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Başbakanımızın 
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yoptığr temaslar 

HER YERDE S KURUŞ 

Gençl-ik ve spor hayra 1 

''G·· b .. ur uz ve yavuz evlitlar isterim - Atatürk,, 
F~~~i~;:-;;;;~~i;i-~k~;~--;~-·-ı 
i idame eden sizsiniz, siz almakta i 
i ld "' · . f ·ı i f o ugıınuz terbıye ve ır an ı e ! 
f insanlık meziyetinin, v a t . a. n ; 
J muhabbetinin, fikir hüriyetının, f 
! en kıymetli timsali olacaksınız. ! 

J Atatürk f 
~ . ·-·-·-~ .............................................................. ~ .. 
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Foto Cemal 
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! * Ey yükselen yeni nesil istikbal ! 
J sizsiniz. Cumhuriyeti onu ila ve ! 
1 idame edecek sizsınız.: f • • 
• • • • • • • 
! * Büyük şeyleri yalnız b ü y ü k 1 
• ·ıı tl i i mı e er yapar... . 
• • • • 

f Atatürk f 
ı ............................................................. ; 
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Gündelik 
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:19 Mayıs 
Hasan Ali YOCEL 

1919 senesi mayismın 19 uncu 
salı günü sabahı .• 

Yalnız bu sene değil, yalnız bu 
ay, hatta yalnız bugün ve bu sa
bah vakti değil; Muıtala Kemal'· 
in Samıunda vata-n topraklarına 
ayak bastığı an, o bölünmez za
ınan; Türk tarihinde yeni bir dev· 
rin başlangıcı olarak her Türkün 
canevinde yaşıyor ve yaşıya-:-:ak
tır. Osmanlı devleti gibi çürük, 
pusulaaı bozuk bir vapurda, galib 
devletlerin hakkımızdaki duygu· 
ları gibi kudurmuş, coşmuş Kara
denizin amansız dalgaları arasın
da yol alan büyük insan, vapurun 
çürüklüğüne bakınıyarak ve deni
zin kuchırmuıluğuna göğüs gere
rek naaıl selamet kıyılarına varı· 
yorsa gene o büyük insan, vatanı
?1ı kapıldığı müthit girdabın içi~
den yakalayıp şerefine, haysiyetı
ne ve öz varlığına kavuşturacak. ·· 

Ordu yok, top yok, tüfek yok, 
para yok, hatta devlet yok ... sade
ce millet var ve milletini kendi yü
~eğinde bir aşk, bir hayat olarak 
iduyan Muıtala Kemal var... Var 
olan millet, kendine kendinden 
bir b11t arıyor; milleti içrn canını 
'.'Vermeğe azimli olan Mustafa Ke-

-----~-~- (Sonu .S inci sayfada) 

1 
---;=~9!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!9!!!!!!!!! / 19 mayısı kutlarken 

Atatürk Samswı'a ayak Bakaıllarımız gazetemize 
bastıkları günkü vaziyeti 

• . . 
: 
i Sayfa 

nutuklarında anlatıyorlar ihtisaslarını anlatıyorlar 
• 1335 11enesi mayuının ~9 uncu 19 mayıs bayramı dolayısiyle tehrimizde bulunan bakanlarımız-

.. ·· -11un'a çıktım. Vazıyet ve d "b .. :·-·I · 'k Bak l b 1 gunu •-·· . • . 11111 ı ..- arını raca ettı . an arımız u Utfu esirgemediler, 
mansarai umumıye • duygulannı anlattılar. 
o11manlı devletinin dahil b~lundu.. Aıağıda Adliye, Milli Müdafaa, İç itler, Kültür, Bayrndırlık, Sıhat 

ğu grup, Harbı Umumide maglub ol- ve içtimai Muavenet, Gümrük ve inhisarlar bakanlarımızın güzel aöz-
anlı ordu.su her tarafta ze- )erini okuyacaksınız. 

muf, o11m b. ··t k 
J 1 . •eraiti ağır ır mu are e 
ııe enmıf, ,.. Adliye Bakanı B. Şu""kru·· 
. lam1ııf büyük harbın uz;un ae-
unlz;a. ..,,.rfı~Ja millet yorgun ve la· Saraçoğlu diyor ki: 
ne erı - ' k • "H 19 ma ba 
kı·r bir halde. Millet ve memle e~ er sene y11 yramını yapar-

k 
" 

l k d lmn her teyden evel gözlerimin önünde 
Harbı Umumiye ae.v e .~"er, en ı 

h 
tları entliıeaıne duıerek, memle- bugüa büyük ve çetin bir varlık olan 

aya S l t h · türk milletinin betiği canlanır. Bundan 
k•tten firar etmifler. a tana ve . ı-

"' J V hd tt sonra gene bugünü yatarken arbk 
lôlet mevkiini iığal euen a e ın, 

··t Jdi fahllllıı, ve yalnız tahtını 18 ine basan bu delikanlının Atatürk 
mu .ere Jebileceğini tahayyiil ettiği deni hamleleri için nasd hazırlandığını görür 
temın e D d F "J ve kendim için yeni bir kuvvet kaynaiJ 
tedbirler araıtırmakta. ~a ~~ı 
Pafanın riycuetintleki kabıne; . acız, ~~MüJalaa Bakanı General 
hay11iyet11iz, cebin, yalnız patlııahın . Kazım ôzalp diyor ki: 
ı'rade11ine tabi ve onunla beraber ıa-

h 
,._ 19 mayıs, türk milleti için en 

h'lllarını vika~ edebilecek her an. uğurlu bir sündür. Bugünde Büyük 
gi bir vaziyete .razı. . ·· k A d hı ak ba 

Ordunun elınden e11lıha ve cebha- Şefimiz Atatür na o ya ay s-
mıt ve bütün milleti etrafına toplamıt-

nelli alınmıf ve alınmakta.... . a.-J d hk- br. lıte bu Ull"'anmanrn mesu netice-
/tilôl devletleri, mütareke a a~ı· Jerini bugün gönnek ve yıldönümünü 

. te lüzum görmüyorlar. Bırer 
na ·1rıa!le ı"tı"lôl donanmaları ı>e aakerle. tesid etmekle iftihar ediyoruz. 
vesı e ı e, Gençlik spor bayrammm böyle bir 

(Sonu 5 inci sayfada) (Sonu s inci sayfada) 

Parti Kamutav ., 

grupu toplantısı 
Ankara, 18 (A.A.) - C. H. P. Ka· 

mutay grupu bugün (18.5.1937) öğleden 
sonra Antalya saylavı Dr. Cemal Tun· 
canın reisliğinde toplandı. 

Hariciye vekil vekili Saraçoğlunun 
Hatay meselesinin son durumu ve Ce
nevrede cereyan eden müzakerelerin 
bugünkü safhası hakkında verdiği iza
hat Parti grupunca ittifakla tasvib e

dildi. 

Dr. Arasm, Türkiyenin devlet-
lerle münasebetleri ve Hatay 
meıeleıi hakkında Bükrette 
yaptığı beyanat üçüncü sayfa
mızdadır 

f 2 incide: lç haberler - Nurettin Ar
i tamın yazrBI • Yankılar 
f 3 üncüde: Dış icmal - Dış haberler, 
: Basın icmali i 

:
f 4 üncüde: Avrupada talebe hayatı - f 

Gençlik arasında 19 mayıs anketi. :
1 : 6 mcıda: Atatiirk'ü Samsuna götü· 

j ren Bandırma vapuru kaptanı İs- ! 

::::

! mail Hakkı Durusu'nun duygula- ; 
rı • Havacılık ve spor ! 

8 İncide: Beden Terbiyesi Enstitü- i 
sünde röportaj·. :. 

E 9 uncuda: 19 mayıs 1919: Falih i 
E Rıfkı Atay l 
! 11 incide: Kültür Bakanlığının bil· ~ 
: yük spor programı. • 
i 12 incide: Dünya spor tarihinde i 
i türkler - Küçük şehirler hakkında : 
f Profesör Yansen'in fikirleri f 
! 13 üncüde: Halkevleri ve spor. Oje- ! 
f ni Grandet i 
f 14 üncüde: Dünyada beden terbiyesi. i 
! 16 ~~cıda: İdman yapan türk gençli- i 
: gı. i 
f 17 incide: Denizcilik bahisleri: Kru- i 
! vaT.örlerin ecdadları • Yurdda 19 i 
~ mayıs bayramının kutlama pro- f 
i gramı. i 
! 18 İncide: .t\S~erlik bahisleri: Dağ i 
i hareketlerının genel prensipleri, i 
i Fransada gazetelerin kontrolu. : 
1 20 İncide: İspirtizme tecrübelerinin f 
: iç yüzü - Hikaye. : 
! 21 incide: Havacılık L>ahislc:ri: gele- ~ 
i ~ek. harbta tayyarenin rolü. j 
; 22 mcıde: Uçan adamların hikayesi. ; ............................................................ : 
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Günün içinden: 

19 Mayıs 
Yemen'de, Fizan'da ve Galiçya'da ölen çocukları için ağlayan ana

ların göz yaşını bahar yağmuru yerine emen Anadolu topraklarında 
baharların gerçeği o gün haşlamı~tır. 

Şimşeklerle yarış etmeye çıkan atların sırtında, bulutlarla dalgala
rı yenmek için yelken açmış kadırgaların bordasında tasvir edilen 
esatir kahramanlarının destanlarını okuyunuz: bunlar, kendilerinden 
önce gelmiş ve kendilerinden sonra gelecek fanilerin yapabileceği iş
leri yapmışlardır. 

Halbuki o gün, türkün, yani düyanın en büyük kahramanı Kara
denizin dalgaları gibi milletinin makus taliini de pusulası bozuk ve 
paraketesi kırık bir. tekne içinde yenerek Samsuna çıkmıştı Türk dağ
laı ında açan çiçeklerin üzerinde birer damla yaş gibi duran bahar 
yağmuru, ogün bugündür, iman ve ümid sedeflerinin içinde baha 
biçi!mez birer inci oluyor. 

Çöküyor, mahvoluyor denilen bir vatan o gün Samsunda onun a
yaklarına tutunmuştu; ''hasta,, dır, ölüyor denilen bir millet o gün, 
onun kudretli ve güzel ellerine sarılarak kalkındı Tarihin geniş ve 
sonsuz sayfalarını çeviriniz: onun kaydettiği mucizelerin hiç birisi 19 
mayıs belagatini taşımaz. 

:(. :{. ~ 

Bandırma vapurunun Samsuna yanaştığı günlerde doğan türk ço
cukları, En büyüğümüz, bu büyük başlangıç gününü size bir bayram 
diye bağışladı. Sizin gürbüz saflarınızın üzerinde yükselen gururlu 
başlarınızı bugün spor sahalarında görenlere, haklı bir sevinç ve son
suz bir heyecanla kurtuluş tarihinin aylarını, yıllarını hesaplıyacaklar. 

Yurd havasına çöken felaket sislerinin ilk dağılmağa başladığı gün 
19 mayıstı: temiz vatan havasını ciğerlerinize alır ve zinde kolları
nızı, bacaklarınızı ırkınıza yaraşır bir şekilde geliştirecek sporlara, 
idmanlara verirken gönlünüz 19 mayısta ve gözleriniz milyonlarca yıl-
ların ötesinde bulunsun. Nurettin ART AM 

İzmirden gelenler 
Halkevinde 

•• Iki yuz 
şehrimize 

kisi 
...:» 

geldi 
Dün İzmirden, halkevinin tertib et

miş oldugu bir seyahate iştirak eden 
200 kişilik bir kafile şehrimize gelmiş
tir. İstasyonda ankaralılar ve izmirli 
hemşerileri tarafından hararetle karşı
lanan kafile toplu bir şekilde Atatürk 
abidesine giderek büyük ve güzel bir 
çelenk koymuşlardır. İzmirin münevver
lerinden, tüccar, çiftçi ve işçilerinden mü
rekkeb olan bu kafileye İzmir belediye 
reis muavini ve enternasyonal fua; ko
mitesi umumi katibi Suad Yurdkoru ri
yaset etmektedir. 

B. Suad Yurdkoru bize şunları söy
lemiştir: 

- Pamuk iplikleri 
Gümrük tarifesi kanununun 366 ila 

370 inci pozisyonlarına giren pamuk 
ipliklerinin gir kararnamesinin - S -
listesine alınarak memlekete serbestçe 
ithalleri hakkındaki icra vekilleri he
yeti kararı yüksek tasdika iktiran et
miştir. (A.A.) 

lstanbul gümrük başdirektörü 
d ö n d ü 

Gümrük ve inhisarlar bakanlığıyle 
İstanbul gümrük işleri etrafında temas 
etmek üzere şehrimize gelmiş bulunan 
İstanbul gümrük baş direktörü B. Mus
tafa Nuri dün akşam İstanbula dönmüş
tür. 

Mahsuller iyi 
İstanbul, 18 (Telefonla) - Türko

fis memleketin her tarafından fındık, 

ceviz ve ihracata yarayan yaş meyva 
mahsullerinin fevkalade parlak olduğu
hakkmda haberler alıyor. 

ULUS 

Yarınki 
Kamutay 

Kamutay yarın toplanacaktır. 
Ruzname ıudur: 

Bir defa müzakereye tabi olan mad
deler. 

1 - Düyunu umumiye 1936 mali yı
lı büdçesine munzam ttahsisat konul
masına dair kanun layihası. 

2 - İçel mebusları Emin İnankur 
ve Fikri Mutlunun, arzuhal encümeni
nin 29.IIL1937 tarihli haftalık karar 
cetvelindeki kararının umumi heyetle 
müzakeresine dair takriri ve arzuhal en
cümeni mazbatası. 

3 - İnhisarlar umum müdürlüğü 
1937 :yılı büdçe kanunu layihası ve büd
çe encümeni mazbatası. 

İkinci müzakeresi yapılacak mad
deler. 

1 - Ecnebilerin seyahat ve ikametle. 
ri hakkındaki 2 mart 1331 tarihli mu
vakkat kanuna müzeyyel 935 sayılı ka.. 
nuna birinci maddesinin değiştirilmesi
ne ve bu kanuna bazı maddeler eklen
mesine dair kanun layihası ve Dahiliye 
Maliye, Büdçe ve İktısad encümenleri 
mazbatalan. 

2 - Askerlik kanununun S inci mad
desine bir fıkra ilavesine dair kanun ıa_ 
yihası ve Milli Müdafaa encümeni maz.. 
batası. 

Birinci müzakeresi yapılacak mad. 
deler. 

1 - Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban 
kası kanunu layihası ve Ziraat, 1ktısad, 
Maliye, Büdçe ve Adliye encümenleri 
mazbataları. 

2 - Dahiliye vekaleti merkez teşki
Iat ve vazifeleri hakkındaki kanuna ek 
3046 sayılı kanuna bağlı kadro cetvel
lerinde bazı değişiklikler ıyapılmasma 

dair kanun layihası ve Dahiliye ve Büd. 
çe encümenleri mazbataları. 

3 - Vakıflar umum müdürlüğü mc
murlan aylıklarının tevhid ve teadülü 
h.akkfhdaki kanuna bağlı cetvelin de
ğiştirilmesine dair olan 2880 sayılı ka
nuna bağlı cetvelde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun layihası ve Büdçe 
encümeni mazbatası. 

4 - Ziraati takviye için 1337 :1341 
seneleri Maliye, Ziraat ve İktisat veka
letleri büdr,relerindc açılan fasıllardan 
çiftçilere tavizen yapılan yardımlardan 
miıtevellid borçlann taksite raptına ve 
faizlerin affına dair kanun layihası ve 
Ziraat ve Büdçe encümenleri maıbata
ları. 

19 - 5 - 1937 

Sağlam vatandaş 

Salgın hastahklarla 
savaşa hız verildi 
Sıhat Bakanlığı sari ve salgın hastalıklarla mücadeleye hız ver -

miştir. Muhtelif hastalıklarla mücadele etmek üzere 937 büdcesinc ko
nan masraf 1. 722.000 türk lirasıdır. Memleketimizde çok ender r:ısla
nan salgın ve sari hastalıkların bu amansız mücadele sonunda tama • 
men sonu alınacak ve memlekette dinç ve sağlam bir nesil yaratıla
caktır. 

Diyarıbekir 
ve Irak 
Hatları 

Diyarbekir hattının Irak demir
yollariyle birleşmesi etrafında Irak mü
hendisleriyle temas etmek üzere Bağda
da giden heyetimiz şehrimize dönmüş
tür. Haber aldığımıza göre heyetimiz, 
her iki tarafın mevcud demiryolunu hu
dudlanna kadar uzatmaları etrafında I
rak mühendisleriyle mutabık kalmıştır. 

Bir cesed bulundu 
İstanbul, 18 (Telefonla) - Bugün 

Sarayburnunda tahminen 60 yaşlarında 

İbrahim adında bir adamın cesedi bu
lundu. Tahkiakt yapılıyor. 

Üniversitede bir konferans 
İstanbul, 18 (Telefonla) - Belçika

lı mühendis Mossel üniversite konfe
rans salonunda "milli ihrakiyeler,, mev
zulu bir konferans verdi. 

General Cevad Bekir öldü 
İstanbul, 18 (Telefonla) - Emekli 

general Cevad Bekir bu gece sabaha 
karşı ölmüştiir. Cenazesi yarın askeri 
törenle kaldırılacaktır. 

lstanbulda 19 mayıs 
İstanbul, 18 (Telefonla) - 19 ma

yıs için parlak hazırlıklar yapıldı. Bü

tün İstanbul sinemaları, 19 mayıs müna
sebetile 19 mayıs 1919 dan sonraki ge
lişimini gösteren filmler gösterecekler
dir. 

Bu yıl da yabancı meml ket
lerde trahomla mücadele usulleri 
hakkında tetkiklerde bulunn ak 
üzere Avrupa'ya heyetler gönde. 
rilecektir. 

Memleketimizde trahomla savaş bil
hassa Malatya, Adıyaman, Hasanmen • 
sur ve \:enub vilayetlerimizden Urfa 
ve Mardin havalisinde teksif edilecek • 
tir. Zaten son senelerin istatistiği bura· 
larda gün getçikçe trahom hastalarının 
azaldığını göstermektedir. 

Veremle mücadele: 
Veremle mücadele dispanserlerinin 

ve sanatoryomların bütün eksiklikleri 
bu yıl içinde tamamlanacak ve halka ba
sit şekilde mücadele yolları öğretmek 

maksadiyle ecnebi dillerden birçok 
eserler tercüme ettirilecektir. Fenni te
sisat, alat, edevat, malzeme ilaç ve ve • 
saiti nakliye masraflarını karşılamak Ü· 

zere bu yıl büdcesinden 40.000 lira ay
rılmıştır. Memur ve müstahdem maas
ları da bunun içindedir. 

Sıtma ile mücadele: 
Bakanlığın en çok ehemiyet verdiği 

ve üzerinde durduğu nokta sıtma ile 
mücadele koludur. Adana'daki sıtma ens 
titüsünün genişletilmesi ve buraya kuv
vetli elemanlar alınması için Sıhat Ba
kanlığı kararlar almıştır. Bundan baş • 
ka bu sene içinde memleketin bir çok 
yerlerinde sıtma kursları açılacak hal
kımıza sıtmadan korunma yolları öğre • 
tilecektir. 

Yabancı memleketlerde açılacak sıt
ma konferanslarına da hükümetimiz iş
tirak edecek ve heyetler gönderecektir. 
Bu maksadlarr yerine getirmek için de 
1.100.000 liralık tahsisat ayrılmıştır. 

·'- Tarihimizin mesud bir dönüm nok 
tası ve yüce inkilabımızın u;,urlu gü. 
neşil\İn doğdugu g~n olan 19 mayısı an
karalı kardeşlerimiz arasında kutlama
ğa geldik. Ankara her bakımdan Türki
yenin kalbidir. Burada en bizyüğümü
zün d~lıayakınında bulunmak bahtiyar. 
lıgına kavuşulur. Ankarada türk devle. 
tinin kudretini çeşidli eserler ve faali
yetler halinde vuzuh ile görmek, inkilab. 
larımızm irfan ve iman dolu ruhunu ve 
tecellilerini dab,a iyi kavramak müm
kündür. 

V . A ~,~ ···.c,··11 .. 1 .:.~.~-L A ' .. ·.: .. R ~""< . .'~l'ıl .~.·/ .. ~ .... __ . ~ ·•y . . .. 

Bunlardan başka hesaba katılmıya • 
cak kadar az da olsa memleketimizde 
cüzamla mücadele için de şiddetli bir 
savaş açılmıştır. Zührevi hastalıklarla 
mücadele de Bakanlığın ön safta tuttu
ğu işlerden biridir 937 senesinde bu 
maksad için 275.000 lira sarfedilecek • 
tir. 

Propaganda ve nqriyat: 

Hiıkümet merkezimizi, cumhuriyet 

rejiminin ve türk halkının feyizli ve di
namik çalışmasının bir numune şehri 
tanıyoruz. Bu seyahatımızda da daha is
tasyondan çıkar çıkmaz bir çok güzel 
yeniliklerle karşılaştık. 

Seyahatimizin gayelerinden biri de 
Ankara enternasyonal kömür sergisini 
gôrmektir. Büyüklerimizin yüksek tav
siye ve yardımlariyle her yıl biraz daha 
olgunlaşan, enternasyonal fuara malik 
olan biz İzmirliler de Ankara kömür 
sergisi bilh ssa alaka uyandırdı. 

Sevgilı b bakanımızın ve kıymetli 
ekonomi bakanımızın takdirlerini ka
zanacak derecede hır muvaffakiyet te
mın eden Ankara kömür sergisinden 
şuphe yok l\i, çok i tifadc edecegiz. 

Burada beş gün kalıp şehrin her ta
rafımgörmek istiyoruz. CuJllartesi yi
ne toplu olaral. İzmir'e döneceğiz.,. 

İzmir halkevi kafilesinin bir mü. 
me sil heyeti dun parti genel sekreteri. 
ni, vali ve belediye reisini makamların. 
da ziyaret etmişler, halkevimizi gezmiş.. 
}erdir. 

Y apağıların kontrolu 
İstanbul, 18 (Telefonla) - Ticaret 

odası, yapagıların mahallinde ticaret 
odaları tarafından cinslerinin kontrol 
edilmesi ve balyalarının kurşunlanması 
h kkında hükümete bir teklif verecek
ı::. 

Dalgınlık 

insan ne kadar dalgın olabilır? 
Bunun bazı ölçüleri vardır: apartı

manrn katım şaşırıp kendininkinden 
başka bir dairenin kapısına anahta. 
rrnr sokmağa uğraşmak ve nihayet, 
zili çaldıktan sonra da, kapıyı açan 
hizmetçiyi, geç kaldığı için, payla
mak gibi .... Rahmetli Ahmed Mitlıat 
Efendinin, vapurda, yanındaki zatın 
cebini kendi cebi sanrp, içindeki fıs

trklarr birer birer yidiği ve ondan: 
"Efendi Hazretleri, müsaade buyur
sanız da birazını da eve götürebil

sem" ihtarına maruz kaldığı gibi .. 
Bir zamanlar tütün rejisi komi

serliği etmış olan Nuri Bey için şu 
hikaye anlatılırdı: 

Çok dalgın olan Nuri Bey, bir 
gün. yorgıın argın evine dönerken 
zihninde karar vermiş: "Eve gider 

gıtme?. şemsiyemi kapı arkasına bı

rakır ve derhal yatağa uzanıp uyu. 
rum . ., Nuri Bey, viikıa, düşündügü

nıi yapmış, ama tersine: şemsiyeyi 

yataga yerleştirmiş ve gidip kapının 
:ırkasrna uzanarak orada mnjrl mışıl 
uyumıış. 

Dün bir başka dalgınlık hikayesi 
dinledim: çok cigara içenlerin bu 
itiyadlarından vaz geçmek için kul

landıkları yalancı cıgaraları bilirsi
niz. Bunlardan birini ağzından çı. 

karnıayan bir zatın arkadaşı, kendi 
cigarasınr yaktıktan sonra kibriti o
na ve o ela cigarasınr ikram edilen 
kibrite uzatmış ve sellüloidden yapı
lan cigara, tabii, hemen parlamış. 

Bu çifte, dalgınlar, bir arada 
böyle, dünyayı ateşe verebilir
ler! - N. B 

Ev mi ,ara a mı? 

Şimdi, Amerikada otomobillerin ar

kasına takılarak küçük bir aileyi tura

dan buraya götürmekte bir araba ve, 

banndınnakta da bir köşk gibi kullanı

lan Trailer'ler, maliyeciler için, fÖyle 

bir mesele ortaya çıkarmıştır: ''Bunlar 

araba mı, ev midir? Ve hangi nevi ver

giye tabi tutulmalıdır?,. 

Bu arabalar dolayısiyle Amerikada, 

toparlak hesab, üç milyon kiti, bir göçe

be hayatı süı·meltte, şehir sokaklarmı 

bkamakta, plajlarm zarifliğine zarar 

vennekte ve otelcil.k endüstrisini ziya

na sokmaktadır. 

l§te size bir bid'at ki bir memleketin 

başına h~ finansal, hem sosyal bakım

dan bir mesele çıkarmıştır: bunlardan 

ne vergisi almalı? Bu göçebeler daha 

ço(:a!dıkça Amerikada cemiyetin hali ne 

olacak? 

Kanunlar ve bugünün icabları 

Geçen senelerde franınz transatlan

tiklerinde yangınlar zuhur ebniş ve bun
hırdan ikisi birçok cana ve paraya mal
olmuştu. O umandanberi bu vapurlar-

da yangın tertibatı çok geni§letilmiştir. 
Mesela, uzak ıark seferleri yapan Presi
dent Doumer vapurunda, her tarafın ha
raretini ayrı ayn gösteren bir elektrik 
tablosu, havayı İstenildiği tarzda değiı
tinnek için bir takım borular ve gemi
nin tam ortasında büyük bir havuz var
dır. 

Bu vapurun son seyahatinde bu ter
tibatı seyredip takdir eden yolculardan 

Hatırlıyor musunuz? 

1 - Demiryolu siya.setimi% ne 
zaman kanunlClflı ? 

2 - Köy kanununun kabul ta
rihi nried? 

3 - Dördüncü Büyük Millet 
Meclisinin açılıf tarihi nedir ? 

4 - Hiyaneti wıtani:ye kanun" 
ne .zaman çıkarddı ? 

5 - Hukuk Fakültesinin açılış 
tarihi nedir ? 

Dünkü suallerin cevabları 

S - Ankara kanunla ne zaman 
devlet merkezi oldu ? 

C - 13 ilkteşrin 923 de. 
S - Anteb ne zaman Gazi ismi· 

ni aldı ? 
C - 8 şubat 921 de. 
S - tık icra vekilleri hangı ta

rihte kuruldu ? 
C - 2 mayıs 920 de • 
S - Kabotaj kanunu ne zaman 

kabul edildi ? 
C - 19 nisan 926 da • 
S - Sanayii teşvik kanunu ne 

zaman kabtıl edildi ? 
C - 28 mayıs 926 da. 

biri güvertede içi su dolu on iki tane 

küçük kova görerek bun1arrn ne iıe ya

radığını sormuş ve şu cevabı almışbr: 

- Colbert zamanından kalma bir 

kanun gemileri, güvertelerinde, böyle 

su ile dolu on iki kova bulundurmağa 

mecbur etmektedir. 

Colbert, Fransa kırallık iken 1664 

de maliye ıuwrı olan tanınmıı bir zat. 

tir 

Sıhat Bakanlığımız yurdda kafaca 
ve vücudca çok sağlam bir nesil yeti~ • 
tirmek için şiddetli bir propagandaya 
girişecek ve muhtelif kollarla bu yolda 
çalışacaktır. Avrupadan getirtilen sine· 
ma makineleri ve filimlerle memleketi
mizde yaptırılan filimler köylüye müte• 
hassıslar tarafındar. gösterilecek ve 
hastalıklardan korunma yolları etrafın· 
da doktorlar tarafından köylerde kon • 
feranslar verilecektir. 

Gaye, sağlam insanların hastalanma
sının önüne geçmektir. Bu da ancak 
devamlı ve müsbet bir pmpaganda ile 
olacaktır ki yeni büdce ile bu iş için ay· 
rılan tahsisatla bu çok yerinde iş başa· 
rılacaktır. 

Çubuklu köşkünde tetkikler 
İstanbul, 18 (Telefonla) - Prost 

bugün kati tapu muamelesi belediye a
dına bitirilen Çubukludaki hidive aid 
köşkün şehrin hangi işlerinde kullanı· 
labilecegi ve ne şekilde faydalanacagı
nı tesbit için tetkikler yapmaktadır. 

:···············································: 
. H A V A . . . .................................................. 
Dün de yağışlı geçti 
Dün şehrımizde hava ogleye k dar 

açık geçmiş, ögleden sonra bulutlanmış 
ve hafif yagış yapmıştır. Isı 19 derece
kaıydedilmiştir. Meteoroloji işleri genel 
direktörlüğünden verilen malumata gö

re dun yurdun Trakya, Kocaeli ve şar
ki Anadolu mıntakalan bulutlu, diger 
mıntakalar ıkapalı ve yagışlı geçmiştir. 
En çok yağış Boluda olmuş ve kare met
reye 24 kilo gram su bırakmı~tır. 

Dün en düşük ısı Erzurumda 4. en 
yüksek ısı da Edi:nede 27 derece ola.. 
rak kaydedilmiştir. 
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fllitltliu~lljj Valensiyada yeni kabine kuruldu/rtftloılWzatni 
On sekizinci yıldönümü eı·ıbaoda çarpışmalar oluyor Samsun'açıkış 
T 

arihin bazı büyük hadiseleri var• Son Postada Muhiddin Birgen yazı-
du· ki ondan zaman mesafesiyle yor: 

uzaklaştıkça, şümul ve ehemiyeti o nis- "Ondan evelki devrin mücadeleleri-

bette tebarüz eder. lşte 19 mayıs böyle Valensiya bombardıman 1 1 .. .. .. L ni saymaksızın, yalnız cihan harbının 
arkada kaldıkça büyüyen bir hadisedir. d nonunun on· dr d dört büyük cehennem senesini cepbcfer-

1919 senesi ilkbaharında türk milleti, ında yirmi dört kişi Ö} Ü 8 a a de geçirmiş olmak, bir insanı ve hatti 
tarihinin en karanlık günlerini yaşıyor- Londra 

18 
(Hususi) - Hüküınetçi bir nesli yorup yıpratmak, eskitip çü-

du. Geçmiş senenin teşrinievelinde os- kaynaklardan bildiriliyor: Valensi~ada yaptıgV 1 temaslar rütmek için kafi idi. Bugün bu cephe-
manlı imparatorluğu mağlub olmuş, mü- B. Juani Negrin, finans ve ekonomı ~e de, yarın ötekinde, her tür!ü vasıtasız-
tareke imzlaınış. Galib devletler, müta- ticaret bakanlıklarını da kendi uhdesı· lıklar ve mahruıniyeler arasında, dişini 
rekenin ~akat olan bir maddesinden İl· ne alarak yeni kabineyi kurm. ~ştu .. r. Dış tırnağına takarak düş.mania ve mukad-

tif d d k di l 
~ d f Londra, 18 ( A.A. - Türkiye Baıbakanı ismet lnönü ile lnaı"lter... d 1 h" 

a e e ere memleketi istila e yor ar. bakanlıgwa B. Jose 'Giral, mıllı mu .a .aa o ... erata ıç durmadan pençeleımiı, fa-T dı devlet adamları arasında sık sık temaslar devam etmektedir. 
ürk milletini silahsızlandırıyorlar . bakanhgwına da B. 1. Prieto .geçnu·ş· t.ı.r. A d" d" d D I l B k Ed kat yorulmam:ştı. Senelerin, ateşin ve 

D h
"ld k b t yın on or un e ıf ş er a anı en ve Finans Bakanı Çember- b 1 , 

a ı e türkten gayri unsurlar aya • Yeni kabinede halk cephesinın u un u yoksu lukıarrn kemire kemire çürüt-

la 
. k d layn ile yapılan konuşmalardan sonra müteakib günlerde Baldvı'n nmıştrr. Pariste senenin başından ben partı'Jerı' temsil edilmiş bulunma ta ır. , tüğü bir cephenin acıklı inhidamını da-Çemberlayn ve Eden ile tekerrür etmiftİr. 

toplanan Versai!les konferansı, ölmüş sa- BB. Negrin ve Prieto hemen işe başla· ha dün görmüş olmak bile onu ümidsiz-

1 mak 
. kal Bıuı defalar uz;un süren bu temaslar esnasında Türkiye ve /naı'lte. nı an türk milletinin mirasını paylaş mışlardır. Başbakan harb dıvanının • o liğe düşürmüş değildi. Kolunda anlan-• b lalı ve reyi aUikalandıran meselelere temas edildiği ve konufmaların ı"kı" tarafı ıçin Parise gelenleri dinliyorlardı. Şu at- w b"' "k kurmayın ıs ların kuvvetini, ruhunda ölmek itemiyen dırrlacagınr, uyu ~ · . ·· memnun edici bir hava içinde yaptlmakta olduğu anlafılmaktadır. 

ta Venizelos konferansın önüne çıkmışb. salahiyetlerinin genişletilecegını soy- bir milletin bütün azmini, ceAretİnİ ve B. Litvinof Parise hareketinden Önce Bafbakan lnönü ile u.zun süren 
Sonra sırasiyle, ermeniler namına Aha- }emiştir. b. k k . ı "k ümidini duyuyordu. Bu azim ile o, yola 'k f ır onufma yapmış ve bu onuşma:ıan ı i taraf güler bir yüz; ile ay- k 
ronyan, yahudiler namına Sokolnı o Yeni kabinenin beyannameıi rılmıfhr. çı tr ve ayağını Samsunda Anadolunun 
arabiar namına F eisal ve nihayet kürd- b k Mad temiz topraklanna bu iymanla basb. 

48 Ya~.1nda olan yeni Baş a an - Bu··yu··k El · • · zı'yaleti 
leri temsil ettiğini iddia eden Şerif pa- i' d k ı ktur çımızın Perişan olmuf bir millet" 1 perİfU 

r
id mebusudur. Mesleği 0 tor. u .. Londra, 18 ( A.A.) - Türkiyenin l,ondra Büyük Elçisi bu akfam Bn•-

§a dinlendi. 15 mayısta yunan askerleri Madrı'd u··nı·versı'tesı'nde bıyoloJı ~ olmuş kuvvetlerini yeniden bir araya bakan ismet lnönü şerefine bir z.iyalet vermiş ve bu ziyafette Dıf Baka. ı 
lzmire çıkabildi. ve f .. "d"'r Ekonomı· ve fı'nans işle- Ed top amak, kırılmış ümidleri tekrar top-u nı en de hazır bulunmuştur. ı 

Bundan. dört gün sonradır ki büyük pro esoru · ayıp ümidli bir mi.ilet kalbi yap--L ci-
. d mütehassıs olarak tanınmıştır. u-, kurtancı, Samsuna ayak bastı. On se- rın e d ·şçi · han harbındaki yoksullukların bir~ 

Kabine neşrettiği beyanname e •. . d . ı· f kiz sene evel, 19 mayıs, türk milleti için 1 nı H t t • k mıs 1 

azla yoksulluklar arasında yeni sendikalarının kabineye girmeme ~rı a a 1 b. kurtarıcısının Anadolu toprağına ayak .. l kayıd ve bu sendikaların ıler- a ay zy ır mücadeleye giritiP yeni bir cephe 
basması idi. Ertesi sene birinci yıldönü- teessur e ~. . klerini umdu- yaratmak ve bir hedef tayin etmek, bi-

de tavırlarını degıştırece . . t" b · 1 • d 
mü kutlandığı zaman, tam bir ay dört w •• ]edikten sonra dış polıtıkanın un u ış erı mey ana getirmek için de. 
gün evel, Anadoluda milli bir devlet ku- gunu soy . w • • parlamento ile Ay 50 n unda askerAı dünyanın en büyük askeri kuclretiniıa ı 

1 
d 23 eskisine benzıyecegını, w . sırtını yere getirmı'• bı'r galı"b'-r lm-e-ruımuttu. 19 mayıs 1919 o masay ı, ı agmı bıl· ,.. n: .... 

nisan 1920 ohnazdı. 1921 senesi türk sıkı temasın muhafaza o unac h kl tine karşı döğüşmeyi göze almak... o ta-
dirmekte ve cumhuriyetin meşru a a- • t A 1 • rihte böyle bir plandan kime baluedil-

kurtuluş hareketinin muvaffakıyeti na• rını tahdid eden karışmazlık anlaşma· 1 da re va an 1 er 1 n ıe, masal olarak dahi dini---•--- o 
mına çok kutlu bir sene olarak başladı: k d' ~ rını protesto etıne te ır. bunu kendisine plan olarak kabul ..-:: 
birinci ayında birinci lnönü, ikinci ayın- -..--
da şark zaferi, üçüncü ayında ikinci Cephelerde ı • • ve yola çıkmıftı. 
lnönü ••• lnönü zaferi dünyaya anlatb ki Cumartesi günkü Valensiya bombar- e 1 ne g e ç 1 y o r Girittiği sergüzeıt, rastgele bir bdi 
türk kurtulut hareketi, arbk, muntazam dımanında ölenlerin resmi yeku~u 47' tecrübesi, mezbubane bir hareket mi 
askeri teşkilata dayanan milli bir dava yaralıların resmi yekunu da 47 dır. ~O Hama, 17 (Huaual) - Vatanileri,n türkler aleyhinde çoğala•n ça- idi? Hayır, 0 

her zaman olduğu sibi ._ 
mahiyetini almıştı. Ve 19 mayısın ikin· ölüniin cenaze töreni yapılmıştır .. Dı- lıfIDalan iki esasta toplanmaktadır: ite de muhakkak, besabla, kanaatle Ye 

ci yıldönümü kutlanırken, Sevres mua- ğerlerinin hüviyetleri henüz tesbıt ~ 1 • T ehdid ve silahlı kuvvetler vasıtasiyle Hatay halkı üzerinde muvaffakıyete emin oiarak gidi:rorda. 
hedeıini tadil etmek için Londrada bir ıunmamıştır. Yaralıların hayatından u- tesir yapmaya çalıımak. Ben onun "isyan ettiği,, haberini aldığım 
konferans toplanmıfb. Ertesi sene bü- mid kesilmiştir. Ölenler arasındda beş 2 - Din mevzuu üzerinde türk D h k zaman neticeden bir dakika bile fÜpbe-

Jıazır rocuk babalı bir fransız da var ır. ·~ a anımız ye dÜ•meden ve O dakikadan i..:L.-
yük zafer ile neticelenen taarruz • s aleyhtarlıg~ ı etmek. ".:J "' ........ ...., lığı içinde üçüncü yıldönümünü kutl~· Madrid cephesinde sükiın vardır. içimde yrlulmıı olan bütün Umidlerin " 
dık. Ve dördüncü yıldönümü kutlandıgı Amere göre Bu hareketlerin hedefi zayıf D A kuvvetlerin yeniden canlandığını, ve ye-

zaman Lozan muahedesi inızala.n~ Asi kaynaklardan bildiriliyor: Bask olan mevkilerini bu iki dayanç f • f a S } fi re düşmÜf bulunan bütün benliğimin bir 
Üzere idi. Bundan sonra cumhurıyetin cephesinde Franko kuvvetleri muzaffe- vasrtasiyle kuvvetlendirmek az- hamlede ayağa kalkıp, düşman kartısrn-
ilanı, devlet mekanizmasının kurulması, rane ilerleyişlerine devam ederek muh- mindedirler. beyanatı da yükseldiğini duydum. Niçin? Gayet 
inkılab... .. k .

