
19 Mayıs 
Spor ve Gençlik 

bayramıdır 
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Dr. Aras dün Romanya kıralı. 
tarafından kabul edildi 

Bulgaristanla olan münasebetler, 
boğazlar, Akdeniz vaziyetleri 

Karadeniz, 
görüsüldü .., 

Bükreş 17 (A.A.) - Rador Ajansr bildiriyor:f m Antonesko ile ~ir çok mülakatlarda bulunmuş ve 
Başbakan B. Tataresko- saat 17 de Türkiye Hari- yanında başbakan ıle dış bakanı da bulunduğu halde 
ciye Vekili Doktor Tevfik Rüştü Aras'ı kabul etmiş- kıral tar~fı__ndan kabul olunmuştur. 
tir. Saat 18 de B. Antonesko da gelmiş ve üç hükümet B~ mulakatlar~a Bulgaristanla münasebetler me
adamı arasındaki konuşmalar 19.30 a kadar de.~~ sele~ı ve Karadenı.z, boğazlar ve Akdeniz vaziyetleri 
etmiştir. B. Rüştü Aras bugiın krral tarafından ogle tetkı~ ~~unmuştur •.. 
yemeğine davetlidir. . Ruştu Aras bugun ~e':cesinin tedavide bulunduğu 

Bükreş, 17 (A.A.) - Türkiye Drş Bakanı Doktor Vıy~aya hareket etmıştır. Oradan Cenevreye gide-
Mekttblilerı'miz. geçen gün spor ve utnçlik hayra ı ., mı prova arrnr yaparlarlcea Rüştü Aras bugün Başbakan Tataretko ve Dış Baka- cektır. 

Taç giyme töreninde Bütün memlekette 
• 
Gündelik 

Yarınki 
8 (3yram 

Atatiirkle kıral altıncı . Jorj Yarın spor ve gençlik 

Y annki 19 mayıs tarihini, yani 
Büyük Şefin istiklal mücadelesi
ni açmak üzere Samsuna ayak 
bastığı tarihi günü, spor ve genç· 
lik bayramı olarak kutlayacak 
olan sporcular ve gençler, Türki· 
yenin her şehrinde, her kasaba ve 
köyünde toplanarak Atatürk'ün 
yolunda yürüyeceklerin~ a~d. i~e
cek, günlerini sP_or faalıyetı ıçm· 
de geçireceklerdır. 

Atatürk'ün yolunda yürüme~ .. 
aözlerinin geniş manasını tarıt 
edebilir miyi:;ı; ~ 

Eşsiz kurtarıcrnın fevkalbeıer 
dehQsı b ütün tahmin ve tasavvur
larırnıza bütün ölçülerimize üs· 
t ündür. Dehayı ve dehalar arasın
da asrımızın en büyük dehasını 
:kirn iza h edebildi? Ona, güneşe 
bakar gibi gözlerimiz kamaşarak, 
hayran ve' mütehayyir bakıy~ruz. 
Onun bu yolunda yürümek kımse
ye nasib olmıyacaktır. Şayet Ata
~ürk 'ün yolunda yürümek o~~n 
ınsan, büyük insan ıneziyetlerının 
takibçisi olmak ise, hayat ve faa· 
liyetin bizce malum olabilmiş o
lan safhalarına bakarak bu mezi· 
yeti erden birkaçını sayabiliriz: 
ciddiyet, samimiyet, vefa, sabır, 
tahammül, geniş görüş, derin du
yuş, azim, irade, metanet, cesaret, 
fedakarlık, kahramanlık, halis· 
karlık •.. 

Bu meziyetlerden bir tanesi bi· 
le insan için başlıbaşına bir var
lık kaynağıdır. Yarın, Atatürk'ün 
yolunda yürümek andım içecek o· 
lan sporcular ve gençler, onun ıne· 
ziyetlerini tahıslarında bir araya 
toplamağa çalışmak vadinde bu· 
lunmak gibi büyük bir teahhüdün 
altına girmeği kabul edecekler, 
demektir. Bu teahhüdü yerine ge· 
tirmeğe uğraşmak niyeti dahi f erd 
için şeref verici bir duygu ve bir 
irade ifadesidir. 

Halbuki Atatürk'ün yolunda 
yürümenin bir de milli manası var· 
dır: Atatürk' ün yolunda yürümek 
türk inkılabını anlıyarak benimse
mek, anlıyamamış olanlara a nlat· 
mak, neşrini vazife bilmek, en 
kudai emanet olarak muhafaza et· 
mek, onun korunması yolunda 
icab ederse hayatını fedadan çe
kinmemek, ve nihayet, aynı his 
:ve fikirleri telkin etmİf olarak 
kendi çocuklarma da onu ezele 
l<adar sıyanet edecekleri bir vedia 
halinde bırakmak... türk inkılabı 
ve istiklali bize Atatürk'ün emane
tidir. 

Fakat, yarınki bayramda bu 

arasında telgraflar bayramı kutlanıyor 
Büy'ta:\~ ~~t~,'.': T~;kiye 19 mayıs spor ve gençlik bayramım kutluyor· 

Kıra! altıncı Jorj Kıraliçc Elizabet ve hanendan azasi taç giyme 
töreninden sonra sarayın balkonunda 

İngiltere kıratının t aç giyme mera- kında bütün kalbimle yaptığım t emen-
simi münaselıetiyle Reisi Cumhur Ata· nilerimi kabul buyurmalarını r ica ede-

türk ile Majeste Altıncı George arasın- rim. 
da aşağıdaki telgraflar teati olunmuş- K.ATATÜRK 

tur.: 
Majeste altıncı George 

LONDRA 

Majestelerinin sureti resmiyede 
B itanya kıratlık tacını giydikleri bu 

rd en hararetli tebriklerimi ve şahsi 
an a, 1. . k 
saadetleri i le Majeste Kıra ıçenın ve ı-

lhk ailesinin saadetleri ve Britanya 
~:paratorlugunun refah ve tealisi hak-- _ ........................................ , •. 
;·-·Gazetemizde i 
• • • Uzun müddettenberi gazete· ! 
! . azı i"leri müdürlüğünde bu- t 
t mız Y .. .. • 
• I kıymetli yazı ve yuksek t t unan, • 
• "meleri ile okurlarımızın pek t 
t tercu • 

•
• .. tanıdıkları Naauhi Baydar ar· ! 

ıyı b " 1 b • i kadaşınıız bund~n o.ye. ~I n.'.u· • 
i h 'r muavinliğı vazıfesını gor· ! 
i ::~edir. Yazı itleri müdürlüğü- ! 
•
• .. ski gazetecilerden ve Avru- ! 

nu, e . t i ada tahsil gören kıymetla genç • 

j ~uharrirlerimizden Mümtaz Fa· ı 
! ik Fenik yapacaktır. i . - ·-·-·-·-·-·-·-·-~ ............. -d 

içecek olan ıporcular ve 
an ı 1 . d gençler spor hareket. erı e yapa-

klar yani 0 andın ıcablarrnı ye
~ne g;tirirken daima muhtaç o~a~ 
akları zeki ve ahlak metaneti~• 
~aybetmemek için vücudlarını zın· 
de bulundurmanın ba§lıca şart ol
duğuna inanmış olduklarını gös-

tereceklerdir. 
Zeki, ahlaklı ve sıhatli genç· 

l
'k Atatürk'e türk inkılabına, 1 ••• , 

t
.. k vatanına layik olmanın bat· ur :f.,,. 

ka yolu var mıdır? 

Türkiye Reisicumhuru 

ANKARA 
Krraliçc ve ben, taç giymemiz mü

nasebetiyle yollamak Jü t/unda bulu11du. 
ğunuz ve bizim de büyük bir memnu
niyetle aldığımız nazikane tebrik ve te
mennilerinize en hararetli bir surette 
teşekkür ederiz • 

CEORGE VI 

jKont dö Martel 
Istanhulda 

Alakadar arasında 
mutabakat vardır 

İstanbul, 17 (Telefonla) - F ransa
nın Suriye fevkalade komiseri Kont dö 

Martel bu akşamki Toros ekspresiyle 

şehrimize gelmiş ve gece Semplon eks

presiyle Parise gitmiştir. 

Kont dö Martel hareketinden evel 

kendisiyle görüşen gazetecilere şunları 

söylemiştir: 

''- Pariıe gitmek üzere memleketi

nizden geçiyorum. Şimdi doğruca Pa

rise oradan da Hatay anayasası için mil

letler cemiyetinin önümüzdeki toplantı· 

sında bulunmak üzere Cenevreye gide· 

ceğim. Hatay işinde iki hükümet ataka· 

darları ve komite azalan arasında muta· 

bakat hasıl olmuştur. Zaten bizim bek· 

tediğiınU netice de bu idi. Halihazırda 
Suriyede tam bir ıükQn vardır.'' 

o 

u a ur un mayıs 1919 da kurtulut savaşma baılamak üze.' 
re S~:°1~und~n Anadoluya ilk geçifinin 18 inci yıldönümü bütün yurd
da buyuk hır spor ve gençlik bayramı tezahürü halini alacaktır. 

Yarın Ankarada yapılacak bü
yük törenin programım aıağıya 
aynen yazıyoruz. Törene ittirak e
denlerin ve halkın bu programa 
göre hareket etmesi ve izdihama 
meydan vermemesi lazımdır. Pro· 
gram ıudur: 

1 - 19 mayıs 1937 çarşamba giınü 

Ataturk'ıin kurtuluJ sava,ına başlamak 
için Samsunda Anadolu topraklarına 

çıktıgının 18 inci yıldönümüdür. Bu 
büyü k giın Türkiycnin her yerind~ ol
duğu gibi Ankarada da büyük torcnle 
kutlanacaktır. 

2 - 19 mayıs çarşamba günü sabah
tan itibaren Ankaradaki resmi ve hususi 

bütün müesseseler, apar tmanlar, evler, 1 
parti ve cemiyetler binaları, mağaza ve 
~ükkfınlar ve ~ütün nakil vasıtalarının 
ıç ve dışları turk ve par ti bayrakları, 

( Sonu S incl sayfada) 

•

. ........................ '9 ...... . ..... -. . .... , 
ı Ekonomi i 
i Baka1ıımızın i 
i Tetkikleri 1 
• • ! l~tanbul, 17 (Telefonla) - Eko- i 
! no?1ı bakanı B. Celil Bayar tetkik· i 
! l~~ıne d~vam etmektedir. Bakan bu· i 
! gun . denızyolları ve liman idareleri- i 
! ne gıderek bir müddet meşgul olmuı i 
! ve muhtelif mevzular etrafında iza. j 
! hat almııtır. 8. Celal Bayar latan· i 
! b~ldn bulunduğu müddet zarfında i 
! bılhassa kömür liman ve rıhtım iıle- i 
! riyle uğraıacak ayrıca t icaret mu- i 
! kaveleleri üzer.inde ihracat tacirle- i 
! rimizle konuıacaktır. i • • . ~ ................................................. , 

..... ~_.. .. ~. -·ft:F o o o o sPO-r-ve-GenÇôik"" 
lb>ayır©ln=n o Dçö 1ii1 

~-----------------

Yarın 24 Sayfa 
1 - Atatürk 19 mayısı nasıl anlatıyorlar? 
2 - 19 mayısa dair büyüklerimizin ihtisasları, 
3 - 19 mayısa dair Falih Rıfkı Atay'ın güzel bir yazısı. 
4 - 19 mayısa dair gençlcıimiz ne dütünüyorlar? 
5 - Halkevleri ve spor. 
6 - Ordu ve spor 
7 - Kültür Bakanlığı bize neler hazırlıyor? 
8 - Memlekette spor ve gençlik hareketleri. 
9 - Gençlik sayfası, 

10 - Terbiye enstitüsünde bir gün. 
11 - Spor tarihinde türkler, 
12 - Havacılık ve spor 
13 - Muhtelif memleketlerde spor ve gençlik hareketleri 
14 - Askerlik bahisleri. 
15 - Havacılık bahisleri. 
16 - Denizcilik bahisleri 
17 - Ankara raportajları 
18 - A tatürk'ü Samsuna götüren Anaf arta vapuru kaptanı B. 

İsmail Hakkı Durusu' .1un ihtisasları. 
19 - Hikaye, dünya 9üunu. 
20 - Resimli ıpor aayf a!::.:·.1 .... 

Yarınki 24 sayfa 
"ULUS,,u bekleyiniz 
~---··--- ._.....,.................__ ......... 



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

Günün icinden: 
..> 

Kavuşan 
Malatya'dan gelip dünkü ULUS'ta çıkan bir haberde "Malatya ve 

Sıvas hatları haziran içinde Çetinkaya'da birleşecektir.,, deniliyordu. 
1934 yazında bu yollardan otomobille geçmiştim. Oralarda görüp 

duyduklarımı anlatan bir yazımda diyordum ki: "Karşı ki dağın için
den oğullu ile karışık patlama sesleri geliyor Bu sesler insana savaş 
boyunu hatırlatır. Gerçekten bu infilakları da yeni bir harbın topçusu 
yapmaktadır. Bu harb, türle enerjisinin mesafeye karşı açtığı savaştır. 

Bu yol üzerinde "Köroğlu'' ismini taşıyan bir köyün yolu en sarp 
kayalıklardan geçiyordu. Bir zamanlar, insanların tek başlarına zor 
geçtikleri bu çetin yerler, şimdiki türk itçisinin elinde bir çamur yığı
nı gibi yumu~amıştır. 

Hızlannı BüyülC Şef'ten ve cumhuriyetten alan mesafe savaşçıları, 
yollarının üstünde dağ ve kaya tanımıyorlar. Bütün bu engeller, dünkü 
"geri" yi korkutabilirdi; bugünkü "ileri,, her §eyi yıldıracaktır .... 

..... Büyük bir ülke, damarları ve sinirleri koparılmış bir adam gi
bi yaşıyamazdı .... ,, 

Aradan geçen iki yıl içinde Malatya ile Sıvas arasında ne kadar 
kayalar devrilmi§, ne kadar dağlar oyulmu§ olduğunu o yolu inşa ha
linde iken gezip görmüş olanlar, kolayca tasavvur edebilirler. 

Bir ay sonra, Malatyadan Sıvasa ve Sıvastan Malatyaya doğru 
ilerliyen raylar biribirine kavuıtuğu zaman türk enerjisinin mesafe
ye karşı açtığı savaş, tarihe yeni bir zaferini daha armağan edecektir: 
o vakit, osmanhlar devrinde eş;kiya nağralarma yankı veren "Köroğ
lu,, dağlarının cumhuriyet lokomotifinin ıslığı ile çınladığını görecek-
sınız. Nurettin ART AM 

Sıhhiyede 
yeni tayinler 

Ankara Nümune hastahanesi fiziyo
terapi asistani BB. Fevzi terfian fiziyo
terapi mauvinliğine, açıktan dahiliye 
mütehassısı Doktor Mustafa Maraş 

memleket hastahanesi dahiliye mütehas
sıslığına, Mersin hastahanesi operatörü 
Mustafa Şaban Balıkesir memleket has
tahanesi operatörlüğüne, Balıkesir mem
leket hastahanesi operatörü Ali Rıza 

Mersin memleket hastahanesi operatör
lügüne, Kayseri memleket hastahanesi 
operatörü Hayreddin Kozan memleket 
hastahanesi operatörliığüne, Siird mem
leket hastahanesi eski operatörü Veliyyüd
din Kayseri memleket hastahanesi ronk
ken mütehas ıslığına, açıktan rontken 
müteha sı ı Sukrü İzmir Eşref paşa ront
ken müteha ıslığına, açıktan nisaiye 
mütehas ı ı Ratıb Kütahya memleket 

ha ta.han si ni aiye mütehassıslığına, a

çıktan nisaiye mütehassısı Hikmet Te

kirdag memleket hastahanesi nisaiye 

mütehassıslığına, Osmancık hükümet ta

bibi Ali Erzincan merkez hükümet ta

bilıliğine, Kastamoni hükümet tabibi 

Behzad Taşköprü hükümet tabibliğine, 

İnebolu hükümet tabibi Ömer Fevzi 

Kastamoni hükümet tabibliğine, Mani

sa sıtma mücadele reisliği eski tabibi 

Seyfi Turgudlu belediye tabibliğine, A

dana sıtma mücadele reisliği tabibi Meh

met Emin Kocaeli sıtma mücadele reis

liği tabibliğine, Cihanbeyli hükümet ta

bibi Fahri Hadim hükümet tabibliğine, 

Ordu memleket hastahanesi dahiliye ta

bibi Zeki Mesud İstanbul tıb talebe yur

du idare tabibliğine, Ürgüb hükümet ta

bibi Fevzi Konya sıtma mücadele reisli

ği doktorluğuna, Pendik belediye tabibi 

Kemal Fatih belediye tabibliğine, Bartın 

belediye tabibi Mahmud Ziya Fatih bele

diye tabibliğine, Gebze hükümet tabibi 

Salahaddin Samsun sıtma mücadele reis

liği tabibliğine tayin olunmuşladır. 

Alım satım işleri ve 
tenzifiye tenviriye 

resimleri 
İç bakanlık 2560 sayılı kanunun bi

rinci maddesine bir fıkra eklenmesi hak

kında hazırladığı bir kanun projesini 

başbakanlıga vermi~tir. Bakanlık bu 

proje ile tapu idarelerinin, alım ve sa

tım işlerinde iş sahihlerinin belediyelere 

olan tenviriye ve tanzifiye resimlerinin 

ödenmiş olduğuna dair belediyelerden 

vesika getirmelerini temin etmiş olacak

tır. 

Kamutay Çağrıları 
X Arzuhal Encümeni bugün grub 

içtimaından sonra toplanacaktır. 
X Ziraat Encümeni Lugün grub iç. 

tim.. • n sonra toplanacaktır. 

