueloe, Loma- at beklememekte bulunduğunu, çünkü 
sclgal ve Escandon geçidi elimize geç- İtalyanın frankiat iapanya~ı. her. tür-
miş ve birçok esir alınmıştır. lü ideolojik veya siyasi hancı vazıyct-

Hükümetçilerin tebliği ten muhafaza etmekten başka bir gaye 
si bulunmadığını beyan etmiftir. . 

General, isyan birkaç aydan beri 
hazırlanmakta olduğu için federal kı
talarla birkaç sene çarpıpcak vazi
yette bulunduğunu söylemit ve hükü 
met darbesinin muvaffakıyetsizliğini 
federal kıtalarla çarpışmak istemiycn 
San - Lui - de Potoei halkına atfet
miştir. 

Sedillo'nun dostları generalin Tek
sas hududundan kaçmağa tetebbüs 
edeceğini zannetmektedirler. 

38 al.man harp tayyareıi 
Belgrad'ı ziyarete geldi 

Barselon, 29 a.a. - Milli müdafaa ·ı Kont Cıa Bu meraa.imde Duçe ı e • 
nezaret,i tebliğ ediyor : e 'b' ··-:•i hazır no ve fırkanın kAtı ı um~--

Generalin kıziyle ailesinden bazı 
kimselerin Tekaas'da bulundukları 
malumdur. 

Belgrad, 29 a.a. - Belgrad enter
nasyonal tayyare aergiaine i'tirak et
mek üzere bu sabah 38 alman harp tay
yaresi buraya gelmiı ve bu tay
yareleri karşılamak iizere havala
nan elli kadar yugoelav keşif tayyare
sile birlikte şehir iizerinde uçu~ar 
yapmı,tır. 

bilaileri öğretir. 
Trcmps mmtakasında Conkues ve bulunmutlardır. 

San Kornelio tepelerinde cumhuriyet- lapan'--ada da merasim yapıldı ... 
çiler müsaid neticelerle muharebe et - .T d 

Salamanka, 29 a.a. - Franko or u-
mişlerdir. su kumandanhg~ ı, bugün İtalyada kut-

şark ordusu: El Vastcllarda cum- •. .. 
!anmakta olan "milli tesanüd,, gunu huriyetçilerin muannidane mUdafası- . 

na rağmen asiler iki tepeyi iıgal et- münasebetile İspanyada da mcrasım 

Meksiko, 29 a.a. - Hükümet tay
yare kuvvetleri isi general Scdillo· 
nun Elsaltodaki sığınağını bombar
dnnan etmi§tir. 

Aynı zamanda 250 subaydan mürek
kep bir alman grupu da Belgrada gel
mi-ştir. Bunların ba!ında general fon 
Forser vardır. mişlcrdir. yapılmaaını: cmrctmi§tir. 

Diğer cephelerde kayda şayan bir A..likante bombardımanında 
§ey yoktur. ölenler 

ltalya'dafrankistlapanyaya Alikant, 29 a.a. - Son bombardı-
müzahareı günü man neticesinde yıkılan binaların en-

Roma, 29 a.a. - Frankist İspanyaya kazı temizlenmektedir. Yeniden 27 
muzaharet günü, bu sabah İtalyanın ceset çıkarılmıştır. Hastahanelerdeki 
en mühim §ehirlerindc tesid edilmiş yaralılardan ellisi bugün ö!müştü~. 
ve bu şehirlerde birçok iapanyol hatib 100 kadar yaralı daha çok agır vazı
leri söz alarak bu münuebede sefer - yette yatmaktadır. 

Prens Bibesko diyorki: 

''Havac ı l ıkta Ba lkanların 
ileri milleti • • • 

sızsınız,, 

PTen• Bibe•ko B. Fuad Bulca ile konuıuyor 
(Ba~ı 1. inci sayfada) 

katle takib eden Enternasyonal hava 
fc<ierasyonu Ba,kanı, gendmizi teb
rik etmi§x 
"- Delikanlı son derece mükemmel 

bir uçu11 yaptın, seni tebrik için keli
me bulamıyorum.,, dcmi,ıir . 

Bundan sonra paraşüt uçuşları ya
pılmıştır. Bütün uçuşlar bittikten 
sonra Prens, Türk Hava Kurumu baf
kanına, böyle bir di•iplinle, bu kadar 
mükemmel bir havacı gençliılc yeti'
tirdiğini.z için sizi candan takdir ede
rim. Bu kadro ile, niçin enternasyonal 
müsabakalara iştirak etmiyorsunuz? 
Böyle bir ekip ile, bütün müsabakala
ra çekinmeden girebilinıiniz.,, 

Prens Türkkuşu aaha&ından ayrılır
ken bütün talebcleı:fo ayrı ayrı elleri
ni ,;kmıf, hepsine muvaffakiyetler te
menni etmi,ıir. 

Prensin İntibaları 
Prens Bibesko, dün Ankara ı~al:sta 

kabul ettiği bir arkadaşımıza, ıntiba
larını ,u cümlelerle anla~ı,ıır: 
"- İntibalarım fevkalide entere

sandır. Zaman kaydını unutarak ve 
muayyen ölçülerin üstüne çıkarak mu
vaffak olan varlıklarınız arasında ha
vac.ıhğınızı da aayabilirsini.z. ~?eler, 
size aagari on senelerin .~-~ını ver
miıtir: Türkkutunun hen uz U.Ç yq~n
da olduğunu öğrendiğim za~ cıd
den hayret duydum. Havacılık UÇ se
ne, emekleme çağıdır. Sis, olgunlaş-
mı~ınız. . 

Ben memleketinize ilk defa gelrnı
yorum.. Şimdiye kadar muhtelif hava 
yolculuklarında, lstanbulu, FAkişehi 
ri, Konyayı:, Adanayı gördüm. Her ge· 
lifim, bana yeni tehirler tanıttı. İkin
ci gclifimde birinci gördüklerimden 
daha güzel, daha modern, daha iyi tcY· 
ler gördüm. Kemaliat Türkiyede, bu 
iyiye do&ru &iditin daiGıa devam ha-

linde olacağına kaniim. 
Bafbakanmu, Dı' bakanınız, diğer 

devlet adamlarınız; bende çok müabet 
intibalar bıraktı. BiJha•a programlı 
meaaileri üzerinde hayranlıkla dura
cağım. Gelecek senelerden dün ve bu
gün gibi konu,uyorlar. 

Sise bilha..a Türkkuıundan bahse
deceğim: TUrkkuıunuz, benzerleri a
rasında en iyilerinden birisidir. Bu
günkü uçuşları büyük bir zevkle ıey· 
rettim. Bütün hareketler mükemmel
di. Biru da ferd kabiliyeti ve milli e
nerji demek olan havacılık için aiızin 
gençleriniz şüphesiz ki en iyi vasıflı 
olanlardır. 

Gençleriniz, ellerindeki va&ıtalar

dan uaımt iatifaıde temin etmektedir
ler. Beğendiğim teai•leriniz artwında 
en mükemmeli, pilot mekteıbinizdir. 
Bu işleri, uzun mazisi var kadar olgun 
ve mclekeli fikirlerle yapmışsınız .. 
Tenki.d edilecek hiç bir fey bulamıyo
rum. Hatta bir tavsiye dahi .. Türk ha· 
va kurumu, muhakkak ki taklid c<lil
meye layik bir müessesedir. Onun, 
çok değerli, bilgili ve enerjili şahsi
yetini sizin vasıtanızla bir daha teb
rik etmek isterim. 

Türkkuşunda öğretenler ve öğre· 
nenler arasında tam bir kaynaşpıa, ya· 
kınlaşma ve hedef birliği buldum. 
Memleketinizde havacılık bir spor 
mahiyeti taşımaktan çıJanıf, bir gaye 
halini almı,ıır. Kızlar.m13 üzerinde 
durmadan g~emi.yeceğim; bir millet 
en çok kahramanlığını havada göste· 
rir. Türkkufunda, erkek arkadafları 
kadar muvaffak olan genç türk kula
n, kahramanlığının, cina farkı olmak· 
sızın bütün türk milletine tamil bir 
hususiyet olduğunu ispat etmişler

dir. Bilhaa&a Sabiha Gökçen, dUnya 
kadınlığı için bir örnektir ve iftihar 
vesilesidir. 
Hay_~ıhjınızın J)u~ıt RYIY.,eıini 

Almanyanın 
sömürge 
istekleri 

Bedin, 29 a.a. - Sömürge birliği tc· 
fi General Von Epp, Dük de Koburg 
ve Von Ri.bbentrop tarafından gönde
rilen bir murahha&m h\lZllrunda al
ınan sömürge birliği azasından Ami
ral Rueman akşam tertib edilen bir 
nümayiş canaamda demittir ki: 

.. _ Lizım olan IC'Y hazır olmak:tır. 
Bisim iptida! maddeler için bir depo 
ve i•tiılwalitmııs için bir mahreç ola
cak olan sömürgelerimiz ilzerlnde 
künız vardır.,. A' • _,_ ........ ı.:r ,.....,,,. 

Amiral şu sözleri ilave etmi,tir: 
"-Almanya, Führer'in sömürge sa

haınooa dahi alman milletine ıeref ve 
hukuk müsavatı temin edeceğinden 
ş~e etmemektedir. 

Fransadaki 
birlik 

milli 

Sen Briö, 29 a.L (Fransa) - Rei
ıicumhur yanında nazırlardan Zay ve 
Şapdölen olduğu halde Brötanya'yı 
resmen gezmektedir. Bugün buraya 
saat 9 da gelmit ve söylediği nutuk
ta franaızları birliğe davet ederek de
miştir ki: 

••- Baıka milletlerin zorbalıkta a
radıkları bu birliği franaızları cum
huriyet ve demokratik hürriyet için
de gerçeklettirebilirler. Bunu yapmak 
için milletin iradesini temsil eden 
hükümetin etrafında toplanmak ka
fidir. O zaman 1918 zaferi günlerinde 
tanıdığı emniyet, itimad ve manevi
yatı tekrar elde edecektir. 

Japonyada zelzele 
Tokyo, 29 a.a. - Bugün saat 14,30 

da Kuıir mıntakaamda biribiri ardın
ca birkaç zelzele duyulmuıtur. 

Teşikaj'da demiryolu birkaç yerin
den bozulmuıaa da bir müddet sonra 
münakalat tekrar baılamııtır. 

Perlaşezdeki ihtifal 
Parla, 29 a.a. - 187' de Perlaşez 

mezarlığı duvarı önünde kurtuna di
zilen Paris komünü şefleri için her 
sene yapılmakta olan ihtifal bugün 
de sol partileri tarafından büyük bir 
kalabalık önünde ve hiç bir hadise 
çıkmaksızın yapılmııtır. 

Suya düşen bombardımanlar 
Barselona, 29 a.a. - Franko tayya

releri bu sabah iki defa şehri bombar
dımana teş.ebbüa etmi,lerse de müda
faa ateşi karşısında bombalarmı isabet 
ettirememişler ve bu bombaların ek
serisi suya dü§Illüftür. Maamafih ci
var köylere birkaç bomba düştnU§ ve 
üç beş kiJi yaralanm19tır. Haaar çok 
hafiftir. 

sonıyorsunuz. Bütün Balıkanları bi
len bir balkanlı olarak, şunu kaydede
bilirim: bu sahada, balkanların en ile
ri.de olan milletiainiız. 

Turizm ve ıulh organizasyonu olan 
Enternasyonal Hava federasyonunun 
re.isi aıfatile, Türkiycdeki canlı hava
cılrk hareketini yaratanlarını selam· 
ı~ıı bil: b.2J's bilirim.,. 

Belçikadaki komün 
seçiminin tehiri 

Brüksel, 29 a.a. - Belga ajansı bil
diriyor: ÖnümUzdeki ilktetrin aym
da yapılmaaı mukarrer olan komUn 
intihabatının tehiri hakkında siyasi 
mahafilin iskandil edilmit olduğu ha
ber verilmektedir. 

Resmi mahfiller böyle bir tetebbüs 
ve müracaatın vuku bulmamıt oldu
ğunu beyan etmektedir. 

Sovyetler birl i~inde 

radyofonik konser 

Sovyetler Birliği halk yükaek 
arti•ti Ba,..ova 

Dün Türkiye saati ile 18.30 dan 
19.15 e kadar Moıkova radyosu tara
fından Türkiye için bir konser net· 
redilmiştir. . 

Programa Grieg'in keman ve piya -
no için bestelediği Sonat ile batlan
dı. Enternasyonal müsabakalarda bi
rinciliği kazanan viyolonist Oystriab 
ve piyanist Oberin tarafından çalman 
bu parçayı cumhuriyet yüksek artiıti 
Bariton Nortzov'un Çaykovaki'nin 
Marepa operasından bir arya, lvgen 
Oniegin operasından Oniegin aryo
zuau takib etti. 

Sovyetler Birliği halk yüksek ar
tisti Baraova ve filütist Platonov ta
rafından Gilka'mn "Çayır kuıu,, ro
mansı: üzerindeki varyilzl.1 ve Aliabi
ev'in türkçe "Bülbül,, ü büyük bir me
haretle söylendi. 

Çaykoviskinin "Gürültülü balonu,, 
Nortzov ve Dragonijski'nin valaını 
Barasov yaşattılar. 

Kuvvetli istasyonların verdiği bu 
müzik ziyafeti Türkiyeden zevkle 
dinlendi. 

Gene dün saat 18 de konserin tek
nik provası yapıldı. Ayriah tarafın

dan, Krayslerin "Çin Tambureni,, ve 
Scnsaunun .. Randu Kaprialozo,, ıu, 
şöhretli artist Kozloviski tarafından 
Rimski - Korzohon'un .. Mayıs gece
si,, operaamdan Lcvko prkıaı ile 
"Sadko,, operasından hindli tüccar 
şarkısı terennUm edildi. 

B. Gciuk'un idaresindeki orkestra 
Çaykovakinin serenat valai ile ~ir 
konser verdi ve netriyat baylece dın
leyenleri memnun eden bir ban için
de 10n buldu. 

lcte.l türk mbayı, kapn soğukta, 
yazın aiinetin altında bu memleket için 
en çok didinen, en çok emek sarfedea 
vatanclaıtır. O ıençliğine ye hayatına 
mal olan bu hizmetleri mukabilinde 
biç bir maddi metn.t beldemiyen ha
kiki kahramandır. 

Kahramanlığa qık olan tiirk mile
ti ona mükif.tlum en emeli olan ,._ 
refini emanet etmiıtir. 

K.alıraman ordumuza selim! 
ideal türk ıubayına IOftlUZ MYSİ

lerl" 
INGILTERE iLE YAPILAN 

KREDi ANLA.ŞMASI 

SON POSTA'da B. Muhiddin BU--. 
ıen bükümetinizle lqiltere &l'Mlll~ 
yapılan yeni kredi anlafmaaı dolayı11-
le yazdıiı bir makalede diyor ki: 

"Fakat, bu iıde a11l tebrik ecllecek 
olan CeW Bayardır. Sebeblerini izah 
edeyim: 

1 - Fikir, _. itiıllarile Celil Ba,. 
nncbr• İf ODaD kafumda doimaft 0DaD 

~da büJ'imit " onan elile bııtı
hik ..haama pçmqtir. Tüıti,..W. ba 
nni ...... ı..&yetlerini Sok i:fi --
~ftt1 ~Ye -de.'~~ı.;-.;& ~: 
tiği bir usulü iki menlleket ........ 
çok demokratik Ye çok modern bir .... 
mt muamelesine tatbik ebnİftİr. 

2 - Türld,.de ötedenberi 711Pil...
len ba nni rnaamekdade beci .._ 
mütetebhiıt. ftya müstabailler, istih
sal veya ödeme heslıblanm eluerİya 
hayal üzerine kurarı... Bunlarm çoiu
nan • bilhaaae maden sahasmdal • iflia 
ebniı oldıuldan mücerrebdir. Halbuki 
Celil Bayar, hayal üzerine it ıönnedi. 
Muameleyi, eenelerden beri fenni etid
leri yapdmrt müllllir bir faaliyete _. 
çirihnit müsbet it sabalan üzerine o
turttu. 

3 - Bu muamele sayesinde bacin 
Türkiyenin imara muhtaç olan aebala
nnda büyiik it hareketleri uyen•cak 
ve memleket bundan çok iatifade ede • 
Cektir. 

Daha pek çok aeW>lao aayabiliriz; 
fakat, bu bdan kificlir. Tam bir llmİ· 
miyetle aöylüyonnn: Celil Bayar cici
den tebrike layıktır." 

HARiCiYE BODCESl 

YENi SABAH' da B. HÜleyia Cllhid 
Yalçın, Kamutay da hariciye büdc:esi 
müzakere edilirken bazı mebualanım
zm mütalealarma iliveten Hariciye Ve
kilimizin verdiği izahab sünün nbla
n anamda sözden Jııaçawmıı icb ._ 
bir vaziyetin sü-1 bir aynası olWllk 
tavaif ederek eliyor ki: 

u Milletler Cemi,.eti aaailib devlet
leri bir nevi afOl"OU tibi tutmuıtu. On
lar uılanmcaya kadar, büanüni,.etleri 
hakkında kanaat ve emniyet telkin .. 
dinceye kadar Milletler Cemiyetind..ı 
uzak kalacaklardı. Türkiye pek baldı 
olarak bir infial ve iğbirar hareketine 
sürüklenip te bugünkü aiyaai düzene 
musayir bir cereyanı ihtiyar etmedi. 
O ilk dakikadan itibaren harici aiyue
tini esaab batlarile çizmiıti. Türk inla
libı ideal ile kendi menfaatini tevhit 
edebilmek yolunu buldu. Bu yol Yakm 
Şarkta bir sulh &mili ohnakb. Bu siya
setin icabı olarat. kOIDfU}an ile iyi do.t
luk münasebetleri teaiaine çabfb. Ak. 
te<filen muhtelif anlB§ma ve ittifaklar 
bu aiyaaetin elle tutulur aemereleridir. 
Dün Avrupadan çıkanlrnau vazife te
lakki edilen türlder buaiin A vrupanm 
sulhu için lüzumlu temel taılanndan 
biri haline selmiılerclir. lıte bir inlo
lap ki büyüklüiünü anlıyabilmek için 
mutlaka yakın ve uzak tarihe biraz söz 
saclinnelc icab eder." --

Esnafın sıhi muayenesi 
İstanbul, 29 (Telefonla) - Bütilı. 

esnafın aıht muayenelerine öbilr gün
den itibaren baş1.macaktır. 

Bir ay içinde ctbdanmr değipir
miyen eeMftan c:oa almacakt ... 
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Yazan: M. Şevki Yazman 

Bir mevziin çok alçak uçan bir tayyare tarafından alınmıı lotoğralı 

ULUS 

Sanğaf bahisleri 

Cumhuriyet üslubu 
Sanğat üalUblarmı daima devirler 

yaratmıştır. İnkılablar cemiyetin bün
yeaini deği~irdiği zamanlarda bunla
rın kültürlerinin de değiştiği görü
lür. 

Avrupada orta kurunların dini te
sirler altında inkişaf eden roman ve 
gotik üslfıbları gibi ağır ve galiz sa
natları, humanizın'in yarattığı röne
sana devirle hemen yıeni bir şekil al
mış ve yeni bir üslılb meydana gelmiş
ti ki buna rönesans üslubu denilmiş
tir. 

Türk sanğatının muhtelif üslUbları
nı da tetkik edecek olursak bunların 
zuhurunu içtimai ve kültürel değişik
IiklerJ.e alakalı buluruz. 

Yazan: Celiil Eaad ArMVen 

kılabının makesi olacak yeni bir ii6-
lub çıkaramadık. 

Memleketin her tarafında yeni bi
nalar inşa olunuyor, fabrikalarımızda 
kumaşlar dokunuyor, halılar örülü -
y-0r, işlemeler, yazmalar yapılıy-0r, ta
vanlarımız, dıvarlarunız, tezyini re
simlerle süsleniyor, dıvar çinileri, çi
ni vaz-0lar, destiler, kaseler, evlerimi
zin bahçelerinde tarhlar yapılıyor fa
kat bunların hiç biri üzerinde milli 
sanattan bir eser görülmüyor. 

l. __ R_A_o_v_o __ 
Ankara: 

Öğle Neşriyatı: 12.30 Karı,~ 
neşriyatı - 12.50 Plak: Türk mus•~: 
halk şarkıları - 13.15 Dahili ve barı 
berler 

Akşam Neşriyatı: ıs.3<> Karı~~ 
neşriyatı - 18.50 İngilizce ders (J\Zli". 
pek) - 19.15 Türk musikisi ve halk 
lan (Servet Adnan ve arkadaşları) S 
Saat ayarı ve arabça neşriyat - 20.ı 
musikisi ve hal:. şarkıları (Tambur• 
latyalı Fahri) - 21.00 Spor konu 
Nizamettin Kırşan - 21.15 Studyo 
orkestrası: ı - Tschaikowsky: Divert 
to. 2 - L. Side: Nahira. 3 - Mousso.r 
Pcrsischer Tanz. 4 - Traygve TorJ f 
Nordische Suite. 5 - Frcderiksen: 
del Popolo - 2Z.OO Ajans haberleri -
Yarınki program ve İstiklal marşı. 

İstanlml : 

Oğle Neşriyatı: 12.30 Plakla türk 
sikisi - 12.50 Havadis - 13.05 PUikl• J 
musikisi - 13.30 Muhtelif plak neşrıt' 
14 Son. 

Bu cevab f ngiltereye vardığı za
man Aıkitin liberal ka.binea'i diif
miif ve yerine l.oid Corc'un temer
küz kabineai gelmif bulunuyordu. 
Harb ı\ırası yerine de bir "Çanak
kale komiteai" te§ekkül etmifti. Fa
kat dahili ve siyui gaileler araam
da ne yeni ka.bine ve ne de bu ko
ınite Çanakkale iıiyle uir&f&cak 
vakit bulamamıtlardı. Bundan ai
nirlenen Hamilton 2 haziranda Kiç
nere bir telgraf daha çekti ve bun
da · 17 mayıa telgrafının cevabıız 
kalmıı olduğmıu hatrrlathkta.ıı aon
ra aynen §Öyle diyordu: "Çaneıkk.
lede bize kartı 250 bin türk uıkeri 
t.oplannıııtrr (hakikatte bu henüz 
100.000 raddesinde idi) bundan 
bafka yolda mühim kuvvetler oklu
iu haber almmııtır. Bugünkü vazi
yetimiz bu mühim kuVYetler kartı
aında itidali demimizi muhafaza e
derek aakin dunnamıza müaaid de
iildir." 

temmuzun ortalarına kadar devam 
eden bir taarruz, mukabil taarruz bo
iupnaaı baılıyor. 

Kanii Ye kütleleri eritki 
bogupnalar 

geri vermemek istedi sarahatle hi&
aolunmaktadır .. Bizzat Haıniltonun 
kararı da böyle. O da artrk bir ham
lede Alçı babaya varmayı ve Bo
ğazı dÜ§ürmeği aklından çıkarmlf
tır. Onun emri de ilk hamlede bizim 
ön &İperlerin zapbm taleb etmekte

Mesela Mimar Sinanın devrine aid 
olan klasik üslfıb üçüncü Ahmet za
manında neden değişti ve Jale üslUbu 
dediğimiz bir şekil aldı? Bu üslılb de
ğişimi yalnız mimaride değil, resim
de, edebiyatta, tezyinatta da görün
dü. Çünkü milletin bedii görüş ve 
duyguları değişmişti. 
Nizamıcedit ve tanzimat devirlerin

de, yani memleketin avrupalılaşmak 
ihtiyaciyle yüzünü garbe doğru çevir
diği zamanlarda ise bu Lle üslCıbu
nun da, yerini Rönesans ve barok üs
lüblarına terkettiğini görürüz. Demek 
ki her devir o zamanki zihniyet ve 
zevke göre bir üslılb yaratmıştır. 

Binalarımız kozmopolit, kumaşları
mızın çiçekleri ve renkleri üsh1bsuz 
halılarımız barok, tavanlarımız röne
sans, çinilerimiz endülüs, bahçeleri
miz on sekizinci asır korusu, bunların 
üzerinde milli ve yerli ibr karakter 
yok. Eşyalarımız gittikçe çirkinleşi
yor. En mükellef koltuklarımız eski 
sedirleri aratıyor. Bütün manasiyle 
yeni bir milli sanata mütehassırız. 