1 
telif yeni noktali,ir zaptetmişlerdir. Hü- sade bir sebeb için; birkaç ay kadar • 

ıd .. ·· .. tur mı - Suriye istiklali bahis mevzuu olma- 1 1 
19 mayısın bu yı onumu, . kümet kıtaları muharebe meydanların· ve onun a bir saat kadar konuıtuğwa 

letinin inkılab sabasmda yaptığı yeıu da birçok ölü ve esir bırakmı~slardır. dan önce vataniler halk arasında sempa- bir sırada, o bana bütün teizlerinin " 
bir hamlenin heyecanı içinde kutlan- Alınan en ileri mevzi Amorebietaya 400 tilerini Fransa düşmanlığı ile idame e- Ha tay işinin Cenevrede hareketlerinin tabiiliği ile bu kuYftti tel-
dı. Fakat b"tü bunların başı 19 ınayıs· metre uzaktadır. diyorlardı. Bu defa buna imkan bulama- kin etımit bulunuyordu. Sade bun-
tır. Bunun ~çi.::ıir ki her sene 19 ınayısı Asturi, Avilla, Sorya ve Madrid mışlar, onun yerine türk düşmanlığı ve kati surette halledilmesi için! O tarihte cihan harbının en bi-
daba b"" ··k b' b ecan içinde kutluya- cephelerinde kayda deg- er bir şey yok- cahil kütleye hnc" görünmeyi prnesib o- •• •d d·ı· yük kumandanı cibi konuımamıtb. Y• uyu ır ey k ·11 -y Utnl e 1 lyOr "imek b'I · 
ruz. Ve ne mutlu bizlere ki, tür ~. e- tarak kabul etmişlerdir. Manda memur- nı 1 mıyen ve mutlaka yenecek °'" 
t' • .. .. onu ııtik· tur. lan bir millet cibi, sakin, emin "mü.-

l

ana, zaferden zafere gotureden,. tin eıı Amorebieta yanıyor tarından talimat alan vatani amirleri bu Bükreş, 18 (A.A.) - Havas ajansı terih olarak söylemİfti. Onun hal" ta .. 
Mine kavu•turan, ona me nıye Havas muhabiri Durangodan bildi- muhabiri bildiriyor: Dün akşam Cenev-:r h d f ola· suretle manda memurlarının sempatisi- rrnda, sesinde, gözünde, her tirli ı... 

yüksek seviyesine varmayı e e riyor: yalnız 100 kada.r milisin bulu.~- "reye hareket eden B. Rüştü Aras, ev· ~ ~ös.teren bu""yük' kurtarıcı, dün old

1

u

1

_. w Amo b ta kasabası dun ni temin etmiş olduklarına kenidirler. Jki .. B T k .1 '"h' b" rcketinde öyle tarif edilmez bir lm...a _ B makta oldugu re ıe ve gun . atares o ı e mu ım ır ifadesi vardı ki insanı bir hamlede .__ __ 

g b b d 
L-· d dır u Y k d F k" t Manda memurları da Türkiye ile Suri- d - ...... u gı ı ugün e ~uruz a • ak~mdanberi yanma ta. ır. ran ıs görüşme e bulunmuştur. d bü .. k .,.--- yor ve ken isine bafbyordu. O, Zip 

dönümünü idrak ettiğimiz günde yu kuvvetler şimdi bu şehrın cenubuna ye arasında anlClflUUlığın her hangi B. Rüftü Aras, gazetecilere beya· Gökalp'ın bir tabirince "milletin pblaa-
kurtancıyı minnet ve ıükranla aıımak geçını·c: bulunmaktadırlar. bir şekilde devamında kendilerince fay- natta bulunarak ezcümle demittir ki: · ı 'd 

h bo 

dur :ır mıf aymanı ,, ı i. 
er türk için bir kadirfinasbk rcu · F _J inen da görmektedirler. Halbuki bütün bu fa "- Türkiye ile Sovyetler birliği 1 

A
• ş. ESMER Yeniclen ranı'"'a yere fte bundan on sekiz sene evelki ._ 

t a Y Y a 
r e l e r aliıw-tlere ragmw en halk arasında türklere arasındaki mükemmel münasebat, sulh 

--------------- J - hidiıeyi ne zaman hatırlasam, blemle 

1 KÜÇÜK DIŞ HABERLER] 

X Pariı - Berber kalfaları greve 
devama karar vermişlerdir. Fransanın 
cenubunda Ari bölgesindeki ziraat işçi
leri de grev ilan etmişlerdir. 

X Honk • Kong - Rıhtımda bağlı 
bir vapurda patlama olmuş, 50 kişi öl· 

müştür. 

X Bükret - Prens Bibesko eski 
mesleki olan hariciyeye tekrar girmiş ve 
resmi vazife ile Paris ve Londraya ha
reket etmiştir. 

X Paris, - B. Blum bugün İspanya 
elçisiyle B. Litvinof'u kabul etmiştir. 

X Moskova - Haziran başlangıcın
da Prag - Moskova seferleri başlryacak· 
tır. 

X Berlin - Hava bakanı Göring ilk 
defa olarak kadın tayyareci Hanna 
Rayş'e bir nişan vermiştir. Bu nişan 

tayyareciye yüzbaşı rütbesini tevcih et• 
mektedir. 

X Londra - İmparatorluk konferan
aındaki dominyonlar delegasyonlarının 

reisleri bu sabah bir toplantı yapmışlar, 
fakat halk haberin gizli tutulmasına rağ· 
men bunları getiren otomobilleri gör
müştür. Toplantı 2 saat sürmüştür. 

X Roma - Gazetelerdeki haberlere 
göre, iklimleri avrupalıların sıhatlerine 
yaramadığı için habeş payıtahtını Adis· 
ababadan Dessie veya Cimma'ya taşına· 
caktır. Bu arada Gondar'la başka bir ta
krm şehirlerin de yerlerinin değiştirile
ce~i s '.; .•lenmektedir. 

Bor .ı-Aan bildiriliyor: ye.niden iki . · 'd eserine yardım eder mahiyettedir. Mil-uvu karşı scmpat1 gıt gı e artmaktadır. . b . 1 tasvirini hiç bir zaman yapaııuyacaimm 
bükümetçi ispanyol ta~yare~ı fransız Jetler cemiyeti bır mec urıyettir. Bu -

kl Oda Y
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İtalyanlara göre, fransız ceği nutka büyük ehemiyet verilmekte. kovaya gidecektir. 
mektedır er. . d bu tayyarelerı musa ere dir. Siym menfilerin memlekete dön- -------
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hava yarışma muhalif 
ve pilotlarını tev ı e...-. 

Hunter ölüleri g~lclü 
C b lüttarıktan bildirilıyor: Hunter 

e e . . ocak dairesinden ceset-
desthroyerının 1 

• 1 "ki tayfanın cenaze a ayı 
lerı çıkarı an ı .. k 

• 1 mültecilerinden mure • 
çoğu ıspanyo .. 1 
keb 6000 kişinin buzuriyle bugun yapı • 

mıştır. ----
Dük dö Vindsor 

3 haziranda evleniyor 
Tours, 18 (A.A.) - B. Rocers, bu-

ün saat 14,30 da gazetecilere bey~at. 
g k D'"k dö Vindsorun mıster 
ta bulunara u . . 
Vallis Varfield ile evlenmesının 3 vha-
ziranda Kande şatosunda yaprla~~g~nı 
söylemiştir. Bu son aylar içi.nde ~~k ıle 
ve mistere Vallis Varfield ıle munase .. 

1 
.. 

1
• ı"dame etmiş olan zatlar ça-

bet erının al 
ğırılacak ise de evlenme töreninde kır: 
ailesi erkanından hiç klınse bulunmıya. 

caktır. 

meleri vatanileri düşündürmeye başla. 

mıştır. Sürgünlerin Suriyede muhale

fet safına geçmeleri ihtimali vatanileri 

endişelendirmektedir. 

Aıkeri iclare vatanilere geçiyor 

şama. 17 (Hususi) - Suriyedcki as. 

keri idare mayıs ayı sonunda vatanile

re devrolunacaktır. Vatanller yeni or. 

dunun temelini demir gömleklilerden 

tetkil etmek emelindedirler. Demir göm 

leklileri ordu saflarına sokmaktan mak

sat gittikçe bafı boş teşekkül halini a. 
lan demir gömlekliler tefkilatına men. 1 
eub gençleri inzibat altına almaktır. Bu 

suretle demir gömlekliler maaşa rapte. 

dilmiş olacaklar ve yiyıeceklerini bu su· 

retle temin edeceklerdir. Buhrandan muz 

tarib olan memlekette bir kısmı genç· 

ıere bu suretle it bulunmuş olacaktrr. 

Vaşington, 18 (A.A.) - Amerikan 

makamları Paris-Nevyork hava yarışına 

muhalif kalmakta devam ediyorlar. Dış 

bakanlığı neşrettiği bir tebliğde bu yarı

şın yapılmaaındaki sebebleri takdir et· 

mekle beraber, fena tetkikler neticesinde 

birkaç kişinin hayatını lüzulDBUZ yere 

tehlikeye koyacak olan bu yarı§8 engel 

olmağa karar verdiğini ve fransız 

makamlarına da bir nota göndereceğini 

bildirmektedir. Lindberg kendisi için 

yapılacak törende bulunmaktan imtina 
etmiştir. Kanadanın da yarı§8 muha.. 
lefet edeceği yan resmi haberlerden 
anlaşılmaktadır. Amerika makamları, 

yarış fena netice verdiği taktirde ha1'k
ta kötü bir tesir uyanacağı kanaatinde. 

dirler. 

den canlandırdı; ben türk olanık. i1111111 

olarak yeniden yqamaya batladıfıım 
o günden sonra duydum. Niçin? Dot-

rusunu teiylemesini lizungelirse aebebi-

ni bilmiyorum ve yalnız hissecli:roram ki 

bu böyledir! 
Bunun için, t.unclan on sekiz sene 

evel Samsuna ayak basan ve on sekiz 
sene içinde on sekiz asırbk it cörea mil
li kahramanın huzurunda hürmetle ve 
tükranla, benimle birlikte, bütün türk
leri bat eğmeğe davet ederim. 

İnhisarlann geliri 
Kamutay büdce encümeni inhisarlar 

genel direktörlüğü 1937 büdçe pro. 
jesinin incelenmesini bitirmiş ve büdce 

ruznameye alınmıştır. Projeye göre İn· 
hisarlar varidatı 1936 yıh tahminlerine 

göre 1.372.500 lira fazlasiyle 45.546.000 
liradır. Encümen 11 aylık satış k~rlan
nın memnuniyet verecek bir derecede 

olduğunu görmüş ve İnhisar maddeleri· 
nin fiatlarmın ucuzlatılmasının buna a
mil olduğu neticesine varmıştır. İdare
nin masraf büdcesi iae 7.812.560 lira o
larak tesbit olunmuştur. 
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Avrupa üniversitelerinde tahsil 
iç·n ne kadar para 18zım ır? 

AnLellmlz 
Gençliğin 19 mayıs 
karşısıında heyecanı 

İmtihanlar yaklaşzyor •.. Bu sene gene 
gerek Üniversiteden gerek diğer yük
sek mekteplerden yüzlerce talebe me -
zun olacak. Bunlarm içinde derhal ha
yata atzlabilecek olanlar mevcut olduğu 
gibi ihtisaslarmı daha ilerletmek, ve 
Avrupa'da tahsillerini ikmal ederek hem 
memlekette, hem cemiyet vehem ken • 
dilerine daha nafi bir unsur olmak is -
tiyenler pek çoktur. Zaten bir memle -
kette Üniversite ne kadar mükemmel 
olursa olsun bunu bitiren gençlerin di
ğer memleketleri görmeleri ve oralar _ 
daki tahsil hayatını takip etmeleri her 
zaman faydalı değil midir ? 

Bugün Amerika'daki tahsil ile Av _ 
rupada muhtelif yerlerdeki tahsil arasm
da çok fark vardır. Nihayet bir memle
kette bir faaliyet sahası diğerine na _ 
zaran daha çok inkişaf etmiş olamaz 
mz ? işte bunun için Avrupa talebeleri 
arasznda talebe mübadelesi usulü ihdas 
edilmiştir. Mesela Londra talebeleri bir 
müddet için Paris'e gelirler ve Paris -
deki talebeler de ayni müddet zarfında 
Londra'ya giderler. İki tarafın ailesi de 
geleni kendi evliidz gibi telakki eder ve 
ona öyle bakar. Hatta bu usul hazan ay
ni memleket hudutları dahilinde muh -
telif şehirlerde tatbik edilmektedir. Bu 
talebelerin görgüsü, dünya hakkındaki 
telakkileri üzerinde bü{'ük tesirler 
yapar. 

Bizde de bu çok arzuya değerse de 
henüz tatbik edilemez. Çünkü evvela 
mesafe en büyük tesirini yapmaktadır. 
Memleketimiz büyük Üniversite şehir
lerinden oldukça uzaktadır. Ve yol 
masrafı hayli pahalıdır. Saniyen mem
leketimizde Üniversite mensupları he -
nüz yeni yeni inkişaf etmektedir. Bu
nu tahakkuk•etmesi için bir kaç sene 
daha intizar etmemiz zaruridir. Onun 
için bir tek çare kahyor : 

Avrupa'ya kendi hesabına gitmek .... 
Vakıa hükümet her sene Avrupa'nm 

muhte1if Üniversitelerine yüksek mek. 
teplerine talebe gönderiyorsa da, bu 
vaziyet icabz mahduttur. Herkesin bun
dan istifade etmesi imkan dahilinde de
ğildir. Nihayet birçok sahalarda bir iki 
genç ancak imtihanz kazanmakta ve 
Avrupa'ya gitmek imkanını bulmakta -
dır. İmtihanda yüzde yetmiş beş şan -
sın da olduğu inkar edilebilir mi ? 

Onun için birçok gençlerimiz kendi 
hesaplarına Avrupa'ya gitmek mecbu • 
riyetinde kalıyorlar. Fakat ekserisinin 
bu hususta cesaretlerini kıran bazz se • 
bepler mevcuttur : 

Avrupa'da nasıl geçinmeli ?. Orada 
yaşamak için en aşağı ayda 200 lira la., 
zımdrr. Hayır. Vaziyet katiyen böyle 
değildir. Bunu gözde büyütmemelidir. 
Filhakika paranm endazesi yoktur. İn
san ne kadar para bulursa harcayabilir. 
Bu takdirde 200 değil 500 bile kifayet f 
etmez. Fakat muhtelif şehirlerdeki ta -
]ebe hayatma intıbak etmek şartile bir 
talebe, hayatı Avrupa'da çok ucuza 
malolabilir. 

Size bir misal olmak üzere mesela 
Bruxelles şehrine muhtelif memleket -
lerden hükümetler hesabrna gelen tale· 

Tefrika No. 31 

Muhtelif hükümetlerin 
Avrupada tahsilde 
bulunan talebelerine 
verdikleri maaşların 
mikdarı ne kadardır? 

belerin aldıkları maaşlardan bir kaçmı 
zikredeceğim. Burada Venezoellalı bir 
talebe bizim paramzzla 120 lira almak -
tadır. Cenubi Amerika'nrn diğer bütün 
talebelerine de hükümetleri aşağı yu -
karı bu miktarı vermektedir. Salva • 
dor'lu bir talebe 100 lira kadar bir para 
almaktadır. Çinli talebenin eline geçen 
para 60 liradır. Diğer taraftan bizim 
türk talebeleri evvelce 125 liradan faz. 
la para aldıkları halde bu mikdar 100 
liraya yakın bir maaşa indirilmiştir. 

Bunlarm içinde aldıkları maaşların az
lığından şikayet edenler de mevcut ol
duğu giöi bunu lazımgeldiği kadar kafi 
telakki edenler de vardır. 

Bunlardan birkaç tanesini tanıyor -
duk; her rastgeldiğimiz zaman şikayet
leri şu idi : 

- Aldığımız para kafi değil.. Ken _ 
dimizc birşey yapamıyoruz. Üstümüze 
bakamıyoruz. Başrmzza bakamıyoruz. 

- Neden ? diye sorduk. 

Resmi Devair ve 
Müessesat için elverişli 

Kiralık Bine 
Çocuk Sarayı caddesinde posta işle

ri direktörlüğünün tahliye ettiği bina 
kiralıktzr. 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

rznda mevcud kullanılmış ameliyat ma
sasz, 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 işleri diı ektörlüğüne müracaat et
meleri. 

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. 

, 

- Efendim dediler, bir operaya git. 
sek 60 frank yani 360 kuruş •. 

Fakat işte böyle düşünenler yanında 
oraya 50 kuruşa gitmesini bilen talebe
ler de mevcuttur. Mesela Bruxelles'te 
bazı talebeler vardzr ki aldıkları para 
48 Iiramn içindedir. Ve bunlar da pek 
ata yaşıyorlar. 

Çünkü yukarıda yazdığımız gibi ta
lebe hayatma intıbak etmek lazımdır. 

Talebeler için daima ucuz pansiyonlar, 
lokantalar vardzr. Tiyatrolarda talebe
ye tenzilat yapılmaktadır •• Tramvaylar 
talebe için çok ucuzdur. Sonra ayrıca 
talebe yurtları açzlmıştır. Vaziyet Bel
çika'da böyle olduğu gibi Paris'te de 
aynidir. Burada da her memleket kendi 
talebesi için bir yurt açmış, bunlarm 
ucuz yaşamasmz temin edecek vaszta -
lan hazırlamıştır. Vakıa hayat Avru -
pa'mn muhtelif şehirlerine nazaran 
farklıdır. Mesela Paris biraz daha pa
halıdır. Londra'da hayat daha müşkül
dür. Berlin, Bruxelles ayarmdadır. Fa. 
kat nerede olursa olsun şunu söyleye -
lim ki hesabım bilen bir talebe için 
70 - 80 lira kafidir. 

Onun için Avrupa'ya gidecek genç
lerin bu para sıkıntısı ihtimali karşı _ 
sında gözlerini yıJdzrmamalıdır. Eğer 
gençlerimiz arasında Avrupa'daki ha _ 
yat hakkında daha fazla izahat istiyen. 
ler olursa bunu kendilerine daima ver -
meğe amadeyiz. 

........................................... . . 
l RADYO: . . . . .......................................... 

ANKARA: Öğle Neşriyatı - 12,30 

12,50 Muhtelif plak neşriyatı, 12,50 -

13,15 Plak: türk musikisi ve halk şar

kıları, 13,15 - 13,30 Dahili ve harici ha

berler. Akşam Neşriyatı: 18,30 - 19,00 

muhtelif plak neşriyatz, 19.00-19.30 türk 

musikisi ve halk şarkıları (Mahmud 

Karındaş ve arkadaşlan) 19.45-20.15 saat 

ayarı ve arapça neşriyat 20.15-20.30 muh,.. 

telif plak neşriyatı 20.30.20 45 konferans 

(Cevdet Kerim) 20.45-21.00 plakla dans 

musikisi 21.00-21.15 ajans haberleri 21. 

15.21.55 stüdyo salon orkestrası 

1 - Massenet Ariane 

2 - Ziehrer Les Filles d'Ave 
3 - Tashaikowsky Cappiricio İta. 
licnne 
4 - Schmann Mo Ceeur sen ve deci 
de la 
5 Stolz Tout est fini 
6 - Schubert le Rei de Thule 
21.55-22.00 Yermki program ve İs~ 
tikJal marşı. 

Diyanet İşleri 
Reisliğinden · 

Mevlit ilanı 
Rebiülevvelin 12 si 23 mayıs 937 

pazar gününe tesadüf etmekle 22 mayıs 
937 cumartesi akşamı Mevlidi Nebi oL 
duğu ilan olunur. 

Bir arli.adaşıınızııı dün şehrimizdeki 

mek tebliler arasında yaptığı 

anli.etİn cevaplarını neşrediyoruz 
Kız lise&inden Ayla Uzmay 

diyor ki: 
19 mayıs deyince aklımıza ne yüce 

ve ne büyük bir gün gelir. Ümid ederim 
ki bu günün manasını bilmiyen yoktur. 
Çünkü: bu gün Ata türkün Samsuna 
çıktığı gündür. Bu sıralarda türkler u
mumi harbtan mağlfib olarak çıkmışlar
dı. Bütün kuvveti bütün cephanesi e
linden almmzştı. 

Memleketin birçok tarafları düşman
lar tarafından işga! edilmişti. Bizi içi
mizden de vurmaya çalışzyorlardı. Bu 
sırada Atatürk Şişlideki evinde ar
kadaşlarile mühim içtimalarda bulunu
yordu. En nihayet, 17 mayıs 1919 da, 
türk milletini kurtarmak için Bandzr
ma vapuru ile Kız kulesi açzklarmdan 
Samsuna hareket etti ve 19 mayıs 1919 
da Samsuna ayak bastı. 

Bugünü gençlik ve spor bayramı o
larak bize verdiler. Bize ne mutlu ki, 
bu gün, Atatürkün Samsuna çıktığı 
gündür. 

Sıyasal bilgiler okulundan 
Mehmed HulUsi Esendal 

Ben, 19 mayrsm, milli tarihimizde 
tam manasile bir dönüm noktası oldu
guna inanırım. 

Müstevli düşmanın, boynuna dola
mak istediği esaret bağma isyan eden 
milletim, kurtuluş güneşinin 18 yıl evel 
bugün, Samsund- doğduğunu gördü. İs
tiklal ve saadet müjdeleyen bu güneşin 
nurlandzrdığz yollarda yekpare bir vü
cud kesilerek biran tereddüdsüz yürüdü. 
Bu yürüyüşünü durdurmak istiyen en
gelleri yıktı, devirdi... Ve, hepsini de 
geçti. Nihayette, dörtbir yandan dü~.man 
ateşine hedef olan yurdumun nazlı top
raklarrnı yabancı çizmelerile çiğnen
mekten kurtardı. Kendisine "Hasta a
dam., diyen ağızların teker, teker payı
nı verdi. 

Türk milleti, En Büyüğüne inançla 
sarılarak yürümenin mükafatım ondört 
yıldır hergün, her saat tattı .. ve tatı

yor .. 
19 mayıs, kazandan emsalsiz zafer 

bayramlarının bir arife günüdür. 

Gazi lisesinden Ômer lnönü 
18 yıl önce bugün, Atatürk, vatanı 

iç ve dış düşmanlarından kurtarmak i· 
çin Anadoluya ayak bastı. Bugün ilk 
defa esaret zincirleri törpülenmeye baş
ladı. Sultanlar fena emellerini başar

mak için düşmanlarla bir oldular. On
larm nazarında Türkiye bir hasta adam
dı, ve artık yaşzyamazdL 

Esaret zincirleri onun boynuna ta
kılacaktı. Fakat türk esir yaşayamaz
dı ve yaşamadı. Atatürk oradan Szvasa, 
Erzuruma gitti. Milletle başbaşa kaldı 
ve nihayet Ankarada Millet Meclisini 
açtz. Artzk mim mücadele başlamzş de
mekti. 

Atatürkün yüksek imanla başardığı 
bu iş türk milletini kurtardı. 

Bu günü gençlik bayramı yapmala
rmın sebebi yarının büyükleri olan 
gençlerin Atatürkün yüksek imanmdan 
ilham alarak Türkiyeye faydalı olma
larma çalışmalarzdır. 
Ticaret lisesinden 136 Füruzan: 

19 mayıs, Ulu kurtarıcr, ulusunun i
manına ve neler yapabileceğine güve
nerek büyük dehasile yurdu kurtarmak 

için Samsuna geldiği gündür. İşte biz 
bugünü kutluyoruz. 

Ticaret lisesinden sınıl 6. 
123 Pertev 

Bugün iki bayramı birden kutlaya
cağzz. Birincisi 18 sene evel türk mille
tinin mucizeler yarattzğr günün başlan• 
gıcı, ikincisi de gençlik bayramıdır. 

Ticaret lisesi sınıf 6 dan 
180 Kemal: 

19 mayıs Atatürkün Samsuna ayak 
bastığı gündür. Kapanmağa yüz tutan 
türk tarihinin birdenbire kuvvet bulup 
canhhk arzettiği bir noktadır. Bugün
kü nesle hayat bahşeden bir gün ol
makla bütün gençlik tarafından neşe ile 
geçirilir. 

Ticaret lisesi sınıf ikiden 
50 E. Dikmen 

Gençlik ve spor bayramunız ulusu. 
muzda büyük bir yer tutan ulu gündür, 
Ulu Atatürkün 19 mayıs 1919 da Sam• 
suna ayak bastzğı gündür. Gençlik bu 
günü yalmz spor ve jimnastik gayesile 
değil, Atatürke karşı olan jman ve sev· 
gilerini candan açzğa vtirmak için kut
luyor. 

M aaril cemiyeti lisesinden 
Müzehher Renda 

19 mayıs Atatürkün Samsuna ilk a
yak bastığı gündür. Bu mutlu günün 
daima anılmasını temin için bugün 
bayram yapıyoruz. Bu günde bütün 
türk çocukları şen ve neşeli olmahdır
lar. Bu günde jimnastik bayrammm 
yapılması güzel vatanımızın gençliğin 
ellerine emanet edileceğindendir. 

Türk maarif Csesinden 
Suna Evcen 

Atatürk yurdu kurtarmak için ilk 
defa 19 mayısta Samsuna gelmiştir. 19 
mayısta biz and içecek, onun arkasın• 
dan koşacak ve bize emanet edilen cum• 
huriyeti, erkinliği koruyacağzz. Biz bu
gün olduğu gibi, Atatürkün işaret etti
ği yolda yürümek için her zaman hazır 
olacağız. 

Kız lisesi 48 den Saadet Akışık 
19 mayıs bütün türk gençliğinin en 

mukaddes, en kutlu bir günüdür. Çün
kü Atatürk Samsuna bugün çıkını§ ve 
o gün, orada, hasta zannedilen türk mil· 
Jetinin kutuluşu için filiyata geçmiş· 
tir. Bugün Atatürkün yeni bir varlık 
vücuda getirmesinden dolayı türk genç• 
liğinin, yani hepimizin gençlik bayra
mıdzr. 

Kız lisesi sınıf 58. den Şeyma 
19 mayıs türk gençliğinin şenlik gü

nüdür. Bugün ne kadar gülsek, eğlen• 
sek azdır. Çünkü bugün türkün hüriyet 
ve istiklale kavuştuğu tarihin başlangı· 
cıdır. Bugün gülelim, eğlenelim; çün· 
kü gülmek ve eğlenmek, hüriyet ve is
tiklaline sahih ve başında böyle bir ata
sz olanlar içindir. 
Hukuk Fakültesinden 
lsmail Delikurt: 

"Her atılan adını kuvvetini gerideki 
adımın istinad tetiği yerin sağlamlığm
dan ahr. İşte içtimai bünyede bu zemin 
gençliktir. Büyük inkılabın temelleri 
olan gençler asırları kucaklamak için her 
günkü faaliyetlerini bize göstermektedir. 
19 mayıs bayramı olarak seçilmesi bu 
noktadan takdire değer." 

$ekspirdon ~ikAyeıer 

Orlando, söylediği kadına kendisinin de
lice aşkolduğunu itiraf etmiş Ganymede'e, 
bahsettiği öğüdü vermesi için yalvarmıştı. 
Ganymede'in salık vereceği çare, edeceği 
nasihat şu idi: Her gün kız kardeşi Aliena' -
nm oturduğu kulübeye gelmesi idi. Gany
mede dedi ki : 

anlatıyordu. Bununla beraber, Ganymede'in, Dükün srhatça iyi ve bahtiyar göründüğünü 
Orlando'nın kalbinde Rosalind için yaşayan görüp memnun olarak daha fazla izahat ver-
sevgiyi iyi ettiği de görülmüyordu. meği bir kaç gün sonraya bıraktı. 

Karşısındakinin sahici Rosalind olduğun- Bir sabah, Orlando, Ganymede'i ziyarete 
Yazanlar: 

Çeviren: 

Nasıl 

Mary ve Cluules Lamb 
Nurettin ART AM 

hoslanırsınız? , 
genç ve asil Rosalind olabileceğini hatırına 
bile getirmemişti. Fakat bu genç çobanın 
yakışıklı çehresi ve kibar tavrı pek ziyade 
lhoşuna gittiği için kendisiyle konuşmağa 
girişmişti. Orlando bu genç çobanda sevgi
li Rosalind'e bir benzerlik bulunduğunu se
zer gibi oluyor fakat onun ta kendisi ola
cağını tasavvur edemiyordu. 

Gauymede, delikanlı serbestliği ile Orlan
ao' ya sordu : 

- Kuzum, bizim ormanda dolaşıp da Ro
salind ismi kazarak ağaçlarnnızı ha
rabeden, onlara gene Rosalind'in güzelliğin
den bahseden şiirler bağlayan kim ki acaba? 
F er bu a ,'<r bulabil<:eydim, kendisine sev
f · , i iyi edecek bir takım ö~ i.idler verebi 
ı~ ... \..~111. 

- Orada ben kendimi Rosalind kıyafeti
ne sokarım. O zaman siz de sanki ben ger
çekten Rosalind imişim gibi bana aşkınızı i
tan edersiniz. Ben de hayalci kadınların ken
di aşıklarına gösterdikleri mukabeleleri gıös
teririm; ta sizi bu sevginizden utandırıncaya 
kadar. İşte sizi iyi etmek için salık verece
ğim çare budur. 

Valna, Orlando'nun böylece sevgisinden 
vaz geçebileceğine inandığı yoktu. Fakat 
öyle olmakla beraber, hergün Ganymede'in 
kulübesine gidip orada böyle bir aşıklık oyu
nu oynamağa razı oldu. 

Artık Orlando, her gün çoban Ganymede 
ile kız kardeşi Aliena'nın kulübesine gidiyor 
ve orda genç çobana Rosalind diye hitab ede
rek genç bir aşıkın kendi sevgilisine dökece
ği bütün tatlı dilleri döküyor, kalbindeki 
duygulan en tatlı ve en seçme kelimelerle 

dan haberi olmryan Orlando için, Bütün bun- giderken yerde bir adamın uyumakta oldu· 
lar birer eğlence, birer oyun gibi gelmekle ğunu gördü. Adamın boynunun etrafında 
beraber, gene sevgilisine karşı duyduğu duy- büyük ve yeşil bir yılan çöreklenmişti. Yı· 
gulan böyle güzel kelimelerle ortaya dökebil- lan, Orlandoyu görünce ürktü ve çalıların a· 
diği için hoşlanıyordu. Ganymede ise kendi- rasına doğru kaçtı, gitti. Orlando biraz da· 
sine karşı beslenen sevgiyi böyle bir oyun sa- ha yaklaşınca dişi bir arslanın başını yere 
yesinde öğrendiğinden memnundu. koyarak çömelmiş durduğunu ve adamın 

Böylece bu genç insanlar, birçok günlerini uyanmasını beklediğini gördü. Çünkü ars
tatlı tatlı geçirdiler. İyi kalbli Aliena, Gany- lanlar uyuyan, yahud ölü bir şekarm üzerine 
mede'in bu oyundan hoşlandığını gördüğü i- atılmazlarrmş; öyle derler) sanki Orlando 
çin hiç bir şey demiyor; hatta Orlandodan bu uyuyan adamı yılan ve dişi arslanın teh~ 
nerede olduğunu öğrendikleri Dükün yanına likesinden kurtarmak için Allah tarafından 
bir an önce gitmek için de acele gösteriyor- gönderilmişti. Fakat Orlando uyuyan ada· 
du. mm yüzüne daha yakmdan bakınca onun 

Ganymede, bir gün Düka rastgeldi ve ko- bu kadar fena muameleler yapmış, hatta e~ 
nuştuklan zaman Dük, kendisine anasının, vini ateşe vermeğe karar vermiş olan kanfe· 
babasının kim olduğunu sordu. Ganymede, şi Oliver olduğunu tamdı. A:ı kalsın, onu aç 
buna cevab olarak ne kadar iyi olmaları müm- arslanın yanında bırakıb geçecekti. Fakat 
künse o kadar iyi bir ana babanın çocuğunu hem kardes sevgisi, hem de ruhundaki asa
söylediği zaman, ka::şısmd~i genç çoban~n let pek çab~k öfkesine galebe çaldı. Kılıcını 
kıral soyundan gelmış olacagmı hatırına bıle 
getirmiyen Dük gülümsedi. Ganymede• de - So•1u Var -
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Bakanlarımız gazetemıze 
ihtisaslarını anlatıyorlar 

19 Mayıs 
(Başı 1. inci sayfada) 

mal, ondan, milletten başka bir 
varlık tammıyor .. onun için 19 ma
yıs, Mustala Kemal'in ihanetlere 
hiyanetlere, hamakatlere, korkak
lığa, alçaklığa, öldürenlere :ve. ~
lümlere isyan ettiği ve milletmı ıs
yan ettirdiği gündür. Türk milleti! 
Mustala Kemal'in şahsında kendı
ni buluyor ve gene onun şahsında 
öz varlığına tecavüz edenlere ta
arruz etmek kudretini kazanıyor. 
Türk tarihinde hakiki ihtilal, 1919 
yılının 19 mayısında başlamıştır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• • 

i Atatürk Samsuna ayak i 
(Başı 1 inci sayfada) G .. u"k ve inhisarlar bakanı B. Ali umr h • __ 1 

i bastıkları günkü vaziyeti i 
• Rô.nli T arhanın i tuwuan • günde yapılması kadar isabetli bir hare· 

lı:et olamaz. Gençlerimiz istikbalin teme
lini teşkil edecek olan kuvvettir. Bunun 
sağlam ve zinde olması lazımdır. işte 
spor bu sağlamlığı vücuda getirecek en 
lllühim 8m.ildir. 

"- 19 mayıs, en büyük irade ~vve· 
. . üksek istiklil aşkı ile bırlete· i nutuklarında anlatıyorlar ... i 
bnın en Y · · ha 
rek koca bir milleti kurtarmak ıçm -

• • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

( Başı 1. inci sayfada ) rekete geçtiği gündür. .. 
.. .. k .. - yıldönüınünde turk Bu buyu gunun .. ri lstanbulda. Adamı vilayeti, lranıU

lar; Urla, maraf, Anteb, İngilizler ta
rafmdan İfgal edilmiı. Antalya ve 
Konya'da, İtalyan kıtaatı askeriyesi; 
Mer~lon ve Samnm'da İngiliz; asker
leri bulunuyor. Her tarafta, ecnebi 
zabit ve memurları ve husuai adamla-

tiklalinden mahrum bir millet, beıe· 
riyeti mütemedJine muvacehesinde 
U§ak olmak mevkiinden yüksek bir 
muameleye keabiliyakat edeme:ı, 

Ben bu münasebetle, sporun hem fi. 
kir hem beden kuvvetini temin ebnesi 
ve ordunun bu kuvvetlerden mürekkeb 
bulunması ehemiyetini göz önünde tuta
ı-ak ordumuza ne dereceye kadar fayda
lı olmakta bulunduğunu söylemek isti· 

müm· onun dün-genci için candan teme • _ 
yanın en değerli gencinden daha deger- Mustafa Kemal'in Samsun'a çr~ 

kqı; korkunç bir felaketin pençe
sinde inliyen bir sevgiliye, vatana, 
onu kurtarmaya koşup gelen bir 
aşıkın kavuşmasıdır. Bu andan 
sonradır ki Türkün istiklal savaşı 
başlıyor. Bu savaşla yurdda yeni-

Ecnebi bir devletin himaye ve aa
habetini kabul etmek İnsanlık evaa
lmdan mahrumiyeti, ciciz ve meskene
ti itiraftan b'l§ka bir ,ey değildir. 

li olmasıdır. ·k 
liğ. diye ayrı bir gençli Spor genç ı 

B.. .. gençler sporcu 
d .. ··nmiyorum. utün 
uşu ·ı unun e· T manası ı e sporc 

olmalıdır. am dır· b""nyesi ıağ-
_rı __ • ttınlar • u 

sas vasuuu• ıse ,.- . -1aın bil-
Yorum: rı faaliyette. Nihayet, mebdei kelam 

kabul ettiğimü: tarihten dört gün ev• 
vel, 15. Mayıs. 335 de itilaf devlet
lerinin muvafakatiyle yunan ordusu 

Filhakika bu derekeye düşmemi§ olan.ı 
ların isteyerek b'lflarına bir ecnebi 
elendi getirmelerine ada ihtimal ve
rilemez. 

Memleketi müdafaaya memur olan 
cumhuriyet ordusunu terkib eden erat 
'Ve subaylarımız daha bu mesleğe gir
mezden evel mekteblerde ve kendi hu
susi hayatlarında spor bareketleriy!e be

den ve fikirlerini kuvvetlendirerek ai- [ 
kerliğin seferdeki müşkülatına mukave
nıet edecek bir hale geliyorlar. Orduya 
girdikleri zaman hazırlanmış bulunuyor
lar. Bu sayede daha az bir siy ve zah· 
metle askerliği öğreniyorlar ve yapıyor
lar. Askerlik sanatını spor sayesinde da· 
ha kısa bir zamanda öğrenmek imkan· 
ları hasıl olunca askerlik hizmetinin 
müddeti daha azalınış bulunuyor. Sefer 
için dinç, metin ve iradesi kuvvetli su· 
bay ve erat yetişmiş oluyor. 

. . -ı 1......,..nı sag • 
J cıyeaı sag am, r--
am, se . d . kuvvetli, baıarıcı, - . · sag-lam ara esı 
gısı ' _ _ı_ı_:.w 

den hayat başlıyor, ıeref başlıyor, 
haysiyet başlıyor ve... devlet baş
lıyor. Savaş çetindir. Düşman ya
man, hainler inadcı, Osmanlı dev
leti·ni hala yerlerde sürünse de mu· 
hafaza etmeğe çalışanlar duygu
suz, akılsız ve insafsızdır. Fakat 
bunların topuna birden isyan eden 
milletin başındaki büyük insan; 
ciddi, samimi, fedakar, azimli, ce
sur ve kahramandır. Mustafa Ke
mal, tepeden tırnağa, şahlanmış 
bir iymandır. O, yenilmiyor, ye
niyor. Zulmü, kahrı, iç ve dış b:.i
tün düşmanları yeniyor. Cunıhu
riyet, bu galebenin ebedi remzi: 
dİı'. 

yurdu ve milleti için feuaacu • ., 

*** 
bmire ihraç ediliyor. 

Bundan baıka, memleketin her ta-
rafında, anasiri hiristiyaniye hafi, 
celi hususi emel ve maluadları

nın temini istihsaline, devletin bir an 
evvel çökmesine mesai sar/ediyorlar. 

Halbuki türkün haysiyet ve iue
ti nefsi ve kabiliyeti . çok yüksek ve 
büyüktür. Böyle bir millet esir )'QfG· 

maktan.sa mahvolsun evladır l 
Binaenaleyh, ya istiklal yaölüm! 
işte halcUı hakiki isteyenlerin 

parolası bu olacaktı. 

Türk Spor Kurum~ 
başkanı General Alı 
Hilanet Ayardem 

ihtisaslarını bildiriyor 
b .. ük kurtarıcı Ata· 

"- 19 mayıs, u! a ak bastığı ve 
.. k' .. n Anadoluya ılk Y f" 

• 'V cuiyeti umUlf!İyeyi tesbit için 
ordu cüzütamlarının nerelerde ve ne 
halde olduğunu tasrih etmek isterim. 
Anadoluda, başlıca, iki ordu müfet
tişliği tesis olunmuıtu. Mütarekeye 
dahil olur olmaz, kıtaatın muharib 
efradı terlıis olunmuı, silah ve cepha
nesi elinden almmıı, kıymeti harbiye
den mahrum bir takım kadrolar ha

Bir an için, bu kararın tatbikatın
da ademi muvaffakıyete duçar olaca· 
ğını farz.edelim! ne olacaktı? Esaret! 

• Sonra; osmanlı hanedan ve şal
tanatının idamesine çalışmak, elbette, 
türk milletine karşı en büyük fenalı
ğı işlemekti. Çünkü her türlü feda
karlığı sar/ederek istiklalini temin 
etse de, saltanat devam ettiği takdir
de, bu istiklale müemmen na:ıariyle 
bakılamazdı. Artık, vatanla, millet
le hiç bir alakai vicdaniye IJe likriye-

tur u h ikalarma ı· 
v b .. f. kurtarış ar 

yarattıgı u un .. d" Samsundan 
ı d - gun ur. 

len ilk baş 8 ıgı ·yıe birlik-
1 . d itibaren yaven 

hareket enn en ··temadiyen 

Spor nefse itimadı ve insani meziyet
leri arttırdığı için böyle askerlerin barb
ta dalıa cesur ve muvaffakıyetli olaccık
ları şüphesizdir. işte cumhuriyet ordu· 
su, bugün, bu vasıf!arı haiz kıymetli va
tandaşlardan mürekkeb ve icabında ken· 
disine tevdi edilecek vatani hizmetleri 
hakkiyle ifaya kadir bulunmaktadır.,, 

1 da giderken mu 
te araba ~m .. (edikleri ''Güneş ufuktan 
tekrar edıp so~ .. . ark.adaşlar!,, na· 
imdi doğar yuruyelım h kab· Mustafa Kemal bu mucizeyi , line getirilmişti, 

B. Şükrü Kayanın ihtistuları 

' b ı dık1arı kurtarış are . 
karalı da, aş..a . affakıyetle-

1 eticesıne ve muv 
nın nur u n . d h "Ik adandan itiba-
. . k t"yetıne a a ı 

rının a ı k aat ve ne ka-
d b. 'yman ve an 

ren nas ır 1 
• 1~ det ile giriş· 

k b' ım vece a 
dar yükse ır az .f d eden çok ulvi 
mit bulunduklarını ı .8 e 

• b. jcarettır. 