B. Ali Çetinkaya 
şehrimize döndü 

Bir kaç gün evvel bazı tetkiklerde 
bulunmak üzere şehrimizden ayrılmış 

bulunan baymdırlrk bakanımız B. Ali 
Çetinkaya beraberindeki zatlarla birlikte 
~ün sabah şehrimize dönmüştür. 

lzmit valisi geldi 
İzmit valisi B. Hamid bir kaç gün 

kalmak üzere şehrimize gelmiştir. B. 
Hamid ~ehrimizde vilayete aid muhtelif 
işler etrafında bakanlıklarla temas ede
cektir. 

Fıçıcılığın inkişafı için bir rapor 
hazırlandı 

İstanbul 17 (Telefonla) - İstanbul 
ticaret odası fıçıcılık saantının inkişafı i
çin hazırladığı raporu ekonomi bakanlı
ğına göndermiştir. 

Berberler grev~ 

Ehemiyefaiz göründüğü için a

janslar haberini vermemiş olacak: 

fakat son gelen fransız gazeteleri

nin yazdığrna göre Pariste bütün 

berber kalfaları grev ilanına karar 

vermek üzeredir. 

Üç milyonluk bir şehirde berber

lerin dükkanlarını kapamağa kal

kıştık/arım. bu menfi hareketin bir 

kaç gün sürdüğünü düşünün ve 

sonra, bugün kadrnların da berber 
dükkanlarının müdavimi olduk· 
]arını hatırlayrn! 

Fırınlar grev yaparlarsa ekmek 
yerine patates yenebilir. Sütçüler, • 
sebzeciler, kundra boyacıları, oto
büsler, kayıkçılar, terziler, ne bi
leyim, daha bir çok esnaf çalışma
mak isterlerse boşluklarım doldur. 
mak için zeka bir çare bulur. 

- Berberler grev yaparlarsa ne 
olur ? 

- işte bu, yaşadığımız çağda, ve 

hele Pariste, onlenmesi imkfmsrz bir 

felaket olur. 

Usturayı eline alamıyanlar, traş 
bıçağını kullanmayı öğrenmemiş o
/arılar, nihayet, traşlı gezebilirler. 
Y iızlerirıe istihza ile bakanlara: 

- Grevi 

Deseler muhatablarını susturur
lar. 

Fakat kadrnlarrn hali neye va

rır? Kesik ve kıvrık saçlar tarar ta
rar uzar, Sarı veya kızıl boyalar ya
vaş yavaş solar • .. 

Fakat kadın zekası bunun da 
çaresini bulur: Kadınlar grevin de
vamrnca hastalanrr, kapılarım ilk 
önce ve sım sıkı kendilerine kapar
lar. - N. B. 

Beyaz evin •ahini 

Amerika birle§ik devletlerinde cum
hur reislerinin ikametine tahsis edilmiş 
o1an sarayın adı • bilindiği iizere - Be-

Kamutay da 
Demiryolu memurlarının 
maaşları hakkındaki 

proje kabul edildi 
Dün Fikret Sılay'ın başkanlığında ya

pılan kamutay toplantısında devlet de. 
miryolları ve limanları işletme umum 
n1üdürlüğü memur ve müstahdemleri
nin ücretlerine aid kanun proJesının 

ikinci müzakeresi yapılarak kabul e
dilmiştir. 

Zararh ilaçlar gayri meşru ticaretinin 
meni hakkındaki mukavelenin tasdikine 
aid kanun projesinin de birinci müzake
resi yapılmıştır. 

Kamutay perşembe günü toplanacak
tır. 

' 
Traky ada şarbon 

savaşı 

Edirne, 17 (A.A.) - Trakyanın her 
tarafında baytarlar ve fen memurları 

tarafından eneme ameliyesine ve bir 
yandan da şarbon asısına başlanmıştır. 
Bu plfin beş yıl devam edecektir. İkin
ci yıl bununla bitmiş oluyor • 

Bu sene beyaz peynir ve kaşar man

dıraları daha faal ve daha toplu çalış

maktadırlar. Yeniden yapılan modern 

mandıralar çoktur. Edirne vilayeti man

dıraların adedini 45 ten 30 a ın

dirmiş ve böylelikle masrafları gidip 

gelme hizmetlerini daha ekonomik bir 

duruma sokmuştu.·. 

İzmirli atletler şehrimize 
geliyorlar 

İzmir, 17 (A.A.) - 19 mayıs spor 

şenlikleri dolayısiyle Ankarada yapılacak 

atletizm müsabakalarına iştirak etmek 

üzere İzmir'den atlet Said'in idaresinde 

on .Peş atletten mürekkeb bir kafile bu 

sabah trenle Ankaraya hareket etmiştir. 

Atletler istasyonda mektebliler ve spor

cular tarafından hararetle uğurlanmış

lardır. 

yaz ev' dir ve ıimdıki cumhur reisinin 

karısı da, vakit vakit, radyoda bazı kon

feranslar vermektedir. 

Beyaz evde oturduğundanberi batına 

gelen güldürücü vakalardan bir kaçnu 

naklebnesi kendisinden rica edilen Ba

y an Ruzvelt şunu anlatmıştır: "Bir gün 

Nevyork mağazalarından birinden bazı 

eşya satın almıştım. Bunları evime gön

dermek istiyen veznedar kadın adresimi 

aordu. (Bayan Ruzvelt, Beyaz ev, 

Yaıington) dedim. Bunları yazan vezne

dar, baJını kaldırmadan sordu-

- Bu otelin kaç numaralı odasında 

oturuyorsunuz? 

Bugünün alıf verişleri 

Vürtemberg'de, küçük bir köyde, bir 

çiftçi, iki yaşındaki güzel köpeğini şu 

ıartlarla köy berberine satmıştır: ''Ber

ber, peşin olarak beş mark vermiş ve 

çiftçiyi ölünceye kudar bedava traş et

meği ve kopek ölünceye kadar da eski 
sahibine, her istediği zaman, kolonya ile 
bedava friksiyon yapmağı teahhüd et
miştir.'' 

Tenasül bereketi 

Almanyada Jultana'da, bundan be§ 
sene evvel evlenmiş olan bir kadın dört 
defa ve her defasında ikiz doğurmak s.u
retiyle §İmdiye kadar sekiz çocuk dün
yaya getirmi§tir. 

Yavruları güle gü1e beslesin ama, ka
dıncağız, nasıl bir zamanda yaşadığımı
zın acaba farkında mı değil? 

Yaşıyan ölü 

Fransada, nehirde bulunup çıkarılan 

bir cesedin Devette adında bir zat oldu

gu, şahid huzurunda tesbit edilip gömül

düğünü ve nüfusdaki kaydına da bu su

retle iıaret edildikten sonra asri Devet

te'nin Pariste o~duğunun anlaşıldığı, fa
kat nüfusca ölmüş sayılan bu yaşayan 
ölünün kaydım düzelttirmek için hüküm 

18- 5-1937 === 
Emniyet teşkila.tı. kııvuetlendiı·iliyoı· 

Polis kanuıiu kamulaya 
sevk edilmek •• uz ere 

. ~nümüzd~ki mali yılda memleketiın emniyet teşkilatında birçok 
yenılıklere şahıd olacağız. Halkın huzur ve sükun içinde ve mutlak bir 
emniyet altında işine gücüne devam edebilmesini gaye edinmiş olan İç 
Bakanlığımız polis ve jandarma kadrosunda değişiklikler yapmak ~Ü'tU• 
munu duymuş ve bunun için de büdceye yeni tahsisat koymuştur. 

Türkiyenin ekonomik 
vaziyeti 

İstanbul, 17 (Telefonla) - Enter
nasyonal ticaret odası, Berlinde toplana
cak kongreye vereceği broşür için tica
ret odasından Türkiyenin ekonomik 
vaziyeti hakkında tafsilatlı mallı -
mat istemiştir. 

Gazi köprüsünün esas projesini 

yapan mühendis lstanbula geliyor 
İstanbul, 17 (Telefonla) - Gazi köp

rüsunün yapılması icin ortaya çıkan fen
ni zorlukları yerinde tetkik edip bir 
formül bulmak üzere belediye tarafın
dan davet edilen mühendis B. Pijo ya
rın ekspresle İstanbula gelecektir. B. Pi
jo Gazi köprüsünün esaı; projesini hazır
layan mühendistir. 

Endüstri bjrliği azaları Ankaı-cıya 
gönderilecek raporları hazırladılar 

htanbul, 17 (Telefonla) - Bugün 
İstanbul endüstri birliğinde muhtelif 
endüstri fabrikatörleri toplanarak mu· 
amele vergisi işini konuştular ve tesbit 
ettikleri hesablarr Ankaraya gönderil
mek üzere birliğe verdiler. 

Yaz tatilinde okurlar ve öğretmen 
ler için birçok kamplar kurulacak 

İstanbul, 17 (Telefonla) - Mekteb
lerin bu yıl tatilinde büyük okullar ta
lebesi için Kızıltoprak, Erenköy, Yeşil
köy, Florya ve Paşabahçede birer kamp 
kurulacaktır. Büyükadada da öğretmen
ler için ayn bir kamp kurulması karar
laştırılmıştır. 

Hatırlıyor musunuz? 

1 - Ankara ne .zaman devlet 
merkezi oldu ? 

2 - Anteb'in G~i ismini alış 
tarihi nedir ? 

3 - ilk icra vekilleri hangi ta. 
rihte toplanmıştır.? 

4 - Kabotaj kanunu ne .za
man yürürlüğe girdi ? 

5 - Snayii teşvik kanunu ne 
.zaman habul edildi ? 

Dünkü suallerin cevablan 

S - İlk vapur Atlantiği ne va
kit geçti ? 

C - 1819 da. 
S - Brezilya ne zaman istikla

le kavuştu. 

C - 1812 de 

S - İngiltere bankasının kuru

luş +arihi nedir ? 

c -1694. 

S - Yüz yıl harbı ne zaman 

başladı ? 

C - 1338 de.a 

S - Anibal Alp dağlarını ne 

zaman aştı. 

C - /saden önce 218 de. 

almak üzere mahkemeye baş vurduğu

nu bu sütunlarda yazmıştık. 

B. Devette'nin tekrar nüfus kütüğü

ne kaydı lazım geldiğine mahkeme ge

çen 26 eylülde karar vermiştir. 

Bu zat, bu defa tekrar meydana çık

makta ve hükümetten tazminat istemek
tedir. Zira Devette nisandan eylül so
nuna kadar resmi surette ölü olduğu hal
de ev sahibi kendisinden kira ve hakü
met de vergi tahsiline ka!kı§mıstrr. 

Karı - Koca arasında 

- Karıcığun, ölürsem ne yaparsın? 
- Yarı aklımı kaçırırım. 

- Tekrar evlenir misin? 
- Yarı aklımı kaçırırım, dedim ya! 

Polis kanunu hazır .... 

Kamutay encümenlerinde gö
rüşülmesi biten yeni polis te-ı:k . at 
ve vazifelerine dair olan kanuıı 
projesinin umumi heyetin ma} ıs 
içindeki toplantılarından birinde 
görüşülerek çıkarılması çok muh
temeldir. 

Proje ihtiva ettiği çok esaslı hüküm
lerle memleketin emniyet teşkilatını en 
sağlam bir kadro eline vermekte ve bu 
kadronun bütün ihtiyaçlarını göz öun
de bulundurmaktadır. 

Maaşlara -yapılan zamlarla da me
murların refahlandınlmasına çalışılmak· 
tadır. 

Süvari teşkilatı genişliyor .. 
Bilhassa Ankara ve İstanbul gibi ka

labalık şehirlerin inzibatını temin husu
sunda büyük faydaları görülen atlı polis 
teşkilatı yeni proje ile bir misli daha ge
nişletilmektedir. Bunun için 937 büdce; 
sine 1 O bin liraya yakın tahsisat kon
muştur. 

Bugün için mahdud bir iki şehrimize 
münhasır kalan atlı polis teşkilatı önü
müzdeki seneden itibren daha bir çok vi
layetlerimize teşmil olunacaktır. 

Devamlı jandarma eratı 
Diğer taraftan şehir haricinde emni

yet ve asayişin muhafızı olan jandarma, 

teşkilatında da bazı değişiklikler yapıl

ması ve jandarma efradının tedricen da

imi jandarma haline sokulması hakkında 

da hir cereyan vardır. 

İç bakanlığının önümüzdeki aylar i

çinde bunun hakkında bir kanun projesi 

hazırlıyarak Kamutaya sevkedeceği an

la ılmaktadır. 

Jandarma teşkilatında 937 mali yılı 

için e ypılma ı kararlaştırıl n ba te· 

beddülatı karşıfamak üzere yeni budce

de jandarma genel komutanlıgma geniş 

mikdarda tahsist verilmiştir. 

Jandarmanın techizatı da ihtiyaçları

nı karşılayacak kadar genişletilmekte· 

dir. Ve altı jandarma adedi arttırıldıktaı 
' başka bir çok yerlerde yeniden motosik-

letli jandarma postaları da ihdas edil

mektedir. 

T ekaiid ikramiyeleri 
1683 sayılı kanunun 58 inci maddesi 

mucibince tekaüd ikramiyesine hak ka.. 

zanmış jandarma subayları için 937 büd. 

ce kanunu projesine 10.000 liralık tahsi. 

sat konulmuştur. 

Geçen yıl büdcesine ayni rnaksadla 

konulmuş olan 17.000 lira sarf edilmiş ve 

bir çok emekli subaylar hayatlarının son 

senelerinde refaha kavuşturulmuşlardır. 

Balık ihracatçıları toplanarak 
bazı te~ebbüslerde bulundular 
İstanbul, 1 7 (Telefonla) - Bugün 

ticaret odasının balık ihracatçıları top

landılar. Tuzlu balık ihracatının azalma

sı dolayısiyle memlekette tuzlama işle· 

rinin bizzat yapılmasına bunun için de 

tuz fiatlannın tenzilinin fıçı ve teneke

lere de teşmil edilmesi hakkında bir ra
por hazırlıyarak ekonomi bakanlıgına 

göndermeğe karar verdi. 

·················································: : . 
: H A V A : . . .......••......................................... 

Hava dün yağmurlu gecti 
Dün şehrimizde hava tamamen ka. 

palı geçmiş ve sabahtan ba lıyan yağ. 
mur bütün giın devam etmiştir. Dün şeh· 

rimizde ısı 18 derece kaydedilmi tir. 
Meteoroloji işleri genel direktörlugun
den verilen malfimata göre dun yurdun 
biıtiın mıntakalarında hava kapalı ve ya. 
ğışlı geçmiştir. En çok yagış Ilgında 
olmuş ve kare metreye 13 kilo gram su 
bırakmıştır. Dun en düşük ısı Vanda 
4, en yüksek ısı da Adanada 26 derece 
olarak kaydedilmiştir. 
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Hata tepeıi etralınJ_aki ~'!rp~fma 
Asiler Bilbao cephesındekı ılerı ha-

ketlerine muvaffakiytele devam ct-
re · · k d' 1 kte olduklarım bıldırme te ır er. 
::htelif asi kaynaklardan bildirildiğine 

.. dün saat ı 4 de hücuma geçen Frangore 
ko kuvvetleri, saat ı 9 da Durango ve 

"ka yoluna hakim bulunan 508 
Guernı . h··k·· .1 b" 

1 Hata tepesinı. u umetçı ere ır 
rakımı . 1 d" 

. t verdirerek zabtetmış er ır. 
çok zayıa 

. . b .. lgesinde de Franko kuvvet-
Vızkuargı 0 • • ş· 

. vziler elde etmışlerdır. ım-
Jeri yenı me . 

. . tahkim edilmekte olan bu yem mev-
dıkı . d Franko kuvvetleri kolay-
ziler sayesın e .. .. . . 

b.1 ceklcrdir. Hukumetçıenn 
a ilerleye ı e . 

c .. 
1 

d yaptıkları mukabıl taar-
bu bolge er e . .. 
ruzlar püskürtülmiıştur. 

"Hunter" deıtroyerindeki 
patlama ... 

. Cebelüttrıktan bıldırı-
Royter a1anı 

torpidosunda infilak esna-
or · Hunter . . . d h 

y . ··1mü olanlardan iki kışır.ın a a 
sında o ·ni~ bulunduğunu bildirmekte
cesedlen .. b lunmamış üç cesed daha 
dir. Henuz u 
vardır. 

l !lla•ıran tayyareler 
Yol arını s. ~ . . H'"kümet kuv-
Paristen bildırılıyor. u . . 

. ensub olup 12 tanesı amerı-
vetlerıne m . . anyol malı olan 17 avcı 
k 5 tanesı ısp . 

an, ı'nden mürekkeb bır . "k af tayyares 
ve ıstı ş k bı"r ·yerde bulunan bir 
. p · aya ın 

fılo, 0 Y • mı·!llcrdir. Filo ku-
eydanına ın :ı 

hava m B'lbao cephesindeki asi kuv-
mandanı, ı d ana giderken sisten 

1 • bombar ım 
vet en buraya inmek zorunda 
yolunu şaşır·ı·p • . Enternasyonal 

d w nı soylemıştır. 
kal ıgı . keyfiyet hemen ha-

l görmenıne 
kontro . . H düzelince bir fran-
be verilmıştır. ava .. 

r aresi bu tayyarelerı ıspan· 
sız harb tayy . 

kadar götürecektır. 
yol sınırına 

Y . kabinenin tqekkül ta. ·zı 
enı v •• B Neg

Valensiyada sanıldıgına gore, . . . 
rin dış bakanlığını muhafaza etm~ 

••• w d Jha yardım etmek-
f ak olacagın an, su . k 1 

. d barb doğurabılece o an 
ten zıya e . b' de Je. 
bö 

le bir mukaveleyi bıç ır v 
y w 'k. dır 

tin imzalamıyacagı •fi arş ESMER A. . 

