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Sergiye gösterilen1 
Halayda 

IAk DiL 
1 T açgiyme töreninden sonr aJ 

a a anın manası meselesi 
B. Celal Bayar'ın Sergi 
gazel esine verdiği beyanat 

Cenevre, 13 (A.A.) - Anadolu A· 
jan.sının hususi muhabiri bildiriyor: 

Eksperler komitesinin dünkü toplan· 
tısında, statü müzakeresi bitmiş ve he
nüz halledilmiyen üç meseleden lisan 
meselesinin müzakeresine tekrar baş ,. 
lanmıştır. 

Dö Martel de Pariıe hareket 
ediyor 

Beyrut, 13 (A.A.) - Fransanın Su· 
riye fevkalade komiseri B. dö Martel cu
martesi günü Parise hareket edecektir. 
B. dö Martel Paris'de birkaç gün kal • 
dıktan soinra Cenevreye gidecek ve ora
da İskenderun sancağı meselesinin hal
li hakkındaki nihai görüeınelere iştirak 
eyliyecektir • 

Türk tebaıuını da tazyik ediyorlar 

Halep, 13 (Hususi) - Sancak mu • 
hafızlığına fevkalade bir sallihiyet veril
miştir. Muhafız türk tebaaları ve türk 
taraftarları hakkında takibat ve inceden 
inceye tahkikat yapılmasını emretmiş· 
tir. Bunun tatbikatından olarak türk te· 
baası ikamet tezkeresi bahanesiyle ka· 
rakollara sürüklendirilmektedir. Türk 
taraftarlarının ise fişleri yapılmıştır. 
Vakitli vakitsiz hükümet dairelerinde, 
polis ve jandarma karakollarına gelme • 
ğe mecbur tutulmu§lardır. 

Bir lranıız gazeteıinin yazdık/an 

Londra sokaklarında taç giyme tbreninin provaları yapılırken 

Enternasyonal kömür sergisinin gece görünüşü 

''Enternasyonal kömür sergisi,, gazetesinin bir muharriri, Eko~omi 
B~k~nımız B. Celal Bayardan sergi hakkında birkaç söz almak ıste
mıştır. Sayrn ~akanımızın sözlerini aşağı aynen alıyoruz: 1 • 

--:- ~umhurıyet hükümetinin ilk enternasyonal sergi m~zuu .. 0.~ 
rak nıçı~ kömürü seçtiğini ve bu sergiden neler beklediğ!n• buyu 
Başvekıl açılış nutkunda söyledi ve halkın gezmesini istedı. 

d et yalnız bü-
Halkımız, bu a.v e kle 

Lazkiye, 13 (Hususi) - İskende • 
run'da çıkan fransızca "İskenderun sa: 
dası" gazetesinde Sancak'ta resmi dilin 
yalnız türk~ değil, türkçe, fransızca ve 
arapç& olması fikri ileri sürülmektedir. 

Londrada diplomatik 
konuşmalar başladı 

Spor ve 
tv'lücadele 

yük bir tehalükle ıcabe~ eın;~a 
kalmadı. GC>6terdiği ~~ıfb ~· tC: 
lnönünün irtadındakı ısa.leh• . 

h .. . . bı'r deh acıın za ur ettıren yenı Törende 2 milyon kişi vardı 
ve mahiyetini de aldı:. .. iştirak 

Umumi beğeniş tezahurune Selanikte Atatürkün 
dünyaya geldiği ev 

Londra, 13 (A.A.) - Taç giyme töreni dolayısiyle Londraya gel
mi ıolan muhtelif devletler diplomatlariyle İngiliz devlet adamlan 
arasında konutmalar olmuştur. 

.. 19 mayıs. Büyük Şefi Samsunda gö
ruyoruz. O yıllardanberi düşünüp mey
dana getirdiği ve tatbiki için zamanını 
beklediği büyük kurtuluş planlarını 
artık yerine getirecekti. 

(Sonu 6. zncr sayfada) 

A e 

Abidelerın 
Avrupalılar osmanlr imparatorluğu. 

na bir teşhis koymuşlardı. Bu teşhis 
şu idi: koruı~n ası 

- Hasta adam. 

Hasta adam kendisini uğradığı ağır 
derdden kurtaramadı. Çünkü; kendisi 
de hastalığına inanmı~. döşeğinden 
kalkamaz olmuş, nabzını başka ellere 
vermiş, şifasını başkalarından bekle. 
rneğe başlamış, hayatını kadere teslim 
etmişti. Kendisine hasta denilen bu a
dam, fakat türk milleti değildi. Hasta 
olan osmanlr imparatorluğu idi. He
nüz 39 yaşındaki genç generali Sam. 
Sun'a ayak bastığı gün türk milletini 

~ü~ii~d?~ü. gibi hareketli, yaşamağa, 
ıstıklalı ıçın çarpışmağa hazır buldu. 
Görüşlerinde asla aldanmamıstı. Mil
letin enerjisi bütün kuvvetiyİe ayak. 
ta duruyordu. Türk milleti sıhatli, can. 
lı, bütün tarihi varlıklarına hakimdi. 
Ba husus türk milletinin hasta olmadı
ğına, onun ahsta, malı'.il imparatorluk
la zerre kadar bir münasebeti bulunma. 
~ığı~a en büyük delil bu genç genera
lın bızzat kendisiydi. Hasta, rnaneviya. 
tını kaybetmiş bir milletin içinden, 
Mustafa Kemal gibi, bir kuvvetin doğ. 
masına imkan yoktu. İmparatorluk için 
basta denilebilirdi, fakat türk milleti 
asla hasta ve aciz değild!. İşte bu sağ. 
lam malzeme ile, Mustafa Kemal bu
i'iinkü sağlam Türkiyeyi kurdu. ' Bir 
rni!~etin istiklalini elinde tutarak yaşı. 
yabılmesi için o milletin maddi ve ma
nevi sağlam olması şarttır. Manevi,ya. 
~ını kaybetmiş, maddi iktidarı aşınmış 
~nsan .yığınları daima başkalarının 
~daresı altmda kalmağa mahkumdur· 
ıar. 

19 mayıs, yani Büyük Şefin Samsu. 
na ayak bastığı günün türk gençliğinin 
lipor bayramı olarak kabul edilmiş ol
m.ası, sağlamlığın, sağlığın bir mille-
. tın istiklal ve medeni alanlarda girişe
ceği yarışlarda muvaffak olabilmesinin 
bir şart olduğunu göstermek için ol· 

(Sonu 6. ıncı sayfada) 

• • d "zel bir eser Eski abidelerrmız en gu 

Başbakanltk abidelerimizin korun • 
'le ehemiyetle alakalanmasını te-

ması ı • · 
min maksadiyle valiliklere hır ta~~ 
göndermiştir. Başbakanlığın bu tamımı· 
ni yazıyoruz: . ~ . • 

.. Her biri milli birer hazıne degerın 
de olan abidelerimizin imar ve m~haf~
zasma çalışmakla kalmayıp, . ş~hırlerın 
. da mühim nisbette ıştırak ve 
ımarma 
birçok içtimai müessesel~re y~rdım et-

kt bulunan vakıflar ıdaresı, umumi 
me e h f layık 
miifettişlerin cidden müza are ıne 

htaçtır İdarenin ıslahı ve daha 
ve mu · · k .. 

). faaliyetlerde bulunabılme u • 
semere ı . · · ·ıen 
zere gelirinin artırılması içın. gırışı 
teşebbiis ve tedbirlerin eJde edılecek ~e-
. 1 . yu·· ksek idare makamlarının gos· 
~e~ k 

kleri aliika ile mütenazır olaca • 
terece ...... d . 
tır. Vakıflar Genel Direktorluğun en ı-

d 
. 1 ri hakkında vaki olacak maru • are ış e k .. 

t e müracaatların iyi karşılanara yu· 
za v .. d'l 
rütülmesine müzaheret edilmesını ı e-

rim.,, 

Atina, 13 (A.A.) - Kıra), Cumhur 
Reisi Kemal Atatürk'ün Selanikte doğ· 
duğu evi kendilerine hediye eden Sela· 
nik belediye meclisinin bu kararını tas

dik etmiştir. 

Batba:kan, B. Baldvin Mareıal fon Blomberg'i, çek başbakanı B. 
Hodza'yı, Nahas paşayı, Kenterbori baı peskoposunu, amerikan de
legesi B. Gerard'ı ve fransız dıt bakanı B. Delbosu kabul etmiştir. Bu 
ziyaretlerin münhasıran nezaket ziyaretleri olduğu tasrih edilmekte
dir .• 

Dün gece ulusta 
çahşanlar büyük 
tehlike atlattılar 

Havagazı tesisab yapılırken 
müthiş bir patlama oldu 

Bir işçi güzünden yaralandı 
Dün gece Ulus; tamiri imkansız bir kaza ile neticelenebilecek bir 

tehlike atlattı: saat yirmiyi on geçe kurulmakta olan yeni rotatif ma· 
kinenıiz için yapılmakta olan havagazı tesisatına bir boru eklenirken, 
cereyan musl~~nun aç~k kal~ası yüzünden toplanan gaz kütlesi, ha
rici tesirler yuzu~d~n bırdenbıre ve büyük bir gürültü ile patladı. Fa
kat bereket versın ınsanca zayiat olmadı. Yalnız bir İ§çinin saçları 
kavnıldu ve yüzünden yaralandı. 

Saat yirmiyi on geçe olan bu 
patlama, gazel~ faaliyetinin en 
hararetli saatlerıne rastladığından 
yazı ve tertib heyeti tamamen va
zife başında bulunuyordu. Hadi
se· derhal itfaiyeye ve elektrik 
ti;ketine telefonla bildirildi. 

İtfaiyemiz; kendisine telefonla ha· 
her verildikten üç dakika sonra matba· 
amızın önüne gelmiş bulunuyordu. Ma. 
kineli vasıtalar için ancak harekete geç· 
me zamanı olan 3 dakika içinde imdadına 
çağınldığı yerde, birçok insanın hayatı· 
na mal olacak hadiseleri kahramanca 
önlemeyi kunılduğu gündenberi örnek 
olacak bir başarı ile yerine getiren bu 
itfaiye teşkilatının değerini dün Ulus 

(Sonu 6. ıncr sayfsda) 

İtalyanın 
Politikası 

dıs 
' 

Roma, 13 (A.A.) - Mecliste italyan 
dış politikasını anlatan Kont Ciano, ez· 
cümle demiştir ki: 

"- İtalya zecri tedbirler devresinden 
işbirliği azmi ile çıkmıştır. Fakat tari· 
hi bir realite halini alan imparatorluğun 
tanınmasının gecikmesinden dolayı te· 
accüp etmektedir. Milletler Cemiyeti 
hakkında, İtalya, ne fazla itimat ne de 
fazla doğmatizm ile bekleme halindedir. 
Milletler Cemiyeti paktında ıslahat ya • 
pılması hakkında İtalya hiç bir zaman 

(Sonu 6. ıncı sayfada) 

Dıt bakan B. Eden de marepl 
Blombergi, macar dış bakanını ve 
Mısır başbakaniyle dış bakanım 
kabul etmiştir. 

Ayrıca B Hodza fransız haıba
kam B. Delbosla da görüşmüttür. 

B. Avenol Londrada 
Londra, 13 (A.A.) - Havas ajarua 

muhabirinden : 
B. A venol, mütenekkiren buraya gel-

11iştir. Öğrenildiğine göre kendisi, taç 
giyme töreni dolayısile burada toplan -
mış olan dış bakanlar ile buyuk bir ke
tumiyet dairesinde Milletler Cemiyeti • 
nin may sonunda ve mezkur cemiyet 
asamblesinin eylUlde }apacakları toplan
tılarda Habeşistan heyetinin bulunup 
bulunmıyacağı meselesi hakkında gö
rüşmüştür. 

I 
Fılhakika Necaşi'nin delegelerinin 

bulunmalarının İtalya'nın cemiyetten 
kati surette çekilmesine ve vahim bir 
buhrana yol açmasından korkulmakta -
dır. 

B. Avenol, bu meseleleri Londrada 
bulunan bakanlarla ve bilha sa B. Eden 
ve Delbos ıle goriışmüştür. Fakat iyi 
maICımat almakta olan mahfillere göre, 
henüz bir anlaşma zemini bulunama • 
mıştır. 

Londra, 13 (Hususi) - Dün taç 

(Sonu 6. ıncı sayfada) 

1,ürk Hava I uruıııu 
Geııel l\lerkez 

toplantı ı 
Türk Hava Kunımu Genel Merkez 

kurulu, mayısın on beşinci cumaı tesi 
günü, saat on altıda, altı aylık toplan
tısını yapacaktır. Sayın üyelerin mer
kez binasında bulunmaları rica olunur. 



==== 2 ==================================================================== ULUS 

Günün içinden: 

Fuzuli kitabı 
lstanbul gazetelerinde, bir müddettir, Fuzuli hakkında ermenice 

yazılmış bir kirabın sözü geçip gidiyor. Bu mesele galiba, bir gaze· 
tecinia bu kitabı yeni keıfettiğini iddia eden bir yazısı üzerine or· 
taya çıktı. 

İlk yazılar, hfiyfik bir türk şairini bir ermeni müellifinin ince 
den inceye tetkik etmesine mukabil, bizim böyle bir e~er -.ücuda ge
tiremediğimizden şikiyet ydiyordu. Şimdiki makaleler ise kitabın di· 
limize çevrilmesi dileğindedir. 

1930senesinden beri kitaplanm arasında bulunan bu eseri,Ermeni 
Katolik Kilisesi başpapazı ikea ölen Kevork T erzibaşyan yazmıştı. 
Buııdan yedi sekiz sene önce ölümünü haber veren (Vakit) gazetesi: 
"Terzi Başyau Efendi Fuzuli hakkında büyük bir eser yazmış ve bu 
eserin ilk cildini neşretmiştir. Müteveffa, bu eserin hazırladığı ikinci 
ve üçüncü cildini neşredememiştir.,. Diyordu. 

Yine Terzibaşyan'm ölümü dolayısile yazdığı eserden bahseden 

fransızca Stanbul gazetesi diyorki : " Kendi dilinden -başka türkçe, 
arapça, farsça ve eski yunancayı iyi bilen bu zat, şair F m:uli hak
kmda uzun tetkikler yaparak bir eser yazmış ve bunda bir çokları 
tarafından iyranlı olduğu iddia olunan şairin halis Türk ırkından 
geldiğini delillerle ispat etmiştir .•. •n 

Fuzuli muharririnin hayab hakkında biraz daha malümat veren 
bu satırlardan öğreniyoruz ki Terzibaşyan Ankarada doğmuş ve · k 

tahsilini burada yapmıştır. Tilrkiyede doğup büyümüş ve bütün fey
zini bu memleketten almış bir Yatandqın, Fuzuli'nin türklüğünü 
ispat davasını da gütmüş olan 1 bu eserini dilimizde okumak 
temenniye değer. 

19 Mayıs 
19 Mayıs şenliklerine ittirik ede

cek mekteplilerimiz bugün saat IS de 
stadyomda Kültür Bakanı B. Saffet 
Arıkan ile Ankara vali n belediye 
reisi B. Nevut Tandoğaııın önünde 
umumi bir prova daha yapacaklardır. 
19 Mayıs bayramına ait program ha
zırlanmaktadır. 

Kec;iörende tertip edilen eflence 
19 Mayıs Spor ve gençlik bay

ramı münasebetile Partimiz Keçiören 
kolu tarafından Gençlik onuruna Köy 
gazinosunda saat 20 den itibaren cazlı 
güzel bir eğlence tertib edilmiştir. 

Ankara - Kayseri hatbnda 
bir bozulduk tamir edildi 

Evelkı akşama doğru yağan şid
detli yağmurlar yüzünden Ankara • 
Kayseri hattında Şef aatLi ve Çılbah 
istasyonları arasında 244 üncü kilo· 
metredeki köprüyü kuvvetli sel bas
mış ve ıki başını birden tahrib et-
mıştir. · 

Hemen ameliyat katarları gönde
rilerek hat dün saat 11,55 e kadar 
tamir edilmiş ve yol açılmıştır. 

Düzeltme 
Dünkü sayımızda altıncı sayfanın 

üçüncü sütununda Bay Celil Bayar 
kürsüde serlevhalı yazının 19 uacu 
aahnnda " elinde para kalmıya· 

cak kalamıyaeak ,, feklinde yanht çı· 
kan cimle .. elinde para kalacak,, ola
caktı. Düzeltir ve özür dileriz. 

. ·····-·················-······ ........ ·-·· .. ·· . . 
~ HAVA i . . . ............ . . . ... . ..................... . 
Hava yağışh geçti 
Dün tehrimizde han bulutlu, 

öğleden ıonra kumen yağışlı geçmiştir. 
ısı 17 derece kayıd edilmittir. 

Meteorolojı işleri genel direktör. 
lüğün en verilen malümata göre dün 
yu r un Trakya, Kocaeli ve .Ege mın
takaları açık diğer mmtakaları kapalı 

ve yer yer yağışlı geçm~tir. En çok 
yağış muğlada olmu<f ve karametreye 
19 kilogram su bırakınıştır. Dün en dü
tük uı Erzurum ve Sivaıta 4, en yük. 
sek ısı da Bodrumda 26 derece idi. 

Spor ve Hekimlik 
hak~ında konferans 

Dr. Niyazi Erzin 

An cara Halkevinden : 
S orda hekimlık ve Sporun 

nasıl bir sıhhat meselesi olduğuna 
dair Doktor Niyazi Erzin tarafın· 
dan Evimızde verilece ~ üç konfe· 
ranstan birincısi 14 5. 1937 cuma 
gıinü saat 15,30 da verilecektir. 

Bu mül m konferansa sporla 
alaka !ar ol 1nlarla gençlerimizin 
be~"m ·nal gelmeleri tavı ye olunur. 

1 

Nurettin ART AM 

Bayındırlık 
Bakanımız 
Eşkişehre giti 

Bayındırlık Bakanımı:z B. Ali Çe· 
tikkaya, teftit ve tetkiklerde bulan
mak üzere dün akşam 19,45 trenile 
Eakişehire gıtmiştir. 

Bakana hususi kalem direktörü 
ile münakalat reişi B. Kadri ve Dev
let demiryolları cer dairesi direktörü 
B. Sedat refakat etmektedir. 

Almanyadan Alacaklarınıız 
İstanbul, 13 ( Telefonla) - 6 

kişilik bir ihracatçı grupu Alm nyadan 
alacak meselesini halletmek ü:ıere 

Ankaraya hareket e~ iştir. 

Gençlik oe Spor 

Ankara stadyomunda 19 mayı~ 
günü tatbik edecekleri müşterek 

beden hareketlerine hazırlanan, kez 
ve erkek, kenç talebenin yaptıkları 
bir pro'f}(Jaa bulunduk. 

Hare/ut/er bellci biraz intizam· 
sız, belki biraz ibtidai idi, 

Fakat böyle olmasının, bugün 
için, ne ehemmiyeti var? 

Biliyoruz ki zaman geçerek İm· 
kanlarımız ço'ğaldığı,yani beden lu
biyesi öğretmenleri yeti,ib okullara 
bu iş için vasıtalar temin olunarak 
ders programlarmda da fizik· kıil· 
türe daha geniş ve mesela Fransa' 
da olduğu gibi -haftada beş saat· 
yer verildigi vakıt, çocukların 
beden terbiyesine alışkanlıkları 

artacak ve bu suretle de kendi/i. 
ğinden husule gelecek olan haTJa 
içinde, mrişterek hareketler onlara 
nefes almak, göz kırpmak, adım 
almak kadar tabii görunecektir. 

işin bu tarafı, kısaca, zaman 
v mkôn meselesidir. 

r akat, yaptıkları provalarını seg. 
rellığımiz gençlerde dıkkatimize 

çarpmış olan lıaller, arılardaki 

canlılık ve neşe, Üzerlerine aldık
ları vazifenin mesuligetini idrak 

elmiş olanlara has uakar ve cid
diyet, gözlerinde pırıldayan zekadır. 