.Fakat yanlış anlamayalım. Bu ta
hassürümüz ne kemere, ne kubbeye, 
ne çinili cebheleroe, ne alç.ı pencerele
re, ne de el yazması kitablarda ki min
yatürlerdedir 1 Biz öyle bir sanat isti
yoruz ki türk olsun, bugünkü türk ol-

Akşam Neşriyatr: 
18

.
30 

Plakla 

musikisi - 19.15 Çocuklara masal: ?
1 Nine - 19.55 Borsa haberleri - 2U R•' 

arkadaşları tarafından türk musilı::İf 
halk şarkıları - 20.45 Hava raporu -
Ömer Rıza tarafından arapça söyle~"" 
Fasıl Saz heyeti: İbrahim ve arkad~ 
tarafından (saat ayarı) - 21.45 O~.P 
TRA: 1- Rosini: La pi volöz uvertP 
Masene: Panse dotom. 3- Morena: V• 
donav crzlt. 4- Midleton: Rev dön rıef 
22.15 Ajans haberleri - 22.30 Plakla 
lar, opera ve operet parçaları - 22.SO' 
haberler ve ertesi güniin programı - z3 · 

dir. 
İki taraftan da bir kaç aaatlik bir Bu taarruzun timdiye kadar yapı-

zamanda tümenleri eritip bitiren bu !anlardan bilhassa farkı adamakıllı 
muharebelere batlamak için Ha- bir kara topçusu bombardunanına da
rniltonun verdiği emir hiç de bot bir yanması idi. Gerek fransızlar ve ge
feY değildir. Yiikaekten atmalarla rekae İngilizler (Bilhassa general 
doludur. Bunda timdiye kadar 120 Guro) kara topçusuna ehenıiyet ver 
bin türkün mailub edildiği 50.000 mit ve yalnız fransızlar Guronun 
türkün öldürüldüiü gibi bir hakika-, bu cepheye gelmesinden sonra sekiz 
te uymayan sözler vardr. Hakikat- batarya ağır to pgetirtmiılercli. Keza 
te türk dimdik önüne dikil.mit ve ı tam bir mevzi harbı için gayet itinalı 
kendisini en ya.km hedeflerine bile istihzarat da yapılmııtı. 

sun ve türk duygusunu ifade etsin. 
Kübik dedıgimiz modern mimari 

bugün Almanya'da, Fran~a'da, İtalya'
da, japonya'tla hep millileşmiş yani 
- yanlış tefsır edilmesin - o memle
ketin esteti.ık duygusiyle hemahenk 
modern bir şekil almıştır. 

A~·rupa : 

OPBRA VE OPERETLER: 12 /l ı 
istasyonları - 18.30 Moskova - 19.4'5Z 
yana - 20 Berlin - 20.30 Marsilya -

varmaktan ahkoymuttur. Buna kar- Hücwnu yapacak kıtalann konu-
tılık fransız kolonluauna kıananda ıu §Öyle : 

Dünyanın bir yerinde görülmeyen 
bu büyük ATATÜRK inkılabının sa
nğatta da mir üslılb yaratmamak imka 
nı yoktur. Fakat bu üslılb şimdiye ka 
dar kendisini gÖ6termemişse onun gü
nahını sanatkarlardan ziyade cemiye
in iktisadi vaziyeti ve bu işte ilk adı
mı atacakların vesaitsizliğine atfet
mek daha doğru olur. 

Bu modernleşmeğe, yani zamana in
tibaka, en güzel bir misal olarak .l!ran
sa'da Nap-0leon devrinde çıkan (Am
pir) üslUbunu gösterebiliriz. Esasını 
Yunan - Roma sanatlarından alan bu 
üslii.b zamanının haşmet ve kudretini 
gôsteren bir şekilde tebellür etmiştir. 
• Halbuki bizim tükenmez sanat kay
naklarımız olduğu halde onlardan is
tifade edıp yeni bir sanat yaratmak 
kabüıyetı gostermeyişimiz şayan hay
rettir. Bana öyle geliyor ki eski evle
rimız<leki saçakların, pencerelerın, 
tavanların, nakışların, ve hatta taksi
matın şekillerindeki tenasüh ve ahen
gi, eski kumaşlarımız ve çinilerimiz
deki renk ve tezyinatı evvela içimize 
sindirmeden Avrupa sanat mecmuala-

K6~~E~TRA KONSERLERİ VE S~ 
FON1K KONSEERLER: 14.10 Fra~ 
- 17 Berlin - 17.10 Viyana - 18.30"' 
kova - 19.30 Keza - 20 Moskova, fd 
Ceneri - 20.5 Beromünstcr - 21 fdll 
Münib - 21.10 Prağ - Z2.3<> Stuttgart- ı 

ODA MUSİKİSİ: 18 Hamburg - l 
Brüksel - 20.15 Paris. 

etme~te olan general Cura bu ta.ar- Sağda fran11z kolordusu (iki tü-
nazlar için f&yanı dikkat bir emir menli). 
vermiıti ki aynen alnorum. Solda 42 ve 49 uncu tümenlerden 

EMRIYEVMI NUMARA 13 

Şark kuvvei aeferiyesi askerleri. 

Takviye kıtaatı ve topçu vaaıl ol
du. Siperlerimizi ta hücum ıne.afe
sine kadar .ürdiik. En-eli. türk si
perlerine aonra da ihtiyatlara ate§ 
edecek aur.tte topçumuz •tefe ha
zırda', 

mürek.keb sekizinci İngiliz kolordu
au, merkezde deniz tümeni. 

Bir üslUbu tek bir sanatkar vücuda 
getirmez. Üslfıb memleketin eski sa
natlarını tamamiyle bilen, halkın 
zevklerine göre onları modernleştir
mek kabiliyetinde olan sanatkarların 
yaptıkları eserlerden çıkacak kollek
tif bir neticedir. 

SOLO KONSRLERİ: 15.25 Hamburl 
15.30 Laypzig, Viyana - 17.15 Milano, 
ma, Strazburg - 18.10 Varııova - 18.1~ 
yana - 18.20 Laypzig - 19.10 Berfiıı 
20.10 Stokholm - 22 Varşova. l 
NEFESLİ SAZLAR (Marş v. s. 

Breslav - 8.30 Keza - 12 Beromünste' 
23 Tuluz. 

ORG KONSERLERİ VE KOROJ..4 
16 Paris - P. T. T. - 18 Breslav - 't 
London - Recyonal - 21 Kolonya _.., 
Lüksemburg. 
HAFİF MÜZİK: 6.30 Alman istas1 

rı - 7.10 Kolonya - 8.30 Alman ist 

Hamilton Lord Kiçnerden cevab 
bekliye duraun Sedülbahirdeki her 
iki hat, yani İngiliz ve franaız ceb
heaiyle bizim cebhe birbirine adam 
akıllı yaklapnııbulunuyordu. Sebe
bi anlatılmaz değil. Bizimkiler bir 
taraftan filonun ateıinden kurtul
mak için düpnaın cebheaine aokulu
)'Ol"'lar (mesafe yakm olan yerlerde 
~;... .. ..ı ... 1.-...;.,.1.. ,......._:ı~ lr·ndi 
orauıarmm aa aıperııerıne '"'"'"
ceği için bu gibi yeı-lere filo atet et· 
iniyordu) diğer taraftan ingiliz Ye 

frUMızlar da karadaıki aahalarmı 

bir parça daha geniıletmek için bize 
yanaııyorlanlı. Nihayet her iki hat 

ela 1915 mayu nihayetine kadar bu
run buruna gelmifti. 

lerini lııgiliz arkadatlarmıızİa birlik
te .ünaü hücumu ile zaptederek o
rada her türlü mukabil ta.arnnlara 
karıı mukavemete hazır olmak anı 
geldi. 

4 haziran 1915 aa.bahındayız. Ha 
va çok güzel, §İmali tarkiden olduk
ça tiddetli bir rüzgar esiyor, ıünqin 
aydınlığı ile beraber ileri, araziyi gö
zetliyen ve bu günün ne getireceğini 
ke,fe çalıtan bizim ön hattaki kah
ramanlann üzerine en-ela hafif bir 
amıüin\itıjı' mlatenaaibeD Çcik artı· 
yor, tidcletleniycw, senitliyor ve 
aaat dokuza doğru artık nefes aldır
maz hale geliyor ve artık bilafa&ıla 
devam edip gidiyor. 

Mim mimari ?e milli sanat hakkın
da bir çok sözler söylendi, bir çok şey
ler yazıldı. Fakat "Bu milli sanat" sö
..Uvı. ifade ettnek i.+Miüimi2! ınanS 
yok mu? Var) Bu milli sanatı kayrb 
mı ettik? Hayır! İşte bütün eserJ.er 
meydanda 1 O halde şikayetimiz ne
den? Şikayetimiz ıundan ki tarihe ka
rlfan bu eski aanatnmzı bugünkü türk 
hay atma tatbik edip ATA TÜRK in-

r•"" ,ı"'1...J .. ~.s...:._ •· .. ...: ı....,ı:_..,.,_ .:ı__: _ 

lan - 9.30 Berlln - 10.30 Hamburr ... ı; i., 
Alman istasyonları - 13.15 Müniha; _.,. ~ 
Berlin - 15.35 Berlin - 1'i 4ı; ll': ' . 
.. --····· • J••v ... .. uaın.1.uıt, XbfOnya -·~ 
Stuttgatt - 21 Roma - 22.40 Königslı" 
Viyana - 24 Frankfurt, Kolonya. 

HALK MUSİKİSİ: 10.30 Viyana 
11.30 Stuttgart - 17.15 Moskova - ~ 

Zaptedilen araziden hiç bir karıf 
tekrar diipnana verilmiyecektir. 

( Soıta var ) 

Eger böyle olmasaydı yapt.ığzmız 
modem bir pencereye es.ki bir türk 
penceresi ruhu, bir binann cephesine, 
bütün modernliği ile beraber, bir türk 
siması vermenin sırrına sahih olur
duk. 

Budapeşte (Siğan orkestrası). 

DANS MUZtöt: 19.10 Hamburg, '!~ 
na - 20 Laypzig - 21 Stuttgart - """ 
London - Recyonal, Roma - 23 Flo 
Milanc- Roma, Moskova - 23.30 DrO 

Siperler bu vaziyete gelince bi· 
sim Arı b\D"llunda 'H Eaad pafanm ra 
porunda gördüğümüz mütalea gibi 
ingiliz ve fraıuızlara da ••Hücum 
ıneeafei vuatiyeaini çoktan geçtik. 
Ne diye hücum etmiyonız,,. Gibi bir 
fikir geliyor ve bilhuaa Seddülha
hire yeni gelmit olan franaız kolor· 
dmunun komutanı "Cura" bunu ile
ri sürüyor. İngiliz kolordusunun ko
mutanı ''Hunater Veaton" da muva
fık buluyor. Hamiltona kal.. Kiç
ner'den istediği dört tümen aıelrne
den bir hareket yapmaya taraftar 
değil ama, kolordu komutanlannın 
Seddülbahirden ilerleme hakkında 
yaptıklan bu teklifleri de kıramı
yor. Bot beklemekten ise belki bir 
netice elde edilir ümiclile haziranın bicla 
yetinden itibaren ~ddülbahirde 
müıterek bir hareket ıcrasını . kabul 
ediyor. Bu suretle de 4 hazarandan 

..1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
Aakerler ! dütmana yürürken tu

nu düıününüz ki bu türk topraiı 
üzerinde dahi muharebe etmekte ol- _ 
duiunu düpnan yine ebedi düpna- E 
nınız olan almanlardır. Do•twnu~ 
olan türlıleri aleyhimiae .e11lceclen- : 
ler yine onlardır. Tealimi silih eden : 
türklere kartı lütufkar bulunacak- : 

Anasız ç.ocuk olmayacağı gibi mazi
siz sanat da olmaz. Cumhuriyet nasıl 
tarihten doğdu ise onun üslübü da es
ki Enattan doğacaktır. 

viç - 23.35 Tuluz. 
Yazan: Alem Tol•toi No: 104 _ 

-aauz. : 
Franaada buradaki türk topçu a- _ 

teıinden fewali.de daha müdhit E 
bir topçu ateti altmda heı- gün diif- : 
mandan siper, orman, binalar gnıpu E 
ve saire zaptebnekte olan arkadq- : 
]arınız gibi cesurane muharebe ede- : 
ceksiniz. lleril Yaıaam Franaa! : 

General : 
Guro : -Maamafih tekmil bu emirde Gu- : 

ronun ancak bir takım mevzii hare- : 
ketler kaıtetdiği ve nihayet bir mik : 
tar arazi kazanıldıktan aonra bunu E -------~~~----~~----------~---= 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111§ 

da, tavan aralarının mika kaplı pence- beri, açlıktan ve ~o~uktan -~l~~ hali- § 
releri biri.birine !r(lrpıyordu. ~ıç~lar- ne gelerek, yolda ıdı. Her turlu ınsan- _ 
1 d 1 k anıl ı, bir medhale ındıler. larla tan19ıyordu. (Bu yolculukları : 
a o u ar 0 

.... • • • • k d" : 
Kadın Andriuşka'yı ileri dogr.u ıttı: eınaaında onu hazın ııiere sev e ıyor· 
"Ayaklarını samanlarda temız~e - lardı). E 
burada bir ahır değilsin" - ve, bır an ''Fakat iatemiyorum. Ruhum ürkü- : 
sonra, ayni hasmane eda ile : "B.aba, o- yordu." O k19, kar tipileri ve şehir : 
&ul, ve ruhülkudüs adına" dedı. Bod· surlarının çürümüş aakafları altında E 
ruma aevkeden küçük ve alçak kapı· gecelerini nasıl gecirmiş olduğunu an- : 
yı açtı, burası sıcaktı, .;obadaki konar !attı: "Saman tedarik ediyor, uzerime -

a.u~ tasviıteıir :l kararmış :ne~n~J\e~ bir melce, merdümgiriz bir hayat ta- Dua pap.1~sız ya;,.ıılıyordu. Bunrn
rini aydınlatıyordu. Andreı, azız er lık çalıyor, karlar fırıl fırıl dönüyor, dan söylenerek hazin hazın teganni 
aman bilmez gözlerine baka baka u- atreııçler dıvarlara çarparak iplerınin diliyordu. Stareçın sağ taraf ıncla, mü 
zun uzun istavroz çtkardı. Ürkerek ucunda sallanıyordu. Itte o zaman ılık ridlerin önünde, kısa boyu ve keçi sa
kapının yanında durdu. Kadın otur- bır melce, merdümgırız bir hayat ta- kalı ile V1Sıti Reviakin diz çokmüştü. 
du. Dıvarın öte tarafında bir çok ses- savvur ediyordum. .. " Bazan tesbır.ıni çeker:;k. bazan bakış-
ler teganni ediyordu. Kadın, stareç Avramii hakkında iyi- !arını azı? tasv:rl ~rine doğru kaldıra· 

- Stareç seni niçin gönderdi? ce maliımat aldıktan aonra içini çeke- rak hnfifç'! dönüp yan gözle müridle-
- Çile çekmek için. rek kalktı: "Ark:\ sı~a gel." Andrı- ı e bakıyor, ve c.ı -:iaı da, o::.uı. nazaı-
- Nerede? uşka'yı gene me a e ogru göturdü, ları altında alınlarını çürütecek su-
- Strareç Nektarii'nin yanında.. sonra bir kaç basamak indırdi. Onu rette hararetle yere kapanıyordu. 

bir çok seslerin taganni ettiğı bodru-
Orada üç sene kalacagım. ma soktu. Orası yanmış bal mumu ve Topal stareç kitabı kapadı, başının 
Kadın, agır agır: .. 1 .. k kokuyordu. Otuz kadar mürid üstüne doğru kaldırdı, geriye döndü: 
- Ya Ncktarii'nin yanında, dC'Ji. gun u .. B · 001 u d" - Fitil fitil bir sakalı, ezik burunlu bir 

·· ·1 · · • b b a yere diz çökmüştu. .1br. du.ı 1

1~e-- Yol gostcrı mcsı ıçın enı uray . d !çak ve cübbelı ıra am, e ın- ıuratı varclı. Genişlemiş göz bebekle-
gönderoi. Bu dünyada iztirab nıs edi- ~ın b~n t:kyeaini tutarak, üzeri kadife rini, sanki korkunç bir hayal seyredi
yorum - bedenim açtır - ruhum azab .. e .. 

1~ "h a.b .. ünde okuyordu. El yormuş gibi ileriye doğru dikerek, ba
içindedir. Korkuyorum. Münzevi bir ortülu m~. r d :n kitabının sararmıt ğırdı: 
mesken, dindarca bir hayat arıyorum ya~t ır u ire çevire okurken sa- - Romalı papa rahmetli Hipolit'itt 
(Andriuşka burnunu çekti). Anacı. ~ara ar;~ı ~e~ de mumların ışığın.i sözlerini hatırlayalım: "Deccal'ın dev
ğım, bana merhamet e.t, beni .koğ~a. a .ınınktled erını d Dıvarlar boyunca ri gelince Tanrı'nın kilisesi inhitata 
Kadın muammalı hır eda ıle: Sta- dogru a ırıyor 1 u. mlar kadim ] uğrayacak .. Dalalet kasabalarda, köy-

reç Nektarii seni tenvir eder" dedi. yere korodnn.!~' . okaa~d mleu ine g• öre res- lerde, manastırlarda. hatta çöllerde 
• d 1 ğ kar•ısında gözleri u Novgo .uetı 1 e r .. k.. ·· ,_ · B. _,_ 11· ha Ocagın ay ın ı ı :r - • • • • • leri önünde hu um sureceAıtır... ır .-a ıyet -

faldı. Andrei hikayegini nakle haf la- medılmıf cskı uız tanır riç, hiç kimse kurıtulmıyacaktır ... " 
dı: altı aydan fazla bir zamandan- yanıyordu.. 

-
" P. T. T. 

-------
----
---------------------

Büyük İngiliz şairi Şekspir' -
in bütün eserlerini hulasa 
halinde bir tek kitab içinde 
okumak istiyorsanız: 

"Şekspirden hikayeler " i 
okuyunzu 

Nurt!Uİn Artam taraf mdan 
çc~·rifon ve dört yiiz sayfa
clan fazla tutan bu giizcl 
c~cr, 100 kuruşa satılıyor. 

memurlarının 

terfi listesi 
Posta, telgraf ve telefon genel d 

rektörfüğü büyük bir terfi listesi 11
1 zırla.maktadır. Genel direktörlük tet 

müddetini doldurmuş olan memur!• 
rının sicillerini tetkik ettirmekted1 

Sicillerin tetkiki sona erdilkten soıı 
terfi edecek memurların listesi haJ1 

]anacaktır. 

Bu arada genel direktörlük, merİ' 
ve taşra teşkilatı memurları arası 
da tayin ve nakiller yapacaktır. 

- ~--~~~---------------------------------------------------~ 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111•• 
sahılde, Vorone J şehrinin kaq;ısında 

: - birdenbire buıut parçaları yükse
- liyor, ruzgar bunları küme küme yır
: tıyordu. ~ünkı t ak bile patlıyor
: muş gıbi, sula , Kocaman kanburlar 
: teş.ıuı ederek, top guru!tiılerı ışıtili--- yoruu. 
: 1 ezgfilılarda gece giın.düz çalrşılı
: yoı du. Kırk topıuk "a l e adındaki 
E geminin cihazlanması ıkrnal olunuyor-

Müthişti adamın sesi. Müridler, 0-

mu.ıları titreye titreye yere kapandı
lar". Stareç, bütün tazallümler ve hıç
kırıklar umumileşinceye kadar, kita
bını iyice yukarı kaldırarak ayak üs
tü durdu ... 

Cenubtan, Dikoe potie'den, vahşi ve 
steplerden sıcak bir hava geliyordu. 
İlk bahar seması, mavileşerek, ovala
rı basan su birikintilerine aksediyor
du. Küçük çaylar kabardı, l)Qn neh· 
rindeki buzlar çözüldü. Voronej neh· 
ri bir gece içinde yatağından çıkıp bü
tün tezgahları sular bastı. 

Şehirden Don'a kadar, demirlerinin 
koyuvermcdiği çeşid çeşid gemiler 
yüzüyordu: Brikantin, kadırğa, kal
yon, kayık gibi. .. Bunların bordaların
dan henüz taze katran sızıyor, Nep
tün'ün türlü çehresi altın ve gümüş 
yaldızlarila parlıyordu. Kurutulmak ü
zere çekilmiş olan yelkenler rüzgarda 
§Üırd~rdu. Son buz parçalan bula
nık sulara dalarken biribirine çarpı
yordu. KakıUn illıt tarafından - sağ 

clu. Bu gemı, kazıklar dizisi yanında, 
lıeykeıtraş. eünden çıkmış baş taralı 
ve iıç oiregı ile, yep ycnı, saltanıyor
du. :Harut, tuzlanmış et, peksimet dolu 
şaıopaıaı nchrı gcçıp omı ctogru me
kik dokuyor ve onun kara karıneıoine 
yanaşıyorlardı. Cereyan h:ı.latlan ge
riyor, tahtalar çatırdıyordu. Kıç ta
raıda yuvarıanan fıçıların guı Lütuı:.u
nü, makaraların gıcırtısını hükümsiız 
bırakan bir sesle, kapdan Pamburg _ 
yüziı gune~ten yanmş, kocaman bıyık
larını kıvırmış,. gozleri kızğın bir 
tekeninkilcr gıbı, uzun çizmeleri ça
mur içinde, kaftanı üzerine kırpık ko
yun postekisinden kısa bir kürk geçir
miş, başına kırmızı ipekliden bir men
dil sarmış - rusça bağırıp çağıyrır
du: "Sel'6eriler! Dişi köpek oğulları! 
Caralho!" 

Tayfalar bütün adalelerini gere ge
re göğcrteye peksimet çuvallarını, fı
~ıları, san<lıkları çekiyor, bunları koşa 
koşa anbarlara doğru yuvarlıyor, ve o
rada da baş tayfalar - başlarında çu
ha kalpaklar, bacaklarında genit kü-

lotlar - nezleli bir sesle çoban köpt 
leri gibi hırlıyorlardı. Nehre hakiı:ıı t 
peler üzerinde sivri çatılı ahşab kul" 
ler eğiliyor, harab surlar arkasıno,
kiliselerin paslı kubbeleri görünü}'~ 
du. Dağın yamacında, e5ki şehrin 
tarafında işçilerin tahta kulübeler 
çamur sıvalı izbaları serpiliyorÔıl' 
Nehrin daha yakında Golovin'in, y~ 
tayin olunan amiral Aleksandr Merıf 
kof un, amirallık şefi Apra.ksin'in ~~ 
ra: muavini Korneliüs Krüis'in büy"' 
ibzaları bulunuyordu. Karşı kıyıda, 
dun ve tahta parçalariyle dolu, aral" 
tekerlekleriyle sürülmüş bir tarla!' 

benzeyen alçak sahilde balçık ~tıV 
demırhaneler, daha ikmal edilm~ 
gemilerin tekneleri, yarı yarıya sıı} 
batmış tahta yığınları, fıçılar, hal-" 

lar, küflenmiş gemi demirleri yu1<5' 
liyordu. Ağızlarına kadar katran dol~ 

Jel' kazanlardan kap kara bir duman çı 
yordu. Vinçler gıcırdıyordu. Sehpalf 
ra çıkmış hizarcıların omuzları kal1'1~ 
iniyordu. Çamurlar içinde yalın aya 
koşuşan tahliye amelesi kabarmış~ 
ların alıp goturmc.Kte olduğu kaıasl 
rı çengellerini takıp kıyıya çeki)'0~ 
lardı. Büyük işler bitmiş, gemiler sıl. 
ya indirilmişti. Yalnız, büyük bir g~'i 
retle teçhizatı ikmal olunan Kale •1:C 
mindeki gemi kalmıştı. Üç güne kaô' 
ona amiral işareti çekilecekti. 

(Sonu vat) 
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tur bir aeyah8te çıkacak- 111 yelpuma nerede ol9bllk1 Çok te- yudı o1la mukadd..._. lllsnmwk - Bir blıflra _..Lemi Artar, cltl-
- Hiç fllph.U, bu bal ayı seyaha· flkk8r edftla.Slr TOIDIL ..... nere- tn+'•rs maydı1 BU, eerannab bir ,.. teıa, ediyor. Korbrm iiılmit ol-

tldir. de Flora? O, çok tepkldlr ederim Sir kunetill dllediii tarafa doiru ıürdü· --. 
-Aknbalatmdan blrlalnl kaybecl.. TOIDl8 l•çeıkten çok klbanmıs. • ltl biNr l&traDS tqı mı idik1 _ CHantıyeceblnb: dGfesin 11eel•l 

ceık. RU.,.t bu deierll mabllk. li'ftlllta Aldı•• mantı&ı bunlara layan etti; 
Leydi Cedburı acıyan bir ...ıe: titHbü iki defadan fule. c:HltOrmeden falrat haJa. &.erinde bir faoiaam nh- yoktur. 
- lnpllab, bu kıs kardefl delildir merdivenlerden aplı lnme&e Mf1a- mi. ..._.. Yanb; llDld blNea bire Bay Pocen, katil k&U lilliiıDlı,.. 