DIS HABERLER 

Arnavtıtluktaki isyan 

Hareketin tamamen suya 
düştüğü bildiriliyor 
ihtilal komii.nist temayüller 

besliyenler tarafından yapılmış 
Tiran, 17 (A.A.) - Avlunyaya gönderilmit olan hükümet kuvvet

leri asileri bozguna uğratmıştır. Rı: nlar büyük bir peritanhk içinde ge
rilemekte ve hüküme-t kuvvetleri mukavemete rastlamaksızın ilerlemek
tedir. Bütün vilayetlerde tam bir sükfrn vardır. Her taraftan sadakat 
teminatı bildiren telgraflar selmektediı-. 

J htilal hareketi tamamiyle 
nıya dü§tÜ 

Tiran, 17 (A.A.) - Arnavut
luk basın bürosu tebliğ ediyor: ih
tilal hareketi, tamamiyle suya <t:ıı
müttür. Hükümet kuvvetleri, asi
leri takibe devam etmektedir. Ö~ü-
lerin ve esirlerin Üzerlerinde Lulu
na·n vesikalar, bu ihtilal harf"lt.:-ti
nin komünist temayüller ist:hdaf 
etmekte olduğunu meydana çıkar-
mııtır. 

Asilerin reisinin karde~i İsmet To-

to bir çarpışmada ölmüştür. 

lhtüalin ıebebleri 

Bclgrad, 17 (A.A.) - İyi maHimat 

alan mahfiller Arnavutluk isyanının bil 

bassa dahiliye nazırı B. Musa Juka a. 

teybine çevrilmi' olup kıral Zogoya 

veya italyan nufuzuna karşı yapılmı' 
bir hareket olmadığını bcran etmekte. 

dirler. 

Bu mahfiller, ergeri isyanının 14 a

ğustos 1935 tarihinde B. Musa Juka ge. 

ne iç bakanı iken piaride çıkını' olan 

iıyana trnzediğini ilive etmektedirler. 

Nasyonalistlerle İtalya taraftarları 

da dahil olduğu halde birbirinden pek 

farklı bir takım unsurlar, piari isyanı

na ittirak etmitlerdir. 

Arnavudluk kıralı Zogo 

Zeplin Faciası 

Tahkikat devam ediyor 
Lekhörst. 17 (A.A.) - Hindenburg 

balonu kazasını tahkika memur komis
yon bugün 20 şahidin ifadesini tekrar 
gözden geçirmiş ve tekrar balonun en
kazını muayene etmiştir. 

Bugün ifade veren balon mürette

batından Hans Freynd yere inme ma
nevrasının normal bir şekilde cereyan 
ettiğini, gaz hücrelerinin katiyen gaz 
kaçırmadıklarını ve kendisinin gaz ko
kusu almadığını söylemi' ve mükem
mel işleyen vantilatörlerin gaz toplan
masına da imkan vermeyeceklerini ili-

hiliye vekaletinin yerinde bir karan" 

bafbğiyle yazdığı fıkrada. memleketi-

mizde en fazla ıablan kitablar eaki de-

virlerden miraı kalnut bir talum halk 

hikayeleri olduğunu aöyliyerek diyor ki: 

''Fakat bu halk eserleri bugünün ya

ıayııından, zevklerinden çok uz.aktır. İt
te dahiJiye vekaleti bunu dütünmiit. bll 
halk eaerlerini yeni bidiaeleri içerlet ine 

koyarak, bqünkü dille ve daha moden 

bir tekilde yazdırmai• karar vermİftİr. 

Bu ıuretle en küçük köye kadar ci-
den bu halk hikayeleri va11taaiyle iaki-

labı, tezimizi en ufak köy evine, lröy 

kahveaine kadar aobbileceğiz. En çok 

okuanan eaerlerin içinde en yeni hadi-

leleri, aon yıllarda yaptıldarrmrzr Yata111-

daılara anlatacağız. 

Diğer taraftan çok okunmakla ben-

ber içlerinde bugünün zihniyetine laİf 

uymayan, hatti okuyanlar üzerinde 

menfi bir teıir bırakan bazı hikayeler de 

iıtediğimiz bir telde girecekti~ • 

Bu yüzlerce hikiyeyi yazacak olu 

edebiyatçılarımız bir devlet yardımı p 
recektir. 

Bu hareketin üçüncü ve en mühim 

bir fayda11 da ıu olacaktır. Şimdiye ka

dar köylü, halk bu bikayeı!eri okuyordu. 

Halbuki bunlar geliti güzel kalemler-

den çıkmıı eaerlerdi. Şimdi bu halk bi

kiyelerini, yeni hadiıelerle münevverler 

yazacak.. Bizde ilk defa münevverlerle 

köylü bu eaerlercle kartı karııya gele-

cektir. 

Şimdiye kadar bizim Anadolu köylü
ıü ile tehirli münevver ara11nda biç bir 
rahıta yok gibi idi. Bu ıuretle mianeY
verlerle köylü ara11nda i1k rabıta perçin
lenmit olacaktır. 

Dahiliye vekaleti bundan batka A..-. 
luda, Trakyada pazar yerlerinde oynan
mak üzere edebiyatçılara bir çok piyea
ler yazdıracaktır. Memleketin bu pazar 

yerleri en mühim toplantılardır. Bura
da yapılacak telkinler, propaganda1-
ıon derece yerindedir. Bundan bafb H 
piyealeri yazacak olan edebiyatçılar da 
bir yardam görmüı olacaktır. 

Devletin aanatı himayeai için ima
nın içine ferah verici bir bidiaedir. 

ve etmiştir. 
Balon kaptanı Pruss ile birinci su. 

bay Sammt'ın sihi vaziyetleri iyi olup 
tehlikeden kurtulmuşlardır. 



4 U LUS 

HavacoDolk 

Hava gemilerinin istikbali 
G eçen yaz bir gün Korniş Klif'de bir bahçede bu

lunuyordum. Havada bulutların arasında biçimli bir 
nesne parıldadı: bu, bir Amerika seyahatinden dönen 
Hindenburg balonu idi. 

tehlikede mi? 
Şimdi bu büyük hava gemisi Amerikada Lakehurst'da 

bir harabe ve enkaz halindedir; bütün dünya şu suali so-
ruyor: 

- Bu kaza, bu çeşid hava gemilerinin hfila tehlikeli 
olduğuna dair bir ihtar mıdır? 

Almanlar niçin helyom 
Bu sahada bir takım kazalar olmuş olmasına rağmen 

büyük hava gemilerine taraftar olanlar bunlarla seyahat 
ve nakliyata hala devam etmektedirler. 

yerine idrojen 
İngiltere ve Fransa büyük hava gemileri kullanmak

tan tamamiyle vazgeçmişlerdir. gazı 
Uçuş esnasmda bir bulut gibi hare

ket eden büyük bir balon, uçarken ve 
karaya inmeden üzerindeki stalik elek
triği tahliye etmek mecburiyetindedir. 

Süratli bir tayyarenin hiç kapılma
dan geçtiği bir takım hava tesirlerini 
nisbeten daha ağır süratle hareket eden 
bir balon kumandanının daima hesaba 
katması icab etmektedir. 

Hava gemisi pahalıya mal olur ve 
değeri taşıyabileceği yolcuların sayısiy

le hesablanır. Böyle bir balona fazla 
yük taşıyabilmek kudretini kolayca a -
lev alabilecek bir gaz olan idrojen te -
min eder. Eğer daha emniyetli olsun 
diye bu balonlarda idrojen yerine 
otomik sikleti ondan dört defa daha 
fazla olan Helyom gazı kullanılacak o
lursa o zaman ,taşıyacağı yükün yüzde 
yirmi nisbetinde azaltılması lazım ge -
Ieceği gibi süratinden de kaybedecek • 
tir. 

Bu dü~üncelerle alınanlar helyom 
kullanmamışlar, onun yerine balonun 
inş"sında sıkı emniyet tertibatı vücude 
getirerek, hem daha ekonomik, hem de 
daha süratli olacağı düşüncesiyle idro
jen kullanmağa devam etmişlerdir. Son 
iştial ve infilakın bundan ileri geldiği 
tahmin olunabilir. 

B u asrın başında Graf Zeplin'in 
lıütün tehlikelere, felaketlere 

YAZAN: 
Norman Makmillan 

Deyli M eyi 
gazetes i n in 
havacılık 
muharriri 

rağmen kabili sevk balon bahsinde gi • 
riştiği mücadeleleri, buna tamamiyle 
kani olmamış bir adam yapamazdı. 

Alman ordu ve donanması, kendisi· 
ne paraca yardımdan geri durmamış -
!ardı. Daha büyük harbtan önce üç Zep
lin birkaç defa yolcu taşımışlardı. 

Büyük harbta ise Zeplin bomba a -
tan bir vasıta haline getirildi. Fakat 
1916 senesinde böyle bir balonun gerek 
tayyare makineli tüfeklerine, gerek tay· 
yare toplarına gayet büyük hedefler 
göstermesi sebebiyle Zeplin bu vazife -
den geri alındı. 

İngilterede hava gemisi hikayesi fe
caatle hatırlanır. 1911 senesinde May -
fly balonu, daha uçmadan kazaya uğra
mıştı. 1921 senesinde R 38 balonunun ar
ka tarafı kırılmış ve Humber'e düşmüş· 
tür. 

1930 senesinde R 101 faciası, hükü -
meti bu ölüm vesilesini bırakmağa sevk 
etmiştir. 

Amerikada da vaziyet aynıdır. Şe -
---- , ......... , o Jlll1l-..ı: 

kullandılar 
nandoh, Makon, Akron isimli üç büyük 
bahriye balonu havada kazaya uğramış· 
]ardır. 

Dr. Ekner'in idaresi altında bulu
nan Graf Zeplin balonu, hava gemicili
ğini yeniden canlandırmıştır. Bu gemi 
16.000 saatten fazla uçmuŞ:. 1.000.000 
milden fazla yol katetmiştir. 

Bu balonda seyahat etmiş olanların 
sayısı 13,000 kişiden aşağı değildir. 

Ondan daha büyük olan Hindenburg 
geçen sene mart ayında uçuşlarına baş
lamıştı. Bu balon, ilk teşrin ayına ka
dar şimali Atlas Okyanosu üzerinde on 
defa gidip gelmiştir. Ondan sonra ce -
nup Atlas okyanosu üzerinde de uçmuş
tur. 

J:!u suretle alman hava gemilerinin 

artık kazaya uğramazlığı kanaati yer

leşmiş bulunuyordu. Geçen sene sonba

harda Amerikada ticaret hava gemileri 

kullanmak üzere bir amerikan kumpan• 

yasının kurulması hakkında müzakere

ler yapıldı. Ondan sonra Hollanda da 

bir Felemenk kumpanyası kurulması 

projesi üzerinde aynı şekilde görüşme
ler olmuştur. Şimdi bir hava gemisi da
ha kazaya uğramış ve enkaz haline gel
miş bulunuyor. Bu balonların tarihi 
meydanda iken hala bu tehlikelere kat
lanmakta devama bilmem, lüzum var 
mıdır? 

elyom - idrojen meselesi 
Kuma,_Jan Sir Charles Dennis
toun Burney'de Deyli Telegraf 
gazetesinde aynı mevzu hakkın
da bir yazı yazmıştır. Mütehas -
sıs muharrir, bu yazısında diyor 
ki: 
" Hindenburg balonunun kazaya uğ

raması üzerine· idrvjen gazının balon • 
tarda kullanılmasının e.nniyetli olup 
olmadığı meselesi gene meydana çık

mıştır. 

Herkes bilir ki idrojen gazı hava ile 
temasa gelince derhal infilak tehlikesi 
hazırdır. Ve bir hava gemisinde de ha· 
va ile idrojenin temasa gelmesi daima 
mümkündür. 

Balonlarda idrojen gibi kullanıla -
cak bir bas.ka gaz da helyom'dur ki bu
nun hava ile temasa geldiği zaman in -
filak etmesi tehlikesi yoktur. Yalnız 

onun mahzurlu olan tarafı idrojene nis
bet edilirse fazla pahalılığıdır. 

Almanya, Atlas okyanosunun şimal 
ve cenubunda hava gemisi ile seyahatle-
re devam etmekte idi. Bu son faciadan 

Tefrika No. 32 

sonra bu işin tehlikeli olabileceği .orta
ya çıkmıştır. 

İngiltere R. 101 felaketinden sonra 
artık hava gemisi inşaatım durdurmuş
tu. Her ne kadar R. 101 ile Hinden -
burg'un kazaya uğramaları tarzı biribi • 
rinden farklı ise de her ikisinde de hava 
ile temasa gelen idrojen birçok insanla
rın hayatına mal olmuştur. 

Ş imdi bu vaziyet karşısında helyom 
gaı.ınm hava gemilerinde kullanılıp 

kullanılamıyacağı ve kullanıldığı tak -
dirde bu nakil vasıtasının büyük tayya
relerle rekabet edip edemiyeceği müta
lea olunabilir. 

Amerika donanmasının kullandığı 

hava gemilerinde yıllardan beri helyom 
gazı kullanılmaktadır. Fakat bir donan
ma için bir maddenin pahalıya veya u
cuza mal olması birinci derecede mü -
hinı bir mesele değildir. 

Sonra Amerika 'i.ıirleşik devletleri, 
helyom gazı bakımından en müsaitl va
ziyettedir. İstenildiği zaman · istenildi
ği kadar helyom gazı bulabilen biricik 

memleket Amerikadır. Bu gaz petrol sa
halarında bulunur ve bunlar orada tec
rid ve tasfiye edilerek çelik kahlar içi
ne yerleştirilebilir. 

Böyle olduğu halde Amerikada bile 
Hindenburg büyüklüğünde bir balona 
konulacak helyom için, en aşağı, 20.000 
İngiliz lirası vermek lazım gelir. Bu 
gazın Avrupaya naklini tasavvur ede • 
cek olursanız, yolda kaybolacak mikdar 
ile nakil masrafını da buna ilave etmek 
lazımdır. Hindenburg büyüklüğünde 

bir balon için lazım gelen helyomu içi
ne koyacağınız çelik kahlar da ayrıca 

yüzlerce ton tutar." 
Bu yazıda muharrir, bundan 

sonra idrojenin daha süratli git
meğe ve fazla insan ve eşya 

taşımağa daha elverişli olduğundan da 
balısetmekte ve ekonomik düşüncelerle 
de helyomun idrojen yerine geçemedi • 
ğine de işaret etmekte, ondan sonra Dr. 
Ekner'in bu hususta göstermiş olduğu 
gayretlere karşı sempati göstererek ma
kalesine nihayet vermektedir. 

ranınız. 

(Dil Köşesi] 
" Londra mahşeri bir manzaranın 

içine gömüldü .•• " 
-TAN'dan-

''Mah§eri bir manzara aldı,, demek 
dururken cümleye daha edebi bir çeşni 
vermek hevesi bazan insanı böyle hata
lara düşürür. Çünkü "manzaranın içine 
gömülme~' bir mana ifade etmez. 

"' * * 
" Fakat, yazılar ne kadar olsa ıyı 

türkçe bilmiyen ve türk doğmamış olan 
kalemlerden çıkmıştır. Bunlardan do • 
layı ne kadar teessüf etsek yazı yaz -
mağa salahiyettar zannedilen türk, ba
zı türk muharrirlerin elinde zavallr 
türkçenin maruz olduğu işkence kadar 
feci değildir.,, 

- AKŞAM'dan -
Gazetelerimizin yazı kalitesinden 

ve bazı muharrirlerin türkçelerindeki 
bozukluktan şikayet etmekte yukarda -
ki satırları yazan arkadaşın hakkı var. 
Hakikten bu mevzu üzerinde ne kadar 
ısrar etsek azdır. Fakat, muharrirleri • 
mizin doğru dürüst türkçe yazmadık
larından şikayet eden bir arkadaşın hiç 
olmazsa bu şikayet yazısında ifadesine 
biraz daha dikkatli olması ve dil hata
larından sakınması icab etmez miydi? 

Halbuki bakınız bu satırlardaki ha • 
taları sayalım: 

1 - ''Türkçe bilmeyen ve türk doğ
mamış,, olan kimdir? Kalemler! 

2 - "Bunlardan dolayı,, denirken 
ne kastediliyor? Gene ''kalemler,, fakat 
kalemlerden dolayı teessüf edilir mi? 
bir Mdiseye teessüf edilir. 

J - "Ne kadar teessüf etsek,, diye 
cümle yarım kalıyor, "azdır,, kelimesi· 
nin ilavesiyle tamamlanması lazımdı. 

4 - Türk dedikten sonra tekrar ''ba
zı türk,, demeye ne lüzum vardı. Ya bi
rincisi, ya ikincisi lüzumsuzdur. 

S - "Maruz olduğu,, yerine ''maruz 
kaldığı" veya ''maruz bulunduğu,, de • 
mek daha uygundu. 

6 - "işkence kadar feci,, olmıyatl 
nedir? Fail mevcud değil. 

7 - "Salahiyettar,, yerine ''sa/ahi -
yetli,, demek daha iyi olurdu. 

* * * 
"Değerli ve kudretli kadın hatibi-

miz Meliha Avni Sözen de bir çok de
ğerli ve irticali hitabe irad etmiştir.,, 

- AÇIK SÖZ'den -
Her halde birçok hitabe irad etme

miş, bir hitabe irad etmiştir, "Bir" ke
limesinin ''çok" dan önce konulması bu 
yanlış anlamaya meydan veriyor. "irti
calen,, çok değerli bir hitabe irad et
miştir,, denilmek lazımdır. 

* * * 
" Gene o sayrfada üstadın kendi an

lattığr hayat tercümesi vardır." 
-TAN'dan-

' 'Hayat tercümesi", ''tercümei hal'' 
mukabilinde kullanılmış. Fakat hoşa 

gitmiyor. ''Tercümei hal'' bir klifiedir. 
"Hal tercümesi" denildiği zaman gene 
bu klişeyi hatırlıyoruz. Fakat tercüme 
kelimesini ele alrp bundan "hayat tercü
mesi,, ibaresini meydana getirmek doğ
ru olmasa gerek. 