Bu gıizel va:.ıf lara malik olan 
çocuklara her iyi şeyin öğretıle

bileceeıne oe onların da bütun 
giiçlükleri yenerek hayatda mu· 
oaf /ak olacaklarına emniyet getir
meliyir. -..N. B. 

Japonyada büyük bir düğün - -
Kiyoto'da büyük bir dü&rün yapıl -

me.k üzeredir. Düğünün büyüklüğü 

de, daha çok, bu münasebetle ödene
cek paranın büyüklüğündedir: tam 

Bugünkü 
Kamutay 

Kamutay bugün top
lanacaktır ruzname 

şudur 
Riya.et Di11tuaının Heyeti 

Umumiyeye Maraz.atı 

' 
1 - Askeri tayinat ve yem mu· 

vakkat kananuna müzeyyel 1325 nu
maralı kanunun 1 inci madde.tini de
ği§tiren 2112 sayılı kanunun Jandar
ma gedıkli erbaş ve jandarma mes
lek mektebleri talebelerine de tatbiki 
hakkındaki kanun layihasının geri 
verilmesine dair Başvekalet tezkeresi. 
Dahüi nizamname mucibince bir 

defa müzakereye tabi olan maddeler 
1 - 1936 mali yılı umumi mu

vazene9ine dahil bazı daire bütçe
lerinde değişiklik yapılmasına dair 
kanun layıhası ve Bütçe Encümeni 
mazb"tası. 

Birinci müzakeresi yapılacak 
maddeler 

1 - Türkiye Cümhuriyeti Ziraat 
Bankası Kanunu layihası ve Ziraat 
iktisat, Maliye, Bütçe ve Adlive En· 
cümenleri mazbataları, 

2 - Ecnebilerin seyahat ve ika· 
metleri hakkındaki 2 mart 1331 ta· 
rihli muvakkat kanuna müze-yyel 935 
ıayıh kanunun 1 inci maddesinin de· 
ğiştirilmesine ve bu kanuna bazı 
maddeler eklenm~ine dair kanun 
layihası ve Dahiliye, Maliye, Bütçe 
ve İktisat Encümenleri mazbatalan, 

3 - Zararlı ilaçlar gayrimeşru 

ticaretinin meni hakkında Cenene'de 
26 haziran 1936 tarihinde aktedilen 
mukavelenin tasdikine dair kanun 
layihası ve Hariciye encümeni maz· 
hatası, 

4 - Askerlik kanununun 5 inci 
maddesine bir fıkra ilavesine dair 
kanun layihası ve Milli Müdafaa 
encümeni mazbataSl. 

Kamutay Çağrıları 
Milli Müdafaa Encümeni bugun 

saat 10 da toplanacaktır. 

İç Bakanlığında emekli işleri 
iç Bakanlık Nısan 1937 ayı içınde 

17 emekli ıle 23 oksüzün tekaüt ve 
yet m mua elelerin" bitirmiş Te ken· 
dı erine maa tah is etmiştir. 

200 küsur bin türk lirası harcana -
cakhr. 

Güvey, dört milyon taraftarı olan 
bir mezhebin reisi ve yirmi yedi ya -
§ındadır. Gelin ise japon imparatoru
nun yakınlarından Prenı Sancaçu'nun 
kızı Bayan YO§ido Tokudayji'dir. 

Genç. çift, yalnız bazı buda ma • 
bedlerine, hatıra olarak 60.000 lira • 
lık yelpaze hediye edecektir. 

Hindenburgda ölenler 

Geçen ıüa yanıb barab olan Hin
denburg balonunun başına gelen bu 
felaketi i'itince yürekleri hoplamış 
olanlardan altısının heyecanı büsbü. 
tün başka olmuf olmak gerektir. Bu 
altı kişi, Hindenburg balonunda ta 
Dlflb nqanlanmış olan üç çifttir. 

Bu çiftlerden hirincisi amerikalı 
Bayan Helen Leissy, babasından he
diye olarak Hiııdenburg'1a Avrupaya 
seyahat bileti almış ,.e doktor Ecke· 
ner'in sofrasında Amerika bahriye 
subaylarından S M. Thornton'la ta
nışarak gokle deniz ara ında onunla 
nişanlanmı~tır. Kı:r.ın babası nişanlısı 

ire evi enme.sioe razı o duğundan, bu 
çift dönüş seyahatıni karı koca ola. 
rak yapmı~tır. 

İkinci çift patronu ile aeyabat 
eden bir daktilograf kızdır ki Kana
dalı zengin bir çiftçi ile tanışarak 
hemen evlenm:ştir. Kızın patronu 
Avrupaya ayak basdığı zaman dakti
loıuz kalmıştır. 

Üçüncü ev enme ise Cenub Ame
rikaıı.ı ile Avrupa arasında olmuş ve 
Riodojaneyro'lu bir banger vatandaş. 
larından bir kızla tanışıb evlennı ı· 
tir. 

Ledi Macbeth' ın şatosu 

lskoçya'da her şatonun kendine 
mahsus bir hayaleti olduğu iddıa o
lunur ve bu şatolardan en şöhretlisi 
de Chakespeare'ın tanınmış piyesin· 
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Adliyecilerimiz arasında 
Nakil, tayin ve terfiler 

Adliyecilerimiz arasındaki nakil, tayin ve terfia ait yükıek tasdikden 
g~a listenin bir kıınnmı dün Defretmiftik. Li•tenin geri kalan k11mın1 da 

'o ugün koyuyoruz : 
Kahta hakimi Haydar, Adana su1h ha
kimliğine Adana müddeiumumi muavini 
Bahaeddin, Ödemiş müddeiumumi mu· 
avinliğine Üsküdar müddeiumumi mua· 
vini Orhan, Usküdar müddeiumumi mu
avin1iğine Adana müddeiumumi muavi
ni Tevfik, Karacabey ceza hakimliğine 
Yıldız ili hakimi Esad, Gürün ceza ha· 
kim1igine Gürün asliye mahkemesi re
isi Mehmet Hulfısi, Bilecik sulh hakim
liğine Bilecik aza muavini Mustafa A
sım, Artvin ceza hakimliğine Artvin as
liye azasından İsmail Hakkı, Artvin sulh 
hakimliğine Artvin aza muavini Seyitl, 
Urfa sulh hakimligine Urfa aza muavini 
Mahmud, baş müddeiumumi muavinligi
ne Ankara hakimi Mustafa Suad, Anteb 
m""ddeiumumi muavinliğine Anteb aza 
muavini Kemal, İzmir müddeiumumi 
mu vinHgine Şarki Koçhisar ceza haki· 
mi Kemal, Ankara sulh hakimliğine An
kara muddeiumumi muavini Mustafa 
K mil, Ankara asliye azalıgına Ankara 
ha imi Mehmet Şerif. 

Gonen ceza hakimliğine Bartın müd
dei umumisi Nureddin, tsparta azalığı
na Akşehir azası Zeki, Akşehir a
zalığına Niğde sulh hakimi Hüse
yin, İzmir müddei umumiliğine İs· 
tanbul sulh hakimi Cevad, Ödemiş 
müddei umumiliğine S i i r t müddei 
umumisi İsmail, Bozdoğan müddei u
mumiliğine Çorlu müddei umumisi Rük· 
neddin, Yıldızili hakmliğine Aksa
ray muddei umumisi Mehmed, Bayın
dır hukuk hakimliğine Muş müddei u
mumisi Mehmed Said, Ankara müddei 
umumi muavinliğine Adana sulh haki· 
mi Mehmed Nevzad, Söke ceza hakim
liğine Maraş sulh hakimi Hilmi, Mene
men hukuk hakimliğine Aydın sulh 
hakimi Yusuf Ziya, Kozan azalıgına 
eski Isparta sulh bakimi Mehmed Süuri, 
Ccbelbereket azalıgına Yozğad icra me
muru İzzet, Güriin huhuk hakimli ·ne 
Gurun a tiye mahkemesi aza ı Mümtaz, 
Artvin huhkuk hakimliğine Atrvin sı 

Mu t fa Ş vket. Maraş ceza hak"m ı i
ne Maraş a lıye azası Ahmed N "mi, 

Hatırlıgormusunuz ? 
1 - Atatürlıün part lconpe

sinck büyük tarilai nutulclmını 

ne zaman okudular ? 
2 - A•lı.rlilı miiJJeti ne za. 

man azoltı/Jı ? 
3 - Şari;ye H Eolıaf V MÔ· 

letkri ne ~an lıa/Jırı/Jı 1 
4 - Clımlmri;yetin ana 70-

••• ne .zcunan yapıltlı 1 
5 - O•manlı Türlıleri Ma· 

caTİ•lanı ltangi taTilale aldılar ? 

Diınlıü suallerin cevapları 
S - Ziraat kredi kooperatif

leri kanunu ne zaman kabul edil· 
di? 

C - 1 Haz.iran 1929 Ja 
S - Yeni belediye kanunu 

ne zaman kabul edildi? 

C - 16 Ni•an 1930 Ja 
S - Aşarın kaldırılma tarihi 

nedir? 
C - 27 Şubat 1927 Je 
S - Hafta taoıli kanununun 

kabul tarihi nedir? 
C - 3 lkincikônun 1924 

S - iatanbulda ilk matbaanın 
açılışı ne zamandır ? 

C - 1728 Je 

deki Ledi Macbeth'e ait olan Glamis 
şatosudur. 

Bu şatonun bugünkü sahibi ise 

Lord Strathnıore'dir. bu zatın kızı 

olan Ledi Elisabeth Bowes - Lyon 
1920 de, York dükası Corc tarafın· 
dan, ve bu şatoda, gö ülerek beğe
nılmiş ve sevilmiştir. biraz sonra ev
i nen g nç er, iki gün evel Londra· 
da ingillere tacını gıyen altıncı Corc 
ile kr liçe Elisabeth'tir. 

Ledi M cbeth'in h yaleti, demek 
ki. zaman i e, iyil,ksever bir hayalet 

o.mut J 

Mara, su1h hakimliğine Maraş azası 

Ahmed Mümtaz, Tokad ceza hakimli
ğine Manisa ceza hakimi Naci, Ergani 
osmaniye hakimliğine Kütahya muddei 
umumi muavini Abdülvahab, Kütahya 
müddei umumi muavinliğine Çermık 
hakimi Mehmed Hüsnü. 

İstanbul hakimliğine İstanbul mud
dei umumi muavini K mil, 1 tan ul 
müddei umumi muavinlıgine b ş rnud
dei umumi mua'<ini Ahmed N reddıo, 

İstanbul ağır veza azalıgına Ur a mud· 
dei umumisi Hasan Saki, Lu ebur az 
hakimligine Kostamoni azası R fet, Kas. 
tamani azalrgma Edime aza ı 1 hmed 
Nafi, Sılivri hakimligine Sı'We 
hakimı Hüseyin, Tekirdag h 
kimli ine Tekirdağ asliye a 
ket, Tekirdağ ceza hakimli 
dag asliye azası Abdulr 
tan ceza hakimligine Elb 
zası Fahri, Edirne hukuk .,.., .. ıuu 
Edirne asliye azası Ahmed H ı, AlaJloo 
ye hukuk hakimligine Alanye a tiye a
zası Ali Rıza, Menemen sor u hakım

vekihgine Manisa sorğu bakım vekili 
Mustafa Behçet, Ankara müddei umu-
miligine Trabzon aza muavini mehmed, 
İstanbul aza mua.vinligine 1 tanbul mud• 
dei umumi muavini Ahmed Latif, Ordu 
aza muavinligine Ordu bakim mu vini 
Gevherpt, Kocaeli bakim mu vinligine 
Kütahya icra memuru Nadire, Çorlu 
müddei umumi muaviligine Kars mud-

dei umumi muavini Hakkı, Ankara miıd .. 
dei umumi muavinligine Polatlı hakim 
muavini Ayşe, Bursa hakim muavinli
ğine Denizli müddei umumi mu v nı 
Emin, Adana müddei umumi muavinli
ğine Adana müddei umumı mua ini, 
Muazzez, Çankırı aza muavınlı ine Ti
rebolu hakim muavini Kemal, Menemeıı 
hukuk hakimliğine Aydın ulh hakimi 
Yusuf Ziya, Trabzon aza mu 
Trabzon hakim muavini Fatm 

Sam un aza mu vinli n S 
muavini S briye, Mu la m u
mi muavinligine Muğla icra m uru 
Ahmed Hikmet, Tekirdağ ha m mua
vinligine Tekirdağ asliye ..a sı Huse
yin, Mersin hakim muavinligine Mersin 
asliye azası Nimetullah, Maraş hakım 
muavinliğine Maraş aza muavini Ali, 
E<lirne hakim muavinliğine Edirne a
za muavini Abdülkadir, Kocaeli müd
dei umumi muavinliğine Kocaeli icra 
memuru Bedri, Kocaeli icra memurlu-

1 
ğuna KoCA1eli hakim muavini Fatma 
Güzide, Zonguldak müddei umumi mu
avinliğine Zonguldak icra memuru 

Fahri, Şarköy sorgu hakimliğine Gerze 
sorgu hakimi Ahmed Hamdi, Anteb 
müddei umumi muavinliğine Anteb a
za muavini Kemal, İzmir aza muavinli• 
ğine İzmir müddei umuuii muavini Ab-

dul1ah, Samsun ceza hakimligine Sam· 
sun müddei umumi muavini İbrahim 
Ethem, Karama.o müddei umumi mua--

vin1iğine Artvin müddei umumisi Ali
Rıza, Nevşehir reisliğine Çorum ceza 
hakimi Ali Rrza, İkinci smrf ~dliyc mü• 
fettişliğine ücüncü sınıf adliye müfet· 

tişi Mümtaz, Tekirdağ hakimli ine Te· 
kirdag asliye reisi Hulusi, E · tan ha· 
kimligine Elbistan asliye re· ~ h d 
Şevket, Urfa hakimliğine Ur a a liye 
reisi Ali Rıza, Mersin h k"mligine Mer~ 
sin asliye reisi Mehmed Ş ki, Al n· 
ya hakimligine Alanya a 1i e r isi Ha· 
san Fikri, Tekirdağ müddei umumil i
ne Tokad ceza hakimi Salim, Temyız 

mahkemesi raportörlübünc ikinci sınıf 
adliye müfettişi Haşim, Bilecik hukuk 
hakimliğine Bilecik hakimi Murad, Ma· 
raş hakimliğine Maraş asliye rei i U
ğur, Edirne ceza hakimliğine Edirne 
hakimi Ali Rıza, Edirne hakimli ine 

Edirne asliye reisi İbrahim 11 kı, Seyi 
dişehir sorgu hakim vekilli i e B 1 ke• 
sir sorgu hakim vekili Kamil, H n sor
ğu hakim v killigine Van gu h ·m 
vekili Mustafa, Van sorgu kim vekıl-

ligine Cebelbereket sor u h im vekili 
Zulfi ·ar, Şile sorgu ha ·m v ' illi ine 
Gordes sorgu hakim vekilı I ehm d Ra· 

mis, Gerede sorgu ha im v ollı 
Yoz •at sorgu hal:im ve ıli A 
Cebelbercketsorgu h ım c l 
Anteb sorgu hakim vekili K 
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'1.lntlhidJjljl ispanya iç harbi 

r:::~;!.e!.:~ .... d.ki T oledo,Biskaya cephe er· nde 
ko :::~=t~~ay::r:~:~=~ !tna::::; yenı·den kanlı çarpışma oldu 
başlanan harekat şu bir kaç gün 
içinde had bir safhaya varmış gibi 
görünüyor. Bu harekatı idare eden Londra, 13 (Husuıi) - Hükumet· 
General Mola, taarruz başlayacağı ci kaynaklardan bildiriliyor : Hükii-
sıralarda neşrettiği bir beyanname met milisleri Argos, Toledo yolunun 
ile Bask halkını silahlarını terk et· d . 1 v devam etmekte-
meye davet etmiş, bu emrine itaat garbın a ı]er emege k d f 

dirler. Tanklar düşmanı bir aç e a 
edilmediği takdirde memleketi tahrip b tmif ve hükumet 
edeceğini bildirmişti. Bundan sonra gerilemeğe ~ec. ur -~d tle bom bardı· 

topçuları asılerı şı e 1 karadan taarruz başladı ve aynı za· H~k-ınetçi tayyare er 
nıanda Bilbao "ehrı" ve Bask sahilleri man etmiştir. u u. S Rok'daki ., de Toledo mezarlığı ıle an 
denizden abloka altına alındı. Hare- . . b bardıman etır·ıŞ-asi mevzilerını om 1 ba· 
katın istihdaf ettiği gaye kısa bir 1 • • ve nıa zeme !erdir. Asi erın ansan d" H-kü• 
zaman içinde şimalde harbe nihayet d · t ınühinı ır. u 
vermek ve orada üç fırkaya baliğ kımın an zayıa 

1 
d·t ltında olan 

met bataryaları, teh ı - ~ e beler-
olan askerleri Madrid cephesine nakl · şehre doğru asilerin butun c P d 
etmekti. Bu da enternasyonal karış· d .. t k "ye kıt'alarını a 
ınazlık hükümlerinin tatbikatına ge· den gönder ığı ~ vı d" Hükuınetçi· 

bombardıman etnıışler ır. d • 
çildikten sonra Franko kuvvetlerinin d ı ı tarafın an çı lerin merkez or u ar . tının 
azalmakta olduğuna delil olarak kabul . d d.. anın zayıa 
edilebilir. karılan teblığ e, uşın kt dir Gü· 

Harekat ilk günlerde iyi inkişaf 
etti, sonra baskhlar mukabil taar
ruu geçtiler. Bu hareket te eyi inki
şaf etti. Fakat ıon bir kaç ııün için 
de harp talii yine Franko kuvvetle· 
rine teve~cüh etmiş gibi görünüyor. 
Bir ay kadar evel taarruz başla· 
dığı zaman en büyük tehlike denizden 
abloka altına alınan Bilbao'nun aç· 
lıktan teslim olması idi. Bu tehlike 
artık bertaraf edilmiştir. Çünkü İn· 
giliz donanması, sahile üç mil ka
lıncaya kadar gıda maddelerini ta· 
şıyan gemileri muhafaza etmektedir 
Buraya geldikten sonra da ge -
nıiler sahildeki topların himayesi 
altında Bilbao'ya gitmektedirler. Di· 
ğer taraftan Bilbao şehrindeki ka
dınluın ve çocukların da tahliyeıine 
başlanmıştır. 

Franko kuvvetleri, Bask halkım 
tethiş etmek için bazı şehirleri tay· 
yare ile bombardıman etmiş ve yak
nııştır. Gerek İngiltere dodanmasının 
ablokaya rağmen İngiliz ticaret ge
nıilerine yardım etmeleri, gerek tay
yare bombardımanı üzerine İngiliz 
~az~telerinde çıkan şiddetli y~zılar, 
İngılterenin franko hükumeti, ltalya 

Ve Almanya ile arasını açmıştır. is
panyada Bask taraflarındaki taarruz 
başladı\(tan sonra çıkan Enternasyo
nal ihtilaflar şöyle hulasa edilebilir: 

1 - Evvela İngilterenin abloka
y~ ra~men İngiliz ticaret gemilerini 
hıınaye etmesini Franko protesto et
nıiştir. 

2 - İngiliz gazeteleri, Guernica 
şehrinin Alman tayyareleri tarafından 
bombardıman edildiğini yazdıkları için 
İngiliz gazetelerile Alman gazeteleri 
arasında bir polemik başlamıştır. 

3 - Bask cephesinde döğüşen 
İtalyan kıtatının hezimete uğradıkla
rı hakkındaki haberlerden ltalya 
hükumeti alınarak Londradaki İtalyan 
gazete muhabirlerini geri çağırttır· 
mıştır. 

4 - Diğer taraftan tayyare ile 
bombardımanın menedilmesi hak
kında İngiltere tarafından karışmaz· 
lık komısyonunda yapılan bir teklifİ 
Almanya kabul etmediği için İngiliz 
Alman münasebetleri azcık gergin

leşmiştir. 