Dedi. dı. omularma ...,..,,., a&ır bir J1k Jik· rek: 
Bay Pocen eliyle bir yalanlama I· Biltln bu mtlddet~mda Lord Ar- letilmlt Pbi lclL Aktlrler M kadar - Baymlan bekl....._li, loN 

,aretl ,.pank: tur SavU, içinde bir korku, ve yümck blllaı&,arclırlar: onlar, 1aterı. .. traje· Artur, dedi, malQm ya, l&tif cina Ur 
- Hayır, bayır, ku Jrardeti •elll. U· bafma plecetine dair nıhatum .. tel diye, iMerlene lııomedlf9 pkallar; il- bıradckrlar. 

Lord Artur Savilin 
• • 

cınayetı 
Yasan: Oalıar VAYLD ÇeYiren: N.,.,ıin ARTAll 

'1:.\ =-====================Tefrika: 3 ===v sak akrabalarından blri•inl. bir hiale '""'*•'Din yamda ıs-.,. terlene •ilenir, sWır, ~ IRi· Lont Artur'wı IÜS•l slsilmit d1a-
Bu tellf ve heyecanın farkına var-ı aiardı; fakat eolUk kanlılıimı çabuk Leydi Vindermlr: tL Kıs lrarclep Lonl Pllmde7l9ta llıD- rab pkip lk 1• dlldrlu. J'üaı ha· dak1an nefretle bWdlldtı. Zavallı dtl· 

--.ı11ı edemlyen Lord Artur. ~ topladı ve sorıki blr Cllllltle Leydt - Blttln bunlardan boflanma.,_, luada penbt elblwl • bacllerife pek ki.ki hayat bam heflr..tn-. 
rtbade ilk defa olarak. korku biııi Vindermir'e bakarak: dedi, yarın Sibil'e tayleyebllecek bir ı..tmli slrtmerek ıeserm acı acı Bir SCJk erkekler .,. Wıalar, lyle ..., ba dllkUseda ona nihayet ebemi-
duydu. isinden bu odadan kendini dı. _ Bu. çok cuib bir pDÇ adaımn e- feYler taylenmedi. Bu,un1erde uak cWU...CU " badiabd ilk defa salı· Nllıri tberleriaı 1Wp oımrlar ld bu yetsla ıCSrilntlyorclu. Boy Pocen'ba 
~ •tmü anuau ıeliyordu. fakat Udi~ akrabalarda kiamelerln alchnl ettlti raa ı...,.ı Vbadennlr'ill .. bal da7a- bumta bls bir lntkleri JObu. BWm clar4up yen doiru Uerliyerck elleri-

(Soau nr) 

ktacllni tuttu. Her ne oluna olaıin, - Elbette lylecllr: fakat cuib bir )'Ok. Bu IDOda, yıllarca ince ortaclaD malı. 8ibU lhnon'll dlltllDIJOr " o- Gll~ lüt 8-let'l oy- m aclmDI doina uzattı. 
ataıı bir mlbbemiyet isinde laıbnalr- koca olacak mıl B_.. bltlla Qreıı- kalktı. Bununla benıber, ıl,.a. ipekli· nuala ll'Wnda bir,., s ...... ı lhtima- narlar" Mm s.lmıet'l_.. pnna _ Burada ne &ördünüae llJWri· 
-.., llüUıatin en ldltOlld bile at· mek latedlllm badur. den bir elblae ona fena ptmU. BIHr- 1i IW•riDe Jllf ptiri:ro1'411. Hal ati a1aJ etmel• mecıbarürlar. aU. decli. doi1'119UDu aöyleyiaıia. Ba-r._.. clalm dolnı lcll. Bay Pocen: ılaür, klli1eye pserkea bip iyi• si· Omm Jlslne bakan bir ldmM. Re- Dtba,_.. Wr Mlmtdlr: falllıt onda . 

-Beldi,._ bay Pocen. dHL _ Bilttla ıeseı ıent erkekler- Di· ylnlr. Haydi tfmdl, yemele pcteı•m. meaia'la Pallal'dlA pldılmı ..- Gor· o,__ .,.ı., pek feaa ••sia o- aa llnmaeli~un: ben gocuk delilim. ta!:'"' VIDdermir ~ı " aabınıa ~ llH blfı.tı Her pyi yiyip bitirdiklerine eminim. ıon'un bafmı ona ıöaterdilini aöyli- hmmuftur. Bay Pooen ın gözleri altın sertne-
ylı: LeJdl c.e,ıs 40tGnatli 'Cllftlncell Fakat hiç olmana, ııc:ak bir çorba ole yebilirdi. Tqa dönmilftil ve gehresi B., Pocen, bJrdenbire odaya prdl. li ıa&ltli\lniin arkumda ldlçtllcll Ye a-

- lhpimla MkllJonas, cle4l. Fakat mmldandl: ıa. bulunu. Ahçı Pramaa. l»lr •· melankoli ile 'bir mermer hali almqtı. Lord Artur'u ıldlDoe unıldl " ka• 19blyctten aaatinin ka.tetlyle oyna-
eı •k1em ... ...-......._ - Bir ~m full Jüılıklı " mantar nefiı çarbalar yapardı; fakat Doiutmadan beri swkli ve muhtlfem ha. etli ıuratı Yetill• 1&r1 anaı bir mala batladı. 

Le,.u C ..... ı cutb oJmua .._ p141Jlal san et· timdi poHtlb meulelerlndtn@ kadar bir hayat ıUrmut, serbcat ve byldus renk aldı. iki adml, ıös ıase pl411er _ Bliııi.ıd IÖ lediılde imci f la 
- Ana ela rllDe;e pbıak ...... -= bll(ıtbtlbll bir fl'J'Cllr. ı.,.c:antaa1yor ld, artık, llldll Udu )'lllzmttb. ltmdl ilk defa olsak b· n bira itin aralarmda 111* lllklm e 'Y r en u 

decll, -demhakl heıtlnnuual•a ..-. ı..,.sı YIDdamk ,tPr.Ht 1111•: ıtlHI torbalar plflreblleoettal ..mm- derin delıtetli ıırnnı an111n&la. mu- ıbclU. bir P1 ıwdU&Umo dair olan bu laıaa· 
bay Pocen, ............. 1171.-.,; - Asta- .......... ct.U, oaı.r hlt bir yotum. General Bulallje'nln mlltıdb kadclerill korkq ....,,.mı anlamalı Bay PoGen, alhayeıt: at liae nereden celi,_, Lor4 Arturl 
tea ... ..,.. .... ......... 4e1Wmtlr; fakat olmMmı latırtm no,., .ınlin e, baflIJOrda. - Du,.. eldina1U111d• bblainl - Eminim ki fula te')'ler slnll-

•lrdea Wre 1ıay ltOcerw. 1Cll'CI AMr- ............... .., teferruat n af- vc>k JOfUldunu; U,le delil mU Re çıliın. ne Jııorkunç bir teY l lten- burada bıralamu bana &111 ptinDem1 nlb. Onları bana llylemenls için iırar 
1Uı aal elini bırakıp mol ellıü eline al- aillttır. ~ lnunı ilslleadiren tefer- Dnt-, bpıyi dolna y&ıelerek: clltlnln oku711p anlayUuyac:aiı. fakat '6J'ledi, declL il-. tadda baapenln ediyona. ilse ela verecelim. Si· 
dr. Banu tetkik etmek için ff bdu e- .......... - Pek o bctu clelll utsGladll. ele. bltb bide~ ~fre edebllecell bl· lltlllıd.,.ı,; ,.,.., ... ...,..._. • 

1 
para 

1U41 Jd hancleJH ,ezUli41nUn aJtm tord" :Arta'an 1'lfma neler sele• dl, dehfetlt IUrette ekJettlm: bu falcı. bu ,.,.ıer, elclt JUdı ollıbillr mlJ- - Ba7 Pocem, ......... llıtedi- _::: irabk 1tir t* imlalayıp nn-
te,....ı naca delecektl. Bir aa t.;. cek? pardon, el baac. p entew • cH? Acliba baıılar bir &l""'m um. Wr flm Mt nale dol ... _..._.... -a-
tla pllreü bir dellfet ınakeel ktdlr - a.tı•lli 1kitı1 tr. lll*ti lod Ai c1m1a r.ı-. llcıdaa ~2ladl&a aba ciulUIA kılı! 1t11111 midir.? ..... Dld lld).DI-. . 
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Egede 80 senedir görülmemıiş 
bir mahsul 
bolluğu var! 

Bu seneki rekolte: 
100 bin ton üzüm 

Bir f ve 50 bin ton tütün 
....... ~!.~~~ ... ...! Umulmaktadır 

Bitliste bir '' ciritçilik ve 

binicilik ,, kulübü kuruldu 

Bitli• ciritcilerinden bir grup 

İzmir, (Hususi) - Retımi ma. 
kamlara gelen raporlarda bu yıl 
Egenin her yerinde mahsul re
kokelerinin t&Jkm olacağı bildi
rilmittir. Nisan ve mayıs aylan 
içinde yağan bol ve fay dalı yağ
murlar, hemen her mahsul üae
rinde besleyici bir teı.ir y&J>llllt
br. 

Çapa faaliyeti her yerde ilerlemit
tir. Çapacı yevmiyeleri erkekler için 
130, kadınlar için 80-90 kuruşa çık
mıştır. Konyadan amele kafileleri 
Konya belediyesi yoluyla getirtile
cektir. 

Bu sene üzüm rekolteainin 100.000 
ton, tütün rekoltesinin de 50.000 ton 
olacağı tahmin edihnektedir. Eğer 
hastalık ve afetlerle kartdaıılmazaa 
Ege mıntakası 80 ıenedcnbcri idrik 
etmediği bereketli bir mahsul alacak
tır. Bankalar müstahsile kredi vcr
meğt- başlamıJtır. 

Bir mllhlar mahkOm oldu 
B"tJ• (H ") A Balıkesir, (Hususi) - Köseler kö-ı ıs, ususı - talarımızdan kalan cirit oyunu, ~hr·ımı·z-d y- yüne aid olan 7 5 lirayı zimmetine ge-
~ ve m~itte en -~ok ~vilen bir spor nevidir. Halkın bu sevgisi. çirmekle zanlı bulunan Köy muhtarı-

n~ da~a zıyade kökleıtınnek, at neslini ıslah etmek maksadiyle nın muhakeme•i bitmiştir. Muhtarın 
bır muddet evvel tehrimizde bir "Cirit -.e n:_:_!ı.!.L K ı:!L••u ku altı ay hapsine ve bir sene müddetle 
nıldu. ~ uıvou - memuriyetten mabc~ karar 

YURDDAN RESİMLER 
·. 

~··· Kulüb, fi- mı::c ~ ~ çe§IO• ı---------------==--.;;;..-......_;:......;,;;.;,~...-.-;.;;.~;....;;....;...;.;;...;.~~ 

Birecikten bir görünüı li oyunlar tertib etmektedir. Kısa u
manda halkın ciride karşı olan alaka
sı çok genişlcmi§, bu oyunlara civar 
köylüler de iştirike başlamıştır. O
yunlara iştirak eden ciritcilerin bir 
kısmı bir örnek elbise giymekte bu 
•uretle oyunlar daha güzel bir man
zara almaktadır. 

Vaktiyle atalarımız arasında bu o
yunda büyük ·maharet kazanmı§, şöh
ret yapmış ciritciler vardı. Bunların 
meıc ağacından yapılmış kapuları, 
deynekle deldikleri rivayetleri hala 
halkın dilinde yaşamaktadır 1 

Gaziantepte fıstık 
ve meyve istasyonu 

Gaziantep, (Hususi) - Bu mıntaka
nın en mühim ihraç mallarından olan 
fıstıklanmızın yetiştirilmesini kolaylaş
tırmak, kalitesini düzelterek cihan pi
yasasındaki itibarlı mevkiini kuvvet -
lendirmek için Ziraat Bakanlığı şehri • 
mizde bir fıstık ve meyvacılık istasyo -
nu kurulmasına karar vermişti. Bu 
müessesenin yüksek değerini takdir e
den vilayet hususi idaresi yüz hektar 
genişliğindeki vilayet fidanlığını para

Kastamonoda 
191\layıs 

bayramı 
Kastamonu (Hu

susi) - Şehrimiz
de 19 mayıs parlak 
bir törenle kutlan
mıştır. Gönderdi
ğim resim, kız orta 
okul talebelerini 
hareket halinde 
göstermektedir. 

sız olarak istasyona terketmiş ve bura- ~ 

da kurulacak binaların temeli törenle 1 
atılmıştır. Her türlü fenni teşkilatı ih -
tiva edecek olan binalar 42 bin küsur 
liraya mal olacaktır. Halkımız fıstıkla
mruzı korumak için cumhuriyet idare
sinin gösterdiği vüksek alakayı şükran
la karsrlamaktadır. 

;podra gölü civar1nda 
Jiddelli bir zelzele 

Belgrad, 28 a.a. - Belgrad rasatha
nesi aletleri dün gece 22,30 da merke
zi takriben 370 kilometre cenubu gar
bide şiddetli bir zelzele kaydetmiş -
tir. Zelzele merkezinin Yugoslavya -
Arnavutluk hududunda İşkodra gölü 
civarı oldu~u tahmin edilmektedir. 

Zelzeleyi lstanbul da kaydetti 
İstanbul, 2e ~?. - Rasathaneden 

tebliğ edilmiştir: 
Bu gece, biri saat 23 ü 26 dakika 

6 san ıye geçe merkez üssü !stanbul
dan 1080 kilometre mesafede, diğeri 
saat 2 yi 5 dakika 59 saniye geçe ve 
merkez üssü İstanbuldan 570 kilomet
re mesafede olmak üzere iki zelzele 
kaydedilmiştir. 

Aydında ve T urgudluda bayramdan iki görünÜf 

Çankırıda zelzele 
Çankırı, 28 a.a. - Gece saat 

ikiyi on geçe biribiri üstüne iki 
hafif zelzele oldu. HaSMat yok
ı.. 

Erzincan istasyon 
caddesi 

Erzincan, 28 a.a. - Yeni istasyon 
caddesinin açılması için belediyece 
75 ev ve arsa istimlak edilmiştir. Bir 
buçuk kilometre uzunluğundaki bu 
yolun açılmasına ba§lanmıftH'. 

Bursa şoförlerinin 

elbisesi 
Bursa, (Hususi) - Belediye kara

riyle bütün şoförler yeknesak elbise 
giyeceklerdir. İlk olarak tehir otobüs 
şoför ve biletçileri belediyenin tayin 
«tiği elbilclcri ö~dir. 

Konya da 
koltorpark 

Konya, (Hususi) - Şehrimizde is
tasyon caddesi yanında kurulacak 
olan Kültürparkın planları Nafıa ve
kiletince tasdik edilmiştir. Parkın 
kurulacağı saha 280 bin metre kare
dir. 

Bu saha üzerine Halkevi binası, 

Stadyum, cirit ve koşu yerleri, mani· 
alı pistler, geçid resmi bulvarı, atış 
poligonu, yüzme havuzu, otel, gazino, 

park kurulacaktır. 
Atatürk anıtından sonra başlayan 

istasyon caddesinin sonundaki geniş 
araziye düşen bu yerlerden cadde ü
zerinde bulunacak olanlar sıra ile 

tunlardır: Halkevi, arkasında kültür
park ve futbol sahası, yüzme havuzu, 
atıt poligonu, otel, gazino. 
Planın tasdiki üzerine hemen faa

liyete geçilmiştir. Bazı ufak tefek is· 
timlakler yapılmaktadır. Haziran 
içinde toprak tesviyesine başlanacak 
ve duvar çevrilme ameliyesinden son
ra futbol sahası, atış poligonu, yarış 
geçid resmi yerleri, Halkevi binası 
yapılacaktır. 

Diğer kısımlar senelere taksim e
dilerek ikmal edilecektir. 

Kütahyada güreş müsabakaları 
Kütahya, 28 a.a. - Şehrimiz Kızıl

ay ıubcainin teşebbüsü ile 29 mayıs 
günü büyük güreı müsabakaları ter
tib edilmittir. Şimdiden Dinarlı Meh
led, Mülayim, Karagöz Ahmed, Di
mitri, bulgar Tiro ile birçok genç peh 
livanlar buraya gelmişlerdir. Cemal 
pehlivanın bugün gelec~ği anlaşılmış 
tır. Bu vesile ile Kütahyanın ehemi
yetli bir spor hareketine sahne ola-

~· 

Birecik Doğunun en güzel il~esklir 

burada her berberin 1 hamamı Yanllr 
Birecik. {Hususi) - Kasabamız Doğunun en zengin w en fİİ' 

zel bir ilçe merkezidir. Fırat nehri kıyısındadır. 
Urfa - Ayntab toae.i Birecikten geçer. Evleri muntazam .-

yerli taıtandır. Güzel otelleri ve zengin bir çarfJSI vardw. Bir.eeİ
ğin en göze çarpan hususiyetlerinden güzel bir gezinti ve dt-nlenme ~ 
biri hamamlı berbcrleridir. Her ber- dir. 
her dükkanının arkasında küçük kü- Birectk aynı zamanda Fıra.t-111 m/11-
çük hücreli bir hamam vardır. Traş- him bir iskelesidior. Kayıkwkl .W· 
tan sonra müfteriler mükemel bir su- re ihraç edilir. 
rette yıkanarak tertemiz dükkandan 
çıkarlar. 

Buğday ihracatiyle meşhur olan 
Birecikte son yıllarda fıstıkçılık ve, 
zeytinciliğe de çok ehemiyet veril
mektedir. Şehrin iki ucundaki caber 
ve zeytin bahçeleri çok göz alıcıdır. 
Şehrin )l'aslandığı sırt tamamiyle zey
tin ve meyva ağaçlariyle kaplıdır. 
Bahçeler arasındaki köşkler halkın 
yazlık sayfiyeleridir. 

Birecikte son yıllarda büyük bir 
bayındırlık hareketi vardır. Güzel bir 
cadde açılmış, Atatürk heykeli dikil
miş, bir buz fabrikası kurulmuştur. 
Modern bir hükumet konağı, ve kü
bik bir kaymakam evi yaptırılmıştır. 

Bireciğin akşamlarına doyum ol

Rurnm.·a ziraat mektebi 

İzmir, (Hususi) - Burnova zira-' 
mektebi arazisinin genişletilmesi içil' 
mektep civarında bulunan 600 dell,.C 
arazinin istimlak parası Ziraat V eka " 
letinden gelmiştir. Paralar, yakında r 
razi sahiplerine verilecektir. Burno"' 
ziraat mektebi arazisi, bu suretle genit• 
lemiş olacağından önümüzdeki sene ;. 
çin zeriyat daha geniş mikyasta yapılr 
caktır. Bu sene ziraat mektebinden zı 
genç mezun olacaktır. İkinci ve üçündl 
sınıf talebesi, 14 haziranda tetkikler~ 
staj için Karacabey harasına gideceic• 
orada bir müddet kalacaklardır Getecde 

maz. Fıratın kenarındaki söğüd bah- sene için zirat mektebine 100 talebe lla• 
çelerinin gölgelediği söğüd ormanı bul edilecektir. 

Mustafa Kemal paşada yağlı güreşJ.e.r 

M. Kemalpaıa, (Hususi) - Gençlerbirliği tarafından tertib 
edilen yağlı güreı müsabakaları büyük bir kalabalığın önündl 
yapıldı ve çok heyecanlı oldu. Gfu.ete iftirik eden pehli~ 
L:_ ··~ 
uw JINOWll ...-~. 
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Dünkü ', L K B A H A R yarışları R 

Dün ilkbahar at yarışlarmm dör
düncüsü büyük bir kalabalık önünde 
yapıldı. Başbakanımız Bay Celal Ba
yar ve Vekillerimizin eberisi dese
yirciler arasında idiler. Yarışlar hak
kında izahat vermeden evci biraz müş 
terek bahisten bahsetmek istiyoruz. 

At yarışlarına olan büyük rağbetin 
en büyük sebebi mil§terek bahistir. 
Filhakika yarışla alikadar olabilmek 
bu güzel spordan zevk alabilmek i
çin insanın muhakkak koşu ile bir ci
hetten alakadar olması lazımdır. Me
ıeıa kendi atı koşan bir at sahibi ve
ya bir akrabası, bir antrenör, bir jo
\ey veya bunların bir yakını koşuyu 
~evkle takib edebilir. Fakat bunlar
dan gayri bir kimsenin sahada koşan 
bir kaç atın koşusundan hoşlamnıya
cağı pek tabiidir. İşte bu gibi kimse
leri yani halkın ekseriyetini yarışa 
bahsi müşterek bağlar. Bu niyetle ya
rışa gidenler müşterek bahis oyna
tnak imkanını bulamazlarsa tatsız bir 
gün geçirmiş olurlar. İpodrumumuza 
bugün olan tehacüme mukabil müşte
rek bahis gişeleri halkı memnun ede
tnemektedir. Geçen hafta da yazdığı
mız gibi gişe adedinin azlığı ve bu 
gişelerin önündeki dehşetli izdiham 
birçok kimselerin bilet almadan dö~
rnelerine sebeb olmaktadır. Bu vazı
yetin devamı hiç bir zaman at !.ar~t
larmrn menfaatine uygun degıldı~. 
l~ru1!! !dareeinin _bi.r ~n ~~el tedbır 
ğını Umid ederiz. 

Koıulara programda ilan edildiği 
tıeçhile saat 15.30 da başlandı. 

BİRİNCİ KOŞU: (meydan koJU· 
ıu) üç ve daha yukarı yaştaki halis 

kan iniiliz at ve kısraklara mahsus 
ıatıı koıusu idi. Mesafesi 1800 metre 
ikramiyesi 225 lira idi. Bu koşu~a 
dört halis kan iştirik etti ve tahmın 
ettiğimiz gibi Yüzbaşı Burhan Işılın 
K.omisarı birinci, B. Fevzi Kara Os
nıanın Floryası ikinci oldu. Taşpın~r 
üçüncü, Zavada dördüncü idi. Komı
aarın jokeyi Filips gUzel bir koşu yap 
tı. Rekor 2,01 dakikadır. Müşterek ba
his ganyan 130 plase 160 ve 180 ku
ruş verdi. 

lKİNCt KOŞU: üç yaşındaki yerli 
,_rı~ kan ingiliz taylara mahsustu. 

Yanılan seyredenler 

Mesafesi 1600 metre, ikramiyesi 450 
lira idi. 

Bu koşuya Lüksbar, Frig, Kayahan, 
Uçar, Kop ve Uğur isminde altı tay 
iştirak etti. Koşunun birinciliği için 
bütün tahminler Frig ve Lüksbar ü
zerine toplanıyordu. Halbuki bu tay
lar evelce kazanmış oldukları koşular 
dolayraiyle rakiblerinden fazla kilo 
taşıyorlardı. 53,5 kilo ile koşan ve jo
keyi Davudun soğuk kanlı binişi ile 
pnsı çoğalan B. Ali Rıza Sel'in U
ğuru birinciliği rakiblerine bırakma
dı. Mareşal Fevzi Çakmak'ın günden 
güne iyileşen Kop'u da son anda kuv
vetli bir hücum ile ikinciliği kurtar
dı. Frig üçüncü oldu. Rekor 1,53,1/2 
dır. 

Müşterek bahis ganyan 330, plase 
srrasiyle 185 ve 620 kuruş verdi. Bu 
koşuda ikili bahis de vardı. Koşu pek 
beklenilmiyen bir tarzda bittiği için 
Uğur - Kop çifte oynıyan talililer bir 
liralarına mukabil 94,70 lira aldılar. 

UÇUNCU KOŞU: dört ve daha 
yukarı yaştaki yarrmkan ingiliz at ve 
kııraklara mahıustu. Meaafeai 2400 
pıetre ikramiyesi 400 lira idi. 

Dımışk ismindeki atına bu hafta ya
rış yerlerimizde hiç görmediğimiz a
cemi bir genç bindirilmişti. Startla 
beraber bütün atlar koşuya başladılar. 
Birinci virajı dönerlerken Dımışk 
aksi istikamette ve yarış yerinin par
maklıkları üzerine doğru koşmağa baş 
ladı ve üzerindeki gencin çabalaması
na rağmen bütün kuvvetiyle demir 
parmaklıklara çarparak ve bunları bi
rer tahta parmaklık gibi kırarak yı
kıldı. Zavallı atcağız oracıkta öldü. 
Binicisi genci de hastahaneye kaldır
dılar. Bu ata bugün de tanınmış bir 
jokey binseydi, belki bu müessif ka
zanın vukuuna şahid olmazdık. 

