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Ulas meydalllnd• Kamutay başkanı bakanlarımız ve ileri gelenlerimiz 

. Vuırdda dilin 
ya~ tutuDduı 

Ulus meydanrnda yapılan törende bulunanlar 

Ulus meydanında yığılan çelenkler 

Ankarada yapdan tören 
çok hey~canlı oldu 

Dün, yurdun her taraf mda ol~u~ .i~i A.~~ızda da havalan-
nuzd rmif aziz tefıidleri mı2 ıçm bır ıhtıfal yapılmqtır. U- D Ar d • • 
lua rn:;~:n;:da saat ondan itibaren askeri ve j~~~ ~lan ~ r. as un 
bat v ı· ··f ı 

1
• mektebliler programda gosterılerın yerlerını 

e po ıs mu reze er , 
alrnaya baılamıf bulunuyorlardı. . .. Köstenceye 

gitti Gündelik 

Halk ve halk 
Edebiyatı 

lç bakanı ve Parti genel sekreteri 
B. Şükrü Kaya, ediblerimize gönderdi· 
ği birer mektubla onları, halk için eser
ler .hazırlamağa davet etmektedir. Bu 
teşebbüsü büyük bir kültür kalkınması 
hareketinin başlangıcı saymalıyız. 

Saat on bıre dognı batta Ka-
mutay başkanı B. Abdülhalik Reo
da, bakanlarımız, mebuslarımız, 
siyasi müsteıarlar, ordu ve ba~~
bklar erkanı bankalar ve dıger 
müesseseler ve kunımlarla esnaf 
cemiyetleri mümessilleri Ulus mey

Ankara, ıs (A.A.) - Dış bakanımız 

Dr. Araa, Ankara'dan hareket etmeden 

evvel mısır elçisi. kendisini Mısır hükil· 
danına gelmitlerdi. 

Kalabalık bir halk kütlesi bütün meti namına bu kıı Mıaır'a davet etmiş· 
ıneydanı doldurmuştu. Törene tam ıa- tir. 
t 

11 
de kaleden atılan üç topla ba,. Cumhuriyet hükümcti, bu davetten 

:anmış ve merasim direğindeki bayrak çok mütebusıl olduğunu elçiye bildir· 

yarıya kadar indirilmiştir •. ~u sırada miftir. Dr. Araa, bu kıt bu davete ica-
yarun dakika hava şchidlerımıze saygı betle Mısır'• gidecektir. 
. . lam vaziyetinde durulmuştur. ı ~ın ;e sonra hava müateprlığı adına Dit bah"Ift1'1! Dr. Araa, dün uat 

taunyYa: yüzbaşısı B. Seyfi .T~~aga~ bir 1S de lıtanbuldan Romanya vapuriyle 
· · B Scyf ı soylevırıM Köstenceye mDteveccUıcn hareket et· 

aöylev verınıştır. • miftir. 
(Sonu s inci sayfada) 

.. 

• Behçet Kemal Çağlar nutkunu söylüyor 

Halk edebiyatı ve halk 
resimleri için 

yerinde bir teşebbüs 
Eski hikayeler ediblere ve eski 

yaptırıkıcak esimler sanatkarlara 
M~tbuat. Umum Müdürlüjü, memleket için çok fay dalı iki ite ıirit

mek uzeredır. 
Devlet ve Parti, genİf halk yığınlarının fikri ve bedii ihtiyaçlarım 

~tmin gaye~i~le türk edipleriyle ve reuamlariyle müsbet bir itbirliji
nm temellerını alıyor. 

Matbuat Umum Müdürlüğü ge-
nit halk yığınlarının daima gördü
ğü resimleri ve okuduğu kitabları 
sanatkarlarımıza yaptırıp edip ve 
muharrirlerimize yazdırmak kara
nnı almııtır. 

Hatay anayasası 

Bu fikir, ediplerimiz ve reısam
larımız tarafından benimsendiği 
nisbette muvaffak olacaktır. Bu 
münasebetle iç itler Bakanı ve 
Parti Genel Sekreteri B. Şükrü Ka
ya'mn yaptığı tamimlerden fU par
çalan alıyonız: 

Metinlerle rapor 
kabul edildi 

Cenevre, 15 (A.A.) -Ana
dolu ajansının huıuıi muhabi
ri bildiriyor: 

Eksperler komitesi müza
kerelerini bitirmit ve metin
lerle komite raporu kabul edil
mittir. MalUındur ki, memleketimizde ge • 

(Sonu S inci sayfada) 

Halkı irşad etmek vazifesi devletin 
olduğu kadar münevverlcrindir; bunu, 
bize, gene sayın Şükrü Kaya, halkevleri 
kuruluşunu kutladığımız gün, en ıarih 
kelimelerle ve misaller göstererek, an
latmıştır. Edibleri halk için eser verme· 
ğe çağırmak, bu vazife telakkiıinin fill 
bir tezahürüdür. 

'Kültür bakanlığımızın köy eğitmen• 
Jeri sistemi, okuyup yazanlar sayısını 

kısa zamanda çoğaltacaktır. Bu suretle 
gözlerini fikir alemine açacağımız ge
niş halk kütlelerine ne okutacağız? 

Bu sual yerindedir, zira yarın daha 
fazla okuyacak olan halk, bugün dahi, 
umduğumuzdan geniş bir okur kütlesi 
teşkil etmektedir. 

Mamak patlam~ 

Atatürkw Fransa 
• • 

Cumhurreısı 
arasında telgraflar 

Mamak baruthanesindeki infilak do

Jayısiyle, Fransa Reisicumhuru B. Leb
run tarafından Reisicumhuru.muza çe· 
kilen telgrafla verilen cevabın suretle. 

Hava kurumunun affı ayı 19 Myısın 
Bir yll içindeki gelir programı 

4. 755. 766 lira hazırlandı 
Milli Şef Atatürkün memleketiıı 

Halkın ne kadar okuduğu ve ne o
kuduğu hakkında bir tetkik yapmış o
lan Basın genel direktörlüğü, büyük 
puntolarla ve bir-iki formalık olarak 
basılmış 10.000 - 50.000 tirajlı bazı eser
lerin köylerimizde kolayca satılmakta 
olduğu neticesine vamıştır. Buna karşı, 
münevverler için ve en tanınmış mu· 
harrirler tarafından yazılmı' kitablar 
tirajının 1000-2000 arasında dolaştığı· 
nr hep biliriz. 

Halkın ne okuduğuna gelince: tren· 
ler geçerken hat yakınlarındaki köylü 
çocuklarının yolculardan nasıl gazete 
istediklerini hatırlarsak halkın okumak 
ve dünya hadiselerine yabancı kalmamak 
hususundaki arzusuna bunu miyar tu 
tabi liriz. 

ri aşağıdadır: 
Ekselans Cumhur Batkanı 

Kemal Atatürk 
Mamak baruthanesindeki i~lila~ı 

haber aldım. Felaketzedelerin aılelerı· 
nin matemine iştirak eder ve e~selans· 
/arrna derin sempatimi arzederım. 

ALBERT LEBRUN 

Ekselans B. A. Lebrun 
Fransa Cumhur Batkanı . 

Mamak mühimmat depolaun~an bı
. d vuku bulan infilak üzerıne zu· 

rın e - a- -
h den ve muvalf akıyetle son uru. ur e . .k 
/erek insan z3yiatından ziyade bır mı • 
dar maddi zayiata münhasır kalmış ~
lan yangında felakete uğrryanların aı· 

Hava Kurumu Genel merkezi tıoplantısrnda bulunanlar (Yazısı 4. üncüde) 

kurtuluşunu hazırlamak üzere tatanbul· 
dan Bandırma vapuru ile Samsuna geli
ş.inin 18 inci yıldönümü olan 19 mayıa, 
spor ve gençlik bayramı olarak bütün 
memlekettte oldugu gibi fehrimizck de 
büyük gösterilerle kutlanacaktır. 

19 mayıs çarpmba sabahından itiba
ren Ankaradaki resmi ve hususi bütün 
müesseseler, apartmanlar, evler. parti 
ve cemiyet binaları, mağaza ve dükkin· 
lar bayraklarla süslcnecektir. Yarından 
ıonra mekteblerde 19 mayısın bü ük 
ma~ h • · y na ve r emıyetı anlatılacaktır. 

Ankara belediyesince hazırlanan dö
vizlerle stadyom ve büyük caddelerle 
meydanlar ıüslenecektir. Ata türkün 
Samsunda karaya çıktığı saat olan ye
dide yirmi bir pare top atılacaktır. Bu 

(Sonu 4. üncü sayfada) 

_ . . -.t..J..l ( Sonu s. inci sayfada } 
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2================================-============= ULUS 

Günün içindeıı: 

Amid ve toprak 
Hazin bir tesadüfle büyük Hamid'in ölüm döşeğinde yattığı gece -

nin tam ilk ay dönümüne rast gelen evvelki gece, Ziraat Fakültesi ta
lebeleri, Ankara Halkevinde bir tören yaparak büyük şairin adını 
saygı ile andılar. 

Edebiyat tarihimizde Hamid kadar büyük bir yer alan bir üstadrn 
hatırasına saygı göstermek ve bu maksatla tören yapmak için mutlaka, 
doğrudan doğruya, edebiyatla, şiirle ve tiyatro ile ilgili olmak değil, 
fakat sadec~, münevver olmak kafi gelirdi. 

Bu toplantıda bana da iki üç sözsöylemek vazifesini veren gençlere 
hitab ederken ben, Hamid'in ıimdiye kadar söylenmiş, tekrarlanmış 
taraflarını değil de, onun toprağa ve ziraale karşı duyduğu ilgiyi can
landırmak istedim: bizde şiirin pastoral nevini kuranlardan birisi olan 
Hamid'in toprağa ve ziraate karşı duyduğu alaka 1880 senesinde İs
tanbul' da on beş günde bir çıkan "Vasıtai servet" gazetesinin ikinci 
sayısına yazdığı hır mektubta o.e kadar canlı ifade edilmiştir. 

Türkiye'nin tarım çocuklarına, o gece, tamamını okuduğum bu 
mektub ''ziraatle ticaret mevcudatı medneiyenin zavahiridir •.•. " diye 
başlıyor. 

Şu satırları da gene o mektubtan alıyorum 
Ziraat, toprak kazıp alma. çıkarmaktır •.. 
Ziraat ticaretin ibtidasıc!ır; ticaret ziraatın muktezasıdır .. 
Ziraat bir sahradır ki ticaret sayesinde bir bahçe haline girer 
Bir çiftçi menmb olduğu devlete bir asker neleri, bir ilim talibi 

kadar hizmet etmeğe kiıli bilinmi§tir • 
Erbabı ziraat asannı •alahatı zemin üzerine yazmış üdebayı tabi-

iyedir Bir saksı çiçek ziraattir. Bir nebatat sergisi gene ziraattir. 
Bahçıvan üıtadı kudretin hamei•i zi hayatıdır .• 
Bir kitab daima anlQ§ılmaz, bir tarla daima anlQJılabilir .•.• 
Evvelki gece tarlayı okuyan ve okutanlar, Hamid'in kitabların -

dan da güzel güzel parçalar okudular. Nurettin ARTAM 

Resim 
f edarasyonu 
kuruluyor 

İstanbul 15 (Telefonla) - Güzel sa
natlar birliği, müstakil resim ve heykel
traşlar birliği, D grupu isimleriyle üç 
teşekküle ayrıluuş olan ressamlarımız, 
her birlikten seçilmiş birer murahhasla 
bir resim federasyonu kurmuşlardır. Fe
dera~yon memlekette resim kültürünün 
inkişafı için çalışacaktır. Türkiyede 
bütün ressamların iştirakiyle Ankara 
halkevinde haziran 15 te bir resim ser· 
gisinin açılacağı haber verilmektedir. 

Büdçe görüşmesi 
yaliında haşlıyor 

Radyoda yunan 
• 

gecesı 
Istanbul, 15 (Telefonla) - Yarın ak

şam "bu akşam,, İstanbul radyosunda sa
at 22 den 23.15 şe kadar olan müddet 
isinde bir yunan gecesi tertib edilmiştir. 
Evvela arkadaşımız Neşet Halil Atay 
konuşacak ve bu gecenin niçin hazrrlan
dığıru, Balkanlararası dostluğun bu gi
bi tezahürlerden kuvvet bulacağını ve 
Balkan memleketlerinin bibirlerinin ya
şayışlarını bu gibi vasilerle öğrenecek
lerini izah edecektir. Bundan sonra yu
nan musiki sanatkarları klasik yunan 
musikisi ile halk şarkılarını çalacaklar
dır. Böylelikle Atina matbuat kongresin
de verilmiş olan Balkan memleketlerini 

biribirine neşir vasıtalarından faydala
narak tanıtma faa1iyeti filen başlamıs ol

maktadır. 

Kadıköy su şirketinin 
sa tın alınması 

Haber aldığımıza göre Kadıköy su 
şirketinin satın alınması etrafındaki gö· 
rüşmeler sona ermiş ve bayındırlık ba
kanbğı varılan anlaşmanın parafe edil
mesi için bakanlar heyetinden salahiyet 
istemiştir. 

Medeni 
hukukta 
ahlak 

Hukuk İlmini Yayma 
Kurumunun konferansı 

Hukuk ilmini yayma kurumunun 
haftalık konferansı dün halkevinde gü
zide dinleıyiciler karşısında profesör E. 
sad Arsebük tarafından verilmiştir. 

Sayın profesörün seçtiği mevzu 
(Medeni hukukta ahlak kaidelerinin 
rolü) idi. Koferanscı realitelerle içti
mai nizama haklın olan düstürları ara
sındaki mahiyet farkını bahis mevzuu 
ederek bunlardan yalnız ahlak kaidele
ri üzerinde tevakkuf edeceğini söyle. 
miş, hukukun ana hatları üzerinde de
rin ve güzel bir ders ile söze başlamış.. 
tır. • 

Hukuk tekamül ettikçe hukuk fik
rine müessir olan amilleri, ferdin bir 
~ok tesirleri altındaki faaliyetini ta~ 
min edecek esaslara hukukta yer ver. 
mek lüzumunu, adalet hissini anlattık
tan sonra adalet ve müsavat mefhumla. 
rının yekdiğerleriyle telifindeki müş
külcltı izah etmiş bu kadar mütehayin 
amiller altında ahenktar hukuk manzu. 
melerini yapmakta'd zorluğu güster. 
miş ve hukuku tabiiye fikrinin bundan 
nasıl doğduğu hakkındaki kana3tini 
söylemiştir. 

Koferanscı bu çok istifadeli sö:..ler
den sonra ahlaki telakkilerin hukukta 
hassas bir terazi gibi müessir olduğunu 
göstermiş rızanın ve iradenin izharında
ki harici tesirlere, veya hakkın suiistima 
1i vaziyetlerine karşı hukukun ve kanu. 
nun bitaraf kalmadığ. m, hak ve nisfet 
esaslarının hakimlerin kararına müessir 
olduğunu tafsilen göstermiş ve ahlak ka_ 
ide!erinin bunlarla iktifa etmiyı..rek .. ta
bii vecibeler,, namı verilc!n yeni cere
yanları y.ı·Hşyavaş hukuk·.n bünye:;ine 
ithal etmeye başladığını ve bunun bü
yük bir tekamül ifade ettiğini söylemiş
tir. 

Profesör şu sözlerle konferansına 

nihayet vermiştir: 

''Fıtri kabiliyetinin en yüksek ve 
kıymetli hususiyeti hakka tapmakta te
celli eden türk milleti, necib ecdadı

nın asırlarca evel diktiği adalet ehramı
nın asırların yıpratıcı tehacümü karşı
sında bütün gurur ve haşmetiyle ayak
ta durduğunu görmekle müftehirdir. 
Hatta tekzib edilmek korkusuna maruz 
kalmakszın iddia edilebilir ki Roma 
hukukunun o cihanşümul hakimiyetine 
karşı islclm hukukuna asırlarca müddet 
hayatiyet veren de türk hukukçuları 

olmuştur. 

"İçtihad kapıları sımsıkı kapan. 

Kam11tay büdce encümeni hükümetin 

1 martta vermiş olduğu 1937 büdce pro

jesinin müzakere ve incelenmesini bitir

miştir. Encümen projenin durumu hak

kındaki mucib sebebler mazbatasıru da 

hazırlamış ve tabedilmek üzere matbaa

ya vermistir. Haber aldığımıza göre büd

ce projesi yarın mebuslarırruza dağıtıla

cak ve ihtimal ki hafta sonlarına doğru 

Kamutay umumi heyetinde görüşülme

sine başlanacaktır. 
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Müesseselerde kesilen 

vergiler 
Resmi ve hususi müesseseler tara

fından tediyeler sırasında kesilen vergi· 

lerin tediye tarihinden itibaren bir haf

ta isinde bağlı bulunduklan malsandık

larına teslim etmeleri kararlaşmıştır. Bir 

ay geçtikten sonra yatırılan vergiler için 

daire ve müesseselerin ita amirleri veya 

direktörleriyle muhasebecilerin şahısla

rından rüzde on ceza kesilecektir. 

İstanbulda bugün mebus 
. . 

seçımı var 
İstanbul 15 (.;felefonla) - B. Abdül

hak Hamid Tarhandan boşalan mebus

luk için yarın sesim yapılacaktır. İkifı

ci seçmenler yarın saat 9 dan 13 çe ka

dar üniversite konferans salonunda rey

lerini vereceklerdir. 

Bir otomobil kazası 
İstanbul, 15 (Telefonla) - Büyük

dere şosası üzerinde Hacı Osman bayı
rında bir otomobil virajda devrilmiş ve 
otomobilde bulunan diş tabibi Ruhi Va
mık'm kaburga kemikleri kırılmıştır. Bir 
kaç ya·"'Iı da var:lır. 

Madrid nerededir? 

Biz gazeteciler dünyanın en cahil 
insanları değilsek, her halde, en dal. 
ğın adamlarıyız; Madrid şehrini bir 
sahil şehri yapmaktan çekinmiyoruz. 
Şu cümleyi okuyunuz: "İspanyada

ki elçiliğimize sığınmı§ olanları al
mağ gitmiş olan Karadeniz vapuru 
bunları yüklemiştir. Bir iki güne ka
dar Madridden hareket edecektir.,. 

Acaib bir boşanma 

Hindistanda erkekler çocuk yaşın
da evlendirilir. Kadınlar kocalarından 

ekseriya daha yaşlıdırlar. 
Sanırdık ki bu çeşid evlenmelerde 

boşanma, yaşlanan erkeğin ihtiyarla
yan kansından ayrılmak istemesiyle 
kabildir. Bunun tamamiyle aksi, ge
çenlerde, Kalkütada vukua gelmiş ve 
17 yaşında bir kadın, kendisine bak
madığını ileri sürerek, 10 yaşındaki 

kocasından ayrılmak için mahkeme
ye baş vurmuıtur. 

Fakat 10 yaşındaki çocuk - koca
dan nası) ekmek beklenebilir ? 

Emirgan - Sirkeci otobü•leri 

lstanbu1da Emirgin.la Sirkeci ara
aında otobüs işletmek isteyenlerin bu 
dileğini tetkik eden belediye fen he
yetinin bu hat üzerinde seferlere baş
lanmasma izin verdiğini gazeteler ya. 
zıyorlar. 

Bir otobuüsleri, bir de Emirganla 
Sirkeciyi biribirine bağlayan yolla
rın darlığını düıününüz ve sonra di
linizi tutabilirseniz eskiler gibi Fa. 
tebiru diye bağırmayınız.! 

1545 de seyrüsefer eden vapur 

Kolonyada çıkan lllustrierte ZeL 
tung gazetesi bir haber veriyor: tik 

vapur, zannedildiği gibi, 1807 de ame

rikah Fulton, ne 1690 da fransalı 

Denis Papin ve ne de 1783 de Jouff. 

roy d' Albans tarafından iş)etilmi~tir. 

İlk vapur, 1545 de Barselonda, İmpa

rator Şar) Kenin huzurunda Blasco de 

Garay tarafmdan itletilmittir • 

Ulus tercümeler kütüphanesinin 
13 üncü cildi 

Her münevverin okuwası 
lazımgelen bir eser 

Bilinmiyen 
Çıktı 

İnsan 

Yazan: Doktor Aleksi Kare] 

Türkçeye çeviren: Nasuhi Baydar 

Ulus Basımevinde ve büyük 
kütüphanelerde satılır. 