Görülüyorki Bask taraflarında 

karadan denizden ve havadan yapı· 

lan harp siyasi vaziyeti bayii karış· 

tırmıştır. Bu defaki karışıklığın dik

kate şayan olan tarafı da şudurki ih

tilaf bir taraftan franko ve iki ha· 

misi, diğer taraftanda İngiıtere 
arasındadır. Bundan evel, ihtilaflar 
daima bir taraftan Fransa Rusya, 

diğer taraftan da İtalya ve Almanya 
arasında tebarüz eder ve İngitere de 

bir nevi hakemlik rolünü ifa ederdi . 

Askeri harekata gelince; hükô· 
metin iyice sıkışık vaziyette bulun· 
duğu meydanda olmakla beraber, 
Bilbao'nun akıbeti, kapılarında taar· 
ruzu durdurmaya muvaffak olan 
M adrid gibi mi yoksa düşmanın eli
ne düşen ma.aga gibi mi olacağı 
kesdirilemez. Maamafih şu muhakkak
tır 'ti ne biri, ne de diğeri harbi ni· 
hayt:ı..endirmez. A. ş· ESMER 

400 kişi olduğu bi1dirilın:-:~ m~tçiler 
ipüzkoo bölgesinde de d~ u k rok __ k ·at ver ırere T 

asilere buyu z~r_ı 1 t · !erdir. 
mühim bir mevkı ışga e ınış 

Asilere göre . . . or • 

A 
. k klardan bildırılıy . . 

sı ayna heıunde 
Hükümetçileri Tol.edo. ::r alnıak 
kayb ettikleri mevzılerı gk dilerine 

ki t ruzlar en 
için yaptı arı aar - k-rtülnıüş 
ağır zayiat verdirile~ek pu•tt: ilerle

. .. ··ı · bafıf ıure ve aıı oncu erı b' . · bildir-. . H . uha ırınıo 
mışlerdır. avaa m . . . aldaş• 
diğine göre asiler ~1~';!erı;00;8 şid
masına müsaade ettık . açarak 
detli bir mitralyöz ateşı b" nıeı:· 

-deta ır 
muharebe meydanını a 
bahaya çevirmişlerdir .• 

Bask cephesınde . d 
B k cephesın e 

Hükumetçiler as ~ zayıat 
• . b t zunu agır 

asılerın ef aarru .. b·Jdı'rıniş· 
- tt .. klerını 1 

verdirerek püskur u ivarını 
!erdir. Asi tayyareler Bilba~ tic Alb 

d etoıış r. 
yeniden bom bar ı1?an , u bornbardı. 
asi tayyaresi de Bılbao Y d yan· 
man etmiş ve benzin deposun a 

gın çıkarmıştır. d r.1na 
Ü 

. · · yaz ıı; manite gazetesının . . . 
göre, Bilbaoya yiyecek gönderihnd'81 ıçı~ 
F . . . t rafın an ya 
ransız ıaşe komıteın a 130.000 

pılan yardım şimdiye kadar 
frangı bulmuştur. . d 

b .. J,,.esın e 
Asilerin Guernika 0 6 "ki 

h . . · • al etb e· mu telıf bakım tepelerı ışg k 
rini, üç haftadanberi ilk defa olara 
harbe iştirak eden hükünıetçi tay~a
relerin hiç bir netice elde edeınedık· 
!erini, hükümetçilerin Rigoitia bölge
sindeki kasabaları bir çok barb ~~1-
zemesi bırakarak boşalttıklarını bildı_: 
mekte, Santander cephesinde de hu· 
kümetçilerin bir taarruzunun bunl~ra 
705 ölü verdirilmek suretile püskur• 
tüldüğünü ilave etmektedir. . 

Asiler nezdindeki Havas nıubab~
ri de Asilerin Guernikada vaziyetle~ı
ni düzelttiklerini, Asi tayyarelerın 
dün fevkalade taaliyette bulundukla· 
rını ve Franko kuvvetlerinin Bilbao 
nun son müdafaa hattına kadar gel· 
diklerini, buna karşı da bask mi~s~
rinin hala mukavemette bulun u -
!arını bildirmektedir· 

Paris - dün gece jandar~a 
muhtelif milletJere mensu~ olu: gı;; 
lice İspanyaya geçmek ısteye 

k. · · yakalamıştır. Cebelüttarık -
ışıyı basta· 

nufusun fazlalığı ve salgın 
• b" teb· 

lık tehlikesi dolayisile resoıı ırf 
d k" span· 

il.,.. ne"rolunarak bura a ı 
5 ., • r umu 

yollara şehri terk etoıeları u\ 
bildirilmiştir. Bununla beraber ası ere 

hükümetçilere meyilli olanJarın 
veya • . • ted· 
istedikleri yerlere sevklerı ıçın 
bir alınmıştır. 

1 k komitesi 
Londra - Karışmaz ı 

h b. inııanileş-. toplanarak ar ın 
yarın . · .. agırıl· 
tirilmesi ve gönüllülerıo gerı ., 
ması işlerini konuşacaktır. 

Bitik'li B. Caferi kaybettik. 
Ankaranın Bitik kamunu . partı 

ba kanı ve umumi nıeclis üyesı Bay 
C ~e kısa bir hastalıktan sonra y~t-

a r - haıtanesinde öloıüştur. 
tığı numune · 1 

. ·ıayet ve parti başkan ığı 
Genazesı vı k" ~ 

f d D Sanıimi bir törenle oyu
tara ın a ·ı . t• B Cafer vatanına 
ne gönderı mış ır. . b" k • 
ve artisıne candan bağlı ı~ a~ ~ 

p Öl" . l lı.ederleoen aılesının 
daştı. umıy e • 

t
. kadaşlarının acılarını pay 

ve par ı ar 
laşırız. 

Bilbao önilnde demirli bulunan 

8. Göring gene 
Italya'ya gidiyor 

Herlin, 13 ( A. A. ) - Avusturya 
gazeteleri bazı yabancı ajansla~ın~a~ 

"ktibas ettikleri veçhile cınuartesı gunu l •. 
italyaya hususi bir Alman trenının 
gideceğini yazmışladardır. . . 

Bu habere bir takım polıbk kom· 
bine:ı.onlar atfolunuıutlur. Halbuki 
ııalabiyetli mahfillerden alıoan malu· 
mata göre mevzuu bahiı olan şey 
göringin hususi ma~s~dl~ ve . kısa 
bir müddet için venedıği zıyaretınden 
ibarettir. 

Paris büyük elçimiz 
Türk binicileri şe.-efine 

bir ziyafet verdi 
paris: 13 lA. A.) - Paris büyük 

elçisi Suat Davazla refikası bugün 
enternasyonal binicilik yarışlarma 
J(ltirak eden boyetirniz azasına bini
cilerimizle bazı Fransız subayları
na bUyilk bir ziyafet ~ermiştir. zi
yafeti .Bav an . İsru~.t .. ınönü. ayrıca 
ereflendirmiştır . .Buyuk elçı yeme

! .0 sonunda bir nutuk söyllyerek 
gık az milletlerin iştirak edebildiği 
~: enıernasyona_I yarışl.~rda binici
ıermizin göster~ıkl~ri yuksek meh_a: 
roti tebiırliz ettırmış ve heyet reısı 
general Tanerle heyet azasını ve 
. . "lerı· ayrı ayrı kutlamıştır· 

bıntCI 

~iŞ HABERLER l 
. r _ .t:ndıistrıyel teşkilat ko-

Pıtbıbu g . .k. b .... k f b 
. ilan etınış ve ı ı uyu a • 

itesı grev 
JD • • • de greve iştirak etmıştır. 
rika ışçısı 

_ Vilnada yeniden 15 ko-
VarşoYa . . . 

M • l tevkif edılmıştır. 
munıs f'll N' _ Salahiyetli mah ı er ı · 

Roına . h b" . . 1 
K 

'ki aazetesı mu a ırının ya an 
ı ronı o . 1 yu · diği için polısçe talyadan çık· 

haber vder et edildiğini haber veriyorlar. 
maya av . . . . . 

. Eko do Parı, Parıs sergısı · 
Parıs - .h. '14 1 ak • çılış tarı ı mayıs o ar 

in resnıı a lk 2 n . d"lmişse de ha a 5 mayısta a· 
tesbıt c 1 muhakkak olmadığını bildi
çılacağının 

riyor. . Ekselsiyor, b i r Ustaşinin 
Parııı - . . 

k 1 dıx-ını tekzıb edıyor. 
ya a an .s 

B la~_ Cinayet mahkemesı ye-
.d r:;ş papaıı ahlaksızlık suçundan 

nı en 
mahkum etmiştir· 

T
. 

0 
_ Arnavutluk ajansı peçenin 

ıra ·· ı 11 .rr 
ld 1 asının aksu ame er y a p t ı ı; ı 

ka ınm . 
kk 

daki şayiaları tekzıb etmekte ve 
ha ın . ı· b" d k 

D Ç
ok elverış ı ır tarz a arşı-

kanunu . 
}andığını bildirmektedır. 

L dra - Amiral Sir Brian Barket 

T 
?sn ,,.azetesine yazdığı bir mektup. 

aymı o . 
ta lngilterenin ~!manya ile anlaşmasını 
ileri sürınektedır. 

Varıova - Mareş~ !il~ud~kini~ ~
Jümünün ikinci yıldonumu dun butün 
Lehistanda törenle anılmıştır' Matem 

M "nu"n en dikkate değer dakikası, gunu _ . 
bütün Lehistanda yapılan uç dakıkalık 
sükut olınuştur. 

bir ingiliz harb gemisi 

lrlindada 
Vaziyet 

Bir heykele bomba 
atıldı 

Dublin, 12 ( A. A ) - ikinci 
Corc'uo at üzerindeki heykeli bu 
sabah bir bomba ile tahrib edil-
miştir. 

Bu heykel, 1928 senesinde de 
gene bir bomba ile hasara uğratıl· 
mış idi. 

Royter ajansının dublin muha· 
birine göre, ikinci corc'un heykeline 
karşı bu sabah yapılmış olan teca
üzüm bir İngiliz kralının ırlanda 
kralı olarak taç giymesini protesto 
için nasyonalistlerin yapmak tasav
vurunda bulunmuş oldukları nüma
yışın yasak edilmesin karşt bir 
mukabele bilmisil teşkil etmektedir. 

Şehirde sükun büküm sürmekte. 
dir. Dün taç giyme mirasimi aley· 
hinde yapılmış olan metinglere pek 
az kişi iştikak etmiştir~ Hiç bir ha· 
dişe çıkmamıştır. 

Macar Dış bakanımn İtalyan 
gazetesine beyanatı 

Milano, 13 ( A. A. ) - Korriere 
Dillasera gazetesi, Macar Dış bakanı 
B. kanya'nın verdiği bir mülakatı 
neşretmektedir. · 

B. kanya, İtalyan - Yugoslav an
laşmasının bir Macar Yugoslav an· 
!aşmasına mukaddime olduğunu 

sonra diyor ki : 
Mevcut münasebetler çerçivesi 

içinde ve malum ihtirazi kayıtlarla 
Macaristan ekonomik ve icabında 
politik sahada diğer devletlerle İf 

birliğine hazırdır. 
B. fon Noyrat'ın Roma'ya yaptığı 

ziyarete gelince, Almanya ve İtalya
nm meıut bir anlaşma ve hüsnü ni
yet örneği vermiş olduklarını kay
detmek icabeder. Macaristan bu iki 
büyük devletin dostane iş birliğinden 
Tuna havzasında hakkaniyetli bir 
tesviye sureti için meıut neticeJer 
söyledikten beklemektedir. 

İtalya kral ve kraliçesinin Buda
peşte'yi ziyaretleri İtalya - Macaris
tan arasındaki sıkı iş birliğinin teza
hürü olacaktır. Bu ziyaret esnasında 
iki memleket Dış bakanları vaziyeti 
derin bir surette tetkik fır.atını bu· 
lacaklardır. 

Tınaz makineleri 
tetkikleri 

Yurdun türlü yerlerinde kurula. 
cak zirai kombineler için ahnması 
kararla1an tınaz makineleri etrafında 
incelemeler yapmak üzere Bulgaristan 
ve Roınanyaya bir ziraat heyetimiıin 
gideceğini yazmıştık. Ziraat Bakanlığ'ı 
özel kalem direktörü B. Servet Şe
fikın reisliğindeki bu heyet bu akşanı 
bulgariıtana hareket edecektir. 

Tan gazetesinde şu fıkrayı okuyo· 
ruz: Halkevleri bizde halka doğru in
meğe çalışan ilk içtimai teşekküldür. 
Şimdiye kadarki teşekküller tepede 
kalıyor, halkın dertleri, ihtiyaç • 
larile alakadar olmıyordu. Halk 
da onları yabancı telakki ediyor, 
sokulmıyordu. Halkev!eri tepe
de kalmak ıstemiyor, halkı içine 
almak istiyor. bunun için Halkevleri 
içinde ayrı ayrı birçok teşkilat yapı• 
lıyor, faaliyetler sarfediliyor. Bazı 

yerlerde muvaffak olunuyor, baza 
yerlerde olunamıyor. Sebebi basit ı 
bazı yerlerde takib edilt>n metodlar 
iyidir, bazı yerlerde değildir. 

Altı aydan beri lneboluda yaıı· 
yan (biz Ün yede biJıyoruzJ arkadaşı· 
mız Vala Nurettin, orada halkevinde 
çalışıyor. Kendisince halkı alakadar 
edecek basit bir piyes hazırlamıf. 
Halkevi temsil kolu vasıtasile bu pi· 
yesi sahneye koydurmuş. Piyeı oy
nanmış. fakat seyre gelenler, memur 
ve şehrin az çok okumuş sınıfı. Halk 
alaka göstermiş. 

O vl'kit Veli düşünmüş: 
- Halk bize gelmiyorsa, biz hal

ka gideriz, demiş. 
Köylülerin de şehre indiği bir 

Pazar günü, tem~il kolunu alm1f. Da
vul zurna ile çarşılarda dolaşarak 
halka pazar ortasında oyun oynana· 
nacağı ilan edilmiş. Ve gelib pazana 
orta yerinde, dekorsuz ve aahneais 
bir şeklide, tıpkı orta oyunu oynar 
gibi, piyeı oynamağa başlamıştır. Bü· 
tün pazar balkı ahş verişini, işini, 
gücünü bırakmıf, oyuncuları ıeyr• 

gelmiş •. Halk oyunu o kadar beğe•· 
miş, o kadar alkışlamış ki, lnebola 
( Ünye okuyun ) bu temsilleri sık aık 
vermeğe başlamıştır. Demek ki metod 
meselesi. 

Halka inmesini bilir1ek, halka gi· 
dersek onu alakadar etmenin yoluna 
bulabiliriz. Fakat tt:pede kaldıkça. 
onun bize gelmesini bekledikçe mu
vaffakiyetimiz daima yarıda kalmağa 
mahkumdur. 

TİYATRO VE KONUŞMAK 
Cumhuriyet'te Peyami Safa, iı

tanbul radyosunda dinleJiği bir kon
feransın baştan aşağı didion hatala
riyle dolu olduğu için c.ın sıktığını 

söyliyerek diyor ki: 
"Bu kusur ne sade.:e lıtanbul 

radyosuna, ne de hatta konferansçı· 
nın kendisine aiddir. Tiyalroau inki
şaf etmemiş, trupları ve temsilleri 
az olan bir memlekette söylemek u· 
nah bu iptidai halinde katır. İstan· 
bula ecnebi sahne artistleı inin gel
mesi, yalnız tiyatromuzun değil, bu 
sanatkarların dilinden anhyabilecek 
bütün vatandaşlarda hitabet kabili
yetinin inkişafı bakımından da çok 
faydalı olur. 

Konuşmak sanatı tiyatro sanah· 
nın küçülmüşüdür ve en buyük hi
tabet hocalarımız aktörlerdir. Ecnebi 
sahne artistlerinin Türkiyeye ayak 
atmalarım güçleştiren engeller, mii
ne vverlerimizin ve onlardan ıiuyet 

yoliyle halkımızın en kuvvetli iopd 
ve hitabet örneklerinden mahrum 
kalmasına da sebeb oluyor. 

Sahneleri konuşmayan memle

ketlerde hatibler kekelemeye ve ba
tib olmayanlarda, ekseriya, susma
ya ınahkümdurlar. Söz sÖ)'lcmeoia 
tiyatro sanatına dahil bir sanat ol· 
duğunu henüz bilmedig imiz için bü
tün memlekette bir tek sahn' ile kal
maktan şikayetimiz yoktur ve dışa
rıdan gelecek sanatkarlara gösteril
mesi lazım gden kolaylığın bi:ıe ne 
neviden bir terbiye hazırlayabilece
ğini de hala anlamış degıliz. 

BOŞANMAYI KOLAYLAŞTIR· 
MALIMI? 

Kurun g azelesi boşanm.ı. davala
ra hususundaki kanuni menuahmıx 

hakkında hukukçularımız araıında bir 
anket açmış. Bay Haydar Rifat: "Ge
çinemediklerini söyliyerek her iki.i
de ayrılmak talebinde bulunan kan 
kocayt üç aylık bir mühletten ıonra 
mahkeme kararile ayırmanın doğru 

olacağını " söylüyor. Hukukçularda• 
Bay Ali Haydar da: " karı kocaoıa 

geçineınediklerini noter huzurunda 
tesbit ettikten sonra bir mühlet ve
rilmesi, tekrar müracaat halinde, ta· 
bide ve tahkikata lüzum görülmedea 
ayrılmaya karar verilm.:si " lehinde 
fikir beyan ediyor. 
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("""-~-~~--a_b_a"_~_-.-_-~_a_s .• _"_da_o~k•ar•m·z) / Bir Ameikahya göre 
Hayvanların zekaAvrupa siyasetsizdir 

Herkes karşısındakinin pusulasına göre istikamet 

ve d i ray et 1 eri t;::::::;:~::~::.~rt:ğ~.:~~c~~~1~:.~::1~~: 
M asallar ve hikayelerle beslenmiş 

olan içimizden birçokları umumi
yetle arslan ve kaplanlann cesur, eşek-
lerin budala, domuzların pis ve tavpn
ların korkak olduğunu sanrrlar. Bu gö
rüş doğru değildir.,, 

Profesör E. Manteyfel "hayvanla -
rın terbiyesi,, başlıklı makalelerinden 
birinde böyle söylüyordu. 

Hayvanların hararetli bir dostu olan 
ibu ilim bu yakınlarda ••tabiatçınm hi
kayeleri,, adını taşıyan bir kitab neş -
retmiştir. Aşağıdaki enteresan müşa -
bedeler bu kitabtan alınmıştır. 

Profesör Manteyfel "hayat çölde 
bile enteresandır,, diyor ve kitabının 

her satırı bunu belagatle isbat ediyor. 

Hayvanlarda zeka var mıdır? 

E kseriya profesör· şöyle bir suale 
muhatab olmaktadır: "Hayvan -

larda zeka var mıdır?.,, 
- Hayır, cevabını vermektedir, hay

vanlarm bütün hareketleri, hayat mü -
cadelesinin kendilerine aşılamış oldu -
ğu insiyakların idaresindedir. 

Profesör bu iddiasını isbat için şu 

misali zikretmektedir: Bir antilop sü
rüsü uzun zamandanberi tel kafesle sa
rılı bir yerde yaşıyordu İlk önceleri, 
antil<ıplar bu tel kafesten geçmek için 
çok çalıştılar, fakat sonradan kaderle -
rine rıza gösterdiler. O zaman kafes 
kaldırıldı. Ve bir tek antilop bile kafe
sin bulunduğu hattı aşmayı bir türlü 
makta ve hayvan ölmektedir. İ.şte buna 
yaptıkları gayretlerin boşa çıkması ne
ticesi husule gelmiş olan bir insiyakın 

tesiriydi bu ! 

Jimnastik. 