İç İşler Bakanı ve C. H. P. Genel 

Sekreteri B. Şükrü Kaya, 19 mayıs hak

kındaki ihtisaslarını bugün stadyomda 

ve manevı ır "' . . lamete 
"rk· vatan ve mılletı se 

Atatu • hile kurtar· 
d kt ve onu her veç 

çıkar ı an müstakbel se· 
dıktan sonra artık onun türk 
• isti.klilinin muhafazasını 

)amet ve ·· k enç 
S •. 1· -· b"" .. k bir nutukla anlata-oy ıyecegı uyu d. 

d ·ı neşre ı· caktır. Bu ihtisaslar, ra yo 1 e . 

1 .. .. T'" kiyede dinlenecektır. ecek ve butun ur 

K. ··ıt·· bakanı B. Saffet 
u ur k" 
Arıkan diyor ı: 

" 19 b" ·ı•etin kara baht· - mayıs: ır rnı · .. .. 
lı tarihini kurtuluş ve yükseliş yonu~~ 
çeviı-en biı- dehanın, işe başladığını muJ· 

deliyen gündür. 

Bugünün ne kadar kutsal olduğunu 
anlamak i in ilkin büyük tarihi nutku 

ç ··-•...:~ · ve okumak ve Türkiyenin bugu~.. ıç 
dış durumuna insaf ile bakmak yeter. 
işte minnet duygumun hulasası •• ,, 

Bayındırlık Bakanı B. Ali Çetin· 
kayanın ihtisasları 

'' 19 1919 ·· ·· ı-:• ve bin· - may11 gunu ........ 
terlandmda ecnebi işgali devam ediyor· 
du. Her türlü himaye ve yardımdan nıah· 
rum kalmq olan t:ürk balkı kanlı göz 

yaşları döküyordu. 

Allahmdan başka kendisini himaye 
edecek ve kurtaracak biç bir kuvvet ve 

varlık görmiyordu. 

Atatürk'ün ecnebi süngüleri altında 
esaret hayab yaşamakta olan f stanbul 
idaresinden kurtularak selametle Samsu
na varması ve Anadoluya ayak basmış 
olması türk milletinin taliine olarak ye· 
ni bir devlet güneşinin doğmasına ve 

yeni bir tarihin açılmasına, aynı zaman· 
da türk milletinin asli cevherini ve ru
hi faziletini bir daha göstermesine amil 
oldu. 

Atatürk'ün emsalsiz varbğı ve sevki 
idare kudreti altında türk milleti düş
manlanna galebe çaldı ve bugünkü is· 
tiklfil ve hakimiyetini kazanmakla bah· 
tiyar oldu ve Türkiye modem bir dev· 

let olarak cumhuriyete kavuştu. 
Bence Atatürk'ün Samsuna ayak 

basmasiyle tesid ettiğimiz bugünün ta· 
rihi ifadesi itte budur.,, 

'Sıhat ve içtimai Muavenet Bakanı 
Dr. Relik Saydamın ihtisasları 
"- 19 mayıs 1919, türk milletini ve 

türk vatanını halasa kavuşturan tarih· 
tir. Eü, ük Şefin, varolmak yolundaki 
muazzam mücadelesinin filen başladığı 
gündür. 

Genç nesillere, 19 mayısı yaratan 
Afat~i• k'ün ve onun ideali yolunda her 
g ün b · raz da!ıa faz]a ça:ışmağı 
e,.,:.:. : ... ;1.

1
, 

tavsiye 

r -. emanet etmiş ve tur g -
genç ıgrne d. ı ak vazifedar 
(iğini bununla ebe ı o ar k' .. k 
kılmıştır. Bundan dolayıdır ı tur genç· 
liği; bu yüksek va2:ifesini ifa yolunda 
dai.nıa aynı İyman ve kanaat ve aynı ~-
. ve celadetle yürüyebilmek kudreti· 

zım 'h. . ikb. sah edip yetişmek ı tıyaç ve mec-
nı l d" ki . tin dedir Ve bu sebeb e ır ge· 
burıye • r lm k 
rek bedenen kadir ve kuvvet ı o a v~ 

k bu suretle fikren ve ruban dahı 
gere se d' bil k 

b. r ve hassasiyet e ıne me 
milli ır şuu l.... . kendisini maddi ve 
. . türk genç ıgının, 
ıçın • tiştirecek olan spora fazla e
nıanevı ye . b"·yu-k kurtarıcı A-. t verınesı ve u 
bernıYe.. . .. :-.. d ve emniyetine layik ol· 

·· k'un lUJ•-
tatur . gene gençlerimizin o· 

- çalışması, • . • . 
nıaga -ki tilmiş dığer milh bır 
ınu.zlarına yu e 

V~ .. ifcdir. 'fed k. ted ...... • · · bu vazı e ı · 
ı Çlernnızın şte gen • kimüJÜAÜ göstere· 

. • 111ütemadı te "ki • . 
ncı ve ki ıpor ıenlı erımn 
cek olan her sene • b"" "k kurtarıcı 

ta Yapdması, uyu 
19 rnayı• li-· ·n mesul o-

.. k'"n türk genç gını ... . .. 
Atatur u .

1 
tevdi eyledıgı yuk· 

muzlarına tahrnı vde' · nin Anadoluya a
tin ken ısı 

sek ernane ~. d ki ,,,_ iyman ve ka-
b v gun e , a., -- . 

yak bas gı • ve celadetle daıma 
naat ve ayuı azın;ı dacağma deıalet e
uhafazasına ça ş 

ın b" sembolüdür. 
den ır . . dir ki "güneş ufuktan 

Ve onun ıçın d tarı na· 
.. .. yelim arka aş ,, • d. d g-ar yuru 

şım 1 0 I •• künün türle 
ihtiva eden tur .. 

karatını . . desini terennum 
.... nin azını ve aa 

gençligı . ·u· bir ınarş (19 
· · tibarıyle oıı 1 

eyleınesı 1 ak kabul edilmesi de 
mayıs rnarşı) 0~~ • • 

d 
_ ru ve munasıbtir .,, 

çok og 

İtalya kıralı dün. 
Pesteye hareket etti 

' (A A ) - İtalyan kıralı Roma. 18 .. 
. . ·ı prens Maria beraber. 

ve kıralıçesı ı e . ve kala-

1 . de kont ve kontes Cıano . 
erın M ar naı 
balaık heyet olduğu halde, ac ..• 

. . smen ziyaret etmek üzere bugun 
bını re A bir trenle Roma· 
saat 10.30 da hususı 

M caristanrn Roma 
dan ayrılmışlardır. a , .... ~dır 

. t nde bulunmaA.... · 
elçisı de aynı İre Macar dostlu. 

Gazeteler talyan - 1 
- dan bahsetmekte ve kıralı karşı a-
gun h , ırlıkları anlatmak- , 
mak için yapılan ~ k meseleler hak-
tadır. F~kat. ko~ ... u~~ ~c: bulunmamakt~ 
kında hıç bır ta.ıw•ın 

dırlar. 

yaratmak için Samsuna ayak ha
salı, tam on sekiz yıl geçti. Demek, 
bugün on sekiz YaJında bulunar. 
ve on sekizinden daha küçük olan 
gençler, o gün, henüz dünyllda 
yoktular. Demek, sayısı milyonla
ra varan bu gençHl kütlesi; hür, 
müstakil Türk vatanının bulutsuz, 
onun gözleri gibi mavi göklerine 
gene onun yarattığı mesud zam:rn· 
larda gözlerini açtılar ve hür, nıiis· 
takil vatan topraklarına, onun 
bahşettiği bahtiyar devirde ayak 
bastılar. • O topraklar ki bizim 
yüreğimizdir ve o topraklar gibi 
bizim yüreklerimiz de ona minnet
tardır. - Demek on sekiz yıllık bir 
çağdaş ordusu, ilk önce ~ııun. ha
yat verdiği havayı teneffus ettıler. 
Bu ne mazhariyet? 

Türk gençliği bu mazhariyet :n 
kadrini bilir. Bilir ki her Türk için 
vatan sevgisi, millet muhabbeti, 
Mu•tala Kemal'e bağlrlık ve Mus
tafa Kemal' e sevgi ve minnetle 
başlar. Bilir ki o, bizimdir; biz, 
oyuz. Bilir ki onu aındığımız her 
an, bizim için en büyük bayram-
dır. Bilir ki fan iliğe vadedilnıi' 
saadetleri, onun bizi ve bizim o-

• Bu izahattan sonra manzarai 
umumiyeyi, daha dar bir çerçeve da
hiline alarak, seri ve sehil bir surette 
hep beraber müşahede edelim : 

Muhasım devletler, osmanlı dev
let ve memleketine maddeten ve ma
nen tecavüz halinde; imha ve taksi
me karar vermiıler. Padişah ve hali
fe olan zat, hayat ve rahatını kurta
rabilecek çareden bG§ka bir ıey dü
fÜnmüyor. Hükümeti de aynı halde. 
Farkında olmadığı halde başsız kal
mış olan millet, zulmet ve müphemi
yet içinde tecelliyata muntazır. Fe
laketin dehşet ve sikletini idrake ba§• 
byanlar, bulundukları muhit ile hi.sse
Jebilclikleri tesirata göre çarei halas 
telcikki ettikleri tedbirlere müteves. 
sil .. Ordu, İsmi var cismi yok bir hal. 
de. Kumandanlar ve zabitler; Harbı 
Umuminin bunca mihnet ve meşak

katlariyle yorgun, vatanın parçalan
makta olduğunu görmekle dilhun, 
gözleri önünde derinlepm karanlık 

felciket uçurumu kenarında dimağ/a
n çare, çarei halôı aramakla meı

,ul .... 

si kalmamıı bir .ürü mecaninin, dev- • 
let ve millet istiklal ve haysiyetinin 
muhalızı mevkiinde bulundurulması 
nasıl tecvi:ı olunabilirdi? 

Hilafet va:ıiyetine gelince, ilim ve 
fennin nurlara mü.tağark kaldığı ha
kiki medeniyet ôleminde gülünç te
lakki edilmekten başka bir mev.z:uu 
kalmışmıydı ? 

• Türk ana yurduna ve türkün is
tiklaline tecavü:ı edenler kimler olur
sa olsun onlara bütün milletçe müsel
lahan mukabele ve onlarla mücadele 
eylemek icabediyordu. Bu mühim kara. 
rın bütün icabat ve zaruriyatını ilk gü. 
nünde izhar ve ifade etmek elbette mu· 
sib olamazdı. Tatbikatı, bir takım 
safhalara ayırmak ve vekayi ve ha
disattan istifade ederek milletin hissi
yat ve efkarını izhar eylemek ve ka· 
deme kademe yürüyerek hedefe vasıl 
olmağa çalıımak lazım geliyordu. 
Netekim öyle olmuştur. Ancak Joku;ı 
aenelik elal ve icraatımız bir ailsilei 
mantıkiye ile mülalea olunursa, ilk 
günden, bugüne kadar takib ettiği

miz istikameti umumiyenin ilk kara
rın çizdiği hattan ve teveccüh eyledi. 
ği hedeften asla inhiraf eylememiş 

olduğu kendiliğinden tebarü;ı eder. nu mesud görmemizde bulmakta
yız. lıte 19 mayıs, bu meıud anlaw 
rınuzdan biridir ve onun için Türk 
gençliğinin bayramıd~r. 

• Escu; tiirk milletinin haysiyetli 

oe prelli bir millet olarak JIGlaması· ı 
dır. Bu euu ancak utiklaü tamına ma· 
liJUyetle temin olamabilir. Ne kadar 
•ngin ve mürelleh oluraa olaun İ•· 
--=~~~~~~~~~~~~~~----

Hasan - Ali YÜCEL 

iNGİLİZ - İTALYAN 
münasebetleri 
Roma 18, (A.A.) - Burada kont Ci 

anonun son nutkundan sonra, ayın 16 
sında ingiliz büyük elçisiyle konuşup 
İngiliz _ italyan gazeteleri arasındaki 

münasebetleri gözden ge~rdiği ve ger
ginliğin azalacağı kanaati vardır. Çün
kü gerginliğin giderilmesi, gazeteler a. 
rasındaki münasebetlerin düzelmesine 

bağlıdır. 

Taymis'in ıyazdığına göre, Musoli-

. Drumund konuşmasında, batı pak
nı ... 
tını, Habeşistanm Milletler Cemiyetin. 

den uzaklaştırılması ve başka mesele

ler de konuşulmuştur. 

Turgudlu Halkevi 
köycülük kolu 

• Tur udlu halkevi köycülük kolu Tur-

dl ; üç saat uzakta Gökkaya köyü-
gu uy . k 

itmişlerdir. Kol, berabennde do tor 
ne g "tu""rmüş köylülerle konuşulmuş, ca go ' . 

kadar hastaları muayene edıl-
akşarna • . •.. ""dl . k.. tüye idimaı, zıraı ogu er ve-
mış, oy ::ı: 

rilmiştir. 

Arnavutluk hidiseleri 
isyana gösterilen sebebler muhtelif 

Tirana, 18 (A.A.) - Arnavudluk Telgraf aja!1sının .~i.~dird~ğine 
öre Ethem T oto'nun fesad çıkarmak hususundakı t~şebbusu, bırkaç 

:sile~in elinde kalan kasabalardaki safdil ;aı~\~afıl . 1~~1a:ı:ı~~i~~ hem Totonun avenesi ,isyamn başlangıcın aTışı ~en sı a f t l 
Delvina' dan yabancı memleketlerine giden oto nun şere ıne a ı an 
tüfekler olduğunu söylemişlerdir. 

Gazeteler, hükümetin şiddetle hare· 
kete geçerek isyanı süratle bastırmasın-
dan sitayişle bahsetmektedir. . 

Hükümet kuvvetlerinin büyük bır 
mukavemetle karşılaşmaksızın ve hal
kın alkışları aı asında Tepede~en. i_le Er

. . . al eımı·oıı. oldukları bıldırılmek· 
gerıyı ışg :s 

tedir. 

ltalya yeni bir sergüzqte mi 
atılıyor? 

Londra, 18 (A.A.) _ Arnavudluk is_

yanı hakkında tefsirlcrd~ ~~Junan .Dey_Jı 
Herald gazetesi, Musohnının yenı_ lıır 
sergüzeşte atılacağııu söylcmckte.~ı~. 

Bu gazete, Arnavudlugu komunızm· 
den kurtarmak behancsiyle İtalyanın 
kıral Zogoyu Arnavudluğun italyan 
düşmanı unsurlarına karşı tedbirler al
mağa sevkedcccğini yazmaktadır. 

Paris, 18 (A.A.) - Pöti Jurnal ga
zetesi, şimdi Pariste bulunan Arnavııd· 

luk devlet adamlarından birinin şahsi 

kanaatini bildirmektedir. 
Bu zate göre, isyan hareketi 1935 se

nesindeki ihtilalin temadisinden ibaret
tir. Bu ihtiHil neticesinde kıral memle· 
kette serbest temayüllü bir kabine teş
kil etmcğe mecbur olmuş ve Ethem 
Toto bu kabinede o zaman başbakanlık
tan daha mühim olan İç bakanlığı ma-
kamına getirilmişti. 

Toto ile şimdiki ihtilfü liderleri, sa
dece memlekete gasbedilcn ana kanu
nun serbestlikleri iade etmek istiyorlar
dı. İsyanı hir komünict hareketi saymak 
doğru değildir. Amele sınıfının mevcud 
olmadığı bu ziraatçi ve küçük gelir sa
hiblcrile meskfın memlekette komünist
lik yoktur. Karışıklık daha vahim bir 
şekıl alsaydı, yabancı bir devletin miı a
halesinden korlrnlur<lu. Böyle bir m· la· 
halenin vuku bultna .. ı icin, şim:li artık 
hiç bir sebeb kalm!!•mştır. 

.. 
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Atatürkün bindikleri 
Bandırma vapurunun 
kaptanı anlat.yor 

19 mayıs 1919, garib bir tesadüfle üç 
19 u yanyana getiren gün, türk mil
letinin kalbinde unutulmaz bir tarih 
olarak daima nakşedilmiş kalacaktır. 

19 mayıs 1919 günü, büyük ve şerefli 
bir milletin, başında bulunanların ha -
talan yüzünden, asırlardan beri daima 
makus gitmekte inat eden taliini cie

ğiştirecek, türke kendi büyüklüğüne 
Jayik yeni bir mukadderat yaratacak 
olan ü;;tadam, tarihi ve heybetli misyo
ntına ba lamak üzere Samsun'da karaya 
iniyordu. 

Yoksul bırakılmış mazlum milletin 
sayısız harplar ve yolsuzluklardan arta
kalmış herşey· gibi, küçük ve fersude 
bir tekne, Bandırma gemisi, bu büyük 
ve şanlr yolculuğu koynunda barındı • 
rarak. diinya değer hamulesile, günler
ce Karadenizin kendi boyundan aşkın 
dalgalarile çarpışmıştı. 

Artık herşeyin kaybedildiğine ina • 
nıldığı bir sıracla. milletinin asalet ve 
cesaretinden kuvvet alarak, bütün dün
yayı hayrete düsürecek muazzam bir 
tasavvuru dimağında taşıyan büyiik 
adamla, onun şerefli seyahatine vasıta 
olan bu küçı..l.. gemi ne aşikar bir te • 
zaddı. Fakat, daha nice mücadele yıl ~ 
lan türlü tezadlarla dolu geçecek, ve 
bu tezadların içinden kurtuluş güneşi 
doğacaktı. 

Yedi mil süratr ve ufacık teknesile 
Kara denizin dalgalarile boy ölçüşen 
bu gemi. adeta. kurtarıcının. memle-
ketin mütevazı imkanlarile giriştiği bil· 
yük ve çetin mücadeleyi senbolize edi. 
yordu, denilebilir. 

Bu küçük gemi, irişebileceği en bü -
yük şerefe kavuşarak, bir millet yara • 
taca1' ve bir vatan kuracak olan dahi 
adamı tam zamanında vatan toprağının 
en müsaid parçasına cıkarmak suretile 
tarihi vazifesini gördükten sonra, öm • 
rünü tamamladı. Bugün ayni ismi taşı • 
yan gemide plakasından başka onunla 
ayni olan bir tarafı yoktur. 

Fcıkat bu t arihi seyahatr idare etmiş 
olan kaptanın kim olduğunu hiç dü _ 
şünclünüz mü ? Biz, bu şerefe irişmiş 
olan mesud adamı aradık ve bulduk. 
İdarenin en eski kaptanlarından olan 
Kayserli İsm::ıil Hakkı Durusu, bu se • 
yahatin intibalarını gazetemiz için 
ya zarak bize göndermiştir. 

S3zü, emekdar türk denizcisine bıra. 
kıyoru;; 

c: 1919 tarihinde Bandırma vapurile 
Atatı.irk'ü İc:taribul'dan alıp Samsun'a 
götürdiı ğiimüz seferde gerek hareke -
timizden evvel gerekse yolda şahidi ol
duğum ahvalden hat rıma gelenleri 
aşağıya yazdım : 

Hareketimizden birgün evvel Paşa 

beni İdareden Harbiye'de dairesine ça
ğırtmıştı. Gittim ve kabul buyuruldum. 
Sureti hareketimize dair bir takım is -
tizahta bulundular. Llzımgelen cevap -
lan verdim. Ertesi gün öğle üzeri ha -
reket edileceğini ve olveçhile geminin 
hazır bulundurulmas nı emir buyurdu· 
lar. Filhakika o gün zevalde gemiyi 
teşrif ettiler. Kontrol heyeti geldi. He. 
men hareket edebileceğimizi söyledi -
ler. Derhal hareket ettik. Boğaz'dan 

çıkarken müthiş bir fırtınanın icrayı 

lıükmetmekte olduğunu gördük. Ne ka
dar şiddetli fırtına olursa olsun yolu . 
muza devama karar vermiştik. Böylece 

Kaptan lsmail H-.Tr.kı Duru.mnıın 1919 

senelerinde ~ıkıw~ bir resmi 

Kaptan lsmail Hakkı Durusunun 
son resimlerinden biri 

yolumuza devam ettik. Maiyetlerindeki 
zevatı bittabi deniz tutuyor ve herkes 
birer birer kamaralar.na yatıyordu. Ma. 
mafih Paşa kıç taraftaki köşkte bir kö. 
şeye dayanmış oturmakta ve kendilerin. 
de fıtri bir haslet olan harikulbeşer 

metaneti kalbiyelerinin asarı olarak 

bila füt ur ve daimi bir tefekkür içeri • 
sinde bulunmakta idiler. Son sürati -
miz ola,n yedi mil ile Karadenizin bi • 
aman dalgaları arasında yuvarlana yu • 
vartana İnebolu ve Sinob'a uğrayarak 
bin türlü müşkülat içerisinde birgün 
şafak vakti Samsun'a vardık. P~a bu 
iskeleye çıktılar. Ondan sonra vukua 
gelen halatı bittabi kendileri daha iyi 
bilirler. 19 seneden sonra o mesud se -
ferimizi bu kadar hatırlayabildim. 

Paşayı Samsun'a götüren sabık 
Bandırma vapuru süvarisi 

lsmail Hakkı Durusu 

Ankara Nafıa Müdürlüğünden: 
Bedeli keşfi (1200) liradan ibaret bulunan Ankara Çubuk ba ... 

raj yolunun münhani kısımlarında seyrüseferin temini için tara
feyin hendeklerine çimento büz konularak doldurulması ıuretile 
yolun genişlettirilmesi 22/ 5/ 937 de pazarlıkla ihale edilmek üzere 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

Muvakkat teminatı (90) liradır. İsteklilerin teminat mektubunu 
ve ticaret odasından musaddak vesika ile Nafıa Müdürlüğünün fen
ni ehliyet vesikasını haiz oldukları halde sözü geçen günde Nafıa 
Müdürlüğü odasında teşekkül eden komisyona saat ıs de gelmeleri 
ve buna ait keşif ve şartnameyi Nafıa dairesinde görebilecekleri. 

(1260) 1--2161 

Aııkara Nafıa ~lüdürlüğünden: 
Bedeli keşfi 2430 lira.dan ibaret bulunan Ankara • K. Hamam 

yolundaki ova çayı köprüsü üzerine parke kaldırım İ1!şaatı 22/5/937 
de pazarlıkla ihalesi yapılmak üzere açık eksiltmeye konulmuştur. 
Teminatı muvakkatesi 175 lira lira 2S kuru,tur. 

İsteklilerin teminat mektubunu ve ticaret odasından muaaddak 
vesika ile Nafıa müdürlüğünün fenni ehliyet vesikasını haiz olduk
ları halde sözü: geçen günde Nafıa odasında teşekkül eden komis
yona saat ıs de gelmeleri ve buna aid keşif ve şartnameyi Nafıa da-
iresinde görebilecekleri. (1259) 1--2160 
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Y a nö Tltllrlkoyenın rnDDDo sporu 
' 

Pla nörc ülük 
Tayyarecilik az 

insan ve az para 
harcanarak çok iş 

görmek istidadı ile 
milli müdafaada şü
mullü bir rol oyna
mağa başlamıştır. 

Türkiyenin emniyeti ve 
istikbali havalardadır 

nr ödemit olacak
lardır. Halbuki ha
kikatte on bin genç 
arasında yapacağı

mız bir seçim yüz· 
lerce tayyare ka
zandırmak istida

Ve yaşadığımız şu günlerde, ucunda bir 
zafer mevzubahs olan her hareket için, 
hava silahının ciddi müdahalesine kati 
ihtiyaç vardır. 

Bir zamanlar, birer nazariye olarak 
dillerde dolaşan "işgal etmeden hava 
kuvveti ile hakim olmak'', "karada, de
nizde müdafaa, havada taarruz,, iddia
larının, şimdi, birçok memleketlerde 
maddeleşmiş olduğunu görüyoruz. 

Yirmi yaşındaki yeni vasıtanın bil· 
tün dünyayı düşündürmekte olduğu her 
vakit ve kolayca söylenebilir .... O kadar 
ki şu gölletrniş Akdenizde, deniz haki

miyeti mefhumunu bütün develtler için 

öldürmüş olan genç silahın, bir takım 

milletlere rahat uyku uyutmadığını söy-

lemek bile mümkündür. 

Türkiye hartasınr iyi bilenler, Türki

ye milli müdafaasını kolaylaştırmak için 

icad olunmuş gibi karşımızda duran ha

va silahının tesir ve ebemi.yetini anla

makta zorluğa düşmiyeceklerdir. Bilhas

sa Türkiyenin hava silahı üzerinde iti

na ile durması, dikkatle çalışması ve her 

türlü ihtimal ve imkanlardan faydalan

mayı bilmesi çok makul bir hareket tar

zı olarak ortadadır. 

Türkiye, tayyarenin en çok Türkiye

ye fayda ve üstünlük temin ettiğini tak

dirde gecikmiitir denemez. Bu memle

kette, çok tayyareden ziyade çok tayya· 

recinin hakiki kuvvet olduğunu kabul

de küçük büyük herkes tam bir birlik 

göstermektedir. Bir takım kara devlet

leri için ortaya çıkabilen münakaşa 

mevzularına bizim memleketimizde yer 

olmadığını takdirde tam bir anlaşma 

açıkça göze çarpıyor. Ve Türkiye ken-

dine has tabii vaziyetler icabı olarak 

hava ordusuna en yüksek ehemiyetleri 

vermek zoru ile karşıkarşıya bulunu

yor. 

Burada şu noktaya da temas edebi
liriz: "Tayyareye sırça kadar naziktir 
ve onu it görür halde tutmak için çok 

para harcamayı göze aldırmak lazımdır,, 

diyenler var. Tayyarenin bir sırça ka
dar nazik olduğu fikrinde bulunanlar, 
bu sırça, olu§un düpedüz vasıtadan ile
ri geldiğini söylerken, bizce, davayı 
kavrıyamadıklarını ifade etmiş oluyor
lar. Çünkü dünkü gibi, bugünün çocu
ğu da, her aletin ancak erbabının e
linde değer ve mana kazandığım bilir. 
Şu halde sırça oluş iddiasiyle yapılan 

yanlış, meseleyi etraflıca bilmemekten 
değil midir? 

Tayyarecilikte erbab adam, hava his. 

si yani fitri uçuk kabiliyeti üstün olan 

adam demektir. Hiç bir bilgi ş.ırtı koy

maksızın kafası işleyen her kesin hatta 

tehdidle uçuş öğretilebileceği,.. düşü

nülürse, hava hissi üstün olanları seç

menin ne kadar ciddi bir ihtiyaç oldu. 

ğu kendi kendine meydana çıkar. 

Şu genç iki senede bir kaç tayyare

nin kırımına sebeb olduğu halde, öteki. 

si beş senede tek lastik dahi pat!atma

mıştır dendiği zaman, hava hissi ve üs

tün kabiliyet, pek iyi tarif edilmiş o

lur sanırız. 

Bütün bunlar önünde yapılacak şu

dur: Bütün gençliği planörcülük yo

liyle tecrübe ederek güzel bir seçim 

yapmak. Tayyare mevcudlarının güve

nilir sayılır olmaması, Tayyarenin pa

ra yutan bir sırça olarak dillerde dolaş

masının başlıca sebebini seçim kütlesinın 

darlığında aramak lazımdır. Uzun ö. 

mürlü tayyare isteyebilmek imkanı tay

yarecinin seçiliş kütlesini büyütmek 

şartının içinde beslenir. 

Bir kaç yüz liraya mal olan zavallı 

bir planörü, yuvarlak hesabla yüz kişi

ye uçuş da öğreten basit bir oyun, eğ

lence ve spor vasıtası değil, hisleri, ka. 

biliyetleri üstün olanları bulmaya ya
rayan milli bir tecrübe aleti saymak ve 

böylece çalışmak icabediyor. Yüz pl3... 
nörle on bin genç arasında seçim yapar 
ve bu seçimle bir tek motorlu tayyare
nin kırımına mani olmak fırsatını ka· 
zanırsak bu planörler bütün masrafları-

di y le değerlenmek icabeder. 
Bütün bunlardan çıkan mana şudur: 

Planörcülük, Türkiye milli müdafaaaın· 
da şümullü bir rol oynamak vaziyetin
de bulunan büyük tayyarecilik müene· 
sesine en kabiliyetli olanları veren kay. 
nak olmalıdır. Ve unutmamalı ki her 
tayyarenin arkasında en azı on beş bin 
uçan adam bulundurmak ihtiyacını kar
şılıyabilmek için, bundan ba\'ka baş YU

rulacak çare yoktur .. 
Meydanda olan hakikatler bize şun

ları söyletiyor: Türkiyenin emniyeti ye 
istikbali havalarda kuvvetli olmasına, 

bütün türk gençliğinin planörlerle uç. 
ması şartına bağlıdır. Ve bence Türki. 
ye, planörcülüğü milli spor yapmak gi. 
bi kati bir mecburiyet önün~dir. 

Möbleli Oda Aranıyor 
Bakanlıklara yakın möbleli 

bir oda aranıyor. Yan arabalı bir 
motosikleti de koyacak yeri bu
lunsun. Yenişehir Posta kutusu 
(1001) e yazmaları. 1-2177 

1 KiRALIK 
"Anafartalar caddesin

de evvelce bayındırlık ba
kanlığının bulundu~u iki 
kat otuz dört odayı havı 
resmi dairelere müesaesata 
ve şirketlere çok elverişli 
bulunan bina toptan kira
ya verilecektir. Talihlerin 
lütfen Vehbi Koç ticaret e · 
vine müracaatları rica .:>lu -
nur." 

Tel: 34SO l - 2l20 

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

raat Bankası memurlar apaı tı• 

manian arkası No. 10. içine .i· 
lere müracaat. Telefon: 2676 

ACELE SATILIK 

ARSA 
İmar Md. karşısındaki köşe

de 187 M2 telefon: 147S 1-2023 
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Temiz bir su içmek için tenekelerin ağzındaki belediyenin HAY AT suyu kurşun mühürlerine ve iyi gazoz tçıne { 

ıçın de HAYAT gazozu etiketine her zaman ve her yerde dikkat ediniz. 1-2173 
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Ankara Levazım Amirliği Satınalma 
Komisyonu llanlan ------------- --------------

1 LAN .. 

Aktif 
l:unıhuriyet 1'1Prkt:.z Bankasının 

15 mayıs 1937 Vaziyeti Pa if 

l - Eksiltmede olan iş: Demirköy alayının 90 ton sığır etıdır. 
2 - f~bu ihale kapalı zarfla yapılacaktır. 
3 - Sığrr etinin muhammen bedeli 25.200 liradır. 
4 - Sığrr etinin ilk teminatı 1890 liradır. 
S - İhalesi 4. Haziran 937 cuma günü saat 15 de Vizede yapııa. 

taktır. 
6 - Şartnameler arzu edenlere her gün Vize satın alma komis -

Yonunda gösterilmektedir. (1256) 1-2156 

İLAN 

3 
1 - Garnizon birlikleri için kapalı zarfla eksiltmeğe. k.onulan 

~.000 kilo toz şekerine istekli çıkmadığından 17/6/937 tanhıne ka· 
r bir ay zarfında pazarlıkla alınacaktır. . 

Ş 2 - Şekerin tutarı 8400 lira olup muvakkat teminatı 630 lıradır. 
artnamesi komisyonda görülüı. 
. 3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te • 

rnınat makbuzlarile pazarlığı yapılmak üzere yazılı tarihe kadar le· 
\razım amirliği satın alına komisyonuna müracaatları. (1257) 

1-2155 

İLAN 
?o l - . Ankara garnizonu için 
la ·OOo kılo sütün kapalı zarf
tıl eksiltmesi 24. 5. 937 pazartesi 

n saat 15 de yapılacaktır. 
oı 2 - Sütün tutarı 9800 lira 
ta~p muvakkat teminatı 735 Ji. 
rn· ır. Şartnamesi her gün ko· 

18Y0 nda parasız görülür. •e 3 :- İsteklilerin kanunu 2 
ta 3 uncü maddelerindeki vc:si
tek~e teminat makbuzlarinı havi 
•aa ıf ıne~tublarını yazılı gün ve 
le tten bır saat evveline kadar 
tl'ıyazını amirliği satın alma ko-

1 ısyonuna vermeleri. (1143) 
1-1976 

İLAN 

1 _ Ankara garnizonu için 

60.000 kilo yoğurdun kapalı 
zarfla eksiltmesi 25. 5. 937 salı 
günü saat 15 de yapılacaktır. 

2 _ Yoğurdun tuatrı ~.600 
lira olup muvakkat. temın~tı 
720 liradır. Şartnamesı hergun 
komisyonda parasız görülür. 

3 _ İsteklilerin ka~unu~ 2 
ve 3 üncü maddelerinekı vesık~ 
ve teminat makbuzlarını h~~ı 
teklif mektublarını yaz~lı gun 
ve saatten bir saat evvelıne ka
dar levazım amirliği satın alma 
komisyonuna vermeleri (1142) 

1-1975 

Kasa: 
Altın safi kilogram 21.043,497 
Banknot 
Ufaklrk 

Dahildeki muhabirler: 
Türk lirası 

Hariçteki muhabirler: 
AJtın safi kiln S.054,474 
Altına tahvili kabil serbest 
döviz1e:-
Diğer dövizler ve borçlu 
klirinl? bakiveleri 

Hazine tahvilleri: 
Deruh di• ., evrakı naktivc 
karş1hğı 
Kanunun 6 ve 8 ;.,ri madde 
]erine tev fikıın ı.~ ine tara 
fınd?n vaki teriiyat 

Senedat cüzdanı: 
Hazine hnnnlan 
Ticari senedat 

Esham ve ta'ıvilat ciızdanı: 

f 
Deruhte cti"len evrakı 

A naktiyc:-in karşılığı es· 
lıam v r tııh·ıillit itibar 
kıymetle) 

B Serbest esham ve tahvilfiı 

Avanslar: 
Altın ve döviz üzerıne 
Tab·ıillt Czerine 

Hissedarlar: 
Muhtelif: 

LiRA 

29.599.361,Sb 
15.354.704,-

1.109.275,66 

l .670.465.05 

7.109.522.~ 

8.432,29 

43.486.012,56 

158. 748.563,-

13.372.427 ·::.. 

2.000.000,-
24.826. 781,95 

37 .622.990.4~ 
3 ~57.80 7 

64.447,10 
8.746.188,98 

Yeku"l 

LlRA 

46.063.341.24 

1.670.465,05 

50.603.966,89 

145.376.136.-

26.826.784,95 

41.480 791,2 

8.810.636,0' 
4.500.000, 

11.990.213.83 

337.322 335,2 

Sermaye: 
ihtiyat Akçesi: 

Adi ve fevkalade 
Hususi 

Tedavüldeki banknotlar: 
Deruhte edilen "vrakı naktivc 
Kanunun 6 ve 8 inci madde· 
lerine tevfika., hazine tara 
fmdan vaki tediyat 
De• uht Piilen evrakı naktiye 
bakiy~si 

Karşılrgı tamamen altın ola· 
rak ilaveteu tedavüle 
vazed:!,.n 
Reeskon• muk-ıbili ilaveten 
tecf. vazed. 

Türk liraa mevduatı: 

Döviz teahhüdab: 
Altına tahvili kabil dövizler 
Diger dövizler ve alacaklı 
klir"n bakiyeleri 

Muhtelif: 

LiRA LiR.-' 

ıs .()()(), 

2.105.172,4CI 
4.516.007,70 6.621.180,1 

158.748.563,-

13.372.427,-

145.376.136,-

19.000.000,-

12.000.000.- 176.376.136. 

14.841.609,88 

].193,92 

22.506.38 7. 77 22.507.581,69 
101.975.827,61 

Yeklı" 
337 .322.335,2 

l(iralık k~öşk v.e lıane 
Keçiôren'de çift asfalt cadde üzerinde ayrı ayn bahçe -

leriyle .. İsteyenlerin Akköprü caddesinde 4 numaralı Kereste 

2 Mart J933 tarıhınden itibaren: fc:kont" ha deli% 5 1
/ 2 altın ii,;eıine avans 

rrıağazasına müracaat. Telefon : 3747. 1-2
1
6

8 -
Eski Osmanlı imparatorluğunun taksime 

Uğramış Düyunu umumiye meclisinden: 

37 1-2 faizli 1933 Türk Borcu Tahvilleri 
Hamillerine Tediyat ilanı 

Eski Osmanlı İmparatorluğunun taksime ~ğr-:ımt Dü-
Yun U · M l'si atideki hususatı Hamıllenn naza-u mumıye ec ı , 
r · ·ı 1 1 ıttı ama vazey er. . . b h hemen bütün 

Türki e hükümetı, cıhan u ranının 
tnenılekeileri devalüasyona sevk ve ~rçdlarınbıaha~tıln eTs~ı 
Üze · d d · d' mecbur ettıgın en ıs e, ur
k" r!n. en a emıte ıyeye ·· erinden ödeyemi-
ıye nın de kendi borçlarını bu esas uz w• 1 

cei!in. o·· . Meclisinin franSIZ frangıy e 
d 

... 1 ve uyunu Umuınıye · a ı neticeyi 
olar arasınd k" dig" i parite hesabının ıse yn 

t J'd aıseç .. 
ev a· edeceğini beyan eyl~m.~ştır.. % 7 1/2 faizli 1933 

t•· k ;:,aenaleyh Türkiye huk~elı, ... / veya işbu istikrazın 
i!-1~ . rcunun servisini farnsız r~ngı tı:ne ... e karar vermİf, 
t1ncı tediye akçesi olan dolarla _ıfa e ~ fransız franğı 
akat bu ikinci akçe intihabı halınde ~re velki parite -

Ve gerek doların son devalüasyonların an ... ev 5 tutulma· 

Eski Osmanlı imparatorluğunun tak ime 
uğramış Düyunu umumiye meclisinden: 
%7 i-2 faizli 1934 ikinci sıra Türk borcu 
tahvilleri hamillerine tediyat ilanı: 

25 mayıs 1937 vadesine aid tediyat 
29 Nisan 1936 tarihli Türk - Fransız anlaşmasına tevfi

kan Türkiye Hükümeti, 25 Mayıs 1937 taksidi için icabe
den transfer ve tediyeleri n untazaman icra eylemiştir. 

Türkiye'de, ls anbul piyasasında, 25 Mayıs 1937 taksi
di türk lirası olarak tediye edilecek ve kupan başına 18,75 
fransız franğı mukabili olan 1,861 türk lirası verilecektir. 

Mezkfır vade için bu meblağ sureti katiyede türk lira
sı olarak tesbit edilmİf olduğundan, türk liruiyle fransız 
frangı arasında zuh:;ır edebilecek herhangi tahavvül kar
tısında tediyat, bu vadenin müruruzamanma kadar, yal • 
nız bu miktar üzerin:len icra edilecektir. 

ltbu meblağ 6 numaralı ve 25 Mayıs 1937 vadeli kupo-
na mukabil tediye edilecektir. 