16 - 5 - 1937 

Gümrük mem 
arasında 

tayin ve terı· 
Gümrük memurları arasında yeni tayiın ve terfiler yapılmıştır. Ge

r~k m~rkezde ve gerek lstanhul'da ve taşrada yapılan bu terfi ve ta
yınlerı aşağıya aynen koyuyoruz: 

Kamu tayla 
Mısır meclisi 

arasın a 
telgraflar 
Mamakta vukua gelen infilak kaza· 

sından dolayı Mısır mebusan meclisi ri
yasetin::1en büyük millet meclisi riyase· 
t=ne çekilen tessür telgrafı ile buna veri· 
kn cevab aşağıdadır: 

B. Abdülhalik Renda - Türkiye Bü
yük millet meclisi reisi 

. Mısır mebusan meclisi barut depo
sunda vaki acıklı infilak kazasından do
layı en hararetli taziyelerini arz ve bu 
elim feliiket münasebetiyle türk milleti
ne derin sempatisini izhar eder. 

Reis vekili 

Ali Hiiseyin Kemal Sıtkı 

Ekselans Ali Hüseyin paşa 
- Mebusan meclisi ikinci reisi 

·Kahire -

Mamak baruthanesindeki infilak mü
nasebetiyle Mıcsır mebusan meclisi na
mına ~öndermek lütfunda bulunduğu
nuz telgıaftan .ziyadesiyle mütehassıs 

olan Türkıye Büyük millet meclisi, Mı
sır mebusan meclisine en samimi teşek
kürleri ile hararetli şükran hislerinin bil
dirilmesini sizden ricaya beni memur et
miştir. 

Abrlıilhalik Rencla 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi 

(A.A.) 

Çağrı 
X Kamutay arzuhal encümeni pazar· 

tesi günü saat onda toplanacaktır. 

mış bir hukuk manzumesini bilgili bir 
itina ile ayakta tutan türk hukukçuları, 
bugün yeni rejimimizin rehakar dela
leti sayes~nde zengin kaynaklara malik 
n J clern bir hukuka kavuşmuş bulunu
rorlar. Yarınki neslin elinde bu hukuk 
en mütekamil ve feyizli şekline bürü
necektir. Bu şerefi idrak etmek yarınki 
neslin hem vazifesidir hem de hakkı.,, 

S<ıyın profesörün bu çok güzel kon· 
feransı pek ziyade alkışlanmıştır. 

Hatırlıyor musunuz? 

1 - Borçlar kanunu ne :zaman 
kabul edildi? 

2 ;--- Türk ce:za kanununun yü
rürlüğe girif tarihi nedir? 

3 - Cumhuriyet Halk Partisi
nin büyük kongresi ne zaman top
landı? 

4 - ilk nüfus sayımı ne zaman 

Yapıldı? 

5 - Tekkeler, z.arıiycler, med
reseler ne ~an kapatıldı? 

Dünkü suallerin cevabları 

S - Sıvas - Erzurum demiryolu
nun yapılmasına ne zaman başlan

dı? 

C - 29 haziran 933 de. 

S - Yeni türk üniversitesi ne 
zaman kuruldu? 

C - 1 ağustos 933. 

S - Yeni boğazlar anlaşması ne 
zaman imzalandı? 

C - 21 temmuz 936. 
S - Buğday koruma kanunu ne 

zaman kabul edildi? 
C - S temmuz 932. 
S - Kütahya - Balıkesir hattı. 

nın işletmeye açılma tarihi nedir? 
C - 23 nisan 932. 

Merkezde: Ankara gümrüğü m~ • 
muru BB. Hayri muhasebe müdür!' ,il 
memurluğuna, Ankara gümrüğü memu
ru Burhan terfian ekonomik i.şler me • 
murJuğuna, Levazımdan Fevzi, zat iş
leri memurluğuna, zat işlerinden Asaf 
muhasebe memurluğuna, muhafaza ko
mutanlığı memuru Mehmet Ankara 
gümrüğü memurluğuna, İstanbul baş • 
direktörlüğü memuru Niyazi Tetkik di
rektörlüğü memurluğuna tayin edilmiŞı
ler ve Ankara gümrüğü memurlarından 
Ratib, İsmail Hakkı, muhasebe direk • 
törlüğü memurlarından Alaaddin, Ab • 
düHiziz, Hüsameddin, tetkik direktör -
iüğu memurlarınclan Nihad, levazım di
rektörlüğünden Kemal birer derece ter
fi ettirilmişlerdir. 

Taşrada: Ereğli merkez memuru 
Latif terfian Çanakkale baş direktör • 
lüğü memurluğuna, Giresun mesul mu
hasibi Emin terfian Kilis mesul muha • 
sibliğine, Tekirdağ muayene memuru 
Hüdai terfian Muradlı muayene memuD 
luğuna, Birecik ml·:ıyene memurluğun
dan açıkta Hüsnü Nüseybin muayene 
memurluğuna, genel direktörlük zat iş
leri memurlarından Tevfik Terfian İz • 
mir baş direktörlüğü ithalat gümrüğü 
memurluğuna Iğdır muhasebe memuru 
HulUsi terfian Samsun anbar me
murluğuna, Ayvalık veznedarı İrfan 
terfian Birecik muayene memurluğu • 
na, İzmir baş direktörlüğü mümeyyizi 
Mehmet Ali terfian memur şefligine, 
İzmir baş direktörlük katibi Naim ter
fian Ayvalık anbar memurluğuna, açık· 
ta memurlardan Hilmi İzmir ithdat 
gümrüğü muayene memurluguna, Fat
sa idare memuru Şefkati Van memurlu
ğuna, Bandırma mua) e memurluğun
dan açıkta Reşad Hopa muayene me • 
murlu~una, Çanakkale muhasebe memu· 
nı Bekir Sıdkı terfian Igdır muayene 
memurluğuna, Kars katibi Mithat ter • 
fian Kars anbar memurluğuna, Ünye ka· 
tibi Hıkmet tedian Trabzon ithalat 
gümrüğü muayene memurluguna, De -
rince idare memurluğundan açıkta Ya
kup Van memurluğuna, İzmir ithaliıt 
katibi Ali Rıza yerinde bir derece ter· 
fi, Zanguldak muhasebe memuru Bur -
haneddin Çanakkale memurluğuna, İz -
mir ihracat katibi Kemal terfian baş di
rektörlük memurluğuna, Bandırma ma• 
nifesto mmeurluğundan açıkta Yusuf 
Çanakkale manifesto memurluğuna, An
talya memuru Hüsnü Cezre muh:Jsebe 
memurluğuna, İzmir ithalat gümrüğü 
manifesto memuru Ali Trabzon ithalat 
gümrüğü manifesto memurluğuna. 

!stanbulda: Baş direktörlük kimya -
gerlerinden Hami, şube direktörlerin • 
den Enver, manifesto memuru Fethi 
terfi ettirilmişler, baş müdürlük kim -
yagerlerinden Ne::1im terfian ikinci sı
nıf kimyagerliğe, memur namzedi Ziya 
terfian anbnr memurluğuna, muhasebe 
tetkik memuru Ali Riza, tetkik direk • 
törlüğü memuru Hayri, Galata 1tlm1at 
gümniğü katibi muharrem, Remzi. Na
zif naklen Salih, Münir ve Cevad terfi
cın baş direktörlük anbar memurl·•k -
larına, Galata ithalfıt gümrüğünden ma· 
n i:esto memuru Mehmet terfian brı"? di
rektorlük memurluğuna, tetkik uırek
törlüğü memuru Muzaffer terfian 3 
üncü sınıf muayene memurluğuna, bas 
direktörlük memuru Enver manifesto 
memurluğuna, katiLlerden Lutfiye me· 
murluğa, baş direktörlük telefon me • 
muru Hamid memurluğa, Galata itha • 
lfıt gümrüğünden Sabahat baş direk ·r
lük muhasebe memurluğuna tayin edil

mişlerdir. 

~·······t:i····A-····:y····;.··········~ 
................. ································ 
Hava bulutlu geçti 

Dün şehrimizde hava kısmen bulut
lu geçmiş ve ısı 20 dereceye kadar çık· 
mışbr. Meteoroloji işleri genel direktör

lüğünden verilen malumata göre dün 
yurdun orta ve şark mıntakaları kısmen 
bulutlu ve yağışlı, diğer mıntakalar açık 
ge~miştir. En çok yağış Sivasta olmuş 
ve kara metreye 6 kilogram su bırakmış

tır. 



16 - 5 - 1937 

flRiiJJJiiMJ 
Astarr yüzünden pahalı 

İ talya İngiltereye rağmen Afri-
ka'da bir imparatorluk kurma -

Ya muvaffak olmuştur. Fakat bu im
paratorluğun müdafaası için almak 
mecburiyetinde kaldığı tedbirler, kur
mak için yapılan teşebbüsten ziyade 
iki devlet arasındaki münasebetleri 
gerginleştirmektedir. Anlaşılıyor ki 
İtalyanın Habeşistanı işgali, hatta bu 
İşgalin enternasyonal tanınması, İn
giltere ile münasebetlerinde beklenen 
salahı husule getirmiyecektir. Habe -
şistandaki askeri harekat devam eder
ken, az kaldı, İngiltere İtalya ile bar
ba girişiyordu. Fakat ansızın olup bit
ti, Karşısında kalan İngiltere, haysi -
yetini korumak için, Habeşistana kar
şı yapılan taarruzun kendisini ancak 
Milletler Cemiyeti azası sıfatiyle ala -
kadar ettiğini bildirerek İtalya ile bir 
"gentilmen agreement,, imzaladı. 

Bu itilaf, meğer her iki taraf için 
bir mütareke imiş. Her halde itilafın 
imzalandığı günden beri geçen dört 
aylık hadiselere bakılacak olursa, 
ltalynnlar da lngilterenin bunu yakın 
veyı uzak bir istikba!deki heublaş • 
ma için ha:rrlanma de,.·ı i telıtkki et -
tiklerine hükmetmek İcab eder. hal • 
ya'nın dış politikasını orta Avrupa -
dan Akdenize nakletmesi, Alm,nya 
ile yakın münasebet tesis etmeğe ça • 
lışması, İspanya meselesine mı.idaha
leai, Yugoslavya ile anlaşmaaı bu ha• 
zırlrklal' cümlesnidendir. lngilterenin 
hazırlığı ise daha direkt bir şekil al
mı~tır: İngilizler milli müdafaalarına 
bir milyar beş yÜz milyon İngiliz lira· 
sı sarfetmeğe karar vermişlerdir. Bu
nu kendisine karşı müthiş bir rney· 
dan okuma mahiyetinde telakki eden 
İtalya, İngiliz silahlanma programı 
neşredildiği gündenberi mahsus bir a
sabiyet içindedir. Ve bu asabiyet iki
de bir patlak veriyor. İspanyada dö -
ğüşen İtalya askerlerinin mağllıb~yet
leri hakkftıda İngiliz gazetelerınde 
çıkan yazılar, İtalyan matbuatının şid· 
detli mukabelesine maruz ~al~ı~h~. 
M l

. . . f'kı"rlerini aksettırdıgı bıl· 
uso ınının ı . 

dirilen Bay Gayda İngiliz gazetelerı-
ne cevab verirken, ''hakkınızda kul • 

lanacağım sıfatların ağırlığını hassas 
bir terazide tartınıyacağun.,, diyer~k 
girişiyor ve hakikaten boş yere tehdıd 
savurmadığını da gösteriyor. Altıncı 

· · ha 
George'un taç giyme ınerasımıne. • 
beş imparatorunun davet edilınesı de 
şiddetli neşriyata vesile olmuştur. l~al
ya bu yüzden merasime bir heyet gon· 
dermemiştir. Diğer taraftan İngiliz • 
ler, halya'nın taç giyme gibi, sırf me
rasim ve teşrifata aid meseleyi, ha • 
beş imparatorluğunu lngiltereye ta • 
nıtmak için vesile olarak kullanmaya 
çalışmasını çirkin buluyorlar. 

Ancak İngiltere İtalyanın Alman
ya ile kur yapmasını, İspanya işlerine 
müdahalesini, Yugoslavya ile itilafı -
nı ve şu bu siyasi teşebbüslerini uzak
tan soğuk kanlılık ile seyrediyor. Taç 
giyme merasimine bir heyet gelme -
mesini de pek aldırış etmişe benzemi· 
yor. Fakat her milletin bir zaafı var: 
İngilizlerin de zaafları, başka bir 
milletin kendileriyle deniz silahların· 
da yarışa çıkmasıdır. Otuz sene evvel 
Almanyanın lngiltere ile böyle bir 
yarışa çıkması, Avrupayı büyiık bar
ba kadar sürükledi. İngiliz ve İtalyan 
deniz kuvvetleri arasında gerek kem
rr: et ve gerek keyfiyet itibariyle mu· 
kayese kabul etmiyecek bir fark var
dır. Fakat iki devletin denizlerdeki 
vazife ve mesuliyetleri bakımından 
da fark vardır. İtalya bir Akdeniz ve 
nihayet Kızıl deniz devletidir. İngil· 
tere ise bütün denizlere hakim olmak 
mecburiyeti.ıdedir. Bu itibarladır ki 
geçen hafta İtalya deniz kuvvetleri • 
nin yeni programı hakkında Amiral 
Cavogneri tarafından söylenen söz
ler lngilterede derin akisler uyandır
mıştır. Cavogneri habeş harbı esna· 
sında İtalya donanmasının oynadığı 
rolü anlattıktan sonra yeni iınpara· 
torluğun muhafazası, İtalyan bahriye 
siyasetinde bir inkılap yapmaya bağ • 
lı olduğunu bildirmistir Bu da İtalya· 
nın bundan sonra Akd~niz ve Kızıl 
dPniz gibi dar ve kapalı sularda de -
ğil, okyanoslarda döğüşerek gemile
re sahih olması şeklinde tecelli ede -
cek bir inkılab olacakmış. Dar sular
da döğüşen bir donanmanın fethet· 
tiği imparatorluğu, ancak okyanos • 
larda döı'?-ü~en bir donanmanın koru • 

DIS HABERLER 

B. LARGO KABALLERO iSTiF A ETTİ 

"Hunter,, destroyeri Cebelüttarık' a 
götüfülüp kızağa çekilecek 

Valensiya, ıs (A.A.) - Başvekil 
Largo Kaballero, istifa etmiştir. 

Valensiya, ı5 (A.A.) - Havas a· 

jansının muhabiri bildiriyor: 
İyi haber alan mahfiller, Largo Ka

ballero'nun istifasını aşağıdaki sebeb

lere atfetmektedirler: 
ı. - Barselon'da son zamanlarda 

olup biten hadiseler, 
2. - Uzun bir barba dayanacak da· 

ha kuvvetli bir kabine kurmak lüzumu. 
Sosyalist ve komünist partileri ge. 

çenlerde kabinedeki delegelerini geri 
çekmeğe karar vermişlerdir. Anarşist 
ve sosyalist işçi sendikaları dün Ka· 
ballerodan yeni kabineyi kurmasını is· 

temişlerdir. . 
Politik mahfiller, yeni hükümetın 

süratle teşekkül edeceğini ve bakan sa

yısının azalacağını sanmaktadır. 

Hunter hadisesi 
Valensiya, ı5 (A.A.) - Havas a· 

jansımn muhabiri bildiriyor: 
İspanyol harb gemilerinin çabuk 

yardımı sayesinde patlamadan sonra 
hızla batmakta olan İngiliz Hunter tor. 
pido muhribi tamamiyle mahvolmak· 

tan kurtarılmıştır. 
Hunterin tayfaları gemiden ayrıla-

rak sandallarla kıyıya çıkmağa teşelr 
büs etmiştir. Fakat Lazaga'nın bütün 

kaza yerine doğru yol al~ığını .~ör~.n
ce sandallardakiler muhrıbe donmuş.. 
}erdir. 

Biraz sonra Lazaga, su almakta o· 

lan torpidoyu Almeria limanına .do~ru 
çekmeğe başlamıştır. M~~ina daıresın: 
de kalan 4 deniz neferının cesedlerı 
henüz çıkarılamamıştır. . 

İngiliz I:Iardi ve Hiperion torpı.do-
lariyle Arethusa kruvazöril Vis amıral 
Vels'in kumandasında Almeria'ya gel· 

mişlerdir. 

londra deniz eksperlerinin fikirleri 
Londra, ıs (A.A.) - Deniz eksper. 

leri ekseriyetle Hunter patlamasının 
bir mayne çarpıtıa neticesinde vuku 

bulduğunu bildirmektedirler. 
Eksperler, yabancı memleketlerin· 

den gelen haberleri bilyük bir ihtiyat

la karşılamaktadırlar. 
Akdeniz makamlarınca hazırlanan 

rapor, amirallığa gelir gelmez resmi 

bir tebliğ neşredilecektir. 
Hunter muhribi Cebelüttarık'a ge-

tirilerek kızağa çekilecektir. 

Aıilerin tebliği 
Vitoria, ıs (A.A.) - Havas ~jansı

nın muhabiri bildiriyor: 
Asturi ve Santander taburlarına 

b m"ılisler Bilbao cephesinde 
men su . 
Franko kuvvetleri tarafından zaptedıl. 

. lan Vizkargui, Santa-Kruz ve Ja-
mış o .. .. k 
ta sırtlarını istirdat etmek uzere uç e-
re taarruza geçmişlerse de üçünde de 

geri püskürtülmüşlerdir. 
Milislerin sahada 300 ölü bıraktık-

ları tahmin edilmektedir. 

Yetıi kabineyi gene 8. Kaballero 
kuracak 

Valansiya, ı5 (A.A.) - B. Largo 
Kaballero yeni kabineyi kurmağa me-

mur edilmiştir. . . 
B . Kaballero, kuracağı kabınen~n 

öncekinin aynı politika esasları~ı takıb 
edeceğini ve fakat se~di~al ~a~tı ve teş.. 
kilata dayanacağını bıldırmı~tır. 

Lord Snovden öldü 
d 15 

(A.A.) _ J.,ord Snovden, 
Lon ra, . T'l 

bu sabah saat 4 te Surrey'de kaı~ ı -
ford'daki evinde bir kalb sektesınden 

. t'r Müteveffa 72 yaşında 
vefat etmış ı · 

idi. 

b'leceg~ i hakkındaki sözler, ~daiJJta 
ya 1 b' f d 
tekrarlanan bir hakikatin ır e a a· 
ha ifadesidir. Fethedilen imparator • 
Jukları korumak, onları fethet· 

mekten daha masraflıdır. . 
Yeni imparatorluk italyaya hayh 

masraflı olmaya başlamıştır. lmpara. 

torluk sahibi olalı, halya orta Avr~ • 
padan çekilmiş ve bir çok. eme~lerın· 
den de vaz geçmi~tir. Şimdı de bı~ Ok· 

d nmaaına sahi'.> olmak ıcab 
yanos ona •. 
ediyorsa imparatorluğun, aat~rı. yu. • 
zünden pahalı bir ınetah oldugu ıddıa 
edilebiJir. A.Ş.ESMER 

Bilb:ıo'dan ayrrlan siviller k:ılanlarJa vedala.Frken 

aki Loı!dra' 
Po itik 
Temaslar 

Londra, 15 (A.A.) - Deyli Tele
graf gazetes;nin politika muhabiri, 
Londrada yabancı mümessillerin mev· 
cudiyeti vesilesiyle yapılan politik gö
rüşmelerin büyük bir kısmının Millet· 
ler Cemiyetinin önümüzdeki toplantı. 
sına taalluk ettiğini bildirmektedir. 
Milletler Cemiyeti umumi sekreteri B. 
Avenol'un mevcudiyeti bu görüşmeleri 
kolaylaştırmıştır. Birçok memleketler 
habeş meselesinin hallini arzu etmekte· 
dirler. Politik mahiyette mülfihazalar, 
Milletler Cemıyeti azası olan memle
ketlerin Habeşistanda filen mevcud 
vaziyeti tanımalarını temenni ettirmek-

tedir. 
Dış Bakanı B. Eden birçok yaban

cı siyasi şahsiyetlerle bu arada Türki
ye Başbakanı B. ismet İnönü ile gö· 
riışmüştür. Diğer taraftan, orta Avru
pa devletlerinin delegeleri oldukça bü
yük bir faaliyet göstermi~lerdir. 

Morning Posta gazetesi, Londra si
yasi görüşmelerinin gayri resmi bir en. 
ternasycınal konferans genişliğini ikti
sab ettiğini ve bazı hallerde iyi neti· 
celer beklenebileceğini yazıyor. 