S erbest hayvanlara has olan uç -
mak, atlamak ve diğer hareketle

ri yapamadığı takdirde bunların uzuv
ları bu hareketsizlikten müteessir ol -
makta ve hayvan ölmektedri. İşte buna 
dair bir misal: küçük bir kafeste mu
hafaza edilen bir tavşan açık bir yerde 
serbest bırakıldı. Henüz bir iki sıçra -
yış yapmıştı ki hayvan düştü. Ölmüş -

tü. Otopsi neticesinde tavşanın bir kalb 

paralizisinden öldüğü anlaşıldı. Aynı 

şartlar içinde bulundurulan bir bülbül 

de bu akıbete uğradı. İlk ötüşünde kuv

vetli bir kan gtlmesinden öldü. 

Haksız §Öhretler 

"" oskova hayvanlar parkında bir 
keçi yavrusu yanlışlıkla Usuri' 

kaplanlarının bulunduğu yere girmiş 

bulundu. Bu kaplanlar böyle bir hay -
vanı hiç görmemişle"rdi ve müthiş bir 
korkuya kapıldılar. Anasını anyan keçi 
yavrusu, emniyetle onlara doğru ilerle
diği zaman, kaplanlar korkuyla gerile· 
diler ve dıvara day c-.narak iki ayakla
n üzerine doğruldular, korkudan göz -
lerini kapayarak böğürmeye, keçi yav
rusuna karşı kendilerini müdafaa için 
ön pençelerini ileriye doğru sallamaya 
bas.ladxlar. Kaplanlardan birinin pen -
çesinin tesadüfi bir darbesi keçi yavru
sunu öldiirdü, fakat hayvancı ğın ölüsü 
de bu müthiş canavarları son derece 
korkutmakta devam etti. 

Birçok avcılar da, bir kartala karşı 

kendisini müdafaa için tavşanın sırtüs 

tü yere yattığını, ve ard ayaklarının 

sivri tırnaklariyle yırtıcı kuşun göğsü· 

nü paralıyarak onu kaçırdığını gör -

müşlerdir. 

Bu misallerden sonra bir 

tavşan gibi korkak olduğu 

yersiz bulmaz mısınız? 

insanın 

teşbihini 

İyi bir bakıma mazhar olan domuz 

yetiştirici çiftliklerde domuzların pis 

olduğunu kimse iddia edemez. Bilakis 

herkes bilir ki bu, hayvanların en temiz

lerinden biridir. Domuzlar yıkanmasını 

5everler. Önlerinde temiz bir su yerine 
ancak bir bataklrk bulup temizlenecek 
yerde kirlenirlerse kabahat onlarda mı
dır? 

Ta',iat değ:ştirilebilir mi? 
1--i ayvanların yetiştirilmesi husu • 

~unda t abiat kanunlarının değiş -
t'· ·· -- ··;c:C,:)ni idd ia edenlerin yanıl -
dık:~nnz ·sı..ıat iç:n Proiesör Manteyfel 

Bir alim hayvanlara dair 
meraklı hikayeler anlatıyor 

Jurnal dö 
Mosku'dan 

şu tecrübeyi yapmıştır. 
Moskova hayvanlar bahçesinde hu

susi bir yer ayırarak buraya iki kurd 
yavrusu, bir ayı yavrusu, üç küçük sin
cap, altı arslan ve altı tilki yavrusu ko
nuldu. Bu hayvanlar büyüyünce birbir
lerini yiyeceklerdir, denfüyordu. 

Fakat bu tahmin doğru çıkmadı, 

hayvanlar daima dostça geçindiler. Bun
ların içinde en fazla otoriteyi bir kü -
çük dişi arslan kazanmıştı, ayı bile ona 
itaat ediyordu. Sincablar da bu kuvvet
li hayvanlar arasında serbestçe dolaşı -
yorlardı. 

Hayvanlar bahçesinde sıçan yeti§ -
tiren kedilerin macerası daha da merak
lıdır. Burada da tabiat mağlUb olmuş -
tur. 

Kitabta birçok kurd hikayeleri var
dır. Bunları okudukten sonra şöyle bir 
neticeye varılmaktadır: kurdları imha 
etmek lazımdır. 

İstatistikler bize öğretiyor ki ihti -
lalden önceki Rusyada her senel.200.000 
baş hayvan kurdlara yem oluyordu. Bu 
rakama kurdların daha fazla zarar ver
diği vahşi hayavnlarm mikdarı dahil 
değildir. Bugün kurdlar biraz azalmış
tır. Fakat gene de hayvanlığa mühim 
zararlarda bulunmakta devam ediyor -
lar. 

Sığın geyiği ehlile§tiriliyor 

B ir kaç yıl önce genç biyologlar 
çok enteresan bir şey yaptdar. 

Hayvanlar bahçesine getirilmiş olan iki 
küçük sığın geyiğini bakmaya memur 
edilmişlerdir. Çocukları küçük sığınlarr 
dolaştınrlarken onları koşulmıya alıştır· 

dılar. Bu teşebbüsün muvaffakiyetle 
neticelenmesi birçok kimseleri bu tale
beleri taklide sevketti ve bu az masraf
lı ve kuvvetli hayvan ehlileştirilmeye 

baş.ladı. Geçen sene Karelya'da Piyet -
rozero köyü kolkozluları köpekler ta -
rafmdan kovalanan küçük bir sığını 

kurtardılar. Karelya cumhuriyetinin 
Ziraat Bakanlığının müsaadesiyle, kü
çük sığın bir ev bekçisine verilerek eh
lileştirildi. Bu sene sxğınları ehlileş -
tirmek işi daha geni§ ölçüde tatbik t. !i
lecektir. Bir sovhozda sekiz on sığm 

küçükten itibaren koşum hayvanları C"i
bi yetiştirilecektir. Bu hayvan cınsi 

dünya yüzünden kalkmak üzereydi, eh
lileştirilmesi sayesinde bu faydalı hay
vanların mikdarı çoğalacaktır. 

Kuluçka makinesinde bir hadise 

B irkaç yıl önce, bir kümes hayvan
ları çiftliğinde, şöyle bir tezad

lı halle karşılaşıldı: kuluçka makine -
lerinde civciv yetiştirilmesi işi yolun 

da gitmiyordu. Çiftlik müdürü bu ma

kinelerden bir tanesini bizzat müşahe

de altına aldı ve di ğerlerini de piyoni

yelere terketti. Kendisi yumurtalardan 

civ civ çrkıp çıkmadığını anlamak için 

makineyi hiç açmıyordu. Halbuki da -

ha meraklı olan piyoniyeler, müdürün 

emirlerine rağmen, arada sırada kendi 

makinelerini açıp muayeneden geri 

kalmıyorlardı. Tecrübe sonunda beklen 

medik bir netice görüldü: Direktörün 

makinesindeki yumurtalardan civ civ 

çıkmadı, halbuki piyoniyelerin makine

lerindeki yumurtalardan sağlam civciv

ler çıktı. Bir türlü bu hadisenin sebe -

bini anlıyamadığı için hayrette kalan 

müdüre Profesör Manteyfel anlattı ki, 

arasıra yumurtaları, makinenin kapa -
ğını açarak havalandırmak faydalıdır 

ve kendi takib ettiği sıkı rejim, tecrü -

benin muvaffakiyetsizlikle 
mesine sebebiyet vermiştir. 

Baııka bir hadiu: 

neticelen-

P rofesör bir kuluçka makinesi hi
kayesi daha anlatıyor: "Bir defa. 

genç biyologlardan bir grup ve ben, i
çine em gün önce devekuşu yumurta • 
lan konulmuş olan bir kuluçka maki -
nesini teftişe gittik. Küçük yavrular i
kı giın s.:>nra yumurtalarını kıracaklar
dı. ŞimJ.i.:ien teneffüsleri işitiliyordu. 

Yumur~alar• makineden çıkardık ve bir 
masa üz~rine koyduk. Yumurtalar ha -
fif bir ürperişle yerlerinde durı:yorlar
d ı. O zaman, erkek deve kuşunun teh
like haykmş,ını taklid ederek br ..• r ... r .... 
diye bağırdım, derhal ywnurtalar kı -
mıldadılar ve yuvarlanmaya başladılar. 

Çocuklar bana soruyorlardı: - Bu 
nasıl ~y? Küçük devekuşlan makine
de yetiştiler, büyüklerinin haylmmala
rım hiç işitmi11 değillerdir. 

- Bütün mesele de burada ya, de -
dim. Ana ve babalarının tehlike haykı
rışlarını işitince, kuşlar kendilerini 
saklamak için istical ederler. Daha ev
velce bir yırtıcı ku~un pe'."'çeleri altın
da kaldıkları ve tecrübeli olduklan için 
böyle hareket ediyor değillerdir. Sade
ce zoolojik bir insiyak mevzuu bahis -
tir. Ve bu insiyak ırsi bir surette inti • 
kal eder. Tecrübemiz, daha yumurta -
dan çıkmamış olan yavrularm bile aynı 
insiyaka uyarak hareket ettiklerini is -
bat etmişti. 

Şehrin beklenmedik sakinleri 

B ir gece polisi hayvanlar parkına 
telefon etti: 

- Bir caddede bir tilki görüldü. Si

zin hayvanlarınızdan biri olmasın? 
Hayır, bu bizim tilkilerden değildi. 

Vahşi hayvanların başşehrin sokakla -
rında dolaşmaları nadir bir hadise de -
ğildir. Moskova ve diğer şehirlerde, 

ya~ayan kürklü hayvanlar çoktur. Sa
bah erkenden sokaklarda dolaşılırsa 

bazan tilki, sansar, gelincik izlerine te
sadüf edilir. Bu hayvanlar şehir civa -
rmda yakalanmış ve evlerde beslenmiş
lerdir. Sonra her ne sebebdense salıve
rilmişlerdir. 

Bu firarilerin hayatı isbat eder ki 
birçok vahşi hayvanlar nüfusu çok ke -
sif olan gürültülü şehirlerin hayatına 

alışabilmektedirler. 

Sıçanlarla mücadele 

H ayvanlar parkında pekçok sıçan 

vardır. Burada zehir kullanarak 
bunlarx öldürmeye imkan yoktur. Çün
kü bu usul parkın birçok kıymetli hay
vanlarını C:a öldürebilir. Böylece ser -
best kalan sıçc.nlar, işi kedilere hücuma 
kadar vardırmaktadırlar. Parkta çalı -
şanlar, bir sıçan ::;ürüsünün bir puhu 
kuşuyla .nücadelesine şahid olmuşlar

drr. Kuvvetli gece kuşu bu mücadele -
den mağ1fıb çıkmıştır. 

Bunu öğrenen Londra'mn hayvan -

lar parkı müdürü Doktor Viders, Mos -

kova hayvanlar parkına bir ilaç gön -

derdi. Etiketin üzerinde ilacın ancak 

kemirici hayvanlara tesir ettiği ve di -
ğer hayvanlara hiç bir şey yapmdaığı 

yazıhydr. Tecrübe bunun doğru oldu -
ğunu gösterdi. Diğer hayvanlar için te
sirsiz olan bu zehir sıçanları mağlfı.b 

etti. Onların ard ayaklarını kötürüm -
leştiriymdu. Şimdi Rusyada bu zehiri 
veren nebatm yetiş.tirilmesine çalışıl -
maktadır. 

Kör T arna balığı 

M oskova hayvanlar parkının akvar
yomunda birçok turna balıkları 

yaşamaktadır. Bunların hepsi açık renk-
tedirler. Ancak bir tanesi tama.miyle si
yahtır. Balıkların rengi suyun ışığına 
tabidir. Akvaryomda, turna balıkları
nın derisini renklendiren pigmanlar bir
leşmekte ve küçük şeridler teşkil et • 
mekte, bunların ar<ı.sındaki yerler daha 

de A. O. Makkormik yazıyor: andırır. 

Yedi hafta içinde yedi payitahtın 

kendileri için siyaset aradıklarına şa -
hid oldum. Bu yedi memleket de, aşağı 
yukarı, aynı meseleleri halletmek arzu 
ve ihtiyacındadırlar. 

Böyle zamanlarda süratli bir seya • 
hat yaparak bu memleketlerden geç -
mek, tarihin seyrini tamabiyle anla.ma
ğa kafi gelmezse de gene insan bir şey
ler görüp öğrenebilir. Hiç bir millet, 
enternasyonal toplantılarında kendi ha
kik1 hüviyetlerini göstermiyorlar, bunu 
görebilmek için onlarla kendi memle • 
ketlerinde temasa gelmek Iazım gelmek
tedir. 

Buralarda insan, yerli halkın haya
tından, görüşlerinden birçok şeyler öğ
renebiliyor. Muhakkak ki _demiryolu i
dareleriyle postahaneler, hariciye neza
retlerinden daha ziyade enternasyonal 
durumu daha iyi kavramışlardır, diye -
biliriz. Kısa bir seyahat içinde insanda 
şöyle bir şüphe uyanıyor ve kuvvet bu
luyor: dünya, onu idare edenlerin an -
lamadxklan bir istikamete doğru yürü -
yüp gitmektedir. 

Bugünkü Avrupada bir takını dik -

tatörlerin iktıdarı ellerine alması poli-

tika coğrafyasının icablarından 

sayılmak lazımdır. 

birisi 

Bununla beraber, tek düşünce ile 
idare edilen hükümetlerin birçok kafa
lar ve düşüncelerle idare edilen hükü -
metlerden daha sağlam ve icraatta daha 
kati olduklarına hükmetmek icab eder. 
Demokratlarla diktatörler arasındaki 
fark şudur: Diktatörler, herhangi bir 
ş.üpheye karşı daha çabuk harekete ge
çer ve karşılarındakiler kendilerine mu 
halefet etmeden onlar karşılarındakile
re muhalefet ederler. 

Böyle Avrupa memleketlerinde bir 
kararsızlık göze çarpar; çünkü siyaset 
burada suyun akışı kadar seyyaldir ve 
bir takım hareketler, yeni yürümesini 

açık renkte kalmaktadır. Fakat neden 
açık renkli turna balıklarınrn yanında 

bir de siyah renklisi bulunmaktadır? 

Bu turna balığı kördür. Işık, pigmanlar 
üzerinde deri vasrtasiyle değil, fakat 
gözler vasıtasiyle tesir yapmaktadır. 

Normal bir balrğın gözleri çıkarılırsa 

birkaç dakika sonra, ışığı gördüğü za -
mankine nazaran rengi daha koyulaş -
maktadır. 

Kargalar ve hesab 

B ütün kuşlar arasında kargalar di
mağlarının inkişafiyle göze çarp

maktadırlar. Onun için bunların hare -
ketlerini müşahede etmek faydasız de
ğildir. Müellif, kitabında şu hikayeyi 
anlatmaktadır. Bir karga bir sümüklü
böcek bulmuştu, bunun içini yiyebil • 
mek için, üç defa kagasına alıp yüksek
lere çıktı ve oradan sümüklü böceği 
yere attı, üçüncüsünde bir taşın üstüne 
rastlıyan böceğin kabuğu kırıldı ve kar
ga da onu afiyetle yiyebildi. 

Ural madenlerinden birinde bir mü

hendis, elini alıştırmak için bir gübre

liğin üstüne konan kargalara ateş edi

yordu. Az sonra kuşlar kaçtılar. Mü -

hendis onlardan daha kurnaz davranma
ya karar vererek kendini gizledi. Kar -
galar düşmanlarının bir hangara girdi
ğini gördüler ve mühendis evine dön -
mediği müddetçe ağa1;tan ayrılmadılar. 
Ertesi gün mühendis bir arkadaşiyle 
beraber tekrar gizlendiği yere gitti. Bir 
az sonra arkadaşı oradan ayrılarak u -
zaklaştr. Fakat kuşlar asıl düşmanları
nın uzklaşmasım bekliyerek ağaçların
dan ayrılmadılar. Üçüncü gün, mühen -
dis, gizlendiği yere iki arkadaş getirdi. 
Biraz sonra bunların her ikisi de uzak
laştılar. Gene ;argalar yerlerini terket
mediler ve tuzaga düşmediler. Mühen
dis bu tecrübeyi bir ker·e de üç arkada
şiyle yaptıktan sonradır ki kargalar 
gübreliğe geldiler ve mühendis onların 
üzerine ateş edebildi. Bu acaba karga -
ların üçe kadar saymasını bildiklerine 
mi delildir? Hayır, onlar, düşman !arı
nın harici vaziyetine dikkat etmek
tedirler. ü ç:incü te-::rübede diğer ar -
kadaşlardan birini avcr zannetmişlerdir. 

Enternasyonal siyaset sahasında 

müstakil operatörlerlyoktur. İngiltere 
ile Almanyayı ele alalım. Her iki mem
lekette de dehşetli bir silahlanma prog
ramı tatbik edilmektedir. Birisi impa -
ratorluğunu müdafaa için, öteki de ye
niden imparatorluk kurmak için silah
lanryor. Fakat her iki tarafta da kuv -
vete baş vurarak tehdide sapmak orta 
da mauyyen bir siyaset bulunmamasın
dan ileri gelmektedir. Eğer bu metod 
muvafafk olursa, o zaman diplomasi 
mesleği iflas etmiş demektir. 

Eğer Romadan bir takım kararlar 
·çıkıyorsa bu, reis Benes'in Prag'daki 

ptosunda alınan azlıkları liderleriyle 

bir görüşme yapmasına karşılık olarak 

çıkmıştır. Her iki karar da dısardan 
' 

gelen tazyiklerin bir neticesidir. Mese

la Musolini'nin İtalya'da dediği de

diktir ama, onun kendi memleketinde 

takib ve tatbik ettiği siyasetin bile Pa

ris'in, Londra'nın ve Belgrad'ın tesi

rinden azade bulunduğu iddia edilemezı 

İtalyan siyasetinin Viyana'da bir 

türlü, Berlindc bir başka türlü şekle 

girdiğini; Prag'ın aynı zamanda hem 

Paris, hem Moskova, hem Berlin yolla

rına gözünü diktiğini; Paris'in Lond .. 

radan gelen bir cevab üzerine bir gece 

içinde siyaset mihverini değiştirdiğini ı 

Londranm Fransadak vaziyetini bir ay, 

içinde kati bir programa bağla· 

mak üzere sabusızlandığmı gördükten 

sonra hiç bir tarafta kati bir prensipe 

göre hareket edilmediğine hükmetmek 

kolay olur. 

Her hareket, bir başka harekete kar· 

şı yaptlıyo.r. Onun için işin başında bu· 

Junanlar, nereye gittiklerini bilmiyor • 

lar; çünkü bu hareket karşı tarafın a

lacağı istikamete bağlıdır. Herkes, baŞ:

ka tarafın pusu1asmr okumağa. istika

meti onun üzerinden tayine çalışıyor 

ve ortada da şimal yıldızı yoktur. 

Meseleyi toptan görmek isterseniz 

böyle görürsünüz. Hakikatte ise bütün 

Avrupa meselesini bir kül halinde mü· 

talaa etmek bir amerikalınm tasavvur 

edebileceğinden çok güçtür. Öte taraf

tan avrupalı da Amerikayı "meselesiz 

bir kıta,, telakki etmektedir. 

Her iki tarafın da içinde bulundu • 

ğunuz zaman gözünüzün önüne biriken 

birçok teferruat ve tafsilatı mesafe sil· 
mekte, ortadan kaldırmaktadtr. 

Amerikalı muharrir burada Roma'

daki, Viyanatdaki, Prag'daki, Berlin' -

deki, Brüksel' deki, Paris'teki hayat ve 

hareketi, cereyanlar, faaliyetleri tas

vir ettikten sonra Londra'ya dönüyor 

ve orayı şu satırlarla anlatarak yazISım 

bitiriyor: 

Bütün bu memleketler, İngiliz kafa

sı için ancak birer dış-kenar telakki e

dilmektedir. Londra telaşlarında da, 

gezinti ve eğlentilerinde de daha fazla 

kendisiyle meşguldür. Bu bakımdan 

hiç bir payitaht Londra'ya benzemez. 

Roma, yeni bir hedefe va~ğa uğ
raşıyor; Viyana dünkü mazisinden arta 

kalmrştır; Prag, karanlıkta ıslık çalıyorJ 

Berlin kudretini arttırmak için bütün 

kuvvetiyle çalışmaktadır. Brüksel, dr

şardan neşeli, fakat içinden pazarlıklı 

kendi işleriyle uğraşıyor. Paris, şaşaa• 

lı bir tavır takınmış olmakla beraber, 

artık bütün Avrupa'nın payitahtı de .. 
ğildir. 