* * * 
"Süjemiz çocuktur. Çocuk evlatlık 

veya çırak edilerek himaye edilmiş ol. 
maz, bilakis iptal edilmiş olur ... ,, 

- Açık Sözden -
Çocuğun "iptal,, edilmesi ne demek

tir? Bir de mevzu yerine ''süje,, keli. 
mesinin kullanrlmasrnrn yersizliğine 

dikkat ediniz. 
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Havacıhk ve Spor'un 
şehitler sayısı 

Havacılık ve sporun gök şehitleri içiıı 
neşrettiği 15 mayıs sayısı büyük günün• 
kutsallığına yaraşır bir eserdir. 

İçinde şu yazılar vardır: Mezar bayı. 
ramı • Aka Gündüz. Dile gelen toprak 
(şiir) - Server Ziya Gürevin. 14-15- ma.. 
yıs gecesi (şiir) - Behçet Kemal Çağlar. 
Hava şehitlerimiz için_ Nurettin Artam 
Kırık .kanatlar • Mümtaz Faik Fenik 
şehit kartallara sevgi ve hürmet _ Ahi· 
din Daver, övünmeğe hakkımız var • 
Mekki Sait Esen. Denizden gelen 19 
mayıs - Aka Gündüz. yeni tarihimizin 
başladığı gün - Şakir Hazını Ergökmen 
Şahinin ölümü (Maksim Gorki'den) 
Server Ziya Gürevin. 

··-·· ............ -··---··-··. -............. . : : : RA DYO: . . .................. ........................ . 
ANKARA: Öğle Neşriyatı: 12,30 .. 

12,50 Muhtelif plak neşriyatr, 12,50 • 
13,15 Plak: türk musikisi ve halk şar • 
ıkıları, 13,15 - 13,30 Dahili ve harici ha • 
herler. Akşam Neşriyatı - 18,30 - 19,00 
Muhtelif plak neşriyatı, 19,00 - 19,30 
Türk musikisi ve halk prkıları (Served 
Adnan ve arkadaşları), 19,30 - 19,45 Sa .. 
at ayarı ve arabca neşriyat, 19,45 - 20,15 
Türk musikisi ve halk şarkıları (Ferid 
Tan ve arkadaşları), 20,15 • 20,30 Muh .. 
telif plak neşriyatı, 20,30 - 20.45 Konfe.• 
rans (Dilara) 20,45 • 21,00 Plakla dans 
musikisi, 21,00 - 21,15 Ajans haberleri, 
21,15 - 21,55 Stüdyo salon orkestrasr
(1 - Mozart Don Juan, 2 - İwanow 
Suite Caucasienne, 3 - Moretti İl est 
Charmant, 4 - 'Grieg Suite peer Gynt 
1. ce 2.) 21,55 • 22,00 Yarınki program 
ve İstiklal marşı. 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Merkezinden · 

Süt Münakasası 
Çocuk Esirgeme Kurumu süt evi i

çin her gün alınan asgari 40 azami 100 
kilo inek sütü açık eksiltmeye konul .. 
muştur. İhale 28 mayıs cuma günü sa
at 10 da yapılacaktır. Şartnameyi gör .. 
mek isteyenlerin Çocuk Esirgeme Ku· 
rumu hesab işleri direktörlüğüne müra
caat etmeleri. 

ULUS'un Tercüme 
k i t a bl arı 

Dörtte bir ucuzluk 

Seri halindeki satışlarda aşağı
daki fiatlardan dörtte bir indirile
cektir. 

Büyük sayfa 
Bir konferans 42 

Bernar Şov 
İnsanlığın Hali 302 

Andre Malro 
Cihan Şampiyonları 162 

Pol Moran 
Evlilik ve Ötesi 340 

/ak Şardon 
Orta sayfa 

Kuruş 

25 

75 

60 

75 

Kırmızı Zambak 372 75 
Anatol Frans 

Levis ve İren 139 30 
Pol Mıoran 

San Mişele'nin Kitabı 408 100 
Aksel Munte 

Seri kitablar Basımevi gişelerimiz
dedir. 

di, her ikiniz de hoşgeldiniz. Dük, kendisine açlıktan mı böyle yaptığı-
nı, yoksa, kaba bir adam olduğu için mi böy
le hareket ettiğini sordu. Bu suale Orlando 
açlıktan ölmek üzere olduğu cevabını verin
ce Dük: 

Dük cevab verdi: Sonra ihtiyar adamın kamını doyurdu
lar: zavallı kendine geldi; yeniden kuvvet • 
lendi, sıhatlendi. 

Yazanlar: 
Çeviren: 

Nasıl 

Mary ve Charles Lamb 
Nurettin ART AM 

hoslanırsınız? , 
Bu sözleri söyliyen adamcağız, Orlando'

ya veda edip orası mezarı olacaktır kanaati
le yere boylu boyunca uzandı. 

Bunun üzerine takatı pek ziyade kesilen 
ihtiyarı, delikanlı kucakladı ve güzel bir ağa· 
cm gölgesine götürerek oturttu : 

- Burada bacaklann dinlenir, dedi, bir 
Öaha ölümden falan bahsetme! 

Orlando, ondan sonra yiyecek bir şey a • 
raya araya, dükün bulunduğu yere kadar git
ti. Dük çayırlar üzerine oturmuştu ve dost -
lariyle birlikte yemek yemeğe başlamak üze
re idi. 

Açlıktan fenalıklar geçiren Orlando bu 
vaziyeti görünce, onlardan zorla yiyecek al -
mak hevesine kapılarak kılıcım çekti: 

- DL>run, yemeyin, dedi, yemeğinizi ben 
ala ~~ -, ! 

- Buyur, otur da beraber yemek yiyelim. 
dedi. 

Orlando karşısındaki adamın bu kadar 
nazik davrandığım, kibar sözlerle kendisini 
karşıladığını görünce utancından kıpkırmı
zı olarak kıhcmı kınına kıoydu ve yaptığı ka
ba hareketten dolayı özür diledi: 

- Beni affediniz, dedi, çok rica ede
rim. Burada bütün hareketlerin vahşice ya
pılacağını san.mştım. Onun için burada kaba 
ve sert davranmıştım. 

Fakat siz bu ıssız yerde, dalların melan • 
kolik gölgeleri altında oturan, zamanın ve 
saatların sürüne surune geçmesmı bek
liyen, iyi günlerin gelmesini bekliyen, 
yahud iyi günler görmüş olan, kilise çanla -
rmm çaldığını dinlemiş bulunan, iyi adamla
rın ziyafetinde yer alan, göz kapaklarından 
göz yaşını silen, acımağı ve acınmağı bilen, 
hulasa, ne türlü adamlar olursanız olun, ba -
na bu sözlerden sonra nazik ve kibar dav-

- Evet, doğrudur, biz, (sizin dediğiniz 
gibi) çok iyi günler görmüş olan kimseleriz. 
Her ne kadar, şimdi bu yabani ormanda otur
makta isek de bir zamanlar, kasabalarda ve 
şehirlerde yaşamışızdır. Kutsal çanların da
vetiyle kiliselere vannışızdır. İyi adamların 
ziyafetlerinde yer almışızdır. Gözlerimizden 
merhamet gözyaşlarını silmişiııdir. Onun için 
oturunuz ve ihtiyacınız olan şeyleri alınız. 

Orlando dedi ki: 
- İhtiyar ve topal bir zavallı var ki ar -

kanıdan sırf sevgisi yüzünden ağır aksak ge
lirken açlık ve yaşlılık onu alaşağı etti. Onun 
karnı doymadan ben hiç bir şeye elimi sür -
mem. 

Dük: 
- Haydi gidip onu da bulun ve buraya ge

tirin! dedi; siz dönünceye kadar biz de ye -
mek yemeyiz; bekleriz. 

Bunun üzerine Orlando, kendi eşine yem 
götürmeğe giden bir güvercin gibi gitti. Bir
az sonra Adam kollarında olduğu halde dön
müştü. Dük ona: 

- Değerli yükünüzü şuraya bırakınız , de-

Dük Orlando'ya kim olduğunu sordu ve 
delikanlının eski dostu Sir Rowland de 
Boys'un oğlu olduğunu öğrenince onu hima
yesi altına aldı ve Orlando da ihtiyar uşağt 
ile birlikte ormanda yaşamağa başladı. 

Orlando'nun ormana gelmesiyle Aliena 
ve Ganymede'in oraya gelip ( evelce hikaye 
edildiği gibi) çoban kulübesni satın almala• 
rı arasında pek çok zaman geçmemişti. 

Ganymede'de Aliena da oradaki ağaçla .. 
ra Rosalind adrmn kazılmış ve bunlara hepA 
si Rosalind'e hitabeden aşıkane maniler b~ 
lannuş olduğunu görünce hayretten hayre· 
te düşmüşlerdi. Bunların nasıl olduğun~1 
düşünüp dururlarken Orlando'ya rastgeldı
ler. Rosalind'in ona hediye etmiş olduğu 
zencir, delikanlının boynunda asılı duruyıor
du. 

Orlando, Ganymede'in kendisine gönül 
verdiği ve her gün vaktini ona şiirler. Y~·=~ 
mak ve adını ağaçlara kazmakla gcçırdıgı 

- (S OPU v3r) 
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Yarın spor ve gençlik Lozanda Türk Talebe 
bayramı kutlanıyor Cemiyetinin 

18- 5- 1937 -

(Başı 1. inci sayfada) 
kırmızı - beyaz kurdelfilar ve defne dal. 
l~riyle süslenecek, mağzalar vitrinleri
nı bu büyük günün manasını tebarüz 

ırı ecek şekılde tertib ve tanzim ede-ett' ·ı · 
ceklerdir. 
.. 17 ve 18 mayıs 1937 günlerinde bü.. 

t~.n okullarda tedrisat bu önemli yrldö
nu .. mu mevzuu etrafında ceryan edecek, 
talebeye bugünün spor ve gençlik bay· 
ramı olarak kabul edilmesi sebebleri, 
heden terbiyesinin lüzum ve ehemmiyeti 
19 may ·· .... • • ~ IS gununun manası ve O günün 
ınkılabımızdaki büyük değeri izah olu~ 
nacaktır. 

O .gün akşamdan itibaren de şehir 
de tenvirat yaprlacaktır. 

3 - Ankara belediyesince hazırla
nan dövizlerle stadyum ve Ankaradaki 
b" .. ~yuk caddeler, meydanlar süslenecek. 
tır. 

4 - Atatürk'ün 19 mayıs 1919 da 
S~msunda karaya çıktığr saat yedide 
Yırmi bir pare top atılacak ve fabrika
lar, lokomotifler düdüklerini kornele
rini bir dakika çalarak bu tarihi anı se. 
lamlayacaklardır. 

5 - Türk hava kurumu Tilrkkuşu 
teşkilatına bağlı tayyareler saat on dör· 
de kadar şehrin üstünde cevelanlar ya
pacaklar ve şehre büyük günün 
manasını izah eden vecizeleri havi mat
bu kağıdlar atacaklardır. 

6 - 19 mayıs 1937 çarşamba günü 
Ankara stadyumunda büyük mikyasta 
gençlik ve spor gösterileri yapılacak ve 
bu gösterilere aşağrda adları yazılı orta 
ve meslek okulları ile yüksek okulla. 
rın talebeleri ve türk spor kurumu An
~ara bölgesine bağlı spor kulüpleri iş· 
tırak edeceklerdir. 
~ A - Muzik öğretmen okulu ve di
ger kız orta, lise ve meslek okulları 
talebeleri.. 

B - Erkek orta, lise ve meslek <Jkul

ları talebeleri .. 
C - Gazi terbiye enstitüsü beden 

terbiye şubesi talebeleri.. . 
D _ Ziraat enstitüsü talebelerı .. 
E - Ankara bölgesine bağlı spor 

kulüpleri.. 
7 - Törene istirak edecek muzika-

lar da ' şunlardır: 
A - Cumhur Baskanlığı bandosu .. 

B - Sekizinci fı~ka bandosu .. 
c - Mustakil jandarma taburu ban

dosu .. 
.8 - Cumhur Başkanirğx bandosu 

şemr içindeki yürüyüşe iştirak etıniye
cek, bu yürüyüş 8 inci fırka ve jandar· 
ma taburu bandolariyle yapılacaktır. 
~ Stadyumdaki geçit resmi ve istik

lal marşiyle sporcu marsının söylenıne
s~ Cumhur Başkanlığı bandosu refaka

tıyle olacaktır. 
9 - 19 mayıs 1937 çarşamba günü 

saat 12,30 da törene işitrak edecek kız ve 
erkek orta, meslek ve yüksek okul tale
beleriyle Ankara bölgesine bağlı spor
cular ve sekizinci fırka bandosiyle ınus
takil jandarma taburu bandosu Ankara 
halkevinin önünde mevcud krokiye göre 
yürüyüşe geçmek üzere mutlaka yerle
rini almış olacaklardır. 

10 - Okullar ve sporcular toplan
tıdan sonra aşağıda yazılr tertib dahi
linde yürüyüşe başlryacaklar ve ticaret 
lisesi, sergievi önünden bankalar cadde
si yolu ile Ulus meydanına gelerek mey
danda kendilerine krokide gösterilen 
yerleri alacaklar ve anıta törenle çelenk 

koyacaklardır. 

Bu tören bitince yine muntazam bir 
surette yürüyüşe devam edilecek, Bü
yük Millet Meclisi önünden geçilerek 
Akköprü yoli.yle satdyuma gidilecektir. 
Yürüyüş şu sıra dahilinde yapılacak
tır, 

1 - Bir manga suvari polis ve su.. 

yari jandarma. 
2 - Sekizinci fırka bandosu. 
3 -Muzik öğretmen okulu. Kız 

orta, lise ve meslek okulları talebesi .. 
4 - Mustakil jandarma taburu ban

dosu .• 
5 - Erkek orta, ve meslek okulları 

talebesi. 
6 - Yüksek ziraat enstitüsü talebe-

si .. 
7 - Gazi terbiye enstitüsü beden 

terbiye şubesi talebesi.. 
8 - Türk spor kurumu Ankara böl· 

gesine bağlı spor kulüpleri.. 1 
11 - Yürü'y üse isitarak eden orta, 1 

m~s.ek ve yüksek .oku'ı talebeleriyle ı.por 

Spor ve Gençlik 
Bayramı için 
VECiZELER 

• Doğru insan dik yürür. 
• Vücudünü ve kafanı işlet. 
• Nerede hareket orada bereket. 
• Dedikodu yapma spor yap. 
• Sporcu, çirkinin, kirlinin ve 

kötünün düşmanrdır. 
• Güzel insan iyi insandır. 
• En büyük servetiniz vüoudü-

nüzdür. 
• Sağlam vücud - sağlam kafa • 

güzel insan. 
• Güzelliğin iki şartı: Neşe ve 

r hareket. 
• Şr.n ol : genç kahrsrn. 
• Bugün hep güleceğiz. 
• Sihat en büyük saadettir. 
• Sportmen bedeni tabiatın en 

mükemmel eseridir. Mükemmel ol-

maya çahş. 
• Işığrr girmediği yere dok. 

tor girer. 
• Sihatini seveceksin, vatanrnr 

seveceksin, işini seveceksin ve ta

biatı seveceksin. 
• Spor ebedi gençliğin tılsrını-

dır. 
• Vücudü güzel tutmamak ayıb 

işlemekti:. 
• Gençlikten ihtiyarlığa sağlık 

saklamalıdır. 
• Genç bir baş ancak dinç o-

oıuzlar üzerinde durabilir. 
• Göze güzel görüruneyeni gö-

nül çeJonez. 
• Her güzel şey sevilir· 
• Sporcunun kömürü şekerdir. 
• Dik otur, doğru konuş. 
• Kendini koruyan, neslini ko· 

rur. 
• Sağlam vücudda sağlam kafa. 
• Gençliğinde dik duranın ih-

tiyarlıkta beli bükülmeı. 
• özü, sözü doğru ol. 
• Güzelliğin. temeli sağlıktır. 
• Her yaşta hareket , 
• Kendine bak. 
• Gövde kafayı yaşatrr, kafa 

gövdeyi .ışletir. 
• Her yaşta spor yapanrn başı 

vücuduna yük olmaz. 
• Temiz yürek, doğru söz, gü-

zel vücud. 
• Yürü, koş, atla, güreş. Pfoek-

}eme l 
• şen ol çevik ol. 

kulüplerine rnensub gençler muayyen 
vakitte stadyumda şeref kulesi arkasın
daki dış sahaya gelıniş olacaklar ve ora
da krokideki yerlerini alacakl.cır.-lır. 

12 
_Tam saat ıs de alay b~şta Cum.. 

B 
kanlığı bandosu . oldugu halde 

bur aş dah·ı· d d ukarıdaki yürüyüşe sırası . ı ın e sta 
Y eref kulesi altındakı kapudan 
yumun Ş . . J d uma girerek pıstın sag taraftiil ta. 
sta Y .... d .d 'b ·ı eref tribünü onun e geçı res. 
kı ı e ş . . k'b k . . t ktan sonra pıstı ta ı ecıere 
ınını yap x ., 

d
. ekleri arkasından yeşı. sahay<:ı 

kule ır . . , .. . ki bayraıc merdsımı yaprnar. u-
gırece er, . . 

k
·de g'"sterilen ye:lerını alacak. 

zere kro ı v 

Jıııdır. _ Ye"'il sahada toplanan talebe ve 
13 T • • k' ) h b 

1 rnuzikanın ıştıra ıy e ep e. 
sporcu ar 

t t
'klal marşını söyliyecekler ve 

raber s ı . 
d 

,.eref kulesine çekılecek olan 
bu sıra a.., bayrağıınrzı sclamlıyaca.klardır. . . 