Kıral fon Blombergi kabul etti 
Londra, ıs (A.A.) - Alman harbi· 

ye bakanı mareşal fon Blomberg kırat 
tarafından kabul edilmiştir. 

B. Ribbentrop, mareşal şerefine bir 

öğle yemeği vermiş ve yemekte Lord 
Halifaks, Duff Cooper, Vinston Çorçil, 
Samoel Hor, Nevil Çemberlayn ve di
ğer zevat da hazır bulunmuştur. 

Başbakanımız. B. Dclbosun 
ziyafetinde 

J.,ondra, 15 (A.A.) - Hariciye na. 

zırı Delbos'un dün fransız dçiliğinde 
verdiği öğle yemeğinde birçok yaban· 
cı devlet adamları ve ezcümle İsmet 
İnönü ile Hodza, Litvinof, Avenol ve 
Maiski h zır bulunmuşlardır. 

l\ıl a c a r i s t a n ı n 
silahlanması 

Budapeşte, ıs (A.A.) - Milli müda
faa bakanı general Röder parlamento a 
beyanatta bulunmuştur. General Avru
padaki silahlanma yarışında ve bu yarı· 
şın doğurduğu korku ve çekingenliği an
latmış, silahfanma keyfiyetinin bilhassa 
küçük devletlerin omuzlarına ağır yük
ler yüklendiğini tebarüz ettirmiştir. 

Devletler için milli müdafaanın lüzu
muna işaret eden bakan, bu memleketin 
silahlanına bakımından tam bir hak be
raberliğine sahih olması gerektiğini kay· 
dederek, bu işin hem politik, hem de as

keri olduğunu anlatmı~tır. 
Bakan, bükümetin kendisi için uy-

gun saydığı bir zamanda tam hak müsa· 
vat.ınc elde etmek için her şeyi yapacağı· 
nı ilan etmiştir. 

Başbakan da verdiği nutukta, Maca· 
ristanla Almanyayı birleştiren bağlardan 
bahsetmiştir. 

1 KUÇUK DIŞ HABERLER 1 
X Bükı-eş - Fransız hava bakanının 

ayın 21 inde buraya gelerek 4 gün kal
dıktan sonra Prağ'a gideceği haber ve

rilmektedir. 
X Roma - Vittoria civarında bir 

toprak kayması olmuş. bir kaç ev top· 
rak altında kalmıştır. İki kişinin öldüğü 
resmen bildirilmekte ise de zayiatın faz
la olmasından korkulmaktadır. 

X Vaşington, - Ticaret bakanlığının 
Nevyork • Paris hava yarışına karşı o
lan itirazını muhafaza ettiği haber verili-

yor. 
X Berlin - Yeni den bir katolik pa· 

pas, Borina mahkemesince ahlaksızlık 
suçundan mahkum edilmiştir. 

X Nevyork - Mahkeme, bir mabed· 
de arbede cıkaran "mukaddes peder'' ad
lı zencinin ademi mesuliyetine karar ver· 

miştir. 
X Vaşington, - Cumhur reisi Ruz· 

velt Meksika körfezinde iki haftalık bir 

dola~madan sonra buraya dönmüştür. 
X Viyana - Bir İngiliz tayyaresi E

belsberg civarında yere düşerek parça· 

lanmıştır. 
X Londra - Maden işçileri bu ayın 

sonunda grev yapmağa hazırlanmakta· 

dırlar. 
X Şam - Allah rüzgarı tayyaresi Ro. 

ma ve Atinadan geçerek buraya gelmiş 
ve Bağdad'a hareket etmiştir. 

X Atina - İç bakanlığına, emekli ge-

neral Durentis tayin olunmuştur. 
X Londra - Otobüs işçileri greve 

devamı kararlaştırmışlardır. 
X Tokyo - Seyukai ve Minseito 

partileri, Hayaşi kabinesini devirip milli 
bir hükumet kurmak üzere birleşmeğe 
karar vermişlerdir. 

X Nevyork - Tayyareci Merril ile 

arkadaşı buraya dönmüşlerdir. 

B. Nlusolininin 
yeni llir nutl{u 

Roma, 15 (A.A.) - Kapitol'da en· 
dilstri birlikleri umumi heyetinde bir 
nutuk V\:ren B. Musolini İtalyanın otar· 
şidcn ayrılmasına imkan olmadığını te
barüz ettirdikten sonra italyan endüstri· 
sinin umumi vaziyeti hakkında izahlar 
vermiştir. Buna göre, 1938 sonunda ga· 
zolin ve yağlı maddeler noktasından İ
talya tam bir istikHile sahih olacaktır. 

Başbakan ziraat sahasında gôrulcn 
terakkilerden bahsetmiş, inhisarlara ta
rafdar olmamakla beraber umumi men
faat namına gerekirse devletin bazı ı le· 
re müdahale ettığini söylemış, endüstri 
birliğinin vazifelerini saydıktan sonra, 
imparatorluğun otarşiyi kuvvetlendiren 
yenı bir amil oldugunu tebarüz ettirmiş· 
tir. 

Faris sergisi bu ayın 
24 ünde açılıyor 

Paris, 15 (A.A.) - Sergi, umumi 
komiserliği tarafından çıkarılan bir 
tebliğde serginin bu ayın 24 ünde açı· 
hş töreni yapılacağı ve 25 inde de hal· 
ka açılacağı bildirilmektedir. Giriş üc· 
reti 6 franktcr. Abonman kartları ih. 
dası da düşünülmektedir. 

fil1Am7/ioti!fj 
Ankarada yeniden 1000 

ev nasıl yapılır? 
CUMJIURlYET'te, Yunus Nadi hü

kümet merkezimizin ev darlığının ne 
kadar mühim ve büyük bir dcrd 
olduğunu anlatarak, son yıllarda ya· 
pılmıt olan bütün i n ı a a t a rağ
men ev ııkıntısının azalmıı olmaktan çok 
uzak bulunduğunu uzun boylu izah cdi· 
yor ve bunun iza1esi için, daha önce baı 
muhaıririmılİn de ileri sürmÜf olduğu 
şu usulü tt>klif ediyor: 

Devletin Ankara memurlarına otura• 
cak ycı· paraGJ olarak her yıl yaptığı feda
karlığın mecmuu toparlak rakam olarak J 
milyon radde~indcdir. Bu parayı devlet. 
memurlara vereceğine onun on ıene.lİ· 
ğiyle onlara ucuz oturacakları güzel, ra
hat, mükemmel, her türlü ıağlık tartla
riyle dolu meskenler yaptırabilir. Böy
lelikle hem memurlarını şimdi içind yüz. 
dukleri beladan kurtarır, hem de Anka
rayı bir kat daha mamur etmit olur. 

Mesele bu şekilde bir çok kerrc mcv• 
zuu bahs olmuıtur. Fakat onu bir türlü 
lıl\llcdemedik. Çünkü anlaşılan biz zih
nen biraz tenbeliz. Filhal memurlara ve

rilmekte olan bir paranın on yıllığı nasd 
kapitalize edilebileceğini bir türlü hesab 
edemedik. Daha doğrusu bu hesabı yap
mak için kendimizi iki gün değil, iki aa
at yorıruığa tahammül ed mcdik. 

O halde biz bugün hesabın Kristal 
Kolombun yumurtasına benzeyen en ko
lay bir ıeklini an:edcceğiz: Beı sencd""-n 
sonra gelecek bet senenin beı milyo 
lirasını kapitalize ederek bq milyon lira
lık inşaat yaptıralım. Devlet dairelerine 
yakın bir yerde dörder beşer odalı ev ve 

apartıman şeklinde beheri nihayet bet 
altı bin liraya ınal olacak otumıa yerle
ri. Bu bet milyon lira ile laakal 1000 eY 

yaptırabiliriz ve bunlann inıa11 da ancak 

bet yılda biter." 

MEMLEKETİ TANIMALIYIZ 
T AN'ın "Günün meseleleri'' sütunun· 

da okuduğwnuz bir fıkra, memlekette 
kötede bucakta k lmış gizli sanat İ•tidad
larını meydana çıkararak yeti§tirmek lü· 
l.umundan bahsettikten sonra ıöyle eli

yor: 
"Geçen akşam bir aile mecliıinde 

müstesna istidadlardan biri ile karıılaı
tık. Bu genç bir kızdı. Fevkalade güzel 
sesi vardı. Ailesinin yardımı ile hususi 
surette ders görerek yteiımiş cizli bir 
deha ıayılabilirdi. Fakat iıte o kadar. 
Kendisi de ağlayarak ölmeye mAhkUın 
olduğundan bahsetti. Bu kızı elinden tu

tan, onu yarın için bir opera artisti ola
rak yetiıtirmek istiyen bir müeneM 

yoktur. 
Filhakika Ankarada kız sanat mekte

bi müzik sahasında memleketin şurasın
da burasında gizli ka.lmıt istidadlan •· 
ramakla me11uldür. Fakat bu araıtınna 
ilmi ve metodik bir tekilde yapılmadığı 
için elde ettiği netice pek mahduddur.'' 

Güzel seıli bir genç kızı yetiıtirecek 
bir müeuese olmadığından ıikiyet eden 
muharrir, nasıl oluyor da, Ankarada bir 
opeı·a mektebinin faaliyette bulunduğun
djln habeniz bulunuyor. Bu mektebin ia
tidadlı talebe bulmakta güçlük çektiği 
bunca defalar ilan edilmişken bahsedilea 
genç kız neden müracaat ctmemiıtir. Ve 
yazıyı yazan muharrir, neden ona bu 
mektebi tavsiye edecek yerde, memleket· 
te böyle bir müessesenin bulunmadığım 
söylüyor. Sonra Ankarada bir kız sanat 
mektebi yoktur. Olsa bile sanat mektebi
nin müzikle ne alakası vardır? Memlc· 
ket hakkındaki bu ma!Umatsızlığın böy
le açıklanması b:raz tuhaf değil mi? 

İmparatorluk 

konferansında 
Londra, ıs (A.A.) - İmparatorluk 

konferansının dünkü toplantısında A
vusturalya başbakanı Lyons milletlerce
miyeti prensiplerinin tamamen tatbiki 
imkansızlığından bahsederek dominyon· 
larm da ellerindekı vasıtalar nisbetinde 
imparatorlugun müdafaasina iştirak et• 
~eleri lüzumuna işaret etmiştir. Lyona 
büyiık okyano devletlerinin mıntakavt 

anlaşmalarla saldırmazlık paktları yap
maları muvafık olacağı kanaatindedir. 

Bundan sonra B. Baldvin kırata gön· 
denlen tazim telgrafına gelen cevabı o
kumuş, imparatorluk yolları, scyrisefain 
ve ekonomi işlerini gozden geçırccck uç 
komite kurulmuştur. Komitelerden ikisi 
salı günü, konferans umumi heyeti de 
çarşamba günü toplanacaktır. 
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Hava kurumunun altı ayı 

Bir yll içindeki gelir 
4. 755. 766 lira 

Türk Hava kurumu genel merkez heyeti dün saat on altıda Tekir
dağ mebusu B. Cemil U ybadmın reisliğinde toplanmıfbr. Genel heyet 
merkez idare heyetinin altı aylık raporiyle mürakiblerin raponınu 
tasvib etmi1, bilanço ile 937-938 büdcami tasdik etmiıtir. 

Merkez idare heyeti, genel mer
keze sunduğu raporda son altı a
yın verimini ıöylece anlatmakta
dır: 

Türk Hava Kurumunun son altı 
ayı, bir yandan Türkkuşunu köklü bir 
teşekkül haline getirmek ve eksikleri 
tamamlamakla, bir yandan da gelir kay
naklarımızın verimini arttıracak tedbir
ler almakla geçmiştir. Çalışmalarımız
dan elde ettiklerimizi arzetmeden ev
vel, ölümün aramızdan aldığı, yeri dol. 
durulamaz arkadaşlaumız Nuri Conker
le Mahmut Soydanr saygı ve sevgi ile 
anmayı mukaddes bir vazife sayarız. 

T ürkkufU çallfmaları 
Türkkuşu üzerindeki mesaimizi şu 

suretle hulasa edebiliriz: 

1) 23 nisan 937 de açılma töreni 
yapılan (Edirne) şubesiyle, altı vilayet 
merkezinde Türkkuşu şubesi faaliyete 
geçmiş bulunuyor. 

2) Bu sene Türkkuşu şubelerine 

kaydedilen gençlerin sayısı (25) i kız 
(483) ü erkek olmak üzere (508) dir. 
Bu genslerin (228) i tam sıhhatli çık
mış ve derslere başlamışlardır. 

3) Motörlü tayyare mektebimizin 
(145.000) liraya ihalesi yapılmış ve mer. 
kez binas nın arkasındaki arsada inp
at bqlamı,trr. 

4) İnönü kampına gelecek gençle
rin daha intizamlı ve konforlu çahf&
bilmeleri için yapılmasına ihtiyaç görü
len dershaneler, yatakhane, yemekhane, 
idare, depo ve tamirhane binaları eksilt
meye kanulmuştur. Keşif bedeli ( 49. 
723) liradır. 

5) Uçuş vasıtalar.mız ihtiyaca yet
mediği için A!manyanın (Foke Wulf) 
fabrikasından . (17.500) er marka, on ta
ne mekteb tayyaresi satın alınmış, U

çarak memleketimize gelen bu tayyare
lerimiz, Edirne Türkkuşu şubesinin a
çılma törenine iştirak ettikten sonra An 
karaya varmışlardır. Ayrıca 1stanbul
da Salahaddin - Nuri fabrikas.na (11. 
500) liraya on tayyare ile muhtelif tip
te ( 65) planör ısmar.anmıştır. Alman. 
yadan ayrıca (2) rekor planörü g"'tir
tilmiştir. 

6) Ankara paraşüt kulesi, (43.000) 
liraya, İzmir praşüt kulesi de (38.758) 
liraya ihale edilmiştir. Temeller kazr
lırken su çıktığı için yapılan ilave
lerin bedeli inpat biti11ce belli olacak-
tır. 

7) Tamire ihtiyacı olan planörlerL 
mizin Kayseri ve Eıkişehire gönderiL 
mesi, zaman ve masraf bakımından uy
gun görülmediği için Ankarada kereste 
fabrikasının yanında bir tamir atöleyeai 
açılmıştır. Bu atölyede hem tamir ifle. 
ri yapılacak, hem de planör imali tec
rübe edilecektir. 

8) Uçuş malzemesinin çoğalması Ü
zerine Ankaradaki Türkkuşu alanına 

yeniden bir hangar yaptırılmıştır. 

9) Paraşütlerimizi memleketimizde 
yapabilmemiz için Amerikadaki lrving 
paraşüt fabrikasiyle temasa geçilmiş. 

tir. Londrada bulunan merkez idare he
yeti basından İ§ Bankası genel direk
törü Muammer Erit fabrika mümessil
leriyle görüşmektedir. 

10) Ankara Türkku'u alanının ( 10. 
000 liraya satın alınması işi bitmek Ü

zeredir. İnönü meydanı (5.980) liraya 
alınmıştır. Motörlü tayyare çalıfIDaları 
için Etimesutta da ayrıca bir meydanın 
takriben (22.500) liraya satın alınması 
iti ile metgulüz. 

11) Genel kurmay bafkanlığının ka
rarı üzerine, Harbiye mektebinin birin
ci ve ikinci sınıflar.ndan hava sınıfına 
ayrılmış olanlara 26 şubat 937 tarihin. 
denberi, öğretmenlerimiz tarafından 

planör uçuşu talimleri gösterilmektedir. 
Bu derslere (100) talebe iştirk etmekte
dir. 

12) Liselerin ve CIQ'nı derecedeki 
mekteblerin birinci, ikinci ve üçüncü 
sınıflarından Türkkuşuna yazılan tale
benin askerlik kamplaını Türkkuşu 
kamplarında geçirmeleri esası da Ge. 
nel kurmayca kabul ve tamim edilmiş
tir. 

13) 26 şubat 937 de Türkkuşu ,efi 
önyüzbafı Bay Zekinin komutanlığı al. 
tında iki tayyare ile bir planörden mÜ
rekkeb bir filo ile Bursa, İzmir ve İa
tanbul arasında (1.750) kilometrelik bir 
turne yapılmış, her üç vilayet merke
zinde binlerce halkın önünde yapılan ha 
va şenlikleri gençliği Türkkuşuna cez
betmekte büyük bir amil olmuştur. 

14) Sovyet Rusyada planörcülük 
tahsil eden altı öğretmenimiz mo~örlü 
tayyare kurslarından da geçirilmittir. 
Bu öğretmenler askeri pilot brövesi 
almak için, Eakitehir bava okulunda 
çalışmaktadırlar. Bu çalışmalar, hazi
ran sonlarında bitecektir. 

15) Geçen seneki İnönü kampından 
( C) brövesi almış olan talebeden istL 
yenler, bu sene motörlü tayyare kam.. 
pından da geçip motörlü tayyare ı.por 
brövesi alacaklardır. 

Modelcilik 
16) Yavrular.mıza ta küçük yaştan 

havacılık sevgisi aşılamakta çok mühim 
rol oynıyan modelciliğin inkişafı için 
Kültür Bakanlığiyle uygun kalınarak 
şu esaslar tesbit edilmiştir: 

A) Gazi terbiye enstitüsü resim _ iş 
şubesi talebeleri, atölyelerinde model
cilik derslerine baflamışlardır. Bu şu. 
benin müfredat programlarına konul.m 
modelcilikten talebe imtihana tabi 
tutulacaktır. 

' B) Ankara sanat okulu öğretmenle
ri le stajyerlerine ve talebeye haftada üç 
gün, ikişer saat modelcilik dersi veriL 
mekteuir. Bu dersi iyice kavrayacak öğ. 
retmenler öteki sanat okullarına da ;:; ıt-

b 
lacaktır. 

C) Modelcilik üzerinde yetiıtirile. 
cek sanat okulu talebeleri bulundukları 
9ehrin orta tahsil müesseseleriyle ilk o
kul talebelerine ders vermeğe baflıya. 
caklar ve modelciliği talebe arasında 
yaymağa çalışacaklardır. 

Ç) Sanat okulu atölyelerinde tay. 
yare modelleri yapılması için lazım o
lan parçalar seri halinde hazırlanacak 
ve bu atölyelerde planör yapılması da 
tecrübe edilecektir. 

D) Ankara ilk okul el işi öğretmen. 
leri kurum merkezinde açılan modelci. 
lik kursuna devam etmektedirler. 

E) Önümüzdeki tatilde fstanbulda 
büyük bir modelcilik kursu açılacak ve 
bu kursa Ankara dışındaki el iti öğret
menleriyle tedrisat müfettişleri iştirak 
edeceklerdir. 

F) Motörlü tayyare mektebimizin 
modelcilik laboratuvarı kurulunca bu 
çalışmalar kuvvetli bir merkeze bağlan. 
mış olacaktır. 

17) Yeni inşaat arasında, genel kur
may başkanlığ~nın gösterdiği ihtiyaç 
üzerine, Merzifon'da (130.790) liraya 
ihale edilen bir hangarla bir yatakhane 
de vardır. 

Gelir vaziyetİmq 
Kurumumuzun aon bir yıllık gelL 

ri (4.755.766) liradır. Bu paranın (1.163. 
554) lirası piyangoya aittir. Hava kuv. 
vetlerine yardım vergisiyle üye geliri
mizi Maliye vekaletine devretmemiz yü
zünden gelirimizde haaıJ. olan (1.670.000 
liralık düşüklüğü, öteki kaynaklar üze
rindeki çalışmalarımızı fazlalaştırarak 
son yıl içinde (242.681) liraya kadar 
azaltmış bulunuyoruz. 

Türk hava kurumunun eserlerini gö
züyle yakından görmeğe batlıyan hal. 
kımızın alaka ve yardımları hararetle 
devam etmektedir. Yer ürününü fitre ve 
kurban gelirimizde mühim artmalar gö
ze çarpmaktadır. 

936 kongresinden sonra son aylar. 
da Trakya ve Bursada yapılan kongre
lerde alınan kararların, şubelerimizin 
çalışmalarını kolaylaştmnakta, birlik 
ve beraberliği temin etmekte çok yar. 
dımı dokunmuştur. 

N qriyat iflai: 
Halk ve gençlerimizi, bütün vasıta

lardan istifade ederek aydınlatmak yo
lunda günden güne fazlalaşan bir hız. 
la çalışıyoruz. Ankara ve İstanbul radyo 
larile htanbulun yüksek mekteb ve li
se !erinde verdirdiğimi3 konferan• 
ların sayısı yirmiyi aşmıştır. Türkkutu 
kampındaki çalışmaları gösteren (550) 
metrelik bir filmle her yeni hareketi 
tesbit için çektirmekte olduğumuz film. 
leri, sineması bulunan bütün viliyet 
ve kazalarımıza göndermekteyiz. Sine
ması bulunmıyan merkezler de elimizde 
ki seyyar makineden istifade etmekte
yiz. 