Londra, her zamanki gibi ve hatta 
her zamankniden daha ziyade kendi ka~ 
buğunun içindedir. Bu şehrin caddele
ri büyük imparatorluk nümayişi için 
birer tiyatro sahnesi halini almaktadır. 
Bu şehir için kıralın da, Avrupanm da, 
hatta Amerikanın da büyük bir ehemi
yeti yok gibidir. Burada bir ~eyin ehe· 
m i yeti vardır: o da bii tiin dünyadaki 
in:;iliz kuvvet an::ıne.,in: c~n .ı::ln . :ık

tır. 
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Spor v~ G~fi1ç~ük 
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Janmak, vaterpolo gibi. Su sporları; 1 1 1 
boks, eskrim, ~reş gibi ferdi mücade - M e m 1 e k e 't t: e n 
ı~. s.~o~Jarı; daglara ~ır~~~· uzun kısa h aberler 
yuruyuşler, yaya gezıntıler, bısıklet, mo. 
tosiklet ve otomobil kullanmak gibi . 
t · t ' k k .. t '' d ka 1 X Çarşamba halkevı Safrada: _ 
urıs ı grup; ar us un e yma arın 

b t . · k ak 'b" k Çarşamba halkevi, 30 kişilik bir kafile 
envaı, uz pa ınaJt, ay gı ı ış spor-
la ·t k t k t b" ile Bafraya gelmiş, büyük bir samimi-n, ava gı me , a ış yapma , a a ın -
mek g .b. f d" ·ha t yetle Bafra halkevlilcri tarafından kar-

ı ı er ı ve nı ye ; 
F tb 1 h db 1 be b 1 1 b l şılanmıştır. Misafir halkevliler kalaba-u o , en o , yz o , vo ey o , 

basketb 1 t · h k "b' . lık bir münevver kütle önünde "Kahra-o , enıs, o ey, gı ı cemı spor-
lar. Şu anda hatıra gelip saydığım ve man'' piyesini muvaffakiyetle temsil et• 
hepimizin bildiği şeylerdir. Bunlardan mişler "Zoraki tabib'' komedisini de gü-
başka milli dansları ve halk oyunları zel oynamışlardır. İki halkevi arasında 
gibi hareketleri de bu anlamdaki spor yapılan voleybol maçrnı Çarşamba takı· 
kategorisine katmak mümkündür. mı kazanmıştır. 

Hareket tezahürleri olarak her gün X Turgudluda elektrik: - Turgud-
- Aziz dinleyicilerim, 
Bu akşam sizlerle 19 mayıs spor ve 

gençlik bayramı münasebetiyle konu • 
Şuyorum. Geçen yıl, nisan içinde, An
kara'da, halkevi salonlarında Türk spor 
kurumu umumi kongresi toplandı. 

Bu kongre, pek hayırlı bazı işler 
gördü: 

Eskiyen ve günün ihtiyaçlarım kar
şılamaktan uzaklaşan nizamnamesini ye
niledi; kurum için, rejimin icablarına 
Uygun, yeni prensipler koydu .. Cumhu
riyet Halk partisine resmen bağlı olmak 
Şerefinin kurumdan esirgenmemesini 
diledi ve daha bunlar gibi bir takım ö
nemli kararlara vardı. 

İşte, bu kararlar arasında 19 mayıs 
tarihinin "spor ve gençlik bayramı,, ola
rak kabulünün partiye teklifi de vardı. 
Bu isabetli dilek, partice onaylandı ve 
geçen yıldanbcri 19 mayıs, türk mille -
tinin "spor ve gençlik bayram günü,, 
olarak yurdun her tarafında kutlanma
ya başladı. 

Spor ve gençlik için bayram günü -
ne, neden 19 mayıs tarihi seçildi?. 

Çünkü: 19 mayıs • hepinizin bildiği 
gibi - Ulu Önder Atatürkün 1919 yılın
da Samsunda Anadoluya ayak bastığı 
ilk gündü .. 

19 mayıs kurtuluşu savaş tarihimi -
zin ve ihtilal başlangıcının ilk günü • 
dür .. Atatürkün, yurdu kurtarma kara
riyle Samsunda, ana yurda ayak bastı
ğ1 zamanki yüksek görüşlerini kendi a
ğızlarından, bir kere daha dinliyelim .. 

927 deki büyük nutuklarından oku -
Yorum: 

"1919 senesi mayısının 19 uncu gü -

nü Samsuna çıktım. .. . 
Vaziyet ve manzarai u~unuye: v 

Osmanlı devletinin dahıl bulundugu 

grup, harbı umumide mağiUb olmuş, o.s
nıan}z ordusu her tarafta zedelenmış. 
şeraiti ağır bir mütarekename imzalan
mıştı. 

Büyük harbm uzun seneleri zarfın· 
da millet yorgun ve fakir bir halde •. 

Millet ve memleketi harbr umumıye 
sevkedenler, kendi hayatları endişesine 
düşerek memleketten firar etmişler •• 

Saltanat ve hilafet mevkiini işgal e
den Vahdettin, müteredd1, şahsını ve 
Yalnız tahtını temin edebileceğini ta • 
hayyül ettiği deni tedbirler araştır -
makta .. 

Damad Ferid paşanın riyasetindeki 
kabine; aciz, haysiyetsiz, cebin, yalnız 
padişahın iradesine tabi ve onunla be • 
raber şahıslarını vikaye edebilecek her 

hangi bir vaziyete razı .• Ordunun elin· 
den esliha ve cephanesi alınmış ve alın
ınakta •• 

muhitini:.ı:de görüp işittiğiniz: oyun, jim- lu belediyesi, 140.000 lira sarfı suretiyle 
nastik, beden terbiyesi, fiziki kültür ve büyük bir elektrik tesisatı yaptırınağa 
spor kelimelerinin her birinin ayrı ayrı teşebbüs etmiştir. Tesisatın projesi yap· 

• i; "::a=;:""~;y-;~ =,;f;.:~~ .. 
basbğı gündür. Bu mutlu günü bütün Türki-

por ve gençlik bayramı olara k k utla yacak-

tye 
5
Bu münasebetle B. Niza meddin Kırşanın 

ır. d . .. . b . k f Ankara radyosunda ver ıgı ır on eransı ga-
zetemize aynen koyuyoruz. 

.. ar o un =--•ne=•* .... ..,.,.,.._.., = 
rafından işgal edilmiş. 

1 Konyada italyan kıtaatı Ant a ya ve . 

k 
. . Merzifon ve Samsunda, ın -as erıyesı, 

giliz askerleri bulunuyor... . ~. . 
Nihayet sö.ıbaşı kabul ettıgımız ta -

rihten dört 'gün evvel, 15 mayı~ ljl9 ~a~ 
"t'l'f devletlerinin muvafakatıyle, y 
ı ı a dT ordusu İzmire ihrac e ı ıyor ..• 
nan ' d.:vlet 

Muhasım devletler osmanıı 
ve memleketine maddeten ve manen te
cavüz halinde. İmha ve taksime karar 

vermişler •. 
Padisah ve halife olan zat, hayat v~ 

rahatını kurtarabilecek çareden başka bır 
d .. u"nmüyor Hükümeti de aynı hal· 

şey uş • 

de... b kal 
Farkında olmadığı halde ~.şsız . -

. mış olan millet, zulmet ve muphemı -
. . d tecelliyata muntazır ... ., 

Yet ıçın e 
* * * 

İşte sayın dinleyicilerim, bu kötü ~e 
çok acr günlerde, ana yurda ~üneşl::ın 
güneşi olarak Samsundan dogan A -

t .. k 19 mayısta oraya nasıl bir kararla 
ur ' d .. 1 

çıktığını da gene nutukların a, şoy e 

izah buyuruyor: 
" Bu vaziyet karşısında bir tek ka -

rar vardı. O da: Hakimiyeti milliyeye 
müstenid, bilakaydü şart, müstakil, ye
ni bir türk devleti tesis etmek .• 

İşte daha İstanbttldan çıkmadan ev

vel düşündüğümüz ve Samsunda Anado
lu topraklarına ayak basar basmaz tat
bikatına başladığımız karar, bu karar 

olmuştur .. ., diyor. 
Sevgili yurddaşlarım, 
Bu mukaddes kararla Samsuna ayak 

1 Ug-urlu günden daha münasib 
bası an o 

. .. türk gencinin hareket ve spor 
bır gun, . . . , 
b aınına rernz olabılır mı. .. . . 

a}'i s türk gençliğinin, kendısı-19 mayı , .. 

d . lan inkılabı korumak ıçın ruh-ne ve ıa o . 
.. udca daima canlı, daıma 

ca kafaca, vuc 
, 1· d . a beraber ve her zaman 

kudret ı, aım . • d - . 
h olduğunu ılan e ecegı, 

her şeye azır · d" fk' h f .. ~ i "n olarak seçal ı . . ı a -
gostereceg gu ~ z bayram, iste 
ta sonra kutlıyacagnnı , 

r-. bu bayraınıdır .•. 
gneç ıgın *** 

.. d anlı ve kudretli olmak, 
Vucu ca c w w 

. .. uduna bakmak, saglıgı -
yanı vuc • 

ona, k etli varlığımız olarak ko
mızı en ıym . d ı· - · . . . . ve onun zın e ıgını 
rumak bedenımızı 1 

' d' "z benliğimize karşı o -
w lamak, ken ı o . 

sag b lki daha ziyade bıze 

lap ve istiklali korumaya hazırlık ba
kımından mecbur bulunduğumuz en 
şerefli bir vazifemizdir. Bunu, hiç bir 
zaman hatırdan çrkarmamak mevkiin
deyiz. 

*** 
Evet, vücudlarrmızla mukayyed ol 

maya mecburuz .. Daima, sağlam insan, 
sıhatli insan, neşeli insan hareketli in -
san bulunmak ihtiyacındayız. 

Hareket, vücudumuz için su ve ek • 
mek gibi yaşama gıdaları olan maddeler 
kadar önemli bir devadır. 

Hareket, insanın korporel, entelek
tüel ve moral gelişimine yarar. Yalnrz, 
bu, gelişi güzel yapılırsa vücudu terbi
ye bakımından bir kıymet ifade etmez, 
hatta kötü tatbik yüzünden hazan fay
da yerine zarar bile getirebilir. 

Her yaşın, her bünyenin kendi hu -
susi şartlarına elverişli hareketleri seç
mek gerektir. Vücuda faydalı olabile -
cck hareketlerde onu ahenkli bir suret· 
te tekamüle doğru götürücü vasıflar a -
ranmalıdır. Ancak böyle yapılan hare -
ketler vücud makinesini teşkil eden ne 
siclerin kudret ve kabiliyetini arttrrır 
Bu sayede insan, gençliğinin zindeliği
ni kaybetmeden ve uzun bir ömürle ya 
şar ..• Hangi sahada olursa olsun yüksek 

ve verimli başarılar ancak sağ ve sağ -
lam bünyelilere mazhar olur. 

Türk vatandaşı, her vakit, bütün ha
reketlerine hakim olabilmek için kuv -

vet, sıhhat, metanet ve çalaki gibi va -
sıflarla bezenmiş olmalıdır. Bu vasıflal· 
rm istihsaline yardım eden mizac ve 
karakter terbiyesinde nefseitimad, ce
saret, cüret, teşebbüs ve soğukkanlı -
lık gibi hassaların geliştirilmesinde en 
asri terbiye vasıtası: "spor'' dur. 

Sportif faaliyetler, fizik hareketle -
rin, beden kültürünün heyecan, alaka ve 
Merji bakımından en cazibidir. 

Sportif faaliyetler, maddi ve mane
vi bakrmlardan, bir milletin ictimai ve 
ahlaki tekamülünde ehemiyetli bir su 
rette müessir olan bir keyfiyettir. Spor, 
insanların mücadele ve rekabet idmanı -
drr. Bu anla.miyle: spor adı altında top
lanabilecek vücud hareketleri pek çok-

tur: 

tariflerini yapmak belki faydalı olur _ tırılmış. tasdik edilmek üzere bayındır-
du. Fakat bu, benim bu akşamki konuş- lık bakanlığına gönderilmiştir. Proje 
ma konumun dışında kalıyor. tasdikten gelince hemen işe başlanacak 

Sporu en geniş ve şümullü manasiy- ve Turgudlu yeni bir hayata kavuşacak-

le alryorum ve: spor yapalım, hareket e- tır. 

delim, vücudumuza itina gösterelim di- X Hollanda sefiri lzmirde: - Hol-
yorum. Bu tavsiyelerimin en kuvvetli landanın Ankara sefiri Baron Hare Kis-
esbabı mucibesi olarak da size gene Ulu mon otomobil ile lzmire gitmiştir. Sefir 
Önderin gençliğe hitabesini hatırlata • Bergama ve Efes harabelerini ziyaret e· 
cağım. Okuyorum : decektir. 

Ey türk gençliği 1 X İzmir erkek lisesinin Jimnastik 
Birinci vazifen, türk istiklalini, türk bayramı: - İzmir erkek lisesi jimnastik 

cumhuriyetini, ilelebed muhafaza ve bayramını 9 mayısta Alsancak spor sa· 
müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve hasında yapmıştır. Bütün liselileriıı işti• 
istikbalinin yegane temeli budur. Bu rak ettiği ve büyük bir kalabalığın sey• 
temel, senin en kıymetli hazinendir. İs- rettiği spor bayramında genç liseliler 
tikbalde dahi, seni, bu hazineden mah - çok muvaffak olmuşlardır. 

rum etmek istiyecek, dahili ve harici XYeni l:zmir limaıu: - İzmir liına· 

bethahlarm olacaktır. Birgün, istiklal nının yeni yeri olan Alsancakta hemen 
ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine inşasına başlanmak üzere bir buçuk mil-
düşersen vazifeye atılmak için, içinde yon lira tahsisat ayrılmıştır. Bu tene 
bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraiti- başlanacak inşaatla müstakbel İzmir li· 
ni düşünmiyeceksin ı .. Bu imkan ve ~e- manınrn tesisi için ilk adım atılmı~ ola· 
rait çok na milsaid bir mahiyette te - caktır. 
zahür edebilir. 

İstiklal ve cumhuriyetine kasdetle -
cek düşmanlar, bütün dünyada emsali 
görülmemiş bir galibiyetin mümessili 
olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vata
nın bütün kaleleri zabtedilmiş, bütün 
tersanelerine girilmiş, bütün ordularr 
dağıtılmış ve mmeleketin her köljiesi 
bilfiil işgal edilmiş olabilir. 

Bütün bu şeraitten daha elim ve da
ha vahim olmak üzere, memleket dahi
linde iktidara sahib olanlar gaflet ve 
dalalet ve hatta hiyanet içinde buluna

bilir. 
Hatta bu iktidar sahibleri §ahs1 men-

faatlerini, mastevlilerio slyasf emeJle
riyle tcvhid edebilirler. MilJet, fakrü
zaruret içinde harab ve bitab düşmüş o
labilir. 

Ey türk istikbalinin evladı 1 İşte bu 
ahval ve şerait içinde dahi vazifen; türk 
istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktrr ! 
Muhtaç olduğun kudret damarlarında
kı asil kanda mevcuttur l 

Saygıdeğer dinleyicilerim 1 
Manevi huzurunuzda büyük bir cür

etle, fakat pek büyük bir huşü ile keke
lediğim, bu hepimizin inanarak, seve
rek taptığımız sözleri, &izlerle birlikte 
anarken damarlarımrzdaki asil kanın 
vücudumuzda sıhat ve selametle dolaş
masının, mesud yurdumuzun temiz ha· 
vasr, berrak suları ve feyizli güneşinin 
altında şevkle, inanla bedenimizi işlet · 

mek, hareket ve spor yapmakla müm
ki.!n olduğunu bilmemizi ve o necib ka

nın asaletini korumaya mecbur olduğu

muzu unutmıyahm ... 

*** 

Diğer yıllarda da devam edecek inşaat• 
la limanın AJsancakta devlet demiryol• 
lan vapur iskelesinden itibaren Halkapı• 
nara doğru inkişafı temin olunacaktır. 

X Ege tarrm satış kooperatifleri: - E· 
gede tarını satış kooperatifleri 8 mayıs· 
tan itibaren resmen işe başlamışlardır. Ö• 
nümüzdeki hafta Aydın havalisinde bu· 
lunan 6 satış kooperatifi umumi heyet
leri bir toplantı yapacaklardır. 

X Maraşta yeni ha!kevi binası: -
Maraşta yeni ve büyük salonlu bir hal· 
kevi binası yaptırılacaktır. Binanın sa• 

lon kısmı lıu sene bitirilmiş olacaktır. 

X Eskişehir kadınlan jimnastik ku· 
Jübü: - Eskişehir kadmJar jimnastik 
kulübü Nuri bey değirmenine bir yaya 
gezintisi tertib etmi~tir. Bu gezintiye 
yirmiden fazla aile iştirak etmiştir. Er• 
kekleri ile beraber yürüyüş yapan ka· 
dınlarımız burada muhtelif spor oyunla· 
n ile akşama kadar güzel bir vakit ge· 
çirmİ§lerdir. Kadın jimnastik kulübü 
faaliyetini günden güne arttırmaktadır. 
Kulüb, 19 mayıs spor bayramına da iş

tirak edecektir. 

X Kayşeride yonca tohumu makine. 

si: - Kayseri yonca deneme ve temizle
me istasyonu için Almanyaya ısmarla· 

nan yonca tohumu temizleme makinesi 
gelmiştir. Yakında montajı yapı1acak ve 
makine elektrik kuvvetiyle işlemeğe baş
layacaktır. 

İtilaf devletleri, mütareke ahkamına 
riayete lüzum görmüyorlar. Birer vesi
le ile itilaf donanmaları ve askerleri 
İstanbul da. 

Adana vilayeti, fransızlar; 

d - kadar ve e ugu b .. "k ve en mu-
A türk tarafından en uyu .. . 

ta d" larak emanet edııen ınkı 

Bunların bac:ında, en tabii bir spor 
olarak ''yürüme,, yi kaydedcbıliriz. 

Koşmak, atlamak, atmak, savurmak gi -
bi atletik dediğimiz şube, yüzmek, su
ya atlamak, kürek çekmek, yelken kul- Bundan 18 yıl önce, Atatürk Sam-

sundan hareketi ve İçanad<ıluya girdiği 
sırada .'Dağbaşı., türküsünü yaverleri
ne söyletir, onu zevkle dinlermiş .• Ben 
de bu akşamki konuşmamı, o güzel h!l
tıraya hürmet olarak size bu şarkıyı 

dinletmekle bitireceğim. 

Urfa, Maraş, Antep: İngilizler ta • 
kaddes ve ıa o 

T etkria 1 o. 56 

Eugenie 
Grandet 

Yazan: Honore de Balzac 
Türkçeye çeviren: Na&ahi Baydar 
des Grassins notere sordu: 
- Bizimle beraber Madam Dorsonval'a 

geliyor musunuz? 
Mahkeme reisi cevab verdi: 
- Daha sonra geleceğiz. Eğer amucam 

nıüsaade ederse, Madmazel dö Gribeducou~t 
Un hatırını sormak üzere ilk önce oraya gı
deceğiz. 

N adam des Grassins: 
. - Öyle ise tekrar görüşmek temennisi 
ıle c:y rılalım, dedi. 