14 
_Bu törenden sonra D~.ıhye 

k
.
1
. C ~-ı.uriyet Halk Partısı ge-

ve ı ı ve uıı..w 

1 
ekrteri Şükrü Kaya 19 mayıs genç. 

ne s k .. b" 
r bayramını açına uzere u-

Jik ve spo .. urd için bir söylev verecek, bunu 
tun y . . d k' b" 

b
.. ..k günün milli tadhıınız e ı u. 

bu uyu . . .. . 
yük önemini ve değennı tebaruz ettır-

k 
.. re Bolu saylavı Cevad Abbas 

ıne uze . 

G
.. r]e Ankara erkek lisesinden bır ta. 
ure . S" 

b 
in söylevleri takib edecektır. oy-

le en 'k .. -

1 1 
rden sonra Ankara muzı ogretmen 

eve 1 _ ba 
okulu talebesi cumhur Başkan ıgı n-
dosunun işitirakiyle sporcular ~ş~~ı 
.. ryecekler ve bundan sonra da butün 

soy ı . b' .. 
ler kız lisesi talebesınden ır_ının 

genç A t" k' 
ifadesini tekrarhyarak Ulu ta u: e 
ebedi bağlchk andını - hep birden - ıçe-
ceklerdir. 

15 - Andtan sonra sahada yalnız 
kız talebe kalarak hep birlikte ve An,. 
kara kız lisesi beden eğitimi .~ğretm~
ni Medihanın kumandasında Jlrnnastık 

1 

gösterilerini yapacaklardır. Krz talebe- yirmi beşinci yıl do•• nu•• mu•• 
den sonra erkek talebe Ankara erkekli. 
sesi beden eğitimi öğretmeni Mahmudun B kumandasında gösteriler yapacaklar, • Numan M enemenciog'""'lunun 
bundan sonra Yüksek ziraat enstitüsü 
talebesi ile Gazi Terbiye enstitüsü be- nutku hararetle alkıslandı 
den eğitimi şubesi talebesi faaliyette L ' 
b ı kl d 

ozan, 17 (A A ) - Lozan ıu·· rk t l be · · · · b u unaca ar ır. d"" .. .. .. k l • •• . a e cemıyetı yırmı eşinci yıl-
onumunu ut amak ıçın d" b" "k b. . f 

16 - Gösterleri bitiren talebe grub- 25 .. T" . un ge< e uyu ır zıya et tertib etmişf r sene once urkiye tal b · t" · b. . . . . · Jarı kumandanlarının nezaretleri altında d 8 N e e cemıye ınm ırmcı reısı olmak bakımın a:n · uman Menemen · vl O · · f .. . • 
uha d•Ş<n• Ç<kacakla< ve giyindikten . 

1 
. . cıog u, nıversıte pro eıorlerı yabancı tal• be 

sonra kendilerine tribünlerde ayrılan cemıyet erı reısleri davetli idiler. 
yerleri işgal edeceklerdir. Talebenin Talebe cemiyeti reisi B. Ciha· 

.. .

1 

dm nutkundan sonra, B. Mene-
gosterı erden sonra spor kurumu Ankara -
bölgesi başkanlığınca hazırlanan prog. mencioğlu söz alarak Loz::ın la tahsilinden bahsederek hu al·"""m 
rama tevfikan spor müsabakalarına ve """ .. t .

1 

. bu münasebetle seki ve muhte~rem 
profesörleri arasında bulunmakla gos erı erme başlanacaktır. 

17 - Bu spor ve gençlik tezahürle. ne derece mesud olduğunu svyıe· 
rinı kültür bakanlığı namına beden eği- dikten sonra irfanını hayatında. i-
timi ve izcilik direktörü Cemal Gökdağı ki mektebe borçlu olduğunu hun-
Ankara vilayeti namına Çankaya kaza- I d b. · · · ı· · ' ar an ırısını svıçre mektebi ve 

sı kaymahmı HalUk Nihad Pepeyi ve diğerinin Büyük Şefi Atatürk'ün 
me te ı o ugunu, ve ikinci Ankara kültür direktörü Rahmı· Vidi- k b. ld w bu 

nel, Matbuattan muharrir Nasuhi Bay- büyük mektebin esaslı ve kci!..lü 
dar ve Türk spor kurumu adına da An- tedrisi kendi üzerine kuvvetle a-
kara spor bölgesi başkanı Ziya Ateşten mil olduğunu ilave etmiştir. 

Bundan sonra yeni Türkiyenin mu· 
vaffakiyetlerinden bahsederek türk ta. 

mürekkeb beş kişilik bir heyet sevk ve 
idare eyliyeceklerdir. 

18 -Yürüyüş ve anrtdaki törenle 
erkek ve kız talebenin şenliklerini mev. 
cut talimata tevfikan Vali muavin ve
~ili Halfik Nihad Pepeyinin başkanlı
g.ında Ankara kültür yar direktörü Fe. 
rıt Karsal ile törene iştirak eden orta 
lise ve meslek okullarının direktör v~ 
yar direktörleri ve beden eğitimi öğret-

menleri, spor gösterilerini de Türk Spor 
kunım~. Ankara bölgesi başkanı Ziya 
Ateş, torene aid idari işleri de Beledi-

y: Baş. müfettişi Cemil, Stadyum müdü. 
ru Kerım ve Ankara ilk tedrisat müfet· 
tişlerinden Faik Doğan, Ali Doğan, Rı. 

umer 1 are ve takib edecekler ve za T" 'd 
Anka T' · ra vı ayetı sıhhat ve içtimai muave. 
net müdürü doktor Şuayip Barını ile 

~ı;:.kullar s~.hb,at müfettişi doktor Ragıp 
un bu toren için alınması gereken 

sıhhi tedbirleri vaktinde tertib ve tan· 
zim ve idare eyliyeceklerdir. 

19 ~ Yürüyüş, Halkevi ve Ulus mey. 
d~~lanyle stadyumdaki toplanış, sc:haya 
gırış ve çıkış mcvcud krokilere göre 
·yapılacaktır. 

20 - Bu programın alakadar daire
lere gönderilmesi ve gazetelerde neşri 
tebliğ mahiyetinde olup resmi daireler 
ve hususi müesseseler bu programı a
lrnca ve gazetelerde ok yunca kendile. 
rine düşen ödevleri vaktinde yapdcak. 

lardır. 

21 - 19 mayıs 1937 çarşamba günü 
halk spor ve gençlik tezahürlerini gör
mek üzere Ankara stadyumuna davetli. 
dider. Stadyuma gelecekler nihayet sa
at 14,30 a kadar tribünlerdeki yerlerini 
mutlaka almış olmalı ve beraberlerinde 
küçük çocukları getirmemelidirler. 

Devlet büyükleriyle saylavlar ve 
kor diplomatiğe kapalı tribünde numa. 
ralı ve davetiyeli yerler ayrılmıştır. 

22 -Yürüyüş müddetince ve tören 
esnasında muzik öğretmen okuht tale
besi daima bandonun arkasrnda yer ala. 
cak ve bandonun iştirakiyle ınilli marş. 
lar söyliyeceklerdir. 

23 - Ankara radyosu 0 güıı tören 
mahallinde esaslı tertibat alacak ve tö
reni biıtün tafsiJatiyle yurdun her ta. 
rafına neşredecektir. 

24 - 19 mayıs 1937 çarşamba günü 
akşamr Ankara halkevi bu günün mana.. 
sını izah edecek mahiyette konferans
lar, temsiller ve ayrıca spor eğlenceleri 
tertib edecektir. 

25 - Bu programın tatbiki ve tö. 
renin icrasr hususlarında salfilıiy attar 

merci mevcud talimatnamesine göre An. 
kara vilayeti olup ilgililer bu işler için 
(19 mayıs spor ve gençlik bayramı An
kara vilayeti komitesi başkanlığı) sıfa. 
tiyle işbu makamla temas decekler ve 
icabında buradan emir ve direktif ala-

caklardır. 

/6tanbulda 19 mayı• bayramının 
hazırlıklar ıbitti 

İstanbul, 17 (Telefonla) - 19 ma
yıs spor ve gençlik bayrarru münasebe
tiyle yapılacak tezahürata aid bütün ha· 
zırlıklar bitmiştir. Bugün okullarda ve 
halkevlerinde son provalar gözden geçi
rilıniş ve bazrrhklann mükemmel ol· 

duğu görüJrnüştür • 

, 
}ebesinin iftiharı mucib bir şekilde ça· 
lışmalarından ve kabiliyetlerinden derin 
memnuniyetle bahsetmiş ve türk talebe
sinin adedinin artmasını temenni etmiş-
tir. ' 

Bir •aygı ve •evgi nifane•i 
B. Menemencioğlu bundan sonra, 

''- Türkler bir zate karşı muhabbet 
ve hürmetlerini izhar etmek ist~dikleri 
zaman o zatın elini öperler,, diyerek a· 
yağa kalkmış ve ihtiyar profesör B. 
Mersiyenin elini öpmüştür. 

B. Menemencioğlunun sözleri ve ha
reketi alkış tufanı ile karşılanırken pro· 
fesör B. Mersiye söz alarak dedi ki : 
"- Memleketimize karşı söyledikleri
nize teşekkür ederim. Memleketin.izin 
dost olduğu hakkındaki beyanatmrzı 
candan karşılarım.Türkiye enternasyo.
nal teahhüdlere saygrsızlığın pek çok ol
duğu bir sırada Montrö'de anlaşmanın 
bir taraflı değiştirilmeyeceğine dair 
en büyük delili vermiştir. Bu şeref 
Türkiyenin Şefine, hükümetine ve Ü· 

niversitelilerine aiddir. Montrö andlaş
masınm İsviçre topraklarında vücud 
bulmasından biz fazla mütehassisiz.,, 

Türk talebeyi takdir 
Bundan sonra profesör B. Mersiye türk 
talebesinden sitayişle bahsettikten son· 
ra, "türk !ieflerinin nasıl çalrştıklar nı 
türk milJetinin menafiini nasd müda· 
faa ettiklerini bizzat gördüm .• , Demiş ve 
türk milletinin ve ~eflerinin saadetle. 
rine kadehini kaldırmrştır. 

Bundan sonra yabancı talebe cemi
yetleri reisleri söz alarak türk talebe· 
cemiyetinin gösterdiği arkadaşlıkları 
takdir ettiler. ve türk talebe ceıniye
tine candan teşekkür eylediler. 

Talebelerimizin bu akşamki ziyafeti 
pek samimi bir hava içinde bocalariyle 

birlikte geçmiştir • 

1 KUÇUK DIŞ nA'Bt:.RLER 1 
X Varşova - Yugoslavya münaka

lat bakanı Spaho, yanında Yugoslavya 
devlet deıniryolln genel direktörü oldu· 
ğu halde Cracove'ye gelmiştir. 

X Paris, - Dış bakanı Delbos Belçi
ka hükümetinin davetini kabul ederek 
per~embe günü Brüksel'e gidecektir. 

X Kopenhag, - Drş bakanı Munş, 
Cenevre toplantısından sonra Beılini zi· 
yaret ederek umumi meseleler hakkın· 
da görüşmelerde bulunacağını teyid et-

miştir. 
X Paris - Bord nakliyat scn<likasr 

yarından itibaren liman amelesinin grev 

yapacağını ilin etmiştir. 
X Roma - İtalya kıralı ve kıraliçcsi 

Budapeşte'yi ziyaret etmek üzere yann 
hareket ede· öğleden sonra Roma'dan 

ceklerdir. 
X Gdynia, (Polonya) - Ceviz bü· 

yüklüğünde dolu ile karışık şiddetli bir 
kasırga sahili taramıştır ve büyük hasar 

yapmı~tır. 
X Valenıiya - Fransız umumi iş fe· 

derasyonu genel sekreteri Jouhaux tay· 

yare ile buraya gelmiştir. 

B. Menemeıtcioğlu 

Vindsor Diikü 
Evlenme tarihi bugün 

belli olacak 
Londra, 17 (A.A.) - Sunday Refree 

gazetesine göre Kent Dükü hemşiresi 
Vinston Çörçil ve Loyd Corc, Vindso; 
dükü ile Vallis Varfeld'in evlenmelerin
de hazır bulunacaklardır. 

Kent dükünün evlenme töreninde 
garson donör olarak hazır bulunaca.Yı 
söylenmektedir. ., 

Tours, 17 (A.A.) - Kande şatosun
da gazetecileri kabul eden B. Roçers, 
dük de Vindsor'un evlenme tarihinin 
yann saat 14.30 da kararlaşacak:.ını bil· 
dirmiştir. 

Londra konuşmaları 
hakkında bir tekzib 
Londra, 17 (A.A.) - Resmi' mah

filler, general fon Blornberg'in ingiliz 
devlet adamları ile yapmış olduğu gö
rüşmelerinin Berlin ile Londra arasın
da yakında görüşmelerde bulunmasını 
derpiş etmeğe yarıyacak mahiyette bu· 
lunduğuna dair olan haberleri tekzib 
etmektedir. 

Bu mahfiller, B. fon Blombergin 
Londıayı ziyaretinin politik vaziyet 
hakkında görüş teatisine vesile vermiş 
olduğunu söylemekte ve mumaileyhin 
görüşmelerine başka bir mana atfedil
memesi Jazımgelmekte olduğunu ilave 

etmek tcdirler. 

Londra otobüs grevinin 
üçüncü haftasr 

Londra, 17 (A.A.J - Otolılislcı· gre. 
vinin üçünciı haftası başlamıştır. Henüz 
bir hal sureti bulunacagı sanılmamak. 

tadır. 
Bütün tahminler hiHlfına olarak 

tramvay işçilerinin bu gece akdetmiş 
olduklaf ı top lanı da otolıüs işçileri gı e. 
vine yardım etmek için grev ilan etmesi 
ni umumi meclisten iı>tcmeı;e karar ve. 

rilmiştir. 

Sovyetler Birliğinin 
dış ticareti 

Moskova, 17 (A.A.) - Sovvetler 
Birliğinin 'statistiklerine nazara~ 1937 
ı;.enesinin ilk üç ayı iç\ndeıu Jış lıcd· 
reti 791.800.000 rubleyi bulmaktadır. 
Bu mikdar geçen sene aynı zamarıa aid 
rakamlara göre 54200.000 ruble fazla· 

dır. 
İhracat 335.800.000 rubleyi bulmak-

tadır. Hunun yüzde 73,3 ü manifaturn 
eşyasına, yüzde 26,7 si zırai istihsalata 

aiddir. 
İthalatın yüzde 92,6 sı endüstri mad· 

JcJerine aiddir. 
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[H i kay e J 
Hikiye mevzuu 

nasıl bulunur 
Muharrir Ferid Cevdet, yazı masa -

sının başına geçerek dolma kaleminin 
ucunu güzelce temizledi, kağıdlarını 

ıumenin üzerine yerleştirdi, cıgarasım 

tellendirdi, hayalinin bütün kanadlarını 
havalandırarak hikayesini yazmağa ha
zırlandı. Çünkü tahrir müdürünün hiç 
şakası yoktu. Yazısını tam zamanında 
yetiştiremezse ertesi günü kendi sütu
nunda rakib bir meslekdaş imzasının is
tihza ile sırıtacağına şüphe etmiyordu. 

Fakat aksi gibi Ferid Cevdetin ka
fasına ilham perisi bir türlü konmuyor 
elindeki kalem bir çeki taş ı kesilerek 
bir türlü yiirümek bilmiyordu. Zihnin
de hayal meyal beliren hikaye mevzu -
unun ilk notlarını kaydetmek üzere 
idi ki kapının çınğırağı çalındı. Bir da
kika sonra karısı şu haberi getirdi: 

- Ferid, dayın geldi, saolna aldım 
Ferid, iç sıkıntısiyle homurdandı: 
- Çok i"im var. Moruğu sen oyala. 

Benim için de evde yok deyiver. 
- Hiç olur mu? 
- Niçin olmasın? Biraz evel dışa-

rı ~ıkmış olsaydım kıyamet kopmıya -
caktı ya •.• 

- Kıyamet kopmazdı ama, pek de 
iyi bir şey olmazdı. Biliyorsun ya, bu
gün pazar yani dayının her hafta bize 
gelmeyi adet edindiği gün. 

- Bugün de beni bulaınayıversin. 
- Miras meselesini unutuyorsun 

galiba ..• 
Karısının bu sözü Ferid Cevdet'in 

aklını başına getirmiş olmalı ki hemen 
yerinden fırlıyarak dayısını ağırlama
ğa koştu. Feridin böyle telaş etmekte 
hakkı vardı. Çünkü çok titiz ve aksi bir 
adam olan dayısını gücendirmek demek 
ihtiyarın binlerce lira mirasından mah
rum kalmak demekti. 

Ferid, dayısının yarım saatten faz • 
la oturmıyacağını, kahvesini, cıgarası

nı içip şoyle bir hal, hatır sorduktan 
sonra çıkıp gideceğini zannediyordu. 
Fakat o gün her nedense ihtiyarın çe · 
nesi adamakıllı açılmıştı. işlerinin aksi 
gittiginden, sinirlerinin bozukluğundan, 
iştahının yoklugundan bahsederek ta • 
maın bir buçuk saat konuştuğu halde 
bir türlü kalkıp gitmek bilmiyor, cı -
gara üstüne cıgara yakarak oturduğu 

koltuğa her dakika biraz daha gömülü -
yordu. 

Nihayet çenesi adamakıllı yorulmuş 
olmalı ki gitmek üzere ayağa kalktı. 

Fakat tam bu sırada kapının çıngırağı 

çalındı ve hizmetçi, doktor Yekta'nın 
geldiğini müjdeledi! Ferid Cevdet, da
yısının yanında Doktora evde yok de
dirtmeyi muvafık bulmadığından onu 
da içeriye aldırttı. 