Kültür Bakanlığiyle anl8'Brak, genç 
liğe havacılığı sevdirmek için bir seri 
kitab ne,retmeği kararlaştırdık. Bunlar
dan havacılık şiirleriyle (Göklerin kızı) 
adında bir roman bastırılmıştır. Çıkarı
lacak kitablar araaında bir hava lektü. 
rü, havacılıktan bahseden bir br09ür, 
planörcülük ve paraşütçülüğü kısaca 
anlatan bir eser, birkaç havacılık piyesi 
bir havacılık albümü ve havacılık tarıhi 
vardır. Bu eserlerin tahsil gençliği i
çin çok faydalı olacağı kanaatindeyiz. 

Havacılık ve spor mecmuamız eski
sinden daha olgun v; daha canlıdır. Ku. 
rumun düşüncelerini yüsek heyetinizin 
verdiği vecheye göre, yayma yolunda 
dikkatle çalışmaktadır. 

19 mayıs proğramı\ 
hazırlandı 

(Başı ı inci sayfada) 

ıırada fabrikalar ve lokomotifler dü
düklerini ve kornalarını bir dakika ça
larak bu tarihi S.nı selamlıyacaklardır. 
Türkkutu tayyareleri şehrin semasın

da dolaşacaklar ve matbu kağıdlar ata
caklardır. O gün stadyomda geniş öl

çüde gençlik ve spor gösterileri yapı
lacak ve bu gösterilere yüksek, orta, 
meslek okulları, spor kulüpleri, bando
lar iştirik edeceklerdir. 

Okullar, kulüpler ve gençlik hazır
lanan krokiye göre Ulus meydanında 

yer aldıktan sonra anıta çelenk kona-

caktır. Buradan muntazam bir surette 
Kamutay önünden stadyoma gidilecek 
ve orada gene hazırlanan sıraya göre 
geçid resmi yapılacaktır. 

Yeşil sahada toplanan talebe ve spor
cular mızıkanın iştirakiyle hep beraber 
istiklal marşını söyliyecekler ve bu 

sırada şeref kulesine çekilecek olan 
bayrağımızı selamlıyacaklardır. Bu tö

renden sonra iç bakanı ve Cümhuriyet 
Halk Partisi genel sekreteri B. Şükrü 

Kaya 19 mayıs gençlik ve spor bayramı
nı açmak üzere bütün yurd için bir ıöy
lev verecek; bunu, bu büyük günün mil· 

1i tarihimizdeki büyük değerini tebarüz 
ettiren Bolu mebusu B. Cevad Abbas 
Gürerle Ankara liaeainden bir talebenin 
konuşmaları takib edecektir. 

Konuşmalardan sonra Ankara müzik 
öğretmen okulu talebesi Cumhur baş-

kanlığı bandosunun iştirakiyle sporcu
lar marfınr aöyliyecekler ve bundan 

sonra da bütün gençler kız lisesi tale
besinden birinin ifadesini tekrarlıyarak 
Ulu Atatürke ebedi bağlılık andını içe
ceklerdir. 

Bundan ıonra spor gösterileri ve mU
aabakaları yapılacaktır. Bu ıpor ve 
gençlik tezahürlerini kültür bakanlığı 

namına beden eğitimi ve izcilik direk
törü B. Cemal 'Güldağ, matbuat adına 

Nasuhi Baydar, Ankara vilayeti namına 
Çankaya kazası kaymakamı B. Hahlk 

Nihad Pepeyi, kültür direktörü B. Rah

mi Vidinel, Ankara spor bölgesi başka
nı B. Ziya Ateşten mürekkeb beş ki~-

lik bir heyet sevk ve idare edecektir. 
O gün halk stadyoma davetli bulun

maktadır. Stadyoına gelecekler nihayet 
saat 14.30 a kadar tribünlerdeki yerle-

rini mutlaka almış olacaklardır. Ankara 
radyo.u töreni bütün tafailatiyle vere-

cektir. Halkevinde 19 mayısı canlandı
ran zengin bir gece yapılacaktır. 

Gerek en büyük ,efimi%, Kurtarıcı 
ve yapıcı Atatürkün, gerekse fahrı baş
kanımız Sayın İnönünün üzerinde ehem
miyetle durdukları havacılık davamızı 
kısa bir zamanda zafere kavuşturmak için; 
Sabiha Gökçenler gibi yiğit, enerjik 
genç uçmanlar yetiştiren cumhuriyet nea 
lini dakikalara bile kıymet veterek 
yarına hazırlamak vazifesi bugün, Türk 
Hava Kurumuna teveccüh ediyor. Ta
kib edeceğimiz istikameti herzaman isa
betli direktiflerile aydınlatan yüksek 
heyetimizin muzaharet ve teşviklerine 
dayanan merkez idare heyetimiz, bu va. 
zifeyi pürüssüz yürütmek ve verimli 
bir netice ala.bilmek için, imkansızlık. 
tarı bile yenmeğe uğraşarak çalıpcak. 

aır.,, 

16 - 5 - 1937 

.......................................... . . 
: RADYO: . . . . .......................................... 

ANKARA: Ôğle Mşriyatı - 12,30 
- 12.50 Muhtelif plak neşriıyatr, 12,50 • 
13,15 Pllk: türk musikisi ve halk şar • 
kılan, 13,15 • 13,30 Dahili ve harici ha
berler. Akşam Neşriyatı - 18,30 - 18.35 
Plak neşriyatı, 18,35 - 19,00 Çocuklara 
masal (Nureddin Artam), 19,00 - 19 30 
Türk musikisi ve halk şarkıları ( Cev • 
det ve arkadaşları), 19,30 • 19,45 S:ıat 
ayarı v earabca neşriyat, 19,45 - 20,15 
türk musikisi ve halk şarkıları (Servet 
Adnan ve arkadaşları), 20,15 - 20 30 
Muhtelif plak neşriyatı, 20,30 - 20,45 
Konfreans: (Ziya Ateş), 20,45 - 21,00 
Plakla dans musikisi, 21,00 - 21,15 Ajana 
haberleri, 21,15 - 21,55 Stüdyo salon or· 
kestraaı, (1 - Filevet Venise, 2 - Leo
pold Record, 3 - Tschaikowsky Can • 
zonetta, 4 - Strauss Boccacio, 5 - Bi· 
zet Carmen, 6 - Rossini Ou. Barbier 
de seville), 21,55 - 22,00 Yarınki prog
ram ve İstiklal Marşı. 

Irak maarif müfettişinin 
tetkikleri 

lstanbul, 15 (Telefonla) - Memle· 
ketimizde tedris usulleri hakkında tet• 
tikler yapan Irak maarif umumi müfet
tip B. Mehmet Fazlı bugün gazetecilere, 
timdiye kadar Ankara, Eskişehir ve ls
tanbulda gezdiği, türk mekteblerinde 
gördüğü intizamın bilhuaa ilk mekteb
lerde yeni tatbik edilmekte olan terbi
ye usulünün örnek alınacak kadar mü• 
kemmel olduğunu ve ayni usulün Irakta 
tatbiki için çalıtacağmı söyledi. 

Bay Mehmet Fazlı bir kaç gün sonra 
İlmir yoliyle Iraka dönecektir. 

Festival hazırlıkları 
İstanbul, 15 (Telefonla) - Festival 

hazırlıklan devam etmektedir. Festival 
devam ettiği müddetçe Bayuid, Galata 
kuleleri, Süleymaniye camisi, Köprü, 
Sultanahmcd, Bayazid meydanlan ten
vir edilecektir. Festivale gelecekler için 
nakil vasıtalarında mühim ucuzlatılma
lar yapılmıJtir. Bugün muaild"'programı 
tesbit edilmi!tir. Kli&ik türk musikisi i
çin husus! seanslar aynlmqtır. Gelecek 
hafta tiyatro programı tesbit edilecektir. 
Romanyanm me!hur Kasana operuı fes
tival ıenliklerine davet edilecektir. ... 

Yakalanan kaçakçılar 
Geçen bir hafta içinde gümrük mu

hafaza örgütü, birisi ölü doksan dokuz 

kaçakçı, altı yüz iki kilo gümrük kaça• 

ğı, yetmiı üç kilo inhiaar kaçağı, üç tü

fek, bir tabanca, on dört mermi, otuz 

dokuz tUrk lirası, bir kilo esrar, on do
kuz kilo morfin, on ıram eroin ile yir. 
mi be§ kaçakçı hayvanı ele geçirmiştir. 

(A.A.) 

Proıt'un tetkikleri 
İstanbul, ıs (Telefonla) - Profesör 

Prost iki gündenberi Boğazda tetkikler 

yapmaktadır. Mütehassısın boğazdaki 

tetkikleri bir müddet daha devam ede
cektir. 

M. T. A. 
Mecmuasının birinci yılı ilk sayısı 

ikinci defa bastırılarak satışa çıkarıl

mıştır. 

Tefrika No. 30 duklarım söyliyecekler, Rosalind'in adı 
Ganymede, Celia'nm adı da Aliena olacak
tı. 

Yazanlar: 
Çeviren: 

Nasıl 

Kılıklarını değiştirip para ve mücevher
Mary ve Cluırles Lamb lerini de beraberlerine alan bu iki guzel 

Nurettin ART AM prenses, böylece, uzun vir seyahate; çıktılar. 

hoslanlr~ınız?. Çünkü Arden ormanları, dükalığın sınırlan 
,, it dışında ve bir haylı uzakta bulunuyordu. 

Celia, Rosalın· d'ı'n k d' . 1 beraber Bayan Rosalind, (ki yeni adı ile kendi-

bura.da fena yorulduğunu ve artık erkek tav
rım bırakıp tam kadınca yaygarayı basaca
ğım söylemiş, Aliena da daha ziyade yürü
yemiyeceğini bildirmişti. Bunun üzerine 
Ganymede gene erkekçe davranmak ve bir 
erkeğin kendisinden zayif olan bir kadının 
yürğine kuvvet vermek lüzumunu hatırla
yarak dedi ki : 

bu genç Bayan yorgunluktan bitkin bir hal
de· açlıktan da nerede ise bayılacak. 

'Adam, verdiği cevabta kendisinin bir 
çoban uşağı olduğunu, Efendi sinin, evi ya· 
kında satılacağı için orada fazla rahat e
debileceklerini ummadığım, fakat kendi,. 
siyle beraber gelecek olurlarsa orada el
den geldiği kadar ağırlanabileceklerini söy .. , 
ledi. 

en 
151~.e . . sine artık Ganymede diyeceğiz) ayni za-

kalm~.sı. hususunda babasına. ~oz ge~ıre~ı- manda bir erkek kadar cesur da görünüyor
yecegını anlayınca onunla bırlıkte gıtmege du. 
karar verdi. Böylece o gece arkadaşı ile ı,e
raber bir gece babasının sarayından ayrıldı 
ve Arden ormanlarında Rosalind'in babası 
olan sürgün Dükü aramak üzere yola çıktı. 

Daha yola çıkmadan evel, böyle genç ve 
asil iki bayanın ağır ve süslü elbiseleriyle 
seyahat etmelerini tehlikesiz görmiyen 
Celia'run teklifi ile ikisi de esvablarını de
ğiştirmiş ve iki köylü kızı kılığına girmiş-
lerdi. Bundan sonra, Rosalind, içlerinden 
birinin erkek kıy af etine bürünmesi daha :) i 
olacağım söylemiş, daha uzun boylu olan 
~osa.li~d bir taşra delikanlısı gibi giyinmiş
tı. Gıt ı. 1 ·1 .ri yerde biribirlerinin kardeşi ol-

Kendisine arkadaşlık etmek için bu ka
dar uzun ve yorucu bir yolculuğu göze alan 
Celia'ya karşı duyduğu büyük bir muhab
bet ve minnetle ona karşı gerçekten bir kar
df' ~ tavrı takınmıştı. Sözün kısası, Geny
r: • ile Aliena' biribirlerini seven iki köy
lü ..... rdeşten farklı gıörümüyorlarclı. 

Nihayet, Arden ormanına vardıkları za
man, orada yolda iken buldukları gibi ra
hat hanlar bulamamışlardı. Kamı acıkan 
ve istirahate susayan Ganymcde, ki yolda 
iken kız kardeşi Aliena'ya bir erkek tavrı 
ile güzel güzel sözler söylemiş, hikayeler 
anlatmış, canının sıkılmamasına çalışmıştı, 

- Kardeşim Aliena, biraz daha gayret; 
artık seyahatimizin sonunda ve Arden or
manının içindeyiz. 

Fakat bu yalancı erkeklikle zoraki cesa
ret artık para etmiyor. Her ne kadar Ar
den ormanlarında idilerie de Düku nerede 
bulacaklarını bilmiyorlardı. Burada seya
hate devam etmek bu yorgun argın Bayan
ların başına umulmadık belalar da getirebi
lirdi. Kendilerini kaybedebilirler, yiyecek
sizlikten helik olup gidebilirlerdi. Bereket 
versin onlar, bitkin bir halde çayırların ü
zerine serilmiş otururlarken, bir köylü ön
lerinden geçti ve Ganymede gene bir erkek 
pervasızlığiyle ona seslendi. 

- Çoban, bu ormanın hatırı için. yahucl 
para ile bize rahat edecek bir yer bulmaK 
mümkün müdıir? Çünkü kız k~ıc!w ·; n elan 

İkisi de bu adamı takib ettiler. Yakın
da rahata ermek ümidi ikisine de taze kuv .. 
vet vermişti. Orada çobanın evini ve sürü· 
sünü satın aldılar; kendilerine yol göster
miş olan adamı da sürüye baksın, evi bekl&
sin diye alıkoydular. Artık kulübe kendile
rinindi · kannlanm doyurmuşlardı; onun ' .... . . 
için burada Dükun nerede oldugwıu . ıyıce 
öğreniceye kadar kalmağa karar verdıle~. 

Burada dinlenip yorgunluklarını geçır
dikten sonra içine girdikleri yeni hayat pek 
hoşlarına gitmeğe başladı ve kendilerini 
gerçekten çcbanmı lar gibi görür oldular. 

Bununla beraber Genymedeyene arada 
sır da sırcd kena·.,,·ni ı. B;ıyan R:ıs li d' 
okıU unu \ w b::' ~ .. ı.1 n l.w:;t 1·ın<.· ı Sir Ro-o 

) 
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Halk ed~biy~t~ v~ halk 1 GH~iİk ve halk 1 (Ba~n~;~!~ k~~.~~~~.~bakkmuO<-
res 1m1 e rl 1Ç1 n 24 yıl evel ilk kurbanlarını veren türk mek için tek iki çare var: ya yurd için 

Ed b 1 t havacılığının bugünkü vaziyetini anlat- yaşamak ya yurd için ölmüş olmak ... ,, 

bb
.. e ıya 1 mış ve sözlerine fÖyle devam etmiştir: cümleleriyle başlamış ve: 

Yeri
• n de bı• r teşe us ''- Aziz şehidler, siz unutulmadı· ''Kalan türklük, her zaman, giden 

. . .. Parti~:f ~ ~öıy·~~esray~~~;>çıkardığı nız ve unutulmzyacaksınız da asla!... türklükten verimli ve üstiın olmaya ah-

11 
•. ha y f ile Zuleyba Nas- Bugün bütün türk milleti yokluğunu. dediyor_, 

' 

şahla Gü u n, usu , Yurd gazetesinin gu .. ndelik, haftalık ve-rettin Hoca, Arzu ile Kanber, Seren • zun ıstırablariyle inliyor. 18 milyon Bütün milletler başsız çırpınıp du· (Başı 1 inci sayfada) 
niş halk yığınlarının devam ettiği he • 
men her kahvehane, berber, aşçı, ma • 
hallebici, bakkal gibi dükkanlarda taş 
basması birçok dıvar resimleri vardır. 

Bu resimlerin gerek yapılış, gerek
se basılışları çok geri ve iptidaidir. 

Bunların mevzuları büyüklerimize, 
milli kahramanlıklarımıza, tarihi va • 
kalara ve dini menkibe ile mabedlere, 
aiddir. Yani bu resimler; halkın tari • 
hi, siyasi, ve bedii terbiyesi üzerinde 
müessir, çok popüler ve o nisbette kuv· 
vetli birer telkin vasıtasıdır. 

Bu vasıtayı daha mükemmel, daha 
verimli ve inkılap prensiplerine daha 
uygun bir tarzda kullanmak istiyen 
Matbuat Umum Müdürlüğü, bütün res
samlarımızın göstereceklerinden emin 
olduğu samimi ve fili alakaya dayana
rak bu sene için 15 resim bastırmak ar· 
zusundadır. 

Beherinden ellişer bin tane bastırı
lacak olan bu resimlerin mevzuları şun
lardır; 

1 - Atatürk'ün 19 mayısta Samsuna 

ayak basışı, 
2 - Baş kumandan muharebesi, 
3 - Milli mücadelede Anadolu ka-

dını, 

4 - Cumhuriyetin ilanı, 
5 - Çok socuklu aile, 
6 - Demiryolu siyasetimiz, 
7 - Sanayileşme siyasetimiz, 
8 - Ağaç sevgisi, 
9 - Temiz ve güzel köy ideali, 

10 - Sıhhate itina, yıkanma ve te • 

mizlik, 
11 - Ümmilikle mücadele, 

12 - Hayvan sevgisi 
13 - Tayyare. 
14 - Harici siyasetteki kuvvetliliği • 

m'z; yurdda ve cihanda sulhculuğumuz, 
IS - Bir cumhuriyet bayramında ge

çit re5mini gösteren kuvvetli o rdu de • 

k d evgi ve saygı tas
oru içinde or uya 6 

viri. . 
Bu resimlerin orijinallen Ofsette 

beş renkle basılabilecek şekilde !apı -
lacak, mevzu ve renkler mütebarız ola· 
cak ve ebadı da 68x50 olacaktır. 

İstirak etmek istiyen ressamlarıınız 
resim taslaklarını nihayet haziranın s~
nuna kadar Matbuat Umum :Müdürlu· 
ğüne gönderecekler ve tafsilat almak 
icab ettiği takdirde gene mezkur ad

rese müracaat eyliyeceklerdir. • 
Taslakları be;;enilip resimlen bas -

tırılacak olanları~ sahiplerine eser ~
şına 100 lira veril ektir. Taslaklar c.~ 
68 x 50 ebadnda ve bütün detayları havı 
olacaktır. 

Eserleri tetkik edecek olan komis • 
yon Maarif Vekaleti, parti, matbuatla ik' 

güzel sanatlar müntesibini mümessille

rinden mürekkep olacaktır. 

Halk neşriyatına gelince .. e 
Memleketimizde munevver a:ünft' 

için yııp lan neşriyata muvazi olar~k, 
geniş halk yığınları için de gayet dık· 
kate ~ayan ve cok çeşidli neşriyat ya • 

pılmaktadır. 

Bunlardan birincisini tabı adedi bir 
iki hini aşmazken, ikincisinin tirajı 
çok kerre elli binlere varmaktadır. Bu 
v<ızyet bize gösteriyor ki, halk okuyor. 

Halk okuyor; fakat, ancak kendisi 

için yazılmış olan eserleri okuyor. 
"Halk için yazılmış eserler neler • 

dir?,, suali karşısında kalan Matbuat 
Umum Müdürliiğü, yaptğı tetkikler ne· 
ticesinde şu hükümlere varmıştır: 

Halk için yeni harflerle basılan ro
manlarla hikayelerin sayısı, ı .:: •• evver
ler için basılan roman ve hikayelerin 
sayısından daha fazladır. Ufak bir araş· 
tırma ile tesbit ettiğimiz aşağidaki lis
te bu hükmü haklı çıkartacak kadar be

liğdir: 
Aşık Garip, Köroğlu, Varaka ile Gül· 

şah, Kara Çobanla Ertegül, Pırlant~ 
hükümdarın kızı, Nazlı Huri, Derdı 
yokla Zülfisiyah, Razi Nihanla :Mahfi· 
ruz, Ali Baba, Avcı Behram, Sihirbaz 
Sultan, Esirci Şahin, Karagözün salın· 
cak safası, 'Gelin kaynana kavgası, Ha· 
cı Cebbarın karısı, Şah tsmailin torunu. 
Koroğlunun torunu, Sünneti Bey, çap
kınlar çapkını, Billfır köşk. Ejder ka· 
lesi, Zümrüt hanım, Sihirbaz kadın, Şar
kılı resimli hikaye, şasılacak hikaye. 
J{~n· :ılesi, Harzem ve Billuru azanı cen· 
e-i. i e di merdan ile Cebbar, Melek 

C

am Kerem ile Aslı, Aşık Keremin oğ· ya aylık, hiç bir gazeteye nasib olmı- türk; havasiyle, karasiyle ve deniziyle ruyor; "Ata,, diye sarıldıkları övey çı-
' .