Ve des Grassins 'ler birkaç adım ilerle-
.Yin:::e, Adolphe babasına: 

- Nasd içerliyorlar? 
Ct>v;:ıb veren anası oldu: 
- ~us o~Ium, bizi işitebilirler. Zaten 

a 
- .. ledi <Tin söz de terbiyeye uygun değil. 
soy Hakim de, des Grassins'lerin uzaklaştık-
! rına dikkat ederek: . .. . 
a a··rdün mü amuca? dedı, once reıs 
-O ' "C ht dö Bonfons ve nihayet, sadece bır ruc o 

old~Bu, gördüm ki, canını sı~tı; fakat rüz-
,.. des Grassins'lere doğru esıyordu. Buka

gar kana rağmen budala mısın sen? Bırak 
dar zel baba Grandet'nin bir bakalrm' ına 
da on ar ı· . .. k yola çıksınlar. Sana ge ınce · sen 
guvenere , . · d 
de kendini sağlam tut: Eugenıe enın e sıJ -

nda senin karın olacaktır. . 
nu Grandet'nin alicenabca karan, bırkaç d~-
kika içinde, üç eve birden yayıldı veAaz-t:k bu-
.. ehirde yalnız bu kardeş fedakarlı~r ha-

tun Ş k b c;. sahiblerı ara -h ·s mevzuu oldu. Her es, aı:ı 
ı daki yemine rağmen satış yapmış olma~ı-

sın ·· ·· un haysı -nı Grandet için mazur goruyor, on . 
yet telakkisine hayran ~~~Y?~~ }'~;tukt~dır zol : 
madıO-ı sanılan cömerdlıgını oguyor u. : 
anı~ nüfuzlu adamı hakkında heyecan~ a

m lmak onun taraftan olup onun lehınde 
h~rsla konuşmak fransız mizacı icabıdır. Ko~: 
lektif mahIU.klar, milletler yoksa hafıza sahı 
bi değil midir? 

Baba Grandet, kaprsını kapayınca Na
non 'u çağırdı. 

- Köpeği bırakma ve yatma; beraber ça
lışacağız. Saat on birde Cornoiller Froid
fond şatosunun arabası ile kapımın önünde 
bulunacaktır. Ve kapıyı çalmasına mani ol -
mak için onun gelişini dinle ve hemen içeri 
al. Polis kanunları gece gürültü etmemeP,-i 
emretmektedir. Esasen yola çıkmakta oldu -
ğumu mahaJlenin bilmesine de lüzum yoktur. 

Grandet, bunları söyliyerek odasına çık
tı ve Nanon onun, orada, gürültü etmemeğe 
dikkat ederek bir şeyler kaldrrıp indirdiğini, 
çekmeler karıştırdığını, gidip geldiğini duy
du. Belli idi ki ne kansını, ne kızım uyandır
mak, hele odasında aydmlrk olduğunu göre
rek .zaten kendisini sinirlendirmiş olan yeğe
ninin dikkatini celbetmek istemediği belli 
idi. 

Aklı fikri yeğeni ile meşgul ol.a~ Eugeni.e 
gece yarısı, ölüm halinde olan bır ıru;anm ı
niltisini işitti; ve ona gıöre, bu ölüm halin -
deki insan Charles idi: ondan öyle solgun, 
öyle ayrılrmstı ki! yoksa o, kendini mi öldür
müştü? Eug~nie hemen arkasına kopü~onlu 
bir manto geçirerek odasından çıkmak ıste -

di. İlk önce gözlerine ilisen şey kapı aralık
larından sızan şiddetli bir aydınlık oldu: a -
teşten korktu. Sonra, Nanon'un, birçok at 
kişnemelerine karışan ağır adımlarının sesi
ni işiterek müsterih oldu. 

Kapısını oldukça ihtiyatla, fakat kori • 
dorlarda olup bitenleri görebilecek surette 
aralarken, düşündü: 

- Acaba babam yeğenimi kaçırıyor mu? 
Birden bire gözü babasının gözüne ilişti. 

Bu gözün bakışı ne kadar dalgın ve dikkat -
siz olursa olsun onu korkudan buz gibi don· 
durdu. 

Adamcağız ile Nanou, Baba Grandet'nin 
boş zamanlarında kendini eğlendirmek 

için yaptığı küçük fıçılara benzer bir varili 
bir halatla ortasma bağlamış oldukları bir 
sırığın iki ucu vasıtasiyle biribirine merbut 
idiler. 

Nanon, alçak sesle: : 
- Mösyö, bu ne kadar da ağırmış, diyor .. 

du. 
Grandet, cevab veriyıordu: 
- Yazık ki içindekiler yalnız bozuk pa ., 

ra. Dikkat et. .şamdana çarpacaksın. 
(Sonu var) 



6 ULUS 

rgiye gösterilen s~.or ve 

1 Ak mucade~e 
s 
a a anın manası (Başı linci sayfada) 

(Başı ı. inci sayfada) 
ederek, bu işte çalışmış arkadaşlarımı 

ben de tebrik etmek isterim. Fakat bu 
tebrikimin manası, ancak işini yapıp 

bitirmiş adamlara ifade edilebilecek o
lan sadisfaksiyon demek değildir. Ye. 
ni ve mühim bir işin henüz başında, ye· 
ni, müşkülatlı, bir yolun henüz mebde
inde, beraberce bulunanlara karşı izhar 
edilmiş bir güvendir. 

Halkın sergiye bu derecelerde mu
habbet ve alaka göstermiş olması, biz. 
den beklediği vazifenin ehemiyet ve 
büyüklüğünü, bize de tekrar etmesi de
mektir. Bu vazife çok ağırdır. Ve çok 
kuvvetle çahşmağa mecburuz. 

Sergi, Türkiyenin büyük bir kömür 
serveti üzerinde yattığını göstermi~tir. 

Sergi, kömürün, teshin, tahrik ve 
bizzat başlı başına bir sanayi manzume
si mevzuu olarak kıymet ve ehemiyeti
ni anlatmıştır. Bu, fikir ve düşünüş sa. 
hasına aiddir. Serginin hakiki muvaffa. 

kiyet ölçüsü ve İktısad vekaletinin me· 
sai mevzuu, mim hayat ve faaliyetimiz
de temin edebileceği materiyel netice. 
ler olmalıdır. Bu maksadladır ki, türk 
kömürlerinin vasıflarına ve milli eko· 
nomik durumumuz icablarına en uygun 
olan: teshin, tahrik ve kömüre dayanan 
sanayi mevzularını, sergide teşhire ar
zedilmiş mevad esası üzerinden, tetkik 
ve tesbit işini ilk ve en mühim vazife 
larak jüri heyetimize verdik. 

Bu büyük milli davamızda davetimi. 
ze icabet suretiyle mesaimizi kolayl""ş
tıran ecnebi firmaları teşekkürle anmak 
borcumuzdur. Bu borcu memleket ka· 
nunlarının imkan verdiği her türlü tes· 
hi!atı kendilerine göstererek ödiyece. 
ğiz. Kısaca: şimdi istikametimiz, yu· 
karda söylediğim gayeye bir an eve! 
varmaktır. Bunun için, arkadaşlardan 
elbirliğiyle, dikkatle, sebatla, zeka ile 
düriisti ile ve disiplinle çalışmayı taleb 
ederim. 

Londrada dip omatik 
konuşmalar başladı 

(Başı 1 inci sayfada) 

giyme töreni bitip halk polis barajların
dan ve diğer yasaklardan kurtulduktan 
sonra sokaklara yayılmış, bu tehacüm 
her tarafa hususi bir manzara vermişti. 
Nakil vasıtaları ortada olmadığından, 

bir çok metro istasyonları önünde halk 
uzun diziler halinde sıra bekliyordu. 
Alayın geçtiği yollarda yığılmış olan 
kağıd, yemiş kabuklan, sandalye enka
zı gibi şeyleri tanzifat işçileri temizle
meğe uğraşıyordu. 

Halkın disiplini 
TCirenin devamınca halk büyük bir 

disiplinle hareket etmiştir. Bunda po
lisin biıy:.ik dahli olmuş.ur. P Jl s ı e. 
murl rına tören dolayısiyle madalya 
ve ikr miye verilecektir. Tören esna
ı:;.n ·a 302 ciddi hadise olmuş, 162 kişi 

hastaneye kaldırılmış, kalb sektesinden 
bir kisinin ölmesinden başka vahim bir 
val.a olm mıstır. 

Polis halkın hareketini idart ve se
yirr ilere olup bitenler hakkında malu-

mat vermek için hoparlörlü otomobiller 
kullanıyonkı. Bunlar, kazaya uğrayan
ların sihatları hakkında da akrabalarına 

malfımat veriyorlardı. Bir ara hopar
lörlerden birinin ciddi bir sesi şöyle 

bagırmıştı : 

''- Mister Velşir'i karısı Şaringk

rosdaki saatin dibinde bekliyor.,. Halk, 
bu gürültü ve patırdı arasında verilen 
bu acaib randevüyü kahkahalarla güle
rek alkışlamıştır. . 

Saat 16 da gala arabası hükümdar-
laıı Bukingham sarayına getirdiği za

m n, halk kendilerini şiddetle alkışla
mıştır. Hükümdarlar başlarında taçla-

rın bulunması dolayısiyle selam ve al
kışlara giilümseyerek mukabele ediyor
lardı. Alkışlar, kıra! ve kıraliçe sara

ya girdikten sonra durmuşı fakat bir 
kaç saniye içinde oraya biriken binler
ce kişi, polis kordonlarını yararak sara
ya doğru ilerlemişlerdir. 

''Kıralımrzı görmek istiyoruz.,, 
Bunlardan çoğu gala arabasının ge

çişini göremiyen kimselerdi. Onun için 
halk hep bir ağızdan ''kıralımızı kırali
çemizi, küçük prenseslerimizi görmek 
istiyoruz., diye bağırmağa başlamıştır. 
Bunun üzerine kıral, kıraliçe ve küçük 
prensesler; anne kıraliçe ve kırahn kar· 
deşleri balkona çıkarak halkı selamla
mışlar ve beş dakika kadar balkonda kal
mışlardır. Küçük prenses Margaret- ~01 
ayaklarının ucuna basarak kendisine 
bakanları görmeğe çalışıyordu. Bin !er
ce ağızdan ''Allah kıralımızı korusun,, 
avazeleri yükseliyordu. 

Kalabalık boyuna arttığından ve za

man zaman sükutun avdet etmesine rağ
men halk hükümdarları alkışlamağa de

vam ettiğinden, kıra! ve kıraliçe saat 
23.30 a kadar dört defa balkona çıkarak 
halkın selam ve alkışlarına mukabelede 
b ı'unmuşlardır. Kıralın başı açıktı ve 
süvare elbisesi giymişti. Kıraliçenin gü-

müşi ropu tilki mantosu ve elmasları, 

projektörleı in ziyası altında çok muh
teşem bir manzara gösteriyordu. Hü
kümdarlar içeri çekildikten biraz sonra 
halk gene alkışa başlamış, suay subay
larından birinin hoparlörle hükümdarla. 
rın dairelerine çekildiklerini bildirme
si üzerine sükun avdet etmiştir. 

ltalyan gazetelerinin tören hak
kında yazdıkları 

Roma, 13 (A.A.) - İtalyan gazete
lerinin taç giyme töreninin Londrada 
yapıldığını bildiren on kelimelik bir 
telgraf koymakla iktifa etmişlerdir. Bir 
çok gazetelerde baş makalelerini ingi
li..: - i tal yan gerginliğine hasretmişler
dir. Popolo d' İtalya, İngiiterenin yo
lu üzerinde İtalyanın bulunması dola
yısiyle bu gerginliğin coğrafi mahiyette 
olduğunu yazmaktadır. 

Ulus telılike atlatb 
(Başı 1 inci sayfada) 

ailesi bizzat, karşı karşıya bulunduğu 

bir tehlikenin nasıl yok edildiğini gö
rerek takdir etmiştir. Bundan birkaç 
gıin önce Kamutayda İç bakanımızın ü
zerinde durduğu bu kıymete, bu satır
lar arasında da şükran borcumuzu öde. 
meyi vazife sayarız. 

Hadisenin vukuunu haber alan ga
zeteci mebuslarımız, Halkevi reisi B. 
Ferid Güven, Parti Başsekreteri B. Zi
ya Arkant, emniyet direktörü B. Sadred
din, Aka matbaamıza kadar gelmişler; 
hadise ile yakından alakalanmışlardır. 
Belediye reis muavini B. Tahsin Ka. 

yaalp hadisenin vukuu sırasında borula
rın yanıbaşında bulunan ve saçları ka
vurularak yüzünden yaralanan bir işçi

yi hastahaneye götürmek üzere bir sıhi 
imdad otomobili göndermiştir. 

Patlamanın maddi zararı oldukça 
geniştir: mürettip hanenin pencereleri. 
nin demir pervazları kanburlaşmıştır. 

Yeni rotatifin kurulmakta olduğu ye· 
rin büyük kapısı, patlamanın şiddetile 
yerinden sökülmüş ve 10 metre kadar 
ileriye fırlamıştır. Diğer makinemizin 
kapısı yeriıden sökülmüştür. 

Patlamanın tesiriyle İntertip daire
sinin camları kırılmış, makineler yerin
den oynamıştır. Elektrik şirketinden 

ancak bir müddet sonra gelebilen me. 
murlar, hava gazı cereyanını kestikle
rinden harf döküm makinelerimizin ça
lışmaları aksamıştır. Bugün okuduğu
nuz gazetenin bir kısım yazıları elde 
dizilmiştir. Çinkograf atölyemizin ha
vagazı tesisatı bozulduğundan klişele

rimiz de güçlükle hazırlanabilmiıtir. 

Okuyucularımızı üzeceğine kani bu
lunarak haber verdiğimiz bu patlama
nın yalnız maddi zararlarla atlatılmış 

olmasını bir tali eseri olarak karşılarız. 
Dizme makinelerimiz bugün tama. 

mile tamir edilmiş olacaktır. Ne eski ro
tatifimizde, ne de yeni kurulmakta o
lan rotatifimizde bir arıza yoktur. 

duğuna şüphe yoktur. 
Herhangi bir mücadelede k<'fa ka· 

dar vücud da sağlam ve dayan kh oL 
mazsa kaianın faaliyet ve harekeli ço~ 
geçmeden arızaya uğrar. Bunun en bü
yük örneği gene Büyük Şefimizdir. 

O, harikulade kafası gibi harikulade 
beden sağlamlığına sahihtir. Ve bunu 
gençliğinde giriştiği birçok mukave· 
met yarışlarında daima birinci gelmek
le göstermiş. kafa kadar vücudun da 
sağlam olması şart olduğunu isbat et
miştir. 

O, türk milletini kurtarmak için 
gün erce uyumadı_,ı, günier-.e yol yü. 
rfülii ü, gunlerce siperle:-de çarprf -
''I. r.öllerde dı.>"'.,•·c1a do'a.,tığı, den;?.. 
lerde fırtınalarla <löğÜŞlÜ ,Ü zam1n ne
şe~ini knybetmiyerek işleı~ni muvaffa
kıyetle sonuna erdirmiştir. 

S !:aryada kırılan kabur~a kemikle. 
rinin üzerine dayanarak, yirmi iki ge
ce uykusuz acılar içinde dünyanın bel
li başlı muharebelerinden birisini za. 
ferle bitirmeğe muvaffak oluşunun ye
gane sebebi onun fizik kuvvetinin ha
rikulfideliğidir. 

Hayatımızın her safhasında nasıl 

onun büyük eserleri bizim faaliyetimiz 
için bir ibret ve teşvik ise, spor saha
sında gençlik, onun izlerini, onun beden 
terbiyesine verdiği değeri göz önünde 
tutarak yol almalıdır. Hayatta müca
dele kafi değildir. Mücadelede mu. 
vaffak olmak şarttır. Mücadelede mu
vaffak olmak için de kafa kadar bede
nin de kuvvetli olmsaı lclı: .mdır. 

Kuvvetli kafa, kuvvetli beden, bil
hassa asrımızın örnek insanıdır. Bede
ni kuvvetli kafası boş bir insanın ye
rine, gene insan zekası makinadan ada
mı koydu. Bir takım zembereklerle cliş-

lilerle hareket eden makinadan adamın 
kafası boş, fakat kuvvetli bir adamdan 
ne farkı vc>rÜır. 

Buna mukabil kafası kuvvetli ve be. 
deni hasta zayıf adam da yirminci asır
da ayak altında kalır. İnsan zekasının 
meydana getirdigi bir tayyare ile fa. 
sılas z 50 - 60 saat uçmak için yalnız 
kafanın kuvvetli olması kafi değildir. 

İrade kuvveti lfızımdır. İrade kuvveti

ni ise beden sağlamlığı meydana geti
rir. Spor bir neşedir. Bir güzelliktir. 
Bilhassa açık hava sporlarının lezzeti 
hiç bir şeyde yoktur. Eğer insanlık zev
kini, neşesini tatmak istiyorsak sigara 
dumanlariyle bozulmuş avare kalaba
lıkların içinde ne işimiz var? Bir sof
ra artığına el uzatmak bir insan ıçin 
nasıl güzel ve arzu edilir bir şey de
ğilse başkalarının teneffüsleriyle kir. 
lenmis artık havaları ciğerlerimize dol
durmak o kadar kirli ve sevimsiz bir 
iştir. Şu halde bütün yurddaşlara dai
ma şöyle söylemeliyiz. Çalışma saatle
riniz d.şında oturmayınız. Saf havaya, 
dağa, kıra, suya koşunuz. Yeni türk 
gençliğinin zevki, eğlencesi budur. 

Tabiatten ancak hastalar korkar. 
Sağlam genç insanlar tabiatle kucak 
kucağa yaşar. Bir su sesi, berrak gü
neşli bir hava, renkleriyle kokulariyle 
insanları terbiye eden, nikbinliğe gö
türen çeşid çeşid çiçekler, sesleriyle 
hayatın türlü türlü güzelliklerini anla
tan kuşlar, karlı yüksek dağ başları, 

engin denizlerin gençlere söyliyecek
leri, verecekleri çok şeyler vardır. Bir 
insanın en vefakar arkadaşı tabiattir. 
Tabiat insanı cessur yapar. Tabiat in
sanı kendi başına bir kuvvet haline ge
tirir. İnsan ruhu, insan karakteri an
cak tabiat gibi mürebbinin elinde ol
gunlaşır. Kapalı yerler insanların yük
sek, necib zevklerini bitirir, şevkini öl
dürür. Heveslerini kırar. Bir gencin 
sporla alay ederek kahve köşelerine 

kapaıvp. günlük adi dedikodularla va. 
kit geçirmesi, tenbel uyuşuk kalması 

kadar hazin bir şey tasavvur olunamaz. 
Ve böyle yerlerde insanların ahlak ve 
seciyeleri yavaş yavaş hayvanlaşır. Su 
bir kiri nasıl temizlerse, açrk hava, ta
biat, spor da insanın fenalığına tema. 
yül eden karanlık köşelerini aklaştı

rır, temizler. 

Bedeni düzgün, göğsü ilerde, omuz. 
ları dik, bakışı canlı, sağlam kalabalı
ğın karşısında daima kendimizde haya
ta karşı bir bağlılık duyar, kendimizi 
cesur ve nikbin buluruz. Başı omuzla
rının içine çökmüş, gözlerinin ışığı 

kaybolmuş, belleri bükülmüş insan ka. 
labalıklan bize dünyamızx unutturur. 

14- 5 -1937 

İtalya' nın dış politikas 

K nt Ciano devletlerle 
münasebetleri anlattı 

(Başı 1 inci sayfada) 

her hangi bir teşebbüste bulunacak de -
ğ luir. Bununla beraber, sulhun istikbali 
için hakiki fırsat düşer ise, İtalya, yapı
cı bir tarzda, işbirliği yapacaktır. 