Şimdi dayısı gitmiş, Ferid doktorla 
baş başa kalmıştı. Doktorun da aksi gi
bi ogün çenesinin yayları gev~mıştı . 

Damar sertliğine, romatizmaya, vitamin 
maddelerine, radyo aktivitelerine, hu -
tasa Voronof aşısına varıncaya kadar 
doktorluğa aid bir sürü izahat verdi. 
Bu iş bittikten sonra da meslek haya -
tının güçlüklerini, şimdiye kadar ge -
çiı diği hadiseleri, çektiği sıkıntıları, 

uzun boylu anlattı. Tamam iki saat çe
nesi makine gibi durmadan işledikten 

sonra nihayet kalkıp gitmek lüzumunu 
hissetti. 

Ferid Cevdet, sokak kapısının önün 
de tam doktoru teşyi ederken şair Müm
tazla karşılaşmaz mı? Şair derhal sö -
ze başlamıştı : 

- Yahu, nerelerdesin Hiç görün
düğün yok. Birkaç defa matbaaya uğ
radım, seni bulamadım. Bugün pazardır 
her halde evinde istirahat ediyordur, de 
dim. Son edebiyat dedikoduları etra
fında biraz laf atalım diye geldim. 

Ferid Cevdet, içinden "hay gelmez 
olaydın!., diyerek arkadaşını içeriye 
aldı. Şair Mümtaz, yerine oturur otur -
maz açtı ağzını, yumdu gözünü: 

- Bu ne rezalettir monşer? Yeniler 
eskileri tanımıyor, eskiler yenileri o -
kumuyor. Aruicular hececileri yerin di
bine batırıyor, hececiler aruzculara kü
fürler savuruyor. Her edebi zümre bir 
blok teşkil etmiş, muarızlarına ateşler 
yağdırıyor. Ne oluyor? Bütün bu gü -
rültüler, patırdılar, kavgalar ne için? 
hangi şiir, hangi edebiyat içini Böyle 
kıyametler koparmağa değecek kıymet
t e kaç şiir kitabımız, kaç edebi eseri -
miz var? Bu hal, eski softaların (zad) 

kavgasını, Muallim Naci ile İbrahim 

Efendi isminde eski bir yobazın virgül 
ve nokta mücadelesini de geç ti ••• 

Ferid Cevdet'in beyni, kulağı harab 
olmuJtU. Fakat ne çare, d inlemek la -
zımdı ve dinledi de ... Hem de tamam 
iki saat! 

Şair Mümtaz gi ttizi zaman, Ferid 
Cevdet evelce bulduğu hikaye mevzuunu 
tamamen kaybetmişti. Üç müziç ve çene
baz misafirin biralay lakırdısı tepesine 
konmak üzere olan ilham perisini ür
kütüp kaçırmıştı. Başını iki elleri ara
sına alarak: 

- Yeni bir mevzu bulmak için hiç 
vaktim kalmadı. Şimdi ne yapacağım • 

Diye düşünmeğe başladı. Telefonu 
açtı, samimi arkadaşlarından muharrir 
Galib'i bulup şöylece derd yandı: 

- Allo, Galibc i ğim, ben Ferid ... 
Sabahtan beri evime saygısız misafirle
rin biri gelip biri gitti ve her biri saat
lerce çene çaldı. Hikayemi yazamadım, 

yazamıyacagım da •• Ne olursun, bugün
lük benim yerime sen bir şeyler çızıktı
rıver. 

- Falrat şimdi benim de önümde 
dünya kadar iş var. İmkam yok yapa
mam. 

- Aman etme! şimdi ben ne halt 
edeyim? 

- Bugün başına gelenleri yaz. Bun
dan ala hikaye mevzuu mu arıyorsun 

- Sahi Galibciğim, iyi aklıma ge -
tirdin. 

Ferid Cevdet, yüzü gülerek telefo
nu kapadı, ve bu hikayeyi bir solukta 
çırpıştırıp hemen matbaaya götürdü. 

AGAH İZZET 

Malatya bez fabrikası 
Malatya, (Hususi) - Beş senelik sa. 

nayi planının en mühim kısımlarınc1.m 
birini teşkil eden Malatya bez fabrika -
sının inşasına yakında başlanacaktıı. Bıı 

fabrikayı kurmak ve işletmek üzere Sü
mer Bankın iştiraki ile "Malatya bez 
ve iplik fabrikası anonim şirketi,, adiy
le bir şirket kurulmuştu. Şirket, fabri
kaya aid projeleri hazırlamıştır. Fabri
kanın bir an evvel inşasına başlanması 

alakalı makamlarca arzu edilmektedir. 
İnşaat hazırlıkları bitince fabrikanın 
temel atma törenini yapması, Malatya 
mebusu olan BaJbakanımız İsmet İnö • 
nünden rica edilecektir. Bu fabrika yal
nız Malatyada değil, Malat{ya civar • 
vilayetlerde de büyük bir iş hareketi va

ratacak, büyük bir refah getirecektir. 

Resmi Devair ve 
Müessesat için elverişli 

Kiralık Bina 
Çocuk Sarayı caddesinde posta işle

ri direktörlüğünün tahliye ettiği bina 
kiralıktır. Su ve kaloriferi vardır. Gör
mek ve görüşmek istiyenlerin Çocuk E
sirgeme Kurumu hesab işleri direktör
lüğüne müracaat etmeleri. 

Satılık Muhtelif Eşya 
Çocuk Esirgeme Kurumunun anba

rında mevcud kullanılmış ameliyat ma
sası, otoklav, muayene masası, radyo 
makinesi, terazi emaye banyo ve levabo 
teneke oyuncaklar, demir alet, şömine 
tahta sandıklar vesaire satılacaktır. 

Görmek ve görüşmek istiyenlerin he
sab i~leri direktörlüğüne müracaat et
meleri. 

Ulua tercümeler k ütüphaneainin 
13 üncü cildi 

Her münevverin okuması 
lizımgelen bir eıer 

Bilinmiyen 
Çıktı 

İnsan 

Yazan: Doktor Aleksi Kare] 
Türkçeye çeviren: Nasuhi Baydar 

Ulus Basımevinde ve büyük 
küt üphanelerde satılır. 

ULUS======================== 18 - 5 - 1937 -
( TlYırk .. EUen DostDuğu ) 

Istanbul radyosunda tertib 
edilen Elen Gecesinde ... 

lıtanbul radyoıunda bir Elen 
geceıi tertib edildiğini ve bu gece
yi arkaJQfımız Neşet Halil Atay
ın takdim ettiğini telefon haberi 
olarak yazmıştı! . ArkadQ§ımızın 
verdiği konferansı Qfağıya aynen 
koyuyoruz: 

- Geç gece saatinde kısa dahi olsa; 
sizi değerinden cok şüphe ettiğim - bu 
birkaç sözle - rahatsız edeceğim ıçııı 
affınızı dilerim. Eğer sanatkarlar ısrar 
etmesey<liler, size; B:ılkan basın birli
ğini türk n illi kom;tesi tara.ından ter -
tip edilen bu geceyi takdime bile cesa
ret ede111ez<lim. 

Güzide dostlarım benden evvela: 
konsenn tamamen yunanlı olduğunu si
ze söylemekli~ımi, sonra da, sizden bil
hassa yunan halk şarkıları ite türk hülk 
şarkıları arasında ahenk ve tahassüs i~
tirakleri bulup bulmadığınızı sormak -
lığımı istediler. 

Bir baş.:a nokta daha var! şubat a -
yın<la Atina'da toplanan Balkan basın 
birligi kongresine iştirak eden .Yuı:an, 
yugo~lav, romen ve türk gazetecılerı ve 
Atinada kendileriyle tanışmak fırsatı -
nı buldugumuz yunan devlet, ilim, sa -
nat adamları, Adriyatikten Karadeniz'e, 
Tuna'dan Çoruh'a kadar uzayan büyük 
coğrafyayı, siyasi hudud, dil, din ayrı · 
lıklarına rağmen, siyasi, tarihi, kültürel 
ekonomik bir birlik diye anlatıyorlar, 
müttefik ve dost memleketler güzide -
)erinden, müttefik ve dost memleketler 
arasındaki siyasi teşriki mesaiyi bu iş · 
tiraklerle kuvvetlendirecek eserler ve 
teşebbüsler istiyorlardı. 

Arkadaşlarımızdan biri; bugünkü 
müttefikler coğrafyası, bu coğrafya dı· 
şında kalan memleketlerden kadın - er
kek müttefik memleketler halkının yüz-
lerine, 

Bir başka arkadaşımız yemek ve iç
ki listelerine bakarak ayrılabilirler: 

Dediler. Üçüncü bir arkadaşımız şa
yanı dikkat bir işaretler ölçüsü buldu. 
Bizim coğrafyamızın içinde oturanlar 
dedi, ı 

- Başlarını yukarıya kaldırarak, dı
şındakiler iki tarafa sallıyarak hayır 
derler. Karşımızdakini biz parmakları
mızı elimizin içine ve a~agıya doğru 

açıp kapayarak çağırırız, onlar parmak
larını avuçlarının içine fakat yukarıya 
doğru kapayıp açarak! 

İştirakler şöyle bir cümle içinde top
landı: 

En ince sanat eserlerinden en kaba 
halk itiyadlarına kadar ..• 

Eğer gece yarısına yakın saatleı 
hangi türl_µsünden olursa olsun 
ciddi meseleler dinlemeğe müsaid, bil
hassa benim hazırlığımın sizi böyle bir 
yorgunluğa katlandıracak değeri olsay· 
dı; 

Huzurunuzda, türk - yunan dostlu
ğunu ve müttefik balkanlıla~ siyasi teş
riki mesaisini besliyen, ve ımparator -
luktan çok eski zamanlarda başlıyarak 
imparatorluğun türkler tarafından yı · 
kıldığı 1919 yılma kadar devam e?e~ t~
r ih iştiraklerini tekrarlamak benım ıçın 
hakiki bir bahtiyarlık olurdu. 

Bilhassa roman, hikaye, piyes, se -
naryo. tarihi tefrika hazırlıyacak ar • 
kadaşlarıma notlar vermek isterdim. 

Mesela: dört perdelik bir piyes ... 

Birinci perde: 
Bizim eski konaklara benzeyen bü • 

yük fakat yepyeni bir ev. 
Evin odalarına ailenin küçüklü bü

yüklü, yakın uzak hısımları yerleştiril
miş ve eve aid işler; evin tanzim, idare 
ve müdafaasına aid en gücü evi tesis e
den büyük hısıma bırakılmak üzere, hı
sımlar arasında kalabalıklarına ve kabi
liyetlerine göre adilane taksim edilmiş
tir. Ev içinde evin müşterek saadeti i • 
çin herkesin yapacağı bir iş, çalışacağı 
bir saha vardır. Kimse kimsenin hususi 
hayatına karışmaz, kimse aç kalmaz, 
kimse bakımsızlıktan, yoksuzluktan, 
alakasızlıktan bilhassa haksrzliktan şi
kayet etmez. 

Kimse ben bu evden çıkayım da baş
ka bir yere gidip yerleşeyim, yahud evi 
münasib bir yerinden kalın bir dıvarla 
böleyim de arkasına geçip kendi kendi
me oturayım diye düşünmez. 

Herkes bilir ki, hısımlar için huzur, 
emniyet ve refah denen şey, bir tek hı· 
smun kendi odasında, yalnız başına de· 
ğil. bütün hısımların elbirliğiyle hep 
birden temin edebilecekleri güç bap· 
rılır ve çok güç korunur şümullü bir 
ittir. 
I kinci pertle: 

Evi tesis ve idare eden büyük hııım
da, devamlı çalışmanın ve fazla refahın 
ecbeb olduğu bir yorgunluk ve dikkat -
sizlik vardır. Hısımlar üzerindeki kont· 
rolunu biru gevşetmit. iıtiyerek, i ste • 
miyerek onları biraz kendi hallerine hı· 

Arkadaşımız Neşet Halil Atay 
ın verdiği güzel bir konferans 
rakmıştır. Ev içinde intizam pek bo -
zulmuş olmamakla beraber, ortada müş
terek refahı tahakkuk ettiren eski toplu 
çalışmanın devam ettiğine delalet eden 
işarl!tler pek zayıftır. Bilhassa evin ~i 
mal • iizgar ve cereyanlarına acık taraf· 
larmda ..• 

Ya baskın bir kıs olursa!. 
Fakat kimse düşündüğü ve hissetti -

ği tehlikeyi açıkça söyliyemez. Evin 
parlak mazisinin kalblerde temin etti -
ği yüksek emniyet, bu türlü teh.ike şüp· 
helerini konuşmak isteyen dudakları 
büzer, kurutur. 

Üçüncü perde: 
Büyük kış, kıştan korkmıyan ve 

korkmadıgı için kış hazırlıklarını vak
tinde ve İcab ettiği gibi yapmıyan ev 
halkını, bilhassa evin şimal rüzgarları
na açık taraflarında oturan hısımları 

ansızın bastırmıştır. Ev içinde soğuk
tan donmamak için lüzumlu eşyayı 
yakmaktan, açlıktan ölmemek için de 
bitişik yakın hısımların eğer tesadü
fen biriktirilmiş de yenmemiş bir şey
leri varsa bunları yağma etmekten baş
ka çare yoktur. 

Felaketlere uğrayan evin içinde ar
tık kimse oda komşulariyle aralarında
ki yakın hısımlık münasebetlerini, yıl
lardanberi bir arada geçirilen tatlı re
fah günlerini düşünmez. Geçen hak
tan bahsetmez. Kimse hasta, aç, sefil 
ve muztarib hısımlar için tedbirler a
ramaz. 

Evin idaresinden mesul büyük hısım 
boş yere evde intizamın iadesine calı
şır. Fakat ne açlıktan biribirine sal
dıran hısımlar arasındaki yağmalara 
mani olabilir, ne de bu yağmadan ko-
runmak için kendisine iltica eden has
ta, zayıf, aç ve müdafaasız hısımlara 

bizzat kendisi yardım edebilir. 
Perdenin son kısımlarında, kışın 

bittigi ve yağmurlu bir ilkbahar gü
nünde biribirlerine dargın hısımların 

ellerinde kalan derme çatma malzeme 
ile odalarını, dairelerini biribirlerinden 
ayırmağa çalıştıkları, kendi emniyetle
ri için tek başlarına tedbirler aradıkla
rı bu yüzden de zaman zaman biribir
leriyle kavga ettikleri görülür. 

Dördüncü perde : 
Kavgalar bitmiş bütün hısımlar av 

nı çatı altında, biribirlerinden tarla çit
lerine benzer duvarlar ile ayırdıkları 
dairelerinin içine çekilmişlerdir. Her
kes komşusundan zayıf ve mukavemeti 
çok şüpheli bir çi t ile ayırdığı dairesi 
içinde yeni bir hısımlar baskınına uğ· 
ramamak için müdafaa tertibatı almak 
fırsat buldukça da, binbir kavgadan ar 
ta kalan dairesini tamir etmekle meş 
guldür. 

Artık kimse müşterek refahı, mii .. 
rek emniyeti hele bakımsız bir tek ça
tıdan ibaret kalan eski konağı düşün
miyor. 

Fakat eğer bakılmazsa bir gün, al-
tına sığınmış dost dargın ne kadar hı 
sım derme-crıtma duvarla biribirinden 
ayr;lmış ne ·kadar oda ve daire varu 
hepsini kendisiyle beraber toprağa ka 

dar indirmek suretiyle bu çatı da çö
kebilir. 

Büyük hısanın en büyüğünün ıöy• 
lediği bu söze başta yunanlılar olmak 
üzere bütün hısımların Balkan antan• 
tına iştirak suretiyle verdikleri parlak 
cevabı siz de bilirsiniz. 

Şimdi çatı, biraz sonra kim bilir 
belki konak da tamir edilir. 

Atinada antant konseyinin toplantı
sı münasebetiyle söylediği nutuklar· 
dan birinde muhterem general Metak
sas; 

- Antant mazideki mücadelelerin
den zarar görmüş milletlerin saadet 
idealine istinad ediyor. Bizim en bü· 
yük emelimiz; milletlerimizin hakikt 
refahının yegane garantilerini teşkil e
den karşılıklı hürmet ve tam müsavat 
üzerine müesses sulh; Balkan memle-
ketleri arasında itimadlı bir iş birlıı:ı 
ile idame edilebilecektir, 

Demiş; yugoslav Başvekili muhte
rem Stoyadinoviç de bu nutka, 

- Balkanlarda hata devresi sona 
erdi. Manasız rekabetlerin akamete 
mahkfım mücadelelerinde yıpranmıı 
bir halde biribirleriyle çarpışan kuv· 
vetler bugün anlaşmıı, ve biribirlerini 
tamamlar şekilde toplanmış bir halde
dirler. Bugün bu kuvvetler daha çok 
asil, yeni hedeflere sulha ve Balkan 
milletlerinin refahına doğru ilerliyor
lar. 

Diye cevab vermişti. 
İşte güzidelerimize üzerinde roman, 

hikaye, piyes, senaryo, tarihi tefrika 
için çalışabilecek sıyasal, sosyal, eko
nomik, kültürel, bir sürü unsur dahal 

Yukarda size taslağını arzettiğim 
piyesin birinci perdesi ile imparator· 
luğun teşekkülü, ikinci perdesiyle 18 • 
inci asır ortalarına kadar imparatorluk 
tarihi, üçüncü perde de, imparatorluk 
topraklarında Türkiye dahil milli ve 
müstakil devJetlerin teşekkülü, dördün
cü perdede de yunan - türk dostluğu 
ve Balkan antantı ile başlıyan büyük 
yeni devir izah edilemez mi?. Fakat 
insafsızlık yaptığımı hinediyorum. 
Sözü, sözü değil sırayı size dostlarımı
zın yüksek musiki kültürünü tanıtma 
işini Üzerlerine alan güzide yunanlı 
sanatkarlara bırakmak lazım. 