1 
yan yüksek tira1·1 da bu arzunun başka · · · · k b ·11 t" · · k •t· k b. 

lu, üç kale Cengi, Ayvazla Be~lı ~· bir tecellisidir. Fakat itiraf etmeliyiz sızın matemınızi tutuyor. Asırların ta- ıyor: şu u mı e ın ıyı o u anca ı-
lncili kız, Süleynıanla Belkis, Gül ıl~ rihini yazan ulu bir millet sizi gönlün· rer vasisi var; halbuki bizim, bizi yara-
Sitemkar, Hurşid ile .Mahmihri, Yedı ki geniş halk yığınlarının asıl okudu- de yaşatıyor, sizin şerefli yolunuza tan, yücelten ve dogru yola yönelten 
alimler, Behmen Şalı, Yemlihanm ka- ğu şeyler lisan, üslQb ve mevzu bakı- gıbta ile bakıyor. Ne mutlu; türk se· Ata türkümüz var: bugün her millet 

Kürkçü dükkanı, Ayakkabıcı Ve- mından birkaç asır evcle aiddir: Ker. malarından da yüksek olan gönülde öksüz, bir türkün atası var! 
rısı, 1 'l" bela şehidleri, Muhiddin Arabi tabir- t ı E Türk genrliği yeni bir fetih devre· 
zir, Aşık Garibin oğlu, Şah sınat ın yer tu an ara... • y kahraman şehidler... :s 

1 K 
Hasan namesi, Hazreti Ali cengi, Hayber ka· Ebedi döşegwinizde rahat yatın ... b"ılı·n sine giriyor: ver iıstlerini tekrar tekrar 

oğlu, Köroğlunun og u ara • ~ Kel oğlan masalları, Deniz kızı, Aşk lesi ve benzerleri gibi. ve inanm ki bize bıraktığınız mukad· fethettiğimiz bu aziz topraklarda şim-
kurhanı, Cadı karının marifeti, Kan Bunların köy ve kasabalarımızda el· des şeyleri, bize verdiğiniz sonsuz var. di bir taraftan bütün kafa ve kalpleri 

K 1 
den ek dolaşmasına mani olacak tek 1 w b' d · · "t •w· · f · k lAb ku' ltu··r adına fethetmek· bı·r deryası, Kafese koyan kadın, açırı an ıgı, ız e sızın gı tıgınız şere li yol- ın ı a ve , 

kadın, Fevkalade hikaye, Şahmeran'. Ye- çare, çok daha iyilerini • ve belki da. lardan giderek, sizin gibi koruyacağız. taraftan da bu memleketin goklcrini 
di Yol cengi, Bin bir gece, Tahır~e ha ucuz fiatla • onlarm yerine koymak· Size, göklerde baş kaldırmıı abideler; emrimize almış olmak, gökleri de fet-
Zühre, Saray içinde saray, Şah 1smaıl, tır. Bay Şükrü Kayanın, mektubunda, size, dağları, yalçın kayaları küçük dil- hetmek bize düşiıyor. 

'f .
1 

M h ud ve edib1erimizden istediği de budur. İlk ıı:üren mea:ar ta<:)arı ,· size kurtardığınız Göklerin ve gönüllerin fethi! 
Fe-rhat ile Şirin, Eh ı e a m • T .. seri on kitabtan teşekkül edecek ve bu yurd büyüklüğünde bir döşek... hep Bu yeni fethin Kubilayları ve Eri· 

on kitab da halkın esasen adlarına ya· bunlar sizin şahlanan özgeçinizin ya- beleri olacağız 1 Yaşarsak ve baprırsak, saire. .. 
Bu kitapların en kalını, büyük pun· 

tolarla basılmış olduğu halde 16 ve en 
incesi iki formadır. Fiatlar en çok ~lt
mış ve en az 15 kuruş arcısın~adır. Tıra
jın da. asgari 10.000 ve azamı 50.000 ol· 
duğu göz önünde tutulursa bu .•ıoahad.a
ki neşriyat bolluğunun hiktnetı kendı • 
Jiğinden anlaşılır. 

Bu kitaplarda kullanılan dil, üslüp 

ve resmiler gayet berbattır. . . 
Mevzu bakımından hemen bepsı eskı 

ve bayat bir zihniyetin tekrarı ve yarat· 
ınak istediğimiz yeni nisan idealine ay. 
kırı bir ideolojinin ve ananenin mahsu-

lüdür. . 
Bu eserlerin hepsinde, halka hizmet 

zihniyeti değil, halkın okumak ihtira • 
cından faydalanmak zihniyeti hakım • 

dir. k .. l 
Bugün okunan bu halk kitapları . u: 

liyatı arasında, hurafelerle dolu ve ırtı· 
caı telkin edici kitablar da yer almış • 
tır. l\le,,.rla: 

Kerbela ~hitleri, Ham Binnuhu~ 
sarayı, Muhiddini arabi tabirnamesı, 
Hazreti Hamza ve Amribni Abdud cen· 
gi, Hazreti Ali Cengi, Serencam ve ö -
lüm iliihisi, Ebumüslim Horasani, Vey
selkarani. Höccetülistam, Vasiyetname, 
Hazreti Ali devler peşinde, Muham • 
med Hanefi ceng1, Hayber kalesi, Haz· 
reti Ali Mohrü Süleyman peşiııde, Rer
belfi, Düş tabirnamesi, Tarihi enbiya ve 

saire .... 
Tamimde bundan sonra gerek köy -

)erde. gerek kasabalarda geniş halk yı • 
~ınlannın okuma ihtiyacını karşılamak 
:e bu vasıta ile onların milli ve kültürel 
terbiyeleri üzerinde ~üAessir • olmak 
maksadiyle yenı halk bıkayeJerı ve ro-

lan aazdırılınak istendiği li.ayde -
man .' , d .

1 
• t ve şunlar ilave olunma cta ıc 

dı m"r: ~ 
1 

, Bu hikiyelerin ilk serisi 10 eser-
. .. kkep olacaktır. Ve bunların 

den mure • x·· wl • • 
1 

. tardır: Aşık Ganb, orog u, 
ısım erı şun 

1 Ş'rin Leyla ile Mecnun, Ye· 
Ferhat a 1 • •• • 

. • . 
1 

Tabirle Zühre, Arzu ıle 
dı ahın er. . N 

Ş '--•ran Kerem ıle Aslı, as· 
Kanber, au.l•- ' 

rettin Hoca. · · d · 
N J ki Mikimavs tıpı aıma il _ ası 

• 1 kla beraber her filimde ay • 
aynı ka ma b.i • kah 

. vzuun ve ayrı bir muwtın -
rı bır ınel orsa yukarıda adları geçen 
rarn.:nı o uy ' . · d et iyi tanıdığı tıplerı e 
ve halkın gay 1 k 

. mevzular içinde kul anma ve 

~~pi~~~lc halkın alışık olduğu kah~a -
oy . t .. rk inkılab ve medenıye· 

ınanları yenı u 
1 

. e uygun telkinler yapan 
ti gaye erın . . . . de yaşatmak ıstıyoruz. 

aceralar ıçın ·ı 
ın 1 halk kendisine verı en 

Bu suret e • . 1 . 1 deki istihaleyı alışık o -
bu yenı eser er b 

. . 
1 

delaletiyle kolaylıkla e· 
duğu ısım er 

miş olacaktır. 
ni ...,e H eser 50 000 tane bc:.sıla • 

III - er . 
· b ki tap 4 • 5 forma olacak • 

caktır ve er 

tır. . 1 • · 
T 

nınış bütün edıp erımız· 
ıv - anı f"l• • l>l> •. e karşı samimi ve ı ı 

den bu tcşe us . d' 
. laka göstern clerini rıca e ıyoruz. 

bır a - Bize gönderilecek eserler Ma· 
V. ·k· ·· ı san 

. Parti ve Matbuat ile ı ı guze • 
arıf, .. 'b' in ınümessillerinden 
atlar ınuntesı ın . 

.. ' be ki-=i tarafından seçılecek 
mure.-kep ş Y • aıı· 

b 1 l
na karar verilenlerın s ıp • 

ve ta ı ar ·ı k . f a başına elli lira verı ece • 
Ierıne orm 

tir. Vl. - Bu faydalı teşebbüsün. taha.k· 
. tı'rak etınek istiyen edıplerı • 

kukuna ış · la • . t'kleri mevzu ile buna aıt p • 
mızın seç ı A a ının sonuna kadar n-
n ı 1937 hazran y M .. dürlüğü ad· 
l ara'da Matbuat Umum u 
• . . dermeleri rica olunur. 
resıne gon l 

Gelen planlarda mevzular ay~ı ~ ma· 

d 
w takdı'rde aynı kahramana aıd aş· 

1<'1 ' d"I. bas ., h·ı.ı:yeler de kabul e ı ıp • 
ka b::şka ııuı 

hancı olmadığı Aşık Garib, Köroğlu, nında değersizdir. ne mutlu bize l Ölürsek ve ardrmızda 
Leyla ile Mecnun gibi efsaneler ola. Kahraman meslekdaşlarım, sevgili kalanlar bizi örnek diye anarlarsa gene 
cak. bunlar C:il, üsliib ve hatti mevzu arkadaşlarım. sizin mezarınızdır kalbi- ve daha çok ne mutlu bize 1 
bakımından bugünün icablariyle telif miz, türbedarmızız hepimiz .•• ,, Hazır duralım, saflarımızı sıkla~tı-
edilecektir. rahmi göklerin ve gönüllerin fethine 

Hava kurumu Ankara fUbe.i 
Ediblerimizden istenilen işin kolay çıkmaktayız! ... · adına söylenen nutuk olmadığını takdir ederiz. Ancak, bu ış Şu, bu gençlikler istedikleri tarzda 

Bundan sonra Hava Kurumu An. kolay olmadığı için kendilerine müra- teşkitatlana dursunlar, herhangi bir 
caat edilmekte olduğunu da ediblerimi· icara şubesi adına B. Ragıb Tüzün bir milli meselede gene bütün dünyaya or· 
zin teslim c-deceklerinden eminiz: Nas- söylev vermiş ve ezcümle demiştir ki: nek türk gençligi olacaktır l Gündelik 
reddin Hoca, istenilirse, en muciz li· ''- Burada, aramızda göğüsleri dik avareliklerin, zahiri dagınıklıkların ne 
saniyle kömürden veya endüstriyel kal. olarak dolaşan kahraman türk tayyare· hükmü var 1 Şefin, yurdun sesi çağırdı-
kınmadan da bahsedemez mi? cileri merd ve asil yaradılışları, tekli- ğı an dünya görecektir ki: biz kened-

Dava, türk inkılabının, halka hitab mül ve teknik bilgileri ile artık bava- lenmiş bir kütleyiz ... Gösteriş birliği 
eden kitab vas1tasiyle, köylerimizde larırnızın en güvenilir, en inanılır bek· değil, gönül birliği 1 

k b 1 kü 1 be çileridir. ve asa a arımızda büyük t ece • Atatürk! Senin izindeyiz, yılmadan, 
nimsenmesine ve 

0 
temiz kütlenin kö· Milletçe iki yıldanberi uçakçılık yorulmadan ~nin izinde 1 Bu yeni fet· 

tü telkinlerden uzaklaştırılmasına de· sevgisiyle doluyor. Gençlerimizin ha. hin başlangıcında senin bilyük başlan-
lilet etmektir. va müdafaası yolundaki çalı~ları bi- gıçda tekrarladığın: 

İki asil gayeyi istihdaf eden bu gü· ze büyük ümidler veriyor. Memleketin Yürüyelim arlcadaşlarl Güneş ufuk-
zel i!li başaracak ediblerimizin mcmle. her tarafında yavaş yavaş açılan türk tan şimdi dogar l yerine, diyoruz ki: 
kete karc:ı oldu~ · bette kendi mes- kuşu alanlarında kadın ve erkek genr-'$ gu nıs :s Yürüyelim arkadaşlar 1 başımızda 
leklerine karş d "fe ı"dı'r * * ]erimizin gösterdikleri büyük muvaffa· ı a vazı s · gu .. neşimiz var 1 hitabları alkışlarla kar· 

kıyetle çok yerinde olarak öğünebili· 

Atatürkle Fransa 
Cumhurreisi 

arasında telgraflar 
(Başı J 'İnci sayfada) 

leleri hıklunda ekselansları tarafın
dan ızlıar edilen alakadan dolayı pek 
mütehassis olarak, derin sempatime 
inanmalarını ve yüksek ihtiramatımın 
kabulünü rica ederim. 

B. Heniot ile B. A bdülhalik 
Renda arasında 

Mamak infilakı dolayısiyle Fransa 
Mebusan Meclisi Reisi B. Edouvard 
Herriot Büyük Millet Meclisi Reisi 
Abdülhalik Renda arasında ap.ğıdald 
telgraflar teati olunmuştur: 

Bay Abdülh alrk Renda 
Büyük Millet Mecliıi Reiai 

Duçar olduğunuz lelakf!!tten dolayı 
en canlr ~mpatimizin Büyük Millet 
Meclisi tarafından ve sizin tacafrnız.. 

dan ktbulünü rica ederiz. Buna şahsi 
dostane kardeşlik hislerimi ilave ede-

rim. 
Mebusan Meclisi Reisi 

EDOUARD HERRIOT 

Edouard Herriot 

Mebusan Meclisi Reisi 
:Mamak infilakı dolayısiyle bana 

gonderdiğiniz Fransız Meclisi Mebusa· 
nının canlı sempatisini müş'ir çok sa
mimi telgrafı Buyük Millet Meclisi 
azaların okudum. Bu rakik alakadan 
pek mütehassis olan Büyük Millet Mec
lisinin Fransız Meclisi Mcbusanrna en 
har teşckkürlerinin ve uhuvvetkBrane 
dostluğunun iblağını sizden rica eyle. 
meye bem· memur ettiğini şahsi derin 
şükran/acımı ilave ederek arzederim. 

ABDÜLHALiK RENDA 
Türkiye Büyük Mıllet Meclisi Reisi 

(A. A.) 

Atatiirkıin Hukuk F akiUte•i 
talebesine ütilatı 

Ankara Hukuk Fakültesi son sınıf 
okurlarının Halkevinde verdikleri veda 
çayı münasebetiyle Adliye Bakanı Bay 
Şükrü Saraçoğlu ~trafından Büyük 
öndere çekilen tazım telgrafına Ata. 

tınlabileceğinden bu kabil tevarütler • 

den çekinitmcmelidir. 
vu. - Bu hususta daha fazla taf -

silat almak istiyenlerin Matbuat Umum 
Müdürlüğüne müracaatlarını rica eyle-

riz. 

riz. 
Bu alanlarda çalışan cevlıcrli türk 

çocuklarının havacılığa olan bağlılık. 
lan her gün artıyor. Türkkuşu talebe· 
sinin planörlerle yaptıkları muvaffak· 
yetli hareketler, paraşütçülerimizin kı· 
sa bir zamanda gösterdikleri kabiliyet 
bize yarının büyük müjdesini veriyor. 

Çok yakın yıllarda bütün gençleri
mizin bava bilgileri bizi büyük bir em. 
niyetle yaşatacak dereceyi bulacaktır. 

''- Memleketin her köşesinde ya
tan büyük hava şehidlerinin temiz hatı
ralarının heyecanı ile dolu olarak onla· 
ra, memlekette bir uçakçılık sevgisi ya
ratan ve bütün gençlerimizi mütekamil 
uçakçılık bilgileri ile teçhiz etmeğe ça
lışan Türk hava kurumunun saygı ve 
sevgilerini tekrarlıyorum. 

Behçet Kanal Çağlann natku 
B. Ragıbtan sonra C. H. P. ilyön· 

kurul adma söz alan B. Behçet Kemal 

Çağlar: 
''- Bugün, türk milleti, devletinden 

emin, istiklalinden emin, başındakine 
ve kendine güveni tam, sınıfsız ve te· 
zadsız, ancak iki kısma ayrılıyor: yurd 
için yaşayanlar ve yurd için ölenler 1 
Hakkiyle türk olmak için; türklı.iğiın, 

türk bir telgrafla cevab lütfetmişler
dir. Okurlar adına B. Şukru Saraçoglu 
tarafından çekilen telgraf ve Atatürk· 
ün cevablarını yazıyoruz: 

ATATÜRK 
Cumhuriyetin mü yyedesi olmak Ü· 

zere kurdugunuz Ankara Hukuk Fa· 
kültesinin son sınıf okurları veda çayı 
münasebetiyle şu anda profesörleri de 
dahil olduğu halde Halkevinde toplan. 
dılar. Size karşı derin sevgi ve ebedi 
bağlılıklarını bildirmeye beni memur 
ettiler. Bu vazifeyi memnuniyetle yeri
ne getirir, benim de saygılarımın ka· 

,mlünü rica ederim. 
Şükrü Sararoğlu 

Atatürk'ün gençlere ve fakülteye 
büyük iltifatlarını taşıyan telgrafları 
da şudur: 

ŞUKRO SARAÇOLU 
Adliye Vekili 

Ankara Hukuk Fakiılt i son sınıf 
okurlarının toplantısı münasebetiyle 
bana gösterilen temiz ve samimi hisleri 
bildiren telgrafınızı memnuniyetle al· 
dım. Teşekkür eder ve Ankara Hukuk 
Fakülte ine nurlu yolunda daima iler. 

lemeler ve başarılar dilerim. 
K.ATATÜRK 

''lanmıştır. 

Çağlar, sözlerini şu cümlelerle bitir-

miştir: 

"Ayağımız toprakta ve alnımız gök
tedir. Yerin olduğu kadar göğün de 
mahlukları olmasını bileceğiz 1 bugün, 
yaşamak isteyene uçmanında yürümek 
kadar zaruret olduğunu kavramış bulu

nuyoruz! 
Bu saatlerde vatanın en yliksek dag-

ları üstünde türk iradesinin bir çelik 

sembolü gibi gerilmiş olan türk havacı

ları içinde türk erkeklerini bile imren

diren bir kahraman kızımız da var: ha

vacılığımıza canla başla güvenebiliriz 1 

Zafer bizimdi, zafer bizimdir, zafer bi-

zim olacak!,, 
B. Behçet Kemal Çağlar söylevini 

bitirdikten sonra mızıka matem havası 

çaldı ve bir manga havaya ilç defa ateş 

ederek hava şehidlerimizi selamladı ve 

törene son verildi. 
Ulus meydanındaki törenden sonra 

bnakalar, kurumlar, müesseseler, esnaf 

cemiyetleri mümessilleri ve bir askeri 

kıta başlarında bando mızıka oldugu 

halde Hacıbayra.mdaki hava şehidlerıne 
merasimle çelenk koymuşlar, Hacıbay· 
ramdan ayrılan bir ikinci heyet, şehıd· 
lige giderek çelenk koymuşlardır. Şe
hidlerimizin mezarlarına hava mu te· 
şarlıgının, hava kurumunun, bank Ja. 
rın, kurumların, miiesseselerin ve es· 
naf cemiyetlerılc: diger daireler ad na 
otuza yakın çelenk konulmuştur. 

lıtanbulda 
İstanbul, 15 (Telefonla) - Tayya

re şehidlcri ihtifali, bugün saat 14 de 
Fatih parkındaki tayyare bidesi önun

de yapılmıştır. 
Törende miılki ve askeri yüksek me• 

murlar, Cumhuriyet Halk partisi, Türk 
hava kurumu ve Türkkuşu ileri gelen
leri, asker kıtaları, mızıka, izciler ve 
mekteblilerle büyiık bir halk kalabalığı 
hazır bulunmuştur. 

Tam saat 14 de bütün §Chirde bir 
ihtiram vakfe ve sukutu yapılmış, şeb· 
rin bütün düdükleri uzun müddet çala• 
rak bu hünnct resmine iştirak etmiştir. 