İspanya işinde, karışmazlığa faşist 
sadakati ve titizliği ile hürmet etmekte· 
yiz. İtalya, Avrupanın biribirine düşman 
bloklara ayrılmasına muhaliftir. İtalya, 
her zaman Almanya için mutlak bir hu
kuk müsavatı istemiştir. İki otoriter 
devlet arasındnki muvazilik bir emniyet 
ve c;ulh unsurudur. İtalya ile Almanya 
arasında hiç bir yeni muahede düşünül
memektedir. İtalya - Almanya işbirliği, 

bugünkü zihniyet ile devam edecektir. 
Avıısturyaya karşı dostluğumuz değiş -
me:niştir. Fakat bu dostluğa Almanya 
aleyhtarı bir mahiyet atfedenler ve ya

hut İtalyan politikasında bir yol değiş
mesine ihtimal verenler, bu yanlış fikir
lerini değiştirmelidir. Gentlemen agre
ment anla~maları İtalya ve İngiltere 
için de memnunluk verici olmuştur. 

fakat çok kısa bir zaman sonra, kar!_!ı -
lr1. 1ı bir hüsnüniyetle başlamışa benzi -
:, en vakla::pna hareketini hiç olnıa?:!'a 

gt:rileten beklenilmiyen mani F,Öt ülmesi 

Bizi bedbin, isteksiz, cesaretsiz yapar. 
Hasta insanın mizacı da, karakteri 

de daima tırmalayıcı, bıktırıcıdır. Sağ
lam bedenli, sıhatli insan daima neşeli, 
cazib, ve etrafına kalabalık toplayan, 
kendisine hayranlıkları çeken bir kuv
vettir. Sıhatli insan neşe ile çalışır, 

işini muvaffakıyetle bitirir, hayattan 
memnundur, muvaffakıyetinden emin
dir. 

Hiç şüphesiz ki hepimiz böyle olma
yı isteriz. Büyük millet vasıflarından 
birisi de sıhatli, canlı, neşeli millet ol
mak vasfıdır. 

Eski insanlardan yeni insanlara ka. 
dar kuvvet ve güzellikler hep insan 
vücudunun hareket ve asaletinde tem
sil edilmiştir. Bilhassa eski insanlar 
bütün ilahi kuvvetleri mermerlere, İn
san şeklinin güzeır ği ve iktidarı şek
linde nakletmişlerdir. Güzel, sıhatli bir 
insan kadar dünyada güzel bir şey yok
tur. Bunu türk gençliğinin takdir et
tiğine şüph.emiz olamaz. Yalnız spor 
bir kavga mevzuu değildir. Eski de
virlerde olduğu gibi bugün de spor dış 
hayatımızın bir nevi dinidir. Hedefi 
hem gençilğin beden ve hem de iç ter
biyesine dayanır. Sevgi, birlik hareket 
şahsi kaygılardan uzaklık, topluluğun 

fayda ve kuvvetini ister. Tek gencin 
herhangi bir sporda birinci olması bir 
şey temin etmez; fakat bin insanın on 
bin insanın birinci olan tek genç gibi 
olması sporun hedefidir. Bir millet 
için sporun gayesi, ferdin kuvveti ye
rine kütlenin kuvvetini alkışlamak, 

ferdlerin yerine kütlenin kuvvetine da
yanmaktır. 

Sporda alkışlanacak tek tek insan. 
ları yetiştirmeğe çalışacak yerde, hep 
birden alkışlanacak hale gelmek fay
dadır. Spor hareketlerini seyredenlerin 
çokluğu ile de~il, spor hayatımıza ka. 
tılanların çokluğiyle gurur duymalı

yız. Hayat zamanımızda daha ziyade 
müşterek toplu bir hayata doğru gidi. 
yor. 

Tek menfaat tek şöhret yerine küt· 
le menfaatleri, millet şöhretleri tebarüz 
ediyor. Spor bu müşterek hayatın belli 
başl ıbir kaynağı ve usulüdür. Yanyana 
baş başa yaşamasını bilen sağlam, sıhat
li, neşeli insanların maneviyatları, bu 
kütlelerin çokluğu ,hududu ne kadar bü
yük ve kuvvetli ise o kadar büyük ve 
kuvvetlidir. 

Müşterek her hayatta olduğu gibi, 
müşterek spor hayatında da biribirimizi 
severek, biribirimize yardım ederek, bi
ribirimizin kusurlarını müsamaha ile 
karşılıyarak, cins farkı gözetmeden bir 
ana, bir baba çocuğu gibi biribirimizi 
kardeş kabul ederek çalıştığımız ve böy
le yaptığımız müddetçe inkılap gençliği 
bütün ihtişamiyle, kuvvetiyle kendini 
göstermekte devam edebilir. 

Yeni türk gençliğinin "Atatürk" gi -
bi büyük bir şefin yüksek maneviyat, 
yüksek rehberliğinden hız alarak yürü
mekte olduğuna kimsenin şüphesi ola
maz. Türk milletinin tabii olan müsta
kil yaşamasındaki, tabii unsurların baş· 

ferah vetici olmamıştır. İtalranın, hu;• 
liz silahlanması karşısında, kendini gerl 
çektiği doğru değildir. Fransa ile İtalya 
arasında, biribirlerini derin surette ayı• 
ran esash bir mesele yoktur. Fransa ta· 
rafından yapılacak bir tashihi, acelesi• 
beklemekteyiz. Fransanın bu tashihi, iki 
memleket arasındaki münasebetleri ye • 
niden yeni bir plana koymak hususun • 
daki niyetini gösterecektir. İhzari çalIJ
malar iyice ilerleyince, İtalya, eski te
ahhüdlerin şeklini esaslı surette değiş -
tirmiyecek yeni bir lokarnoya iştirake 

hazırdır. İtalya - Yugoslavya dostluğu 
hiç kimseye karşı değildir. Türkiye ile 
olan münasebetlerimiz, vuzuh kesbet • 

miştir. Yunanistan, Romanya ve Bul • 
garistan ile münasebetlerimiz, samimi· 

dir ve inkişafa doğru gitmektedir. İtal• 
yanın coğrafi realitelere dayanan islam 
politikası da hiç kimseye karşı mütevec· 

cih değildir. İtalya - Japonya münasc• 
betleri, çalışma metodları hakkında kar• 

eılıklı bir hayranlığın neticesidir. İtalya 
• Çin münasebetleri samimidir. Ameri• 

ka birleşik Devletleri ile ticaret anlaı " 
malarının tecdidi meselesi müzakere ha· 
!inde bulunmaktadır,. 

lıcasr, iç kuvveti kadar, dıt kuvvetinin 
de üstün olmasıdır. Bu üstünlüğü bir 
metod dahilinde her türk genci önce keııo 
di şahsında, ve sonra şahsiyle beraber, 
kütle içinde her zaman ve her yerde gös
termeğe hazır bulunmalıdır. 

Devrimizde kafa, beden kuvvetlerl 
çok şiddetle çarpışıyor. Bu çalışmada 

saflarımızı sımsıkı kurmalı ve Ustilnlil· 
ğümüzü kimseye vermemeliyiz. 

Türk genci bunu büyük bir vazife 
olarak gözünden asla ve asla uzak tut
mamalı .. 

Hayat mücadeledir, mücadele kafi 
değil, mücadelede kazanmak şarttır. 

(Ankara Halkevi Reisi /çel Meb
usu Bay Ferid Celal Güven tarafından 
Ankara Radyosunda verilen konferans
tan.) 

•••••••••••••••••••••••••• 
: SPOR • • ............................ 

Güneş oyuncuları dün 
geldiler 

Cumartesi Gençlerbirliği, pazar 
günü Ankaragücü takımlarımızla 

milli küme maçlarını yapacak olan 
Güneş ku ı bü fudbolcuları dünkü 
ekıpres ile şehrimize gelmitlerdir. 

Fudbolculiir arasında ıon günler. 
de bu maçlar için Parıaten getirilen 
Rasih'te dahil olduau halde Salihad. 
din, Rebii, Faruk ve Cihat gibi milli 
takıma dahil olmuş kıymetlı oyuncu
lar da vardır. 

Fenerbahçe İzmirde 
İzmir, 13 (A. A.I - Üçok ve Do

ğanıpor takımlariyle milli küme kM
şılaşmaıarını yap.acaK olan F eoerbab • 
çe takımı bugün 14 kişilik bir kafile 
halinde şehirimize gelmitler ve bara· 
retle karşılaşmışlardır . 

B. Hikmet'in boykotu 
kaldırıldı 

Bundan bir müddet önce Ankara 
gücü alanında vuku bulan badiıe do· 
layııile Ankara bölgesince müddet.iz 
boykotla tecziye edilen atıcılık ajanı 
ve Ankaragücü kulübü umumi katibi 
B. Hikmetin boykotunun dün ak~m 
General Ali Hikmet'in riyaaet ettiği 
Türk Spor Kurumu Genel Merkezine• 
kaldırıldığını memnuniyetle duyduk. 

Mükemmel iki Radio 
Biri 27 lambalı SCOTT, diğeri 12 

lambalı LİNCOLN gibi dünyanın en 
yüksek iki fabrikası mamulatından iki 
yeni halde radio makinesi satılıktır. 

Anadolu Ajansına müracaat cdiL 
mfsi mercudur. 

Z AY 1 
1935 yılında Ankara Kız liıeıin

den aldığım sınıf kağıdımı zayi ettinı. 
Y eniıini alacağımdan eakiainio kiy· 
meti yoktur. Fatma Ahmet 
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~alatya bez ve iplik fabrikası 
türk anonim sirketinden: 

' 
1'1alatya fabrikası 

insaat münakasası ' .... 
1 - Ş i r k e t i m i z i n Malatyada yaptıracağı 

l.245.498,15 (Bir milyon iki yüz kırk beş bin dört !'üz 
doksan sekiz lira ve lSıOO) keşif bedelli Bez fabrıka
sının insaati vahidi fiatla ve kanalı zarf usuliyle ek-
s·ı - 4 

1 tıneye konmuştur. 
2- Münakasa evrakı "50'' lira mukabilinde Anka

rada Sümer Bank inşaat servisinden alınabili~ ... 

1 
3 - Eksiltme 20 Mayıs 1937 perşemb~. g.~n?. ~.~at 

4,30 da Ankarada Sümer Bank Umum Mudurlugun-
de Yapılacaktır. . . .'. f! 

4 - Muvakkat teminat 51.114.94 (elli bır bın yuz 
or dört lira ve doksan dört kuruştur.) ' 

5 - İsteklilerin ihale gününden en az bir haf ta ev
~el Sümer Bank inşaat şubesine gelerek en az 500.000 
lıraiık bir tek bina işi yapmış olduğunu göster~n 1937 
~enesine aid Nafıa vekaelti müteahhitlik vesıkasıru 
tbraz ile eksiltmeye gireceklerine dair birer vesika al-

' l'llalan şarttır. . 
.. 6 - Tklif mektuplarını havi kapalı ~~rflar ıhale 

gUnü saat 12.00 ye kadar makbuz mukabılınde Anka
tada Sümer Bank U ınumi Müdürlüğü muhaberat şu-
besi müdürlüğüne teslim edilmiş olmalıdır. :J 

7 - Bu inşaatı şirket dilediği müteahhide vermek 
hakkını muhafaza eder. 

1-1979 

....,.,.,"'"'"'.,.,.,.~.~·~~~· .. ~~-· "'"·""·"~.~m•~ 

Ankara Valiliğinden: 
O . . . k a yaptırılacak (84 

lla rman amenaJınan grupu ıçın almaca v~y k ·ıtmesi u-
la:ç1a koltuk ve sandalyanm istekli çıkm~dıgında~ e (

8
: 615) lira-

d 
1 ınıstr. Muhammen bedel son piyasa fıatına gore a 

ır ~ b · · gruptan P -
ril · Şartnameler Ankara hal arkası Bolup~las __ ~.şıncı t 15 de aynı 
l'es~ a.hnabilir. Eksiltme 17.5.937 pazartesı gu~ sa~k t teıninat 
( r e tiçüncü grup dairesinde yapılacaktır. uva a k n 
iı346 > lira (13) kuruştur. Teklif mektupları 24~0 numaralı __ a:at 
<t bu işe ait şartnamelerde yazılı vesai~ i.1~. birlıkt~ aynı gun ön
d 4~ de kadar üçüncü grup başmühendıslıgıne verıl~ış vey~kg 'lt· 
..... erıJnıiş olacaktır. Postada vaki gecikmeler kabul edılmez. sı 
·•ıe k . ( 1 ) 1-1901 ~arf usulü iledır. ~1;_0~4:!,_ _______ .. _____ _ 

Tok:at Cumhuriyet 
.l\'.lüddeiumumiJiğinden: 

!' . . 1_6_937 senesi ibtidasından 31·5-~3~ 
okat merkez cezaevının . , 12000 kilo ekmek temını 

~~Yesine kadar bir senelik ihtıyacı az?:-
1 

ce alım satım kanununl • 
t~ın _dairemizde mahfuz ş:artn~e ~ucı -~~937 salı giinü saat 14 de 
i Vfıkan kapalı zarf usulıyle ıhale~ı 25 akkatesi olan 585 lira
)'cr~ k~lınaacğından talipkrin temınatı ~':'vşekilde makbuzlariyle 
)' ı a~ı kan~n ve şartnamenin kabul ettıgı kat Cumhuriyet müd -
d e~mı mezkıırda tesbit edilen saat 14. de To arflarının itaları ilan 
of ıumumiliğinde tes.ekkül eden komısyona z 1-2035 
~ur, (1182) :s 

İran 1'ransit yolu d 
· ı l\füdürlugu·· -.;·•o en: 
ınşaa n .1A 

' Ul s azetesinde l an 
oı 30-4-937 cuma günü ihale edileceği y~lnı~. 1A;el dahilinde Saç· 
te lln~n Trabzon İran Transit yolunun Agrı mıı a ve kısmen hariç
te Pe ıle Kızıl yokuş arasında kısme~ hazırlan 1ş7 kilometrelik şose 
il n gelecek taş ile yeniden inşa edılecek 0~~n d'ye ve ekip bina
la~ tesviye ve imalatı sınaiye ve taıniratı m~teın~/ z üz seksen do
ltu;nı_n noksanlarının 99889 doksan ~okuz. ~ın 5i~de/ikmali inşaatı 
~ö ._lıra 84 seksen dört kuruş bedelı keş.fı uzer r le eksitlıneye çı
lta ruıen lüzum üzerine yeniden kapalı .zar_~ ~su ıy 15 de Erzuruın 
lf.·~~l.1?Jştır. Eksiltme 17-5-937 pazartesı gunu s;at Transit yolu in
t~ urnet binası içinde Naha Müdürlük odas~n a şartname ve 
ttıtt t komisyonunda yapılacaktır. Ji'.vr~.k~. keı;fıye i;~zurum ve Ağrı 
,,1.Akavelenamesi ve buna müteferrı butun~ .ev~a~ üz kuruş mu
~~!'~tleri Nafıa Müdüriyetinde görüle~egı gıbı .. ~eJlüğünden ah -
llab~l~nde Erzurum İran Transit yolu ınşaat ınu 

tlır. Muvakkat teminatı 6245 liradır:. 
97 

sayılı nüshasın-
da İstekliler resmi gazetenin 7-5-936 gup v~ 32 

1 nmrş vesikala
tr 51kan talimatnameye göre Nafıa Vekaletınden ~l~me kanununun 
38 

1.htiva etmek şartiyle 2490 sayılı arttırma v~ ek~ ekleri teklif 
ttı ~nci maddesindeki sarahat dairesinde tanzı~ .. ed eckadar Transit 
l'oeı h!plarınx 17-5-937 pazartesi günü saat on ;r te da olacak ge -
Cik u inşaat Komisyonuna vermeleri lazımdır. os ;_1841 
~ler kabul edilmez. (2359) - --

E:ksiltm e temdidi 
"ti.. M J • deır lUrk Hava }(urumu er iezııı · 

1 . , 9 723) lira keşifli te· 
•i hônü Türk kuşu meydanında yapılacak ( 4 • . ~. . . n münakasa 
ı1'atın eksiltmesine hiçbir istekli iştirak etmedıgı ıçı tılmıştır. 

.. nıayıs - 937 pazartesi günü saat on beşe kadar uza 
'-......._. 1-2076 

Erzurum imar birliği başkan· 

......... lığından: 
b "d b' apartman kapa-

lı ~rzurum şehri dahilinde imar birliğine aı ır 
ıarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. . r ""ç kuruştur. 
1 - Bedeli keşif yirmi dört bin iki yüz sekız ıra b~l ve Anka

ta ;. -: Evrak keşifnamesini görmek is_teyenl~r !~t~iltme komis
}> •'lafıa müdürlüklerinde ve Erzurum ımar bırlgı e 

0
1'lunda okuyabilirler. . artesi günü sa-

~t 3 - Eksltme 31 mayıs bin dokuz yüz otuz yedı_paz nda yapıla-
011 b . ı·v• komısyonu caı- eşte belediye binasrnda imar bır ıgı -
•tır. · de aldığı ve-

'ik 4 - İsteklilerin Nafia vekaletinden 937 senesın 
avı ibraz etmeleri mecburidir. . lu üçüncü 

~ 
1 
S - !\itıvakkat temnatı bin sekiz yüz on altı Iırt 0 

p ve evra
~1 ~ '~Pde. )':azılr ~<rn.ttcn bir saat evvel t~k~f mektup ar1ı~;9 ) ı-2089 

<lırer·.,ı knn·•-.. 0 11 rivnset•ne vermesı lazımdır. ( 

ULU 

1 
Kütahya Viliyetinden: j 
ı _ Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulan Kütahya Merke

zinde yeniden yaptırılan hastane binasının 15402 lira 20 kuruş ke
şif bedelli kalorifer tesisatının ihalesi günü olan 30-4-937 tarihin
de talip çıkma~ığmdan. ~490. nu~":r~lı ihalat kanununun 40 met 
maddesi mucibınce bu ış1n bır ay ıçınde pazarlıkla yaptırılmasına 

Çankaya ikinci mıntaka 
muharızlığıııda o tapu sicil 

karar verilmiştir. 
2 - Şartname, proje ve keşifnamesi bir lira mukabilinde vila-

yet daimi encümen başkatipliğinden istenebilir. . 
3 _ Pazarlık Kütahya valiliği makamında toplanacak daımi en-

cümen huzurunda yapılacaktır. . 
4 _ Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 1155 lıra 50 kuruşluk 

muvakkat teminat vermesi ve Nafıa Vekaletinden alxnmış mühen
dislik vesikası ve on bin lira değerinde bir kalorifer tesisatını iyi 
bir şekilde yapmış olduğuna dair bir vesika ibraz etmesi şart!ır. 

Taliolerin bu bir ay zarfında dördüncü maddede yazılı vesaıkle 
birlikte Vilayet daimi encümenine müracaat etmeleri ilan olunur. 

(!112) 1-1926 --

Ankara İnhisarlar 
Baş t\1lüdürlüğünden: 

Müskirat ve tütün beyiye tezkerelerinin değiştirilmesine 21 n:a 
yıs 937 sabahından itibaren başlanacak ve 4 haziran 937 ~kşamr nı
hayet bulacaktır: ~eyiyeleri~. ü~ f~~~-gr~fla bi.~i 25 digerı 5. ~u~ı~ş
luk iki pul ile bırlıkte Başmudurlugumuze muracaat etmelcrı ılan 
olunur. ( 1161) 1-2001 

Ankara Hukuk Fakültesi 
Talebe Cemiyetinden · 

Ankara Hukuk Fakültesi için yeniden yaptırılan rozetler gel -
miştir. Eski rozetlerini değiştirmek istiyen \'eya yeniden rozet ar· 
zu eden mezunlarımızla talebe arkadaşların cemiyete miiracaatları 
lüzumunu bildiririz. 1-2077 

Niğde Cumhuriyet 
'Müddeiumu~Oinden: 

1 - Niğde cezaevinin 1-6-937 den 30-11-937 tarihine kadar altı 
aylık ekmek ihtiyacı 10-5-937 den itibaren 20 gün müddetle eksilt
meye konulmuştur. 

Sürülen pey haddi layık görüldüğü takdirde o gün ihalesi icra 
edilecektir. 

2 - İhale 31-5-937 tarihine rastlıyarrpazartesi günü saat on beş
te Niğde C.M.U.liği dairesinde müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 

3 _ İstekliler eksiltmeye iştirak için ihale günü bedeli mu • 
hammen olan 2500 liranın % yedi buçuğu nisbetinde 187 lira elli 
kuruşluk teminatı muvakkate makbuzunu komisyona getirilecektir. 

4 - İsteklilerin ihaleye iştiraki için C. M. U. !iği dairesine ve 
şartnameyi görmek içn de cezaevi müdürlüğüne müracaatları. 