Kaza dolayrsiyle koşu pek isteksiz 
seyredildi. B. Talat Çevik'in Sarıku
şu birinci, B. Şemsi Tanak'ın Bahti
yarı ikinci ve B. Avni Hayranlmrn 
Dumanı üçüncü oldu. 
Sarıkuşun· jokeyi Horvat güzel bir 

bekleme ko,1usu yaptı ve yerinde bir 
hücumla bindiği kııırağa koşuyu ka
zandırdı. 

Rekor 3,17 dakikadır. 
Müşterek bahis ganyan 980, plase 

sıraaile 220, 140 ve 160 kurufŞ verdi. 
Çifte bahiste Uğur, Sarrkuş çiftine 

oynayanlar bir liralarına mukabil 
44,30 lira kazandılar. 

Bu koıuda Sağanak, Bozkurt, Boz-
kurt II. Sada ve Oüzelderbend iamin- Milli küme takımlarının 
de bef at kO§tU. B. Said Halimin Sa-

laylİkla' birinci geldi. A~k~rncf~: Sa: 
da ikinci Bozkurt üçüncü oldu. 

Rekor 2,52 dakikadır. Müşterek ba
his ganyan 115, plise 105 ve 115 kuruş 
verdi. 

DÖRDUNCU KOŞU: (Centilmen 
koşusu) dört Te daha yukarı yattaki 
yerli halia kan ingiliz at ve kısrak
lara mahsus handikaptı. Mesafesi 
2000 metre ikramiyesi 320 lira idi. 
Bu koşuya koşan atlar Te biniciler 
şunlardır: 

Tomru - B. Abdurrahman Atçı, 

Baylan. B. Said Akson - Girgin - B. 
Cavid Evren, Taşpınar - Bay Rıdvan 
Bali. 

Taşıdığı 69 kiloya rağmen startla 
beraber öne düıen B. Asıın Çırparın 
Tomrusu kotuyu kolaylıkla kazandı. 
Baylan ikinci, Tqpınar üçüncü oldu. 
Rekor 2,15 dakikadır. Müşterek bahis 

Maç. Ga. Ber. Mağ. At. Ye. Pu. _______ ........... _ 
Güneı 11 10 l O 31 7 32 
Beıik. 12 8 ı 3 33 13 29 
G. saray 11 6 O 5 20 25 23 
Uc;ok 12 s o 7 28 34 Z2 
14:. cücü 12 4 1 7 20 30 21 
Harbiye 12 3 1 8 15 24 19 
Alsan. 12 3 O 9 17 32 17 
NOT: Bu cetvel, Fenerbahc;e ve Altılar 
muhteliti oyunları hariç tutularak tanzim e
d.ilmiıtir. Aluncaiın Güneıe karıı bir hük
men maililbiyeti olduiundan bir puvan 
noksanı vardır. 

B. takımları maçlara 
Dün Ankara gücü alanında kulüp

lerin B. takımları ar•ında bölge ku
pası maçlarına devam edildi. Muhafız 
gileü gelmediği için Galatasaray B. 
takımı hükmen galip sayıldı. Ankara 
gUcü B . takımı da Güneşi 1-2 yendi. 

.. ganyan 2 lira plfıılc 115 ve 130 kurut · -~--.··~ 
verdi. 

BEŞİNCİ KOŞU: (Dikman kotu
ıu): dört ve daha yukarı y&§taki ya
rım kan ve halis kan arab at ve kıa
raklara mahsus Handikaptı, mesafe
si 2600 metre, ikramiyeıi 255 lira idi. 
Bu koşuya Can, Unlü, Keklik, Bahti
yar, Duman, Sarıkuı, Necme, Uysal, 
Merzuk ve Drmıtk isminde on at iş
tirak etti. Bu kofunun daha batlangr
cmda herkesi mütecasir eden müessif 
bir kaza ile karşılaştık. Geçen hafta
ki kotuda kıymetli binicilerimizden 
Kamilin güzel binişi sayesinde doğru 
bir koşu yapan B. Tahsin Behçetin 
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Milli küme maçlarında 
• 

Beşiktaşhlar İzmirin Üçok 
takımını 6-3 yendiler 

İstanbul, 29 a..a. - Bugün Takaim ,--

atadmda Ü çok takımı ikinci karşılaş- T . F B 
0 
h ç e m 

0 
ç 

1 masmı Beşiktaşla yaptı. a m 1 ŞV a r 
Muayyen saatte takımlar fU kadro- • 

tarla sahaya çıktılar. ---------

Betiktq: Mehmed Ali Fethi, Fa: Fenerlı.ler Romanyahları güzel ruk, Rifat, Feyzi, Fuad, Hayatı, 

Hakkı Nazım, Muzaffer, f.tref. b• 1 1 Q d•ı 
Oçok:Haklu,Necdet,Ziya,Feh- lr OyUn Q - yen 1 er 

mi, Adil, Mazhar, Kemal, Said, Na
mık, F an1k, Namık. 

Hakem: Kemal Hallın . 

ilk gol ve onu takib edenler 
Oyunun ilk hücumunu beşiktaşlı

lar yaptılar. Üçok müdafaasında ke· 
silen bu hücumdan sonra top mütema
diyen beşiktaılıların ayakl~rı~da d~
laşıyor ve beşiktaşlılar beşıncı dak.ı -
kada Muzafferin bir plase vuruşıle 
ilk gollerini çıkarıyorlar. 

Ücoklular tedrici bir suretle açıl
makla beraber hücumları neticesiz. 
Siyah beyazlılar yeniden tehlikeli hü
cumlara başıa:lılar. Fakat üstil:ote ya
pılan bu hücümlar ekseriya avu~ ve 
kornerle neticeleniyordu. Bu şekılde 
devam eden oyunun 39 uncu dakika -
sında falsolu gelen topu Muzaffer 
ikinci defa Üçok kalesine soktu. Uç 
dakika sonra da Nazım kaleciyi kımıl
datmayan bir vuruşla üçüncü golü çı
kardı ve devre 3 - O bitti. 

I kinci devre 
!kinci devre ilk dakikalarda Uçok

luları arkı hücumlarda görüyoruz ve 
6 ıncı dakikada lzmirli Said on se
kiz drtmda verilen bir firikik vuru
ıundan güzel bir gol yaptı. Uç daki
ka eonra Saidden Faruk'a geçen top 
lanire ildflcf golü de kazandırdı. 13-

.. - - a -

bir sUrüşten sonra kaleciyi de atla
taraf lzmirin üçüncü golünü çıkardı. 

Beraberlikten aonra 
İzmirliler 13 dakikada çıkardıkları 

bu üç gol Beti-ktaıı umumi bir hare
kete geçirdi. 16 mcr dakikada Hakkı 
ırkı bir ıütle Betiktatın dördüncü go
lünü yaptı. Bundan sonra oyun daha 
ziyade mütevazin bir cereyan takibe 
batlamııtr. Fakat bir aralık beşiktaflı 
bayatı uzaktan bir şiltle beşinci golü 
çıkardı. Oyunun neticeıine bir iki 
dakika kala da Nazım Beşiktaşın al
tıncı golünü çıkardı ve maç bu suret
le 6 • 3 Betiktaıın galibiyetiyle bitti. 

Yüniş bisiklet 

Müsabakası 
Yünif mensucat fabri.lc.uı itçileri a

ramda dün sabah bir bisiklet yar191 
yapılm!ftır. Yarıt Baraja kadar gidip 
gelme 22 kilometre idi. 

Yarıı,.a iıtiriık c<len eekiz bisikletçi 
arasında Mercan Karakoyun 39 daki
kada birinci, İbrahim Ünsal 10 metre 
farkla ikinci, Salim Lanakuru teker
ldc: farkile üçüncü oldular. 
Yüniş fabrikası itçilerinin bir apor 

kulübü tefkil ederek ba,armaya çalıf· 
tıklan bu yurd itinde muvaffakiyet
lerini dileriz. 

Edirnede güreı müsabakaları 
Edirne, (Hususi) - İki gündenbe

ri Edirnede devam e..ıen grup güret 
müsabakaları neticelenmit ve Ankara
ya gidecek Edirne grubu scçilmi!jltir. 
Müsabakalar çok çetin olmuı vıe üç 
bölgeden de ekibe gür~i seçilmiştir. 
B.u müsabakalara Tekirdağ, Kırklare
li ve Edirne bölgeleri ittirak etmi9-
lerdir. 

Birinci çarşamba günü HaLkeviIMk 
biiflayan güret müaa.bakaların:ı Gene
ral Kizrm Dirik ve Bölge başkanı Va
li Niyazi Mergen ,ereflcndirmişler
dir. Geç vakte kadar kalan güreş mü
sabakalarına ertesi günü bölge salo
nunda devam edilerek neticelenmiştir. 
Ankaraya gidecek Edime grubu ıu 
tekilde ıcçilmittir. 

56 kiloda Edirneden Aziz; 61 kiloda 
Kırklarelindcn Mehmet, 66 kiloda E
dirneıden Halil; 72 kiloda Edirnedcn 
İbrahim; 79 kiloda Tekirdağından İs
mail; 87 kiloda Edirneden Mustafa; 
ağır siklete de Tekirdağından Hüa.c
yin. 

Bu grup Ankıaraya bildirilmiıtir. 
Kafile mayısın 28 inde Edimeden ha
reket ctmiftir. 

İstanbul, 29 a.a. - Şehrimizde bu
lunan Romanyanın Tamışvar takımı 

birinci maçını bugUn Kadıköyünde 
Fenerbahçe birinci futbol takımı ile 
yaptı. 

İlk maçı Fenerbahçe B. takımı ile 
Anadolu yaptı. Küçük fenerliler baş
tan nihayete kadar hakim bir oyun
dan sonra müsabakayı 6 - O galib bi -
tirdiler. 

Büyük maça sıra gelmişti. Sahaya 
evvela romanyalılar çıktılar, alkışlar 
arasında halkı selamladılar. Kısa bir 
fasıla ile de fenerliler gözüktüler. İki 
takım kar§ılaştığı vakit Fenerbahçeyi 
şu kadro ile görüyoruz : 

Hüsameddin, Yaıar, Faruk, Re
ıad, Aytan, E&ad, Naci, Ali Rıza, 
Yaıar, Şaban, Fikret. 

Hakem Adnan Akın, 
Oyuna fenerliler başladılar. Rüz

gara karşı oynuyorlardı. İlk akını 
Fikret sürükledi ve romenler topu 
kornere atmak suretile bu hücumu an
cak kesebildiler. 

Fener'in golü 
Mamafih tazyik devam ediyor. Ro

menlerin tehlikeli bir şekil almayan 
akınından sonra üçüncü dakikayı bu -
luyoruz. Yqardan ileri bir paa alan 
Fikret topu ortaladı. Şaban vole bir 
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Kaleci topu müşkülatla çevirebildi. 
Fakat arkadan yetiten Yaşar arkı bir 
fiitle romen kaleaine topu soktu. Bu 
ilk sayıdan sonra fenerliler tazyi_k~ 
devam ettiriyorlar. Romen kalecısı 
Ali Rızanın ve Şabanın iki sıkı şütü
nü kesti. Maamafih romenlerin yavaş 
yavaJ açıldıkları görülüyor. İlk daki
kaların a«miliği geçtikten sonra sa
baya hakim olmağa ba\ıladılar. Şimdi 
güzel paalarla Fener kalesini tazyike 
batladrlar. Orta muavinleri bu hü
cilmları çok güzel idare ve sevk edi • 
yor. 

Hakiki rom.en oyurw 
Romenlerin hakiki oyunlarını gö

rüyoruz. Seri, yerden, kontrollü ve 
yer değiıtirere-k oynuyorlar. İki açık
ları bilhaasa aağ açık çok acri. Esadın 
kontrolünden kurtulabildiği zaman 
çok tehlikeli oluyor. 

Fenerbahçenin müdafaası kafi de
recede emniyetli görünmüyor. Yaşa -
rın idmansızlığı ve Farukun acelesi 
kaleyi tehlikeli vaziyete düşürüyor. 
16 ıncı dakikada romenlerin orta mu -
hacimleri kaleye kadar sarkmak inıka 
nını buldu. On metreden çektiği sıkı 
§Üt kale direğini yalayarak avuta git
ti. Romanyalıların tazyikı devam edi
yor. Fenerliler belki uzun zamanlar
dan beri maç yapmamaktan olacak iyi 
anlapmıyorlar. Verilen paslar daima 
kcailiyor ve hiç bir zaman demarke ka
lamıyorlar. 

Yavaş yaavı fenerliler yeniden a
ğır basmaya başladılar. 34 ve 37 inci 
dakikalarda üstüste kornerler oldu. 
Romen kalesi önünde karışıklıklar o
luyor. Bir iki §Üt netice&iz kaldı. 

Devrenin aon dakikaları fenerlile
rin tazyiki altında geçiyor. Nac:i'nin sı
la bir tütünü kaleci güçlükle kesebildi. 
44 üncü dakikada romen kaleei önün -
de tehlikeli bir karıııkhk oluyor. Şaban 
iki metreden sıkı bir şilt çekti. Fakat 
kaleci biraz da tesadüfi olarak topu tut
tu. 

Bir dakika aonra birinci devre 1 - O 
Fenerbahçenin lehine bitti. 

I kinci devre 
İkinci devreye romanyahlar başla -

dılar. İlk dakikalarda oyunun cereya -
nına tamamen hakim görünüyorlar. 
Fakat bu hakimiyet Fener kalesini cid
di tekilde tıehdid edecek dereceyi bula
madı. 

Onuncu dakikada fenerliler takım
larında deği§iklik yaptılar. Aytan çıktı. 
Esad, orta muavin yerine, Fikret sol 
muavine ve Orhan da sol açığa geçtiler. 
Oyunun cereyanı bu andan itibaren 
dcğiıti. Ve fenerliler romcn yarı saha
sına tamamen yerlettiler. Muavin hat
tı tarafından çok iyi beslenen Fener 
muhacimleri romen kalelini mütana -

diyen tehdid ediyorlar. Ali Ri.za, Naci 
ve Yaşa.r'ın sıkı şiltleri, iyi bir oyuncu 
olan romcn kaleci tarafından kesiliyor. 

Oyun ilerledikçe fenerlilerin oyLnU 
daha canlı ve daha ahenkli bir şekil alı
yor. Bilhassa sol cenah, bir kronemetıo 
intizamı ile romcn müdafaasını yıpra • 
tıyor. 

Romenler sert oynuyorlar 
19 uncu dakika: Sert bir tabiye ile 

Fener tazyikini bertaraf etmek istiyeon 
romanyahlar, 20 metreden bir frikike 
sebebiyet verdiler. Esad'm çektiği Jüt 
kale direğine çarptı ve geri gcidi. Ati 
Rizanın müdahalesi isabetsiz oldu. Ve 
romenler tehlikeyi savuşturdular. 

Maamafih fenerlilerin bir gol pe -
şinde olduktan görülüyor. Soldan ft 

sağdan inen hücumlar romen müda.faa
smı adeta bocalatıyor. Bu tazyik, ma
çın sonuna doğru o kadar şiddetlendi 
ve Romanya kalesi o karlar şüte maruz 
kaldı ki kalecinin talihli müdahaleleri 
olmasa idi fenerliler sayı adedini arttı -
ra.caklardı. 

Oyun bu şekilde nihayete erişti Ye 

maç fenerlilerin 1 - O galibiyetiyle bitti. 

Belçika· Yugo3kzvya milli maçı 
Brüksel, 29 a. a. - Burada Yueoıs

lavva futbol milli takımı ile, .Bddılra 
mUll ULKlffil d.l~lUCl Ycl.i-'lldll ~ ~ 

beraberlikle neticelenmişnr. 

lngilbler Jranıı:ts milli 
takımını yendiler 

Paris, 29 a. a. - Alman futbol mt'lli 
takrmını 6 - 3 yenen ve İıviçre milli ta
kımına mağllıb olan ingiliz milli tala • 
mı Fransa milli takımına 4 - 2 galib gel
miştir. 

Daviı kupaıında hindliler 'bel
çikalılarkı berabere kaldıl.ar 
Brüksel, 29 a. a. - Davis tenis kar

şılaşmasında, Hindistan ile Belçika 2-% 
berabere kalmışlardır. 

Konyada serbest güreı 
birindi ikleri 

Konya, 29 (Telefonla) - Türkiye 
serbest güreş birincilikleri ~in Kon
ya grup merkezinde, Eskişehir, Af
yon, İsparta, Burdur, Kütahya. An
talya ve Konya bölge birindlerinin 
iftira.Jc ettikleri müsabakalar bugün 
iıdman yurdu sahasında bafladı ve 
18.30 da neticelendi Teknik neticeler 
şunlardır: 

56 kilo: Ziya Gürsel (Esıkişehir); 61 
kilo: Kazım (&kifehir); 66 kilo: 
Meluned Akver (Afyon), 72 kilo: Ali 
Ödül (Eskiıehir); 79 kilo: Faruk Ba
kırcı (Konya); 87 kilo:: Cemal Yıl
maz (İsparta) ; ağ.ır siklet: Ahmed 
Bozkurt (Burdur). 

Gürefçiler yarından sonra Ankara
ya hareket edeceklel'dir. 

istanbul muallimlerinin lan•ı 
gezileri 

İstanbul, 29 (Telefonla) - Kültür 
Direktörlüğü, geçen sene olduğu gibi 
bu aene de ilk tedrisat muallimleri 
için tatil aylarına mahsus olmak üze• 
re lstanbulu tanıma gezileri tertib e
decektir. 15 hazirandan sonra bafh
yacak olan bu gezilerde salahiyettar 
muallimler tarafından muhtelif mev
zular üzerinde muallimlere izahat .e
ritecektir. 

Şirketi Hayriyenin biletleri 
İstanbul, 29 (Telefonla) - Şirketi 

Hayriyenin Sarıyerdeki Canlı balrk 
lokantası ve Tarabyadaki Tokatliyan 
otelile anlaşarak ihdas ettiği kombine 
zonlu biletler on günden itibaren sa -
tışa çıkarılacaktır. 'Bu biletlerden a
lanlar Canlı balık lokantasında ve ya
hud da Tokatliyanda öğle yemekleri
ni yiyecekler ve vapurla tekrar köp
rüye döneceklerdir. Ayrıca bu bilet· 
ler akşamları verilecek tedaınaanlarda 
da mut•r ole<:aktır. 



-8-

ırıı~,~----
Bir Macar komedisi: Ateı Böceği 

İstanbul şehir tiyatrosu geçen ak· 
şam bize guzel bir macar komedisi 
temsil ettı. Macar temaşa edebiyatın
da buyük bir mevkiı olan ve pıyesler 
muhtelif dillere çevrilerek ragbet gö
ren Ferentz Molnar'm .. Ateş böcegi" 
isimli eseri. 
"Ate~ böceği", haf if ve kolay bir 

mevzu tizerincıe dokunulmuş, guldür
mck için gıdıklamayan, yumuşak ve 
adeta ıarkeıdilmez bir santimantaliz
me bürlinmuş, spritüeJ, ve gulumsetir
ken düşundurmesini bılen ınce bir ko
medidır. 

Yakalar bize bir kadının psikoloji
sini çizmek içın mahırane tertıb edil
miştir: Sinemalarda yer gosteren fa
kir ve giızel bir kız, Luız, guze111ginın 
kendisıne yarı aralık bıraktığı zevk 
ve sefahat kapısından nasılsa bakmak 
gafletinde bulunmuştur. Bu bır sar· 
sıntıdır. Mütevazi bır hayat yaşamak, 
eşini mesud etmek ve iyıllk etmek i
çın yaratılmış bir kız kı, gafletinden 
masum, yaşamak, etrafında yaşadıkla
rını gorcıugu zengın ve ıuk::. KdClmlar 
gibi yaşamak arzusunu yenmek için 
çalışmaktadır. Ve burada güzel bir bu
luş, zorlanmamış bir buluş araya giri
yor. Luiz, tesadüfen tanıştıgı zengin 
bir ~rikalı iş adamına kendisini bir 
avukat karısı olarak takdim etmiştir. 
Bu yalan hoşuna gidiyor. Çünkü evli 
bir kadın sıfatiyle daha ziyade itibar 
ve hürmet görecektir. Ve hürmet, ha
yatı hep ba~larına hizmet etmekle 
geçen bu zavallı kızın yegane hasreti· 
ni çektiği şeydir. Kocasına iyilik ede
rek karısını elde etmek isteyen zengin 
amerikahya telefon rehberinden rast 
Kele bir avukat ismi veriyor. Burada 
hafifçe vodvile temas eden bir entri
ka başlıyor. Fakir ve işsiz olan avuka
tın başına, hiç beklemediği bir anda, 
Zümrüdanka kuşu konmuştur. Fakat 
bir müddet tereddüd edecektir: Luiz' -
in yalanını kabul etmek ve onun oyu
nuna iştirak etmek dürüst bir hareket 
midir? Nihayet vicdanını bu işi suç 
addetmiyen kanuna uydurarak ayağı· 
na gelen nimeti kabul edecektir. Fa
kat arada, her aklına eseni yapan Lu
iz, sevmediği amerikalıyı sevdiği bir 
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firliçınde yuzen avukat inkisarların 
en hazin surette komiğine düşmüştür. 
Luiz, garsonla evlenmek üzere oldu· 
ğunu, onunla birlikte, mütevazi bir lo
kanta asacaklarını haber veriyor ve 
aç kalır.a yemeklerini bu lokantada 
yiyebileceğini söyliyerek onu teselli 
ediyor. Bu, komedi i~in hoş bir son· 
dur. Ayağa kalkıyoruz. Fakat hayır, 
ıpritliel muharrir, seyircilere bir slir· 
priz hazırlamıştrr: Bir aktör, kendi
sinin tiyatro müdürü olduğunu söyli· 
yerek, her eserde bir son aramak ma
nasız olmakla beraber, müellifin tanıt
tığı şahısların on sene sonraki hayat· 
!arından bir sahneyi seyircilere gös
termek iste'Cliğini haber veriyor. Per
de tekrar açıldığı zaman, kendi lokan
tasında verdiği ziyafette Luiz'in ya
nına, sırasiyle evelce nişanlısı olarak 
tanıdığımız garson, sonra amerikalı 

zengin, ve fakir avukat girecekler ve 
biz her seferinde, kadının asıl kocası 
o olduğunu sanarak aldanacağız. Ha
yır, Luiz, bunların hiç biriyle değil, 
bir akşam, kendisiyle fena halde alay 
etmif olan biriyle evlenmiş.tir: Haya-

tın garib cilvelerinden biri daha 1 
Saadetini arayan, fakat nasıl bulaca

ğını bilemiyen, iyilik yapmak isteyen 
fakat beceremiyen, g_üzel, şuh, saf ruh 
lu genç kız rolünü tiyatromuzun genç 
sanatkarlarından Şevkiye May, çok ta· 
bii bir §!ekilde, rolünü çok benimsiye
rek ve anlayarak yaptı. Bu rolün ak
saması bütün eseri her.had e~ebilirdi, 
fakat Şevkiye May zahiren kolay gö
rünen, fakat hakikatte ince bir sanat
kar kabiliyeti isteyen bu rolü muvaf
fakiyetle başardı. Amerikalı zengin 
rolünde, Vasfi Rıza, gayretini tip ya· 
ratmaya kadar götürmek zahmetini 
ihtiyar etmeden, her zamanki muvaf
fak komedi sanakarıydı. Hazım Kör
mükçU'nün avukat rolünü iki kısma a
yırmalıyız: Ve eserin çerçevesi için
de kalan ve çok muvaffak olan tabiı ve 
beşeri kısım ve alkışların tesiri altın
da kalarak bu ince komedide bir vod
vil ,hayır bir fars havası yaratan taş· 
kın hareketler ve tulUat. Bu itibarla
dır ki, temsilde Hazımı en ziyade be· 
ğendiğimiz noktalar en çok alkış top
ladığı yerler olmadığını bilhassa kay. 
detmeliyiz. Sevimli artistin mükem
mel bir kukla taklidi yaptığını bu mü
nasebetle öğrendik, fakat kukla takli
dine, bu komedi içinde neden lüzum 
görüldübrilnü anlamadan J 

Eserin asıl yükü bu üç artistin üze· 
rindeydi. Komedide rol almış olan di· 
ğer sanatkarlarımız, üçüncü planda 
kalan rollerini aksatmadılar. 