Size iyi geceler, sanatkarlara ve 
müşterek saadet idealinde d08t yunan 
milletine muvaffakıyetler dilerim. 

Lord Snovden'in külleri 
havaya serpilecek 

Londra, 17 (A.A.) - ·Gelecek cu
martesi günü Lord Snovden'in külleri. 
kendi doğduğu ve Lord olduğu vakit 
ismini taşıdığı lckornsham topraklan 
üzerinde havaya serpilecektir. Bu me
rasimde metodist kilisenin koro he
} etleri te;; nni ede:e!derdir. Merasim
den sonra küçük kilisede bir ayini ru
hani yapılacaktır. 

1 
Baş pehlivan secme müsabakaları 1 ..... 

Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından tertib edile~k ~ymn 21, 22, 23 !:! 
günleri atadyomda yapılacak olan Türkiye. bat pehlı~~n mu~~arına kayı~erdir• 
melesi devam ebnektedir. En meıhur pehlıvanlar aıureıe ıttirak edece 
Reemimiz eski güreılerden birini göstermektedir. 



I LAN 

Neden 
'Aspirin 

Manisa 
birlik 

şehri elektrik tesisah 
encijmeni reisliğinden: 

Ağaç direk satın alınac:.ıJ tır 
Aşağıda şerait ve evsafı yazuJ.uır 

Seraiti f enni,re: 
1 Manisa şehrinde yeniden yapılacak umumi elektrik tesi-

t dan Yalnız santral kısmı Nafıa Vekaletinden tasdikli proje, 

? 
ıa ın · k ·f bcd l" ·1 k plan ve keşifnameleri mucibince (37825) lıra eşı e ı ı e a-
alı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. . 

p 2 _ Bu işe ait şartname ve evrak §Unlardır. A - ~ksıltme ~r~
. e buna merbut hususı ve fenni şartname, tesısat proıesı, 

Çünkü ASPİRİN se~eler·I 
denberi her türlü sogukal·, 

gınlıklarına ve ağrılara karşı 
tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

isbat etmiştir. 
A S p İ R İ N in tesirinden 

ı: marka· 
emin olmak için lütfen sAt"tl 

sına dikkat ediniz. 

• 
namesı v . 
B • Mukavele projesi. C • Pilin ve pro1eler. . . . 

İstekliler bu evrakı 190 kuruş bedel mukabılınde (Manısa şeh
ri elektrik tesisatı birlik encümeni) reisliğinden ahr~ar... .. 

3 _ Eksiltme 21-6-937 tarihine rastlıyan pazar!esı g"!n.u saat 
l6 da Manisa hükümet konağında (Vilayet Umumı meclısı salo-
unda) toplanacak olan birlik encümenince yapılaca~ır. 

n 4 _ Eksiltmeye girebilmek için ist~klil~rin 2_837 lıra ~uvakkat 
teminat vermesi ve bundan başka aşagıdakı vesıkaları haız olup 
getirmesi lazımdır. _ . . 

A _ Nafıa Vek5letinden alınmış elektrik tesisatı muteahhıtlı-
ği vesikası 

B _ 937 yılma ait ticaret odası vesikası. 
5 _ Eksiltmeye gireceklerin bizzat mühendis olması veya b.un

lardan birinin fenni mesuliyeti altınd~ işin ya~~lacağı . ve;_ tesısat 
'"ddetince işi basında bulundurulacagını teahhut etmesı lazımdır. 

mu 6 _ Teklif mektupları yukarda 3 üncü maddede y~zıh sa~tten 
bir saat evveline kadar Manisa hükiimet konağı meclısı umu'?1~ sa
lonunda müteşekkil elektrik birliği reisliğine makb~z mukabı!~nd.7 
verilecektir. Posta ile gönderilecek mel tupların nıhayet 3 uncu 
maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfm mühü; mu
mu ile iyice kapatılmış bulunması şarttır. Postada olacak gecıkme-

R, ler kabul edilmez. (1190) 1-2053 

Nafia Vekaleti 

Basvekalet istatistik genel dire k 
Samsun su işleri sek~izinci 

şühe mühendisliğinden: ~ 
tÖrlütfü eksiltme ve ihale n 

k:omisyonundan: .. 
k 1 n iş genel nufua 

1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çı .. arı a 1 baflık v e 
sayırnı neticelerini gösteren fransızca ve turkçe yazıdı 
,.. . · baskısı ır. 
Utun tertibi kamilen yeknesak 20 cılt eserın hm" olunan 20 
. 2 - Beheri 16 sahife üzerinden 140 forına t: 1~ormaıı 35 1 i-

cııt eserin her birinden iki,er bin adet baıdaca tır. liralık mu 
radan 4900 lira baskı bedeli tahmin olunmuştur. 368 . 

\rakkat teminat verilmesi lazımdır. .. .. b günü saa 
3 - Eksiltme 1937 haziranının 3. uncu perşe;; e. onda açı 

14.30 da umum müdürlük binasında toplanacak oınısy. r -. e v 
l~caktır. Açılmadan bir saat evvel zarfların komisyon reıs ıgın 

t 
-
e• 

rııınes. 1 A d 
Bu ı b:;~~dır~artname ve nümune komsiyon katipliğinden iste 

. 
~ilir. ( 1083) 1-1918 

Mezbaha pazarlık il~n 
. "li BeJeclivesuaden Karadenız Ereg ' i . . . ·nce (14899) lira 44 kuruş .• bedel 

Musaddak pro1esı muc.ıbı k .ltmeye konulan ve şeraıtı Cum 
keş~Oi ve kapalı zarf usul.ıyle .~Ası edilmiş olan Karadeniz .Ereği. 
hurıyet v~ Ulus gazetelerıylc 1 an. '"ddeti içinde talıb çık 
belediyesi mezbaha inşaatına e.k~ıltme :;:~ay müddetle pazarlığa 
~adığınd;:.n 5.5-937 tarihinden ıtıbar~n 937 tarihine rastlayan cu
~rakı1?11 tır. Paa7.rhkla ihalesi ~ hazı~n encümeninde yapılacağ 
·/rtesı günü saat 12 de Ereğh bele ıye 1-2102 

-
i 
. 

ı 

~an olunur. ((22~6:99~)~-------::-:--::::-~;:~~ :_ . r ..,. den· 
Ankara Beledi,re Reıs ıgın .. . · . 

J 0 65 numaralı dukün 

1 
1 - Halde 7, 9, 13, 30, 32, 36, 37, 38,_ 52~-alı dükkin ~~ mez· 

arla Samanpazarı caddesinde (1) harıta 
4937 

tarihinden ıuba:_ı"en 
~hada paçahane ile kahve ve lokanta 1 . de istekli çıkmadıgın· 
ırer sene için açık arttırmaya çıkarılmış ıse . . 

dan arttı~ (10) giln müddetle uzatılııı:'ftır ci·ı ·ş şartnamelerULI 
.. 2 - Bu dükkanların ayrı ayrı tanzı'": ~stıi;;~ıer her gün he • 

tormek ve her biri hakkında izahat alm~ . 
•ap işleri direktörlüg· üne müracaat edebılırle1~·. 01 7 5 nisbetinde 

· '--de ının -ıc • k1 3 - İstekli olanlar muhammen kıra uı:; esı·ne verece er 
t · '--1 d ·ye vezn · eınınat paralarını ihaleden evvel uı:; e 1 •• _ .. cu··ıneııe verınıt 
\> ·1 --"'--"'•rıDl ~ ınukabilinde alacakları makbuz ı ~ 
olacaklardır. belediye encüme· 
. 4 - İhale 18-5-937 salı günü saat 10 buç~~~: _ 

..!!!,nde yapılacaktır. (1181) 1-

Kütahya Cumhuriyet 
Müddeiumumiliğinde~ru 

B 1 d . . .ki . d·-ce düz barınandan m A 100 e e ıyece kabul edılen ı ncı ... ~ . -anıi 350 asgarı .. 
ekmekten beheri 960 gram olmak ve ye~ıye. etine kadar Ku : 
adet olmak üzere 1-6-937 den ikin~i teşrın nıha~1•5_937 de ihalesı 
tabya cezaevinin altı aylık ekmeğı ~-S-!37 de; konulmuştu.r. İs 
Y.apıtması için 21 gün müddetle alenı muzaye e e~~asaka tomısy°:" 
tıyenler teminat akçeleriyle yevmi muayyend . zamanda cezaevı 
nu riyasetine ve şeraiti öğrenmek istiyenler saır ı-2030 · 
lllüdüriytine müracaatları lifin olunur. (1175) --İnhisarlar Umum Müdürlüğünden : 

e ve tablo şemasına 
I - İdaremizin Çamaltı tuzlasında şartnam .. işi kapalı zarf 

Uygun olmak üzere yeni bir elektrik santralı tesısı 
llsuliyle eksiltmeye konulmuştur. . _ h lde muhammen be· 

il - Bu tesisatın montajı da dahıl oldugu a 
deli sif İzmir 93000 liradır. al .. nü saat 15 de 

111 - Eksiltme I.vı.1937 tarihine .rastla.ra:ı 8 kıo~syonunda ya
kabataşta levazım ve mübayaat şubesındekı a ım 
l>tlacaktır. 

IV - Muvakkat teminat 6150 liradır. h" arlar levazım ve 
b·ı· d tn ıs V - Şartnameler 490 kuruş muka ı ın e .. d .. Iüklerinden alına-

lllübayaat şubesinden, Ankara ve İzmir Başmu ur 
bilir. k tta bir gazojen 

VI - İsteklilerin fenni şartnamede ya.zıh ta a ve şartnameye 
tesisatı yapmış olduklarına dair resmi _vesı~aların.ı terini tetkik e· 
Urgun olmak üzere ihzar olunmuş fennı teklıf ~roJe eline kadar in. 
d!lmek üzere eksiltme gününden evel en az 14.gun e! akasaya gire· 
hısarlar tuz fen şubesi müdürlüğüne verrnelerı v

1
e. munkadar verilen 

l»ı k · · A •• eve ıne ı me ıçın dahi münakasadan azamı 2 gun b d n vesika atma-
tekliflerin muvafık bulunduğuna dair mezkur şu e e 
ları lazımdır. k uni ve VI cı 

VII - Mühürlü teklif mektubunu ve ayrıca . a~ akçesini ih
~addede yazılı diğer vesikalarını ve muvakk~t .~e~asaat 14 de ka· 
tıva ede<:ek olan kapalı zarflar en geç ihale . .g1;1n.u t makbuz mukabi· 
~ar yukarıda adı geçen alım komisyonu reıslıgıne 

51 lınde verilmis olmalıdır. (1630) 1-12 

' 
Kapalı Zarf Usuliyle Eksi tme İlanı 

ı _ Çarşamba ovasının kurutulması ameliyatından olmak ü~e
re Abdal ırmağının ıslahı için projesine göre yap~ırılacak ameh • 
yat ve inşaatın yapılması kapalı zarf uıuliyle eksıltmeye . ~onul
mut ise de talip zuhur etmediğinden yeniden 26-4-937 tarıhınden 
·tibaren bir ay müddetle ve aynı usul ile eksiltmehye çı~rılmıştrr. 1 

2 _ Keşif bedeli 32421 lira 32 kuruştur. Bu infaat içın mevcut 
evrak fUnlardır. 

A - Ameliyat ve intut resimleri. 
B - Ketif ve hulasai keşif cedvelleri. 
c _ Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
D - Hususi prtnamei fenni .. 
3 _ İkinci ma~dede yazılı evrak 162 kurut ~uka~ılı~d~ Sam

sun su itleri 8 incı !ube m.ühendisliğinden tedank edı.lebıl.ır. 
4 _ Eklltıneye gırmek ıçin Nafıa Vekaletinden bu ı~lerı yapa • 

bileceğine dair. 937 senesine ait ehliyet vesikasına malak olmaları 

k 
h 

Jizımdır. .. ·· 15 
5 - Eksiltme 27-5-937 tarihine müsadif perşembe gunu saat 

de Samsunda su işleri 8 inci şube mühendisliği binasında toplana
cak eksiltme komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

Talipler ihale saatından bir saat evveline kadar 2490 numaralı 
anunun hükümlerine göre usulüne tevfikan hazırlanmış ve mü • 
ürlenmiş olan zarflarını su işleri şube mühendisliğine makbuz 

mukabilinde vermiş bulunmalıdırlar. 

1 
Bu saatten sonra gelen teklifler kabul edilmez postaca vaki o

acak tehirler nazarı itibara alınmaz. 
6 - Bu ameliyatın muvakkat teminatı 2431 lira 50 kuruftur. 

d 
7 - İti üzerine alan müteahhit yüksek Vekaletçe ihalenin taı

ik olduğu kendisine yazı ile tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 
ün içinde muvakkat teminatını kati teminata iblağ ve aynı za • 

manda müddeti içinde mukaveleyi noterlikten tescile mecburdur. 
g 

(1165) 1-2013 ----- - - -----
İçme Suyu Tesisatı Münakasası 

Kars Vilayetinden: 
fe 

21688 lira 97 kuruş bedeli keşifli Kagızmana 4 kilometre mcaa· 
deki pınardan font borularla isale ve tevzi edilecek içme suyu 
,aat münakasa müddeti 12-5-937 gününden itibaren 10 gün müd· 

etle pazarlığa konulmuştur. 
in 
d 

1 - Pazarlık 22-5-937 cumartesi günü saat 10 da Kars •iliyeti 
encümenince yapılacaktır. 

y 
2 - İn,aat bir kül halinde münabaaya konulduğu gibi infaat 

erinde boru ve malzeme teslimi ve boru keşif imalat icraaı işlerin· 
e ayrıca mevkii münak~.sadadır. He~ ~ç pkka yapılacak tek~~ ka· 
ul edilecektir. Yalnız l>u şıkların ıntıhab hususunda encumen 
uhtar kalacaktr. 

d 
b 
m 

lu 
ke 

3 - İnşaatın heyeti umumiyesinin ke•fi 21685 lira 97 ~w:'1' .°: 
p teminatı 1626 lira 4 ı kuruştur. Boru ve malzeme tealımı ışı 
~fi 8013 lira 9 kuruş olup te~inatı. ~~ lira ~ kurutt~ır. 
4 _ Boru keşfi ve imalatın ıcruı lfının keff1 12772 lira l ku-

ru ş olup teminatı 95 lira 97. ~ruş~1ır. . . . .. 
5 _ İnşaatın istinat eltığı keşıf tahlılı fıat planları munakasa 

ve fenni şartname bayındır~r~. i~~=~·i genel .fartna~esi 100 kuruı 
ukabilinde Ip 1 ·s Nafıa miıd.urlugunden ve.rılecek~ır. m 

6 _ İstekli olanların teklıf mektupları ıle temınat makbuzla
ehliyet vesikalarını ve Ticaret odası kayıt varakalarını mühür

n~arfa koyarak yukarda yazılı ~~tten bir saat .evveline. kadar 
ümen reisliğirı'" makbuz mukabılınde vennelerı ve teklıf mek

clarının da b ..A i nşaat evrakını okuyup kabul ettiklerini yaz-

rı 

lü 
en 
tu ~arı lazımdır. (2775) 1-2154 rna 

D evlet Demiryolları Avrupa hattı 9 uncu 

·ı 
İşletme Müdürlüğünden: 

22 mayıs 1937 \arihinden itibaren gerek Avrupa sürat katarla-

riy } T k a katarları ve gerek İstanbul • Küçük Çekmece arası 
e ra Y · ha k t d 1 · ·· · 1 b nliyo katarları yeni vaktı re e ce ve ıne gı°r7 ~ ~'.11J'C:.. ?[ ba 

lıy 
lik 

acaklardır. Bu katarların k~lkırş· vle dvartışf~'~t erınde ı egıtı -
ler hakkında istasyonlard~.kı a tf er e a ~ı~t ~ar ır. .. 

da 

Banliyo katarlarının seyru h:reket saatlerını gosteren cep cuz-
nları gişelerde satılır. (2194) l-2153 

Si vas İli Bayındırlık Direktörlüğünden: 
· t si ünü saat 12 de Sivas vilayet daimi encüme-

nin 
ya 
ren 

25-~·937 c~.~ar: .. z~re 22476 lira 70 kuruş kefif bedelli Sivasta 
de ihale~· 1 ~e·n~aatı kapalı zarf usuliyle 24.4.1937 den itiba-
pılacak va 1 ;vı 1 konulmuştur. Eksiltme şartnamesi ve buna 

tekrar eksı tmere air evrakı vilayet encümeninde her za-
mü 
ma 
rin 

tefer~~ 'k~ş~f proje ~~ : teminat 1857 lira 53 kuruştur. lstektile· 
n göruleb~lır: Muv~ a östermeleri ve bir teahhüdde en az 
müteahhıdh.k vesıkası ıenzer inşaati iyi bir surette yapmıt 1 

15.000 liralı~ bına ~e b~n:i şarttır. İstekliler tekJif mektu.~ları~ 1 

olduklarını ısbat .ey .~~~ e t 11 e kadar vilayet daimi encumenı-
25-5-93 7 cumartesı gunu saa) 1-1984 
ne vermeleri lazımdır. (2402 

~ .. 
1 - Alınacak direk miktarı, 
a) 140 adet dip kalınlığı 18 cm uç kalrnlığı 14 cm 
b) 20 adet dip kalınlığı 30 cm uç kalınlıgı 20 cm 
c) 40 adet dip kalınlığı 24 cm uç kalınlığı 18 cm 

2 - Yukarda yazılı ceman 200 adet direk uzunluk
ları asgari sekizer metredir. 

3 - Bu direkler düzgün ve büyük budaksız olma
lıdır. 