İstanhulda, 25 mayıs 1937 vadeli kuponun tedi) ... sile 
mükeJlef olan müesseseler ıunlardır: 

- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. 
- Osmanlı Bankası. 1-2166 lerinin (yani 1 dolar - 25,52 fransız fran~) h~nde dolar 

81 lazım geleceğini bildirınittir. Bu esas ~ -~nkü ~aziye
olarak icra olunacak kupon tediyatınd~, b ·gud bir tenez· 
t~. nazaran, altına göre takriben 7o 40 nıs etın e I' 
zulü ~ı~et hasıl olmuş bulunacaktır.. kati olduğu Under Wood 

T urkıye hükümetinin bu h~us~ı kararı JbetJnİf bu-
vlue her türlü hakeme müracaat imkaıı1f1~1;; ınayıs 1937 Yazı ve hesab makineleri 

Türle Philips 1 td 
Sirketi Ankaı·a 
' 

nduğu cihetle, Düyunu Umuıniye Mec: 1~1• • ak e olan • -'·-r:a acen•--ı 1 
taksitin· ham"Jl · · hal'hazırda en ıstıfadelı ç AUaA ULA 

ın, 1 er ıçın 1 erıniıtir. AKBA kitabevi · 
franaız franğiyle tediye edilmesine ~&! .v dah' fransız 1 

Meclis, 25 ikinc~rin 1937 vadesı ıçın 1 Tel: 3377 
franğrm esas akçe olarak tayin etmiftir. I nbul 1-2176 

25 Ma 1937 ... _, __ .d. Türki' "yede Ankara ve sta ak ·--------

Şuhesinden: 
Radyo işlerinden anlayan bir 

teknisiyene ihtiyaç vardır. Mü
esseseye müracaat. Telefon: 3722 

- Bankalar caddesi -12174 

Ankara f)efterdarlığındaıı: 
Sebze ~omisyoncu~u Hüseyin oglu Emin namına 933 senesi iç.in 

% 2~ ~aı_nmıle beraber ıkmalen tarh edilen 139 lira 11 kuruş kazanç 
verg~sının 23 71 ?~aralı _ihbarnamesi muhatabanın adresi meçhul 
oldugundan kendısıne teblığ edilemcmi tir. Hukuk usulu muhake
meleri kanunu veçhile teblig makamına kaim olmak ınere ilan 
olunur. (1258) 1-2159 

AMASYA ASLİYE HUKUK MAHKEMESiNDEN: 
. Anıa_s>:a .. m.erkez posta ve ~elgraf idaresi ile eski po ta nakilyat 

muteahhıdı olu Abbas veresesı arasında Amasyıa asliye hukuk mah
kemesinde tekevvün eden alacak davasından dolayı sadır olan huk
mun tavzıhi posta ve telgraf idaresi vekıli Cami Sozk en tarafın • 
dan talep olunmuş ve bu bapda verilen tavzıhi hüküm arzuhalinin 
teblig~ için mumaıleyh Abbas vere esinin ikam tgahı meçhul bu • 
lundugu anlatılarak yapılacak tebligatın ilanen icrasın ve duru • 
manın da 29 5/937 tarıhıne musadif cumartesi gunune tayin kılın. 
mıt oldugu?dan veresei mumai~eyhin tarih ve yevmi mczkurda 
Amuya ashye hukuk mahkemesınde hazır buluıunaları aksi surette 
duruFJlanın gıyaben yapılacagı ilan olunur. 1-2164 

tı..AN 
Bursa evkaf idaresi tarafından olu Maksud veresesi karısı Zum

rüd ve kızı Emine ve oğlu Nurettin ile diger kizı olu Safiye kocası 
Necati aleyhlerine ikame olunan meni Mtidahale davasının icra kı
lınmakta olan muh kemesinde: davalılardan Necatiye yazdan dave
tıyeye mtibaşiri tarafından verilen meşrubatta: ikametgahı olan An
kara'nın Saman pazarındaki kahvesinden çıktığı ve halen bulunduğu 
yer meçhul bulunduğu gösterilmiş ve sebkcden talep dairesinde mu· 
ameleyhe bir ay müddetle ilanen tebligat icrası mahkemece karar al· 
tına alınmış olduğundan muhakeme günü tayin alunan 18 haziran 
937 tarihine müsadif cuma giınü saat on dörtte Bursa asliye malı • 
kemesi birinci hukuk dairesinde hazır bulunmadığı veyahut musad. 
dak bir vekil göndermediği takdirde muhakemesi gıyaben ruyet ve 
intac olunacağı illin olunur. 1-2163 

Ankara Cumhuriyet 
Miiddei Umumiliğinden: 

yıs uuuı ı, , ....J. r olar: 
Piya.salarmda, trant tefrik edilmebizin, tü~ ırası mu· 
tediye edilecek ve kupo nbqına 18, 75 fransız frangın 
kabili olan 1,061 tüık lirası verilecekti~. . ed t°" k lira-

Bu meblağ, mezkur taluit için s~ ka1!Y . e 1 u~ ansız ıı olarak tesbit edilmit oldugu" ndan ,turk lıras•Y e ··ırk 

, . Ağazade vakfı 
mütevelliliğinden : 

ZAYi 
lstanbul Beyazıd nüfus me

murluğundan aldığım nüfus hü
viyet cüzdanımı kaybettim. Ye· 
nisini alacağımdan eski 'nin 
hükmü yoktur. 

Sivaıs ceza evinin 938 senesi mayıs nihayetine kadar bir seneli.li 
ekmek ihtiyacı çifti 960 gram hesabile en azı 135.000 ve en çoğu 
170.000 kilo olarak alınacak olan ekmek yıllık :verli ve san baş bug• 
dayından ve fabrikanın ikinci unundan olup çarşıda satılan ikinci 
nevi ekmekten ve belediye narhı üzerinden teruilatla ihale cdilmes 
üzere 15 mayıs 937 tarihinden itibaren kapalı urf usulile 20 gün 
müddetle münakasaya konulmuştur. 

f ·tahvvu ar· ranğı arasında zuhur edebilecek herhangı a d ı 
tısında tediyat, bu vadenin müruruza~anına ka ar, ya • 
llız bu miktar üzerinden icra edilecektir. deli kupo· 

ltbu meblağ 8numaralı ve 25 Mayıs1937 va 
na m~kabil tediye edilecektir . · . . t d' eyi 

Dığer mütemmim malUnıat için hanullerın, e 
1~ l 

ifa edecek müesseselerin nezdinde 
1

emirlerine amade u u-
nacak olan matbu tamimlere müracaatları rica olun~~k I 

Türkiye' de, her 3 trantm kupanlonnı tediye ile mu e • 
lef olan müesseseler ıunlardır: 

Ankara da: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve 
Osmanlı Bankası. 

İstanbul da: Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası, ?ı'" 
nıanlı Bankası ve Deutsche Bank und Disconto Gese s-
chaft. 1-2165 

Ankara Birinci Sulh Hukuk Hakimliğinden : 

.. Dev!et demiryolları ve limanları işletm.c umum mü~ü~~~~~~ 
kı_lı_ Raşıt Çelebi oğlu tarafından : İstanbul da orman mudu~ r 
rnısı Bay Bekir'in köşkünde Ekrem'in hali hazır bulundugu ye 
meçhul olduğundan aleyhine açılan 103 lira 38 kuruş alacak ~va -
sının tebligatı yapılamamıstır. Usulün 141 inci maddesine tevfıkan 
20 ·· ··dd · · · hkemece karar ve-gun mu etle ıliinen gıyap kararı ıcrasına ma 
tilmiş ve mah1·emede 14/6 937 pazartesi saat 9/5 a bırakılm~t oldL~-1 ~ d - bır VeJLl gıından o gün mahkemede bizzat hazır bulunma ıgı v~ya bl"-
g.. ··~rr::~ iğ i takdirde gıyaben mahkemesine bakılacagı t~;f6;na-kaıu.n o mak üzere ilan olunur. 

1 

Vakıf akaratından A ~azade 
hanı methalindeki 177-178 u· 
maralı dükkan 1. haziran. 1937 
gıinünden 31. mayıs 1938 gu!"u· 
ne k dar bir se e muddet e kira
ya v rilece ~nden dil.ekle in ma
yısın 28 incı 'Cuma gu~u saat on 
dörtte ınezkfır hand ı mutevel-
tiliğe müracaatları. 1-2175 

Karlı bir iş 
İşimizin ço ·luğu dolayısiyle 

Yukarı Ayvalı memba suyu, es
naf cemiyetleri bina ı altn~dakı 

tı mağazası ile ber ber kıraya 
sa ·ı ektı"r Ta blerin Cihan o-
verı ec · 

1. sahiblerine muracaatları. 
te 1 ı-2172 

İmtiyaz sahibi ve Başmu· 
barriri Falih Rıfkı ATA y 

Başm.uharrir Muavini Na· 

suhi BAYDAR 
Umumi neşriyatı .. id.~r~ 

eden Yazı İşleri Muduru 
Mümtaz Faik FENİK. 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

D: 325 Ali Rüştü oglu 
İmadettin 1-2178 

Talip olanların yüzde yedibuçuk hesabile teminatı muvakkate 
akçası ve banka mektubu ile haziranın beşinci cumarte i giınü saat 
11 de Sivas C. M. U. lik dairesınde muteşekkil omi yona ve daha 
ziyade malılmat almak isteyenler h pıshane MD. 'yetine milracaatlnr 
ilan olunur. (1262) 1-2162 Zayi ikamet tezkeresi -
Vakıflar lJmum l\1iidürlüğiiııden: Ankara Emnıyet dire torlü· 

ğün en aldıgım 1957 sayılı ik -
met tezkeremi kaybettim. Yeni
sini alaca .ımdan eskisinin hiık
miı yokh..r. 

Ankaranın Ahi kôyiı camii hatipli i için 4 6 9 7 cuma gunü 
s t ikide merke muftülu u dairesınde mu ı. lk:ı imtıl nı icra 
edileceginden talip olanların mezk r gl v tte muftu kt bu • Macar te-İlasından Oc av K rol 

oı;lu Ocs:ıy Karo! 1- 158 Junmaları ilan olunur. {1255) 1-2157 

Y I~ N i S 1 1' E M A 1.. .1\ il HALI\ 
BU GECE SAAT 20.30 DA 

Bay Naşid ve arkadafları tarafından 
KAYSERİ BÜLBÜLLERİ 

Vodvi: 3 perde 
Bay Naşit Madam Yersimani rolunde 

GÜNDÜZ 
BiR KADIN YALANI 

Seyircilerine çok tatlı bir seans 
geçirten meraklı bir mevzu 

Baş Rollerde: 
Loretta Young - Franchot Tonne 
İlaveten: OBERN'nin 11 ci uvertürü 

BU GECE 
Turkçe so lu buyuk milli fil n 

TÜRK lNKİLABINDA TERAKKİ 
HAMLELERİ 

GÜNDÜZ 

DOKTOR SOKRAT 
BEN BiR PRANGA KAÇACIYJM 

Filminin yaratıcısı Paul Muni tarafından 
temsil edilmiş heyecanlı fılm 

HALK MATİNESİ 
12.15 de: ATLANTID 



Biz kaç ankaralı, yanıbaşımızda, her 
gün 19 mayıs şenliklerinin tekrar edil
diğini bilmekteyiz? •.. Halbulci çiftlik yo· 
tunun üstünde ve çiftliğin sırtlarına bel 
vermiş güzel bir bina ve onun et. 
rafını çevreliycn düzgün saha üzerinde· 
ki faaliyeti, bütün memleketin bilmesi 
lazımdır. Çünkü sıhatli, zinde, gürbüz 
ve yılmaz nesil, ancak bu çalışma saye• 
sinde doğacaktır. 

Milli sporun kadrosu: 
Burada milli sporun kadrosu hazır

lanmaktadır. Kültür Bakanlığı Gazi ter

biye enstitüsüne bağlı beden terbiyesi" 

enstitüsünü işte bu gaye ile kurmuştur. 

932 • 93:ı ders yılında kurulan bu mek· 

teb, üç senedenberi mezun vermektedir. 
Mekteb bugün 32 si {rkek 13 Ü kız ol
mak üzere 45 talebesi vardır. Şimdiye 
kadar mektebten 51 talebe mezun ol
muştur. MektebI!ı ders müddeti şimdi· 
lik iki senedir. Mezun olanların eksik· 
siz olarak yetişebilmeleri için metkeb 
müddetinin üç sene olması düşünülmek
tedir. 

Enstitüye mütehassıs olarak bundan 
dört sene evel Berlin üniversitesi öğret· 
menlerinden profesör Kurt Daynos ge
tirtilmiştir: 

Vücud ve dimağ kabiliyetlerini biri
biriyle muvazi olarak inkişaf ettiren bu 
müessesenin bugün için iki gayesi var
dır: birincisi bütün spor şubelerinde iş 

görebilecek mükemmel spor öğretmeni 
yetiştirmek; 

İkincisi müsaid imkanlardan fayda
lanarak kulübler vesair spor işleriyle 

uğraşan kurumlarda yetişkinlerle uğra· 
şacak vaziyette eleman yetiştirmek ... 

Bunun için enstitü, evvela yetiştir

mek için aldığı gence, hayatının sonuna 
kadar dinç kalmayı ve yaradılışına gö
re neler yapması lazımsa onu öğretiyor. 
Yirminci asır insanı için bu bile tek ba
şına bir kazanç değil midir? 

''- Bari şu toprağın üzerine yumu
şak şilteler koysanız, hiç olmazsa kum 
dökseniz .. İnsan vücudu, bu çakıl taş
larınm üstünde saatlerce yı>ğruımd}'a 

n'lsı )tahammül eder?., 
Siz, böyle mütalealarla fikir yürü

te durun, fakat karşınızda üzerinde tek 
bir ot bulunmayan çakıl taşlı toprak üs· 
tünde şu genç kızlar ve genç erkekler, 
sizin kaygunuzla alay eder gibi yatıp 
kalkmakta ,toprakla altüst olmakta
dırlar. 

"~ Siz de toprakla biraz yanyana 
kalınız. Şu ufak taşlar, sizi hiç acıtmı· 
yacaktır. Biz toprağın çocukları ol
duk .. ,, 

Profesör Kurt Daynos, bizim çocuk. 
larm çok iyi malzeme olduğuna kani
dir. Yalnız "- Cevheri çok kuvvetli, 
fakat ham malzeme., diyor .. Belden a· 
şağısınm çok kuvvetli olduğunu, ba
cakların uzun yürüyüşlerin tesiriyle 
geliştiğini ve kuvvetleştiğini, fakat 
belden yukarısının aşağısı kadar inki
şaf edemediğini söylüyor. 

Yeni dava: 
Halbuki bu müessesenin davası bam-
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Sporu yapan ve sporu 
seven gençliği bize 

kazandıracak müessese 
f-·-·-·-·-·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·-·-·- ·- ···-·- ·- ·- ·- ·-·-·- ·- ·- ·-·-·-·· 
! Beclen lerl,lvesi enslllüsü 1 
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• 
Vücud ve dimağ kabiliyetlerini birb irile muvazi olarak inkişaf 

ettiren bu müessesenin bugün için iki gayesi vardır: birincisi 

bütün spor şubelerinde iş görebilecek mükemmel spor öğret· 

m eni yetiştirmek; 

İkincisi müsaid imkanlardan faydalaınarak kulübler ve sair spor 

işlerile uğraşan kurumlarda yetişkrnlerle uğraşacak vaziyette 

elemanlar yetiştirmek. • 

Beden Terbiyesi Enıtitüsünde bir genç kızımız jimnastik yaparken 

başkadır: biz, bütün türk milletinin 
sağlam, gürbüz, sıhatli, dinç ve neşeli 
olmasını bir yaşama şartı olarak ele al· 
mrşızdır. Bu davanın gerçekleşmesi, 

spor sevgisinin millette bir ahlak hali· 
ne gelmesile kabil olacaktır. Profesö
rün fikri şudur: "Bu gençler yetişecek
ler, memleketin dört köşesine dağıla

caklar, orada ellerine alacakları ufak 
yavrucuklara spor yapmanın zevkini, 
aşkmr, heyecanını aşılayacaklar. Nesil· 
lerinde müşterek spor zevki bulunacak 
ve yeni Türkiyenin bir vasfı da sporse· 
ven bir millet olacaktır. 

Sonra sizin bu hususta bir başka hu

susiyetiniz de vardır: o da milletinizin 

asıl karakterlerinden birinin sporculuk

la tanınmış olması ... Güreş, atıcılık, 

binicilik, kayak gibi sizin milli olan bir 

çok sporlarrnız vücud ve dimağ inkişa

fı için en asil spor şubeleridir.,, 

Değişen gençlik: 
Sekiz sene evel, Çapa kız muallim 

mektebinde bir beden terbiyesi kursu 

açılmıştı. Burada bir senelik bir staj 

yapılıyordu. Orada ders gören Bayan 

öğretmenler, uzun çorap giyiyorlardı . 

Bir gün Romanyadan sporcu kızlar mi
safir olarak geldiler. Onların çorapsız 

çalıştıklarını ve idman hareketleri için 
çorabsız olmanın daha faydalı olduğu· 

nu gören genç kızlarımız on gün sonra 
çoraplarını çıkarmışlardı. 

O hadiseden bugüne kadar tam se
kiz sene geçmiştir. 

l 
lak attığını ve hiç korkmadan ip mer
divene nasıl sarıldığını muhakkak gör~ 
melisiniz ... 

Kırlara yayılalım, gülelim k' •şalrm 

arkadaşlar 

Gençliğe neşe, kuvvet saçmaktır 

ahdimiz inancımrz 
Bu kıp krzrl ufuklar, bu dağlar bu 

ovalar 
Bütün bu ülke hep bizim, hap bi. 

zimdir kardeşler ... 

Memleket, ancak gezildikten, g<irüLı 

dükten, tanındrktan sonra daha çok se. 

vilir. Toprakla beraber kalmak bu genç-o 

lerde gezmek, dolaşmak, öğrenmek, bil· 

mek, ve bir cümle ile yurda aşık olmak 

itiyadını kazandırmış, tatil günlerini, 

hep civar köylerde geçiriyorlarmış. 

Çelik vücutlar: 
Kavuşturulmuş iki kolun arasından 

lastik top gibi fırlamak ellcriıyle el tu.. 

tup ayakları birbirine yapıştırarak de.. 

ğirmen taşı gibi dönmek, bir metreye 

yakın maniadan atladıktan sonra ot mi~ 

der üzerinde taklak atmak, elektrikle iş.. 

Jiyen yuvarlaklar gibi kendi mihverleri 

etrafında dönmek ... 
Makineden bahsetmiyoruz: Bu ha

reketleri, büyük bir soğuk kanlılıkla ya· 
panlar, çocuklarrmxzın sağlığı, gürbüz. 
Iüğü ve sıhhati kendi ellerine vereceği.. 
miz genç kız ve erkelerimiz yapmakta· 
dır. 

Beden terbiyesi enstitfüıünü, bütün 
vatandaşlar gezmelidir. Oradakiler yarın 
ki türk neslinin en güzel örnekleri h~ 
linde karşımızdadır. 

Bugün beden terbiye enstitüsünde 
yalnız talebeler değil, civard:ı :ü ufak 
çocuklar da beden hareket~ ::; ;:i yapıyor~ 

lar. Dört yaşında bir yavrunun nasıl sıç. 
radığınr, ot minder üstünde nasıl t.ı.k-

Bir beden terbiye enstitüsünde gençler muntazam beden harekatı yapıyo rlar .. işte bu nesil, gelecek neıli 
daha kuvvetli, daha gürbüz yetiştirmeğe ça lışacaktu. 
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19 MAVIS 1919 

f'Austafa Kemal şu karardadır: Arlık İsf anbulda ne 
saray ne Babıali ve ne_ de Y.abancılarla iş görülebilir 

Anadoluya geçmek sırasıdır 
Türk milletini ancak bir halk 

•••••••••••••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••• 
• • • • • • • • 

• 
Bu yazı başmuharririmiz Falih Rıfkı Atay : 
tarafından 1932 senesinde yazılmıştır. 19 ! 

• 
: mayısı, tarihi hadiselerle canlandıran bu : 
• • 
: güzel yazı her zaman ve her devirde daima : 

hareketi kurtarabilir 
• • 
: zevkle okunacak bir hatıradır. Aradan beş : 
: sene geçmiş olmasına rağmen onu bir daha : 
: okuyanlar, y e ,n i d e n okuyanlar kadar : 

~ 1 bi e Nazırının yüzüne baktı: 
1919 senesi baharına dogru, y Arzunuz PQfam? 

Vahde~tin'in nazırları Muıta~a = Bunun böyle o/Juğunu zan-
Kemal e artık emniyet etmek dog- net/ inniz? 
ru olmadığı fikrinde idiler. KB:rar· ~Zannetmem. Fakat bir fey-
ları basittir: Mu•tala Kemal'ı A- I l k ihtimali de yok JeğilJir. 
nadolu dağlarına atmalı ııe orada er D ":m etti: 
~ürütmeli! v _e lıte bu böyle miJir, Jeğil 

Mustafa Kemal de aşagı yuka· "d' vıJela bunu meyJana çr-
rı bu karardadır: artık lstanbulda ;ı ır,; 'çin oraya bir zat gitmeli
ne Saray, ne Babıali, ne de >:aban- J~rs"o.J ı azam Pa§a ile bu vazife 
cılarla bir iş görülebilir. Nıhayet . ı!. . . rd .. ündük. 
h k b h k 'k . .. .. t"' A ı'"ın .ız.ı Uf al er es u a ı atı gormuş ur. - ~ B · ••azilem y nız. rum-

d 1 , d y·· k - enım., ' hk.k na o uya geçmek sırası ır; ur r olup olmaJığını ta ı 
milletini ancak bir halk hareketi lara zıık um · ibaret olacaktır? 
kurt b'I' etme ten mı ara ı ır. E t' 

H V hd . ,. 1 - ve . .. J em a ettın ın naZ'fr arı, p k ·,,; yalnız musaa e e-
hem Mustafa Kemal' in kendisi A- - . e :U,iİeme bir •ılat, bir 
nadolu'ya geçmek için vesiyle ara- Jer~enız., v k liizımJır. Sizi rahat
maktadırlar Kabine bu vazifeyi ıekil ıJ~rm~ Erkiinıharbiyeniz-
bulmuı tur. .ız etmıyeY_""· 

H b. · N ş · p b' le göriiıeyım. . 1 ar ıye azırı akır aşa ır d' · e bı'r generalı kartı a-
.. A f Ken ısın I 

gun na artalar kahramanını ya- ak ekl"f edildiği için, hasta o -
Juna çağırdı ve kendisine bir dos- m t ~. l'yerek evinden çıkmı-

duğunu soy ı k 
ya uzattı: muhterem Fevzi Pata ma a-

- Bunu okur musunıız? yaın ktur. 
Dosya ecnebi zabitlerinin r.apor- mtnda :f Kemal ile ikrnci reis 

' larıdır. Hemen hepsi ıöyle dıyor: / Musl a O ··nlerde ordu mü-
''T·· ki f d k' konuttu ar. gu ur er, Samsun ve etra ın a ı . l'kl . "hdas edilmek düşü-
ru k .. 1 • .. kt d' fettıf ı erı ı 

m oy erme tecavuz etme e ı~. ""ld"" v•· • • n doğrusu bu unva-
Osmanlı hükümeti bu tecavüzlerı nu u~ ıçın, .e 
menedebilecek kudrette değildir. Dl a1labı~e~. H bı'ye Nazın ile 
B al . kincı reıı ar 

ur .ara emnıyet ve huzur ver- .. .. .. Aldıvı direktif ıudur: 
ınek ınsanlrk borcumuz~ur.,, go~ft:;, t Jamaın ıJe etrafında 

Dosyanın yanında hır de pro- M .ar J türkleri yo-
testo vardır: "Eğer osmanlı hükü- n.•mlara zuk ~m5e en d Anadolu-

. b l t · me tır onra a 
nıetı u tecavüzleri hemen mene- a ge ır nJ · b Ja beliren 
•..ı 'f .. b' nun n•raM a urasın uemezse, onun vazı eıını ız ya- • AT-" _L.L.!!ll · ortadan kaldır-
pacağız.,, millı fefe«RW erı 

Mustafa Kemal raporlan ve mai~r.,, v salahiyet kağıdında 
protestoyu okuduktan sonra Har- A acaıı 

Mustafa KemaJ'in en dikkat ettiği 
nokta, tark vilayetlerinde bulunan 
kuvvetlerin kumandanı olmak ve 
bu kuvvetlerin nüfuz dairesi için· 
de bulunan 'rilayetlerin valilerine 
emir verebilmektir. Eğer salahi
yet kağıdına, o muıtabya fU veya 
bu tarzda temas eden kuvvetlere 
ve vilayetlere İ§arlarda bulunaf>i/. 
mek kaydi de konabilirse, tertip 
tamam olacaktı. 

ikinci reise dedi, ki: 
- Salahiyet kiığıdına onların 

bütün istediklerini i•tedikleri gibi 
yazınız.. Yalnız bu iki maddeyi ilii
ıJe ettiriniz. 

ikinci reis yüzüne baktı: 
- Bir ıey mi yapacaksınız? 
Oda kapılarmrn sımsıkı kapalı 

olduğuna bir daha dikkat eden 
Mustafa Kemal: 

- Bana kulağınızı yaklQ§tırı
nız., dedi. 

Ve ilave etti: 
- Evet bir ıey yapacağım. Bu 

maJJeler yazılsa da yazılmasa da 
o ıeyİ yapacağım. 

Gülü1111edi: 
_ Vai/emizdir; çalııacağız. 
Kim bilir Sadrazam ve kabine 

• • 
: heyecan duyacaklardır: : 
• • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ı 
Kemal'in elindedir; Dokuzuncu Ferit'in Niıantaıındaki konağına 
Ordu MüfettiJidir. akşam yemeğine davet edilmiıtir. 

••• Birkaç kelimeden sonra ikisinin 
Süleymaniye' de dar bir soka- arasına derin bir durgunluk çökü-

ğın içinde kafesli bir ev: Mustafa yor. Damat Ferit'te Mustafa Ke-
Kemal kapıyı biraz vakitsiz ve mal'i Babıali'de gördüğü zamanki 
teklif siz çalmııtır. Bilmediği iki neıeden eser yoktur. Bir ara Irk aa-
kimsenin, Paf& ile yaverinin evin atine baktı: 
içine girdiğini gören hizmetçi kız: -Acaba nerede kaldılar? 

- Henüz Beye/endi hazır de - Birini mi bekliyordunuz? 
ğildir, diyor. - Evet, Cevat Paıa Hazretleri 

- Sen bizi Beyelendinin mİ•a- geleceklerdi. 
lir odcuına götür. Kendi•İ de bir Biraz sonra Cevat Paşa da acel-
taraltan hazır olur. di. Yemek salonuna geçtiler. Üç 

Fakat daha söz bitmeden ev kitilik sofrada, tabak ve takımlar 
sahibi sevimli gülütü ile yanları· değİftikçe hizmet edenlerin acemi-
na gelmittir: liği yüzünden çıkan sesten batka 

- Ne haber, ne haber, bu ne bir fey ititilmiyordu. Sadrazamın 
bcukın! misafirinin yüzüne dikkatle baktı-

Bu zat kimdir, bilir misiniz: ğı bile yoktu. 
İsmet Bey! Yemeğin sonuna doğru Sadra-

- Vaktim vardır. Size bütün zam misafirine ve Cevat Pataya 
hikayeyi anl9tayım. bakarak ikisini de meraktan kur-

Mustaf a Kemal'in Dokuzuncu taran tek cümlestni söyledi: 
Ordu Müf ettiti olarak bir iki arü- - Yemekten •onra biraz kor.u-
ne kadar hareket edeceğini it iden ıalım. 
ismet Bey hemen: Ortasında genitÇe bir masa bu. 

- Ya ben ne yapacağım? dedi. lunan dar, fakat güzel bir salonda 
azalan aruında ne geçti? Fakat 
hepsi kufkulanmıılardır. Sadra
zam salahiyet kağıdını imza et
mekten vaz geçmittir. Harbiye 
Nazırı da imza koymaktan kork
maktadır. Yalnız: 

-Şimdilik buraJa kalacaksın. daha ayakta iken, Damat Ferit: 
Ya Harbiye Mü•teıarı olacaksın - Bir harta getirt•ek de Mi4-
veya ErkanıharbiyeJe esaslı bir lettiı PQfa bize biraz izahat ver-

- imza ederim, dedikten son-
ra biraz dütünınüt: 

- Mühiirümii ba.aı-ım, demif. 
Artık mühürlü kağıd Mustafa 

vazile alacak•ın. Bana yardım e· se .. dedi. 
deceksiniz. İlk itarette masanın üzerine 

*** harta konmuıtur. Anlatılıyor ki 
13 veya 14 may11ta Dokuzuncu Sadrazam bunu daha evelden ha-

Ordu Müfettiti Sadrazam Damat (LOtl~n sayfayı çevirinid 

s -
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zırlamııtır. Bu bir Kipert Atluı- ı 
dır. Anadolu paftası bulunduktan 
soma Mustafa Kemal sordu: 

- Arza ettiiina izalaat nedir 1 
- Maela, dedi, Sarman oe lrtı-

oaliainıle ne~? 
Cenb vena* ıüçtü. Fakat hiç 

tereclclüdaüz Ordu MüfettİfİDİD ai
zmdan fU .mler döküldü: 

- Elentliın, Sammn oe ltaıMli
ainıle ecnebi raporlannıla bildiri
len oalıalann miibalewalı oltl.,._ 
na 2"11UteJi70rum. F alıtd ne tle ol
u 6.nlar 6aait ıe,,,erdir. T .lerrii
attrr. Y erintle laJJrilıal ~ 
aonra alınabilecek teJbirla lroltq
ca Wıınar. ŞimJitlen fllllll 6ona 
yapaeafuru eöylemelı wi6i İM6ef· 
mlife tlipaelılen ~ .lerint. 
haltaltle ....,... etmeyinü. 

Damat Ferit "- Siz ne deni
ni•?" diye aorar sibi CeT&t Pata 
nın yüzüne baktı: 

- OyleJir, Jenıliın. Bu g;bi 
ifla tlalta: iyi ~· ltallolıınıır. 

Sadrazam mutmaip değildi. O-
nun bfumda sanki daha büyük 
bir eadite, sual tekli aramaktad!r. 
Ve biraz heyecanlı bir sesle bir 
sual ajzından çıktı: 

- Pelıi, .U bana lnımaıvlam
zın 6iitiin mıntaleaa ne olacafını 
harta ii.ıiintle •öat..V miainir 

Damat F erit'in düttüiü •-
vete meydanda idi: 

-Henm bentle pelı iyi 6ilmi
yonun. 

Ve küçük Kipert paftası üzeri
ne elini koyarak: 

- lhtirncrl fll par,a. .• 
Diye Mzı vilayetleri tahd:d et

ti Ye daha manalı bir tarzda Cent 
Papam yüzüne baktı. O dedi, ki: 

- Elentliın mıntdamn o 1 !:1r 
eh.,,;7di ~- P,.. tahü o 
mınıalı.cıtlalıi laıooete lırmuuwla e
tleceldü. HOf aden nereJe lmv
vet Wtlı, iri-

Ve tözünü bitirirken vaziyetin 
hiç ele mühim olmadıfnu iyma e
der bir tavırla masadan uzaklnıır 
gibi oldu. 

Kahve gelmitti. Sadrazam da
ha intirahlı, misafirlerine birer de 
sigara ikram etti. 

Mustafa Kemal, Cevat Paıayı 
koluna almıı, Niıımtaıı caddes:nin 
yaya kaldırımı üzerinde sıkı adım
larla T~vikiye'ye doğru yürümek
tedir. Cevat Paıa samimi bir lisan
la sordu: 

- Bir ıey mi yapacaksın!Z.? 
- Evet, bir ıey yapac:ığtm! 
- Allah mavallak efflinl 
- Muvallak olacaiız.! 
Biribirinden ayrıldılar. 

•••• 
Şimdi hareket etmek iç:n ba!

ka bir it kalmamı,trr. Bahriye Na
zırı Avni Pata ordu müf ettifliği 
karargahını Samsun'a nakledec~i< 
vapuru hazırlatmqtır. Vapur 16 
mayıs ıünü sabahtan akşama ka
dar Galata rıhbmmda Mustafa 
Kemal' in emrini bekliyecektir. 

Mustafa Kemal son vedaı yap
mak üzere Erkinıbarbiye daire
sinde, reislik bürosun dadır. Erki
nıharbiye Reisi Fevzi Papnın ye
rine Cevat Paıa tayin ohuımnttar. 
Halef selef vazife devri yapmak
tadırlar. Yeni reis muanro baun
da, Mustafa Kemal ve Fevzi Paşa 
kartıdadırlar. Kapı kapalıdır. 

Fevzi Pap lzmir kartııınd.aki 
adalarda toplanan yunanlıları ka
raya gelirlene atef le karşılamak 
için emir verdijinden birinci oTdu 
müf ettitliği ile vazifesinden uzak
lqtmlmıflır. 

Masa üzerinde açılmıı bir Tiir
kiye hartası vardır. Gözlerind:!D, 
yüzünden ve tavnndan Fevzi Pa
tanın pek dolgun olduju anlqdı
yor. 

Mustafa Kemal: 
- Ben AnaJolu'ya güliycrum. 

Aramızda laJ.a münakaşaya hccet 
yoktur. Siz bana yardım edece.~i
niz. 

- Tabii ..• eaJet •. 
- Vakit geçmeden ilk ~apıla-

cak İf Uluk.,Ia cioarında bulunup
ta ıimendilerle nalıleJilmelerine 
müaaıatle olunmayan .)'İrmİIKİ lıol
orduya fimdi )'Ürüyerek Ank.va
ya harelıet etmelerini emrediniz. 

Cevat Pata önündeki bloknota 
iıaret etti: 

- Derleal emir veririm. 
- Sonra ıah.en sizinle muha-

be. a e!melt için bir de hu•si •il-

re i.ıerim. 
-Şimdi .. 
Gazi Anadolu'dan iifalkir ·da

wıtlerle lstanbala çaiınlclıiı za
man merkezde ne ohıp ne bittiji
ni ba tifre ile öğnınmİftİr. ... 

Mustafa Kemal timdi Yıldız 
Sarayında çok ufak bir odanın 
içiade v ahdettinle adeta dizdize
dir. Paditahm sağında, hemendir
-tini uzatarak dayandığı küçiicük 
bir masanın üstünde bir kitab du
nlJOI'. Oclamn Boğaziçi'ae açılan 
biiJ1icek penceresinden görünen 
maDDra tadar: Cephelerindeki 
toplan Ydcbz'a doindtmut, biri
birine muvazi çiqiler üzerinde 
duran zdıhlar ! 

Bu manzarayı görmek için otu
nılan yerden batı sağa Ye IOla çe
Yirivermek lifidir. 

Vahdettin töse bqladı: 
- Ptllf'I, P"f", eledi. Şimdiye 

lıatlar tleolelimize '°' hizmet et
tin. Banlann hepai artılı ba kitaba 
Pmiftir. 

Elini deaıin balı.ettiğimiz kita
bın üzerine basarak ilive etti: 

- T arilte •eçfi. 
Gazi o zaman hi .. "wUİ, ki ma

l&DID üstündeki kitah bir otman
h tarihidir. 

- Banbaı wwtunu, dedi. Am 
fÜrtıli yapaeaiına laWnet fimdi
ye lıatlar 7flllfJlılannuJan miilaim 
olaealda. P,.,, iatenena tleolm 
lıtırfarabilininU! 

- Ba ,,,,_.,,. eliintlen •eleni 
~ MVIİ)'ef bayaruıwz. 

Paditahm dütündüğü tu idi: 
Kuvvetimiz yoktur; takatimiz kal
mamıfhr. Bütün ümit, galiplerin 
dediklerini memlekete kabul etti
rebilmek, onlarm fİkiyet ettikleri 
bidiaelerin ÖDÜiie geçebilmektir. 

- MrDMl#u olama, eledi ve 
•Jaia blm 

Mustafa K--1, yanmcla yave
ri ile, ve sanki saraydan çıktığını 
ve hareket etmek üzere olduğunu 
saklamak istiyen bir ihtiyatla, a
yaldarının sesini itittirmeklen kor
karak, Yıldız tepesinden uzakl-.· 
tı. 

*** 
Bandırma vapuru Galata nbtı

mında hazırdır. Bütün kara'lıah 
mensublan muayyen saatte orada 
toplanmıt olacaklardı. Otomobil 
Şiıli' deki evinin önündedir. Artık 
anası •e kard~i ile veda etmekten 

ba§ka iti kalmamqbr. 1 
Tam o sırada iki yerden ayn 

luıber seliyor: 
- T orpiJo •eıniyi talıib eJ.

celt oe .uin Aaatlolrqa ~ 
..... olaealda. 

ikinci haber damatlardan biri
nin evinden ıelmiıtir. 

Fakat m•kMt n eolabilir? T ev
kif etmekse, kendiei henüz lst.ı
buldadır. Belki daha ba'8 bir 
fey, Karadeniz'in dalp)an içinde 
ıeçecek bqka bir macera ..• 

Bir anda karar verdi: 
- Da,iinıliilılerimi lat6ilı etle

ıneılilıten .,.. ölmelı tle tlalta: iyi
flir. 

Ve cıtcımobile binerek nhbma 
Pli· Bancbrma ftpUnl 11zalrta de
mir atmqtı. Bir Mnclala binip T&
para sirdiler. GemİnİD içindeki 
konbol mmmrları gec:ildikçe se
cikiJwlarcb. Hiilmaetti: Henüz ka
ranızbk içindedirler. 

Ve bundan istifade ederek 
bpt•na hemen hareket etmek em
rini verdi. 

Bancbnnanm 27 senelik ihti
yar kaptanı vapurunun demirini 
aldırmaia bqladı. 

8oiazc:lan ç.bıken kaptana ta
kip oluNnak ihtimalini eöylediler: 

- Ne alai, dedi, ben tle 6a tle
niu illr ti.ela pla70rum. Paaıla
m tla bina bozaldar. 

- Kaptan elendi, tel., etm. 
7inia, layı layı Pleninü.- Bantlan 
wıra.. mahal artılı Ancıtlolanan ha,._. 6ir nolrtcuına qalr bcu· 
maldan ibarettir. 

Evvela Sinob'a T&rdılar. Mu
tafa Kemal orada lizım ıelenler
le ıöriiftü. Eğer kolayldda sidile
bilir bir kara yolu olsaydı ODU ter
cih edecekti. Fak.at yokta. S-maı
na bir clalrilre nel T&nDak için 
içinde öyle bir sabırsızlık T&rdı, 
ki sene her türlü tehlib7i söae 
alarak puaalan bozuk Baqdınna
ya ltindi. Nihayet Samsun Lima
nına girdiler. Belki takip oluıı
muıtur. Yalnız Bandırmayı koğa
lıyanlar, Karadeniz'in tatkın dal
gaları ile boğuımağa mecbur kal
dıklarından kıyı taraflarmı arıya. 
mamıflardır. 

.... * 
Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919 

da Samsun toprağına işte böyle 
ayak bastı. 

Ftılila Rılln ATAY 

Muvaffakiyetin sırrı . 
Hayatta muvaffak olmanın sırn ne

dir? Bir çok gımçler, hayata atılmak is
tedikleri zaman kendi keadilerine bu 
suali sormuşlardır ... Herhangi sahada 
~lfU'UDI• ~ıpn, burada muvallalc ol
mak için esaslı şartlar mevcut olduğu 

ff!phmzdir. Bir çolr 1MSlek erbabı yar. 
dıt ki mesleklerinde arıtdıkları•ı bula
mazlar. Ve elleri kollan Nğirkrinde 

otmr'brlar; size kaç tane hastasız doktor, 
duasız aYUbt, miJşterisis esnaf Ye .b
risiz mrrlıarrir sikreddilirim. Falı.at 

&unlırrn yınında, muhitleriade bir sa
mimiyet yıntm1' etraflarına keadileri
ni Mliyecelc Ye snecel: insanları top
lamış nice oicfl istidatlar vardır. 

Bunun sıtbebi nftlir? Bunlarda tılsım 

mı var ki böyle muvaffak. oluyorlar? 

Hayır". Bunlarda yalnu muhitleri

ne karşı bir alaka, ve ~slelclerine sa

dakat, Ye bunda ibtısas vardır. 

M~hur bir Fransız lilcir adamı ge

'ealerde Sorbonne'da verdiği bir kon
feransta bir muharririn muvaffak ol
ması şartlarınr izah ederken diyordu Jci: 

- Bir muharririn kendi bndisi 
için samimi bulunması kilidir. Bu, o 
muharririn hallca ka~1 göster~eği hür
metin en büyük bir nişanesidir. Ve bu
nu ıo zaman mahsus ta yapmaz ki daha 
iyidir. 

Bir muharririn kendi kendisine lcar
fl samimi olması ıae demektir? Bir defa 
mesela tetkik etmediği mevzular etra -
lındaki münakaşalara girmemesi, kea • 
disinia emin olmadığı -ıeyler hakkında 
emniyet etmiş gibi bir manzara göster
memesi, kendisinin kimad ettMdiği yol
lar üzerinde başkalarınrn arkasından 

yürümemesidir. 
Fransız fikir adamı daha bu vadide 

bir çok şeyler söylemiştir. Fakat bizim 
fikrimize kalırsa bir muharrir hakkrn-

da varit olabilecek bu mütalt!flt diğer 
bütün meslek erbabı haüıoda da serd
edilebilir .•. 

Çiialü aiba~t bunların llepsini 
"ihtrus~ kelimesinde bul&sa edemez 
miyiz? 