Türk hava kuvvetleri namına yüz .. 
başı Kemal, Hava kurumu ve Türkkuşıt 
namına Ruştti, şehir namına Cemalettin 
Fazıl ve üniversiteliler namına Baha .. 
dir tarafından söylenen nutuklardan 
sonra bir manga tar fından havaya teş 

edilmiş ve törene son verilmiştir. 
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DüNKü FUTBOL MAÇLARI 

Ankara'da: Güneş 2-Gençlerbirliği 
lzmir'de: Doğanspor 4- Fener 3 

ilkbahar at yanşlannın 
O ikinci haftası 

Bugün ilkbalıar at kosularının _, ikincisi yapılacak 
Güneş takımz dün ilk karşdaşmasını 

Gençler birliği ile yaptı ve bu maçı iki 
golle kazandr. 

Stadyom oldukça kalabalıktı Adliye, 
milli müdafaa, gümrük ve inhisarlar ba
kanlarımız BB. Şükrü Sraçoğlu, general 
Kazım Özalp ve Ali Rana Tarhan ile T. 
S. K. başkanı general Ali Hikmet Ayer- ı 
dem ve daha tanınmış bir çok zatlar ma
çı seyredenler arasında idiler . 

Hakem ve takımlar 
Macın hakemi Galatasaraylı Nihad i

di Sah;ya önce güneşliler çıktılar. On
lan Gençler takib tetiler. Her iki takzm, 
halkı selamladıktan ve mutad merasim 
yapxldıktan sonra, oyuncular yerlerini 
aldxlar. İki taraf takımlarım şöyle kur

muşlardı.: 

Güneş: 

Cihad • Faruk, Reşad • lsmail, Rıza, 
Yusuf. Me'ih, Salahaddin, Rasih, Rebü, 

İbrahim. 

Gençler Birliği: 
Rahim - Halid, Ihsan - Kadri, Hasan, 

Keşfi • Selim, Münir, Rasim, Niyazi, Ih

san. 

ilk dakikalar 
Oyuna 16.05 de güneşliler başladılar. 

Sağdan ilerleyişlerini sol haf Keşfi kes
ti ve Hasana verdi Hasan, topu Münire 
o da Selime ge~irdi. Bu güzel akm, Re
şadın ayağiyle kornere gitti. Gençler bu 
ilk fırsattan istifade edemediler. 

Güneşliler bu akına mukabele ettiler. 
Üst üste iki defa Gençler birliği kalesi
ne kadar indiler. Beşinci dakikada üçün
cü akınlarını yaptılar. Gençler bu hücu
mu kornerle kesebildiler. Sağ açzğm ka
lenin ortasına düşürdüğü top, Rasihin 
kafa vuruşiyle avuta gitti. 

Yedinci dakida Gençlerin sağdan bir 
hücumlarını daha gördük. Selim topu 
ortaladı. Rasimin kafa pasmz Niyazi ya
kaJadr güzel bir istop ... Gol bekledik .• Sı
kı bir şüt .. Akm, avutla neticelendi. 

Maçın heyecanlı zamanları 

Maçın ilk on dakikası iki tarafın 

karşılıklı hücumlariyle mütevazin geçti. 
Bundan sonra vaziyet biraz değişti. 

Gençler birliğinin akınları sıklaştı. Sağ
dan. soldan yapılan bu hücumlarla Gü
neş kalesi tehlikeler atlatmağa başladı. 

11 inci dakikada Selimin verdiği bir 
pası Resim sıkİ bir şütle kaleye gönder
di. Cihad bunu kornere çelmek suretiyle 
zor kıırtardı. Gençlerin biribirini kova
layan bu akınlarina karşı Güneşin iki 
münferid hücumu oldu. 14 üncü dakika
daki hücum, Gençler birliği aleyhine 
kornerle bitti. Kornerden sonra Rasimin 
şutunu Rahim tuttu. 

Rebiinin karşısına çıkanları atlatarak 
on sekiz yarda içinden kaleye gönderdi
ği falsolu vuruş, bir an gol olacak gibi 
göründü. Rahim bunu da kurtardz. 

Güneşin birinci golü 
Gençler birliğinin üstünlüğü yirmi 

beşinci dakikaya kadar sürdü. Ondan 
sonra maç gene mütevazin bir şekil al
dı. İki taraf da biribirine tehlikeler ya
ratıyorlardı. Sıkı bir çarpışma göze çar
pıyordu. 

29 uncu dakidada Güneş sol açığı 
İbrahim açık bir vaziyette topu yakala
dı. Hakem bunu ofsayd saydı. Hakem, 
bir dakika sonra Gençlerin sağdan bir 

IPOI 
Cihad topu tutmağa çalrşırkerı top 
ağların üzerinden avuta gıdiynr j 

hücumunu ayni şekil:ie sol açık İhsana 
ofr.ayd vermek suretiyle kesti. 

Devrenin sonlarına doğru oyun daha 
heyecanlı ve zevkli bir durum aldı. 

Gençlerin 34 üncü dakikada kazandıkla
rı bir korner fırsatı kaçtıktan sonra Ni
yazinin direği sıyıran şutu da avuta git
ti. 

Bunu Güneş aleyhine bir serbst vu
ruş takib etti. Kadri Niyaziye güzel bir 
pas verdi. İkinci bir şut, gene avutla ne
ticelendi. 

Güneşliler de ayni şekilde ilerleyiş
ler yapıyorlardı. Bir defasında Rebii, ka
leci ile karşı karşıya kaldığı halde vazi
yetten istifade edemedi. 41 inci dakika
da Salahaddinin bir şutunu Halid kor
nere çevirdi. Top Melihe kadar geldi. Re
bii kale önünde favul yaparak fırsatın 
kaçmasına sebeb oldu. 

Fakat, 4 3 ümcü dakikada Rasih, of
sayd vaziyette yakaladzğt topu kaleye 
atmak suretiyle kaçan fırsatları telafi et
miş oldu. 

İki dakika sonra, devre O • 1 Güneşin 
lehine bitti. 

l kinci devre ve ikinci gol 
İkinci devrede oyuna Gençler başla

dar asabi olduğunu gösteriyordu. 
Gençler birliği forvedleri Güneş ka

lesini bir defa ziyaret ettikten sonra, top 
ortalarda dolaşmağa başladı. Rebii Rasi
he pas verdi. Sıkı bir şutu Rahim yaka
ladı. Fakat topu elinden kaçırdı. Sala
haddin koştu. Kaleci ile beraber yere 
düştüler. Top açzkta kaldı ve hafif hafif 
yuvarlanarak kaleye sol köşeden girdi. 

Gençler birliği oyuncuları topu ye
re yatmış olan Salahaddinin eliyle kale
ye soktuğunu söyliyerek bu gole itiraz 
etmek istediler. Hakem karannda israr 
etti. Top ortaya geldi. 

Çığrından çıkan oyun 
İşte bu andan itibaren de oyun çığ· 

rmdan çıktı. Mütemadi çarpışmalara şa
hid olduk. Hakemin düdüğü arka arka
ya favııl için çalıyordu. 

Devrenin altıncı dakikasında bir çar
pışmadan sonra Gençler birliği beki Ha
lid oyundan çıkarıldı. Sekizinci dakikada 
Salahaddini düşüren Kadri de onu takib 
etti. Maç bütün heyecanını ve zevkini 
kaybetm:şti. Oyuncular kadar halk da 
asabileşmişti. Stadyomun hoparlörü bu 
sırada: "Sportmen hakeme müdahale et-

• 

Top Geııçkrin avaiında ilerliyor. 

mez ... " diye seyircileri sükunete dav"t 
etti. Bu ses, her türlü inzibat tedbirle
rinden 7İyade halk üzerinde müessir ol
du. Fakat oyun sert cereyanmz muhafa
za etti. 

9 ki§İ kalan takım 
vaziyet 20 inci dakikaya kadar böyle 

geçti. Sonra, Gençler sakinleştiler. Do
kuz kişi kalmalarına rağmen, çok güzel 
bir oyunla Güneş kalesine sık sık indi
ler, sıkıştırdılar ve gol çıkaracak vazi
yetler ihdas ettiler. 

Bu gayret ve faaliyet galib vaziyete 
geçen Güneşin hesablı oyunu karşısında 
semere vermedi ve maç 2 - O Güneşin 

galibiyetiyle bitti. 

Nasıl oynadılar? 
Hiç şüphesiz Güneş iki açıkları ha· 

riç, kuvvetli ve teknik bir takımdır. He
bii ve Rasihin sürüklediği forved hat
tının ortası ,iki iyi açıkla milli takmun 
akıncı hattını tel? kil edebilir. 

Cihad ve Faruk dün Güneş takımının 
bel kemiği vaziyetinde idiler. 

Gençler birliği ferd ve takım halin
de çok çalıştılar. Bilhassa ikinci devrede 
dokuz kişi kaldıktan sonra, cidden fev
kalade idiler. Ne yazık ki hakemin yan
lış kararlariyle sinirleri bozulmuş ve bu 
asabiyetle neticeyi lehlerine çevireme
mişlerdir. 

Gençler birliği idarecilerinin eli sa
kat bir oyuncuyu maça almaları, bilhas
sa müdafaaya koymaları da bir hatadır. 
Maamafih hakemin bu vaziyette bir fut
bolcuyu oynatmaması da iktiza ederdi. 
Bu vaziyete rağmen İhsan diğer arka
daşlarından hiç de geri kalmıyara!: 

canla başla çahşmıştır. 

Maç niçin böyle oldu? 
Bu karşılaşmanın bariz bir hususiye

ti, Ankarada şimdiye kadar yapılmış o
lan maçlarda daima sükunetlerini muha
faza etmiş olan seyircilerin, bu defa asa
biyete kapılmış olmalarıdır. 

Nihadın tarafgirlik yapabileceğini dü
şünmemekle beraber, onun Güneş for
vedlerinin ofsayd vaziyetlerini bir çok 
defalar görmediğine veyahud görmek is
temediğine şahid olduk. 

Beraberlikle devam eden oyunu böy
le ofsayd vaziyette yapılan bir golle Gü
neş lehine çevirdikten sonra, Gençler 
birliği takzmını felce uğratacak çok ağzr 
iki kararla Halid ve Kadriyi dışarıya çı
kardı. 

Kararlarında çok mütereddid idi. Dü
düğünü çaldıktan sonra cezayı hangi ta
rafa vereceğini epeyce düşünüyordu. Fa
kat bu karar ekseriya tarafsızlıkla teli
fi kabil olmıyacak bir ş.ekilde Gençler 
birliği aleyhine oluyordu. 

Bu hal idarecilerin de gözüne çarp
mış olmalı ki, aralarında maça devam et
memek hususunda müzakereler yapıldı
ğını gördük. 

'Gençler birliği milli küıne maçların
da şimdiye kadarki karştlaşmalariyle çok 
iyi bir mevki kazanmıştı. Bugünkü ma
çı kaybetmesinde kendi takmı:mın iyi oy
namaması sebeb olsa bile, çıkarılan iki 
değerli oyuncusunun gelecek hafta maç 
yapamaması vaziyetini çok sarsmıştır. 
Hatta bunun bililtizam yapıldığını söy
liyenler vardır. Buna inanmamak istiyo
ruz. 

Bugün saat 16.15 de şehir hipodro· 
munda başlıyacak olan ilkbahar at ya
rışlarının ikinci haftası birçok bakım
dan daha güzel, daha heyecanlı olacak. 
Geçen haftaya nazaran at adedi daha 
çok olduğu gibi aralarındaki kuv"et 
farkları da müsavidir. Müşterek bahse 
gelince: her mevsim başında olduğu gi
bi evvela yavaştan başlayan bahislerin 
bu ikinci haftadan iyice hızlanacağını 
ve büyük ikramiyeler vereceğini tah
min ediyoruz. 

Yukarda söylediğimiz gibi atların 
müsavi kuvvetleri olmasına rağmen da
ha ziyade şanslı görünen atları meyda
na koymaya çahşahm: 

BiRİNCİ KOŞU: Üç yaşında yer
li yarımkan İngiliz taylarına mahsus 
ve mesafesi 1400 metredir. Bu koşuyu 
geçen hafta Ahmed Ağanın Malkabı ka
zand.ı. Fakat bugün geçen hafta koşma
yan Şımşek ve Şengün var. 

İKİNCİ KOŞU: Handikap. Üç ve 
daha yukarı yaşta haliskan İngiliz atla
rına mahsus ve mesafesi 1800 metredir. 
bu koşuya Betyar, Tomru, Markiz, 
Flördamur yazılıdır. 

ÜÇÜNCÜ KOŞU: Günün en ente -
resan koşusu muhakkak ki üçüncü ko
şudur. Dört ve daha yukarı yaşta yerli 

Yalnız, görülüyor ki, eski ve değerli 
futbolcular her zaman iyi hakem olamc· 
yorlar. Binaenaleyh, hakemler seçilirken, 
eski ve şöhretli futbolculardan ziyade bu 
işi başarabileceklerin, tecrübe edilen ha
kemlerin göz önünde bulundurulmasını 
tavsiye etmek isteriz. Bu, ayni zamanda, 
milli l:üme maçlarına büyük bir alaka 
gösteren halkımzzın hissiselimine bir 
hürmet vazifesidir. 

Dünkü maçz gördükten sonra, Genç
ler birliğinin sırf bu yüzden yenildiğini 
kaydetmemek elden gelmiyor. Ankara 
gücünün bu akibete düşmemesini temen
ni ediyoruz. 

Bugünkü maç 
Güneş bugün ikinci maçını, at koşu

ları dolayısiyle, saat 14 de yapacaktır. 
Haber aldığımıza göre, ankara güçlü

ler, federasyondan maçın başka bir ha
kem tarafından idare edilmesini istemiş
lerdir. 

F enerbahçe üç 
Doğanspor dörd 

İzmir, 15 (A.A.) - Milli küme mü
sabaka1armdan Doğanspor • Fenerbah
çe maçı, bugün oldukça kalabalık bir 
halk huzurunda yapıldı. Hakem Ankeı
ra bölgesinden B. İbrahim idi. 

Sahaya önce Fenerbahçe ve sonra 
Doğanspor halkın alkışları arasmda 
çıktılar. 

Fenerbahçe takımı Yaşardan mah
rum olarak şu şekilde teşkil edilmişti. 

Hüsamettin; Lebib, Cevad; Reşad, 
Aytan, Bülend; Fikret, Naci, Ali Rıza, 
Esad, Niyazi . 

Buna m kabil Doğanspor takımı da 
son İstanbul karşılaşmalarında sakatla
nan Hakkı, Fethi, Ali, Fuad ve Mah
muddan mahrum olarak şöyle bir kad
ro ile sahaya çıkmıştı. 

İbrahim; Zihni, Adnan; İsmail, N .ı
rullah, İrfan; Sadri, Ömer, Halid, Meh
med, Reşad. 

Oyun bC!§larken 
Maç 17.10 geçerek Fenerbahçenin 

Doğanspor müdafaasında kırılan bir 
hücumu ile başladı. 

İlk tehlikeyi Fener kalesi atlattı. 
Mehmedin çok sıkı bir şütü kalenin ya
nından avuta gitti. 11 inci dakikada A· 
linin diğer bir şütü de aynı akibete uğ
radı. Biraz sonra da Reşadın gönderdi
ği güzel bir pas Doğanspor kalesi ö
nünde bir tehlike yarattı. Fakat top u
zaklara düştü. Birkaç dakika sonra Fik
retten bir pas alan Niyazi fena bir vu
ruşla bir gol fırsatını kaçırmış oldu. 

Oyun hızlanamıyor 
17 inci dakikada Fikretin güzel bir 

şilt.ünü Esad bir kafa vuruşu ile dışarı 
attı. Oyun bir türlü hızlanmıyor, Fe
nerbahçe İzmirin kendisinden bekledi
gı oyunu bir türlü gösteremiyordu. 
Doğanspor oyuncularında şayanı tak
dir bir enerji görülmekte idi. 25 inci 
dakikadan itibaren İzmir takımmm ı.is
bi bir hakimiyet kurduğu görüldü, 

yarım kan ve halis kan arab atlartna 
mahsus ve mesafesi 1800 metre olan bu 
koşuya 11 at iştirak etmektedir. Bunbr, 
Necib, Ünlü, Sarıkuş, Güler, Mebrük, 
Öncü, Necme, Lale, Çakal, Payaza, De
mir'dir. 

DÖRDÜNCÜ KOŞU: Üç ve daha 
yukarı yaşta haliskan İngiliz atlarına 

mahsustur. Mesafesi 2000 metredir. 
Eski kazançlarına göre kilo alan ve bir 
nevi handikap olan bu koşuya gene Bet• 
yar, ilk defa koşacak olan ve şimdilik 
kuvveti hakkında kati fikrimiz bulun
mayan Dandi, Lönosar, Novice iştirak 
etmektedir. 

BEŞİNCİ KOŞU: Yerli yarım kan 
ingiliz atlarına mahsustur. Mesafesi 
2000 metredir. İştirak edecek adar Bay· 
burt, Azaplı, Gülizar, Murat, Manika; 
bütün bu atlar şimdiye kadar koşu ka
zanmamzş olanlardır. 

Çifte bahis üçüncü ve dördüncü ko
şular arasındadır. İkili bahis birinci 
koşudadır. 

Geçen hafta da olduğu gibi koşudan 

sonra arzu edenler Şehir lokantasının 

idaresinde bulunan hipodrmun büyük 
salonunda gene müzik dinliyebiecek ve 
dans edebileceklerdir. 

İzmirlilerin ük golü 
Birinci devre bitmek üzere iken 44 

üncü dakikada İzmir muhacimi Ömer 
enfes bir şiltle Doğansporun ilk golünil 
attı. Halkın çılgınca alkışlarile kutla
nıldı. Bu sayıdan sonra fenerliler sağ
dan bir hücum yaptılar. Bu akın iie 
devre de bitmiş oldu. Doğanspor 1-0 ga
lib olarak istirahat odasına çekild\ 

ikinci devre 
İkinci devreye çıkarken Fenerbah

çe takımında büyük bir değişiklik gö
rüyoruz. Birinci devrede bir çarpışm:ı 
neticesinde yaralanmış olan Hüsam 
hastaneye kaldırılmış olduğundan Fe
ner takımz sahaya on kişi olarak ve ka
lecisinden mahrum bir halde çıkmıştır. 
Fener ağlarını beklemek vazifesi orta 
muhacim Ali Rzzaya tevdi edilmıştir. 

Doğansporda da yaralanan orta n'uha
cim Halid sağ açığa geçirilmiş ve Re
şad ortaya alınmıştı. Oyun başlar baş
lamaz Fenerbahçenin gene durgun bir 
oyun oynamakta devam ettiği görüldii. 
Doğanspor ise aralarmda fazla anlaş
ma olmamakla beraber bilhassa galibi
yet golünün ve:diği şevkle Fenerbah
çeden daha güzel bir oyun çıkarıyor ı. 

Beşinci dakikada hücuma geçen 
Fener muhacimleri güzel bir gol hrsa
tı elde ettiler. Kaleci topa çıkmış bu
lunuyordu. Fakat Esad topu dışarı attı, 

Yedinci dakikada Cevad Mehmed~ 
favul yaptı. Ceza çizgisinin dışında 

verilen serbest vuruşu Sabri güzel bir 
atışla ikinci defa olarak Fener kalesi. 
ne soktu. Fener gene aynı oyunu oy
namakta devam ediyor. Oyuncuların 

anlaşamamazlığz Doğanspora avantaj 
temin ediyordu. 

Takımlar berabere 
19 uncu clakikada Doğanspor kal.!sİ 

önünde bir favul oldu. Ceza vuruşu Fik
retin ayağı ile Fenerbahçenin bir sayısı 
olarak İzmir ağlanna takıldı. 22 inci da
kikada da Reşadm getirdiği top Nacinin 
ayağı ile ikinci defa olarak İzmir kalesi
ne girdi. 

lz.mirlilerin üçüncü ve dördüncü 
goleri 

Vaziyet bu suretle 2 - 2 beraber o
lunca doğansporlular yeniden canlandı
lar. Sağdan bir Doğanspor hücumunda 
ortaya doğru atılan topa kaleci Ali Rı
za yerinde olmıyan bir çıkış yaptığmdan 
topa hakim olamadı ve Ömer Doğanspo
run üçüncü golünü kaydetti. 

34 üncü dakikada Doğansporun bir 
hücümu esnasında Mehmet bir ortalayı1 
yaptı. Sabrinin sıkı bir şutu dördüncü 
defa olarak Fener kalesine soktu. Va
ziyet Doğarsporun lehine olarak inki
şaf ediyor, Fenerbahçenin oyunu ümid 
vermiyordu. 