"Ateş böceği", boş olmayan, bir his 
ve düşünce unsuru taşıyan, hatta en 
açık noktalarında bile nezih kalan o 
komedilerdendir ki, sahnemizde ben
zerlerinin çoğalmasını temenni edebi
liriz. Bize böyle bir güzel eser tercü· 
me etmiş olan B. Necati Çakuş'u teb
rik etmeliyiz. - Y. N. 

Buenos-Aireste dört 
nazi mahkum oldu 

Buenos-Aires, 29 a.a. - İstinaf mah 
kemesi Argentiniscs Tageblatt ismin
d~şist aleyhtarı gazetenin bulun· 
karşı suykastte bulunmak cürümlerin
den dolayı dört naziyi dörder buçuk 
sene hapse mahkQm etmiştir. 

Ağaç zevki 
Şehirde bağ ve bahçe yetiştirmek 

az veya çok, fakat her halde paraya 
bağlı bir iştir. Ancak insan olan i
çin, ağaç yetiştirip muhafaza etmek 
kadar zevkli bir iş olmadığını da ka
bul etmek lazımdır. 

lngilizin biri bu zevkini bakın na
sıl tatmin etmiştir: Bu zat, kır ge
zintileri yaptığı zamanlar, münasib 
ve elverişli gördilğü yerlere kestane, 
ceviz ve sair ağaç tohumları ekmiş. 

Zaman zaman bu yerleri ziyaret et
miş ve günün birinde, tohum ektiği 
yerlerden fidanların fışkırdığmı gör 
müş. Yıllar geçtikçe, fidanlar büyü
müş ve ağaç halini almağa başlamış. 
Toprak kimin malı olursa olsun, u
fak bir zahmetle nesilden nesile ge
çecek olan bir eseri yaratmak büyük 
bir zevk değil midir ? 
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Zayıf hafızalı fareler 
Amerikada bazı fareler B vitamini 

olmayan gıda ile beslenerek hafızala
rı tecrübe edilmiştir. Bu fareler, nor· 
mal gıda alan diğer arkadaşlarına gö· 
re hafıza bakımından çok zayıf düş
müşlerdir. 

Bu tecrübeden alınacak ders şudur: 
Haf ızanm kuvvetli olması için B vi· 
tamini olan gıdaları almak lbımdır 1 
Unutkan olan çocuklar, vitamin az al
mış olan çocuklardır. 

Amerikalıların hayvanlar üzerinde 
yaptıkları bu tecrübeler çok entere
sandır. İnsan bu gibi araştırmaları o
kuyunca, bu tetkikleri yapan adamın 
bilgi özünü de bulduğuna hükmede

ceği geliyor. Fakat, mesele çok basit
tir: Bu nevi vitaminin eksikliği bir 
çok ağır hastalıklara sebebiyet ver· 
mektedir; insan veya hayvan hastala
nınca da, hafıza zayrf düşer ve ruh 
buhranı başlar. 

Müthiş bir katil 
Viyana ağır ceza mahkemesi iki 

haftadanberi Marta Marek adında bir 
kadını muhakeme etmekte idi. Bun
dan bir kaç gün eve! muhakeme bitmi, 
ve müddeiumumi iddianamesini oku· 
yarak bu kadının idamını istemiJtir. 

Marta Marek Viyananın en güzel ve 
en haris kadınlarından biri idi. Lüks 
hayata karşı yüreği çok yufka olan bu 
kadın, bu hayatı temin ve devam ettir· 
mek için, eveli kocasını, ondan sonra 
halasını, evladlığını ve daha bir za· 
vallı kadını zchirliyerek öldürmüştür. 
Her birini sıra ile hayat sigortasına 
kaydettiren Marta, primleri almak i
çin bu .zavallıları birer birer zehirle
miştir. 

icra memuruna karşı 

kedi kafası 
Berlinde açılacak ve 28 mayıstan 

on temmuza kadar devam edecek o
lan küçük sanatlar sergisinde teşhir 
edilecek olan eşya arasında çok dik-

~r~im.:.ı5-;.ıa1°Jiı9ir l!Çilfğin':aı~-uç 
bin bctyilz yıllık bir nazarlık da teş
hir edilmektedir. 

Firaunlarm .zamanında, bugün tas
savvur edemtyeceğimiz derecede hu· 
rafeye inanıldığı için hemen hemen 
her mısırlının gayet sanatkarane ya· 
pılmış bir kaç tane nazarlığı vardır. 

Bu nazarlıklarla, kendilerine gelmesi 
ihtimali olan tehlikeleri önlemek is
terlerdi. Bu küçük ve zarif şeyleri 

yapan kuyumcuların sayısı çok bil· 
yüktü; hatti firavun üçüncü Tutmo· 
sis zamanında (lsadan 1400 • 1600) 
yıl önce bunlar tamamiyle imtiyazlı 
kimselerdi. Yapılan nazarlık ve tılsım 
lar arasında, mesela, müzmin parasız
lığa ve icra memuruna karşı tesirini 
göstermek için imal edilen kedi ka-
faları vardı. Galiba bu üçüncü Tut
mosis şakadan hoşlanan bir hüküm
darmış. Çünkü hem icra memurunu, 
hem de ona karşı hazırlanan panzehiri 
devletin himaye ve muhafazası altı

na almış .. 

Bergama 

kermesi 
Berğama (Husu-

ULUS 

Vilayetler 
Doğumevi yaphrılacak 

Erzurum Valiliğinden : 

Erzurumda yeniden yapılacak Cilan 
doğum evinin 12.000 liralık in,aa.tı ka
palı zarf usuliyle ekailtmcye konul
muttur. 

1 - Eksiltme 13 haziran 938 pazar
tesi günü saat 14 de Erzurum hükü
met konağı içinde vilayet daimi en
cilmen odasında yapılacaktır. 

2-Muvakakt teminat 900 liradır. 
3 - İstekliler evrakı fenniycaini vi

layet daimi encümeninde ve Erzurum, 
Ankara, İstanbul Nafıa müdürlükle
rinde okuyabilirler. 

4 - §imdiye kadar bu gibi iıder yap
tığına dair Nafıa vekaletinden alın
mıı ehliyet vesikası ve ticaret o-:lası 
vesikalarını ibraz etmeleri mecburi· 
dir. 

5 - İstekliler teklif mektuplarını 
ikinci maddede yazılı saatten bir uat 
eveline kadar vilayet daimi encümen 
riyasetine göndermeleri mecburidir. 
Posta ile gönderilecek mektupla: i
kinci maddede yazılı saate kadar gel· 
miş olması ve drş zarfların mumla iyi
ce kapatılm1' ve mühürlenmiş olması 
şırttır. Postada vuku bulacak gecik
meler kabul edilmiyecektir. 

(3011-1572) 3155 

Elektrik tesisatı 
Mardin Belediye Reisliğinden : 

1 - !kinci kısmı teşkil eden ve ke
tif bedeli (7260) lira olan Mardin ka
sabası elektrik tesisatı 4-6-938 cumar 
tesi günü saat 12 de Mardin beledi
ye encümeninde kapalı zarf usuliyle 
ihalesi yapılmak üğere 2490 sayılı ka
nuna tevfikan eksiltmeye çıkarılmış· 
tır. 

2 - Bu ite girmek isteyenler 544 
lira 50 kurut muvakkat teminatla ka
nunun tayin ettiği ve p.rtnamede ya
zılı vesikaları ayni günün saat on bi
rine kadar beled_iye encümeni reisli· 
ğine vermeleri lizımdır. 

3 - İstekliler eksiltme §artname ve 
projeleri Mardin belediyesinde göre
cekleri gibi 5 lira mukabilinde suret· 
lerini alabilirler. 

4 - İhale gilnU saat 11 den sonra 
gelecek teklifler posta gecikmesi da
hi olsa kabul edilmez. (2972-1554) 

3108 

tldbol sahası, koıu pisli 

ve leferrüah inıaah 
C. H. P. Afyon llyönkurul Bat

kanlığmdan ı 

Afyon ıehri stadyumunda yaptmla· 
cak itlerden ve kısımlardan (20.000) 
lira muhammen keşif bedelli futbol 
sahası ve koşu pisti ile bunlara aid te· 
ferruatı inşaatı 24 ha.ziran 1938 tarihi· 
ne müsadif cuma günü saat 15.30 da 
Cumhuriyet Halk partisi Afyon ilyön
kurulunda teşekkül edecek komisyon
da ihale edilmek üzere kapalı zart u
suliyle ekailtmeye konulmuştur. 

Şartnameler, keşifname, plin ve 
bunlara müteferri diğer evrak 1 lira 
bedel mukabilinde Na.fıa müdürlüğün· 
den alınabilir. Müteahhidin bu işlerin 
bidayetinden nihayetine kadar yapıl
dığı müddet zarfında başında buiun
mak ve bu inşaatın fenni mesuliyetmi 
deruhte etmiş olmak ,artile bir mü
hendis veya mimar veya aalihiyetli bir 
fen memuru bulundurmağı usulü veç
hile teahhüt etmiş olması da şarttır. 

Muvakkat teminat (1500) bin beş 
yüz liradır. 

İsteklilerin teklif mektuplarını, 
muvakkat teminat ve 938 senesi için 
Nafia vekaletinden ahnmıt asgari 
(40.000) liralık müteahhitlik vesikasi
le birlikte ihale eünü olan 24 haziran 
1938 tarihinde saat 15.3' .za kadar ver
meleri veya göndermeleri ilan olunur 

(3016-1577) 3158 

Gümrük karakolları 

yaphnlacak 
Gaziantep Nafia Müdürlüğün

den : 

1 - 51239 lira 15 kurut bedeli keşif· 
li Tahtaköpril, Melikanlı ve alagöz ba
nisi gümrük karakolları inıaatı 25.5. 
938 tarihinden itibaren 20 gün müd
detle, kapalı .zarf uaulü ile eksiltme
ye konmuştur. Muvakkaıt teminatı 
3812 liradır. 

2 - İhale 14.6.938 tarihine müaadif 
salı günü saat 16 da G. Anteb naha 
müdürlüğünde toplanacak eksiltme 
komisyonu tarafından yapılacaktır. 

3 - Keşif ve projelerle hususi ve 
eksiltme tartnamelerini görmek iste· 
yenler 'Gazianteb nafıa mii<iürlüğüne 
müracaat edeceklerdir. 

30. 5. 1938 

Muhtelif yiyecek ahnaca 
Ankara Doğum ve Çocuk Bakımevi Battabibliğinden : 

Ankara doğum ve çocuk bakım evinin 1938 mali yıllık ihtiyacı olan aşal 
da cins ve mikdarları ve muhammen fiatları yazılı mevaddm evsafları pr 
namesinde yazılı olup - yirmi • gün müddetle açık eksiltmeye konulacağı 
dan 1938 yılı haziranın sekizinci günü ihalesi yapılacaktır. 

İısteklilerin arttırma eksiltır.e ihale kanununun 2 ve 3 cii maddelerin 
yazılı teraiti haiz olanların şartnamelerini görmek üzere her gün öğleden . 
vel Igıklar caddesinde doğum ve çocuk bakımevi bagtabibliğinc ve ihale ı 
nünde aaat on betten evel 7 /5 teminatı muvakkate olarak bankaların ver 
cekleri muvakkat teminat mektublarından batka olan nakid veya nakid ın 
hiyetinde bulunan evrakın Ankara defterdarlık muhaaebe veznC9ine yatırı. 
mıı bulunacaktır. İsteklilerin yukarıda yazılı ihale günü müessesede tetk 
olunacak komisyona gelmeleri bildirilir. (1517) 3063 

Muhammen Mikdarı Tutarı temina 
Cinsi 

1 inci ekmek 
Koyun eti 
Süt 
Yoğurt 

fi atı 
9/5 

50 

15 
30 

Pirinç 22 
Makarna 30 
Zeytinyağı 55 
Kurusovan 05 
Sadeyağı 115 
Şehriye 28 
Kuru bamya 110 
Sabun l5 
İrmik 22 
Soda 10 
Bisküvit 80 
Pirinç unu 42 
Kuru fasulya 12 
Mercimek 12 
Nohut 12 
Çay 350 
Un 12 
Salça 26 
Kuru kaysı 80 

Patlıcan 15 
Taze f asulya 15 

Taze bamye 20 
Kabak 15 
Enginar 15 
Semizotu 15 
Bakla 11 
Iç bezelya ıo 

Domates ıo 

Pırasa 10 
Lahana 10 
Kereviz 15 
Karna.bahar 25 

Patatcıi iz 
Y erelması ~O 

Dolmalık biber 15 

vesikalar ve muvakkat teminat mak
buzu veya banka kefalet mektublariy
le birlikte kanunun tarifat ve şartna
medeki şeraite tamamen uygun ve 
noksansız olarak yazacakları teklif 
mektublarını havi kapalı zarfları iha
le aaatından bir saat evel komisyon re
isliğine vermeleri ilan olunur. (1555) 

3141 

l lk mekteb inşası 
Tokat vilayetinden : 

6.5.1938 cuma günü saat 14 de vila
yet encümeninde kapalı zarf usuliyle 
ebiltmesi yapılacağı evelce ilin edil
miş olan Zile kaza merkezindeki 
"21629" lira "50" kurut keşifli ilk mek
tep intaatına aid eksiltmede talibinin 
ibraz ettiği vesaikin noksan olduğu 
görülmesinden eksiltmenin bir ay i
çinde pazarlıkla yapılacağı ilan olu· 
nur. (2827-1480) 2968 

Sat.ilk çam eşcar1 
Antalya Orman Baflllühendis Mu 

avinliğinden : 

1 - Antalyanm Alanya kazasının 

Söğüd ormanından bir sene müddetle 
satılığa çıkarılan 4224 metre mikap 
çam eşcarı 15 gün müddetle ve kapalı 
zarf usulile arttırmaya çıkarılmıştır. 

2 - Arttırma 4. 6. 938 tarihine mil· 
sadif cumartesi günü saat 11 de An
talya orman idaresinde yapılacaktır: 

3 - Beher gayri mamul metre mı
kap muhammen bedeli 490 kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat 1552 lira 32 
kuruştur. 

5 _Satış orman kanununun muvak 
kat 6 ıncı maddesine göre memleket 
ihtiyacı için yapılacaktır. 

6 _ Şartname ve mukavelenameyi 
görmek istiyenlerin Antalya orman 
batmühendis muavinliğine, Ankara 
orman umum müdürlüğüne müracaat 
etmeleri ilan olunur. (1601) 3181 

Elektrik şebeke tesisatı 
Akhisar Belediyesinden : 

Kilo Lira Kr. Lira Kr. 
8000 760 57 00 
4800 2400 180 00 
3800 570 42 75 
1500 450 33 75 

2500 550 41 25 
650 195 14 62 
150 82 50 06 19 
750 37 50 02 81 
600 690 51 15 
120 33 60 02 52 
020 22 00 Ol 65 
650 227 50 17 07 
80 17 60 Ol 32 

400 40 03 oe 
50 40 03 00 

100 42 03 15 
250 30 02 25 
150 18 Ol 35 
080 09 60 00 72 
030 105 00 07 87 
100 12 00 00 90 
100 26 00 01 95 
100 80 00 06 00 

2258 30 169 37 
500 75 5 62 
500 75 5 62 
300 60 4 50 

500 75 5 62 
350 adet 52 50 3 94 
400 60 4 50 
400 44 3 30 
100 20 l 50 
400 40 3 00 
400 40 3 00 
400 40 3 00 
400 60 4 50 
250 62 50 4 69 

lÔÔÔ 120 9 00 
100 10 o 75 
350 52 50 3 94 

946 50 70 98 

retiyle verilecektir. 
2. - Bu ite aid prtname, plln, kefif 

ve saire evrak Akhisar belediyesinden 
istenebilir. 

3. • Eksiltme pazarlık suretile yapı· 
lacaktır. 

4. • İsteklilerin 938 yılına aid tica
ret oda.aı v.csikaları ile 20.000 lira dıe· 
ğcrinden elektrik tesisatı yapmJt ol
duklarına dair Nafıa vekileti ve&i.ka· 
sını .iıbraz etmeleri şarttır. 

5. • Pazarlık için tatil günlerinden 
maada bir ay müddet içinde hergün 
Akhisar belediye6ine müracaat oluna.-
bilir. 3265 

Mahkemelerden 
Zonguldak Sulh Hukuk M~ 

sinden: 

Zonguldak - Mitatpqa mahalleain· 
de mukim madenci Muaa çav~ karıaı 
Tevhide vekili avukat SUrQri Bilaelin 
Ankara • Çiçekdağında kömür madeni 
ocağında Vakfıkebirli nohut oğlu İbra· 
him çavuı ile Mitatpap mahallesinde 
mukim madenci Musa çavut aleyhleri· 
ne açmıı olduğu 117 lira kıymetli etya 
üzerine konulan haczin fekki ve istih
kak davasının cereyan etmekte olan 
duruşmasında: müddeialeyhlerden İb
rahim çavuş kendisine tebliğ ofonan 
davetiyeden sonra ikametgahını tebdil 
etmiş bulunduğundan hukuk usulü mu· 
hakemeleri kanununun 123 ve 143 ün
cü maddeleri ahkamına tevfikan işbu 

gıyab kararının ilanen tebliğine ve du· 
ruşma günü olan 29 - haziran - 938 çar· 
şamba günü saat 1 O da Zonğuldak 
Sulh hukuk mahkemesine gelmesi veya 
kanuni bir vekil göndermesi, gelmediği 
veya vekil göndermediği takdirde hak· 
kındaki muhakemenin gıyabında cere
yan ve intaç edileceği tebliğ makamına 
kaim olmak üzere ilan olunur. 3264 

··o·;:···M:· .. ş~~i*·····K~·~k~; ... I 
si) - Kermes ne· 
şe içinde devam et
mektedir. Kermesi 
kalabalık bir ziya
retçi kafilesi ziya
ret etmekte ve çok 
iyi intibalarla dön· 
mektedir. Berga
mada kozak oyna -
yan efelerle, ker
mes okçularını gös
teren iki resim 
gönderiyorum. 

4 - İsteklilerin elinde nafıa vekl· 
letince verilmit müteahhidlik vesika· 
sı bulunmaaı ,arttır. 

1. • 37.813 lira 63 kurut ketif bedelli 
Akhisar elektrik şebeke teaiaatı kapa
lı zarf usulü eksiltmesinde teklif edi
len fiyat haddi layik görülmediğinden 
26.5.1938 gününden itibaren bir ay 
müddet içinde çıkacak ve layık had fi
at teklif edecek istekliye pazarlık su-

Nümune Haatahaneıi Cerrahi tefi 
Her giln saat üçten sonra evinde ı 

hastalarını kabul eder. Tel: 1499 
Adres: Kooperatif arkası Ali 

.. ~~.~::.~;,~.~~:.~~· .. ~.~· .. ~: ...... ~~.;~. 5 -İstekliler 2490 sayılı kanunun 
ikinci ve üçüncü maddelerinde yazılı 
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H i K A Y E 
EVLiLER 

l'G%cın: Panço Mihailol 

0 'Dinle aziz sevgilim. Evlenmeden 
ı~e aşktan, vefasızlıktan, alakasız
~· tan bahsederdik. Biribirimizden 
~ç hır şey gızlememek için söz ver-

1Jtilc. 
Otı lı;tkek çok nadir haller müstesna, 
~n ayrıldığı asla ışitilmiş değildi. 
-.... Söyliyecek bir şeyin mi var? 
'Evet. 

)'' lier halde korkulacak bir şey 
ltolt. Ben bu sözleri anlayamazsam bi
li •en zekisin. Bana anlatabilirsin. 
~.tr fey geçer. Geçer ama sen beni en-
1kye diışiırdün. 
~ ....._ Dinle. Seni seviyorum. Mesu-
1'~ Ben, sen, ikimiz: Bu bana yeti
iı t, Fakat neden ıM:nin evde olmadı-

il zamanlar galev bi.ze geliyor? 

~'Bu naa.ıl aual? O aeni çok eakiden 
'-ıurdı. ftJirüi. • .. _:_,.:ı,._ "'nal r.nlr aauralr 

~ ....._ Onun acninle bir alakaaı yok ki.. 
0k.a bir tesir mi gördü? 

- Hayırı 
-....liaydi saklama? . 
~~lediklerinden bir fCY anlamı-

-.... Sen aşıksın, seviyorsun onu. 

Çeviren: RiiftÜ Şarclağ 

kana penin üzerine çöktü. Ve bir ço
cuk gibi büyük bir zaaf içinde ağla
maya başladı. 

- Sor bana, Linoçka, bakalım sen
siz rahat edebildim mi? 

- Bana hakaret ediyorsun 1 Bana 
yaptığın bu §Cyleri başka hiç bir kadı
na yapamazsın. 

- Hayatta olan şeylere boyun eğe
rim ben. Fatalistim (Kadere inanı
rım.) 

- Yani? 
- Beni aldatırsan? 
- Sizin böyle boyunuzdan üstün 

mülahazalara giri"11eni:zi doğru gör
müyorum. 

- Tekrar ediyorum. .. Ben fatalis
ti.m... Sen benim olmasan, bir bafkası 
olaca.k. Şimdi olmasa aoııra olacak. 

Sana benden başka bir kim&enin 
kıymet vıereceğini sanıyor musun? --J--- --- --- -------
Ve erkek onu kollarının arasında sık-
tı. 

"Niçin onu gönderdim? •• Fakat ken
di kalmadıktan aonra-" 

• •• 
Bugün geliyorum. 

Saşa 
"Saat on. Biraz sonra burada ola

cak." tU - ~e eaçma sözler! Ben onu bir 
n ~ 'tJ. bıle değerli bir adam yerine koy-

fu_ ı:lt'ltJ. ki bana aşık olsun. Sen. tencf
bc ,ettiğim fU hava gibi zaruri olarak 
,}1acn.ıin. Ona artık bize gelmemesi-

Kadın asabi idi. Mutbağa girdi. O
nu böyle yemek vakti düşünüp bekle

diğinden dolayı hiç şafmildı. Bir ıey
den ürkmüş gibi odaya döndü. Salona 
girdi. Saçlarında portakal çiçeklerin
den yapılmış bir tac, üzerinde ~Iin
lik robu. 
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'""Yledim. 

,~ 'l'amiri imkansız bir hata yapmış
f · l3u hareketin bence bir aşk itira-
ırı.a tnüsavidıir. 

~-.... Ben onu sevmiyorum anlıyor 
u~~n? Yanımdan geçeceğini düşün

)' ~Unı zaman bile sırtımdan titreme-
~ ~şlıyorum. Ve i:ztirab çekiyorum. 
~ın bu hareketin bir hastalıktır. İh
~ et. 
-.... İşi anlıyorum. Bu hal bir dram 

11~ Yahud bir komedi halini alacak. Ve 
tıı~'te kimin rol alacağını da biliyo-

i· ~n kulislerin arkasında bekliyece
~ Çünkü sahneden gözükürsem 
•
1
dcictini tahrik edecek ve umumun i

t;~e locndime gUlmeği ve merahme
Cclbedeceğim. Seni seviyorum ve 

l\a Unanım var. 

k:vet, dehakar bir tablo, bizi ayni za
da alelade bir manzara önünde 

rlllaktan alıkoyamaz. İyi yemek yı
Yi ıeven bir adam bile en büyük 

ııct· fi\> ı çok zaman karavanadan aldıgı 
lede bulur. Fakat beni af et. Bütün 

iıı:açına sözleri çok biiyük sıkıntı i
t bulundugum için söylüyorum. 

·~eden beni serbest bıraktın? Yok
<>lc 12i korkutan tehlikeyi önceden 
t ~erdim. O 1. O bana ın..ınıyor, fa

ittı, en ona inanmıyorum. Oh .. Zev
Oı ıen. aldattıkları :zaman çılgınlık 
~C~d.in. Ve sadakatsizlikleri önle-

tıı ıçın hiç bir harekette bulunma
'!{. ~c kayıdsızhk I." 
Cd· ~~n artılı: erkeğin kendisini sev

ay ıgıne ve aevgiıine kartı hiç bir 
tlc&ııı kahnad.ığına kani olmuştu. Er
ar ta~rnr çok hafif buluyor, hatta 

ne ctınde bir cinayet mevcud oldu-
ttu u kabul ediyordu. Eğıer bu kadın 
i? ~evacydi böyle bırakıp gider miy
ıı.ı arıaından bafka bütün diğer ka

'lr gözlerinin önünden eeçti. 

b:ltocaın ne kadar aC'Vimliydi. Beni, 
ttn tneıeleden dolayı hiç tecaür duyma 
~.tan ediyor. Mukavemet ediyo
İr Aına mukavemet bu kadar baait 
tt ,., olaydı bütün kedmlar hayei-

•ahibi olurdu." 
8oara cesareti kmlmif bir halde 

Kapının önünde bir araba. 
Muhakkak odur. 