Düayadıii birçolc wg.ıılıluııı. 

ianşıldıldana sebrii bep ibtı!IU bd
ranından ileri gelmiyor _,, 

Birçok lciımeltt nnlır lci her ,eye 

burunlarını sokarlar ve bazaa da sok

mak mecburiyetinde kalırlar. Ve İft. 

ba7atta muvaffak olamıyaalar bunlar
dır. Çünkü yaptıkları ifte samim1 değil
dirler. &miaıi olmalarına imkJa yok
tur. Nihayet bacaya l.endüeriai canla 

başla ~umemişlmir. Sırf m•yyım bir 
para kazanmak için, ve kendileriai P

çindirebilmelc için alllcaları olmryan, 

ihtısasJarı dahilinde bulunmıyan bir 

mesleğe atrlmışlardır. Bunun aksi tesir

lecfoi onlar hissetmeseler bile ergeç ce

mi7et duyacalrur. Vaha bugüa ber iJ 
sahasrnda mesleklerini değiştirip baş

ka sahaya atılan ve bellci muvallalc 

zannedilen kimseler vardır. Bunları al

kışlıyanlar da bulunur. Fakat inanma. 

malı. Çünkü bunlar da samimi değildir

ler. Herhangi bir karabet, bir mealaat 

dolayısiyle buna böyle yaparlar-. iler

de vaziyet değiştiği zaman ille tenkit 

edecekler bunlardır. Ve o zaman da 

batka ''ibtısassız" larra peşinde koşa

caklardır. 

insanlar cemiyet içindfl bir şatra~ 

taıı gibidir. Hayat oyununun iyi oy -
nanması için bütün bu taşlar yerli ye • 
rinde .kendi sahasz, Ye yürliyÜJÜ dıbi -
Jinde hareket etmelidir. Yo.ba ergeç 
mat mukadderdir. 

.............. , ............................. -~ 
FRANSA DA 

üniversiteler 
Fransada bugün biri Cezairde 
biri de Strasburgta olmak üzere 

on yedi üniversite vardır 
Üniversite müeeıaesi, medeniyetin tarihi kadar Mlô, bir ilim oca

iıdır. Ta Eflatun'un Academie'ainclea Ariatote'un Lyc&'ainden tulu· 
nuz da medeniyetin bir inlrifafa mazhar olduiu her devirde Onivenite
nin bir nüvesini, bir e9UIDI ıörmm kabildir. itte babirçok defa uır-

dide olan köklerden beteri fikirlerin birçok dallan çWmıf, daimi tekev• 
Yün halinde bulunan ilim, ancak baclallar YWtuiyle milletin diğer ef
radı anama sirayet etmiftit. 
Naad harabeler ve heykeller bir 

medeniyetin bir a1imeti iee, Oni
venite bilikia o medeniyetin canlı 
bir heykelidir. Ve Demokrui'nin 
lizmu ıayrimüfarikidir. Çünkü 
diifiinmek aerbeatiaini temin eder. 

Uninniteler yalnız ilmi öğreten 
bir ocak değil, aynı zamanda ilmi ha -
zırlıyan bir laboratoire'dır. 

Burada bütün bir üniversite tarihi
ni yamuya bizim için maddeten imkan 
yoktur. Onun için aize bu illin müeae
aeleri hakbnda tarihi bir fikir vere -
bilmek için sadece bugün cihanın dört 
kcs,eainden aineaine birçok münevver -
leri toplıyaa Fransa ünivenitelerinden 
bahaedeceğiz. 

Framada cumhuriyet kunei tefli· 
iyesi fakültelere 1885 tenberi bir muhta
riyet vermeyi düşünmüş ve nihayet 1 ı 
temmuz 1896 tarihli kanun kendilerine, 
tahsil, mektebe kayıt, kütüphane teai -
ai, amali mesai yapmak haklarını ver -
mif, ve bunları canlı bir taJıaiyet hali
ne koyduktan sonra resmen tanımıştır. 
İfte bundan aonra framıız üniversitele
ri mühim bir inkipfa mazhar olaıu9tur. 
Mısal olarak bir kaç rakam zikredelim: 
1914 de Fransadaki talebe miktarı 42.037 
iken bu miktar 1931 menesinde 78.674 e 
balii olmUftur. Bunun 17 .261 i ecnebi
dir. Şimdiki halde fransız üniversite • 
)erinde okuyan talebelerin adedi 80.000 
i geçmektedir. 

Bu kadar talebe hiç ıüphe yok ki hü
kümet için birçok masrafı istilzam et
mektedir. Bunun için darülfünun büt
çeieri çok yübek görülmekte timdiki 
hükümet bir miktarını (yüzde 10 unu) 
düşürmek için çareler aramaktadır. Bu 
zarureti evveli Hollanda üniveniteleri 
duymuş ve fazla nmrafm önfinti almak 
için ecnebi talebesi hakkında ban tah
didat nzetmifti. 

Diğe-r taraftan büdçe meMleaiııden 
başka diğer bir aokta da göz&riinde tu

tu ltnaktachr. Bir memlekette ininni -
telerin haddinden fazla çok olmaaı ilim 
aeviyesi üzerinde de bir ittiramzhk ha
aıl edecek lmillerden biridir. Onun için 
ıeçen arın eonlarmda framu ilim ha
yatında &alahat yapanlar üııiveraitelerin 
mikdarını kıamak ve mevcutlan daha 
iyi profesörler ve daha iyi veuitle tak
viye etmek lü%UIDUDa ileri stirmütlerdi. 

1890 da Leon Bourgeoia bir kanun 
liyihası hazırlamıt ve bu layihada üni
vensiteyi •mmlerin heyeti ~m 
öğreten ve yetiftiren umumi yübek 
tedris müeaeaesi., diye tarif etmi,ti. 
Bu tarife dahil olabilecek 7 ilim ocağı 
vardı. Bunlar da: "Paris, Bordeaux, 
Lille, Lyon, Mont pellier, Nancyı Toü
louse., üniversiteleri idi. Bu biraz az 
görünüyordu. Ayin kabul etmedi. Ve 
1896 da bef, dört, üç ve hatti ilri fakül
teli olmak üzere 15 üniversitenin mev • 
cut olabileceğine karar verildi. 

Bugün Fransa'da Strasbourg ve Ce
zair de dahil olmak üzere 17 üniversite 
vardır. 

Bu mikdar hiç şüphesiz Franaa için 
çok görünmektedir. 

Şimdi bu muhtelif fakültelerdeki ta
lebe adedine bakalun: 

31 temmuz 1931 de Pariı üniversite
sinde 31.642 talebe vardı. Diğerleri iae 

tutunabilmek için çok güçlük çekiyor • 

tardı. Meseli Besanç-on'da 81 i ecnebi 

olmak üzere 571, Clermont'da 562 si ec

neb iolmak üzere 1.077, Poitries'de 268 i 

ecnebi olmak bere 1,544 Caen'da 623 il 
ecnebi olmak tbere 1,573 talebe vardı. 
1927 - 28 aeneainde Beaançon edebiyat 
fakültesinden 6 kiti mezun oknuttur. 
Fen fa.ldllteai 17 liaans, ve 2 doktora • 
P. C. N. fehadetnameai. 8 ebe diploma
sı ve bir de Herboriat fdıadetnameli 

vermiıtir. Clemont'cla 17 edebiyat, 
bir doktor, on bir fen, elli bir P. 
C. N. 16 ebe, 10 Herboriat diploma -
lan dağıtmıf; Poitiea'den o aene hiç 
bir doktor ve hiçbir edip ç•lnnamıf, 

fenden 31, P. C. N. den 42 kiti ile 3 
Herboriat ve 9 da ebe mesun oımu,lar
dır. 

Diğer taraftan büyük küçük bütün 
tiniveniteler ıeçen aam1anberi ecnebi 
talebe celb için ve eemtlerinia ihtiya -
c~nı tatmin için ellerinden geldiği ka
dar çalıpuılardır. Meseli 1876 dan ev
vel en durgun bir müessese olan Gre
noble üniveraiteainin 1931 de 1,791 i ec
nebi olmak üzere 3,197 mevcudÜ vardı. 
Fen fakülteainde 1,096 talebe ve edebi· 
yat fakültesinde de 1,315 talebe bulu • 
nuyordu. En az mevcudu olan üniverai• 
telerin elmerlainin de ya bqka yere nak• 
}edilmiş fakülteleri yahut ta bulunduk -
ları havaliye mahsuı bir specialite'si '
vardır: 

Beaançon1un bir rasathanesi ve bir 
de Chronometrie enstitüsü mevcuttur. 
Caen bir hukuka maliktir. Bazı üniver
siteler mektepler haritasının üzerinden 
ailinaeler de büsbütün ölmezler. Ken • 
dilerinde yaftyan feyler, kendilerinden 
daha iyi tanzim edilmiş olan veya daha 
ziyade talebe celbeden diğer bir bafka • 
ama raptedilir. 

Şimdi umıolancluğu P>i tekmil u • 
zuvlarrn uıl merkezde bulunmaları mu
hakkak ,art değildir. Aiz Maraeille de 
buna bir misal tefkil eder. 

Paria"teld fen fakillteainin de Saint 
• Cyr'de bir a&otechııiqae "inatitu,, aü 
ve Banyula ve ROKOff'da da birer bah
ri Biolocie "imtitat'' leri meTCUttar. 

itte ıize franaız üniveraiteleri baJrı. 
kında m&:mel malOmat-

Şimdiki franaız hGkimeti ,erek 

bütçe noktai nazarmdan ve gerek ilmin 

bu kadar vasi sahaya dafılmuı cihetin
den bunların adedini kıamak Te daha 
ziyade ihtıaulandırmıya çabpnaktadrr. 

ULUS'un Tercüme 
ki tabları 

Dörtte bir ucuzluk 
Seri halindeki aatlllarda aşağı· 

daki fiatlardan dörtte bir indirile· 
cektir. 

Büyük ıayfa Kuruf 

Bir konferans 
Beraat Şov 

lnsanlr&ın Hili 
Andre Malro 

42 25 

302 

Cihan Şampiyonlan 162 
Pol Moraa 

Evlilili ve Öteai 
]ak ~ardon 

Kırmızı Zambak 
Anatol Frans 

Leviı ve tren 
Pol lloraa 

340 

Orta sayfa 
372 

139 

San Mitele'nin Kitabı 408 
Ak.sel Jluate 

.. 
75 

75 

30 

100 

Seri kitablar Basımevi gişelerimiz· 
dedir. 
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Büyük spor proıtra 1 

izci kızlarımız bir ıeçid töreninde muntazam adımlarla ilerliyorlar . 
............................................................................................. ....................................... . 
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1 Kültür Bakanlığı Sporu Millete Maletmek 1 
• • 
l için Geniş Bir Çalışma Programı Hazırladı f 
. -·-·-·-·-·-···-···-·- ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- ·· ·-·-·-·--·-·-·-·-·- ·- ·-·-·-·-·- · -·-·-·- ·-·- ·- ·---·-·-·-·-·-·-·-···-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-~ . --·-·-···-···-···-· . ··- · - · b çfo çok hayırlı olacaktır: Zaten dairc-
19 mayıs spor ve gençlik yramını 

kutlarken bize bu bayramı hazırlayan· 
' · · b sahada lar, acaba gelecek yıllar ıçın u 

d. ' nasıl yenilikler verecekler ır • • 
Kültür bakanlığının bilhassa mekte~

lerde spor mevzuu üzerinde ısrarla ug
raştığı ve bu sahadaki çalışmay~ ge~çek
leştirmek ve verimleştirmek. içın .~·~. ~~ 
beden eğitimi ve izcilik dırektorlug 
kurduğunu biliyoruz. Kendisine bu k~· 
dar büyük ve memleketi yakından ala~ 
kalandıran bir vazife verilmiş olan yenı 
teşekkül bugüne kadar neler yaptı ve ne-

ler yapacak? .... 
Beden terbiyesi ve izcihk dırektoru 

B. Cemal Gökdağ yapılanları ve yapıla-
cakları bize şöyle anlattı: . 

"- Kültür bakanının bizden bekledı
ği tahsil çağındaki çocukların fikir 
terbiyesi için vücudlarının hazırlanmış 
olmasıdır. Her memlekette tahsil haya· 
tında ve daha geniş manasiyle millet ha
yatında bu en önde gelen bir davadır. 

Bu iş için evela elimizdeki imkanları 
düşündük. Evvela canlı malzememiz. 
muallimlerimiz meselesini •,.,,.,.+,...,e1' 

Iazımgeliyordu. 

Mekteblerimizi oldukça '" ..... ,ı euecek 
derecede muallimlerimiz vardır. Bir de· 
fa bir kurs mezunları vardır. 926 • 929 
senesine ka:lar çıkan dört senelik kurs 
mezunlarının sayısı ı 4 7 dir. Bunlardan 
102 si erkek, 45 i kcıtl·,, 'ır. (Ayrıca ordı.: 
dan, bahriyeden, polisten bu kursa de
vam eden kara ve deniz subayları ile po
lisier de mezun olmuşlardır ki bunların 
sayısı ela 50 yi bulmuştur.) 

Bundan başka, 932 - 933 ders yılın· 
da açılan G,ızi terbiye enstit üsüne bağlı 
yü~sı::t tahsıli veren beden terbiyesi şu· 
besi v,ırdır. Buradan da mezun olanlar 
lisdcrimi.te ve orta mekteblerimizle mu
allim mekteblerimiz de vazife almaktadır 
lar. Bu mektt:b şimdiye kadar 51 mezun 
vermiştir. Bu seneden itibaren de bura
ya kız talebe de almaya başlamıştır. 

Mektd.ıte 13 kız, 33 erkek talebe vardır. 
Ö nümüzdeki sene daha çok alınacak
tı r. 

Müfredat programları 
''C:msız malzememiz olan jimnastikane 

oyun ve spor yerlerini mekteblerde yavaş 
-~~-~-Y.avaş yantırıyoruz. Bu seneden i t ibaren 

Genç kızlarımız ıpor bayramuıda muntazam harekat yaparken. 

h ktcb için müfredat programı ya-
er me · ·ı kt' Bu sene tatbık edı ece ır. 

pılmıştır. ·· k 
B u müfredat programlarına gore me -

. . kitablar hazırlanacaktır. İlk 
tebler ıçın k 

kteblere aid kitab yazılmış v: ba an-
:: bu kitabı kabul etmiştir. Kıta?, t.a
bedilmek üzere alakalı makama verılmış-

tir. 

A 
'Jk mektebten lisenin son ıunı-

yrıca ı 

fına kadar talebeleri tatmin edecek ter-
biyevi kitablar da yazılmıştır. Bak~nlık 
makamı , bu kitabları da kabul etmış ve 
neşrettirmeyi kararlaştırmıştır. Bu.nda.n 
başka köy mektebleri için a~.rı~~ bır kı· 
tab yazılmıştır. Bu kitab, kultur kuru~ 
tunda tetkik edilmektedir. Hemen bu bır 
iki gün içinde tetkikten çıkacak~r. 

''Bunlardan başka yarduncı kıtab ola-

rak eltopu oyunu. kayak topu , gülle Jim· 
nastiği ve oyunları, halk içinde günlük 
jimnastik kitabları yazılnu~ ve basılmış
tır. Bu kitabları değerli gençlreimizden 
B. Fuad Pura hazırlamıştır. 

izcilik müfredat programı. 
"Bundan başka yapılan en mühim iş

lerden biri hemen hemen her şeyi ikmal 
edilmiş bulunan (6) senelik izcilik müf
redat progranu ve altı sene için hazırlan
mış olan izcilik talimatnamesidir. Bl! 
kitabın da hazırlanması bitmiştir. Bu ay 
bakanlığa verilecektir. 

Bu izcilik talimatnamesinde ve kita
bındaki tedrisat usulü diğer milletlerin 
izcilerine göre yapılmış şeyler değildir. 

Sırf kendi memleketimize, kendi çocuk
larımızın bünyeleri, psikolojileri, ev teş-

kilatları, hülasa bütün yaşayışları göz ö
nünde bulundurulark turk çocukları i
çin hazırlanmış bir kitabtır. Ve bu ki
tabta yalnız bir noktaya ehemıyet veril-

miştir: Oyun jimnastik, spor, sportif o
yunlar çocukları hayata alıştıracak (mek
teb içinde mekteb dışında, şehirde, şe
hir dışı olan muhtelif yerlerde ve köy-

)erin hususiyetlerini çocuğa yerinde ta
nıttıracak olan faaliyetler) ki çocugıın 
hayatı müddetince kendisine yardımcı 
olan faaliyetlerdir. Bu suretle yetişen ço
cuklar ancak hayata başarıcı, yaratıcı, 

atılğan, işgüzar, yılmaz, çalışmadan bık

maz, çalışmadan zevk alır, yüksek ka
rakterli ve munis insan olarak yetişebi
lir. 

Bu programın tatbiki, memleket i-

mizden muhterem bakanımız bunu iste
mişti. Biz beden terbiyesi faaliyetini bir 

gaye olarak değil, bir vasıta olarak mii
talea etmekteyiz. Fakat fikir terbiyesi i
çin bu asırda her millette olduğu gibi 

biz de beden terbiyesini on kuvvetli va
sıta olarak tanırız." 

Spor ve Gençlik 
Bayramı için 
VECiZELER 

• Doğru insan dik yürıir. 
• Vücudünü ve kafanı işlet. 

• Nerede hareket orada bereket. 
• Dedikodu yapma spor yap. 
• Sporcu, çirkinin, kirlinin ve 

kötünün düşmanıdır. 
• Güzel insan iyi insandır. 
• En büyük servetiniz vücudü

nüzdür. 
• Sağlam vücud - saglam kafa • 

güzel insan. 
• Güzelliğin iki şart : Neşe ve 

hareket. 
• Ş-.:ı. ol: genç Jcalırsın. 
• Bugiın hep gi.ileceğiz. 
• Siha• en biirük saadettir. 
• Sportmen bedeni tabiaun en 

mükemmel eseridir. Mükemmel ol
maya çalış. 

• Işıgıı girmedigi yere dok. 
tor girer. 

• Sihatini seveceksin, vatanını 
seveceksin, işini seveceksin ve ta
biatı seveceksin. 

• Spor ebedi gençliğin tılsımı
dır. 

• Vücudü güzel tutmamak ayıb 
işlemektir. 

• Gençlikten ihtiyarlıga sağlık 
saklamalıdır. 

• Genç bir baş ancak dinç 0 • 

muzlar üzerinde durabilir. 

• Göze güzel görünmeyeni gö
nül çekmez. 

• Her güzel şey sevilir. 
• Sporcunun kömürü şekerdir. 
• Dık otur, doğru konuş. 
• Sağlam vücudda sağlam kafa. 
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Dünya spor Tarihinde Türkler 
ı:arih gibi spor tarihi de Küçükşehirler 
Türklerle beraber başlar Hakkında Pr.. . . 

Y ansenın f ıkrı T arih gibi, spor tarihi de türkle 
başlar, türkle ilerler ve nihayet 

t\irkle ekamül eder. Spor tarihlerini: o
limpiyadları ile tanıtan, spor beşiği o
larak gösterilen Atinada, bunlardan 
önce mısırlılar da, daha evvel hindliler 
de kendilerine göre idman şekillerin
den bahsedilirken, hepsinin üstünde 
ve evvelinde türkler görülür. 

Bu, bir hakikattır. Ve bu hakikatın 
delilleri dün olduğu gibi, bu gün de 
elimizde ve nihayet benliğimizde mcv. 
cuddur. Hele türk spor tarihi yazıla
cak olursa; başlı başına koca bir cild 
teşkil edecek olan bu tarih, bu sahada 
bilinmeyenleri de ortaya koyacak ve 
türklerin spordaki öncülüklerine inan -
lan da hayretlerde bırakacaktır. 

Eskiden idman, şimdi de, spor diye 
tanılan beden terbiyesi esaslarının dü
şünülerek ta o zamanlar türkler tara -
fmdan tatbik edilmesi ve bunların ha. 
yati bir gayeye bağlanması gerçekten 
dikkate değer. Bugünkü spor öyle andan 
eğlence olarak tanıtılan beden hareketle. 
ri esaslara hayati bir gaye ile netice. 
lenir. Bundan asırlarca önce bunu tat
bik eden türklerin aym şeyleri düşüne
rek hareket edişleri, ve bugün sporu 
yurd müdafaasına dayamak isteyen ~ 
saslı düşünüşleri, ta o zamanlarda türk
lerin tatbik edişleri ve bu tatbiklerden 
verimli neticeler almış olmaları, sporu 
bedenle beraber ruh açıklığı için bir 
vasıta tanımaları, bu gibi kimselerde, 
ibeden güzelliği ve beden kuvveti ile be
raber ahlak güzelliği aramaları; bugün
kü sportmen davasının aslı değil de ne
dir ? 

Atıcılık, avcılık, güreş, dağcılık, 

yelkencilik, binicilik ve böylece sıra. 

lanan bir çok spor adını taşıyan vücud 
hareketleri ... Bunlardan bir kaç tanesi
ni ele alalrm. 

Avcılık: 

İl ürkün ya~dığı yerler ve yaşayış 
tarzları, tasla, sapanla başlayan, 

okla, mızrakla ve nihayet, tüfekle te -
kamül eden avcılığın türk sporu oldu
ğunu gösterir. 

Birçokmillerlerde aristokrat sınıfın 
eglence vasıtası olarak tanılan avc:ıhk, 
türklerde her sınıf halkın esas sporlan 
arasında olduğu' tarihe küçük bir göz 
atmakla görülür. 

Atalarımızdan Hün çocuklarının ko
yunlar üzerine binerek avcılık eksersL 
zi yapmaları, avcılığın türklerdeki mev. 
kii ve bu işe verdikleri kıymeti pek 
güzel gösterir • 

Bütün bunlar, bize av sporunun ilk 
zamanlardanberi yapıldığını ve sonra 
bu sporu yaptrğına göre, av sporunun 
türklerde esaslı bir spor olduğunu ve 
binnetice bu sporun türkler tarafından 
etrafa yayıldığını gösterir. 

Köy ve şehirlerimizdeki 7 den 70 şe 

kadar herkesin korku bilmez bir şekil
de ellerine geçirdikleri silahlariyle vahşi 
hayvanları yere serişleri, eski türkler
de avın en ileri eğlence vasıtası olu
şu ve buna aid çakır başı, doğancı ba.. 
şı, atmacı bası gibi adları taşıyan dev • 
Jet memurları bulunuşu hanların av. 
ladıkları avları hediye olarak biribir • 
lerine gönderişleri ve avlarda ozanla
rın kasideler okuyarak kopuzlarını ça.. 
lışları bu spora verilen kıymeti ve bu 
sporun türklerce olan değerini anlat
maktadır. Bu spora verilen, bu değer 
ise türklerin öz sporlarından olan avcı
lığı, herkese apaçık olarak göster -

mektedir. 

'Atıcılık: 

K im inkar edebilir ki türk attığı. 
nı vuramaz, gene kim inkar e

debilir ki türk atıcı değildir. Bunu 
gözlerimiz önünde canlandıracak mi
saller yüzlerce, binlerce, yüz binlerce
dir. 

Türkün atıcılıktaki maharetini 
gösteren ok, cirid ve nihayet medeni 
vasıtalardan tüfek. 

Yer yüzünde oku ilk kullanan in. 
sa 1rm türkler olduğuna hiç şüphe 
y0l,.,ır. 

Ahcılık, avcılık, dağcılık, güreş 
yelkencilik.. İşte size hatırı 
sayılır bir sürü spor ismi ki 
yüzde yüz Türkün eseridir 

•••••••••••••••••••••••••••••• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Bugün •por adiyle anılan 
beden hareketleri, e:;a&ta 
hayati bir gaye üe netice
lenir. Bundan asırlarca 
önce bunu tatbik eden 
türklerin aynı şeyleri düşü
nerek hareket edi§leri ve 
•poru yurd müdafaasına 
dayandırmaları, sporun be
denle berabet· ruh açıklığı 
i ç i n vasıta saymaları, 

ıporda beden güzelliği ile 
beraber ahlak güzelliği de 
aramaları bugünkü •port
men davasının a•lı değilde 
nedir? 

• • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

•• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 
İsanın doğumundan 28 asır önce 

türk Hakanlarından Oğuz Hanın 3 ok
lar, boz oklar diye oğularına adlar ve
risi, bu zamanda ok ve yayın türkler 
tarafından kullanıldığını gösterdiği 

gibi, bu adları Oğuz Hanın oğullarına 
koyuşu da, bu sporun en çok sevilen 
ve tatbik edilen sporlardan birisi ol
duğunu gösterr. 

Oka aid tarihlerimizde bir çok de. 

liller olduğu gibi, müzelerimizde de 

bunların muhtelif çeşidleri vardır. 

Türklere hediye olarak o zamanın si
lahı olan ok ve yayın seçilişi, gönde

rilişi türklerin bu spora verdikleri kıy. 
meti gösterdiği 'gibi, okun türk sporu 
olduğunu da gösterir. 

Tarihlerimizde bir çok sayfalar a
lan ok ve yay, !star.bulun ok meyda
nı ve okcular kultibü, kabza alma tö. 
renleri türk sporu olan oka verilen e. 
h.-'miyeti, y.ıbancr memleketlerin, mem. 
leketimizden oklan toplaıyrp, kendi 
memleketlerine götürerek asıl sporla. 
rx arasına katışları okun, türkün öz 
sporu olduğunu gösterir. 1281 e kadar 
ok ulaştıran, toz koparan gibi türk atıcı 
!arının rekorları, türk atıcılarının bu 
sahadaki kıymetlerini gösteren canlı 

varlıklar ve delillerdir. 

Cirid: 

~ irid, bugünün olduğu gibi, dün
~ ün de en ileri sporları arasın· 
dadır. At üstünde türkler tarafından 

kullanılan cirid, bugün vaziyetini de
ğiştirerek yerde atılmağa başlamıştır. 
Aradaki fark türklerin değerli spor va· 
sıtası olan ciridin attan yere inişidir. 

Fakat türk eline geçen cirid, gene at 
üstünde sayılır ve metrelerce ilt:rilere 
havada süzülerek uçar. 

Türk tarihinde ciridin en çok kıy
met kazandığı devir Yıldırım devı idir. 
Ve bu zamanda cirid Amasya ile M:er
zifon arasındaki Sulu ovada karşrlık
lı lahnacı ve bamyacı süvari böliik'.eri 
arasında oynanarak askerlerin haıb ka
biliyetlerini arttırma vasıtası olarak 
kullanılmış ve daha sonra da hususi 
kıymet kazanarak bu spora aid dersler 
verilmeğe başlamıştır. 

Dün olduğu gibi, bugün de A~ıado
lumuzun neresine gidilirse gi.li'sin 
bu tatlr sporun düğün, tatil günlerinin 
en tatlı eğlence vastıası olduğu görü
lür. Atı üstündeki sporcu, atına verdiği 
hızla, vücuduna verdiği tatlı in~1;11a

larla elindeki ciridini fırlatır, k.:n<lisi
ne savrulanları da büyük bir meharet
le havadan yakalar. 

Güre§: 

K_ uvvetin meftunu olag türklerin 
mevcudiyetlerinin bütün devirle. 

rinde güreşe merak sardırnşları ve gü-

reşçilikle bütün dünyada ün alışları, 
bu sporun türklerin öz malı olduğunu 
ortaya koyar. 

Dünyaya korku saçan türk kuvveti, 
bu kuvvet karşısında hayranlıklarını 
saklayamıyan dünya milletleri türk gü
reşçilerini her yerde ve her zaman al
kışlamaktan kendilerini alamazlar ve a· 
lamıyacaklardır da . 

Kuvvetin timsali olan türkler, türk 
atalan bu varlıklarını her zaman gös
termişlerdir. Tarihler türk kuvvetinin 
dünyaca husule getirdiği yapraklardan 
başka bir şey değildir. Türk olmasa i
di bu yapraklar boş kalacak ve nihayet 
tarih denilen şey de olmayacaktı • 

Koca Yusuf, Kara Ahmed, Kara Os
man, Nurullah, Adalı, Kurtdereli Meh • 
med geçen günlerin, Çoban, Yaşar ve ar
kadaşları ise bugünün örnek türk peh· 
livanlandır. Bunlarla övünür ve asil 
olan bu sporumuzun da türklerin öz ma
lı olduğunu bildirmiş oluruz. 

Polo: 
lf>~ ugün ingilizlerin sporları arasın
c:) da bulunan polo oyunu esas itL 

bariyle türk oyunudur. Ve türkün sporu. 
dur. ı 

At üstünden inmeyen türklerin, at 

üstündeki oyunlarından biri de çöken 

oyunudur. Türklerden iranlılara, ora

dan da hindlilere geçen bu oyun, hind

lilerden ingilizlere geçerek tekemmül et

tirilmiş ve nihayet polo adını alarak in

gilizlerin sporları arasına girmiştir. 

Görülüyor ki türkler her şeyden evvel 

vücud terbiyesine. çok kıymet vermiş

J.erdir. 

Türk sporlarında bütün vücudu iş

letici hareketler ve türkün biric:k ga

yesi olan cihangirlik arzusunun d::tha 

açtıt bir ifade iıe yurd müdafaası ve 

yurd kazanma kaygısına göre icab eden 

her şey vardır. 

Bütün bunlardan sonra hiç diişiın

meden: dünya sporunun hamm<ı<ldesi 

ve işletme tarzları türkler tarafmJan 

dünyaya sokulmuş ve son asrın tekni

siyenleri tarafından metodlaştı. ~ak 

tekrar yeniden bütün dünyaya il;:m e

dilmiştir diyebiliriz. 

Muhterem Bolu ınebusu Cevad Ab. 

bas Gürer'in; spor kelimesinin türkçe 

olduğunu birçok delillerle isbat edişi, 

vücud hareketlerine türkler tarafından 

konulan bu adın kendinde top' '·ğı 

vücud hareketlerinin yani sporun, na

sıl olur da başka milletlerin malı oldu

ğu iddia edilebilir? 

Bütün bunlardan sonra spor kelime

sinin ve bunun ihtiva ettiği vü..:u·i ha

reketlerinin aslı türkün öz malı olduğu

nu ve mücaveret dolayısiyle bu işlerin 

türklerden bütün dünyaya yaJ .: .: .'.:ınr 

sevinçle söyliyebiliriz. 

Bir milletin bünyesindeki rolü pek 

mühim olanspor, milletlerin sağlık, ba. 

şancılık, yapıcılık bakımndan dayan

dıkları esas destektir. Bu desteğe verile

cek kıymet ulusu teşkil eden ferdlerin 

canlı, kanlı sihhatli olmalarını ve bu 

canlılık kanlılık sihhatten doğacak kuv

vet ve kudret o ulusun dünya ulusla

rına kuvvet ve kudret timsali olmasını 

temin edecektir. 

Atatürk devriminde kıymet kazanan 

Küçük şehirlerin kendi karakterini 
bozarak büyük şehirlere benzetilmesine 

uğraşılması bir hatidır 
Mersin, (Hususi) - Urbanizm mütebassı;ı mimar profesör Yan

sen muhtelif ıehirlerimizde üzerine aldığı imar plinlarının ilerli)i en 
kısımları üzerindeki tatbikatı tekrar gözden geçirmek için Mersin'e. 
gelmiı ve buradan Tarsus'a geçıı:ıi~tir. Profesör, Mersinde müstakil 

liman için hararetli bir hazırlık görllüğünü söylemektedir . 
T arsusta istasyondan şeh:i'e u-

zanan yolun bu defa parke ile ..-.ö . 
şenmiş olmMmı görmek profesörü 
memnun etmiştir . 

Prof. Yansen, Tarsus'u en güzel 
küçük şehirlerden biri olarak gör
mekte, tarihi kıymetine inzimam 
eden tabii güzelliklerini zikret -
mektedir. Profesör diyor ki: 

" - İçerisinden, üç ırmağın geçtigi 

böyle çok suya malik şehirler mesud -

durlar, birçok işleri ve güzellikler\ bu 

varlıkla temin edebilirler. Yol kenarla-

rından hendeklerle su geçirtilmeı:.i az 

para ile temizlik ve serinlik k~andı -

ur Malatyada da böyle yapılmıştır. Tar

sustaki su bollugunu ifade eden coşkuu 

şelale bilhassa şehrin karakteristik nok

tasını teşkil etmektedir. Şeliileniıı. ~im

diden iki yüzer metrelik etrafını istim· 

lak etmeli, böylece ilerde buranın ka -

panmak tehlikesinin önüne geçilmeli -

dir. Hatta şehirde derhal çocuklar için 

bir yüzme havuzu yaptırılmalıdır. Kü

çük şehirlerin, kendi karakterini boza • 

rak büyük ~.ehirlere benzetilmesine uğ -

raşılması bir hata olduğu gibi küçiik ~e

hirlerde yapılacak binalara ehcmiyet 

verilmiyerek İ} i mimar elinden çı'<· 

mamış fena binalar yaptırılması da ~f-

fedilmez hatadır. Irmak kenarlarında 

ve iç mahallelerde, iptidai şekillerine 

rağmen iklim ihtiyacna göre yapıl 

miş güzel eski evler var. Yeni yapt•• ı

lacak modern binalara mahalli bit stil 

verilmek için bu tiplerden istifade e*"· 
mek kabildir.,. 

Profesör Yansen, Tarsusun kesif ve 

yeşil bir ağaçlık içinde bulunması-. ·n 

sıcak iklimde bulunan şehirlere nadi 

ren nasib olan bir mazhariyet olar k 

görüyordu. Şehircilikte ağaçlara, göl

ge temininden başka hava cereyanı, toz, 

gürültü, fena kokularla mücadele :)n 

vazife gördürüldüğünü de söylüyordu. 

Profesör Tarsus'ta Ulu Cami avlu -

sunda vaktiyle minare ile boy ölçüşen 

asırlık muhteşem bir ağacı tekrar gör

mek üzere bu sefer gittiğinde bu ağacı 

kesilmiş bulduğunu yana yakıla ve bü

yük bir teessürle anlattı. 

- Bu civardaki Kırk kaşık imareti

ni şehir müzesi yapmak tasavvuru var

ken ne yapsak bu köşenin o eski ağaçh 

süslenmiş pitoreskini bir daha elde ede

miyeceğiz. Diyordu. 

spor, yapılabilmesi için lazım oian bü

tün her şeyi bizlere sunmaktadır. 

İşte halkevleri, işte yurdun her kö. 

şesinde hazırlanan stadlar, işte yur. 

dun dört bir yanını kaplayan deniz. 

ler, dağlar, güzel ormanlar, hayat ba. 

ğışlayan bol güneşli dört bir tarafı, 

cana can katan temiz havalı dört bir 

köşe, temiz su ile dört bir çevre. 

Büyük Atamız Atatürk: ''Gürbüz 

ve yavuz evHidlar isterim." demiştir. 

Şefin bu direktifindeki yüksek gö
rüşlerini her türk yapmadığı zaman 
mesut olacağını bilmeli, buna göre 
çalışmalı, hareketin toplu manada ifa-

desi olan beden terbiyesini 

esas tanımalıdır. 

kendisine 

Memleketten 
kısa haberler 

X Tepeköye yerleştirilen göçmen
ler: - Tepeköy kazasına yerleştirilen 

göçmenler, kendilerine dağıtılan tarla, 
tohumluk ve ziraat filetleriyle ekim iş· 
lerine başlamışlardır . 

X Gönen halkevinin yardımı: - 20 
gündenberi Gönen halkevi içtimai yar• 
dım kolu tarafından elli yoksul çocuğa 
sıcak yemek verilmektedir. Bu mikdarın 
fazlalaştmlması için de çalışılıyor. 

X Denizlide başak bayramı: - De• 
nizliye 5 kilometre uzakta Eskihisar kö
yünde halkevi köycülük komitesi tara· 
fından bir başak bayramı yapılmıştır. 

X Yeni bir çiçek aşısı: - Ziraat ve• 
ka.Ieti hıfzıssıhha seksiyonu şefi B. 
Muzaffer ve arkadaşı, yeni keşfedilen 
bir çiçek aşısını tatbik etmek üzere İz· 
mire gelmişler ve Menemendeki hay~ 

vanlara aşı tatbikine başlamışlardır. 
X Afyon mahsulü Üzerinde tetkiklera 

- Uyuşturucu maddeler inhisarı umum 
müdürü B. Hamza Osman Erkan, mua4 

vini B. Şakirle birlikte afyon mahsulü 
üzerinde tetkikler yapmak üzere afyon 
mıntakasını gezmektedirler. 

X Samsun yerli mal!ar sergisi: -
Samsun 4 üncü yerli mallar sergisi 19 
mayısta açılacaktır. Serginin müddeti 
on beş gündür ve 6 haziranda kapana· 
caktır. Sergi komitesi, sergiye iştirak e• 
deceklere her türlü kolaylıklar göster• 
mektedir. 

X Köylere kavak ağacı dikilecek: -
Trakya mıntakasmda tecrübe edilen ka
vak dikme faaliyeti çok iyi neticeler ver• 
diğinden köyleri şenlendirmek için ge
niş ölçüde kavak dikilmesi bütün vila
yetlere tavsiye edilmiştir. 

X Gazianteb su tesisatı: - Gazian• 
teb şehir su tesisatını teahhüd eden şir· 
ketin mühendisleri Antebe gelmişlerdir. 
Bugünlerde tesisatın temeli atılacaktır. 

X Adana valisinin teftişi: - Adana 
valisi B. Tevfik Hadi Baysal Adana i· 
çinde bütün kazaları teftişe çıkmıştır. 

X Mardinde yeni halkevi binası: -
Mardin hususi idaresi tarafındaııı. yeni 
yaptırılması kararlaştırılan halkevi bi
nası ve konferans salonunun temel at• 
ma töreni yapılmıştır. 

X Karamanda arteziyen kuyuları: 
- Karamanda arteziyen kuyuları kazma 
işine devam edilmektedir. 350 metre de

rinlikte açılan birinci kuyudan pek fazla 

su çıkacağım mühendisler söylemekte

dirler. 

X Tunçeli defterdarlığı: - Tunçeli 

defterdarlığına Bitlis defterdarı B. Cema 

Gürgen tayin edilmiştir. 

X Posta, telgraf ve telefona tayin

ler: - Edirne ikinci sınıf P.T.T. direk

törlüğüne Tekirdağ üçüncü sınıf merket 

direktörü B. Avni Demirka7a terfian• 

Tekirdağ üçüncü sınıf merkez direktör• 

lüğüne de İstanbul ikinci sınıf direktöt 

muavini B. Süleyman Sami naklen tayin 

olunmuşlardır. 

X Malmüdürleri arasında: - Silvan 
malmüdürü BB. Sa!ahaddin Ovacık mal-. 
müdürlüğüne, Pertek malmüdürü Sami 
Mut malmüdürlüğ'üne, Kemah malmü~ 

dürüZiya Pertek malmüdürlüğüne, Muş 

muhasebe direktörü Hasan Tunçeli mu .. 

hasebe direktörlüğüne tayin olunmuş• 

!ardır. 



..., :~~~~~~~~~~~~~~~~::::::~~~~~~~~U~L~U~5~::~=:=::=:~::::::::::::::::::::::=:-==,...,,,,,,,,,,,,,,,~~~~~~~~~~~~~~~~ 19 . 5 .. 1937 .................... -·-·-·-·-·-·-·- ·-···-·-·-·-···-~· ... ·-·-·-·~ .... ... ~-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· . . i HcaDkevDeırö ve Spor ! 
i ! .. ·-·--·-·-·.,·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-··- ·-·-·-- ·~·-·-·-·-·-·-·-·- ·-·-.... ' ··-·-·-·._ ............... ..., ............ . 

Beden, Ruh, Kafa ... Halkevleri spordan bize 
bunları kazandırdı, sporu köyelere soktu 

/Sporda gaye seçkin fekler değil hastalıksız 
/ sıhhatli- gürbüz, yüzbinler yetiştirmektir 

spor neviJerini tamime çalıfmlf1ardır. 

Anık.ara ve Adana halkevleri Uludağa 

kadar gitmişler ve kış sporlarına katıl • 
mışlardır. 

Denizde ve havaJa •por. 

llalkevlerinin çalışmaları arasında 
•~orun ehemiyetli bir yer alması gerek
tı. Memlekete spor yeni girmişti, lüks 
ve fantazi gibi telakki edildiği oluyor 
Yahud ferdlerin ve heveskarlarm işi sa· 
}'ılıyordu. Sporu memleketin kültür fi· 
ıik davası olara kele almak, ulusal spor 
~eselesini ortaya koymak türk gençli· 
gınde ve türk halkında spora ve beden 
hareketlerine sevgi ve ilgi uyandırmak, 
8Poru ananeleştirmek, kütle hareketi 
Yapmak ancak bu sayede mümkün ola -
caktı ve sporun bu şekilde telakki edil· 
~~sinin spor faaliyetlerinin bu görüş 
ıçınde inkişafmın memleket için kati 
ibir zaruret olduğu meydanda idi. 

: ....... -... -······-········· --·--··········-······································································ 
: ... . ..... - ........... l .... k ·t-:···~i;"°ç~·;~;;ıerin· İl ve İlçelerinde spor kulüpleri ev - dıkb, Aydın, Samsun, Adapazarı, Ada-
etrafında meme e ın . . t . d aml heves uyandırırken, dı· veldcn mevcut olan helkevlen onların na, Gerede, Bartın, z.mir, Sinop, Kas.. 