Oyun bu şekilde 43 üncü dakikaya 
kadar devam ettikten sonra Naci topla 
beraber İmir kalesine girerek Fenerbah
çenin üçüncü ve son golünü kaydetti. 

Biraz sonra öten düdükle İzmir takı
mı sahadan 4 - 3 galib olarak çekildi. 

Fenerbahçe takımı yarın kaleye Nec
deti koyarak Üçok ile ikinci maçını ya
pacaktır. 



~7============~====---=--==-=-=-================- ULUS 

Anl{ara Valiliğinden: 
.. 

·;n 4J .~ .fJ 

~ .... ~ ·;;; 
iii ... •bil 't: ~ o 
..c: "' ~ cc ·c;; .... ..., • .- • .P... • ..: 
ns~> ~ ı::C.. • u >- .... 
..,.4)4) 0 ... cuo ııı:!zo <~~ ı:ı...:ı~ 
ıe; .,, ~ (/) u ~ z .... 10 25 

~·Hasyon Depolar Ahır 8 50 lO OO 75 ıenelik 
Zır nahiyesi Köyönü 1838 m2. bahçe 2 10 OO icarı 

" " " 
7 50 00 3 75 senelik 

,, 3 icarı 

11 . mayıs 938 gayesine ka-
d ~ukarıda evsafı yazılı gayri menku .. e~.ın t 15 de yapılmak üze
ar ıcarının !halesi 20.5.937 perşembe gunu ~a . 

re 11.5.937 den itibaren on gün temdi~ edi.Imıştırkbuzlarile sözü ge· 
T dl iplerin hizalarnda gösterilen dıpozıto ma müracaatları. 

Ankara niimııne hasta
hanesi başt·ıbibliğinden: 
Hastanenin 937 mali senesi ihtiyacı olan aşağı~a cins, mikdar, 

tahmini fiat ve eksiltme şekilleriyle muvakkat temınatlan yaz.ıh. 44 
kalem erzak ve saire 15-mayıs-937 tarihinden 31-mayıs-937 tarıhıne 
kadar on beş gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. . ••. 

Şartnameler Ankarada Nümune hastanesi baştabıphgındcn . ~e 
İstanbulda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğünde görülebılır. 

Eksiltme 2 - Haziran - 937 çarşamba günü saat 10 da Ankara 
Nümune hastanesinde teşekkül eden hususi komisyonda yapıla 
caktır. 

DİKKAT: 
Muvakkat teminat olarak para ve para mahiyetindeki evrak ko-

misyonca ahnamıyacağından bunları vermek istiyenler iha~e gü • Çen gün ve saatte defterdarlık satış komsyonuna 
1
_

2111 ...... (1216) ·......;;;.;;.;.;, __ _ nünden evvel hastaneye müracaat ederek teminatlarını Malıye Ve-
kaleti veznesine yatıracaklardır. 

Ankara emrazı zühreviye 
hastahanesi ba~tabihliğin~e.n: 

. • 1937 mali yıllık ıhtıyacı 
Ankara emrazı zühreviye hastanesının f" tları yazılı mevad· 

olan aşağıda cins ve mikdarları ve muharnm:n .. 1a ··ddetle açık ek
dın evsafları cı.artnamesinde yazılı olup yirmı g~n ~u ma gu··nu·· saat 
B°l .,. h · 4 uncu cu 1 tmeye konacağından 1937 yılı. az~ranının ksiltnıe ihale kanu-
l4 de ihalesi yapılacaktır. İstekIHe.rın artır~a e ·c haiz olanların 
nunun ikinci ve üçüncü maddelerınde yaz ı şeraı ı . stane cad· 
Şartnamelemi görmek üzere hergün öğlede~ e"vel -~"~1 1;ünü de sa
dcsinde emrazı zühreviye hastanesi tababetıne ;e ık a ı:.nkaların ve
at 14 den evci yüzde 7,5 teminatı muvakkat~ao ::anakid veya nakid 
recekleri muvakkat teminat mektupla~n;an dar~ık veznesine yatırıl· 
mahiyetinde bulunan evrakı_n ~nka~~a:ı;:ryazılı ihaJe günü mües
rtıış bulunacaklardır. İsteklılerın Y k "Jtme komisyonuna müracaat
Besernizde teşkil olunacak artırma C Si 

ları ilan olunur. (1229) % 7,5 

Tahmin 

Cinsi 
Ekmek 
Pirinç 
Makarna 
Sade yağı 
Zeytin yağı 
Kuru fauslya 
Nohut 
Mercimek 
Kt•ru soğan 
Süt 
Yoüurt 
Sabun 
Soda 
Buz 
T. salçuı 
M~latya kaysısı 
Un 
Yumurta 
Koyun eti 
Kuzu eti 
Odun 
Sümi kok tonu 
'Gaz tenekesi 
Ihlamur 
Taze sebze 

fiatı . 
10,25 
20 
27 
90 
70 
13 
12 
12 
7 

15 
17 
45 
10 
4 

20 
80 

13 
2 

35 
35 

2,25 
2900 
390 

120 
12,50 

Miktarı 
kilo 

7000 
1750 
150 
400 

50 
ıoo 

50 
50 

350 
50 
50 

350 
150 
300 
150 
25 

50 
ı 300 A. 

3500 
600 

20000 
25 T. 
40 T. 
20 

5000 

Tutarı Teminatı 
Lira K. Lira K. 
714 00 53 55 
350 26 25 

40 50 3 04 
360 27 
35 2 63 
13 o 98 
6 o 45 
6 o 45 

24 50 1 84 
750 056 
850 064 

15i 50 11 82 

15 1 13 
12 o 90 
30 2 25 
20 1 50 
6 50 o 49 
6 o 45 

91 88 1225 
15 75 

210 32 25 
430 54 38 
725 

11 70 
156 1 80 
24 

625 46 88 

5207 390 57 
ı-2114 

Yozgat Valiliğinden: . . iki ki-
. . . tte sekız ıle on 

Yeni yapılan memleket hastanesı ıçın ~ .k. adet bu.z dolabı 
~o buz yapan Kelvinatör veya Firijd~r mar .~1 1e 1vermeyen komp~le 
ıle iki adet pantofaz tavana asma tertıbatl~ go g .. b yaa edilecektı~. 
ameliyat elektrik lambası eksiltm~ s~r~~ıyle ~~ :e encümeni ?aı
Y ~vmi ihale olan 17-5-937 pazartesı gunu saat lt ve mütenavıb • 
ıt_ııye müracaat etmeleri elektrik cereyanı 22~_:~996 tır. (1146) 

Göl tamiratı 
Ankara inhisarlar 

b ··d··rliiminden: asmu u ~-- hık 
' • • 352 lira 27 kuruş 

Sarı kaya tuzlasında baş havuzun t~mırı "f varakaları ÜZ: 
\>e mecra ile on gölünde tamiratı 901 Jırahk keşı ı·hale 3 Hazt-
. Eks"ltme ve rınden arık eksiltmeye konulmuştur. 1 .• •. •. de toplanacak 

:s ··d·· ı· gumuz ran 937 tarihinde saat 15 de Baş Mu ur u . 
1 

. · ınu-
ı_ . • . . . • · den tahp erın 
l\omısyon manfetıyle ıcra edılecegın . 
\>akkat teminat paraları ile birlikte komısyona 

olunur. (12:3~8~)-----------------

Ankara İnhisarlar 
Baş Müdürlüğünd_en: _ 

.. . •. . • . . de. iştirilmesıne 21 ~ 
Muskırat ve tutun beyıye tezkerelerının ~ 937 akşamı nı-

Yıs 937 sabahından itibaren başlanaca~ ve 4 h~~ı~~ digeri 5 kuruş
hayet bulacaktır. Beyiyelerin üç fotografla bı.~ t etmeleri ilin 
luk iki pul ile birlikte Başmüdürlüğümüze muracaa 

Tahmin edi- Muvakkt 
len fiat teminat Cinsi Ebiltmenin şekli 
Lira K. Kilo Lira K. 
6662 50 65000 500 Birinci nevi has ekmek Kapalı 

zarf usulile 
71l 50 5000 54 Francala > 

13300 38000 997 50 Koyun eti Kapalı 
zarf usulile 

700 2000 52 50 Kuzu eti > 

3600 4000 270 Sade yağ Açık eksiltme 
6600 4'4000 495 Süt K. zarf usulile 
4590 27000 344 25 Yoğurt Açık eksıltme 

320 1000 24 Kesme şeker > > 
2800 10000 210 Toz şeker > > 
2475 5500 185 65 Sabun > > 

65 500 5 Birinci nevi un > > 
260 2000 19 50 Kuru fasulya > > 
120 1000 9 Nohut > > 
36 300 2 70 Mercimek > > 

800 1000 60 Kuru karysı > > 
270 1000 20 25 Makarna > > 
150 500 11 25 Şehriye > ,. 
500 2000 37 50 Pirinç unu > > 
90 300 7 Nıpsta > lt 

200 2000 15 50 Çama~r sodası > > 
900 2500 67 50 Benzin > lt 

1800 30000 135 Tuz > > 
4400 22000 330 Pirinç > > 
275 1000 20 65 Kuru üzüm ) >, 

1280 16000 96 Patates > > 
2400 4000 180 Tavuk adet > > 
460 23000 34 50 Yumurta ,, > > 
240 8000 18 Limon ,, > > 
80 400 6 Salça > > 

350 5000 26 25 Kuru soğan > > 
250 2000 18 75 Semiz otu > > 
300 4000 22 50 lspanai J:Z > > 
10 200 75 Havuç > > 

300 3000 22 50 Kabak > > 
600 4000 45 Patlıcan > > 
312 50 2500 23 50 Domates > > 
900 6000 67 50 Taze fasulya > > 
100 1000 7 50 Taze bakla > > 
200 1000 15 Taze bamya > > 

240 4000 18 Prua > > 
125 2500 9 40 Lahna > > 
560 800 42 Zeytin yağı > > 
550 500 • 41 25 Kuru bamya > > 

23200 800 ton 1740 Kok kömürü K. zarf usulile --84083 50 YekQn ••• (1215) 1-2109 

Eksiltme temdidi 
Türk Hava ;Kurumu Merkeziııden: 

İnönü Türkkufu meydanında y~pı~acak (49.723) lira keşifli te
. tın eksilbnesine hiçbir istekli ıştırak etmediği için münakasa 

sısa · ·· ·· t be k d l 
17 • mayıs • 937 pazar.esı gunu saa on şe a ar uzatı mıştır. 

1-2076 

Ankara Valiliğinden: 
31 Mayıs 937 gününde mukav~Je müddeti bit~ bulan 'ban. 

k 1 addesinde hususi idareye aıd 27 No. lu dukldina 2490 sa-
at ark c hükmüne tevfikan 10. 5. 937 günü yapılan ihalede ta. 

yı 1 anun kfı k 43 ·· ·· dd · · lip zuhur etmediğinden mez. r a?.unu~ u~cu ma esı mucı-
bince on gün müddetle yenıden 5~~;aye eye b onul~uJtur. .. t 

Taliplerin ihale günü olan 20. • . . per!em ek . ~n 
1
saa.t u~ e 

. • d · • cümenine şartnamesını gorme ıstıyen erın u-
vılay~~=ı~~=~uk tahsil müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

( 1222) ı - 2113 

İmar Müdürlüğünden: 
Sokağı Cinsi Ada Parsel Muhammen bedeli eski sa. 

Mahallesi 
0 

hane 522 14 250 lira kuru kahveci 
Cebeci Mehmet Cemil 

ılan hane enkazının açık artırma suretiy-
Yukarda k~y?ı çı~~r dif salı günü saat 15 de satılacağınd?n 

Je 25.5.937 tan~ıne m:As~ ımar müdürJüğilnde mütetekkil koınıs-
taliplerin yevnıı mez u ) ı-2073 
yona müracaatları. ( 1 ~05 

l 

16- .) =-= 

Bursa Ceza Evi Direktörlü!!.inf"' ı: ... 
Bursa cezaevinin 937 senesi haziran iptida.,ından 938 s~ i 

mayıs sonuna kadar bir senelik ekmegi aşabıdakı şartlar d irc ... n
de eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 - İlan müddeti 6-5-937 tarihinden 26-5-937 tarihine kadar ·~
var.:ı edip 26. 5. 937 çarşamba günü saat 16 da kapalı zar usu .e 
Miiddei umumilik dairesinde ihaJesi yapılac .. ktıl'. 

2 - Ekmeğin beheri 960 gram itibariyle her im en az 30ll ve 
en çok 900 ekmek tcslimedecektir. 

3 - Ekmek belediyenin piyasaya çıkardıgı ikinci nevi e' r •k 
olacak ve safi buğday olup içinde baş ·a madde bulunmıy<1cak ve 
iyi pişmiş olacaktır. 

4 - Ekmek Jıer giin s&bahları saat 9 da teslim edilecektir. 
5 - Eksiltmeye iştirak edecek alıcıların hali ha~ır ra iç üze • 

rinden tahm:n edilen bedelin yüzde yedi buçu ..ı olJn 2' ,)O lir ı.k 
muvakkat teminat olarak banka mektubu ve yahut par. n.n dep., it 
olarak malsandığına yatmldıgına dair makbuz ibraz etmesi la lır 

6 - Alıcı olanlar ayrı bir z;ırf içinde temınilt mektup veya 
maibuz oldugu halde diğer bir zarf içinde olarak teklıf mektu, a
rını 26-5-937 çarşamba günü saat 16 ya kadar Muddei umunıihk da
iresinde toplanacak komisyona vermeleri lazımdır. Bu miıddet geç
tikten sonra teklif kabul edilmez. 

7 - Bu hususa ait masraf ve ilan ücretleri miiştcriye aittir. 
~ -:- Daha ziyade malümat almak istiyenlerin bu işe ait şartna

mesını de almak üzere Cezaevi Direktorhıgune muracaat etmeleri 
ilan olunur. (1202) 1-2070 

Sivas Iıi tiayındırlık Direktörlüğünden : 
24-4_-937 gününde kapalı zarf u .. uliyle ihalesi mukarrer bulunan 

14~84 lıra 42 ~uruş keşif ~edclli Koyulhisarda yapılacak beş sınıf
lı ılk mektep mşaatına ta!ıp çıkmmmasından dolayı eksiltme kanu
nunun 40 ıncı. maddes_i muci?ince 24-4-937 den itibaren bir ay iç"n· 
de pazarlıkla ıhale edılecektır. Muvakkat teminat 10071 lira 33 ku
ruştur. Proje ve keşifler her zaman Nafıa Dairesinde görüleb;Iir • 
İsteklilerin müteahhitlik vesikası ibrazına ve en az 10000 liralık 
bina ve buna benzer iş yapmış olduklarını isbat eylemeleri lazım • 
dır. (2403) l-1904 . 

Nafia Vekaletinden: 
Beton anne köprü inşaatı: 

1 - Istekli çıkmadığından dolayı ihalesi yapılamamış olan Ma
raş vilayetinde Kayseri - Maraş ve Maraş - Eloğlu yolları üzerin
de yapılacak (180 500) lira kepf bedelli beton arme Alikaya, Su
çatı, Tekir ve Aksu köpriileri inşaatı yeniden eksiltmeye çıkarıl
mıştır. 

2 - Eksiltme 27-5-937 perşembe günü saat 16 da Nafıa Veki • 
Jetinde Şose ve Köprüler Reisligi :Eksiltme Komisyonu odasında 
kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. Muvakkat teminat (10275) lira • 
dır. 

3 - Şartname ve buna müteferri evrak (903) kuruş bedel mu • 
kabilinde Şose ve Köprüler Reisliğinden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin müteahhitlik ve
sikasını ibraz ve bir teahhüdde en az (60000) liralık köprü ve buna 
benzer inşaatı iyi bir surette yaptıklarını ispat etmeleri meşruttur. 

Teklif mektuplarını 27-5-937 perşembe günü saat 15 şe kadar 
komisyon reisliğine makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. 

(1180) 1--2064 

Nakliyat İlanı 
Ankara İıılıisarlar 

Başmüdür]ü~riinden: 
Bala, Çubuk Haymana, Beypazarı, Ayaş, Nallıhan, Keskin İn

hisarlar idarelerine bir sene müddetle nakledilecek dolu manıQl 
tütün ve içki sandıklariyle ispirto bidonlarının nakliyat işi ayrı 
ayrı açık ekailtmeye konulmuştur. 

Açık eksiltme ve ihalelerinin 26 mayıs 937 tarihinde çarşamba 
günü ı&aat 15 de Başmüdürlüğümüzde müteşekkil komisyonda icra 
edileceğinden taliplerin bedeli muhamminin yüzde yedi buçuk te· 
minatı muvakkateleriylc birlikte tayinedilen gün ve saatte komis -
yona müracaatları ve şartnamelerini okumak ve fazla ma10mat al
mak istiyenlerin her gün başmüdürlüğümüz satış şubesine ve ma
halleri inhisar memurluklarına müracaatları ilan olunur. (1162) 

1-2002 

Erzurum imar birliği başkan

lığından: 
Erzurum şehri dahilinde imar birliğine aid bir apartman kapa

lı zar! usulile eksiltmeye. çıkarılmıştır. 
1 - Bedeli keşif yirmi dört bin iki yüz sekiz lira üç kuruştur. 
2 - Evrak keşifnamesini görmek isteyenler İstanbul ve Anka

ra Nafia müdürlüklerinde ve Erzurum imar birlği eksiltme komis
yonunda okuyabilirler. 

3 - Eksltme 31 mayıs bin dokuz yüz otuz yedi pazartesi günü sa· 
at on beşte belediye binasında imar birliği komiıyonunda yapıla· 
caktır. 

4 - İsteklilerin Nafia vekaletinden 937 senesinde aldığı ve-
sikayı ibraz etmeleri mecburidir. . .. .. .. 

5 - .\fovakkat temnatı bin sekiz yüz on altı !ıra olup uçuncu 
maddede yazılı saatten bir saat evvel t~klif mektuplarını ve evra
kı ıairesini komisyon riyasetine vermesı lazımdır. (1219) 1-208! 

Nafia V (~kal~tiııdeıı: 
20 mayıs 937 perşembe güniı saat 15 de Ankarada Nafıa Ve • 

kaleti malzeme eksiltme komisyonu odasında (~5300) lıra muham
men beclelli ııo e&det mühendis !sadırı 123 adet ar.nele çadırı 41 adet 
heli • adm ve 32 adet banyo çadırı kapalı zar~ usum ile eksiltme-
ye konnu:;tur. . • . :--

Şartname ve .,una mütcferri dıger evrak 127 kuru§ mukabılın
de Ankarada malzeme müdürlüğiınden verileceAtir. 

Mu\ akkat teminat 1898 lira~ır • .. . 
Resm gazete·ıin 7-5-936 tarı? v~ 3297 numaralı nushasınd~ ın

tişar etmiş oldn talimatname daı~esınıie vekaletten alınmış mute • 
ahhitlik vesikuı ibrazı mecbur.dır • 

Eksilt.neye girecekluin teklif zarflarını 20 mayıs 937 'crşem
be güni. ıaat 14 e k.idar komisyon reisligine vermeleri 14ıımdır. 

(1106) 1-1925 

Afyon 11haylığından: 
1 - Muhammen bedeli yedi bin lira olan y,tmiı,; ton Motorin 

28-mayıs-937 cuma günü saat 16 da kapalı zarf usiıliylc Vilayet en
cümeninde kati ihalesi yapılmak iı.ı:ere eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmeye girmek istiyenler 525 lira muvukkat teminat 
verecekler ve teklif mektuplarını yukarda yazılı gün ve saate ka -
dar vilayet encümen reisliğine vermiş olacaklardır , 

3 - Bu i•e ait şartname vilayet elektrik müessesesi direktôr -
lüğünden bedelsiz olarak verilir. (1191) 1-2065 

--~~"-~_.;,,...~--~~~~~~~~~~1-2001 

------~-------~---------------~------__J 
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PHILCO radvolarını bizden aravın Halil Nacı Anafartalar Caddeal 
No : 111 T~lefon. ız30 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma ı 
Komisyonu hinlan _ ._______________ ---------------

BİLİ T 

1 _ Ankara garnizonu kıtaatı için 4800 kilo ka§Br peyniri 
28. 5. 937 cuma günü saat on beşte açık eksiltme ile alınacaktı~. 

2 _ Kaşar peynirinin tutarı 2688 l~ra olu~ muvakk~t ~~natı 
.,1 lira 60 kuruştur. Şartnamesi her gi.ın komıa~onda. go~lur. 