Avl utl a birisiyle konufuyor. Fakat 
bu ses bir yabancının sesini hatırlatı
yor. Kapı açıldı Saşa ! .... 

Ve kadın onun kollarının arasına 
düşüyor. Eger Saşa onu sıkmasaydı 
az kalsın kadıncağız kendini tutamı
yarak düşecekti. 

- Ne yapıyorsun Linoçka? Ayağa 
kalk! Sakin ol... Korkacak hiç bir şey. 
yok. 

- Evet öyle, beni tahkir etmen la
zım. 

- Böyle saçma 11CYler konuşma ca
nım. Otur hele. 

Biz iki evliler küçük mağazalar ve 
büyük mağaza levhalarına benziyoruz. 
Afk, sadakat, vazife ..• Bunlar bot ve 
birer reklamdır. Bunlarla ugraııp du
ruyoruz. Halbuki biz ikimiz de fani 
ve günahkar inaanları:z. Aziz yovrum 
beni yalnız bırakma. 

••• 
Taze bir hayat bulan Linoçka yavaş 

yavaş sükunet buldu. Çek zaman gög
aünü eğip büzülerek, mırıldanırdı: 

'"Hısl-erirnle mücade ettiğimi o bi
liyor." 

Saşa şimdi da.ha çok yumuşamıttır. 
Hayatından bu mana.sız aayfayı sildi. 
Artık öteki adamın hayali aile haya
tının sükunetini bozmuyor. 

Bir gün, erken yedikleri bir a.kşam 
}"Cmeğinden sonra birebar duymuş ol
dukları tatlı atmo&fer içinde auamuş 
duruyorlardı. Birden bire Linoçka 

- Evet, dedi. Biz kadınlar siz er
keklerden daha idealist inaanlarız. 
Erkek ona hayretle baktı. 

- Ne dedin anlamadmı? 
- Ne olacak. Sen beni af ettin. E-

minim ki .en beni af etmeseydin ben 
seni ula af etmiyecektiın. Asla 1 
Kadın bu sözü o kadar inadla tekrar 

etti ki erkeğin yüzünde kı:zmlf oldu
ğu görülüyordu. 

ULUS 

i~-~ı·ı·~i 
Nöbetçi Eczaneler 

Pazar : Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Pazartesi · : Halk ve Sakarya " 
Sah : Ege ve Çankaya ,. 
Çar~amba : Sebat ve Yenişehir • 
Pe~embe : İstanbul eczanesi 
Cuma : Merkez 
Cumartesi : Ankara 

H A. L K ve Y E N 1 
SİNEMALAR 

Seans saatleri 

YENİ 

14.45 
16.4S 
18.45 

Her gün 
HALK 

14.30 
16.30 
18.30 

Cumartesi günleri 
HALK YENİ 

13 
14.45 
16.45 
18.4S 

YENİ 

11 

Pazar günleri 

13 
14.30 
16.30 
18.30 

HALK 

11 
13 

14.30 
16.30 
18.30 

13 
14.45 
16.45 
18 45 

Geceleri saat 21 de 

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

Yangın ihbarı: (1521). - Telefo~, müra
caat ıehir: (1023-1024). - Şebırlerara
sı: (2341-2342) . - Elektrik ve Havaa;az! 
Arıza Memurluğu: (1846). - Me_sa~rı 
Şehir Anhan: (3705). - Tak. B '· e
lefon numaraları: Zincirli camı cıv~rı: 
(2645 1050 1196). - Samanpazarı cıva
rı: (2°806, 3259). _ Yeniıehir, Havuzba
şı, Bizim taksi: (232~) . - Ha.vuzbaşı: 
Güven taksi: (3848); Bırlık ta~sı: (2333) 
- Çankırı caddesi, Ulus taksı: (1291). 

Otobüslerin ilk V«" aoo 
Seferleri 

Sabah Akşam 
İlk Son 
sefer sefer --

Ulus M. dan K. dere'ye 6.45 23.00 
K. dere'den Ulus M. na 7.15 23.20 

Ulus M. dan Çankaya'ya 7.25 23.00 
Çankaya'dan Ulua M. na 7.10 23.20 

Ulus M. dan Dikmen'e 6.30 20.00 
Dikmen'den Ulus M. na 7.00 20.30 

Ulu& M. dan Keçiören'e 6.00 21.00 
Keçiören'den Ulua M. na 6.30 21.30 

Ulus M. dan Etlik'e 6.30 21.00 
Etlik'ten Ulua M. na 7.00 21.30 

Ulua M. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebeci'denUlus M. na 7.00 23.00 

Cebeci'den A .. fabl. ra 7.00 --Aa. fabl. daıı Cebeci'ye -- 17.00 

Yenişehir'den Ulua M. na 7.00 23.00 
11111~ M . ılan Yenischir'e 7.10 23.00 

S. pazan'ndan Akköprü'ye 6.lS 7.00 
Akköprii'dcn S. pa:zarı'na 7.30 9.4S 

§ U. Meydanı ile İstasyon ara11nda her 
bet dakikada bir sefer olup tren za
manları seferler daha aılrtır. 

§ U. Meydanı ile Yeniıchlr, Bakanlıklar, 
Cebeci, Samanpazan arasında saat a 
den 20 ye kadar vasati her beı dakika
da: saat 20 den 21 e kadar her on da
kikada: saat 7 den 1 e ve 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferli:::' vardır. 

§ Akşamlan Ulus Meydanından ıaat 23 
deki son seferlerle bunların Ulus Mey
danına dönUıleri ıinemalann dalılıı 
saatlerine tibidirler. 

Poıta Saatleri 

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

Tren Saatleri 

Haydarpaıa'ya 

Samsun hatuna 

Her sabah 8.20. Her 
akpm 19.15 ve 19.50 
de (Pazartesi, per
eembe, cumartesi 
Toroa sürat.) 

: Hergün 9,35 (Kayse
ri, Sıvaa, Amasya bu 
hat üzerindedir.) 

: Herailn 9.35 Diyarbakır hattı 

Zon~ldak hattı 

Kırıkkale'ye rayotobüa " 

r.ONDELIK 

Hicri : 1357 
Rebiül'evvel: 30 

S. D. 
Güneı: 4 31 

15.00 
16.05 

Rumi : 1354 
Mayıs: 17 

s. o. 
Akpm: 19 33 

Turizm ve otomobil 
kulübü Ankara merkezi 

idare heyeti toplantısı 
Turizm ve otomobil kulübünün An

kara merkezi idare heyetini teşkil et
mek üzere Ankara Palasta bir içtima 
yapılmı§tır. Bu toplantıda eski idare 
heyeti azalariyle diler alakadar bazı 
zevat bulunmuı ve netice olarak aşa
ğıdaki zevat heyeti idareye seçilmiş
tir: 

Doktor Zeki Tahir Burak, mühen
dis Etem Mihrabi, Necati Topçuoğ
lu, Mazının Ataman, Şevket Sürey
ya, Mecdi Kut. 

Yeni heyet, Ankarada adedi gittik
çe artmakta olan otomobilciler arasın 
da propagandalar yaparak memleket 
dahilinde ve Avrupada müıterek ae
yahatler tertib etmek, Ankarayı tu
riat celbine çah9mak, Ankara için ye
ni bir rehber vücuda getirmek gibi 
birçok mühim vazifelerle mCf&Ul ola
caktır. 

Çekoslovakya buhranı 

karşısında İngiltere 
Deyli Meyi gcu.ete.i yazıyor: 

Südet alınanlarının lideri Bay 
Henlayn dün gece, Çekoslovakya baş 
bakanı Bay Krofta ile görüştü. Bu 
mülakat hakkında Bay Çemberlayn'
in Avam Kamarasında alkışlarla kar
şılanan beyanatı Çekoslovakya buhra
nındanberi ilk defa söylenen ümid 
verici ıözler telakki olunabilir. 

Daha bir kaç gün önce südet al
ınanları, muayyen bir takım garanti
ler verilmedikçe çeklerle görüşmek
ten imtina ediyorlardı. Bu vaziyet, 
bir kaç haftadanberi her iki tarafın 
hissiyatını alevlendiren nutuklar
dan, beyanattan sonra böyle bir imti
na yapılması hadisenin tehlikesini, 
hiç şüphesiz, artırmakta idi. 

Enternasyonal hadiseler, elan ne
zaketini muhafaza etmekle beraber, 
şimdilik Avrupanın rahat bir soluk 
almasına imkan bulunduğuna hükmo
lunabilir. 

Bay Çemberlayn, söylediği sözler
de "Vaziyetin bir miktar yatışmış ol
duğu görülmektedir . ., cümlesini kul
lanmağa imkan bulmuştur. Vaziyette 
ki gerginliğin biraz gevşemesinde 
başvekilin diplomatça hareketlerinin 
büyük bir tesiri olmuştur. 

Başvekil şunları da söyledi : "İn
giliz hükümeti bir taraftan barıtçıl 
bir anlaşmağa varacak bir müzakere
nin kapısını açık bulundurarak bir 
taraftan da sözle ve hareketle ger
ginliği yatıştırmak yolunda bütün 
nüfuzunu kullanmıştır.,. 

Sonradan tamir edilemiyecek hare 
ket ve vaidlere &irifZDekten çekinen, 
hadiseler karıısında sükQnet ve iti
dalini devamlı aurette muhafaza e
den Bay Çemberlayn, müatcuıa bir 

. iP .... -.J ... .....,, .. n.1~.,;;. .. ~·· :_.,. 

bat etmiştir. 

İngiliz hükıümetinin tavassutu, hem 
Berlinde, hem de Prag'da iyi karfı-

lanmıştır. Çek hükümeti "bir hal su
reti aramağa karar vermiş .. , alman 
hükümeti de "müzakerelerin mu
vaffakiyetli bir neticeye varması hu
susundaki arzulara tamamiyle işti

rak,. etmiştir .. 
Bay Çemberlayn, dün, Çekoslovak

yanın südet almanlariyle şümullü ve 
sürekli bir anlaşmaya varmaları lü
zumlu olduğundan bahsetti. Çekos
lovakya hududları içinde yaşıyan 
3.500.000 almana geniş imtiyazlar ve
rilmesi lüzumu da her tarafta takdir 
edilmektedir. 

Bunlar 20 senedenberi bir çok eko
nomik, kültürel ve siyasi iztirablar 
çekmişler, bir takım haksız muamele
ler görmüşlerdir. Cumhur reisi Beneş 
bile "alman şikayetlerine hak vere
cek bir takım hataların işlenmiş ol
duğunu., itiraf etmiştir. 

Son zamanlarda bu azlıklara bir 
takım imtiyazlar verilmişti; fakat 
südet almanları, kendi görüşlerinden 
bunu kafi bulmamaktadırlar. 

Bunlar, içlerinde kendi bölgelerin
de idari bir muhtariyet tesisini de 
ihtiva eden bir takım asgari dilekler 
de bulunmuşlardır. 

Bu maddeler, tamamiyle iki tara
fın alikalanacağı şeylerdir. Avrupa
nın istediği ise, burada sarih ve şu
mullü bir anlaşmanın zaman geçir
meksizin teminidir. Eğer milletler, 
gerginliğin ticareti sarsan ve emni
yeti ortadan kaldıran buhranın berta
raf edilmesini istiyorlarsa böyle şu
mullü bir programın tatbikini iltizam 
etmelidirler. 

Son hafta aonundaki tehdid edici 
hldiselerden ingiliz kamoyunun ala
cağı dürüst emniyetin kuvvette oldu
ğunu anlamaktır. 
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mamiy}e temin olunduğunu görünce
ye kadar durmaksızın silahlanmağa 
devam etmeliyiz. 

Frank düşdükten sonra 

Fransanın vaziyeti 
Noyes Viner Jurnal'dan: 
Franıı:zlar, bazı bakımdan, hakika

ten gıbta edilecek bir milettir: Havr 

limanında günlerce grev ilin edili
yor; tayfası grev ilan etmiş olan 
fransız vapurlarındaki yolcular al
man veya Amerika vapurlarına nak
lediliyor ve hatta fransızların Ame
rika hatlarında itliyen transatlantik
leri de seferlerini tatil etmek üzere 
iken grev sona eriyor; bunun Ü.Zeri
ne "Normandi" transatlantiği Ameri
ka seferine çıkıyor. Fransızlar bu 
hadiseyi bir zafer gibi kutlayorlar. 

Mahdud ve fevkalade nevinden fay 
dalı olan bir istikrazı temin edebil
mek için vergiler şematik bir surette 
yükseltildikten ve gizliden gizliye 
hazırlığı yapılıp paranın değeri düşü 
rüldükten sonra, yabancı memleket
lere kaçmış olan sermayenin bir kıs
mı geri getirilince, tabiidir ki, bu ha
reketi vatan severliğin bir harikası, 
fransız itimadının parlak bir muvaf
fakiyeti diye tavsif etmek icabeder. 
Bunlar olup biterken, memleket mü
dafaası için yapılan bt.. istikrazda, 
bugüne kadar görUlmU§ olanların 
hepsini geride bırakan bir propagan
da makinesi işlemeğe başlamıftır. 

Fransızların, para, ve finan• politi
kasında cereyan eden hadiseleri ya
bancı memleketlerin havsalaları al
mamaktadır. 

Zengin bir memleket, lngiltereden 
sonra dünyanın en büyük sömürge 
devleti, cihan harbının "galibi" oldu 
ğu halde, bu memleket, memur maaş 
!arını muntazaman veremiycc:ek, 
sosyal yardımlarda bulunamıyacak 
ve hatta bayındırlık politikasını tat
bık edemiyecek dercede darlık için
dedir. 

Pariıin 120.000 i bulan yapı iıçile
rinin yarısı işai:zdir. Diier taraftan, 
ııhi ikametgahların, mekteblerin, 
hastanelerin, eksikliği bütün .kuvve
tiyle kendini hiasettiriyor. Gazeteler, 
sefalet ve yoksulluk içinde inim inim 
inleyen ailelerden, aç bi ilaç orada 
burada aürünüp duranlardan bahse
dip' duruyorlar. Bir fransız gazetesi, 
frankla yct§ıyan f~lann ceçim 

maıraflarını yüzde kırk yükseltiyor
lar; fakat, enternasyonal spekülas
yoncuların kazançlarını yüzde yüz 
elli nisbctinde büyütüyorlar, diyor. 
Her bakımdan kapitaliat olan bu 
memlekette son devalva.iyon yahud 
ıimdiki istikraz gibi bir mesele bah
sin mevzuu olunca, pek az kimsenin, 
sipekülasyoncuları aklına getirmesi, 
çok acaib bir ıeydir. 

Fransızların da teılim etikleri gibi, 
Fransada yapılan sermaye kaçakçılı

ğı muazzam bir ıekil almıştır. Ya
bancı memlektlerdeki servat bugün
kü fransı:z frangı ile 150 milyar tah
min edilmektedir ... Bu rakam, fran
sızların bundan sonra da parayı düşü
recekleri ümidiyle hareket eden fi
nans kuvvetlerinin nasıl pusuda bek
lediklerini göstermektedir. 

Değerden düşürmenin aonuncuau 
olduğu iddia edilen bu hareket üze
rine Fransaya 14 milyar frangın geri 
gelmiş olduğu söyleniyor. Fakat, ken

di memleketlerine kar11 itimadı kal
mıyan ve 1936 da altın veya döviz 
satın alan ve paralarını hviçre veya 
!ngiltereye nakletmiş olan franaızla
rın, kendi devletlerini tahmin ve tak
dirde aldanmamış olduklarını tecrü
beler isbat etmittir. O tarihtenberi 
fransız frangı üç defa değerinden 
düşürülmilttür. Biriktirmiş oldukları 
paraları memleketlerinde alıkoyan 
fransızlar, bu paranın altın değerinin 
de yüzde 40 azaldığına phid olmuş
lardır: O vakitler harbten önceki 20 
aantim değerinde olan frank bugUn 
8 santime düşmüştür. Halbuki, para
ları dışarıda olanlara, devlet şimdi 
yüzde elli nisbetinde ikramiye ver
miş oluyor 1 bu yetmiyormuı gibi, bu 
kaçak sermayenin geri getirilmesi, 
vatanseverlikle tavıif ve bu suretle, 
:zenginlikleri katmerlepniı olan -
lara, hakikt vatanseverlere ıimdlye 
kadar naıib olmıyan bir kazanç temin 
ediliyor. 

Halk cephesinin parayı Uç defa de
ğerinden dütünnek hareketinde ku
lakları delik finans ve boraa mahfil
leri kim bilir daha ne kuançlar temin 
ettiler l l 
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Almanya 
Almanya ile İtalya arasında 

ticari münasebetler 
Almanya ile İtalya arasın<la imza

lanan iktısadi ve mali mukavekleri 
mcvzuubahs eden Korrespondana Dip
lomatik diyor ki ; 

"Avusturya ile Almanyanın birlet
me11i üzerine ortaya çıkan bir takım 
meselelerin bu suretle kati olarak 
halledilmesi her cihetten memnuni
yeti muciptir. İtalya ile Almanya ara
aındaki ekonomik münasebetler ileri
de zaruri olarak daha büyük bir inki
şafa uğrıyacaktır. 

İktısaden harap olmuş bir vaziyette 
bulunan Avusturya yerine zengin bir 
Almanyanın gelmiş olması her cihet
ten İtalya için faydalıdır. Çünkü bu 
suretle İtalya Almanyaya daha fazla 
mal satabilecektir. 

Keza Adriyatik denizindeki italyan 
limanlarının ve bilhassa Triy«tenin 
de göz önünde tutulmu~ olması gayet 
tabiidir. Avusturya ile Almanyanın 
birleşmesinden dolayı iktısaden bü· 
yük :zararlara uğradıklarını iddia e
den bir takun devletler için de italyan 
- alman anlaşması bir misal teşkil et
melidir. Hüsnüniyet olduktan sonra 
bütün meseleler ne kadar karışık olur
sa olsunlar daima halledilebilirler._ 

Ankara il(e yönkurulun 
köy (ahpnalar1 

Ankara C. H. P. merkez ilçe yön· 
kurulu tamamiyle köylerde çalışmak 
ve köylerimizi her bakımdan irşad et
mek üzere bir köycülük şubesi kur
muıtur. 

Dünkü pazar günü bu kurum aza
larından sekiz köycü birisinde bir 
doktor dia~rinde bir bavtar bulunan 
11..:ı grup halinde Yuva, Karacakaya, 
Susuz, Eryaman, Bağlıca, Kutunca, 
Alacaatlı, Dodurga, Şehid Ali köyle
rini ziyaret etmişler ve köylüye aı
hat, hayvan bakımı, .ziraat, ulusal it
birliği gibi çok önemli mevzular Ü· 

zerinde konferanalar vermişler ve 
köylü ile çok dikkate değer hasbihal
ler yapmıflardır. Bu gezi ve haabihal· 
lerden her iki taraf da çok büyük bir 
memnuniyet duymuştur. 

Bu geziler gelecek ay da devam e
decek ve sonbaharda da tekrarlana
caktır. 
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Dünkü çapraz kelimelerin 
halledilmiş şekli 

' 1 

' ,,_~---1---+--t---r--2 ....._...__ 
}....__.._ ,. 
s 
6 

1 

8 
~ .._..___.._...__ 

Soldın sılı: 

ı- Öz olmayan anne. 
2- Fazla. 
3- Üzmekten emir - mevcudiyet. 
4- İçki ile yenen çerez 
5- Yetimler 
6- Kakııma 
7- Maden kelimesinin ilk hecesi - aada. 
1- Merkeb - Vermek. 
P- İken - kırmızı. 
Yuhrıdın ııılıyı: 
1- A~manın verdiii yemi1o 
2- Bır pasaportu tasdik etmek. 
3- nida edatı - doyurmak 
4- Her.ıe - ıeniılik. 
5- Etrafı au ile çevrilmiı toprak - ıa)'l'ct 
6- Kovadis ? 
7- Silm .~:ten emir. 
8- Dünyanın aona. 
9· Sanmaktan emir. 
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RESMİ İLANLAR 

Üuetli memur ahnacak 
Maliye Vekaletinden : 

Baş hukuk müşavirliğinde çalış
mak üzere imtihanla ücretli memur
lar alınacaktır. Ucretler imtihan ne
ticesine göre tesbit edilecektir. Aza
mi ücret 100 li radır. Hukuk mezun
ları tercih olunur. Taliplerin 31.5.938 
salı günü akşamına kadar müşavirlik 
sicil kalemine müracaatla isimlerini 
kaydettirmeleri ve imtihanları yapıl
mak üzere 2 - haziran - 938 perşembe 
günü saat 10 da müşavirlikte hazır 

bulunmaları ilan olunur. ( 1626) 3238 

. A Lev9zım Amirliği 

Yulaf ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - İstanbul komutanlığına bağh 
birlikler hayvanatı için 360 ton yulaf 
satın alınacaktır. İhalesi kapalı zarfla 
15 haziran 938 çarşamba günü saat 16 
da yapılacaktır. Muhammen kıymeti 
25200 liradır. 1.Ik teminatı 1890 liradır. 
Şartnamesi 126 kuruş mukabilinde ve
rilebilir. !stcklilerın ilk teminat mak
buz veya mektuplarile 2490 sayılı ka
nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde ycızı
lı vesikalarile iha ı e günü ihale saatin
den en az bir saat eveline kadar tam 
mektuplarını Fındıklıda Komutar.lık 

satın alma komisyonuna vermeleri. 
(1567) 3151 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Sa.tın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Lüleburgaz tümen birliklerinin 

ihtiyacı için 32800 kilo sade yağı ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltmesi 10 haziran 938 cuma günü 
saat 16 da Lüleburgaz tümen satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. Mu
hammen bedeli 29520 lira, muvakkat .. _: __ .... _ """'' ~ ,. . ·-·· . . 
tirak edeceklerin bildirilen gün ve tii: 
yin edilen eksiltme saatinden bir saat 
evel teminat ve teklif mektublariyle i
cabeden vesaikin komisyona verilme-
si. (1561) 3142 

Odun alınacak 
Ankara Levazım Amirliği 

'Alma Komisyonundan : 
Satın 

1 - Siirtteki birlikler ihtiyacı için 
1,200,000 kilo odun 20 haziran 938 pa
r.ırtcsi günü saat 9 da kapalı zarf usu
liyle Siirt tümen satın alma komisyo
nunda alınacaktır. Muhammen bedeli 
18000 lira, muvakkat teminatı 1350 li
radır. Şartnameyi görmek istiyenl-erin 
hergün iş saatinde eksiltmeye gire
ceklerin mezkur günde saat 8 e kdar 
teklif mektuplarını komisyona verme-
leri. (1566) 3150 

(ama11r makineleri ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komiıyanundan : 
1 - Maltepe ve Bursa askeri lise

leri için alınacak ve beheri üç parça· 
dan ibaret yıkama, sıkma ve ütü maki· 
neleri olmak üzere üç adet yıkama 
makinesi müteahhid nam ve hes:ıbına 
16 haziran 938 saat 15.30 da Topha
nede İstanbul Lv. amirliği Sa. Al. Ko. 
da açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Bu makinaların tahmin bedeli, 
İstanbul için 4300, Bursa için 4'WO li
radır. İlk teminatı 937 'ira 50 kı.:ruş
tur. Şartname ve evsafı komısyonda 
görülür. İsteklilerin kanuni \"esikala
riyle beraber belli saatta komisyona 
gelmeleri. (1250) 2502 

, ~ M. M: .. bakanhiı _.·. 

Yalak klllfhğı bez ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

1 - Beher metresine tahmin edilen 
fiatı (30) otuz kuruş olan (300000) tiç 
yüz bin metre yatak kıhflık bez kapa
lı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - İhalesi 13 haziran 938 pazartesi 
günü saat 15 dedir. 

3 - tık teminatı (5750) beş oırı yedi 
yüz elli liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (450) dört 
yüz elli kuruş mukabilinde M. M. V. 
satın alma komisyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektublariyle birlikte ihale 
saatından en az bir saat evci komisyo
na vermeleri. {1550) 3139 

Dahiliye bakanlığı 
" . 

Ereğli halihazır harilasmm 
tanzimi münakasası 

Dahiliye Vekaletinden : 

Konya valiliğine bağlı Ereğli kasa
basının hali hazır hartalarmın alımı 
işi kapalı zarf usuliyle toptan götUrü 
olarak münakasaya çıkarılmıştır. 