Deniz kenarı yerlerin halkevleri de
nizcilik sporuna ön safda yer vermekte 
bu itibarla çok haklıdırlar. Alanya, Ay· 
valık, Mersin, Bartın İnebolu, Tekir • 
dağ, Zonguldak, Eminönü halkevleri bu 
ifC canla başla sarılmakta olanlar ara • 
sındadır. Memleketin devamlı ve şuur
lu hamiyetinin, şeflerin deva. h ve can
dan alakasının her gün bir yeni karşılı
ğını vermek için yeni teşkiHit yapan 
Türk Hava Kurumunun türk gençleri
ni hava korunmasına hazırladığı, uçu • 
culuğu güzel bir spor olarak ileri sür
düğü görülmektedir. Bu maksat için 
yıırdun her köşesinde ilk münasip fır
satta açılmakta ve açılacak o1an Türk
kuşu teşekküllerine bütün halkevi spor
cularının ve bütün çevre gençlerinin 
faal aza olmalarını temin halkevlerinin 
spor şubelerinin en önemli ödevleri a -
rasmda yer almaktadır. Bir çok halkev· 
leri modern spor tezahürlerine hemen 
hiç bir vesile ile sahne olmamış olan 
yurd köşelerinde bile en yeni ve giizel 
spor gösterilerile halkr ve gençliği spor 
la yakından ilgilendirmek fırsatına ka
vuşmuşlardır. Maraşta, Urlada, Merzi • 
fonda, Muğlada, Rizede yeni teşekkül
ler arasında futbol maçları yapılmıştır. 

Halkevleri memlekette gençlik ve 
halk kuvvetlerinin en doğru bir muva • 
zenesini ve en hayırlı inkişafını beden 
tuh ve kafa gelişmelerin ~n bir arada ol· 
tııasına ve bir tempoda ilerlemesine bağ
lı görmekte haklı idi ve sporun yalnız 
gençlere mahsus bir eğlence halinde te
lakki edilmesinin bir an evvel önüne 
geçmek lazımdı. 

Türk Spor kurumu ile elele. 
Halkevleri spor şubeleri, bu büyük 

YUrd hizmetlerinin ifası için Türk Spor 
kurumu ile e1ele vererek kuruma gir. 'ı. 
\reya girmemiş spor kulüplerinin geliş
me, i1erleme ve yayılmasına ön ayak o1· 
ınaya başladılar. Henüz federe edilme -
1erine spor seviyeleri müsait olmıyan 
kulüpleri Türk Spor kurumu nizamna • 
nıesinin istediği değere yükseltmeye ve 
henüz hiç kulüp bulunmayan yerlenle 
kulüp kurulmasını hazırlamaya çaJıştr· 
1ar Kulüp olan yerlerde kulüplerin ~ı
Şrnda kalmış gençlerde spor zevk ~e ıh· 
tıyacını m:itemadi ve müsbet telkınlcr
le uyandırdıktan sonra onları sp~r ~
l ( ~erinin faal ve şevkli birer mudavı· 
rni haline koymağa uğraş' l ar. 

MahcıJli fart/ara uygun sporlar. 
. lialkevleri, bulundukları muhitle ~ 
rın coğrafi vaziyetlerine, iklim ve arazı 
hususiyetle . .. bütün makbul 

rıne gore, .. 
spor şubelerine ehemiyet verilmesını 
sağlamakla beraber, en muvafık spor 

hareketini geniş bir mi' ·yasta yaratrp 
teşvik etmeye çalıştılar. Memlekette 
ınesela kayak, dağcrlık, yüzücü1i.ik. av
cılık gibi sporlar için ö~·le müsait yer· 
ler vardı ki ·Halkevi gençlerinin hem 
heden inkişaflarının, hem birleşme ve 
kaynaşmalarının temini noktasından en 
faydaJr, en değerli toplu amillerin ba· 
Şında saytlm;::Jarı icabederdi. Halkev -
leri, bu hususu daima gözönünde tut • 
tul ar. 

Eski sporların ihyası. 
Memleketin bazı kö~Jerinde birçok 

ananeleşmiş sporlar birkaç heveskara 
inhisar ediyordu; bunların birer milli 
eğlence ve adet oLrak tekrar ele alın -
rnası lazımdı. Halkevleri, bu vaziyeti 
gözönünde bulundurarak, bir taraftan 
en yeni ve en faydalı spor şubelerinin 

• 

de bırer ev 1 
• b. b' 1 ·ı dah ka d 1 'bi h Ik 1 · b f 

da 
k" milli ananeleşmıf ır ır erı e a r eşçe temas arını tamonu gı a ev erı u ırsattan 

g~ er taraftan es ı, ' . k b f d 1 k . k ' d · urtlar altında. temın etme , sporun bir sakat reka et ay a anara cıvar öy ve tarlalardaki 
sporları, yenı en, yenı ,..- . . 1 .. . k 1 h 1 . l~f d 

k 
'ki d a arak ihyaya teseb- vcsılesı o ma.sını onleycrek hır ay • zarar ı ayvan arın ıt a ına a amil ol. 

Yeni te nı ere ay n • . .. . naşma çaresı olmasına delalet etmek muşlardır; binicilik, halkevlerinde spor 
bus ettıler. 1 l · ·1 · k'· ı l .. 1 · k yo unu tutmuşlardır; toplantı yer erı gezı erı, oy er e teması, uye erın ay. 

Seçkin tekler değil, olmıyan kulüplere çatıları altında yer naşmasını temin eden en güzel en ve -

gürbüz yiizbinler. • . vermişlerdir. Bulundukları yerlerde he- rimli ve devamlı spor şubelerinden biıi 
Sporun fantazi olmadığım, ferdı bır 

iş olmadığını, spordan g~y~nin seçki~
tekler ve şampiyonlar yetıştı~e~en. zı 
yade hastalıksız, gürbüz, sıhatlı yuzbı~
ler yetiştirmek olduğunu her za~an g?z
önünde tutan halkevleri, asıl vazıfelerı
ni birkaç spor nevini ihya ve i~amed.e~ 
ziyade sporun sosyal hayata gırm~sını 
temin etmekte buldular. Halkevlerı ta· 
limatnamesi bu şubelerin vazifesini tes-

nüz federe edilmemiş birkaç spor te • olarak yaşamaktadır. 

şekkülünü kuvvetlerin boş yere dağıl· Atlı, yaya, bisikletli geziler. 
mamasını, çalışmanın toplu ve verimli 
olmasını teminen halkevinin çatısı al • 
tında kaynaştıran, onları bir arada yu· 
ğurup geliştirerek bir veya iki mükem -
mel ve federe edilmeğe değer kulüp 
meydana geti~n halkevleri çok ol • 

bit etti. 

Her derdin devası •por. 
Gayelerin tahakkukuna her .h~lkevi· 

nin imkan nisbetinde çalışması ıçın hal
kevine devam eden kimselere ve bu şu
beye koydolmuş bulunan üyelere toplu 
sporlar ve beden hareketleri yaptırm_ak 

.. .1 · · . h ··z o muhıte esası gozctı mıştır, enu 
girmemiş fakat girmseinde muhakkak 
ve acil bir lüzum ve fayda olan spor şu· 
helerinin hevesJilerini yetiştirmek ve 
ç·oğaltmakla beraber bilhassa sporun bir 
lüzum ve ihtiyaç olduğunu, sporun sı· 
hatlı ve uzun hayat dürüst ve disiplin· 
li tefekkür, sağlam bünye kadar sağlam 
karakter için de en \yi çare ve vasıtayı 
teşkil ettiğini muhakkak halka anlat • 
mak, tesirini görene kadar yılmadan 

propagandaya devam etmek çarelerine 
baş vurulmuştur. Spor yarışlariyle be· 
raber sporculuk hareketleri, spor yarış· 
larr idareciliği ile beraber spor sevgisi 
telkinciliği de yapmanın şart olduğu 
hatırdan çıkarılmamıştır. Bunun içindir 
ki spor gösterilerine dikkat edilmekle 
beraber, spor mevzuu etrafında konfe • 
ranslar da halkevlerinin ehemiyet ver-

dikleri işlerdendir. . .. .. 
Halkevleri spor şubelerı, bu buyuk 

1 O
··dev yolunda ilk şuurlu adım

ve zoru 
lannı atmışlardır. 

Jlk adımlar: . .. 
. k halkevleri spor şubelerı bu· 

Bır ço .. . 
1 Spor davasına: kutlenm spo

"k ve ası 
yu . . uhitlerinde teşvik edilmesi
ru ışıne, m .. a··kı . 

l asını en kolay gor u en 
i alıştın m . . 

n.' b sini ele almak suretıyle bır 
bır spor şu e . .. . 

l 
ıslar ve sporu bır gosterı§ 

uçtan baş am • l. d b • el bir ihtiyaç ha ın e e· 
!maktan z.ya e . · 

o h Jiilüne kadar ıyı 
. b'I ek zamanın u 

Jıre ı el~ Iu spor hareketleri uyandır
ve rler ıtop 
maya çalışmışlardır. 

muştur. 

Çevrelerinde hiçbir spor teşekkülü 
bulamayan halkevleri ise oralarda spor 
aşkının ve kabiliyetinin değil ancak ve 
sadece teşkilatının yokluğuna hükmet
mişler, azimli çalışmalarla birer ikişer 
spor yurdu kurmanın kolayını bulmuş
lardır. Mardin, Maraş, Kandıra, Iğdrr, 
Bolu, Yozgat Halkevleri gibi. Tokat ve 
Kayseri spor şubeleri, illerinde henüz 
kurulmamış olan spor bölgesinin ku -
rulmasına amil olmuşlardır. Yeni spor 
kurumu nizamnamesi her vilayeti bir 
spor bölgesi saymış ve bu suretle halk. 
evlerinin böyle yardımlarım beklemek. 
te bulunmuştur. 

Memlekette en kolay inkişafı müm -
kün görülen, spor heveslileri arasında 

teşekkülü en çok tehalükle beklenen bir 
spor şubesile çalışan kulüpler de mey
dana getirilmiştir. Adana, Sivas, Uşak 
Niğde, Alaşehir. Alanya, Tokat birer 
atlı spor kulübü veya kolu meydana 
getiren halkevleri arasındadır. Gazian
tep Halkevi bir atlet grupu yetiştirmiş
tir. Bartın, Bergama, Silvan, Düzce ve
sair halkevleri birer futbol ve voleybol 
takımları yetiştirmişlerdir ve bunlara 
yaptırdıkları egzersizlerle muhitte spor 
fikir ve hevesini uyandırmağa çalış • 
mışlardır. 

Avcılığa önem. 
Memleketin her köşesinde bir de • 

vamlı eğlence ve bir anane olarak de • 
vam eden avcılığın halkevlerince ihyası 
değil ancak tanzimi bu milli sporumu • 
zun derhal bütün memleket mikyasında 
yeniden yayılmasına önayak olmuş, bir 
çok yerlerde muntazam sürek avlarına 
çıkılmaya, avcılar bayramı yapılmaya, 

bu işe köyler de katıştmlmaya 1Jaşlan
mrştır. Ankara Halkevinin 87 kişilik 
avcı kolu her hafta ava çıkmı:.ıktadır. 
Uşak, Çorum. Zonguldak, Milils, San • 

- - - - - . k b ·ı olmıyan felaket müstesna, hiç bir 
m~ aı k 

Niğde, Maraş, Alanya, İnegöl, Iğdır, 
Şebinkarahisar, Alaşehir, Boyabat gibi 
birçok halkevlerinin üyeleri hazan bir 
günden fazla süren atlı gezilere çık • 
mışlardır. Bazı ha1kevleri de çevrele • 
rinde bazı at koşuları tertip etmişler • 
dir : ( Adapazarı, Erzincan, İnegöl, 
Kastamonu gibi ). 
Bazı halkevleri muhitlerini tanımak 

ve köylerini gezmek için duydukları 

yenilmez ve isabetli arzuyu yaya gezi
lere çıkmakla yerine getirmişlerdir. İz
mit, Mudanya, Mardin, Ürgüp, Kars, 
Siirt, Denizli, Erzincan, Edremit, Boy
abat halkevlerini bu arada sayabiliriz. 
Bu gezilere katılmakta olanlar halkev
lerinin bu yoldaki teşebbüslerini git • 
tikçe artırmalarını şevklendirecek ka • 
dar fazladrr. 

Spor gezilerinin daha uzun ve de • 
vamlıları şehirler arasrnda ziyaretleri 
temin edebilen bisiklet koJlarının ge • 
zileri olmuştur. 

Halkevleri aayesinde inki§al 
eden yeni •porlar. 

Memlekette inkişafında fayda görü -
len birçok yeni spor nevileri de halk -
evlerinin çalışmaları sayesinde memle. 

ketin birçok köşelerinde kendini gös -
termckte ve rağbet görmektedir. Me • 

sela Gerede'de ve Siirt'te Pinpon, Ö -
demiş'te bilardo, Balıkesir ve Bursa'da . 
tenis, ancak balkevleri spor şubeleri 
sayesinde taammüm etmeğe başlamış • 

tır. Bu arada Ankara Halkevinin eskrim 
şubesi hakikaten muvaffakıyetli neti • 
celer almıştır. 

Dağ sevgui. 
Dağcılık ve kayakçılık halkevleri 

spor şubelerinin teşekkülünden sonra 

memlekette en fazla inkişafa mazhar O· 

lan spor nevilcridir. Ankara, Bursa, İs

tanbul, Iğdır başta bütün halkevleri 

muhitlerinin müsaadesi nisbetinde spor· 

dan beklenen her faydayı beden sağ • 

lamlığınr iklime mukavemeti, göz pek • 

!iğini bir arada temin eden bu güzel 

Sporda usul. 
Sporu sadece gösteriler halinde bı· 

rakmamaya, çevrelerinde bir ihtiyaç ve 
bir anane olarak yerleştirilmeye, hakiki 
spor yurdları kurmaya, spora başlıyan 
gençleri viicut teşekküllerine ve iklim 
şartlarına göre beynelmilel tecrübele • 
rin emrettiği şekilde yetiştirmeğe ah • 
detmiş görünen halkevleri bir taraftan 
dersler ve konferanslar verirken bir ta
raftan da spor alanları ve salonları yap· 
tırılmaktadır. Elaziz, Amasya, Kayseri 
gibi bazı halkevlcrinde beden eğitimi 

dersleri verilmekte; Mardin, Diyarbe • 
kir, Zonguldak Halkevlerinin sporcu 
gençleri birer mütehassıs idaresinde ça
lışmaktadırlar. Mardin halkevi rapo • 
runda "spor kulüplerini gelişi güzel 
çalışmaktan kurtarmak üzere mütehas
sıs getirdik; gençlere sporu sistem ve 
disiplin altında sunduk,, diyor. Bir yıl 
içinde Eminönü halkevinde 174, İzmit 
halkevinde 52 spor dersi verilmiştir. 

İzmir halkevi hakem kursu açmış ve beş 
on ~enç yetiştirmiştir. Sporu teşvik için 
Ankarada, Adanada, Afyonda, Eskişe • 
birde birçok defalar güzel spor filim • 
!eri gösterilmiştir. 

Halkevlerinin yeni yılı spor faaliy e· 
ti bakımından daha çok verimli geçi -

yor. Her iş ve inkılap sahasında oldu • 
ğu gibi halkevlerimizin de bu çalışma 
kolu, bize geçen '.!ünleri aratmamakta 
geleceklere ümid ve emniyetle baktır • 
maktadır. 

b . . biribirimizdcn ayıramıyaca tı. 
l _ şey B~~am kendini öldürdü ve onun ve be1?_inı 

E ..- . . . de taıııamiyle kayboldu. Aldıgım 

miyeceğim. Bir erkeğin kalbine asalet veren 
o senin pek şef katli, pek ::.adakatli aşkın bile 
beni oraya cezbedemez. 

Sevgilim, seni öpmek, senin tarafından 
öpülmek ve bu sevişmeden, giriştiğim teşeb
büste beni muvalf ak edecek kuvveti almak 
için bulunduğun yere beni götürecek param, 
ne yazık ki, yok ..• ,, 

dan zengin olarak dönen enerji salıihi insan
lar gibi işe başlıyacağım. 

Bu sabahtan beri istikbalimi soğuk kan
lrlıkla düşünüyorum. Tapman bir ana tara
fından okşanarak, babaların en iyisi tarafın
dan sevilerek büyütülmüş ve hayata daha ilk 
adımım atarken bir Anna'nın aşkına rastla
mış olan benim için, bu istikbal, herkes için 
olduğundan çok lecidir ! 

u gen 1 e serv~tı;;: mahiyeti dolayısiyle bir çocuk sa-

G d t terbıyt>:, ta etim kaldım: bununla bera-r an e yılac~~: y~~arkndığım uçurumun içinden 
-~~~··-...•• ,..,""'"~:rıozı:ı:w:ı:r.ı:sııuo.J b~r, ıj/ k ofarak çıkıp kalkınmağa mecburum. 

Yazan: Honore de Balzac 
Türkçeye çeviren: Naşuhi Baydar 

- Belki kötü bir harekette bulunduğumu 
biliyorum, fakat mektubu okuyacağım. . 

Eugenie başını çevirdi, zira r~hu~?akı 
asil dürüstlük ona itab ediyordu. Ornrunde 
ıilk defa olarak, iyilik ve f enahk kalbinde kar
şı karşıya idiler. O vakte kadar o, yüz kızar -
tacak hiç bir şey yapmamıştı. Duydu_ğu i!,ıti
rasa, meraka hükmedemedi. Her bır cum-
lede yüreği daha çok kabardı, ve mektubu 
okurken yaşadığı dakikaları büsbütün ca~
l~ndıran iğneleyici ateş, ilk aşkın ~e':klen· 
nı onun için daha cazib bir hale getırdı: 

"Sevgili An nette' im; . 
Beni ağırlığı altında ezip boğan ve hıç 

____ bir insan tedbirinin tahmin ve tasavvur et -

bır er e amanımın bir kısmım hesablar 
Bu gece, z 

akla geçirdim. k 
yapNm lu bir insan sıfatiyle Fransayı ter 

ams h · - he etmemek 
tmek istersem. buna da ıç şup A 'k -

eA ·a· f/indistanda veya m__erı a 
Jazım~!r ~ gı ıp k . . kendime aid yuz /ran
da talıımı deneme ıçın 
v ktur -ıa·· gım fv~t b;nim zavallı Anna'cığım, en~ o U· 

.. u·· iklimlerde servet peşinde koşacdagım. 
ruc . . malar altın a mu -

Bana dedıler kı ~· oh~~ ele geçirilirmiş. 
hakkak surette _ve ef. . Bunu ·yapamam. 
Paris'te kalmag_~ .?e ınc:aa servetini kay -
Ne r~hum, ne yu:_~f?'·oroğl~nu bek/iyen ha
betmış adamı, mu_ ısır: . tahammüle • 
karetlere, soğuk:ıı.ı~, 1~J~::1:orçlu olmak! .. 
demez. Al/ahım. 1 1 m · · d düelloda 
Ben orada daha ilk halta ıçın e, . , d .. 
öldürülürllm. Bu sebebledir ki Parıs e on -

Eugenie: 
- Zavallı Charles, dedi, iyi ettim de bu 

mektubu okudum. Benim, altınlarım var, 
onlan ona vereyim ... 

Gözyaşlarını sildikten sonra okumağa de
vam etti: 

" Sel aletin getirdiği felaketleri henüz 
düşünmedim. Navlun için lüzumlu yüz Lui'
ye malik olsam bile ticarete başlamak üzere 
mal almağa meteliğim olmıyacak. Fakat ha
yır, ne yüz ve ne de bir altımm bile olmıya -
cak ve ancak Paris'teki borçlarımı ödedikten 
sonra bana kalacak paranrn mikdarrnı öğre -
nebileceğim. Şayet hiç servetim kalmazsa 
sessizce Nantes'a gidecek ve orada alelade 
bir tayfa gibi gemiye binecek ve geııçlikle • 
rinde on paralarr olmadığı halde Hindistan-

Ben hayatın yalnız çiçeklerini tamdım: 
bu saadet devam edemezdi. Bununla bera -
ber, sevgili Annette'im bende, kayıdsız ve 
hususiyle, Parisin en nefis kadınının iltifat· 
/arına aile neşeleri içinde avunmağa, herşeyi 
kendisine gülen bir evde yaşamağa alışkan 
ve arzulan babası için birer kanun lıükmün -
de olan bir delikanlıda bulunmasına mesa 
olandan lazlaıcesaret vardır ... Ah babacığım 
Annette o öldü ... lşte! ne yapcyım? Vaziye-

1 

timi düşündüm, senin vaziyetini de diişün -
düm. 

Sevgili Anna, .şaycd beni yanında, Paris
te alıkoyma!! için ihtişamlı hayatının bütün 
zevklerinden, tuvaletlerinden, operadaki lo
candan va:zg~çmiş olsan bile, gene, hf'yhude 

(Sonu var) 
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Türlü memleketler 
spor ve beden 

terbiyesi için yeni 
teşkilat yapıyorlar 
lngilterede yeni bir kanun proiesi 
hazırlanıyor - Fransız sılı~at ve 

fizik terbiye bakanlarının sozieri 
Büyük Şef Atatürk'ün 1919 s~ n-

de Samsuna ilk ayak bastığı gün, yt-rıi 
tarihimizin başlangıç günüdür. Bugü
nü, ayrıca spor ve gençlik bayra::nı o
larak kabul eden cumhuriyet, bu suret
le memlekette gençliğin sporcu bir ~uh
la yetiştirilmesindeki ehemiyete ioµrt't 
etmiş oluyor. Bugün yurdun heı· tara· 
fında yapılacak idman ve spor gös't-· 
rileri ile Kemalist Türkiyenin zinde 
ve sağlam bir gençlik yaratmağa olan 
azmini seyredeceğiz. 

Beden terbiyesi ve spot medeni dürı· 
yanın her tarafında son zamanlaıda 
yeni organizasyonlara bağlanmakta, ve 
birçok milletler, gençlerini gürbiiz ve 
sıhatli yetiştirmeği birinci sınıf vazi
feleri arasında görmektedirler. 

İNGİLTERE'DE: 
Son zamanlarda insanların bi.!y~k 

şehirlerde kesif kalabalıklar halinde 

top 'anması, güneşten. açık havadnı. u

zak bir hayat sürmeğe başlaması, spor 

ve sıhat teşkilatını daha geniş bir s~

ha<la yapmayı lüzumlu kılmıştır. f.:'' ese
la İngiltere bu ihtiyacı şidde,le duy
muş olan memleketler arasındadır. Ç;jn-

kü İngiliz milletmin beşte biri bugiin 
Londraya toplanmış. yığılmış bulun
maktadır. 

Londrada oturan insanlar, hayatla
rını hareketsiz geçirmektedir di.> ~bT
riz. Medeni konfor da şehirlileri bir ta
kım beden hareketleri yapmakta11 u1.<:k
laş .ırıyor. 

Bunun neticesi olarak insan tipi 
sağıamlıgını, zindeligini kaylı~ 
dir. Bundan dolavı, beden terbi} esine 

bütün sınıfların ve partilerin fevkin

de bir ehemiyet verilmektedir. Çünkü 

bu yapılmıyacak olursa çok geçın~~ •n 
• 

Avrupa kıtasının bi, ihtiyarlar kıtası 

haline gelmesinden, şehirlilerin sıhat

lerini devamlı surette kaybetmesinden 
koı :.utn.:ıl tadır. 

Bütün bu vaziyet, beden terbiycsı:v~ 
kafa terbiyesi derecesinde ehemiye t 
vermeyi icab ettirmiştir. İtalya ile: Al
manyada da kendisini hissettiren hı 

zaruret karşısında geniş ve büyük td
birler alınmaktadır. Fakat gerek İta!
yada, gerek Almanyada bu ınak!o( "a 
vücuda getirilmiş olan organizasy:">n· 
lara daha ziyade askert bir mahiyet w
rilmiştir. 

İngiliz ve fransızlar ise gı:nçler ara
sında yapılan spor ve beden terbiyesi 
teşkilatına askeri bir çehre vermeği 

muvafık bulmıyorlar. 

Fransızlar ve İngilizler, işten çık· 

tıktan sonra toplu seyahat yapm:ıl· ve 
yahut tatil günlerinden faydalaMrak 

açık havada hep beraber gezintiler ter
tib etmek imkanlarım veren Dopo I ,a
voro, Kraft durch Frend gibi teş1 ··:1-

tm üzerindeki askeri disiplini, kendi-

lerinin buna mümasil teşkilatlarında 

bulundurmak fikrinde değillerdir. Böy· 
le teşekküllerde bir disiplin bulunma-

::>ım onlar da arzu 
disiplinde ifarata 
bulmıyorlar. 

ediyorlar; fakat b•J 
gidilmesini doğru 

Fransa ve İngiltere, kendi spor te
şekküllerini, kendi rejimlerinin bün-

yesine uygun bir hale getirmeyi d:.ıha 
doğru telakki etmektedirler. 

lngilterede milletin beden terbiye
si bakımından kalkınması için ilk de
fa olarak tedbir alınmaktadır. 

İngiltere milli terbiye bakanı Bay 
Oliver Stanley, bu maksadla hazı!lan-

mış olan bı' kanun projesini Avam ka
marasında müdafaa etmiştir. 

Bu hadise, İngilterede bir ctsır için
de devletle milletin alaka ve münase
betlerini telakki hususunda ne bilyülc 

değişiklik vukua gelmiş olduğunu gös
terir. Aynı avam kamarası, bundan lıir 
asır kadar önce devletin ilk tedrisatı 

organize etmesi hususunda Rolbud.' .ın 
getirmiş olduğu bir projeyi şidc.etle 

reddetmiştir. O zaman ingiliz m:bu.:
ları devletin terbiye işiyle uğraşm<ısı-

m, hiç bir suretle, muvafık bulmryvr· 
lardı. 

Bugün ise, devletin sade fikir ter
biyesiyle değil, beden terbiyesiyle de 
filen meşgul olması lüzumu kab11l eJil
mektedir. 

İngiltere için mühim bir haöise ve 

adeta bir inkılab telakki edilebil~n hu 

işi başarabilmek için lazım gelen bir-

A !manya.la 1ıPden terbiyesi yapan genç kızl:ır bı'r koşu 

ULUS 

Bütün mcnılclcct't:ı 1, l "ll''J tprbiycsi için yeni 'fmmleler J'dP !ıyJr, 
lıer mil .. ~t ileri atılıyor 

çok meziyetlere Bay Oliver Stanhy 
malik buhın:naktctdır. Kendisi gay.!t :y· 
bir organizatördür. Kend 'si ı.ni.na k::ılc 

ve iş bakanlıklarında bulun<lu;,u .sıralar
da bu işlerde birçok ıslahat Y~l m?~a 

muvaffak olmuştu. Şimdi milli terb'ye 
sahasında değerli hizmetler görmesi Vl: 

yenilikler vücuda getirmesi beklenil
mektedir . 

Bu bakan, avam kamarasına verilen 
layiha hakkında kendisiyle görüşen bir 
fransız muharririne şu sözleri söyle
miştir: 

- Bizim terbiye sistemimizi ' Ji. 
yorsanız, bizde terbiye sistemiyle d,•v
letin uğraşmadığını da biliyoı sunuz

dur. 

İngiltcrede fizik terbiyeyi o. gani
ze etmek için en eheıniyetli rolü husu

si teşebbüslere bırakan milli anclnemi
ze gene riayet edeceğiz. Hiç bir yere!., 
devlet bizzat jimnastik kulübleri aça
cak de~ildir. Yalnız her yerde devlet, 

k.::nrlili klerinden açılacak olan bu tUr
lü teşekkülleri himaye ve teşvik etle -
cektir. Yalnız şu var ki kimst!yi ml~t
laka beden terbiyesi yapmağa nıcr.bur 
tutmıyacağız . Fakat gerek erkekler, 
gerek kadınlar tarafından bir jimrıastik 
kulübü açılmak arzusu izhar dilince 
biz, derhal kendilerine maddi t,•ardım

larda bulunacağız. 

Etraftan bu türlü yardımları isti
yen birçok talebler geliyor. Biı bakanın 
tek başına bütün bu işleri başarabilme· 
sinin imkansızlığını takdir edersiniz. 
Onun için bütün siyasi düşüııcelerin 

dışında otuz bir kişilik bir komite vü
cuda getiriyoruz. Bütiin bu tcşebuüsle
ri bu komite idaıc edı:cektir. Bu komi
tede vaktiyle meçhur bir atlet olan Bay 
Filip Noel gibi muhalit mf'lıuslar da 
vardır. 

Bu komitede İngilterenin tiirlii böl
gelerinde §.Ubeler açacak ve bu şubeler, 
yardım talebi karşısında karar verecek· 
lercfü. 

Bu işe başlarken kuı:iblt:ri hare!cet<' 
getırebilmek için iki mılyo:ı dört yiiz 
bin ıngiliz lirası t:ıl:sisat koymak la
zımgelmektedir. Bu para, kuliiblerin 
kurulması ve techiz edilmesi için la
zımgelen sermayeyi teşkil edecektir. 
Tabii kulübler, kendileri de bir mikdar 
para koyacaklardır. 

Projemizde milleti bedt:n terbiyesiy
le uğraşmağa sevk için yapılacal: pro
paganda için de hükümler vardır. 

Eğer halk, bu işle alaka göstermek· 
te ağır darvanacak olursa o zaman, o 
bölgedeki şube, onlara beden tedbiye
sinin lüzum ve faydasr hakkında esas· 
1ı telkinlerde bulunacaktır. 

Yalnız bu telkin usulü, diktatörlük

le idare edilen memleketlerdckinden, 

tabii, ayrı olacaktır. Çünkü biz dem'.>k· 

rat bir memleketiz. 

19. 5 1937 ==:::s:::ıı 

lngilterenin kendi ırkını kurtarmak 
ve .zindeliğini korumak için aldığı b11 
türlü tedbirler, Fransada da tasvib edi
ci yankılar uyandırmışt.r. 

FRANSA'DA: 
Fransada ua ırkı kurtarmak ve mil

letin zendeliğini korumak için fi
zik terbiye ve sihat bakanltklarınca 

tedbirler düşünülmektedir. İşçiler ve 
memurlar işten çıktıktan sonra, tatil 
günlerinde vakit.erini havaı;ız ve kapa
lı yerlerde değil de dağlarda, yollar
da, kırlarda ve kültür parklarında ge
çirmeleri, beden hareketleri, spor oyun
ları yapmaları, kamp kurmaları, bu 
suretle bedenlerini geliştirmeleri 

ve sihatlar .nı kazanmaları için çareler 
aranmaktadır. 

Bir gazeteci, bu mesele hakkında 

fransız sihat ve fizik terbiye bakanlarL 
le görüşmüş ve onlardan mütalealarını 
sormuştur. Sihat bakanı verdiği cevab
da şu sözleri söylemiştir: 

"- Prensipimiz şehirlerde hareket

siz kalan halkı, haftan n iki tatil gtl

niinde şehirltrden uzaklaştırmak, onla

ra açık havanın, ve kırların zevkini ver. 

mck ve bu suretle kendilerine sihatla

rını kazandırmak, muhit değiştirmek 

suretiyle neşelerini artırmaktır. 

- Umumi sahada bu tasavvurları
nızı nasıl tatbik etmek niyetindesiniz? 

- Sporcu kafilelerini yaz.n nehir

lere, edniz kıyılarına doğru ucuzca 
sevketmek, nehir ve deniz kıyılarında 

kamplar kurmak, yüzme havuzları vü

cuda getirmek. 

Devlet demiryolları nehir ve deniz 
yolları bu hususta bize yardım edecek
tir. Kürek çekmek, yüzme, koşu müsa
bakaları yapmak, futbol, tenis, voley
bol oynatmak, yazın ve kışın temiz ha· 
va içinde vakit geçirmeyi temin etmek 
Kışrn dağ ve kayal< sporlarına chemiyet 
verdirmek. Düşündüğümiiz bunlardır. 

Sonra eskiden çok yap ldığı halde son
radan bııakılan Tandem sporumuzu da 
ihya edeceğiz. Bisiklet turları da yap

tıracağız. 

Fizik terbıye bakanı da şu sözleri 

söylemiştir : t 

- Gençlik hanlarının yaln z hafta 
tatillerinde Jeğil yaz ve kış tatillerin
de de ne kadar faydalı olduğunu bili-

yorsunuz. Bunlarda gayet ucuz olarak 
kalmak mümkün olduğu gibi yanı hat-

larında spor sahaları da mevcud oldu.. 
ğu için bunlardan faydaltnmak da ka
bildir. Bu hanları çoğaltmak ve mü. 
kemmelleştirmek istiyoruz. 

Spor sahalarını çoğaltmak da emeli
mizdir. Her şehrin nüfusuna göre bir 

veya birden fazla spor sahası olmak uı
zımdır. Bunu programımızın en mühim 
maddelerinden sayıyoruz. Skloturizm 

(Bisikletle seyahat) da çok mühimdir. 
Bundan daha ucuz bir seyahat asavvur I 
edebilirmisiniz ? , 

Spor ve idman sahasında yeni ted
birler almağa karar vermiş olan Fransa-
da da bu işin en salahiyetli adamları 

1 
böyle düşünüyorlar. • 
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~HILCO radvo ları n ı bizden aravın Halil Nacı Anafartalar Caddeıf 
No: H 1 Telefon. 1230 

TÜRK 

BtJYüK 
HAVA KURUMU 

PtYANGOSU 
2. ci keşide 11- Haziran - 1937 dedir. 

Büvük ikramiye 
40.000 Liradır 

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

Aynca: (3.000) liradan başlıyarak (20) liraya. ka: 
dar. büyük ve küçük birçok ikramiyelerle ~~rtıle~ı 
~a\11 olan bu zengin plandan istifade etmek ıçın hır 
~let almaktan çekinmeyiniz ... 

Ankara niimune hasta- , 

emrazı zühreviye AnI~ara 
hastahanesi haştabibliğinden: 

Ankara emrazı zühreviye hastanesinin 1937 mali yıllık ihtiyacı 
lan aşağıda cins ve mikdarları ve muhammen fiatları yazılı mevad

~ın evsafları şartnamesinde yazılı ol~p yirmi g~n ~üddetle -~ç~_k ek
siltmeye konacağından 1937 yılı hazıranının 4 unc':1 cu~ gunu saat 
14 de ihalesi yapılacaktır. İsteklilerin artırma eks_ıltme .ıbaJe kanu-

unun ikinci ve üçüncü maddelerinde yazlı şeraıti ~aız olanların 
~Jerni görmek üzere hergü~ öğlede~ ewel .eskı Pc:;ı~ne cad
desinde emrazı zühreviye hastanesı tababetıne ve ıhale gunu de sa
at 14 den evci yüzde 7,5 teminatı muvakkate olarak ~kaların v.e
recekleri muvakkat teminat mektuplarından başka nakıd ~eya nakıd 
mahiyetinde bulunan evrakın Ankara defterdarlık ~eznes~~e .. yat~_rıl· 
mış bulunacaklardır. İsteklilerin yukarıda yazı~ı ıhale gun~ mues
ıesemizde teşkil olunacak artırma eksiltme komısyonuna muracaat
Jarı ilan olunur. (1229) 

Cinsi 

. .... 

Tahmin 
fiatı 

10,2.ı: 

20 
27 
90 
70 
13 
12 

Miktarı 
kilo 

7000 
1750 

Tutarı 

Lira K. 
714 00 
350 
40 50 

% 7,5 
Teminatı 
Lira K. 
53 55 
26 25 

3 04 
27 
2 63 
o 98 
o 45 

Anl~ara doğum ve çocuk 
hakımevi baş tabih~indcıı: 

Ankara Doğum ve Çocuk bakım evinin 1937 ma1i yıllık ihtiya· 
cı olan aşağıda cins ve miktarları ve muhammenfiatlarile teminat• 
lan yazılı mevaddın evsaftan p.rtnamelerinde yazılr olup yirmi 
gün müddetle açk eksiltmeye konulacağından 1937 yılı Haziranın 
dördüncü cuma günü ihalesi yapılacaktır. İsteklilerin artırma eksil
tme ihale kanununun 2 inci ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesaikr 
haiz olanların şartnamelerini görmek üzere her gün öğleden evvel 
Işıklar caddesinde Doğum ve Çocuk bakımevi baştabipliğine ve 
ihale günü de saat on dörtten evvel % 7,5 teminatı muvakkate ola
rak bankaların verecekleri muvakkat teminat mektuplarından baş· 
ka oJan nakit veya nakit mahiyetinde bulunan evrakın Ankara 
Defterdarlık veznesine yatırılmış bulunacaktır. İsteklilerin yukar
d_a yazılı ihale günü müessesemizde teşkil olunacak arttırma ek
sıltme komisyonuna müracaatlar ilan olunur. 
Cinsi Fiatı KHo Lira K. 
Pirinç 20 2000 400 
Kurusovan 07 600 42 
Kuru fasulya 13 200 26 
Noh~t _ 12 60 7 50 
Zeytın yagı 70 150 105 50 

SGa1ı.yağr (tenekesi) 390 25 T. 97 
aç~ 20 80 16 

Şehrıye 30 150 45 
Kuru kaysı 80 50 4o 

T.ira K. 
'iO 00 
3 
1 
o 

hanesi baştabibliğinden: 

Ekmek 
Pirinç 
Makarna 
Sade yağı 
Zeytin yağı 
Kuru fauslya 
Nohut 
Mercimek 
Kuru soğar 
Süt 
Yoğurt 

Sabun 
Soda 

12 
7 

15 
17 

150 
400 

50 
100 
50 
50 

350 
50 
50 

350 
150 
300 
150 

360 
35 
13 
6 
6 

24 50 
7 50 
8 50 

o 45 
1 84 
o 56 
o 64 

İrmik - 20 80 16 
Sadeyağı (eritiımış) 90 500 450 
Mercimek 12 60 7 50 
Çay 400 20 80 

• 7 
7 
1 
3 
3 
1 

33 
o 
6 
6 
3 
o 
4 
1 

15 
95 
56 
91 
17 
20 
37 
00 
20 
75 
56 
00 
07 
37 
97 
80 
24 
94 
87 

tah ».astanenin 937 mali senesi ihtiyacı olan aşağı?a cins, mu;d3.;4 
ltaı tnın\ fiat ve eksiltme şekilleriyle muvakkat temınatları yaz~h1• 
ltadeın erzak ve saire 15-mayıs-937 tarihinden 31-mayıs-937 tarı ıne 

ar onbeş gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. . . ~. ve 
lst Şartnameler Ankarada Nümune hastanesi baştabıplı~;°~~nb T 

anbulda Sıhhat ve İçtimaı Muavenet Müdürlüğünde goru e 1 ır. 
~··Eksiltme 2 - Ha.ziran - 937 çarşamba günü saat 10 da An~ara 
c ~-ttıune hastanesinde teşekkül eden hususi komisyonda yapı a • 
a~tır. 