(1187) 1-2036 

REÇETELERiNiZi 
( Sakarya Eczane ) sinden yaptırınız. Her istedi

ğiniz yerli ve Avrupa ilfiçları bulunur. Resmi, hususi müesse
sata azami kolaylık gösterilir. Ulus, Halk sineması sırasında 
Telefon: 2018 

Nafia Vekaleti 

1 

Samsun su işleri sel<lzinci 

şühe mühendisliğinden: 
. . 

Kapalı Zarf Usuliyle Eksitme İlanı· 
ı _ Çarşamba ovasının kurutulması ameliyatından olmak üze

re Abdal ırmağının ıslahı için projesine göre yaptırılacak ameli -
yat ve inşaatın yapılması kap~~ı. zarf usul_iyle eksiltmeye . k.onul
muş ise de talip zuhur etmedıgınden. yenıd~n 26-4-937 tarıhınden 
itibaren bir ay müddetle ve aynı usul ıle eksıltmehye çıkarılmıştır. 

2 _ Keşif bedeli 32421 lira 32 kuruştur. Bu inşaat için mevcut 

evrak şunlardır. 
A - Ameliyat ve inşaat resimleri. 
B - Keşif ve hu!asai keşif cedvelleri. 
C - Bayındırhk işleri genel şartnamesi. 
D _ Hususi şartnamei fenni 

3 _ İkinci maddede yazılı evrak 162 kuruş mukabilinde Sam-
su işleri 8 inci şube mühendisliğinden tedarik edilebilir. 

sun 
4 

_ Eksltmeye girmek için Nafıa Vekaletinden bu işleri yapa -
bileceğine ddr. 937 senesine ait ehliyet vesikasma malik olmaları 

lazımdır. . . ·· d'f b ·· ·· 15 5 _ Eksiltme 27-5-937 ~rıhıne ~~sa ı. P.e._r.şc~ e gunu saat 
de Samsunda su işleri 8 incı şube muhendıslıgı bınasmda toplana-

k ksiltme komisyonu huzurunda yapılacaktır. 
ca ; l"pler ihale saatmdan bir saat evv~line kadar 2490 numaralı 

k 
a 

1 
hükümlerine göre usulüne tevfıkan hazırlanmış ve mü -

anunun . 1 . b '"h d. l•v• kb 
hürlenmiş olan zarflarını su ış erı şu e mu en ıs ıgıne ma uz 
mukabilinde vermiş bulunmalıd~rlar. . . 

Bu saatten sonra gelen teklıfler kabul edılmez postaca vakı o-
lacak tehirler nazarı itibara alınmaz.. . 

6 - Bu ameliyatın muvakkat ~em~_natı 2431 IAıra 5o •. kuruş~ur. 

7 _ İşi üzerine alan müteahhı~ _yuk~e~ yeka~etçe ı.h~lenın tas-

d
.k ld ; kendisine yazı ile teblıg edıldıgı tarıhten ıtıbaren 15 
1 o ugu • · "bl v .. · · d muvakkat teminatını katı temınata ı ag ve aynı za • 

gun ıçın e · l.k · manda müddeti içinde mukaveleyı noter ı ten tescıle mecburdur. 
(1165) 1~2013 

Cankaya llirinci mıntaka tapu 
sicll mu haf ızlığındaıı: 

. · Ömer marı mevkiinde kain olup vergide yağcı oğ-
Dıkmenın ~ı y pakim ve hissedarlarından metruk olarak ka

lu Panayot ogb~ k ~: harab bağın Ankara defterdarlığının 16-4-937 
Y~.dlı bulu1nan190

1

6r8-ı5 sayılı yazrsiyle maliye hüzinesi namına tescili 
gun ve 19 89 

istenmiştir. . . d olmadığı anlaşılan bu gayri menkul~n 
Tapu. sacılınde kay. ı de tetkikat ve tahkikat yapılmak üzere 

qıiilkiyetı hakkı~da .. y~rın t 10 da ınahallinc memur gönderilecek-
24-5-937 pazartesı _gu~~::~m var diyenlerin ellerindeki belgeleriy
tir. Bu yerde benıml v a veya yerine varacak memura baş vur-
le birlikte muhafız ıgımız 1-1977 
ınaları bildirilir. (1145) 

Mevkii: Deliler tepesi 
Hududu: Şarkan Kürt Mehmet oğlu Ahmet ve Fatma aras.n

daki yol garben ve şimalen yol cenulıen Hacı Ömer. 
Yukarıda hududu yazılı olan bağın Kürt Mehmet oğlu Saicfin 

senetaiz malı olduğundan ve 328 tarihinde vefatiyle mirasçılar ıa 
kaldığından bahsedilerek intikalen tescili istenilmektedir. Ta u. 
da ~dı bulunmayan bu bağın fenni ve hukuki vaziyeti hakkın ..!a 
25-5-937 salı günü saat (11) de mahallinde tahkikat yapllacağınC:an 
alakası olanların tahkikat gününe kadar muhfızlığ mıza ve yahud 
tayin edilen günde yerinde bulunacak memurumuza baş vurma.. 
ları lüzumu ilan olunur. ( 1227) 1-2101 

Gümrük Muhafaza Genel 
Komutanlığından: 

. . Gümrük muhafaza teşkilatında maaş faslından 126 lira ücretli 
~.kı levazım müdürlüğü ile 98 lira ücretli bir heSab memurluğu ve 
ucret faslından 125 lira ücretli bir hekimlik yeri açıktır. 

Levazım müdürleri için emekli levazım yüzbaşı ve binbaşılarla 
?es~b memurları tercih edilir. Bunlardan gayrj müracaat edenler 
ımtıhaı~la alınacaklardır. Hekim (Bodrum)da levazım miidürleri 
(Mardın) ve Kilis)te çalıstrrılacaklardır. ' 

. İstekli~erin dilekçeleriyle ve oturdukları yerlerin açık adres. 
le~ıyle dogruca Ankarada gümrük muhafaza genel komutanlığına 
muracaatları. (1233 1-2099 

JI 

ıı 

• 
Kuru,/ ouuu-. 

~lraal;ğ 

Kalorifer 
Malzenıesi 

Ankarada Beynelmilel Kömür Sergisinde gösteri
len meşhur Strebel kalorifer malzemesinden muhtelif 
cins ve ebatta kazan radiatör ve kalorifer tesisatı için 
her cins borular ve bütün malzeme 1stanbulda Galata 
Tünel caddesi No. 48 Mihran Gesar Oğullan Ticaret-
hanesinde satılmaktadır. Telefon: 40308 
~•ı·•ı+•• . ._.,, ... &mıi'I!• nm··ımır1ı11lJ81ı1J!ılMJ 

Kiralık ve Satılık Evli Bağ 
Ankaranm Aktepe mevkiinde kış ve yaz kullanmaya müsait aıt 

katta bir oda bir hol ve bir mutbah, üst katta d~rt oda bir salon ve 
bir balkondan ibaret hane ile iki kuyu birçok meyva ağacı ve 14 dö
nüm bağıyle güzel manzara bol komşulu bir bağ hem satılık ve hem 
de kiralıktır. Telefon: 1231 e müracaat. 1-1981 



8 u ı: us 

PHILCO radvolarını bizden aravın Halil Nacı Anafartalar Caddeıl 
No: 111 Telefon. ız30 

Mezbaha pazarlık ilanı 
Karadeniz Ereğli Belediyesinden 

Musaddak projesi mucibince (14899) lira 44 kuruş bedeli 
lCeşifli ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulan ve şeraiti Cum.. 
huriyet ve Ulus gazeteleriyle ilan edilmiş olan Karadeniz Ereğli 
belediyesi mezbaha inşaatina eksiltme müddeti iç.inde talih çık
anadrğından 5-5-937 tarihinden itibaren bir ay müddetle pazarlığa 
bırakılmrştrr. Paazrhkla ihalesi 5 haziran 937 tarihine rastlayan cu. 
rnartesi günü saat 12 de Ereğli belediye encümeninde yapılacağı 
ilan olunur. (2699) 1-2102 

' 

Askeri Fabrika)ar Umum Müdürliiğü Satınalma 
Komisvonu nanlan 

________________ _. 

100 TON MUTAHHAR AVRUPA PAMUCU 

Tahmin edilen bedeli (55000) lira olan yukarda mikdarı ve cinsi 
yazılr malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma kcr 
misyonunca 21 - mayıs - 1937 cuma günü saat 14 te pazarlık ile iha
le edilecektir. Şartname 2 lira 75 kuruş mukabilinde komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (4000) lira ve 2490 nu • 
maralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve sa-
atte komisyona müracaatları. (1153) 1-2062 

.Milli lU üdaf aa Vekaleti Satmaınıa 

Komisyonu ilanları ·---------------- _______________ ..... 
BİLİT 

Su tesisatı; Harb okulu içme su tesisatına aid işler kapalr zarf
la eksiltmeye konmuştur. Keşif tutarı 5200 lira 80 kuruştur. Keşif 
ve şartnamesi parasiyle inşaat şubesinden alınacaktır. İhalesi 21-V-
937 cuma günü saat 15 dedir. İlk teminatı: 390 liradır. Eks;ıtme
ye gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü 
maddelerinde istenen belgelerle birlikte teminat ve teklif mektup
larını havi zarflar ihale günü saat 14 de kadar ( en geç olarak) 
M. M. V. satın alma komisyonuna versinler. (1122) 1-1942 

BİLİT 4 - tık teminat 5250 liradır. 
1 - Beher metresine biçilen 5 - Eksiltmeye girecekler 

ederi 40 kurus olan yüz yirmi 
beş bin metre kılıflık bez kapalı kanuni teminat ve 2490 sayılı 

kanunun 2 ve 3 üncü rnaddele-
zarfla eksiltmeye konulmuştur. rinde yazılı belgelerle birlikte 

2 - İhalesi 1 haziran 937 teklif mektublarmı ihale saa-
salı günü saat 15 dedir. trndan en az bir saat evvel M. 

3 - İlk teminat 3750 lira. M. V. satın alma KO. na ver. 
dır. meleri. (1196) 1-2096 

4 - Şartnamesi 250 kuruşa B 1L1T 
M. M. V. SA. AL. KO. dan ah-
nır. 

5 - Eksiltmeye girecekler 
kanuni teminat ve 2490 sayrlı 
kanunun 2 ve 3 üncü maddele
rinde yazılı belgelerle birlikte 
teklif mektublarını ihale saatın. 
dan en az bir saat evvel M. M. 
V. satın alma KO. na vermeleri. 

( 1195) 1-2097 

B!L1T 
1 - Beher metresine biçi. 

len ederi 800 kuruş olan on bin 
tane yün battaniye kapalı zarf
la eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 2 haziran 937 
çarşamba giinü saat 11 dedir. 

3- Şartnamesi ~00 kuruşa 
M. M.V. SA. AL. KO. dan alı. 
nır. 

1 - Beher metresine biçL 
len ederi 280 kuruş olan yüz bin 
metre kışlık elbiselik kumaş 
kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur. 

2 - İhalesi 1 haziran 937 
salı günü saat 11 dedir. 

3 - İlk teminat 14.950 li. 
radır. 

4 - Şartnamesi 1400 kuruşa 
M. M. V. SA. AL. KO. dan a
lınır. 

5 - Eksiltmeye girecekler 
kanuni teminat ve 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 üncü maddele
rinde yazılı belgelerle teklif 
mektublarını ihale saatinden 
en az bir saat evvel Milli Mü
dafaa V. satınalma KO. na ver-
meleri. (1197) 1-2095 

Devlet Dt·miryolJarı ve Limanları Umum 
1\tiicliirlii~ii Satrnalma Komis} 01111 lı~ııları 

İLAN 
Muhammen bedeli (42000) lira olan 100 ton üstüpü 24-5-937 

pazarte:>i günü saat 15 te kapalı zarf usulü ile Ankarada idare bi
nasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (3150) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-936 gün ve 
3297 No. lu niishasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde 
alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler (210) kuruşa Ankara, Haydarpaşa, İzmir ve Adana 
veznelerinde satılmaktadır. (1129) 1-1993 

İLAN 

Muhammen bedeli (3500) lira olan bir adet kapalı otodrezin 25. 
6.1937 cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada ida
re binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (262,50) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7.5.1936 gün ve 3297 
No. lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış 
vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliği
ne vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Hay
darpaşada Tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (1144) 

1-2038 

Ankara Lc"azmı Amirliği Saıuıalrııa 
Komisyonu ilanları 

·----------------- ----------------~ 11.AN 

1 - Çorlu kor birlikleri ihtiyacı için kapalı zarfla 88 ton ben
.zin alınacaktır. 

2 - Münakasası 21. mayıs. 1937 cuma günü saat 16 da Çorluda 
kor satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Evsaf ve şartnamesi İstanbul ve Ankara Levazım amirlik
leri satın alma komisyonlarında ve Çorluda kor satınalma komis
yonunda görülebilir. 

4 - Muvakkat teminatı 2250 lira olup münakasaya iştirak ede
cekler kanunun ikinci ve üçüncü maddelerindeki belgeleriyle bir
likte mezkür gün ve saatten bir saat evveline kadar komisyona mü-
racaatları. (1140) 1-1967 

İLAN bir saat evveline kadar levazım 
1 - Ankara garnizonunda. amirliği satın alma komisyo-

ki hastahaneler ihtiyacr için nuna vermeleri. (1209) 
10000 kilo tavuğun 2.6.937 çar- 1-2098 
şamba günü saat on beşte kapa. 
lı zarfla eksiltmesi yapılacak
tır. 

2 - Tavuğun tutarı 5500 li· 
ra olup muvakkat teminatı 412 
lira 50 kuruştur. Şartnamesi ko
misyonda parasız görülür. 

3 - İsteklilerin kanunun 2 
3 üncü madelerindeki vesika ve 
te •ı:ıt makbuzlarım havi tek
lif ıncktublarını ihale saatinden 

İLAN 

1 - Ankara mrkez komutan
lı~ında mevcut 202 çift köhne fotin 
15.5.937 cuma günü saat 11 de leva· 
zım amirliği satın alma komisyo
nunda satılacaktır. 

2 - İsteklilerin yazdt gün 
ve saattte komisyona müracaat-
ları. (1232) 1-2100 

En hoş meyva tuzuauı:. ınki· 
bazı defeder. Mide, bağırsak, ka· 
raciğerden mütevellit rahatsızhk· 
lan önler. Hazmı kolaylaştırır. 

İngiliz Kanzttk eczanesi 

Kiralık ev 
Üç oda bir hol ve diğer te

ferrüatı havi 
Yenişehir • Demirtepe Ak

bay sokak No: 3-A 
1-2094 

.. 
Doktor - Bakteriyoloğ 

Salah Demirel 
Dahili, sari hastalıklar, 

idrar, kan, balgam cerahat ve 
sair tahlillerle beraber. Kara
oğlan - Zencirli Cami karşı-
sında. 

Muayene saatleri: 12-14 16-19 

Kiralık Daire 
Beş oda, iki salon, bir hol 

Yenişehir Düzenli sokağı Zi
raat Bankası memurlar apartı

manları arkası No. 10. içinC.:_!.:i
lere müracaat. Telefon: 2676. 

..--•TECRÜBELl--•• 

Bir Alman 
Mürebbiyesi 

Mükemmel fransızca ve ital
yanca ve biraz da ingilizce bi
len bir alman bayan 4 yaşın
dan yukarı yaştaki çocuk ya
nında iş arıyor. Ankara Posta 
Kutusu 250. 

Saçl.arı 
döl(ülenJer 

KOMOJEN KANZUK 

Saç Eksiı~i 
Saçların dökülmesine ve ke· 

peklenmesine mani olur. Komo· 
jen saçların köklerini kuvvetlen· 
dirir ve besler. Komojen saçla· 
nn gıdasrdır. Tabii renklerini 
oozmaz. Hafif bir rayihası vardır 
Komo1en kanzuk saç eksiri ma
rrnda buiunur. 

Aşcı arayanlar 
Alafranga, alaturka güzel 

pasta ve börek yapan birinci 
sınıf aşçrlardanım. İstiyen Bay. 
lara Ankara - Yenişehir Kasab 
İbrahime bildirmeleri telefon; 
3285_., 

Ali Rıza 

Kiralık Oda 
Karaoğlan Çiftlik mağazası

na bitişik Merkez apartrmanı 

ikinci kat. 1-2059 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatr idare eden 
Yazı İşleri Müdürü Nasuhi 
BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 
Muhammen Muhammen 

Kirası Vakıf Kirası Vakıf 

Lira K. No. Mevkii Cinsi Lira K. No. Mevkii Cinsi 
1000 25 Fevzi Paşa Garaj 800 306 Sanayi caddesi Arsa 
602 30 Anafarta Dükkan 1060 411 ,, 

" 
Dükkan 

910 32 " " " 
350 413 Koyun pazarında ,, 

1200 33 " " 
,, ~603 415 At " 

Çukur han 
300 37 Zencirli Cami 

" 
250 416 " " 

Dükkan 
325 40 ,, 

" " 
200 417 " " 

,. 
360 42 

" " " 
301 418 " " " 

250 45 " " " 75 419 " " " 
610 46 Hükümet " 300 420 " " 

,, 
1750 51 Anafartalar Mağaza 60 421 " " 

,, 
315 54 Sulu han Dükkan 60 422 " " " 317 58 Cami sokak Ardiye 65 423 " " " 
775 64 Belediye Dükkan 65 424 ,, " " 
350 68 Çocuk sarayr ,, 210 425 Koyun pazarı .. 
180 80 Koyun pazarı .. 160 426 

" " .. 
600 99 

" " " 105 432 İnce suda Çayır 

100 101 Pideciler " 
151 434 At pazarı Dükkan 

155 114 At pazarı " 
500 439 Koyun " " 

50 115 ,, 
" 

Baraka 500 440 " 
,, " 

50 116 
" " " 

500 441 ,, " " 110 117 
" " " 

225 444 At " .. 
60 128 Saraçlar Dükkan 160 452 Koyun 

" 
,, 

12 202 Türbe Oda 250 453 .. " 
,, 

18 206 Eti Mes'ut Dükkan 300 463 Ahi yakup E"V 

12 207 " " " 
200 19 Kalecik KaJ:ıve 

20 211 
" " " 25 24 At pazarında Baraka 

12 212 
" " " 

100 25 " 
,, ,, 

102 213 " " 
Otel 46 27 " " 

,, 
200 214 " " 

Hamam 25 28 " " 
,, 

84 244 Yeğenbey Arsa 145 34 " " " 
95 35 At pazarında Baraka 480 36 Koyun ,, Dükkan 

500 37 Han 120 51 Furun aralığı ,, Koyun pazarı 
250 - 61 Kapan han Mağaza 65 - 62 Kapan han Mağaza 

Yukarda yazılı 66 adet akar kiraya verilmek üzere 12 - mayıs - 1937 gününden itibaren on gün müd .. 
detle açık arttırmaya konulmuştur. İhalesi 21 - mayıs- 1937 cuma günü saat on beşte ikinci vakıf apartı .. 
manda Varidat Müdürlüğünde yapılacaktır. İsteklilerden % 7,5 nisbetinde teminatı muvakkate alınacak" 
tır. Tutmak ve şartlarını öğrenmek istiyenlerin ihale saatine kadar mezkür Müdürlüğe müracaatları. 
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YENi S i ~ E 1\1 A l .. . ı\ R HALK 
Bugün bu gece 

Beyaz 
nıelek 

Sevginin büyüklüğünü, vebir 
kadının harblarda ne derece 
müessir olabileceğini hakika

ta tamamen uygun olarak 
canlandırılan bir film 

KAY FRANCİS 

BUGÜN BU GECE 
Bu senenin en muazzam türkçe 

sözlü filmi 
BACDAT BOLBOLO 

Canlandıranlar : 
Münire Mehdiye -- Ahmet Allanı • 

Alcika ile sürükliyen mevzuu, türkç• 
ve arapça şarkılariyle seyircilerini 

kendine bağlıyan harikulade bir esef 
1lave olarak: Paramunt Jurnal 
Tenzilatlı Halk Matinesi 12.15 de : 
Doktor Mabüs'Ün Vasiyetname&i 