1 - lşin maktu bedeli 3000 liradır. 
2 - İstekliler bu işe aid şartname, 

ve sair evrakı parasız olarak dahiliye 
vekaleti belediyeler imar heyeti fen 
şefilğinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 31 mayıs 1938 tarihi
ne rastlayan salı günü saat onbirde 
Ankarada Dahiliye vekaleti binasın

da toplanacak belediyeler imar heye
tinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin a~ğıda yazılı teminat ve 
vesaiki aynı gün saat ona kadar ko
mison r~isliğine teslim etmiş olmala
rı lazımdır. 

A) 2490 sayılı anunun 16 ve 17 inci 
maddelrine uygun 225 liralık muvak 
kat teminat, 

B) Kanunun tayin ettiği vesikalar. 
C) Kanunun dördüncü maddesi 

mucibince eksiltmeye girmeye bir 
mani bulunmadığına dair imzalı bir 
mektub, 

D) Belediyeler imar heyeti fen şef
liğinden münakasaya girme için ala· 
cakları vesika, 

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

Posta ile gönderilecek teklif mek· 
tublarının iadeli taahhüdlü olması ve 
nihayet bu saate kadar komisyona 
gelmiş bulunması laz :mdır. 

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

(1434) 2919 

Ermenak halihazır harif as1nın 

tanzimi münakasası 

Konya valilifine bağlı Ermenak 
kasabasının halı hazrr haritalarının 

alımı işi kapalı zarf usuliyle ve top
tan götürü olarak münakasaya çıka
rılmıştır. 

1 - İşin muhammen bedeli 2500 
liradır. 

2 - İstekliler bu işe aid şartname, 
ve sair evrakı bilabedel Dahiliye veka 
leti belediyeler imir heyeti fen şefli
ğinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 31 mayıı 1938 tarihi
ne rastlayan salı günü saat onbirde 
Dahiliye vekaleti binasında toplana
cak belediyeler imar heyetinde yapı
lacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin aşağıda yazılı teminat ve 
vesaiki aynı gün saat ona kadar ko
mison reisliğine teslim etmiş olmala
rı lbımdır. 

A) 2490 sayılı anunun 16 ve 17 inci 
maddelerine uygun 187 lira 50 kuruş
luk mukavvat teminat, 

B) Kanunun tayin ettiği vesikalar, 
C) Kanunun dördüncü maddesi 

mucibince eksiltmeye girmeye bir 
mani bulunmadığına dair imzalı bir 
mektub, 

D) Belediyeler imar heyeti fen şef· 
liğinden münakasaya girme için ala
cakları vesika, 

5 - Teklif mektubları ihale günC 
saat ona kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mek
tublarmın iadeli taahhüdlü olması ve 
nihayet bu saate kadar komisyona 
gelmiş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
isteyenlerin belediyeler imar heyeti 
fen şefli'"•; ... ,. müracaat etmeleri. 

(1435) 2920 

İskilip kasabası halihazır 

haritası tanzimi münakasası 
Dahiliye Vekaletinden : 
Çorum valiliğine bağlı İskilip ka· 

sahasının hali hazır hartasınm alımı 
işi kapalı zarf usuliyle ve toptan gö
türü olarak münakasaya çıkarılmış
tır. 

l - lşin maktuan bedeli 4000 lira-
dır. 

2 - latekliler bu işe aid şartname, 
ve sair evrakı bilabedel Dahiliye veka 
Jeti belediyeler imar heyeti fen şefli· 
ğinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 31 mayıs 1938 tarihi
ne rastlayan salı günü saat onbirde 
Dahiliye vekaleti binasında toplana
cak belediyeler imar heyetinde yapı
lacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin aşağıda yazılı teminat ve 

vesaiki aynı gün saat ona kadar ko
mison reisliğine teslim etmiş olmala
rı lazımdır. 

A) 2490.sayılı anunun 16 ve 17 inci 
maddelerine uygun 300 liralık mu
vakkat teminat, 

B) Kanunun tayin ettiği vesikalar, 
C) Kanunun dördüncü maddesi 

mucibince eksiltmeye girmeye bir 
mani bulunmadığına dair imzalı bir 
mektub, 

D) Belediyeler imar heyeti fen şef
liginden münakasaya girme için ala
cakları vesika, 

5 - T el:lif mektubları ihale günü 
saat ona kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mek
tublarmm iadeli taahhüdlü olması ve 
nihayet bu saate kadar komisyona 
gelmiş bulunması laz ımdır. 

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

(1433) 2918 

lslanbul ·Edirne yoh:nda ast alt 

kaplamah şose inıaah 

Eksiltme ilônı 

Nafıa Vekaletinden: 

1 - Kırklareli vilayeti dahilinde 
Lüleburgazdan itibaren Edırne isti
kametinde takriben 38700 metre uzun
luğundaki yolun tesviye, sınai imalat, 
şosa ve asfaltlı kaplama ve teferruatı 
inşaatı kapalı zarı usulıyle eksiltmeye 
çıkarılmıştır. Bu ınşaat ıle ıkı ı.enelık 
miıteır.adı tamir« .ının keşif bed'Clı 

( l.4Su.059) lira (67) kuruştur. 
2 - Eksiltme 16.6.938 tarıhine mü

sadif perşembe günü saat 16 da nafıa 
vekaletinde şosa ve köprüler reisliği 
eksiltme komisyonu odasında yapıla
caktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
mütef-erri diğer evrak 37 lira mukaıbi-
1: -..J- ---... .. ı.r,. .... ....a .. 1:1 .. •-- _, __ ı..:1:_ 

4 - Eksıltmeye girmek isteyenle-
rn 58.152 liralık muvakkat teminat 
vermeleri, ve nafıa vekaletinden alın
mış müteahhidlik vesikasiyle bir defa 
en az dört yüz bin lira bedelli asfalt 
kaplamalı yol veya mümasili inşaatı 
muvaffakiyetle ikmal etmiş olduğuna 
dair §OSa ve köprüler idaresi reisli
ğinden aluunış vesika ibraz etmeleri 
lazımdır. 

5 - İst-eklilerin 2490 sayılı kanu
nun tarifatı dairesinde hazırlayacak
ları kapalı zarflarını ikinci maddede 
yazılı vakitten bir saat eveline kadar 
komisyon reisliğine makbuz mukabi
linde vermeleri muktazidir. Postada 
olacak gecikmeler de kabul edilemez. 

(1606) 3260 

.;~ Demi,YoUqr~ı . ·· 
Döıemelik ke~i derisi ahnacak 

D. D. Yolları Satın Alma Komis
yonundan : 

Muhammen bedeli (10780) lira olan 
iki kalem yeşil ve kırmızı renkli dö
şemelik keçi d-erisi 14.6.938 salı günü 
saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile An· 
karada idare binasında satın alınacak
tır. 

Bu i~e girmek isteyenlerin 808,50 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve nafıa müte
ahhidlik vesikası ve tekliflerini ayni 
gün saat 14.30 a kadar komisyon reis
liğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Anka

rada malzeme dairesinden Haydarpa
şada tesellüm ve sevk şefliğinden da-
ğıtılmaktadır. (1592) 3255 

Plôn freze tezgôhı 

ah nacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyo

nundan: 

Muhammen bedeli 18.000 lira olan 
bir aded plan freze tezgahı 8. 7. 938 
cuma gUnü saat 15,30 da kapalı zarf 
usulü ile Ankarada idare binasında 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1350 li
'-k ' ıvakat teminat ile kanunun 

tayin ettiği vesikaları ve nafıa mü
teahhidl ik vesikası ve tekliflerini ay
nı gün saat 14,30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara

da malzeme dairesinden, Haydarpaşa
da tesellüm ve sevk şefliğinden da-
ğıtılmaktadır. (1528) 3122 

Kazanç vergisi borçlular. 
Ankara Defter ... arlığından : 

Mükellefin ısmi 

l!.;şreı 

İsmail Fuat 
Ethem 
Şükrü oğ. Cevdet 
Mustafa 
Eşref 

Emin taş 
Ali Emintaş 

Emin taş 

Hayim Jozef 
Albert 
İbrahim baba 

l•J Cfh.C-' Ü<lll 

Manifatur :ıct 
Müteahhit 
Taşaron 

Beıber 

Merkez barı 
Müteahhit 
Belediye inşaatı 
müteahhidi 
Belediye yol inşa

atı müteahhidi 
Müteahhit 
Müteahhit 
Aşçı 

Verginin İhbarnamenin 
miktarı cilt varak 

Adresi Hesap No. S enesi Lira K. I-.ı o. 

.oaııK pazarı bol / ,t.L.U 

Adliye sarayı caddesi 451 
Anafartalar 109ıl 

Tabakhane Böre~iler 1041 
Kurt mahallesi şehremaneti 997 
Balık pazarı 887 / 220 

Çankaya oteli 
Akköprü 
Tabakhane C. No. 15 
Hocnpaşa Zafer caddesi 

No. 10 

187 

1050 

934 
934 
934 
934 
934 
934 

934 

934 
934 
934 

U V't 

11 16 
6 15 

12 39 
36 32 

6 04 
658 84 

46 35 

229 93 
70 00 
56 00 

81 
81 
81 
81 
80 
48 

47 

47 
48 
48 

23 
23 
69 
32 
45 
16 

80 

68 
19 
18 

,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

,, 

,, 
,,, 
,, 

İhsan ve Cafer Kahveci Hoca paşa Tahtakale No. 41 
1608 
2260 
2222 
2217 

934 
934 
934 
934 
934 
934 
934 
934 
934 
934 
934 
934 
934 
934 
934 
934 

26 60 
14 00 
23 67 
31 22 
30 24 

48 
48 
48 
39 
47 
47 
47 
47 
47 
47 
47 
47 
47 
47 
47 
47 

s 
32 

,, 
,, 
,, 
,, 

Ramazan Lokantacı Hocapaşa N.17 1 
80 
80 
89 
87 
86 
85 
84 
83 
82 
81 
79 
78 
77 

Süleyman Boyacı Hocapaşa Anafartalar 5 
Salahattin Belediye macar atı nıiıteahhıdı 208 "' Mültezim Hüseyin Belediye pul nıuteahh icli 30 

206 
205 
205 
203 
202 
ıoı 

200 
199 

198 
197 

2 35 
Yahya Belediye iı1ııaat mute ahlııdi 12 50 

1 87 
4 54 
1 34 
5 66 

,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

Sami ,, ,. ahhidi 
Abdullah çavuş " .. ahhıdi 
Raif ,, saman mütea hhıdi 
Ahmed yulat ve ot muteahhidi 

Ali Rıza 
Cevdet 
Kamil 

f . ./ . 
" 

arp:ı saman m tlteahhidi 
Kömur mütca hhıdi 
in5aat m..ıtca hhidi 

19 37 
9 29 

11 38 
3 14 

72 70 

,, 
,, 
,, 
,, Ömer çavuş 

Recai 
Hamit ve Mehmet 
oğlu Muharrem 
İbrahim 
Mustafa 
Mühendis Rifat 
Atıf ve Sırrı 
Halit Ali ve Hilmi 
Servet 
Hasan 
Gazi Mehmet 
çavuş 

" 

" 
" 

" 

" " 
" " 

" " 
" 

" " .. 

" 

.. 

" 

196 
195 
194 

193 
192 
191 
190 

189 

934 
934 
934 

934 
934 
934 
934 

934 

3 42 
23 88 
61 82 

401 98 
43 65 
30 65 
17 25 

20 50 

47 
47 
47 

47 
47 
47 
47 

47 

76 
75 
76 

73 
72 
71 
70 

69 

,, .. ,, 

.. ,, 
,, 
,, 
,, 

Yukarıda isim ve ikametgahları yazılı mükellefler namına tarholunan vergilere aid ihbarnameler hali hazır 
reslerinin malüm olmaması hasebile tebliğ edilememiştir. 

Hukuk usulü muhakeme kanununu n141 inci maddesi hükümlerine göre tebliğ yerine kaim olmak üzere • 
olunur. (1635) 3262 

6 ton sanlralil ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umwn Müdür

lüğü Satm Alma Koınisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (11500) lira o

lAn.fl W&J!\lt-&i\it Aş}i.e.[.i_f aQ!U.calöL.ıt.: 
komisyonunca 19 temmuz 1938 sah gü
nü saat ıs te kapalı zarfla ihale edile
cektir. Şartname parasız olarak ko
misyondan verilir. Talibl-erin muvak
kat teminat olan (862) lira (50) kuru
§U havi teklif mektuplarını mezkur 
günde saat 14 de kadar komisyona ver
meleri ve kendilerinin de 2490 numa
ralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
vesaikle mezkur gün ve saatte komis-
yona müracaatları. (1600) 3259 

9 ton Dif enylürelan ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Satın Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (28350) lira 

olan 9 ton difenylüreten askeri fabri
kalar umum müdürlüğü Ankara satın 
alma komisyonunca 20 temmuz 1938 
çarşamba günü saat 15 de kapalı zarf
la ihale edilecektir. Şartname (1) li
ra (42) kuruş mukabilinde komisyon
dan verilir. 

Talib1erin muvakkat teminat olan 
(2126) lira (25) kuruşu havi teklif 
mektublarını mezkür günde saat 14 de 
kadar komisyona vermeleri ve kendi
lerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3 maddelerindeki vesaikle mezkfır 

gün ve saatte komisyona müracaatla-
rı. (159Q) 3258 

6 fon akradif ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdiir

lüğü Satm Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (18900) lira 

olan 6 ton akradit askeri fabrikalar u
mum müdürlüğü Ankara satın alma 
komisyonunca 21 tenunuz 938 perŞ;em
be günü saat 15 de kapalı zarfla ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Talihlerin mu
vakkat teminat olan (1417) lira (50} 
kuruşu havi teklif mektublarını mez
kur günde saat 14 de kadar komisyona 
V'Crmcleri ve kendilerinin de 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki 
vesaikle mezkür gün ve saatte komis-
yona müracaatları. (1597) 3256 

23 ton gliserin ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umwn Müdür

lüğü Satm Alma Komisyonundan: 
Tahmin od.ilen bedeli (16100) lira 

olan 23 ton gliserin askeri fabrikalar 
umum müdürlüğü Ankara satın alma 
komisyonunca 18 temmuz 938 pazarte
si günü saat 15 te kapalı zarfla ihale 
e<iilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyon

dan verilir. Talihlerin muvakkat temi
nat olan (1207) lira (50) kuruşu havi 
teklif mektublarmı mezkur günde sa
at 14 de kadar komisyona vermeleri 
ve kendilerinin de 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle 

Muhtelif yiyecek ahnaca 
Ankara Valiliğinden : 
Emrazı zühreviye hastahanesinin 1938 mali yılı ihtiyacı olan aşağıdıt 

ve müfredatı ile tahmin fiatları ve hizalarında gösterilen muvakkat te 
paraları yazılı mevaddın evsafları şartnamelerinde yazılı olup 16 gün 
detle açk eksiltmeye konulduğundan 1938 mali yılı haziranın 8 inci ça 

ffi..rHi1 ~kM MıJ '\ıP.lic1 \l-1\r~Jurt iıın! ~~ Uiu:i\'illıad! ı elcı\\ lre-falttrşeriitı 
olanlar şartnamelerini görmek ve tafsila t almak üzere emrazı Z. hast 
tababetine müracaat ve ihale gününde saat 14 den evel % 7.5 teminau 
vakkate olarak bankaların vereceği teminat mektublarından başka n 
veya nakid mahiyetinde bulunan tahvilatın. Ankara defterdarlık vez.n 
yatırılmış bulunulacaktır. İsteklilerin yukarıda yazılı ihale günü ha 
nemizde teşekkül edecek arttırma ve eksiltme komisyonuna müracaat 
13.n olunur. Tahmin % 7,5 te • 

Cinsi 
Birinci ekmek 
Pirinç 
Makarna 
Sade yağ 
Zeytinyağı 

Kuru fasulya 
Mercimek 
Nohut 
Kuru soğan 
Sabun 
Soda 
Domates salçası 
Kuru Malatya kayıs ısı 
Un 
Koyun ve kuzu eti 
Çay 
Odun 
Sömikok Ton 
Yaş sebze: 

Mikdarı 

25 

kilo 
7000 
1750 
150 
400 

50 
100 
50 
50 

350 
300 
150 
150 
75 
50 

4000 
12 

12000 

5000 

olunan fiyatı Tutarı muvak 
Kuruş Lira K. parası 

9,50 
20 
30 

120 
55 
12 
10 
12 
6 

36 
10 
30 
60 
12 
50 

350 
2,50 

2500 
13,50 

665 
350 

45 
480 
27 50 
12 

5 
6 

21 
108 
ıs 

45 
45 

6 
2000 

42 
300 
625 
670 

Lira K 
49 81 
26 
3 

36 
2 
o 
o 
o 
1 
8 
1 
3 
3 
o 

150 
3 

22 
46 
50 

ıS ,. 
oO 
o1 
90 ,. 
4J 
5' 
ıo 

ıJ ,. ,. 
4S 
oa 
ıs 
50 
sf 
6' 

s .. 12.so 410 
Taze fasulya, Patlıcan, taze bamya, taze domates, T. biber, taze ve 

mora yaprak, karncbahar, kabak, ispanak, semizot, lahana, pırasa, ke 
patates, bezelya, ve sair yaş sebzeler dahildir. (1496) 3059 

Kazanç vergisi borçlula 
Ankara Defterdarlığından : 

Vergi 
Hesap miktar, 

İhbarnamenin 
cilt varak 

No. Adresi N •) c:,..,ı-~; T.ir:ı K . 

,; ... .,, , ı: ,.; :nıı:t :>umer J:'aıas 
oteli 

Aral inşaat şirketi 

'1 uıtice 71 !> 
htlkumet 
cad. 
Işıklar 1220 
caddesi 

Ali Nazmi 
Ap. 7 

934 

:194 87 47 44 

1440 00 80 44 

Ulus gazetesinin 28.5.1938 tarihli nüshasında çıkan ve (52) mükellef 
mına tarh edilen kazanç vergisine aid bulunan ıl .. nda, yukarıda isimleri 
zıh iki mükellefin vergi mikdarı ve ihbarname cilt varak numaraları t 
tip hatası olarak değişmiştir. Bu mükelleflere aid vergi mikdarları yuk 
da gösterildiği şekilde olduğundan keyfiyet tavzihen ilan olunur. (1634) 

mezkiır gün ve saatte komisyona mü-
racaatları. (1598) 3257 

70 ton mutahhar avrupa 
Linters pamuğu 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Satın Alma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (42.000) lira 
olan 70 ton mutahhar Avrupa linters 
pamuğu askeri fabrikalar umum mü-

3261 

dülrüğü Ankara satın alma ko 
nunca 15 temmuz 938 cuma günil 
15 de kapalı zarfla ihale edilece 
Şartname (2) lira (10) kuruş mu 
linde komisyondan verilir. Talibi 
muvakkat teminat olan (3150) 
havi teklif mektublarını mezkur 
14 de kadar komisyona vennele 
kendilerinin de 2490 numaralı 
nun 2 ve 3 maddelerindeki ve 
mezkur gün ve saatte komisyon• 
racaatları. (1594) 32 



KÜÇÜK iLANLAR 
Sat.ı.k - Ankaranm her tarafında ------------

1 

la.arca paraellenmiı kDçük çapta inşa· 
._ elverifli analar Nept Şeren Tel. 
24«>6 3036 

Satılık - Ankaranm her tarafında 
Irat getirir beton, klrp ve ahpp ucuz 
~ler ve apartımanlar Neıet Şeren TeL 
2406 3037 

Satdık - Anbnnm ber tarafmda 
bısar dahil ve baricinde parça parça sa· 
tdabiıecek toptn arul. bal ve bahçeler 
tfttet Şeren Tel: 2406 3038 

Küçük ilan 1«1rtlar1 
Dört aaurlds ldlclk Ula1arclan : 
Bir defa için SO Kunıı 
İki defa için 50 Kurue 
Uç defa lçlıa 70 Kurut 
Dört dda kla IO Kurue 
Dnamb ldlçD Ulalarm ber defası için 
10 kanat .ımır. 11...ıl 10 defa neeredi
lecek bir ilin loba 140 laanat alınacaktır. 
Bir ko1"bk ~ bere. her aatır, ke
lime aralarmdald bothaklar müıtesna 
SO bad itibar edDmlttlr. Bir küçük ilin 
120 badteD ibaret ol1Mhdv_ 

D6rt •tmlaa fula 1uır •tır için &)'rica 
10 lalral .ımır. Aeele 1atdlk........, _ Elektrik ş. 

~( da (550 il.) (20) M. cepheli ~..---------'-' 
17) il. bina cepbeli Lakavila balla- daireli dört ay için devren kiralıktır. 

lıııda. 7ŞOO il. TL 2181. 3103 Ana halinde tenelik te verilir. Tele-
fon: 3331 3226 

Satılık --- x.çiaren Tepebqa 
otobüs durapıda 81,000 M. arsa top- Kilıahk daire - 5 oda mutbak banyo 
~ve perakende. AtatUrk bulftl'l 41/3 k&nUrlük fevkallde manzara. Malte
._o, lu dükklnda Bkreme mUracut. pe Uludai 10ka.k No. 14 içindekilere 
'l'l 3816. 3183 milracaat. 3228 

Satılık Kapb ~ - Şevrole 934 Kiralık hir oda- Blr bayan veya bir 
lbodeli lastikleri ü6mflllt&il yeni mo- aileye verilmek Oaere. Çankaya caddesi 
tar& iyi bir ba1de bedeli 500 lira mUra· Yunan aefuetl akmda No. 3 3243 

Clat TL 2979 3196 Kirahk - Yeniıehir Sellnik caddesi 
Satılık~ - llaltepede mUnfe- arkasında Mimar Kemal mektebi üs

lld lnpata mOujd uypn fiatla. H. Dil tünde Türe IOkak No. 6 da 3 oda l hoL 
lllln Xoç apartmanı 4 T1. 2181 3197 50 lira. 3263 

k.lepi.. Bal " ~ - Hacı ka- Kiralık pshk 1a7fiye - Akar sulu 
"-ıı deresinde muntazam ev bol meyva muntazam çiçek bahçeli büyük bağı ve 
tt 11zUm. Su kuyu havuzlu. H. Dilman sebzeliği, banyolu ve'kullanıth bir köt
'l'eı : 2181 3198 kD bavlclir. J>iJnnende hemin mağaza. 

!!alık: 
kiralık - Mu.ait fıatla müstakil 2 

Oda mutbü banyo, bahçe. Elektrik. Su. 
tc>cuk sarayı lrartıaı ÖfdU sokak. U
lııa psetni uaa memurlutuna mira • ._ 

kiralık - Velrlletlere 3 daldb me • 
illede bltUn dWdrla1ann bulundup 
llttnıtiyet Cad. kBfellnde Özenli S. 
lfo. 6 alt kat 3 oda mutbü banyo 45 
ar.. 3138 

klnlık- Yeniıeblrde Atatilrk cad
te.inde Yenice apartnnamnda kiralık 
"-heler vardır. Apartıman kltlblne 
lllllrac:aat edileblllr. 1149 

A..a. ..... -WJe c.cı. Kay. 
............. S-Ulu apartnnaıı 3. 

- • 1 . _... ..... ... ..1 .... 1 ı- .... 1 _,,+k.-.1. 
--. A.partıman kapu:-ıı;,ına miıraca-

3176 

ki...ı.k- Yenitehir Atatürk Bulva
'tt Ökmen apu111D1mnda küçük ailelere 
~dara elverltlf mablell llC:ak •ulu 
~olu tıç odalı daire 5 ay kiralıktır. 

10. 12 milnıcaat. 3200 

tına mOracut. 3251 

Kanları 

Daktilom... - 47 inci devresine 
hulran ilk baftumda bqlıyor. 2 ayda 
diploma verilir. Yenibal arkuı yeni ba
-.m apartımam kat 2 Tel. 3714 3095 

lıara~ı 
ÇMak "kunetJi. huM öiı ....... 

için - Yeni bir metod 1&yeainde en u 
heub bilenlere dahi en Sok 45 stınde 
mükemmel ıı..., ölntiJir. • Tqrada 
bu111nanJva mubllbere ile &sn veril
mektedir. - Ulaa'ta hetap namusuna 
melnıapla mllWll& .. 