DtKKAT· 
ıı... • • • k' rak ko· 

"'· •vı Uvakkat teminat olarak para ve para mahıyetınde 1. ev .. 
"'lsy0 k · ti enler ıhale gu -
11 .• nca alına.mıyacağmdan bunları verme ıs Y . V 
'-~nden evvel hastaneye müracaat ederek teminatlarını Malıye e
caJet· 'l'ah 1 .veznesine yatıracaklardır. 

len ~aınt edi- Mu':akktt Eksiltmenin şekli 
t. temına Cinsi 

66
1

6
ra K. Kilo Lira K. k Ka 1ı 
2 50 65000 500 Birinci nevi has ekme pa_ 

zarf usulıle 

7Il 50 
aaoo 5000 

38000 

54 Francala > 
997 50 Koyun eti Kapalı 

700 2000 52 50 Kuzu eti 
3600 4000 270 Sade yağ 
6600 44000 495 Süt 
4590 27000 344 25 Yoğurt 

1 
320 24 .Kesme şe.Ker 

280o 1~= 210 Toz şeker 
2475 185 65 Sabun 

65 5~ 5 Birinci nevi un 
260 

2000 
19 50 Kuru fasulya 

ı20 9 Nohut 
36 

1~~ 2 70 Mercimek 

zarf usulile 
> 

Açık eksiltme 
K. zarf uıulile 
Açık eksiltme 

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

> 
> • 
> 
> 800 60 Kuru karysı 

1000 > > 
210 1000 20 25 Makama > > 
150 suo 11 25 Şehriye > > 
500 2000 37 5o Pirinç unu > > 
90 7 Nışasta > > 

200 300 15 50 r,,.rrt:ış.ır sodası » 
9 

~vvO y--~ > 
00 2500 67 50 Benzin > » 

1800 300o0 135 Tuz > > 
4400 ~ooo 330 Pirinç > > 
275 1000 20 65 Kuru üzüın > > 

\280 16000 96 Patates > > 
!1-oo Tavuk adet 

ı: ... oo 180 > > 
460 23000 34 50 Yumurta " > > 
240 8000 18 Limon ,, » > 
80 400 6 Salça > > 

350 5000 26 25 Kuru soğan > > 
Zso 2000 18 75 Semiz otu zz > > 
30o 4000 22 50 Ispanal > > 
ıo 200 75 Havuç > > 

300 3000 22 50 Kabak > > 
600 4000 45 Patlıcan > > 
312 50 2500 23 50 Domates > > 
900 6000 67 50 Taze tasulya > » 
lOo 1000 1 50 Taze balda > > 
200 ıooo ıs Taze baınya , > 
240 4000 18 Prasa > > 
125 2500 9 40 Lahna » 
560 800 42 Zeytin yağı : » 
sso 500 41 25 Kuru bamya ı·ı 23 g, zarf usu ı e 
200 800 ton 1740 Kok kömürü 

~ ;; Yektln... (1215) 1-2109 
......_ 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü~ü SabDalma 
Komisvonu han~l!:a~n!------

50 Ton yonga satışı n as-
Tahmini bedeli 375 lira olan yukarıda miktarı yazılı yo ga 29 lterı Fabrikalar Um M"'d"' l··-·· Satın Alına komisyonunca -

),ı um u ur ugu . .1 atılacak· 

t 
ayıs • 1937 cumartesi günü saat ıo da açık arttırma ıkel'ls . mu-

ır ·1· · te ı erın · şartname parasız olarak komisyondan ven ır. ıs 3 
\takkat teminat olan 28 lira 13 kuruş ve 2490 sayıl~ kanun ~.r:~at
~ddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komısyona mu 2090 !!:! . (1220) 1 -

Kütahya Vilayetinden: 
ı Ka 1 K"tahya Merke-. - palı zarf usuliyle eksiltmeye konu an u k 

• 45 
10 

Buz 
T. salçası 
Mı>latya kaysısı 

Un 
Yumurta 
Koyun eti 
Kuzu eti 
Odun 
Sümi kok tonu 
Gaz · tenekesi 
Ihlamur 
Taze sebze 

4 
20 
80 

13 
2 

35 
35 

2,25 
2900 
390 

120 
12,50 

ıs 

50 
300 A. 

3500 
600 

20000 
25 T. 
40 T. 
20 

5000 

157 50 
15 
12 
30 
20 
6 50 
6 

1225 
210 
430 
725 
156 
24 

625 

11 82 
1 13 
o 90 
2 25 
l 50 
o 49 
o 45 

91 88 
15 15 
32 25 
54 38 
11 70 
l 80 

46 88 

5207 390 57 
1-2114 

Milli Müdafaa Vekalt-ti Saımamıa 

Komi~vonn ilanları ·------------ ------------B İLİT 
Su tesisatı; Harb okulu içme su tesisatına aid işler kapalı zar~

Ja eksiltmeye konm~ştu~. Keşif tutarı 5200 lira 80 kuruştur .. Keşıf 
ve şartnamesi parasıyle ınş~at şubesinden ahnaca~tır. İhales~ 21-V-
937 cuma günü sa.at .1~ dedır. İlk teminatı: 390 lıradır. Eksd.~~: 
ye gireceklerden ılgılı bulunanlar 2490 sayılı kanunun . 2, 3 uncu 
maddelerinde istenen belgelerle birlikte teminat ve teklıf mc:ktup
larınr havi zarflar ihale günü saat 14 de kadar '( en geç olarak) 
M. M. V. s:ıtın alma komisyonuna versinler. (1122) 1-1942 

B İLİT 1 4 - Şartnamesi 250 kuruşa 
1 - Beher metresine biçL M. M. V. SA. AL. KO. dan alı· 

len ederi 280 kuruş olan yüz bin nır. 
metre kışlık elbiseHk kumaş S - Eksiltmeye girecekler 
kapalı zarfla eksiltmeye konul- kanuni' teminat ve 2490 sayılı 
muştur. kanunun 2 ve 3 üncü maddele-

2 - İhalesi 1 haziran 937 rinde yazılı belgelerle birlikte 
salı günü saat 11 dedir. teklif mektublarını ihale saatın. 

3 - İlk teminat 14.950 li- dan en az bir saat evvel M. M. 
radır. V. satın alma KO. na vermeleri. 

4 - Şartnam~si 1400 kuruşa (1195) 1-2097 
M. M. V. SA. AL. KO. dan a-
}mır. 

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

BtLtT 
1 - Beher metresine biçilen 

ederi 40 kuruş olan yüz yirmi 
beş bin metre kılıf !ık bez kapah 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İhalesi 1 haziran 937 

salı günü saat 15 dedir. 
3 - İlk teminat 3150 lira.. 

dır. 

BİL İT 
1 - Beher metresine biçi. 

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

2 - İhalesi 2 haziran 937 
çarşamba günü saat ll dedir. 

3- Şartnamesi ~:>O kuruşa 
M. M. V. SA. AL. KO. dan alı
nır. 

4 -· Jlk teminat 5250 liradır. 
5 - Eksiltmeye girecekler 

kanuni temina ve 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 üncü maddele
rinde yazılı belgelerle birlikte 
teklif mektublarını ihale saa
tından en az bir saat evvel M. 
M. V. sattn alma KO. na ver. 
meleri. (1196) 1-2096 

1 Ankara Heledive ReiMli~i ilanları 1 
.______________ İLAN ------------~· 

l haziran 937 den itibaren ev ve apar~ların hela çukurlarının 
bo ltılmasından yirmi sefere kada~ ne mıkdar olursa .ols~n on, yi~

_şa f rden fazlası için beher seferınden yarım, resmı daıre ve mu-
mı se e h f · d b' l ı "k" d · r esseselerin çukurlarının be er se erdı~ e~ . ırj · ev ere ı ı aır~ ı • 

!ardan dipozito olarak on, ort aıre ı apartmanlardan yır-
a~ard~daireden fazla apartmanlardan 25 lira ahnacaktır. Dipozito 
:· ı:ıa a kafi gelmediı;i takdirde dipozito mikdarı kadar sefer 

şal : mütebakisi için yeniden para ~lınacaktır. Dipozito mik • 
yapı adra ksik sefer yapıldığı takdirde ıade edilecektir, (1265) 
darın an e · 1-2171 

Nafia Vekaletinden: 
Beton anne köprü inşaatı: 

t kl. kınadığından dolayı ihalesi yapılamamış o1an Ma-
l :-;: st.e 1 çı a seri • Maraş ve Maraş - Eloğlu yolları üzerin• 

raş vılayetınde ~ foo) lira keşif bedelli beton arme Alikaya, Su
de yapıla~ak (lABk k"prüleri inşaatı yeniden eksiltmeye çıkard-
çatı, Tekır ve su 0 

~~nde yeniden yaptırılan hastane binasının 15402 lira 20 kuru~ . e
~ıf bedelli kalorifer tesisatının ihalesi günü olan 30-4-937 tarıhın

e talip çıkmadığından 2490 numaralı ihalat kanununun 40 mcı 
(addesi mucibince bu iş~n bir ay içinde pazarlıkla yaptırılmasına 

arar verilmiştir. T 
2 -:- ~artnaıne, proje ve keşifnamesi bir. l~ra mukabilinde vı a-

l'et daımı encümen başkatipliğinden istenebılır. . A 

mıştır. . 
27

_5_937 perşembe günü saat 16 da Nafıa Veki • 
2 - EksıltmeK.. ..]er Reisliği Eksiltme Komisyonu odasında 

Jetinde Şose ve
1
. 1°Pr:pılacaktır. Muvakkat teminat (10275) lira • 

kapalı zarf usu ıy e Y 

c .. 3 - Pazarlık Kütahya valiliği makammda toplanacak daımı en-
tı.men huzurunda yapılacaktrr. . 1 k 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 1155 lıra 50 kur.~ş u 
~u~akkat teminat vermesi ve Nafıa Vekaletinden alınm~ş muh~ni 
~~slık ~·esikası v" on bin lira değerinde bir kalorifer tesı~atmı y 
ır J.ek_ilde yapmış olduğuna dair bir vesika ibraz etmesı şart~~· 

b· ~ ~ ı: '11 e_r~n bu bir ay 7.arfmua dördüncü nıaddede J'.a~ı}ı vesaı ur~ 
Itlıkte Vılayet daimi encümenine müracaat etmelerı ılan olun 

(
1 112) 1--1926 -

dır. b na müteferri evrak (903) kuruş bedel mu • 
3 - Şartname ve u · ·~· d 1 b·1· .. ..Ier Reıslıgın en a ına ı ır. 

kabilinde Şo~e ve Kop!u bilınek için illteklilerin müteahhitlik ve-
4 - _Eksıltme.re gı~ebüdde en az (60000) liralık köprü ve buna 

sikasm~ ıbraz ".e _hı~ tea tte yaptıklarını ispat etmeleri meşruttur. 
benzer ı?şaatı ıyı b1;1~~r;7_5_937 perşembe günü saat 15 şe kadar 

Teklıf m_ek~~pla kbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. 
komisyon reıslıgıne ma 1-2064 

(1180) 

Makarna 27 300 81 
Pirinç unu •5 100 45 
Un 13 100 13 
Bisküvit 80 80 64 
Kuru bamya 110 15 16 50 
Sabun 45 650 !92 50 
Soda 10 250 ~5 00 

1. inci ekmek 
Koyun eti 
Süt . 

Yoğurt 

Patlıcan 
Semiz otu 
Enginar (beher adedi) 
Kırmızı domateıı 
Kereviz 
Lahana 
Patates 
Yerelması 
Taze fasulya 
Taze bamya 
Taze bakla 
İç bezelya 
Dolmalık biber 
Karna bahar 
Pırasa 
Ispanak 
Kabak 

10 ~:> 

35 
15 
17 
15 
12 
15 
15 
15 
5 
8 

7 
15 
20 
ıo 
15 
12 
15 
6 

15 
10 

5 

5 

7800 
4700 
3800 
1500 
500 
300 
350 adet 
400 
300 
400 

1000 
100 
500 
200 
400 
150 
350 
300 
400 
400 
400 

·799 50 
1645 

570 
255 
15 
37 
52 
60 
45 
20 
80 

50, 
50 

7 50 
75 
40 
40 
22 50 
43 15 
45 
24 
60 
40 

21 
1 

140 
60 

123 
42 
19 
5 
2 
3 
4 
3 
1 
6 
o 
5 
3 
3 
1 
3 
3 
1 
4 
3 

08 
00 
37 
75 
12 
62 
81 
94 
50 
37 
50 
00 
56 
62 
00 
00 
69 
28 
37 
80 
50 
00 

57 56 
Kesilmiş odun (meşe) 2 25 15000 

(2118) 
337 50 25 31 

1-2110 

Devlet DemiryoJJurı ve Limanları Umum 
Müdürlüğü Saımalma Komisyonu llaulan 

İLAN 
ı Haziran 937 tarihinden itibaren; en aşağı haftada bir defa ol

mak üzere intişar halinde bulunan yerli veya ecnebi bir gazete veya 
mecmuaya; sahip, mes'ul müdür, muharrir ve muhabir sıfatile men
sup olan, kazanç getirir başka bir işle meşgul olmıyan gazetecilere, 
bu vasıflarda olduklarına dair Türkiye Cümhuriyeti Matbuat Umum 
Müdürlüğünden vesika getirmek şartile iki aylık halk ticaret bilet
leri % 60 tenzilatla satılacaktır. Fazla tafsilat için istasyonlara mü· 
racaat edilmelidir. (1264) 1-2170 

İLAN 
Eskişehir istasyon meydanı ile anbar binası arkaamda 882 metre 

murabbaı karolaj 3300 metre murabbaı parke ve 232 metre Bur
dur işi karolajın metre murabbaı 296, parkenin metre murabbaı 
350 ve bordürün metre tulü l 50 kuruştan ceman 14508 lira 72 kurus 
muhammen bedel ile şartnamesine göre istekli çıkmadığından 26.5: 
937 çar,amba günü saat 15 de Haydarpaşa.da gar binası dahilinde iş
letme komisyonunca yeniden kapalı zarf usulyile eksiltmeye çıka
rılmıştır. 

Ekailtmeye girmek İltiyenler yüzde yedi buçuk muvakkat temi· 
nat tutarı olan 1088 lira 15 kuruş teminat ile 2490 No. lu kanunla 
muayyen ve 7.5.937 tarih ve 3297 No. lu resmi gazetede ilin edilen 
vesikalar ile birlikte yukarda yazılı münakasa gününde saat 14 de 
kadar teklif mektuplarını komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe aid şartnamel~r ve istenilen izahat Haydarpaşa birinci 
işletme yol müfettişliği tarafmdan parası& olarak verilecektir • 

(2589) 1-2041 ---. 
İLAN 

İlk eksiltmesi feshedilmit olan (85.000) lira muhammen be .. 
delli vagon yedekleri 29. 6. 1937 Salı günü saat 15,30 da kapalı 
zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (5500) liralık mll'9akkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazeterıfrı 7. 5. 1936 gün 
ve 3297 numaralı nüshasında intiJClr etmiş olan plimatname dai
resinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün snt 14,30 a kadar 
Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler (425) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa vezneleıın. 
de satılmaktadır. (1230) 1 - 2115 

lLAN 

Muhammen bedeli (54070) 
lira olan 780 ton Heınatet, 180 
ton dökümhane piki 5.7.1937 pa· 
zartesi günü saat 15,30- da ka
palı zarf usulü ile Ankarada İda
re binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 
(3953,50) liralık muvakkat te
minat ile kanunun tayin ettiği 
vesikaları, resmi gazetenin 7. 5. 
936 gün ve 3297 numaralı nüs
hasında intişar etmiş olan tali
matname dairesinde alınmış ve· 
sika ve tekliflerini aynı gün saat 
14.30 a kadar komisyon reisliği
ne vermeleri lazımdır. 

Şartnameler (270) kuruşa An· 
kara ve Haydarpaşa veznelerin
rl~ ""ıtılm;ılct:ui•r. ( 1 ??.:-\) 1-7. 144 

Doktor - Bakteriyoloğ 

Salih Demirel 
Dahili, sari hastalıklar, 

idrar, kan, balgam cerahat ve 

1 
sair tahlillerle beraber. Kara· 
oğlan - Zencirlı Cami karşı
sında. 

Muayene saatleri: 12-14 16-19 

Satılık Hane 
Yer.işehirde lnkılfih soka~ın· 

da beş od.-lı 13 N. hane satı ık
tır. 1stiyenlcr içinclekılcre mü
racaat edebilirler. 

Telefon No. 3231 1-2126 

. ~ . 



idnıan yap n 

ıpor ıalıasımla m:mtazam h~re:.etler yapıyoı!ar. 

ULUS ==================....-::===== 
•• ur gençliği 

G ... nç ... ız~arımız ahenkli ve güzel adımlarla talim yapıyorlar. 

Yu!ıarda bir .renç bayan atlı gezinti yapıyor. Solda: 
bir at:et tek eli iizerinJe yükıelerek jimnaılik yapıyor. 

Durıan mJa lrultlf atma 



Buriııkü 
çelik 

Bltil~jii be ... 1'90 •"' 
hJi içinde zırhlı moıar telİ8 etmitJ.erdL 

ere kadar bltb ,,.~ _. 
kullm1]JalllUftlo ~-

ebesine lftlrak Cdell ~ sır* 
kaplaıııq " ba wsaı biftik faydAJa
n &örWmlftl. Bmıdall 75 yıl eneJ .. 
fiuiaU amerlkablar d~ blreket e-

deıt zırhlı top kuletinlı ~ 
Denildill aibl. bundan 75 yıl ..,..ı 

bUtUn dilnya bir livil hlfblll cereyd 

tarz nı takib ediyordu. 1861 yılı ni.a
nmdan itibaren pmall Amertır.dlıkl bir

lefik devletler, ayakllJIJDlf oUD cenubi 
Amerika devletleriyle milcadele balln
de idiler. Bu mOcadele, esir tlca"tiıÜA 
kaldınlmuı ve ekonomik mcafaatlerde-

ki sıdlıldar yilzilDdeD meydana ~ 
ti. O tarihteki blrb haberleri __.. 

da ~k dikkati ıekea. dbet. oradaW 
lwibta kuUandmakta oJaa yepral ... 
1lilr ftlltalaİ' hakkmtla ~ .,.... 
idi. 

o uraı.ıcla- henb ~ olml"' 
7111 ceıtub devletlerine ottıtı llUb-"' 
semeaiyle, fnıiltere, lllilkemlD'I bir ti• 
carete prlflDlfti. Bu itibarla. alabildi • 
iine malzeme ı&ıderiyordu. BUIUI ıO • 
ren flmal devletleri, 1runetU d_..,.. 
Jariyle huımJarmm Uman1anlll aWoka 

etmep tqebbll etmiflerdL 
t mart 1862 de bu barbm-eD entere • 

un hldiaelerlndeq biri cereJUl ettL 
'Biltla dUnyac1aki blrb m~ 
*8alerlnl AmerlkÜaki 91911 barba •• 
Yirdller. Gaeteler, .Utblar c1olil8U .,.,. 
alarla okuyuc\ltans.ı tenYir etmel• ta"' 
lıfıyorlardı. Çtlnkl, dlu)ede, hlf si "' 
rillmemlft lfltil19emlt maı-baat. .-.ıe
d peydah oımu,tu. 

!qilterecleld pseteler fiyle bir cUI 
bllamyorlarcb: 

.._ Blytlk Ye bqmetli doalXS pllD 

artık hiç bir deteri fOktur• m....,. 
mncucl 149 barb ,..,ı.ınctea beUd Yal
IDU Ud taneli, t amtta bir tirli ,... 
...... ,. lllinl mini topteked ile ., 

lltl•ıbllecelr tiir JiMnttedir. 
Bu.. tarihte i4 bua1a1111 o11a t.-.S 

&lnhclen Wr ata ..... - .. ... 

~ ..,,_,~, C.. E'ilooıl. yla 
... ltWe" lloaitor'• ............ 

On* ... ı ıl\ ......... hedef teflrl1 
..... ....., ........ olclııla .... 
,... ........... &kllmlt 
....... ........ bir ... ., .... 

........ elilllt.. ···-~ ................. oını- ... sırblı. ........................ 
- 11,_.dal PPJ'tld bit Pin' llltL 

JIGlll•~IDJUD yldDde ,.ıa. Wr-
lıllt -•t erellk ~ &lrOnecell ,.. 
Jı:IJ4le ........ $Jt'; ... rtee{ clDmdhe 
.. Zırla ........., 76 untlmetn lra • 

Jmlllllllll .. klriflerbae ., ..... 15 

................... demir ..... 
ı.r tllfldl ., ..... Topllı&' ,..,._. 

ilk lılr bit ..... prl.,elrilmlfd' .... 
_. ı.r lllrl • aatimetn wmda" 
il lııilo alS~ 1amnbera lltlJ'.a. 

BCltUn memıe ette 

Bugün por, ı 
bayramı kutl 
.. ı.attn TibtdJ• 19 .. ,. apor •• sqlik ~ ....... 

..,..-Alattirk'ID 19 _,.. 1919 clabrtaJata....-•ıW-n._. 
N S....,.n Aaaclohl,a il& pçifinin 18 inci ,dcl&alml bitin ,_... 
da "6Jflk IHr apor " ...... ,, ... tesalabrl ... ılMaldır. . 

..nL Anlrarada ,..... .. bil- de Wlf ~ UlttlOde' c9ftllallr.,a. 
,_ tireia propammı .....,.. paceklır n fe11rt ~ ...... 
• ,.. ,...,..... ,..... lttiıM.. maahmı laali ... .m.lerl ~ ... 
deDlmin "JaaDnn hu p101W ba lrltıdfar atalklanbr • 
... har.ut ..... .. ....... 6 - it_,,.. - prırlra .... 
...., ....................... ,... AUan.ata4Jm6 ... ..,. .....,.. ............. : ~ ............. ,., ...... 

ba ,wuDer• aıpiı$ ..,.~ ... 
1 - it -Y• W7 pq11111b1 llD.I 

Atatürk'Ga JaartalQf laftfa.IA ,,..,_.,, 
itin Samluıada Anadoha ~ 
sıktlimm 11 lnd 7ılc11nlmlcl8r Bu 
bQytlk ı0n TUrkijeain her yerillf- .ı
dup Bibi Aabracla da blyllk tlNIİle 
kutlanacaktır. 

2-19 ma)'ll ~ pa ..... 
tan ltiblrell Aalrliadakl ,... .,. lalllait 
1lltlbl adlelleleler, .,......ıu. n~. 
petti .,. ceml,.tler blDalan. .... " 
ftlt1dn1K ft bitin midi' ftlıtaıanam 
it ... dJflan tlrlr" pud -~ 
larmın • bİJU' 1mrdeWar" cWae daL 
llrlJle llaleiaecek. mıaıu 'fltrlaled. 
al ba ..,.. sinin ........,,,. ........ 
ettirilecek .p1dlcle tertib " tamim ede
ceklerdir. 

17 " 11 ... ,. um ctlnlerincl• bL 
tin okullarda teclriat bu 8Demll JddL 
ntbDG memau etrafında ceryaa edeCek, 
talebeye bqbla ıpor " &fDSHlr .,. 
nmı olarak kabul edilmeli •bebl•ri. 
beden terbi,..mta Ulsam n ebemaiyetl 
ıt_,.~....._nodda 
lnki,,....,.ld blJ'llk deleri inh olu. 
aacütsr. 

o ıtıa üpmdan ltibanll de ,.wr 
• teaftrlt yapdacaktır. 

• - Ankara beledlJellace-lllmla
DID clevblerle aıı41am " ABlrandild 
bllyllk cadcleler, mqdin1lr llllealCÖ.. 

tir. 
4 - Atat&rk'ln 19 _,n 1911 da 

Slamında karaya sılrtlfl uat )'tdld• 
Jlnnl bir pan top atılacak ve fabrika
lar, lokomotlner cıucıQklerinl. kornelt-

" metlelr o)mllan ile Jlbek olmUa. 
rm talebeleri .,.. tttrk lpol' bıamu Aa. 
kara bölpsiae betli .,. lı:uJlpleri ... 
dalı eclecelderdlr. 

A - MUSUr qıetmen okula " di
t- laa .... u.. .. lDISlek olnaDln 
talebeleri.. 

•-•aker1a.t11ew-1t1ıoW ---.. ~ c - a.ı ..,..,. .-ltlll ..... terbi,.,....., ....... 
D - Zlnıat' tllldt8ll ............ 
B-Aabrt..,._... ...... 

lmljlplerl.. 

7 - Tirene ifdrü ...... -· 
tarda~ 

A - Cumhar B..,._.ıtı 111••
B - Sekidlid fırka ......... 
c - lhltaldl jlDclanaa taburu .... 

dolu... 
ı - Qamhur ,.,_...., }!ilfıl•• 
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Dağ hareketlerinin 
genel prensipleri 

D ağ harekitımn prensipleri büyük 
birlikler talimatnamesi'nin bir 

ekinde çok güzel izah edilmi,tir, fa -
kat umumi şekildeki bütün nizamlar gi
bi ,mevzuu bahis talimatname de, mü -
tehusıalar tarafından anlaşılması ko -
lay olmakla beraber, tesadüfün kendi -
terine Alp ve Vosj dağlarında hizmet 
görmek fırsatını vermcınif olanlar için 
biraz daha kapalı kalmaktadır. Piyade 
mecmuası, bilhassa 1934 •e 1937 sayıla
rında çok huıusi kalmı' olan bu harbın 
metodlarını vülgarize etmeye çalışmış
tır. Bu husus için, mecmua, dağlık mın
takalardaki tecrübelerin kendilerine 
şüphe götürmez bir otorite vemıi' ol -
duğu kimselere müracaat etmiştir. Aşıl
ması kolay yerlerde yapılan hareketle
re nazaran arızalı sahalarda icra edilen 
hareketlerin farklanru tebarüz ettirmek 
için işte bu tetkiklerden istifade edece
ğiz. 

Dağda, kıtalar, her istikamette is -
tedikleri gibi yer değiştirmek imkanı -
na malik değildirler. Tümen veya muh -
telit liva, ancak, geri hizmetleri için, ü
zerinde araba işliyebilecek bir yol bul
duğu takdirdedir ki her hangi bir isti
kamette ilerliycbilir. Halbuki, dağ sil
silelerinde askeri veya turistik bir mak
sadla kazılmış nadir kaya yolları müs -
tesna, böyle. münakale yolları ancak va
dilerin dibinde bulunur. 

T aarruzda, bir ordunun bütün kuv-
vetleri, yer değiştirmeleri için, muh. 

:elif genişlikte, azçok biribirine muvazi, 

ıstenilen istikamete az veya çok inhi -
rafla götüren, fakat daima biribirlerin
den yüksek tepelerle ayrılı yollardan 

faydalanmak mecburiyetindedir. 'Ger -
çi, bu yolların biribirinden tecerrüdle-

ri mutlak değildir: Aralarındaki tepe
ler hususi surette talim edilmiş küçük 

birlikler tarafından tutulabilir; tfili 
ehemiyetteki tepeler, arasıra bunları, 

hakim oldukları vadilerle irtibat halin
de tutmaya ve hatta ayırdıkları iki va-

dinin biribirlmyle muhaberesini temi
ne yararlar. Bununla beraber, sahanın 

böyle bölmelere aynlmasmın, biribiri -
ne komşu olan münhat yerlerde sevke

dilen barelita karakteristik bir istik -
lal verdiği de inlir edilemez. Taarruz 

hareketi tarafından talnö edilen yolla· 
rı kapamak mecburiyetinde olan müda-

faanın da tamamiylc aynı topografik za. 
rurctlere tibi olacağı tabiidir. 

Bundan, kumandayı gayri merkezi
leftirmek lüzumu ve kıtaları, müdafaa 

ettikleri veya taarruz ettikleri bölme 
dahilinde, muharebe için gerekli bütün 

malzemeyle teçhiz etmek zarureti çık -
maktadır. Bu krtalarm, geride muhte -

lif .adilere ulapnaya imkin veren ka -
ya yollarının civarında hazır tutulan 

yedek kuvvetlerin yardımına süratle 
mazhar olmam çok nadiren mümkündür. 

Komşu bölmelerden ayrılan elemanlar 
tarafından biribirlerini bağhyan tali 

tepeleri af1113k suretiyle yardıma maz -
har olmaları büsbütün güçtür. Bu iti -

barla, muayyen bir vadide ilerliyen bir· 
liklerin, kendilerine has yedeklere ma

lik olmaları bir zarurettir, bu yedek
lerin bulunacakları mahal harekatın in
kipfında muhim rol oynar. 

v a~ilerin nisbi infiradları başka 
hır netice daha doğurur. Vadiler

den birindeki müdafileri yerınden oy 

natmaya muvaffak olan kıta, yukarda 
izah edilen sebebler dolayısıyle, kom -

şu vadilerin müdahalesine pek maruz 
değildir. Şu halde, bu kıtanın elde et

tigi avantajı kendisini çerçeveliyen 
kuvvetlerin aynı hizayı muhafaza etme-

ve ve hatta yanlanru temin için çok kuv· 

vetli kollar çıkararak kendini zayıflat· 

masına lu m kalmadan elde edilen a -
vantajı layıkiyle istismar etmesi müm-

kündur. Böyle bir kıta, biran önce kom
şu bölmelerden birınin gerisine sark -
rnak imkanını verecek bir münakale yo
luna varmak içn azami sıiratle ilerle -
mek için her şeyi feda etmelidir. Ge -
nişli ine son derece mahdud kalan bir 

Dağlarda vadilerde ve arızalı 

nasıl yapılır? arazide harb 

Yazan:· 
General 
Bratiye 

vvvvvvvvvvvvvvv 

muvaffakiyet, bu ıuretle kati tesiri ha· 
iz umumi neticeler elde edilmesine yol 
açabilir. 

Esasen dağda, ta~ma taktiği bütün 
manevralara, hatta aynı toprak bJlme
si içinde tahdid edilmiş olanlarına bi
le hakimdir. Bir vadinin umumi n....ın

zarası, filhakika, daima aynıdır. Bura
da münavebe ile ekseriya kafi derecede 
geni§ sahalarla, boğaz şeklinde daral • 
mış ve hakiki kilidler vücude getiren 
dar geçidlere tesadüf olunur. Geniş kı
sımlarda taarruz kuvvetlerini yayarak 
bir ovada tatbik edebileceği tarzda ta -
arruza geçebilir. Geçidlerde, bilakis, 
ancak mühim çalışmalar neticesinde yol 
açılmıştır. Ve tünel, korniş şeklinde -
dir, piyade geçidin kıyılarından birin -
den geçer. Müdafaacı, bu itibarla, düş
manı bütün vasıtalarından faydalana -
bileceği geniş mmtakalarda değil, yal -
ruz kafile b3fmın taarruz edebileceği 

dar geçidlerden birinde karşılamayı ter
cih eder. 

y arbay Renyo diyor ki: 
" Bu neviden barajları cepheden 

zorlamanın imkansızlığı değilse bile 
son derece güçlüğü, mütearrızı, bilmec
buriye yanlardan taşarak müdafaanın 

arkasına sarkmaya sevkeder. Umumiyet-

le mütearrız ancak piyadesiyle iş göre
bilir. Fakat şuraaı da dikkatten uza& tu
tulmamalıdır ki, bu taşma manevarları 

kesilmş, ekseriya kapalı bir sahada ir.id
pf eder, burada piyade, htta kötü mal-

zemeyle olsa da, büyük iJler görebilir, 
çünkü müdafaa burada ateş manileri te
ıiai hususunda büyük güçlüklerle kar • 

f1l8f1r . ., 

Aynı aebebten dolayı, müdafaacı, 

vadiyi aeddetmekle iktifa etmiyecektir. 

Aynı zamanda, yamaçlardan geri~~re 

tapnak imkinını veren bütün keçi yol -

Jarmı da, yürüyilf mihverlerini inal ve 
yolu birçok yerlerinden tahrib ederek 

mütearnza kapamak mecburiyetindedir .. 
Düpnan tarafından intibah edilen yar-

ma istikametini bilemyeceği için. .. ü -
dafaa kuvvetlerini çok tasarrufla kut -

lanması, ini mukabil taarruzlara ta' .. is 
edilen mahalli yedeklere istinad et -

meai J.izundır. Taarruzun muhtemel ma
nevralarına kaqı bulundurulacak ye -

dek kuvvetlerin elastikiyeti bu yüzden 
büyük bir ehemiyet kesbeder. Kuman -

da heyetinin kapatılması laznn gelen 
mıntaka hakkında derin malfimata sa -

hib olması ve kıtaların arızalı sahalarda 
harekette bulunmaya hususi kabiliyet 

sahibi bulunması lazımdır. Bu hususlar, 

taarruz veya müdafaa hareketlerinde, 

dağ harbları için hususi surette yetiş • 

tiJilmi' olan kıtalara ve şeflere üstün

lüğü temin eden noktalardır. 

Ç ok arızah mıntakalarda kullanı
lacak taktiğin esasını teşkil eden 

nufuz kabiliyeti yirminci asrın başın • 

dan beri çok genişlemiştir. "Arızalı ya

maçlar, büyük doruklar, bugün e kisi 

kadar korku vermiyor. Da cılığın 

kişafı, şimdiye kadar bakir kalmış olan 

mınt 1 lara nüfuz hususunda seri bir 

terakki yarattı. Kadrolarımız, en yiuc -

sek doruklara tırmanmasını ve meyil -

terden korkmamasını öğ nmişlerdir. 

Bunlar birliklerini, evvelce aşılmaz sa

nılan dağlarda talim etmekte ve k şın 

kayakla buralarda yürümektedir~er. 

Yavaş yava~ dağ, yalnız ferdler ıçın 

değil, toplu halde kıtalar için de her 

mevsimde aJıhr mıntalı:alar arasına gir
miftir. 

Bundan, artık vadilerin bütün im -
tiyazını kaybettiği neticesi mi çıkarıl -
malıdır? Tabii ki hayır. Hatta havai 
yolların ve kamp kurma vasıtalarının 

inkişafiyle de, yüksek irtifalarda çok 
mevcudlu kuvvetleri yaşatmak son de
rece güçtür. Fakat sipesiyalist eleman
lar için, bundan böyle, fena müdafaa e
dilen bir boğazı yukardan yürüyerek 
3'mak imkanı mevcuddur. Böylece mü
dafaanın teyakkuz sahası genişlemekte
dir. 

Yüksekliklerden bahsederken şim -
diye kadar geçilmez ve aşılmaz farze • 
dilmiş olan sarp dağları kastediyoruz, 
yoksa nisbeten kolay yürünen, mühim 

kuvvetlerin birlikte yürümesine müsa
id tali meyilli yükseklikleri değil ha -
reketi yüksekten idare etmek taraftar

lariyle aşağıdan taarruz sevketmek ta
raftarları arasındaki göriif farkları 

da her halde bu ''yüksekliğin" mef-

humiyle kastedilen mananın aynı olma
masından ileri gelmektedir. Hakikatte 
her şey sahanın yürüyüşe müsaidliği -

nin derecesine tabidir. Bir yüksekliğin 
onu alakadar eden ölmede oynaması 

muhtemel rolü tesbit etmek kumanda
ya aiddir. 

M uayyen bir kaziyede kıtaları yu
kardan sevketmek hususunda hak

lı ve yerinde olarak verilmiş olan bir 
karar, ekser ahvalde, manevrayı vadi -
den idare etmek umumi J...-aidesini unut
turamaz. 

Dağ savaşının son bir hususiyeti de 
silahlardaki mükemmelliğin ova sava
şına nazaran burada daha ehemiyetsiz 

bir rol oynadığıdır. Topçu kuvvetleri 
ancak hayvan sırtında olarak, bir keçi 
yolu boyunca bir piyade kıtasını takib 
edebilir. Bu zaruret topların adediyle 

cephane mikdarını tahdid eder. Piyade

nin yanındaki topçu kuvvetlerinin küt

levi ateş açmalarr, fazla cephaneye ihti

yaç gösterdiğinden, istisnai bir haldir. 
Hücum arabalarının kullanılması im -

kanları da mahduddur. Müdafaar-ın, 

hakiki müdafaa hattını vücude getir -

meıi muhtemel olır ;an geoit vaJiler 

haricinde, bu arabalar, ancak pek yakın 

hedeflere karşı kısa aksiyonlar için an
cak bölük veya kıta tarafından kull.ını -

labilirler. Topların az mikdarda cJuşı.: 

ve cephane darlığı dolayısiyle iyi hima

ye edilmiyen hücum aral>aları, tanka 

kartı silahlardan çok müteessir i>lurlar. 
Dağ, hava kuvvetlerin:n kullanıl -

masıııı bile tahdid eder. tstilıkfüıı::.ırın, 

hassas noktaların, yürüyüş halindeki 

kıtalann bombardımanından faydalı ne
ticeler beklenebilirse de, sis, kar veya 
güneş yüzünden husule gelen göz ka -
maşına r, krtaların da~ınıkhğı, toprak 
arızalarının gizlenmeye müsaadesi do
layısi yle hava keşfi ekseriya tesirsizdir. 

ISTANBULDA 

ULUS her sabah tayyare ile lstan
bula gönderiliyor. Öğleyin lstanbulda 
aat.ıın yapıldığı yerler: 

KOPRO: Kadıköy iıkeleıi 
BEYOGLU: Hqet tubeleri 
BEYAZlT: Tütüncü Hamdi 
SULTANAHMED: Tütüncü Kamil 
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! ile görülmeınif derecede genif bir hürriyete 8ahibıi. Bu hür- i 
ı riyeı, gene ga:seıeler vmıtmiyle dünyanın hiç bir yerinde gö- ! 
i rülmemif ıuiistimallere ve ifratlara fuMJt. ve veıile veriyor- ! 
i du. Blurn kabinesi, iktidan ele alalıdanberi eıki matbuat hür- ! 
! riyetini memleketin ve umumun menfaatı lehine ıahdid e- ! 
! den bir kanım projeıi ha:ıırladı. Mernlekeııe büyük gürül- i 
! tülere ve münakafal,anı meydan açan bu kanun, ba:ıı tadiller- i 
J le mebuslar meclisi tamfuidan kabul edildi. Şimdi bu kanu- ! 
i . nun meriyeıe girmeıi ii;in ayan rnsclüinin taMliki lazım gel- ! 
i mekıedir. Projenin bumda daha genif bir muhalefetle kar- ! 
! ıılaaıiı da tahmin edilmektedir • .4.ftJiıdalri ya:ıı ha:ıırlanan J 
! kanunun eıküine namran fralclarını anlatıyor. ! 

Fransada gazeteleri 
kontrol için 

hazırlanan kanun 
YAZAN: 

Pauı Maulion 
Parl - suar gazetesinden: 

M atbuat kanunu reformu mem-
lekette günün mevzuudur. 

Bu kanun projesinin senato huzu -
runa çıkması gecikmiyecektir. Mebus
lar meclisi tarafından kabul edilen pro
je şimdi senatonun medeni ve ceza lejis
lasyonları komisyonunda tetkik edil -
mektedir. Matbuat hürriyetine hürmet 
etmek, bu hürriyetin sebebiyet verebi
leceği ifratların önüne daha müessir 
bir şekilde geçilmesini temin etnı~k; 

işte, komisyonun bu tetkikde gözett:ği 
s~;ıslar bunlardır. 

Şimdiki kanuni hükümlere göre bir 
gazeteni!\ ~ıkması için adliyeye önce • 
den sadece bu J ·•susu bildirmek kafiy

di. 

Hükümet bunun doğru olmadığı ka
naatindedir. Ona göre, senede otuz de -
fadan az çıkanlar müstesna, her gaze
te varidatını bildirmek mecburiyetinde 
olmalıdır. Bu neticeyi elde etmek için, 
her gazete mecburi olarak bir esham

lı şirket tarafından çıkarılmalı ve bu 
şirketin bütün sehimleri nama muhar -
rer olmalıdır. Bu 'irket bilançolarını, 

kir ve zarar hesablarını maliye komi
serlerinin kontrolundan sonra neft' 
etmek zorunda olacaklardır. 

Bu nazariyeye, karşı, birçok protes -
tolar yapıldı; ta:ra gazeteleri bu reji -

min çıkmalarına imkan vermiyeceğini, 
kendilerine yap ıbilecek her türlü yar

dımların meski'it kclmaaı icab ettiğini 

söylediler. 

Mebuslar meclisi bu şikayetleri iti
bara alarak iki ayrı matbuat statüsü tan· 
zim etti. 

Senede otuzdan daha az defa intiŞ,&r 
eden gazeteler, yalnız bir vilayette ve -
ya birkaç viliyette yani, memleketin 

mahdud bir kısmında satılan mıntaka

vi gazeteler için bugünkü serbesti aynı 

şekilde mahfuz kalacaktır. Diğer bütün 
gazeteler için, nama muharrer eshamlı 

şirket tarafından çıkarılmış, tirajları, 

abone ve satış mikdarları, iadeleri ve 
varidatlarına aid vesikaların neşri mec
buriyeti kabul edilmektedir • 

s enao komisyonu bu sistemi şu se-
beblerden dolayı kabul etmemiş -

tir: Bu sistem, gazetelerin istinad et -
tikleri mali vasıtaları halka bildirmek 

esasına istinad ettiği için, bu mecburi -
yet her biri için aynı olsa da, gazeteler 
arasında bir müsavatsızlık yaratmakta

dır. 

Matbuat yoluyl~ yapılmış kabahat ve 

suçların önüne geçilmesi için alınacak 
tedbirler hal.kındaki kanun projesini 

tetkik ederken de, komisyon matbuat 

hürriyetinin gerekliklerine aykırı gör
düğii hiikiimleri çıkarmıştır. 

Serlıest yazmak, sansörden, indı mü

talealardan doğacak tahdidlerden azade 

olmak, yapacagı suçlardan dolayı hükü· 

met tarafından tayin edilmiş olmıyan 

hakimlerin, yani ancak halk ve milli 

vicdanın huzurunda muhakeme olmak 

demektir. 

Bu esaslı prensiplerin kazanılması 

ve muhafaza edilmesi için ne büyük mü

cadeleler icab etmiştir. 
Demokrasinin en kudretli devrinde 

bu prnesiplerin çiğnenmesi anormal 
olurdu. 