4 - Teslim müddeti: azami bir buçuk ay 
5 - Tediye §eraiti: direklerin şeraiti fenniyesine 

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

lektrik türk anonim §İrketi müdürlüğüne gönderilmesi 
1-2133 

Ankara niimune hasta
hanesi haştabibliğinden: 
H.asAtaı:ıenin 937 .mali sen~si i.htiyacı olan aşağıda cins, mikdar, 

tahmını fıat ve eksıltme şekıllerıyle muvakkat teminatları yazılı 44 
kalem erzak ve saire 15-mayıs-937 tarihinden 31-mayıs-937 tarihine 
kadar onbeş glin müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

Şartnameler Ankarada Nümunc hastanesi baştabipliğinden ve 
fstanbulda Sıhhat ve İçtimai .Muavenet Müdürlüğünde gonilebilir. 

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 almamıyacağından bunları vermek istiyenler ihale gü -
nünden evvel hastaneye müracaat ederek teminatlarını Maliye Ve
kaleti veznesine yatıracaklardır. 
Tahmin edi- Muvakkt 
len fiat teminat Cinsi Eksiltmenin s.ekli 
Lira K. Kilo t.ira K. 
6662 50 65000 500 Birinci nevi has ekmek K palı 

zarf usulile 
712 50 

13300 

700 
3600 
6600 
4590 
320 

2800 
2475 

65 
260 
120 
36 

800 
270 
150 
500 
90 

200 
900 

1800 
4400 
275 

1280 
2400 
460 
240 
80 

350 
250 
300 

10 
300 
600 
312 50 
900 
100 
200 
240 
125 
560 
550 

23200 

84083 50 

5000 
38000 

2000 
4000 

44000 
27000 
1000 

10000 
5500 
500 

2000 
1000 
300 

1000 
1000 
5~ 

2000 
300 

2ü00 
2500 

30000 
~ıooo 

1000 
16000 

4000 
23000 

8000 
400 

5000 
2000 
4000 
200 

3000 
4000 
2500 
6000 
1000 
1000 
4000 
2500 
800 
500 
800 ton 

54 Francala 
~97 50 Koyun eti 

52 
270 
495 
344 
24 

210 
185 

5 

19 
9 

50 Kuzu eti 
Sade yağ 
Siıt 

25 Yogurt 
Kesme şeker 
Toz şeker 

65 Sabun 
Birınci nevi un 

50 Kuru iasulya 
Nohut 

2 70 
60 

Mercımek 
Kuru karysı 
Makarna 
Şehrıye 

20 25 
11 ,25 
J7 50 Pirinç unu 

Nışasta 
Çamas.ır ıodası 
Benzin 

7 
ıs so 
67 so 

J35 
330 
20 65 
96 

Tuz 
Pirinç 
Kuru üzüm 
Patates 
Tavuk adet 180 

34 
18 
6 

26 
18 
22 

SO Yumurta ,, 
Limon ,, 
Salça 

25 Kuru soğan 
75 Semiz otu 
50 Ispanak 
75 Havuç 

22 
45 

50 Kabak 

23 so 
67 50 
7 50 

15 
18 
9 40 

42 
41 25 

1740 

Patlıcan 

Domates 
Taze fasulya 
Taze bakla 
Taze bamy2 
Prasa 
Lahna 
Zeytin yağı 
Kuru bamya 
Kok kömürü 

YekCın ••• (1215) 

PEK YAKINDA 

> 
Kapalı 

zarf usulile 
> 

Açık eksiltme 
K. zarf usulile 
Açık eksiltme 

> > 
> > 
> > 
> > 

> > 
> > 
> > 
> > 
> > 
> > 
> > 
> > 
> > 
> > 
> > 
> > 
> > 
> > 
> > 
> > 
> > 
> > 
> > 
> > 

zz > > 
> > 
, > 
> > 
> > 
> > 
> > 
> > 
> > 
> > 
> > 
, > 

K zarf usutile 

1-2109 

Türk İnkilabında Terakki Hamleleri 

il 

KUrU.Jt" ouuu-. 
( .&ılraal :; 
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p ILCO radvolarını bizden aravın Halil Nacı Anafartalar Caddeıl 
No: 111 Telefon. ız30 

1 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Sabnalma 

Komisvonu nan1arı ______________ ..... 
100 TON MUTAHHAR AVRUPA PAMUÖU 

Tahmin edilen bedeli (55000) lira olan yukarda mikdarr ve cinai 
yazxlI malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satxn alma ko
misyonunca 21 - mayıs - 1937 cuma günü saat 14 te pazarlık ile iha
le edilecektir. Şartname 2 lira 75 kuruş mukabilinde kıomisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (4000) lira ve 2490 nu -
maralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkO.r gün ve sa-
atte komisyona müracaatlarr. (1153) 1-2062 

Milli Müdafaa Vekaleti SatınaJma 

Ko~isyonu 1Ianlan 
·---------------- ---------------~· 

İLAN 
1 - 374 kalem elektrik malzemesi kapalı zarfla eksiltmeye kon· 

muştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 32.500 lira olup ilk teminat parası 
2437 !ira 50 kuruştur. 

3 ·- thalesi 21 mayıs 937 cuma günü saat 15 dedir. 
4 - Şartnamesini almak istiyenler 165 kuruş mukabilinde M. 

V. Satın alma komisyonundan alabilirler. (Muhabere ile şartname 
gönderilemez.) 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 saydı kanunun 2, 3 üncü mad
delerinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale günü en geç bir 
saat cveline kadar teminat ve teklif mektuplarını M. M. V. satın al-
ma komisyonuna vermeleri. (790) 1-1393 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma 
Komil'lyomı tlanlan 

İLAN 
İdareleri İstanbul levazım amirliğine bağlı müessesat için yU. 

bin kilo süt ve yüz bin kilo yoğurt 31 - Mayıs _ 937 pazartesi günü 
saat 15 de tophanede satmalma komisyonunda kapalı zarfla ek
siltmesi yapılacaktrr. Südün tahmin bedeli 11250 liradır. İlk te.. 
minatı 843 lira 75 kuruştur. Yoğurdun tahmin bedeli 15000 liradır. 
İlk teminatı 1125 liradır. Şartnamesi İstanbulda tophanede satın.. 
alma komisyonunda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile 
beraber teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel komisyo. 
na vermeleri. (1206) 1 - 2082 

İLAN 
1 - Çorlu kor birlikleri ihtiyacı için kapalı zarfla 88 ton ben

zin alınacaktır. 
2 - Münakasası 21. mayıs. 1937 cuma günü saat 16 da Çorluda 

kor satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Evsaf ve şartnamesi İstanbul ve Ankara Levazım amirlik· 

leri satın alma komisyonlarında ve Çorluda kor satınalma komis
yonunda görülebilir. 

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

İLAN 
1 - Ankara garnizonunda

ki hastahaneler ihtiyacı ıçın 

10000 kilo tavuğun 2.6.937 çar· 
şamba günü saat on beşte kapa.. 
1ı zarfla eksiltmesi yap ılacak
tır. 

2 - Tavuğun tutarı 5500 li
ra olup muvakkat teminatı 412 
lira 50 kıınıstur. Şartnamesi ko, 

misyonda parasız göriiJür. 
3 - İsteklilerin kanunun 2 

3 üncü madelerindeki vesika ve 
teminat makbuzlarım havi tek
lif mektublarınr ihale saatinden 
bir saat evveline kadar levazım 
amirliği satın alma komisyo
nuna vermeleri. (1209) 

1-2098 

~------------------------,------------
~ayıııdır Belediyesinden: 
Belediyemiz elektrik motorunun 937 mali yılı mazot ve maki

ne yağı ihtiyacı kapalı zarf usulile 25-5-937 gününden 15-6-937 gü
nüne kadar yirmi gün müddetle eksiltmeye çıkarılmıştır. Talip 
olanların münakasa şartlarım görmek üzere belediyemize müraca-
atları ilan 'olunu r. (1254) 1-2152 

Bursa t:eza Evi Direk.törlüiünden: 
'-

Bursa cezaevinin 937 senesi haziran iptidasından 938 senesi 
mayıs sonuna kadar bir senelik ekmeği aşağıdaki şartlar dairesin
de eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 - İtan müddr.ti 6-5-937 tarihinden 26-5-937 tarihine kadar de
vam edip 26. 5. 937 çarş1mba günü saat 16 da kapalı zarf usuliyle 
Müddei umumilik dairesinde ihalesi yapılacaktır. 

2 - Ekmeğin beheri 960 gram itibariyle her gün en az 300 ve 
en çok 900 ekmek tcslimedecektir. 

3 - Ekmek belediyenin piyasaya çıkardığı ikinci nevi ekmek 
olacak ve safi buğday olup içinde başka madde bulunmıyacak ve 
iyi pişmiş olacaktır. 

4 - Ekmek her gün sabahları saat 9 da teslim edilecektir. 
5 - Eksiltmeye iştirak edecek alıcıların hali hazır rayiç üze -

rinden tahmin edilen bedelin yüzde yedi buçuğu olan 2430 liralık 
muvakkat teminat olarak banka mektubu ve yahut paranın depozit 
olarak malsandığrna yatırıldığına dair makbuz ibraz etmesi lazımdır 

6 - Alıcı olanlar ayrı bir zarf içinde teminat mektup veya 
makbuz olduğu halde diğer bir zarf içinde olarak teklif mektupla
rını 26-5-937 çarşamba günü saat 16 ya kadar Müddei umumilik da
iresinde toplanacak komisyona vermeleri lazmıdır. Bu müddet geç
tikten sonra teklif kabul edilmez. 

7 - Bu hususa ait masraf ve ilan ücretleri müşteriye aittir. 
8 - Daha ziyade malUmat almak istiyenlerin bu işe ait şartna

mesini de almak üzere Cezaevi Direktörlüğüne müracaat etmeleri 
ilan olunur. (1202) 1-2070 

TÜRK HAVA KURUMU 

PiYANGO SU BüYül( 
2. ci keşide 11 - Haziran - 1937 dedir. 

Büvük ikramiye 
40.000 Liradır 

Bundan başka: 15.000, 12.000, 10,000 liralık ikrami
yelerle (20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat var. 
dır. 

Ayrrca: (3.000) liradan başhyarak (20) liraya ka
dar büyük ve küçük birçok ikramiyelerle amortileri 
havi olan bu zengin plandan istifade etmek için bir 
bilet almaktan çekinmeyiniz •.• 

Saçları 
döküleni.er 

-KOMO JEN KANZU K 

Saç Eksiri 
Saçların dökülmesine ve ke· 

peklenmesine mani olur. Komo
jen saçların ki>klerini kuvvetlen
dirir ve besler. Komojen saçla· 
nn gıdasıdır. Tabii renklerini 
bozmaz. Hafif bir rayihası vardır 
Kom.ojen kanzuk saç eksiri ma
rında buiunur. 

Doktor - Bakteriyoloğ 

Salah Demirel 
Dahili, sari haitahklar, 

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

Muayene saatleri: 12-14 16-19 

Satılık Hane 
Yeni§ehirde İnkılab sokağın

da beş odalr 13 N. hane satılık
tır. İstiyenler içindekilere mü
racaat edebilirler. 

Telefon No. 3231 1-2126 

Kiralık Daire 
Beş oda, iki salon, bir hol 
Yenişehir Düzenli sokağı Zi

raat Bankası memurlar apartı
manları arkası No. 10. içincLki· 
lere müracaat. Telefon: 2676. 

ANKARA BİRİNCİ SULH 
HUKUK HAKİMLİÖİNDEN: 

Ankara Askeri Fabrikalar 
büdce şubesinde müstahdem 
/.~i'ye: 

Askeri fabrikalar vekili 
avukat Emin Halim Ergun 
tarafından aleyhinize açılan 
78 lira alacak davasından do
layı ikametgahımzın meçhuli
yetine mebni ilanen davetiye 
ve gıyap kararı tebliği su
retiyle yapılan duruşma sonun • 
da 2340 kuruşun mahkeme mas -
rafı ve % 10 ücreti vekaletle Lir
likte tahsiline ve fazla talebin 
reddine 15-4-937 gününde karar 
verilmiş olduğundan tarihi teb
liğinden itibaren sekiz ~ün için
de temyiz etmedi~iniz takdirde 
hükmün katileşeceği ilanen bil -
dirilir. 1-2147 

1 Satılık Arsa 
Yenişehirde 25 metre ge· 

nişliğindeki yeni yol asfaltı 
üzerinde cephesi 20 me~ı .! o -
lan ve mikdarı (1447,5) met • 
re bulunan arsa satılıktır. Te
lefon: 2640 

1-2149 1 
ZAYİ 

930 senesinde Ankara Bele
diyesinden almış olduğum 
659/ 65 sayılı şoför ehliyetname
mi kaybettim. Yenisini alaca· 
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Şoför 
Şerif oğlu Mehmt-t 

- lilRALll( -
1 Müstakil Ev 

Yenişehir okula sokağın · 
da 5 odalr müstakil ev. Hazi · 
ran başında. Telefon 1990 a 
sorulmasJ. 1-21SO -

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Başmuharrir Muavini Na· 
suhi BAYDAR 

Umumi neşriyatı idare 
eden Yazı İşleri Müdürü 

1 
Mümtaz Faik FENİK. 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

Anl~ara Valiliğinden: 
Kıymeti Dipozit 

Mevkii veya mahallesi Cinsi Miktarı Hisse Miktarı Kapu Ada par. L. Kr. L. Kr. 
Deliler tepesi (Küçük Esat) Harap ba~ 3560 M.2 Tamamı 100 300 00 22 50 
Deliler tepesi (Küçük Esat) Harap bağ 5960 M.2 Tamamı 102 375 00 28 15 
Deliler tepesi (Küçük Esat) Harap bağ 14640 M.2 Tamamı 104 1200 00 90 00 
Etlik Aşağı Kuyu Yazısı Evli bağ 4 dönüm 1/ 4 14 325 00 24 40 
Necatibey, Işıklar caddesi Arsa 276 M.2 520/ 2211 211 676 5 390 00 29 25 

Yukarda evsafı yazıh gayri menkullerin mülkiyetinin ihalesi 27.5.937 perşembe günü saat 15 de ya
pılmak üzere açık arttırmaya konulmuştur. İhale bedeli nakden ve peşinen tediye edilecektir. 

İsteklilerin hizalarında yazılı dipozito makbuzlarile sözü geçen gün ve saatte Defterdarhk satış ko-
misyonununa müracaatları. (1167) 1-2015 

Ankara V afiliğinden: 

Mahallesi Sokağı Cinsi 
Misakı milli Han ardı Ev 

u Tahrirciler ,, 
,, Hanardı ,, 

,, Hanardı ,, 

Boyacıali Pazar yokuşu " Dışkale Geçkapr ,, 
Dellfil Karaca- Şamlıoğlu 

mescit 

Misakı mim Tapucular ,, 

İstasyon Depolar 

,, ,, 

Kargh 
mağaza 

Ambar 
Cebeci Hapishane 

Kapu 
No. 

11/ 20 

7/ 13 

9/ 22 

l0/ 67 

6 
5 

3 

14 

3-A/ 162 
8/ 1 

Metruke 
No. 
119 

117 

118 

124 

247 
365 

292 

144 

49 

Aylık 
icar 

L. K. 
30 00 

10 00 

25 00 

35 00 

10 00 
2 50 

10 00 

16 70 

30 00 
16 70 

Dipozit 
L. K. 
27 00 

9 00 

22 50 

31 50 

9 00 
2 25 

9 00 

15 00 

27 00 
15 00 

Müştemilatı 
4 oda, 1 hela, 1 mutfalt 
1 küçük taraça, 1 odunluk k6-
mürlük. 
3 oda, 1 mutfak, 1 boşluk, 1 o.. 
dunluk, bir miktar bahçe 
3 oda, 1 sofa, 1 mutfak, 1 bel!, 
1 odunluk 
3 oda, 1 hela, 1 odunluk, 1 kiler, 
1 mutfak, 1 taraça. 
2 oda, 1 sofa, ı hela. 
1 oda. 

3 oda, 1 hela, 1 odunluli, 1 k8-
mürlük, 1 mutfak, 
2 doa, 1 mutfak, 1 odunluk, 1 
hela, 1 boşluk, 1 bahçe, 

dahilinde dükkan 10 15 00 13 50 
Hatuniye Cami Fırın 16/ 52 58 83 35 75 00 
Aşağı Ayvalı mevkiinde 4596/ 50 M. boz 25 00 1 ~O Senelik icarı 

Yukarda evsafı yazdı gayri menkullerin 1.6.937 den 31.5.938 gayesine kadar senelik icannın ihalesi 
24.5.937 pazartesi günü saat 15 de yapılmak üzere açık artırmaya konulmuştur. 

Taliplerin hizalarında gösterilen dipozito makbuziyle sözü ge<ien gün ve saatte Defterdarlık satış 
komisyonuna müracaatları. (1152) 1-1998 

YEN i S i NEMALAR HALK 
BU GECE SAAT 20.30 DA 

Sevimli halk sanatkarı Bay Naşit ve 
arkadaşları tarafından 

KUDRET HELVASI 
Vodvil 3 perde 

BAY NAŞİT HAYRE ROLÜNDE 
BUGÜN CONDOZ 

BlR KADIN YALANI 
Seyircilerine çok tatlı hisler yaşatan 

nefis bir film 
Loretta Young - Franchot Tonne 
İlaveten: OBERN'nin II ci uvertürü 

BUGÜN BU GECE 

DOKTOR SOKRAT 
Sonsuz bir merak ve alaka tevlid edetı 1 

mevzuunun ehemiyeti itibariyle 
müstesna bir eser 

BEN BlR PRANGA KAÇAGIYIM • 
Filminin yüksek yarabcısı 

PAUL MUN1 
llave olarak: Paramunt dünya haberleri 

TENZILA TLI HALK MATiNESi 
12.ıs de: ATLANTlD 

' 