Her nevi arad edld, m11ah- lnpat 
aolikuvonu isleriyle heaabatı kabul 
cuuır. fiIJAdr4 r. A. -t;)O" \lJlp. ıupu1 

ya mUıacaat. 3177 

ecnebi mekteblerlncle, Bolaziçl Heelin
de hocalık etmif tecrübeli bir mualHm 
tanlm&m. Wll•- lmtlh•nlara hulr 
olmak a,m •nwoda lJi lnci1bce 6ğren 
mek ietiyenlerln Ulus'ta (N) rumuzu
na lllMtupla mGnlcutlan. 3185 

ICirahk .W... - Y enlteblrde Vekl· 
~e yalan tam konforlu bet oda, ka· ------------
0\ll'Uer mUataldl garaj. Ziraat Banka- Aranıyor : 
'-da Sadi Seçkine mllraıcut. TeL 3406 

3214 MIWe& oda ......,ar - Yenifehlr· 
den Xavaklıdereye kadar her tarafta o-

kİnılllı oda- Atatllrk bulvarmda labDir. Konfor ve atlkGnet prttır. Ulu 
t.l.ç aputnmnmda mutbak banyom- -"••Yir 
le lllOataldl daire halinde ey101 nlbaye- ta .....,.. l'UIDIUUDa mektupla mira • 
tbae adar mUlait ten!t kapıcıya m8- cut. 

3163 

l'lciat. 32Z2 

klnılık - Atatilrk bulnnnda ber 
tlrıtı konforu bals kaloriferll lld oda, 
bir hol, bir taraçadan ibaret apartıman 

Kültür bakanh~ı 

Benzin abnacak 
kültür Bakanlıtmclan ı 

l - Bakanlık otomobilinin 7200 • 
~ Utreden ibaret olan bir aenellk 
~in urfiyatı açık eksiltme ıure
tltıe mDnahıaya konulmuıtur. 

2 - Bu ha.... aid prtname ba· 
~ık lnuım direktörliiiündedir. 

1 - Talihlerin yeftDi ihale olan '6. 938 puarıai ,unu 1Ut on dört· 
ı. 126 liralık teminat akçesinin ma
~ mal Alldılma yatırıldıtmı mU
ttıL'." •. :. mübula bakanlık levazım 
-.aorlqtacle ~ lmomlıyo
.. llıllracutla rı ilin olunur. (1509) 

3061 

Gümrük ve inhisarlar B. 

Ana~ - Cephesi 15 met
reden futa olacak ffatı ve lnpat vazi
yeti De potta kutulU 64 de mllracaat. 

3213 

mUnakaaa stınGnden Is sön evveline 
kadar tnhlartar Ttltt!n fabrikalar p
besine vermelld ft teldiflerlnin kabG
lönil mutazammaı Yellka almalın il
amdır. 

V - lsteldllerln puulılr için tayin 
edilen gün ,,. uatte % 7 ,5 alvenme pa 
ralariyle birlikte yukarda ..S. ıeçen ko
misyona ~elmtlerl l1h olunur. 

(2790) (1460) 2908 

Kazalar 
Demir petrel direk lltlMlk 
Mutafa K-·1 .... ~•aiıııı

den: 
Yapılacak elektriık tebeftmiz için 

milbayaa edilecek olan ve bedeli ket' 
fi "7371" lira tutan 554 adet demir 
potrel direk 20 &On aıUddetle kapalı 
zarfla münakasaya konmu9tur. 

Taliblerin prınameyi belediyemiz. 

Termograf ve Hı·grogrof den ve yahut tatanbal'da Galata'da 
Selinik bnıkaaından d8rdiltıcU katta 
mtihendl• Hasan Halenen taleb etme-

ahnacak lerl ve mtinaka• ,unu olmı 6 haziran 
Laıü.arıar Uanm Midürliiün- 938 puarteai ı&nU 1aat 16 ya bd:-r 

"- teminat mektublariyle beraber tekbf· 
ı cümell" e vermeleri 

1 - lartnameleri mucibince 13 adet terini belediye en m 
~ ile 13 adet hlırocraf pazar- ilin olunur. (3otrl / 1570) 3214 

blda •tm ılmacakar. 
il - Pazarlık l-VI-938 tarlhlne 
~ peflllllbe clail uat 14 de 
IC.batqc1a levaam ve mflbayaat ıube
IÜadekl alım komlmyonunda ,apılacık-

Mazot maden kömürü 

saire ahnacak 

lstanbul sıhl müesseseler arttırma ve eksiltme komisyonundan: 
M i k d a r ı muıMmmen fiat il. pranti E k • i 1 t m e n i n 

Cin ı i Ası Çop ltu. Sa. LL Xu. 1artnuu bedell" 91kli T • r i h i 

Ekmek 
Francala 

Vejetalin 

Xaraman 
Dağlıç 

Xuau 
Sıtır 

SUt 
Kese yofurdu 
Kilo yoprda 

Mutbah yumurtası 
Günlük yumurta 

791000 
22800 

27700 

5000 

100800 
53000 

23800 
53000 

203900 
61500 
12000 

320400 
140000 

Kuru kayııı 2100 
Kuru fuulya 9900 
Kuru f•ulya "akliye" 25000 
Nohut 23050 
Piring 50300 
Pirinç "Akliye" 45000 
Yetil mercimek 1600 
Xırmı.n mercimek 1250 
Kırmızı mercimek .. akliye" 15000 
Kuru tbilm 3150 
Kuru tızilm "aklıiye'" 7500 
Barbunya 2100 
Barbunya "akliye" 15000 
Soian 34300 
P&tatee 38400 
Patates .. Akliye" 
Bulpr 

Zeytin yafı 
eytlft 
Zeytin .. A.Jdlyen 
SalNA 
Yefil sabun 

Tereyalt 

Beyaz peynir 
Xapr peyniri 

Tu ,.ı.r 
X11me tekıer 

Ka1ıılma 
llüum Ualu 
lebrlır• 
Şehriye tJDl'tl 

Pirinç unu 

PırMa 
[.alma 

BMla 
Iapanalı: 

Barbunya 
Ane kadın faulya 
Çalı 

Bmlya 
Sn-ık domates 
Yer domatıee 
Sakız lıılbalı 
Patlıcan 

Semi.I otu 
Enpnar adet 

iyi 111 Damacana 

lteailmif odun 
Xesilmemit odun 
Manpl 1r&ntlrll 

Kok kömUril 
ltırıple ldknilril 

Ben.sin 
Petrol 

Arpa 
Saman 
Kepek 
Kuru ot 

40000 
45100 

17950 
6100 
5000 

22300 
10350 

4550 

7SOO 
3700 

64750 
4000 

1300 

lUIP 
u.o ,. 
23G50 
4300 

30150 
4300 
2875 
3500 

17050 
18150 
62350 
3900 
5300 

2500 

2311 
1150 

39500 

Z8Z5 
1500 

19500 
4000 

<l7000 
7000 
Q5Clu 

JIOOO 

963500 
31000 

37400 

8000 

120500 
75000 

31800 
63600 

239700 
91800 
HOOO 

415500 
205000 

3175 
12550 
30000 
28850 
66100 
55000 

2000 
1650 

25000 
4425 

10000 
3000 

20000 
45900 
52500 
55000 
55200 

23300 
7675 
7500 

1 28750 
15700 

10J75 
4900 

82700 
9500 

""' ' '" 
2000 

6000 

31700 
17• 
10000 
31400 
6300 

49200 
6300 
4280 
4550 

23160 
25700 
79700 
5775 
8600 

27tO 
1450 

50000 

152S 
1875 

25500 
6000 

36500 
tsoo 

1SOOO 
8000 

10 
14 50 

98 

52 

40 
47 

47 
35 

11 
5 

17 

ı 50 
4 

50 
14 
11 50 
10 
22 
20 
11 
11 
10 
20 
15 

10 50 
9 
5 

7 
6 

12 50 

55 
26 
21 
35 
21 

115 

45 
70 

27 
30 

25 
20 
25 

• 
25 

5 

' 7 

' 50 
ıs 50 
ız 

11 
20 

1 
7 50 
1 

15 
4 
7 

S30 ÇekW 
250 Çekial 

4 50 

1150 tonu 
1550 tonu 

19 
17 

5 50 
2 50 
1 50 
4 50 

1 7563 ., I04 kapalı 10.6.938 cmna saat 15 

1 2748 90 114 kapalı 10.6.938 cuma IUt 15,30 

1 sıa 10.6.938 cuma ... 15 

1-. 15.6.938 çarpmba aaat 15 

15.6.938 sarfUDba aaat 15.30 

l ıoa 44 . kapalı 17.6.938 cuma 
·- 15 

4338 23 -· lıııapab ı 7.1.938 cıaa .. t 15.30 

141 lrapab 22.1.938 ~ uat 15 

1 tOS 71 - IUt 15.IO 

1 614 19 kapalı 22.6.938 Mat 16 

1 1•. - 24.e.NI .. tıs 

1411 il - JrapQ 

2259 35 150 lrapalı 29.CS.938 pqamba UM IS 

1 110 a - 29.6.938 uat 15,31 

1 
1131 15 1.7.m ... tu 

1 7070 u 47Z L7.m ... 15,30 

439 • - 6.7.911 prpa6a uat ıs 

212 64 - açık ... 15,30 

Sıhhi milesteaelerin 1938 mali yılı U.iyaçları olbabdald f&rtname ve nll munelerl ftçlılle ebUmıe,e IDanulpmftUr. 
1 - Ebiltme Catalotlunda tıbhat ft istimal muavenet mlclilrllltl b(Gaa ında toplanan komiaJODıda yapılacaktlr. 
2 - Eblltnsenln tekil; ,Un ve ~en. tahmini flJllt~vülııat saraatl mlkdarları karplarmda ~. 
3- Kapalı zarflarla yapılacak ekaltmeler için ihale 1Utmduı bir saate vel iatekliler tıeklUi havi ft alsı mlhtlrHl aarf]armı kıomiayona vermeltd 

lbımckr. Meıktublarda tekHf olunan fiyaılarm hem yan n hem de nkamla yuılmuı lbımchr. 
4 - lartnamelerin paralı olmlları hiaalumda ıöaterUen bedelle ve diler leri parllD olarak komlqondua aJmablıtr ft aama-ter her aman glrille

bilir. 
5 - istekliler umum mUessnelerfn bGtiln ibtt19Çları için veya bir m6e11e MDla temamen ilatl)'llCI "in teklifte bulunaNlirler. 
6 - !ıteklileri• cari 1eneye aid ticaftt odur vnlbalyle 2490 sayılı kanun da JUdı bel&eleri ve muftkkat pnati malıbus veya banka mektublarmı 

kapalı zarflarmuı içerillne koJ'lll9ları lhımdır. (3027) 3174 

zot, eoo Ura kıymetli 50 ton maden k6- 18. .,. 1138 tariblode ihale edilmek 
milril 160 lira kıymetli 800 kilo maki • here bpaıı •rf mutiyle mOaab•a
ne :vatı açık eJmlltmeye. ya kotı\llmuttar. Talip çılanadıfuıdaa 

1-G-938 den 31-5-939 tarihine b • 10 huiran 1938 cuma &Onll aaat 15 de 
dar bir yıllık temizlik iflerl 600 lira pazarlıkla lbaleei tekdir etıllaittir. 
kıymetti keza apk ebiltmeye komDUt- Teıi•tın heyeti umumiyeli WrcleA ol 

tur. dutu ılbl 10054 lira 17 kuut bfifli 
Eblltme 7-1-938 ulı tbll sut 14 l&lltral ve tramformatlSr blailan ayrı 

de beledlye enc6meniııde ya~· 
Taliplerin mUracaatıan. soss diler teeiaat a:yn oldup halde paau. 

Eleklri yıpbnlD 

qc1ar llalnaiWlrlQIDdea ı 

..._. menfaatine uyıun olmak tar-
61* a1 IQinde puublda ihal..-. 
... ftrilmittlr. 
ı - Pazarı• ttdır mat mldlrıll· 

1 - lldırda :yapılmakta olan blldl- llade toplanacak koaıiayonda yapıJa. 
met konalmm 15 bbı ft din Ma .allaıt cütır. 

ilk, ki cetnan on c1o1nM lllD illa..... 1 - Kavübt ttmlaat 1331 lira 
tlna U&fttla -..ktr lnpatm bdlfe- 15 lmııı,tur. Doq&.mdald eft'ak faD-
1101aa oe 1elll bin telds ytls oa .. lds ludır: Plln, bfif ıU.Uei flat. femd 
Ura bir lmrufluk infutm lllplla llri tum.ae. muknele w projeai, baym
mıuliyle eblltmeye 1aonulcl11iu bna- dırhk ıenel prtnamul. 

tar. Karabisa Beledi~en : 
111 - laftnameler param olarak Belediye elektrik mot8rle~ln Gönm Belecli:resillll- : 

l"r illa .a.a peen pbeden ahnabflir. 1·1-938 tarihinden 31-5-939 tarihine 

ide edilebilir. Heyeti umumiyetinin 
birden veyahut Ud ıuretle ihalesinin 
tercih hakkı belediye eacOnaenine ait
tir. Talipler bet Ura muklbilinde pro-

nt bUldlmler dair•lncle lJ&a edllcllli 4 - !etekli olanlaı INaf ıa veWe
halde talip nhur ttmMllinden itbu tinden a1ımt olduldan 938 yılı J'fl 
bum tnpat 2490 ...,W an~ ek- ehliyet v••kuı 1938 ticaret odMtlft-

iV - BhUtmeJe lfdrA etmek lad- -9ar bir jlUlk lbtiylçJan .. tabmi • G&aen hr .. ınlD' Wltrik hlli9- M, W ferliti belecli,e &1aln9lnc1en IJa. 
fılaleda .._ teldif lratak>IJanm 111 ıa1111111101 .... ızooo Jd1o ma- a ID3U Uıa 41 ~ lretılf bcdellJle blHrler. tsoı-w.ns) ıue 

•lltme lran111lWIUIS ... lllCI mıdcleJe. mlbamı 1-nb olarak kômlıyôna 1Lll• 
d ...... il ............... liJılrl11e -.dan. (30104571) SlM 
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Baı ve diı ağnsı iztirablann 
en müthişidir 

En şiddetli diş ağrılarını 
dindirir 

GRiPiN 
Bütün ağTı, sızı ve 

sancılan keser 

'Eaş ağrısına, nezle, grip ve 
romatizmaya karşı 

Bilhassa müessirdir. 

İcabında günde 3 
kaıe alınabilir. 

İsmine dikkat taklitlerindeL sakınınız. 2818 

Lokanta ve Gazinocuların 

dikkatine ! 
BAŞKURT markah 

yerli mamulahmızı görmeden : ÇA

T AL, KAŞIK ve BIÇAK fakım-
larrn111 almayınız. 

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

Ankara sat" merkezi: Sümer Bank Yerli Mallar Pazarı 

Malatya Bez ve İplik Fabrikası 
'T. A. Şirketinden: 

Şirketimiz Adana Fabrikası Mamulatı: 
Kaput Bezi Fiatlan; • 
Tip Genişlik Top metre Fiatı 

2 
14 
14 

15 
85 
90 

36 
36 
36 

725,-
751,-
784,-

Ayrıca elbiselik grizet ve dikişsiz Torba siparişleri kabul edilir. 

İplik Fiatları: Paketi 

Vater Numarası .. .. .. .. .. " ,, " 

4 
6 
8 

10 
12 

.ıtiatlar fabrika teslimidir. 

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

Sipar~ler doğrudan doğruya Adana fabrikamız müdürlüğüne 

veya Ankarada Yenişchirde Atatürk alanında Şirket İdarei merke
ziyeaine yapılabilir. 

Siparişler Banka garantisi mukaıbilinde 91 gün vade verilebilir. 
856 

I~ UJIM115A llA 
CAN l-<UQTAl21~ 

.,, . . . 

ULUS 

...111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ -
§ HASAN H. öGONÇ ------- -----· - -----BAYRAK YAPIM EVİ - ---- SATIŞ YERi: ------- Mııl1'Ç&J'!ısı, Erzakambe.n No. 1/3 ------ T. C. 29/S/936 tarih 2994 sayılı TÜRK Bayrağı kanununa tama- E -- -: men uygun sabit renkli al boyalı Merino. yerli yünlü kumaştan ay : - -: yıldızı diki§Siz kendinden yapılan bayraklarımız teminatlı ve kat'- : - -E iyyen solmaz ve yağmurdan da bozulmaz. Şurası muhakkaktır ki E 

ay yıldızı kırmızı yün üzerine geliıi güzel dikilmiş bayraklardan : ---- kat kat güzel ve esaslı olarak yapılmııtır. E --- Kırmızı zemin üzerine al!metleri beyaz ve sabit modelli devlet- : ----E lerin bayraklarını tetkik ederseniz bu imal ettiğim bayraklarımızın : 
: metaneti ve cidden zarafeti bariz bir Jekilde anlaşılır. E 
: Bayrağa müteallik muhtelif siparişler kabul eder ve sür'atle : 
E yapılır. Telefon: 23723. E - -..,1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ,,. 

...11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 '"' - ----------- Sümer Blllk lıyserl Beı F•lknı Müdürlüğünden - -
EHalkın sağlam ve ucuz bez ibtiyacmı temin makaadiyle imal E 
§ etmekte olduğumuz xıv tip anahtarlı kaput fiatlan: § - ----------------

85 santimlik topu 778 kuruş 
75 santimlik topu 710 kuruş 

-------------------Satışlarımız fabrika teslimi ve peşindir. --- ----Fiatlar asgari bir balya içindir ----- -: Bu fiatlara yüzde 2 zam suretiyle bir topa kadar perakende : 
5 satıf yapılır. : - -- --- Balyalar 20 top ve 720 metredir -------- -- ---- Siparişin bedeli fabrikamıza vasıl olmadıkça ------ sipariş tediye ve sevkedilmez 644 ------
..,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,. 

HeJ f9Y9 .. llYOIVI. hM;bW f9Y bıd 1 

- ..... yor. fcılıcıe ... ,._,t 
bOlüll eınıt.>ıdokil., bv çat k6IO 

lablahıııııdcın d°'°'9 bizden ncık~. 

lıt• burada 

VALIDOL l•dadım•H retiıirl 

WAU DOLı ...... ·ta1ı1et-w 
lıaıp lıaliııde her eczanede bulııMıf. 

DIŞ TABIBl 

M. AZIZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün bas
talanm kabul ve tedavi eder. 
Adliye Sarayı yanında Sarraf 
Hakkı Apartımanı No. 1 

Cubukbarajı gazino 

müdüriyeti muhterem 

Ankara 
halkını 

Henüz resmen açılma
-·· .... 1 .... alrla 'ht>•ıah.r gerek gazinosunda, ge-
rek bahçesinde servisi 

temin edilmiş olan 

B • 
raJ 

müesseselerine davet 
eder. Birinci smıf gazi
noda yemek için tabldot 

fi atı 

120 kuruı 
Bundan batka alakart lis

tede her türlü yemekler 

Bahçede en ucuz yemek 
ve iç\i tarifesi. ... ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııl. 

E KALBİN SESt 'S 
§ Pek yakında Yeni Sinemada E ~========::::=::==:!'.'.:. - -..,ııııııııııııııııııııııııııııııııııııılr" 

_:!11111111111111111111111111111111111111~ 

§ Dr. Bôsıt Ürek ~ -- -- -E Cebeci Merkez Hastanesi E 
§ lç Hastalıkları miitehassısı E 
: Her gün hastalarını Y enite- E 
: bir Meırutiyet caddesi Ürek5 
: apartmanında saat 13 den5 
E sonra kabul eder Tel: 1694 5 
'=;ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Bütün Vekaletlerin bütün mektep

lerin ve bütün bankalann kullandığı 
yazı çoğaltma müinesi R O T O 

U L U S - 19. uncu yıl. - No.: 6045 

imtiyaz sahibi 

Nurettin Ki.mil Suner 

Umumi Neşriyatı idare eden 
Yun l~leri Müdürü 

Mümtaz Faik Fenik 

Ulus Basımevi: Ankara 

YENİ 

BU GECE 

30. s. 1l9l8 

H A s A N 
Yaran yağlı gece ve deniz kremile 

menekşe ve acıbadem 

Yağsız Kar Kremi 

ACIBADEM Y AGI 
KREMİ 

Çilleri, sivilceleri, ergenlikleri izale eder. 
İhtiyarları gençleştirir, gençleri güzelleştirir 

HASAN ismine ve markasına dikkat. 2651 

5 kalem eşya ahnacak 
Jandarma Genel Komutanlığı Ankaı-a Satın Alma Komisyonundan& 

1 - Aşağıda çeşit mikdar tahmin bedelleri yazılı eşya hizalarında göste
rilen tarihlerde eksiltme usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Şatrnameleri parasız olarak komisyondan alınabilecek bu eksiltme• 
lere girmek isteyenlerin kapalı zarf eksiltmesiyle alınacaklar için şartname· 
de yazılı belge ve teminat makbuz veya banka mektubunu muhtevi teklif 
mektublarını eksiltme saatından en geç bir saat evet komisyona vermiş ol· 
malan ve açık eksiltme ile alınacaklar için bu vesika ve teminat makbuz ve 
ya banka mektublariyle tam vaktında komisyona baş vurmaları. ('1503) 

Cins ve mikdarı Tahmin Teminat Alım usulü İhale tarih 

A. 3000 portatif çadır 
B. 6500 Matra 
C. 14000 Yün eldiven 

&.. lQQQ. T.\li..JA.. ··-· ........ 

bedeli ve gün saat 
640 K. 765. lira K. zarf 10.6.938 cuma 10 
130 K. 633.75 K. ,, 11.6. Cumartesi 10 
35 K. 367.50 K. açık 13.6. pazar tesi 10 

'\.5.Q .. K .• ~z,şo .K, • Hdl: "BMr·-· 16 
3060 

İstimlôk edilecek arsalar 
Ankara Belediyesi imar Mü.dü rlüğünden : 

Ada Parsel. Mevkii. Cinsi Sahası. Mutasarrıfı. - -------------------
Bedeli 
L. K. 

522 20 Cebeci Arsa 167,50 Abdullah Fevzi 100 50 
,, 23 ,, ,. 170 Mehmet O. Halis 102 00 
,, 24 ,, ,. 161 Arif karısı Münevver 99 00 
,, 27 ,, n 550 Abdullah Seyfi 210 00 
,, 31 ,, ,, 302,50 Kaymakam Necati 181 50 
,, 22 ,, ,, 558 Abdullah Fevzi 334 80 
Yukarda yazılı arsaların hizalarında gösterilen bedelle istimlaki tekar-

rür etmesinden ve sahiplerinin de kanuni ikametgahları meçhul olmasın
dan ve zabıta marifetiyle yapılan tahkikatla da adreslerinin tesbitine im
kin bulunamamasından dolayı 2497 No. lu kanunun 5 ci maddesine tevfi
kan yapılması lazım gelen tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan edilme· 
sinde zaruret mevcuddur. Sahiblerinin bir guna itirazları varsa kanuni 
müddeti zarfında mercii aidine müracaatları lüzumu ilan olunur. 3210 

lsr~nbu1 BeltdhJftl 
ıehirTı·yatrosu 

111111111111111 

111...111 

Jlllllll 

lSTANBUL BELEDiYESi 

Şehir tiyatrosu 
HALKEVIN'DE 

Hazım'm ani hastalığı do1ayısiy1e 

(Toka) yerine bu akşam 

Kiralık - Satıhk 
Komedi 3 Perde 

DİKKAT: saat 10 dan 18 ze kadar biletler Bankalar 
caddesinde (Orhan Terzioğlu) mağazasında ve 18 den 
sonra (Halkevinde) satılmaktadır. 3115 

SİNEMALAR HALK 

.:!'"''~ BUGÜN BU GECE - -- -- -

• 
Anna Negale ve A. Walbroock 

tarafından temsil edilen tarihi, aşki 

ve muazzam şaheser 

- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Tala Birell ve Sezar Romero tarafın

dan oynanan büyük aşk ve 
heyecan filmi 

TEHLİKELİ KADIN 

Seanslar: 2,30 - 4,30 - 6,30 gece 21 de 
Halk Matinesi 12,15 de: 

Türkiye acentaaı Emin Sait Ersan 

Tel 2686. P. K. 507 Ankara 2832 

KRALiÇE V!CTOR1A 

Gündüz: 2,45 • 4,45 - 6,45 seanslarında 
LA HABENERA 

- -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- -..,, ... ,,. KARISI ve DAKTİLOSU 
Saat 2,30 da tenziJat : Fiatlar: 40-30-20 
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Yangın, hayat, otomobil, cam 51.gorta la rı yapılır.Halil Naci Mıhcıoğlu. Telefon: 1Z30 Anafartalar cad. No. 111. Tel: Z089 

"0nyon" Ankara acentahğı 133' 