3 - isteklilerin kanunun 2, 3 üncü maddelerındekı vesıka ve te
bllnat makbuzlariyle yazılı gün ve saatte levazım imirliği satın al-
ana komisyonuna gelmeleri. (1201) 1-2069 

İLAN 
1 - Ankara garnizonu kıtaatı için 14200 ~ilo •~yaz peynir 

17. 5. 937 perşembe günü saat on beşt~ açık eksıltme ıle alın~caktır. 
2 - Beyaz peynirin tutarı 4970 lıra olup muvakkat temınatı 372 

Ura 75 kuruştur .Şartnamesi komisyonda her gün parasız görülür. 
3 - lateklilerin kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesika ve 

teminat makbuzlariyle yazılı gün ve saatte levazım imirliği satın 
alma komisyonuna gelmeleri. (1199) 1-2067 

İLAN 
Tekirdağ kıtalarnın ihtiyacı tir. Pazarlık günü 21 mayıs, 937 

bulunan 125 ton sığır eti ile Mal- cuma günü saat 16 da Tekirda
ltara kıtaatının ihtiyacı bulunan ğında tümen satın alma komis. 
70000 kilo sığır eti kapalı zarf- yonunda yapılacaktır. Tekirdağ 
la münakasaya konmu, ve ihale kıtaatının muvakkat teminatı 2250 
,Unünde talip çıkmadığından pa· lira Malkara kıtaatına aid ola
sarlıkla ihalesi tekarrür etmiş. nın 1155 liradır. (1249) 1-2140 

Oevleı Dt-miryollan ve Limanhın Uwom 
Müdürlüğü Satınalma Komisyouu hanları 

İLAN 

Eskitehir istasyon meydanı ile anbar binası arkaamda 882 metre 
murabbaı karolaj 3300 metre murabbaı parke ve 232 metre Bur
dur işi karolajın metre murabbaı 296, parkenin metre murabbaı 
SSO ve bordürün metre tulü 150 kuru•tan ceman 14508 lira 72 kurut 
muhammen bedel ile prtnamesine göre istekli çıkmadığından 26.5. 
937 çar,amba günü saat 15 de Haydarpapda gar binası dahilinde iş
letme komisyonunca yeniden kapalı zarf usulyile eksiltmeye çıka
nlmıttır. 

Eksiltmeye girmek istiyenler yüzde yedi buçuk muvakkat temi
nat tutarı olan 1088 lira 15 kuru, teminat ile 2490 No. lu kanunla 
muayyen ve 7.5.937 tarih ve 3297 No. lu resmi gazetede ilin edilen 
.esikalar ile birlikte yukarda yazılı mün•kısa gününde saat 14 de 
bdar teklif mektuplarını komisyon reisliğine vermeleri lhımcbr. 

Bu ite ıid f8J'tnameler ve istenilen izahat Haydarpı .. birinci 
lfletme yol milfetti•liii tarafından panau olarak verilecektir. 

(2589) 1-2041 ---

1 Ankara Belediye Reisliği llanlan 1 -------------- ---------------
B l L İT 

Belediyede mevcut 15 adet kullanılmıt bisiklet 25-mayıs-937 
Alı gününe kadar bir ay zarfında pazarlıkla satılacağından talip
lerin her cuma ve ·alı günleri saat on buçukta belediye encümeni-
ne miJr:ıcaatları. (1058) 1-1834 

11.AN 
Kasap, Lokanta, Ahçı, Helva ve tatlıcı, sebzeci ve meyveci gibi 
c .nfın temizliğe çok dikkat etmeleri kapalı çöp kutuları bulun
durmaları ve bu kutulara daima ham hamızı finik dökmeleri ve 
nisan ayı iptidasından tetrini evvel nihayetine kadar dükkanların
da mutlak suretde kara sinek kiğıdı bulundurmaları belediye ten
bihleri arasına alınmı,tır. Buna riayet etmiyenler cezalandırıla-
caklardır. ( 1221 ) 1 - 2092 

İLAN İLAN 

1 - Yenişcbirde 1082 inci ada
da 27 parselinde 55 metre mu
rabbaı Belediye mali arsa on 

&, gün müddetle açık artırma-
1a konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 165 li. 
radır. 

3 - Muvakkat teminatı 12,37 
liradır. 

4 - Şartnamesini görmek iıti-
7enler her gün yazı işleri kale. 
mine ve isteklilerin de 1 hazi 
nn 937 sah günü saat on buçnuk
ta belediye encümenine müraca-
atları. (1245) 2138 

1 - Yenitehirde 1046 ıncı a
dada 7 parselde- 10 me!tre murab
baı belediye malı arsa on bet 
gün müddetle açık artırmaya ko. 
nulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (150) 
liradır. 

3 - Muvakkat teminatı (11,25) 
liradır. 

4 - Şartnamesini görmek isti
yenler her gün yazı itleri kale. 
mine ve isteklilerin de l haziran 
937 sah günü saat on buçukta 
belediye encümenine müracaat-
ları. (1246) 1-2139 

REÇETELERiNiZi ---. 
( Sakarya Eczane ) sinden yaptmnız. Her istedi

ğiniz yerli ve Avrupa iliçları bulunur. Resmt, husuıt mileue
sata azam! kolaylık giilterilir. Ulus, Halk sineması sırumdı 
Telefon : 2018 

Nafia V e.kil~tinden: 
1 - Diyarbekir ist•yonundan bqlıyarak Dicle vadisi umumi is

tikametinde Cizreye doğru yapılacak 65 kilometrelik demiryol etü
dti kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Eksiltme 28-5-937 tarihinde cuma günü aaat on bette Ve -
kllet demiryollar inşaat dairesindeki eksiltme komisyonu odasın
da yapılacaktır. 

3 - Bu itin ke,f bedeli 29000 lradır. 
4 - Muvakkat teminatı 2175 liradır. 

• 5 - Bu ite ait mulravele projesi, eksiltme tartnamesi, Bayın • 
ilırblt i•leri genel tartnamesinden mürekkep bir takım münakasa 
nrakı 145 kuru, mukabilinde demiryollar inpat dairesinden te • 
darik olunabilir. 

6 - Bu eksiltmeye prmek istiyenler 2490 No. lu kanun mucibin
ce ibrazına mecbupr oldukları evrak ve vesikalarla 7-5-936 tarih ve 
8297 No. lı remıt gazetede ilin edilmit olan talimatnameye göre Ve
Wletten verilmi• (etüt mtiteahhitliği vesikası) nı havi teklif zarf
Jannı mezkQr 2490 No. b kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyarak 
28-5-93! tari~nde saat on dörde kadar demiryolları inşaat daire • 
alndekı komısyona makbuz mukabilinde vermi, olmaları lazımdır. 

(1178) 1~2063 . 
Ankara Valiliğinden: 

iLAN--. 
Emlak ve Eytam Bankasından: 

Bankamıza aid, Y enifehirde Kizmı Özalp cadde
sinde kain evelce Büyük Millet Meclisi Reisliğine mu
huau bina ve müıtemilitı ile yanındaki kazanç tem
yiz komisyonu binasının ve ukaaındaki 18 No. lu evin 
enkaz sahtı ve mezkUr gayri menkullerin arsaları üze
rinde pliınlan mucibince yapılacak toprak hafriyat iti 
artırma ve eksiltmeye çıkarılmıt ve 12.5.1937 tarihin
de artırma ve eksiltme muamelesi yapılmıt ise de son 
teklif edilen mikdarlar haddi liyık görülmediğinden 
yeniden arttırma ve eksiltme yapılmasına karar veril
mittir. 

isteklilerin, ıartnameleri bankamızdan tedarik et
meleri ve 19 mayıs 1937 çarp.mba günü saat on dört 
buçukta bankamızda hazır buhınmaları ilin olunur. 

1-2134 

BOLVADİN ASLİYE HUKUK HAKİMLİÔİNDEN: 

Afyon vilayetinin Bolvadin kazasına tabi çiftlik köyünden ter
kenli oğlu kızı Ummuhanın kocası müddeialeyh aynı köyden Ab • 
dil oğlu İbrahim aleyhine açtığı boşanma davasının müddeialeyhin 
gıyabında yapılan aleni duruf1118 sonunda: davacı bili nafaka ve 
iaşe on üç senedir bırakıp semti meçhule gitmit ve haber ve ma -
itimat dahi göndermiyerek k«alık vazifelerini ifada ihmal eyle
mi' ve bu suretle aralarında da pddetli geçimsizlik vukuuna se • 
bep vesaik olmasından badema da teFiki hayata avdet imkiru bu • 
lunmadığmdan ve bofanma sebepleri mevcut olduğundan 20-4-937 
tarih ve 190 No. lu kararla boşanmalarına karar verilmit oldutun -
dan itbu karar aleyhine tarihi ilandan bilitibar on bet gün içinde 
turku kanuniyeye müracaat etmesi aksi halde kesbi katiyet ede • 
ceği ilan olunur. ı (1242) 1-2i35 

Çubuk Cumhuriyet HWk 
Partisi ~kanlığından: 

Çubuk belediyesi binası karşısında halk partisine ait bir adet 
zemin kat gazino çam fidanı ve çiçeklerle muhat havuzlu bahçesi
le birlikte 1937 senesi haziran ibtidaamdan 1938 senesi mayıs so -
nuna kadar bir sene müddetle açık arttumaya konulmuttur. Talip
leri prtnamesini görmek ve ihaleye iftirak etmek üzere 28 mayıs 
cuma günü saat 14 den evvel müracaat etmeleri. 

(1243) 1-2136 

ANKARA İCRA DAİRESİ GAYRİ MENKUL SATIŞ 
MEMULUÔUNDAN: 

l - İzalei 'uyudan dolayı satdmaama karar verilen tapunun pclf
ta 80, ada 425, panel 11 numarasında kayıtlı ve Ankaranın Akalar 
mhallesinde Eyip mescit sokağında kain ah1&p hane apğıdaki prt
lar daire.inde açık artırmaya çıkarılm.,.tır. 

2 - Evsaf ve müttemilitı: 
Ev kapıdan içeri girildikte; yarı toprak, yarı taflık olmak üzere 

bir bahçe ve içerisinde bir kuyu, tekrar içeri prildikte solda bir he
li, yanında bir ahır ve ahırın yanındaki kapıdan girildikte toprak 
bir avlu, tavansız, tabansız bir oda, bir mutfak, tavansız ve tabanlı 
karanlık bir odadan ibarettir. 

30 No. lu kapıdan ıfrildikteı küçük bir avlu, 30-32 No. lu kapı
ların arasında bahçelerini ikiye ayıran birdıvarolup aradaki kapıdan 
girilince toprak bir odunluk, bir kömürlük, tahta merdivenden çıkıl· 
dıkta bir avlu, bir oda, bir aralıkta bir yıkık mutfctk, kilıudan giril
dikte toprak bir avlu, bir mutfak ve tahta merdivenden çıkıldıkta 
bir sofa, bir oda, üç içiçe oda, kar,ıda bir oda, solda bir balkon, yu
karıdan qağıya iki merdivenden inildikte avlu kapısı kartqmda bir 
merdivenle çıkılınca solda bir oda vardır. Heyeti umumiyesine 
(8565) lira kıymet konulmu,tur. 

3 - Satı' pe,in para ile olmak üzere 17.6.937 tarihine müsadif 
perfembe günü saat 14-16 ya kadar icra dairesi gayri menkul satıf 
memurluğunda yapılacaktır, 

4 - Talipler takdir edilmi' olan yukarıdaki muhammen kıyme
tin yüzde 7,5 ğu nisbetinde pey akçesi veya millt bir bankanın temi
nat mektubu ile kanunen teminat olarak kabul edilen hazine tahvil
leri getireceklerdir. 

5 - Satıt günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin yüzde 75 
ini bulduktan ve üç defa nida ettirildikten sonra mezkQr günün 16 
ıncı saatinde en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

6 - İfbu tarihdeki artırmkda teklif edilen bedel muhammen kıy
metin yüzde 75 ini bulmadığı takdirde Z.7.937 tarihine miisadif cu
ma günü saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada en ~ artı
rana ihale olunur. 

7 - Birinci ve ikinci artırmalarda ihale bedeli ihaleyi müteakip 
verilmediği takdirde üzerine ihale edilenin talebi üzerine ihale ta· 
rihinden itibaren kendisine bedeli ihaleyi teallmi vezne eylemesi 
için yedi gün kadar mehil verilecektir. 

İ•bu müddet zarfında ihale bedeli yatırılmadığı takdirde ihale 
bozulacak ve bu talipten evel en yübek teklifte bulunan talibe tek
lifi veçhile almağa razı olup olmadığı sorulduktan sonra teklifi veç
hile almağa razı ise ihale farkı birinci talipten tahsil edilmek üzere 
bu talibe ihale edilecektir. Teklifi veçhile almağa razı olmana gayri 
menkul yeniden onbet günlük ikinci artırmaya çıkarılacak en çok 
artıran talibine ihale edilecektir. 

8 - He riki artırmada da gayri menkul talibine ihale edildikte 
tapu harcı mü,teriye ve ihale tarihine kadar olan müterakim vergi 
ve resmi dellaliye ise borçluya aiddir. 

9 - Borçlu ve alacaklılarla diğer ali.kadarları bu gayri menkul 
üzerindeki haklarını ve huuuile faiz ve masrafa dair olan iddfala
rını evrakı müsbitelerile 20 gün içinde dairemize bildirmeleri lizan
dır. Aksi takdirde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça aatıt bede· 
linin paylqtırılmaamdan hariç tutulacaklardır. 

10 - Artırmaya i•tirik edecekler 1.6.937 tarihinde 937.39 numa
ra ile dairemizdeki yerinde herkese açık bulundurulan prtnamemi.zi 
okuyabilirler. 1-2132 

1 Ağaç direk sabn alınacakbr 
·Aşağıda şerait ve evsafı yazılıdır. 

Şeraiti fenniye: 
1 • Alınacak direk miktan, 
a) 140 adet dip kalınlığı 18 cm uç kalmlığı 14 cm 
b) 20 adet dip kalınlığı 30 cm uç kalınlığı 20 cm 
c) 40 adet dip kalınlığı 24 cm uç kalmhğı 18 cm 

2 - Yukarda yazdı ceman 200 adet direk umnluk
ları asgari sekizer metredir. 

3 - Bu direkler düzgün ft büyük budaksız olma
lıdır. 

4 - Teslim müddeti: azami bir buçuk ay 
5 - T ec:liye ıeraiti: direklerin teraiti f enniyeeine 

tevfikan teslimi müteakip derhal tediye edilecektir. 
6 - Tekliflerin azami on gün zarfında Ankua e

lektrik türk anonim tirketi müdürlüğüne ıönclerilmeai 
1-2133 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Sabnalma 
.. Komisvonu hanlan 

._______________ __ ____________ ..... 
100 TON MUTAHHAR AVRUPA PAMUOU 

Tahmin edilen bedeli (55000) lira olan yukarda mikdarı" cinai 
yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürliliü satın alma kg. 
misyonunca 21 • mayıs - 1937 cuma günü saat 14 tıe pazarlık ile iha
le edilecektir. Şartname 2 iira 75 kurut mukabilinde lromiayondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (4000) lira ve 2490 nu • 
maralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki veaaikle mezldh- gün ve s. 
atte komisyona müracaattan. (1153) 1-ı062 

Doktor • Bakteriyoloi 

SalAh Demirel 
Dahilt, sari haatalıklar, 

id1ar, kan, balgam cerahat ve 
sair tahlillerle beraber. Kara· 
oğlan - Zencirli Cami kartı· 
smda. 
Muayene saatleri : 12-14 16-19 

lki Kişilik ...... 
Aile için mobilyah bir 

oda acele aranıyor. 
Ankara büyük emlik a· 

centaama müracaat. 
Tel: 1433 1-2123 

Kiralık ev 
Uç oda bir bol ve diğer te

ferrüatı havi 
Yenişehir • Demirtepe Ak-

bay sokak No: 3-A 1-2094 

Ankara Asliye Birinci Hu
kuk Mahkemesinden: 

Ankarada Dumlupınar ma • 
halleainde Gültekin sokak No. 
14 de Elizabet: 

Nocanız Ankara'da Sıhhat 
Bakanlığı ba, makinisti Herber 
Kuter Ankara Asliye birinci hu
kuk mahkemesine aranızda •id • 
detti geçimaizlik olduğu ve ktn· 
disine pek ağır ınuameleler yap
mıı olduğunuzdan boşanma da
vbı ikame eylemittir. İkamet • 
gihmızm meçhuliyetine binaen 
dari arzuhali teblii edilememif 
oldutundan Ulus gazetesiyle 
ilinma karar verilerek 31-5-937 
pazarteü uat 14 de mahkeme gU
nti ta·in edilmit olduğundan 
yevmi mezkQrde mahkemede ha· 
zır bulunmanız ve yahut bir ve -
kil göndermeniz davetiye maka• 
mına kaim olmak üzere illn olu-
nur. 1-ı122 

Kiralık Oda 
Karaoğlan Çiftlik mağazası

na biti,ik Merkes ıpartmwu 
ikinci kat. 1-2059 

Kiralık Daire 
Be, oda, iki salon, bir bol 
Yenişehir Düzenli sokağı Zi· 

raat Bankası memurlar apaıtı· 
manları arkası No. 10. lçin<!.it.i
lere müracaat. Telefon: 2676. 

Hafiflik - Rahathk 
' · ........ ıc ..... ra.. 

k (Gellıe).llllllllllMlllNlı .. 
• ~MiM ............... ..... tıw ................. .. ........................ i ;:::r; ...... " .................... ~ ,.,....2 ............. . 

- ..L. 
"'--" ..... 

Tlııel..,.. ıa ... .._ 
"lı•m•..,_......,_ ....................... ""."9 ........... ..,.. ....... 

Satılık Hane 
Yenitehirde lnkılib eolralm

da bet odah 13 N. U.. utıhk· 
tır. utiyenler içindekilere ml
racaat edebilirler. 

Telefon No. 3231 ı-ı121 

"AS1l21lAC1 
KANZUK 

En eaki naaırlan bile pek ima 
bir amanda ta1111men ft kOldla
den çıkarır. 

Umumi deposuz 1naWs it-.. 
nk eczaneai, her ecsanede bat .. 
nur, ciddi ve mtieulr llit -
illcıdıı. 

ZAYİ 
1333 senesinde A.akerl sanayi 

mektebinin befincl aımfmda ft 
370 Apolet numarumda kayıtlı 
iken almıt oldulam tasdikname 
zayi olmu,tur. Yeniaini alaca • 
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Feyzi oğlu Mehmet Şakir 
1-2127 

ZAYİ 
1936 yılı Ermenek ilk okulun

dan aldığım .. ahadetnamemi kay
bettim. Yenisini alacağandan es
kisinin hükmü yoktur. 

YENi S 1 1' ~ M A I~ A R HALK 

Mehmet oğlu Mustafa Neıet 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi netriyatı idare edtn 
Yazı İtleri Müdürü Nasuhi 
BAYDAR 

BUGON BU GECE 

BEYAZ MELEK 
8q Rolde: KAY FRANCIS 

BU GECE 
Mevzuunun ebemiyeti itibariJle dik· 

kati celbeden müatema bir film 

DOKTOR SOKRAT 
Ben bir praqa kaçıjıyma filminin 

yii)uek yarabc111 PAUL MUNl 
tarafmdan 

L 

20 lira ~deli icarlı istasyon arka sokağında ıo metruke 20 kapı 
No. lu kirrır mağazanın icarınm ihalesi 31-5.~1 pazartesi günü Çankırı caddesi civarında 
9Ut ıs.de Y.•pılmak. üzer. e •.çık arttırma. ya kon··'--·ttur. 

Kadm sevsiainin ve tefkatinin harb
lercle ne derecelere kadar miieMir 
olahileceiini hakikata uygun bir te

kilde tasvir eden röz yqartıcı bir eser 

Gündüz matinelerinde aon defa olarak 
senenin .. nefis tiirkçe sözlü filmi 

BACl>AT BOLBOLO T J 1 18 ı tU4llU Ulus Basımninde basılmıJtıt. 
a~ ıp ~rın ıra dıpozıto makbuzıyle sözü geçen gün ve uat- ı----~--------------------

le De. t" "'rlık satıf komisyonuna müracaatları. (laat) 1-2130 bivetm: MUZIKAL ŞORT Münire Mehdiye - Ahmet Allam 