Senato komisyonu, hükümete Ba -
kanlar Heyeti karariyle bazı gazetele
rin harice çıkarılmasını menetmek hak
kını veren hükme itiraz etmekte, yalan 
haber neşreden gazeteleri cezalandır· 
mak için bu haberlerin milletlerarası 

münasebetleri veya amme selametini 
ihlal edici mahiyette olmasını ve kasd 
bulunmasını prt koşmaktadır. 

Hürriyet. ~kalacının hürriyetine, 
yahud da amme menfaatine zarar ver
diği yerde nihayet bulur, işte komisyon 
bu sınıra sağlam setler çekmeye çalış
mıştır. 

1881 kanununda, tecavüze uğrıyan 

şahısların gazetelerle cevab neşretmek 

hakları mevcudsa da, bu netir için ga
zetelerin elinde bulunan g«iktirme 

imkanları, ekseriya cevablarm, tecavüz 
hadisesini unutturacak kadar uzun bir 

zaman sonraya bırakılmasına, bu suret
le de kıymetten düşürülmesine meydan 

veriyordu. Komisyon bu sistem yerine 
kabul ettiği şekille, afişler, beyanname-

ler, radyo neşriyatı, sinema projesksi -
yonu vasıtasiyle bile yapılmış olan te

cavüzlere cevab vermek hakkını verdi
ği gibi kabul edilen seri usul sayesinde, 

bu cevablarm en kısa zaman içinde çık
masını temin etmektedir. 

ıJıHaki.ki mesulleri cezalandırmak mü
essir çarelerden bir diğeridir. Afişlerle 

dıvar ilinlarını yazanlar bunları imza • 
lamaya mecbur tutulacaklardır; mesut 

müdürün, hiç haberdar olmadığı ya -
zıların cezai neticelerine katlanması u-

sulü kaldırılmakta, yalnız yazının mu -
harririyle, o yazıyı kullanan gazetenin 

urr.umi amiri mesul tutulmaktadır. Mü
dür mevcud olmadığı zaman, onun me -

suliyetıi haf muharrire intikal etmekte, 

tabi, satıcı, dağıtıcı, biri mevcud olma
dığı halde mesuliyet diğerine geçerek 

ıuça şerik addedilmektedir. Takibe uğ· 
rıyanların, müdafaa haklarına tamamiy
le sahih kalmakla beraber ,adliyeyi 

oyalamalarına ve gizlenmelerine imkan 
vermiyecek seri usuller ittihaz edilmiş
tir. Yalan haber ve iftira davalarında, 

süç sabit olduğu halde, suçlular önce • 
den istintak edilecekler fakat bu istin-

takın neticeleri mahkeme heyeti tara -

fından takdir edilecektir, bununla bera 

her mahkemenin hakikate aykırı bir ka

rara temayül etmesine mani olmak için 
de ancak istintak makamınca gorulmıiş 

vesikalar ve dinlenmiş şahidler mahke

meye verilecektir. Şerefe tecavüz suç

larının öniıne geçmek için para cezala

rı ağırlaştırılmaktadır. Para cezaları 

hususunda mesuliyet gazete sahibine dı 

şamil tutulmakta, bu suretle, suçlu mu

harririn, parasızlık yüzünden cezadan 

kurtulmasına imkan verilmemektedir. 

Komisyon. adli tahkikattan ga ete

ler vasıtasiyle halkı haberd r etmek 

temayulünün g"tgide arttıgını ıtı ra 

alarak, bunun adlı tahkikatın g" 1ı k 1-

ması esasına muhalif oldug nu bul e

derek, gazetelerin adli işler hakkında 

mütalealarını yazmak hakkını in .ar .et

memekle beraber, tahkikat ve takıbat 

safhasındaki suç işleri hakkında, g ze
telern · bu tahkikatı ihllil edecek ne ri· 

vatta bulunmalarını yasak etmektedir. 
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DrDan<dla<dla 

1171 den beri sürüp Tarihten evvelki devilere 
giden mücadeleler ait bazı eserler 

lrlandanm vaziyetini gösterir harta 

A janslar, geçenlerde ş.öyle lı~. ha • 
ber neşrettiler: 

" Serbest İrlanda devleti yeni ana
yasasının ikinci görüşülmesi geri bıra
kılmıştır. Bugün İngiltere kıralının İr
landrı işlerinden tamamiyle çıkarılması
nı istihdaf eden bu projenin konuşul • 
masma, kıralın taç giydjği günde de 

de\•am edilecektir. . 
.... Pol:ı:.in müdahalesi üzerine ~ehrın 
birçok yerlerinde JÜrültil çıkmış ve 

B . ~ok yaralı 
çarpışmalar olmuştur. ır :s . 
vardır 

Bu. haber yeni çıkmıştır; fak.at m~· 
naka§aların, kavga ve görüitülerın tarı· 
hi 1171 dir. 

İrlanda derebeylerine vasallık ye • 
tn · · · · · · İ gil tere kıralı ınını verdırmek ıçın, n . 
ikinci Hanri gemilerini, bugün ehcmı • 
yetli bir er,düstri ve ticaret şe11ri olan 
Waterford'un kıyılarına yanaştırıp ka· 

raya ayak bastığı gündenberi İrl~n~a • 
nın gündelik hayatı ve tarihi bu gıbı ha• 
herlerle doludur. 

Ancak, İrlanda Avrupa kıtasından sa· 
yılmasına rağmen, burada cereyan eden 
hadiseler ne kadar büyük ve ehemiyet
li olursa olsun, hiç bir zam.an bir Avru· 
pa meselesi olmamıştır. Hangi taıihte 
vukua geldiği ma!Um olmıyan jeolojik 
1:..it te ... ahür neticesinde Avrupa coğraf· 
y:ı·~mdan ayrılmış olan İrlanda, poli' ';a 

ba;.· mından da tecerrüd etmiş, orada ce• 
reyan eden hadiseler yalnız adaya 
münhasır kalmıştır. 

Bir zamanlar, Normanlarrn, Anglo
sakson ve Valizlerin ardı arkası glemi • 
yen istila hareketleri, asılları kelt olan 
İrlandalılarda hürriyet ve istiklal na 
mrna hiç bir şey bırakmamıştı. 

B uraya göç edenler, yavaş yavaş 
kendi ana vatanlarına karşı bağ

lılık duymamağa ve kayıdsız kalmağa 
başladılar. Yeni yurdda da yeniden tü• 
reyen kontlar, ingiliz • irlanda derebe
yi melezleri idiler ki, 16 ıncı asırda İr • 
lc:nda ayaklanmalarının başında bulu • 
mmlar, işte bu melezlerdi. • 

B. Dö Valera 

İngiliz t'.ırlamentosunda 100 mebusla 

temsil ediliyordu. 
Bundan sonra, İngiltere. silah zo-

u la hareketten vaz geçerek barışçı, 
r y · 'k "'d - k ld uzlaşıcı bir polıtı a gu mege oyu u. 

İ l<>· la ekonomik bakımdan artık İn · 
r C-' I "k 
.
1 

ye bag-lı idi. 1830 da, emla ve 
gı tere . . .

1
• . 

b 
.. "'k toprakla,. tamamıyle ıngı ızıenn 
uyu .. bak . . 
. d .d. Zengin ve ust ta ayı ıngı -

elın e ı ı. . . 
. 

1 
otestanlar teşkıl edıyordu. 

Iızler e pr 
. k yıl süren bir sükunet devre • 

Bır aç d 'l" O'Connelle, 1800 e ı an sir ;en sonra, . 
. . 1 birlig-i yıkmak maksadıyle 

edılmış o an . . . ' 
d Repe3l adı verılen bır aya .ıan· 

1840 a 
k t 'ne kalkıştı. Bundan sonra 

ma hare e ı , 
da 1871 de !sac Butt ve onu•\an• k •. 

, 1 Parnell cihan har .... ma a -
dan Char es b' k 

İn iltere parlamentosunda ır.ç~ 
dar g d g-uran Home - rule ıçın 
münakaşaları o . 

kl ınalar tertib ettıler. 
aya an . . , 

d l'han harbına Sınn Feın. 

n rlan a, c . ') 
!erin (İrlanda nasyonalıstlerı u-

lla
r süren isyan ve komplo hare· 

zun yı . 
kederiyle girmiştı. . d 

C
.h harbının en kızışmış bır ev-
1 an tulan • . 
1 1916 yılr paskalya yor 

resı o an . .. .. Dublin'de 
nın bir pazartesı gunu, . F . , 

. ktı Bu hareket Sınn eın -
bir ısyan çı · 
lerin tertib ettikleri bir isyandı. ~akat 

. başına sosyalist liderlerı geç-
bu ısyanın . 

. terdi Her vakit olduğu gibı, bu se• 
mış • .. 

1607 de bu ayaklanmalar bastmldı; 
fakat şimall İrlanda İngiltere tacının 
c ..zibe ve tesiri altında kaldı. Çok geç
meden, adanın bu kısmına protestan İn
giliz ve iskoçyalılar dolup yerleşmeğe 
başladılar. Buna mukabil, adanın orta • 
siyle cenup kısmında katolik kalan 
halk, protestanlrğa, yarı müstemleke 
olmağa karşı mukavemet ediyor, çırpı • 
nrp duruyordu. Bir büyük ayaklanmayı 
bir diğeri takib ediyordu. 

fer de isyan bastırıldı ve ele başıları o-

lüme mahkfun edildi. . . 
S kiz gün biri biri arkasından ıkışer 

Yüzlerce yıl süren mücadelelerin 
hepsi de boşa gitti. 1798 deki büyük a
ya!danaıa bastırıldıktan sonra, İrlanda, 
1800 de Büyük Britanya birliğine katıl· 
dı. 1829 da seçim hakkını alan İrlanda 

kişi :urşuna dizildi. On altı kişi kur~u
d" ıye na dizildikten sonra, sıra on ye ınc 

1. affedildi. Bu affedilen adam. 
ge ınce, Ed 
o güne kadar pek az tanınmış ol.an • 
mond de V alera idi. İspanyol bı.r ba~ 
ile irlandalı bir anadan Nevyork ta dun· 

1 . lan de Valera İrlandanrn yaya ge mı' o . ' . 
istiklal işlerini büyük bır hırsla benım-

semişti. 

bulundu 
Halkı Çubuk barajına taşıyan otobüsle asfalt yol üze • 

rinde adeta kayıyoruz. Bütün sıralar dolu. Ayakta duran
lar da var •. Rafları ufak paketler kaplamış •• Sıra aralarında 
sepetler görünüyor. Ankaramn taze bahar havası herkese 
bir neşe vermiş; yolcular hiç durmadan konuşuyorlar. 

Şehrin şimaline doğru suya, açık havaya doğru koşan 
bu şen ve neşeli insanlar arasında on beş dakikalık bir 
yolculuktan sonra Mecidiye bağlarına geldim. Bir tarafta 
berrak sulariyle ve tatlı fışıltılariyle akan Çubuk deresr, 
öte yanda yeni yeşeren yüzlerce ağaç.. Yerler züm
rüd gibi çimenlerle bezenmiş .. Asfalt yolun baraja gic.ler
ken sağını kaplayan bu güzellik kümesi karşısında Meci
diye bağları, biribirine uzak kalmış bağ evlerivlc zıd bir 
manzara teşkil ediyordu. 

Burada derenin boyunca inşa halinde bu un n Aıık.,-

raya kum ve çakıl yetiştiren occaklar Etiyokuşu hü-
var. Şehirden boş gelen kamyonlar, 2 • yüğünün Çubuk 
2,5 tonluk yükleriyle geri dönüyorlar. barajı şosasrnrn 

Ocaklarda çalışanlar başka bir alem sol tarafına dü~en 
içindedirler. Yakın vilayet ve kazalar- bir maktaı göstn-
dan, köylerden çalrşmağa gelen yurd · mektedir. Hüyük 
daşlar ekmek parası çıkarmak için gıbta toprağı yani kii/-
edilecek bir neşe içinde çalışıyorlar. tür tabakası [o. 

Kum ocağındayım. Derenin üstündr toğrafta görünen 
yükselen bir hüyük bir makta teşkil e. çakıl tabaka/arı-
decek şekilde açılmıs .. Kimbilir kaç ton nın tam üstünde-
kum ve çakıl burada~ Ankaraya taşına- 1 dir. 
rak büyük binalara, apartımanlara ha1 ç -------
olmuştur? Daha kimbilir kaç kamyon, 
bayındır Ankaranm vaoılarına kum ve 
çakıl götürecek? .. 

Kumları kürekle bir araya toplayan 
işçilere sordum: - Burada toprağı ka· 
zarken eski tabak, çömlek b111nnmuş, 
bana gösterir misiniz? 

Gelen gidenin çokluğuna ve sualle
re alışmış olan işçiler, kazma, kürek sal· 
lamakta devam ederek yalnız başları
nı çevirdiler; çenelerinin ucuyla: " İş-
te şuradan çıktı. Hala da çıkıyor.,, De· 
diler. Kültür Bakanlşığının müzeler 
idaresine mensup bir memuru lmr:ırla 

hafriyatı kontrol ederek çıkanları top • 
lamaktadır. Şimdiye kadar bakır çaı{ı· 
na aid bir çok çanak, çömlek, tabak par
çaları bulunmuş ve müzeye götürül • 
müştür. Bu büyüğü bize Ankara tarih 
• coğrafya, dil fakültesinin antropolo· 
ji disiplini talebeleri kazandırmışlar -
dır. Bir sabah, seminer ' saatlerinde baş· 
larında profesörleri B. Şevket Aziz 
Kansu olduğu halde talebeler bir tetkik 
gezisine çıkmışlar .• Çubuk suyunun ke· 
narında bu suyun bırakmış olduğu eski 
gravyelerde taşınmış ve sürüklenmiş ol
ması muhtemel paleolotik endüstri izle--

Enstitü talebeleri araştırmalardar. sonra bir kamyonla ;ehre dönüyorlar 

n rlandanın' İngiltere parlamen1o
sundaki yeni mebusları, f rl.mda 

cumhuriyetini ilan etmeğe karar ver -
mi~'e~ Bu kaıarlarını 21, svnkanun 
1919 da tatbik ettikleri zaman de Vale• 
ra cumhur reisi seçildi. Fakat, iki par
tiye ayrılan İrlanda, biribirine girdi. 
Kanlı çarpışmaların, boğazlaşmaların 

ardı arkası kesilmedi ve İrlanda cum • 
huriyeti tabiatiyle bir hayalden ibaret 
kaldı. 

Bu arada uzlaşma ve anlaşma politi
kası güden İngiltere, 6 ilkkanun 1921 

tarihli andlaşına ile İrlandaya geniş öl
çüde tavizlerde bulundu. 

1rlanda'da yalnız bir umumi vali • 
nin bulunması, İrlanda mebuslarının İn
giltere kıralına sadakat yemini etmeleri, 
İrlanda sahillerinin ingiliz donanması 

tarafından muhafaza edilmesi, dört harb 
limanının ingiliz deniz bakanlığına tabi 
tutulması, İrlandadaki protestanların 
himayesi için ayrı hükümler konması 
gibi hususlar bu andlaşmanın belli 
başlı noktalarını teşkil ediyordu. 

Fakat, buna mukabil, İrlanda do
ıninion derecesinde serbest bir İrlanda 
devleti oluyordu. İrlandadaki ingiliz as· 
kerleri geri çekiliyor ve İrlandanın İn· 
giltereye karşı olan vaziyet ve hakları 
tıpkı l{anada'yı andırıyordu. 

Uzun münakafalardan ı:ıonra, İrlanda 
parlamentosu 7 sonkinun 1922 de, 57 re• 
ye karfı 64 reyle İrlandayi (Alster'siz) 

Britanya imparatorluğu çerçevesi için
de bir dominion diye tanıyan kanunu 

kabul etti. 

ri arıyorlardı. Onlar daha evvelki ge . 
zintilerinde bu graviyelerin, civardaki 
Nogen graviyelere mukabil plistosen 
yaşta olduğunu tesbit etmişlerdi. 

Talebe, neşe içinde uzun dere boyun 
da araştırmalariyle mesgulken, yükse -

D e Valera, muhalefette kalan 57 
cumhuriyetçi mebusun başına ge

çerek, serbest devlet hükümetine karşı 
her türlü vasıta ile mücadeleye girişti; 
sivil harb tekrar başladı. Bir yıla yakın 
bir müddet devam eden bu iç memleket 
harbında, de Valera partiyi kaybetti. 
1923 mayısında mağlüb olduğunu ka 
bul ederek silahlı mücadeleden vazgeç· 
ti. 

Birçok yıllar parlamentodan uzak 
kalan cumhuriyet partisi 1927 de tekrar 
parlmanter hayata karışarak beş yıllık 
bir mücadeleden sonra 1932 de ekseri • 
yeti kazanıp de Valera'yı serbest devle
tin reisi yaptı. 

1841 de takriben 8,2 milyon nüfusu 
olan lrlandanın bugünkü nüfusu 4,5 

milyondur. Bunun 1,000,000 u protes · 
tan, geriye kalanı katoliktir. 

İrlanda, bir ziraat ve çiftçi memle • 
ketidir. Büyük ölçüde bira ve viski İs· 
tihsal ediyor. Fakat memleketin asıl 
büyük endüstrisini teşkil eden gemi 
yapıcılığı ve dokumacılık protestan o· 
)an Belfast şehrindedir. 

Gümrük himayesine rağmen, mem -
leket, muhtaç olduğu mamül eşyayı ha
la fngiltereden celbetmekte, İrlanda 
demiryolları İngiliz şirketleri tara • 

fından işletilmektedir. İrlandada teda -
vül etmekte olan para da İngiltere piya
sasının sermayesidir. İrlanda, gerek it· 
halat, gerekse ihracat bakımından tica
retinin yüzde 90 ını İngiltere ile yap· 
maktadır. Bu itibarla da İngiltercye bağ

lıdır. 

len bir ses üzerine bütün başlar ileri] 
çevrildi. Talebeden biri bulduğu çanal 
çömlek parçalariyle profesörünün ya 
nrna geldi. 

- Bakınız, dedi. İşçilerin söyledik
lerine göre, bunlardan şu kumlar ara
sında birçok çıkıyormuş .. 

15 kişilik kafile bir anda ocak içine 
dağıldılar. Yarım satlik bir araştırma 

sonunda Etiyokuşu adı verilen bu yer
deki hüyüğün bakır çağına aid bir is -
kcin tabakasını altında sakladığı hük -
müne vardılar. 

Talebeler bu parçaları topladılar ve 
antropoloji enstitüsüne getirdiler. 

Aynı gün ögleden sonra antıcpolo
ji enstitüsü talebelerinin kafilesine ar
keoloji talebeleri <le katılarak hüyül!iin 
bulunduğu yere geldiler. Profesör J1on

der Osten ve Dr. Kmsu ve talebeleri 
birlikte tetkikler yaptılar. Bu tetkikle
rin neticesi şudur: 
Bakır çagına aicl olan bu hüyük, bili

nenlere göre, Ankaranın en yakın hüyü. 
ğüdür. Arkeoloji haritasında şimdiye ita 
dar yazılı degilrli. Sırf talebelerin dık
katleriyle meydana çıkarılan bu iskan 
yeri, bundan sonra Anndolunun bilinen 
bakır çağı istasyonlarına ilfive edilecek
tir. Bu hüyük tarihten önceki çağlaıa 
dair arkeoloji tatbikatı için tarih fakül
tesinin antropoloji ve arkeoloji talebe
lerine müsaid ve güzel bir saha ola -
caktır. 

Hüyükte ocak işçileri tarafından 

yapılan yarmalar bu Etiyokuşu bakır 

çağı istasyonunun çok güzel şakuli 

maktalarını vücudc getirmiştir. Bu 
maktalarda zahmetsizce bakır çağı 
adamlarının iskan tabakası aşağıdan 
yukarıya doğru takib edilmektedir. 

Fakülte direktörlüğü bu buluşu 
Kültür Bakanlığına bildirirken arkeo
loji enstitüsünün nezareti altında ka
zı için izin almıştır. S. G. 
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B u yazı. ispritizme fotoğrafçılığının 
tarihçesini anlatmak iddiasında 

değildir, sadece, bir takım sahtekarların 
fotoğrafla ruh resimleri almaya nasıl 

tri.k ampulüne sahib olan bu aletin bir 
fotoğraf camına gösterilmesi bu camın 
üzerinde bir şeklin resmolunma,sma ka
fi geliyordu. 

için kullandığı usule gelince, B. Mac 
Carthy, bunların istenilen yerde elde e
dilmesi için çok itinalı bir hazırlık ve 
büyük bir meharet icab etmekte oldu-

muvaffak oldukla-
n hakkında bir fL 
kir vermek maksa
diyle ıyazılmxştır. 
Bir kimyager, bir 
fotoğrafçı, bir göz 
mütehassısı, bir e
lektrikçi bir ana. 
tomyacı bir fizik

Ruhların f otograflarını 
almak mümkün mü? 

çi ve bir kfilıine has bütün 
malfunata sahih olmadıkça, mahir bir 
fotoğraf medyumunun hilelerine karşı 
mücadele etmek çok güçtür. Hakika
ten, ruh fotoğraflarının saf amatörleri
ni aldatmak için hesabsxz usuller var
dır ve burada bunlardan bir ikisini an
latacağım. Ruh fotoğrafçtlrğı hakkında 
fimdiye kadar hiçbir eser yazılmamıştır 
ve böyle fotoğrafileri arayanlardan pek 
azı bunları elde etmek için kullanılan 
usullerin bir tekini bile bilmezler. 

Sekiz yaşında iken bana ilk fotoğraf 
makin--' verdiler ve birkaç sene son· 
ra, en malfun tarz olan "çifte çekme,, 
usuliyle ilk ruh resmimi almaya muvaf
fak olmuştum.. O eski tarihten beri. bal
kı pek kolay aldatan fotoğrafçılann hi
lelerini taklid ederek yüzlerce tecrübe 
yaptım ve bu satırlar tetkiklerimin bir 
hulasasıdır. Ruh fotoğrafçılığı çabucak 
moda oldu ve hemen hergün bazı fotoğ
rafilerin nasıl makyajlandığmı öğren
mek isteyen birçok kimselerden mek
tublar alırım. Bu kimseler, bana, bah
settikleri fotoğrafilerin doğru olmasmı 
icabettiren bir sürü deliller sayarlar ki, 
bahse bile değmiyecek kadar ehemiyet
sizdirler. Hakikatte ise, bir tek ruh res
minin alnımış olduğunu ispat edecek 

ciddi hiçbir delil yoktur. 

B ir fotoğraf camının veya filminin 
hassas sathı üzerinde hileli ola

rak bir ruh şeklinin peyda olması için 
en kolay usul, dediğim gibi, aynı cam 
üzerine iki defa çekmektir. 

İki defa çekiş usuliyle elde edilen 
n .simler için daha önce ya balmumun
dan bir manken (berber camekanların
daki başlar gibi), ya ruh vazifesini gö
ıecek bir insan, yahud da, müşterinin 

görünmesini istediği şahsa aid eski bir 
fotoğraf veya resimden istifade edilir. 
Meşhur Moss, böyle eski fotoğrafileri 

kopya etmek yoluyle pek çok kimseleri 
aldatmıştır, fakat başka medyumlar da 
diğer usuller kullanırlar. Bir müşteri 

ciddi ve hüsnüniyet sahibi olduğu ve 
fotoğraf camlarını kendisi getirdiği za
man, tecrübeye ikna edici bir mahiyet 
yermek için bir.ız meharet liizımdır. İki 
defa çekiş usuliyle bir ruh fotoğrafisi 

meydana getirmek basitliğin ta kendisi
dir ve hiç ktoğraf kullanmamış bir 
müptedi bile .Junu yapabilir. 

Operatör, ~vveıa dekorunu veya ken
disine fon vazifesini görecek olan şeyi 
hazırlar (eğer camlar, müşteriye aid o
lan camlarla birleştirilecekse siyah ka
dife bir fon kullanmalıdır.) ve ruhu 
temsil edecek olan şahıs medyumun ya. 

nmda mevki alır ve bunun kısa bir poz

la resmi tesbit edilir. Fotoğraf sadece 

eğlence maksadiyle alınmışsa, münasib 

bir fon intihab edilir ve ruhu temsil e

decek olan insan veya eşyaya istenilen 
şekilde poz verilir. Bir sanieynin kesri 
müddetince enstantane alınır. Sonra 
"ruh'' ortadan kaldırılarak medyum hiç 
yer değiştirmeden aynı cama normal bir 
poz veriri. Eğer hayalet beyazla örtülü 
ise, ilk çekiş çok daha kısa olmalıdır 
ve ruh daha şeffaf bir şekilde çıkar. 

Eğer yalnız bir başın görünmesi is
teniyorsa, canlı model veya manken, 
siyah kadife bir perdede açılacak delik
ten baş dışarı çıkarılarak resmi alınır. 
Eğer bu başın yüzü beyaza boyanmış
sz. ve başın e~rafma bir tül sarılmışsa, 
bugün elde mevcud olan en meşhur ruh 
fotoğrafilerinden hiç farksız bir resim 
elde edilir. 

1 921 sonkanununun bir öğleden 
sonrasında, bir ruh fotoğrafçı

sı ile konuştum. Mevzuun beni alaka
dar ettiğini bilmiyordu ve bana itiraf
larda bulundu. Konuşmamız esnasında, 
eana bir fotoğraf camına ruh şekli ila
ve etmek icin yaprlmrş küçük ve hari
kulade bir aleti gösterdi. Bu alet fil di
ş inden yapılm • ştı ve avuç içine sığacak 
k '·' nr l:l_i,.'.iktü. Kiiçük bir elektrik ce
rcy:ı ı'P'l ve bezelye hac ninde bir elek· 

Eski bir ispirtizmacı resimde 
yapılan hileleri anlatıyor 

Yazan 
Harry Price 
Marıan'da 

Fakat Şefilddeki bir ispritizme cemi
yetinin fahri sekreteri olan B. Mac Car
thynin icad ettiği küçük bir alet bunu 
çok geride bırakmıştır. Bu aleti, en cid
di kontrollara rağmen, bir tecrübecinin 
fotoğraf camında bir ruh peyda etme
nin daima mümkün olduğunu ispat et
mek için yapmıştı. 

B. Mac Carthy aletinin tecrübesini 
26 haziran 1935 de Londrada bir kon
ferans esnasında yaptı. Bu toplantı es. 
nasında, en sıkı kontrollara amade ola
cağını söyledi ve bu tecrübe hakkında 
Light gazetesinde şu yazı intişar etti: 

"B. Mac Carthy hususi bir komite
nin arzu ettiği her türlü kontrollarına 
tabi tutulmak şartile ruhları gösterece
ğini iddia etmiş ve bu iddiası kabul e
dilmiştir. Kendisinden istenilen şartlar 

her türlü hileleri önleyecek mahiyette 
görünüyordu. Hususi komite fotoğraf 

camlarım alacak, B. Mac Carthy bun. 
lara dokunmıyacak, fotoğraf makinesi 
yeni alınacak ve profesyonel bir fotoğ
rafçı tarafından kullanılacak, medyumun 
üstü eyice aranacak, ve sonuncu tedbir 
olarak, B. Mac Carthynin elleri serbest 
bulunmıyacaktz. 

" B. Mac Cartly bütün bu şartları 
kabul etti. Buna rağmen camlarda lıeJ 

ruh resmi görüldü ve bunlardan uçn, 
seyirciler tarafından tanındı. Zahiren 
imkansız görünen bu neticeyi nasıl el
de etmeye muvaffak olduğunu sonra -

dan anlatırken B. Mac Carthey kullandı

ğı vasıtaların psikolojik ve fenni oldu

ğunu söyledi. Evvela komite azaların -

dan bazılarına bl!nzeyen fotografi!er 

bulmuştu. Bunlardan ikisi hazır bulu -

nanlar taraf,ından anneleri ve babaları 

sanılmıştı. 

"Ruhların camlar üzerinde çıkması 

ğunu söylemiştir. Sisteminin esası İnsa!ı 
gözüne görünmiyen ültra - viyole şu.ı
larıydr. Camlarda görünmesini istediği 
resimleri seçtikten sonra, bunların bir 
iğne ba§.1 kadar küçük fotografilerini 
almış ve bu fotografileri mini mini bir 
ültra viyole projektörünün içine k.ıy -
muştur. Bu projektörün boyu küçük 
parmağından büyük değildi. 

"Tecrübeci daha önce aranmış olma. 
sına rağmen, bu projektör bulunamam:ş
tı ve nerede saklanmış olduğunu tec -
rübeci söylemek istememiştir; takib 
ettiği usul projektörün bir halka vası -
tasiyie bağlı olduğu parmağını, (eJleri 
serbest olmadığı halde) yarım metre 
mesafeden fotograf makinesine doğru 
uzatmaktan ibaret olmuştur.,, 

B u kadar mahirane hilelerin önü
ne nasıl geçmelidir. 

Her şeyden evvel fotograf camlarr
nı bizzat tedarik edin ve camlara rönt -
ken şuaiyle bir işaret koyun. Medyumu 
doktorlardan mürekkeb bir heyet h!ızu
runda çırıl çıplak soyunmaya mecbur 
ediniz. Bu odadan bilekleri iki kişi ta
rafından tutulduğu halde banyo odası
na götürülecek ve kendisine sıcak bir 
banyo yaptırılacaktır. Bu suretle vü : :.ı

cudunun bir tarafina sürülmüş kimyevi 
hiı madde varsa bunuu tesi:i kaiouya
caktır. 

Ondan sonra ı;izin tarafınızdan ha
zırlanmış olan bir mayoyu giyecek ve 

öylece tecrübenin yapılacağı odaya ge

tirilecektir. Hiç bir veçhile fotoğraf ma

kinesine yaklaşmasına müsaade etmiye

ceksiniz. Ve fotoğrafı, kimsenin eli do. 

kunmadan bizzat çekeceksiniz. Med

yum gittikten sonra kendi elinizle yıka

yacaksınız. 

Bu şartları tatbik ettikten sonra, 

gene camınızın üzerine ruh resimleri 

çıkarmaya muvaffak olacak bir medyu

ma rastlarsanız, böyle bir adamı tanı

mak isterdim. 

Fotoğraf fiyatına 
çahşan ressamlar 

Buhran her şey gibi ve hatta her 
şeyden fazla sanat üzerinde de taribkar 
izlerini göstermekten geri kalmadı, mü
ellifler eserlerini, kompozitörler bestele. 
rini ve nihayet ressamlar resimlerini sa. 
tamaz oldular. Büyük bir işsiz sanaL 
karlar kütlesi meydana geldi. Bunun 
neticesi olarak sanat eserlerinin ucuzla. 
ması pek tabiidir. 

Pariste çıkan Lö Jurnal gazetesi 

de bir sanat dampiğinin mevcudiyetin. 

den şöyle bahsediyor: 

Bir çok parisliler, sokaklarda dola. 

şırken, vitrinleri arkasında, artistlerin 

fırça veya kelem elde olarak, portire 

agrandismanlarına, retüşlerine çalışttk. 

lan mağzalara rastlamışlardır. 

Pariste bu neviden iki ağaza var. 

dır, fakat bu neviden mağazalara Fran. 

sanın başka şehirlerinde de tesadüf e. 

dilir. 

Bu geniş bir teşkilattır ki, rekabeti 
pek güç olacak fiyatlarla iş görmekte
dir. Kırk santimetre büyüklüğünde bir 
agrandismanı 4 franga yaptırabilirsiniz. 
Bundan başka, pastel yağlı boya, kara 
kalem her türlü tabloları görülmemiş de
recede ucuz fiyatlarla bu müesseseler. 
den tedarik etmek her zaman mümkün. 
dür. 

Fakat bu teşebbüsün nasıl doğduğu. 

nu bilirmisiniz? Anlatalım: 

Bir sanatseverle sanatkarın hayır. 

1ı bir buluşması buna yol açmıştır. Bu 

sanatseverin elinde üç ay daha kontra

tı üzerinde olan bir dükkan vardır ki 

bundan istifade etmiyordu. Dostları a

rasında ressamlar vardı, bunlardan biri, 

bir gün şöyle bir fikir ortaya attı: biz 

birçok portre ressamları sefalet için

de sürünüyoruz. Dükkanında çalışma

mıza müsaade et. Portreler yapalım, 

işler yolunda giderse karı paylaşırız. 

Bu sanatkarlar da, her haysiyetli va
tandaş gibi, yardım ve sübvansiyon ye
rine kendi işlerinden kazandıkları pa
ra ile geçinmek istiyorlardı. Ertesi 
gün şevaleler boş dükkana yerleştiril· 
di, jaletler boyalarına kavuştu, frrça. 
lar işlemeye başladı. Yoldan geçenler 
bu manzara karşısında hayret ve teces
süsle durdular. En silik fotoğraflardan 
mükemmel portreler vücuda geldiğini 

seyrediyorlardı. 

Ve işler yolunda gitti. Daha düne 
kadar işsiz olan 74 artist bugün, bu sa
yede geçinip gitmektedirler. Siparişler 
fazlalaştığı için yarın bunların sayısı 
yüzü bulacaktır. 

Aynı zamanda hem patron, he~ ış-

l Hikaye 1 

ikimizden birini seç! 
İnsan kalabalık bır vapura hır ar- sonra kendisi de dışan çıktı. İskelede 

kadaşiyle beraber binerse, hatta bu ya- beklemekte olan kocası Fahri'nin yanı .. 
nındaki arkadaş kendi karısı olsa dahi, na geldiği zaman, sanki hiç bir şey ol .. 
her zaman onunla yanyana oturmalı: mamış gibi güler yüzlü ve sakin bir ta .. 
imkanını bulamaz. İşte bu defa da öyle vır almıştı. 1 

olmuştu: bir yaz günü Kadıköyden va- * 
pura binen Fahri ile karısı Münire. üst 
güvertede iki kjşilik boş bir yer bula -
madrklarından, Fahri en öndeki kana
pelerden birine yerleşmiş, Münire de 
salonun dip tarafındaki k:anapenin bir 
köşesine ilişmişti. 

Münire yerine oturur ott·rmaz se
vinçli bir çığlık kopardı. Yanında mek
teb ve gençlik arkadaşı Cavideyi gör -
müştü. İkisi de İzmirde genç kızken 
senelerce Qeraber yaşadıkları halde, Is~ 
tanbula geldikten sonra biribirlerine 
aykırı semtlerde evlendiklerinden uzun 
zamandanberi buluşup görüşmeğe im
kan bulamamı§lardı. 

Cavide, iki sene evvel kocasından ay-
rılmıştı. Şimdi bir bankada çalışıyordu. 
Genç, güzel, biraz da hoppa bir kadın
dı. 

Çoktanberi biribirlerine hasret ka -
lan iki genç kadın derhal çeneyi çeneye 
takarak konuşmağa başladılar. Bir ara
lık Cavide Münirenin kulağına fısıl
dadı: 

- Şu ön taraftaki kanapede gazete 
okuyan arkası bize dönük adamı görü
yor musun? 

-E? ... 
- Bana tutkundur. 
Münire, başma bir topuz yemiş gibi 

fenalaştı. Çünkü Cevide'nin gösterdiği 
adam, kendi kocasıydı! fakat işi çaktır
mamağa çalışarak dedi ki : 

- Neden anladın sana tutkun oldu
ğunu? 

- Bir müddettenberi her gün Ka
dıköyünden vapura benimle aynı saat
te binmeğe ve vapurda beni arayıp bu
larak mutlaka karşıma oturmağa başla
mıştı. Bu hal böylece birkaç ay devam 
etti. Bir hafta kadar evvel gene karşı
ma geçerek baygın gözle beni süzerken 
elimdeki çant: . ı kasten yere düşür -
düm. Derhal eğilip aldı ve ipek mendi
li)· <ıil ... rek nezaketle bana L' ':- • Bu 
hadise umduğum gibi aramızda bir ko. 
nuşma kapısı açtı. Biribirimize pek 
çabuk açıldı1- ve v:ıziyetlerimizi anlat · 
tık. 

Münire halecanıru belli etmemek için 

boğazına gıcık gelmiş gibi öksürerek 

sordu: 

- Neler konuştunuz bakalım? 

- Adam, Kadıköyünde oturuyor ve 

'Galata tarafında bir yerde çalışıyormuş. 

İşi, kazancı yolund.:ı imiş. Hergün va -

purdan beraber çıkarız fakat yolda be -

raber yürümeyiz. Çünkü adam evli imiş. 

Karısının bizi bir arada görmesinden 

korkuyor. 

- E"fü~ır de ne halt etmeğ'! başka 

kadın seviyor? 

Münire'nin bu sualinden Cavide si

nirlendi-

- Gönül bu, ferman dinler mi? Karısı
nı :;evmiyc.rmnş n ayrılmak İ'$~n baha
ne arıyormuş. Hem sana ne olu} •r ki 
böyle sinirli sinirli söyleniyorsun? 

Münire, işi şakaya boğmak için zo
raki bir kahkaha atarak cevab verdi: 

- Sizi kıskanıyorum da ... Peki, ba
ri arasıra buluşuyor musunuz? 

- Hayır. Henüz baş başa kalamadık. 
Fakat önümüzdeki çarşamba gecesi... 

-E? •• 
- Bizim eve gelecek Böyle sözleş· 

tik. 
- Karısını bırakırsa ona varacak 

mısın? 

- Tabii değilmi ya? Bundan al§ 
kocayı nerede bulacağrm? Genç, güzel, 
hali vakti yerinde bir adam.. Kimbilir 
kansı ne çirkin, ne godubet bir şey ki 
onu bırakmak istiyor. 

- Her halde öyle olmalı 1 
Münire daha fazla dayanamadı. Bir 

bahane bulup arkadaşından ayrıldı. 

Köprüye gelince, Cavidenin vapur. 
dan çıkıp uzaklaşm:.sını gözetledikten 

çi olan bu artistler sanat sahasında mu
tavassıtları kaldırmışlar ve müşteriler
le doğrudan doğruya temasa gelmek 
sayesinde hem sanata karşı alakanın 

artmasına, hem de hayatlarını kendi 
emekleriyle kazanmaya muvaffak ol· 

muşlardır. 

Çarşamba akşamı Fann, ı~ınaen çr-. 

kıp evine gittiği zaman pek şen gözü• 

küyordu. Kansına o gece meslek arka .. 

daşlarmm bulunduğu bir toplantıya gi .. 

deceğini, toplantının geç vakte kadat 

devam etmesi ihtimali bulunduğunu 

ıöyliyerek en temiz csvablarmı giydi. 

Bir de sinek kaydı traş olmak üzere 

idi ki telefonun zili öttü. Fahri hemen 

koştu. Telefondan ince bir kadın sesi 

geliyordu: 

- Allo, sen misin Fahri? Ben Ca· 

vide. Bu akşam saat onda buluşacaktılt 

ama .... 

Fahri korka korka sordu: 

- Yok.sa bir mani mi çıktı? 

- Hayır, gene buluşacağız. Fakat 

benim apartımanda değil. Gene Kadıkö· 

yünde başka bir apartımanda. Şimdi ve .. 

receğim adresi yaz ve saat dokuzda 

mutlaka oraya gel. 

- Sesin bana bir tuhaf geliyor. 

- Sesimde tuhaflık falan yok. Sen 

öyle zannediyorsun. 

Fahri bir kağıd parçasına Cavideni• 

söylediği adresi hemen kaydetti. Ka .. 

rısı, telefonda konuştuğunun farkında 

olmamı~tı. Olsaydı bile her halde bir 

kıtır atmanın kolayını bulurdu. 

İki saat sonra Fahri, yüreği çarpa 

çarpa adresini aldığı apartımanın kapı• 

sını çalıyordu. Kapıyı açan bir hizmet4 

çi kız, Fahriyi güzel döşeli bir salona 

aldı. 

Fahri, sevgilisiyle nihayet baş başa 

kalacağı hulyasiyle on beş dakika kadar 

gümbürdeyen yüreğini bastırmakla uğ

raştı. Bundan sonra salonun kapısı açı11 

dı ve .... Karısı Münire dudaklarında 

acı bir tebessümle içeriye girdi 1 

Fahri, beyninden vurulmuşa dön• 

müştü. Vaziyetin hiç tevil kabul eder 

tarafı yoktu. Münire, kocasının karşı .. 

smda dimdik durarak sert ve kati bir 

ifade ile sordu: 

- Şimdi kararını ver bakalım: ya 

Cavide, ya ben 1 

Hadisenin o anda nasıl kapandığını 

bilmiyoruz. Yalnız şunu biliyoruz ki 

karı koca o gece orada kaldılar ve er ~ 

tesi gün hiç bir şey olmamış gibi bera

berce çıkıp gittiler. 

İşin bu neticeye nasrl varmış oldu· 

ğunu anlatalrm: Münire, kocası lie Ca

videnin arasındaki münasebeti, iki gün 

sonra saat dokuzda buluşacaklarına va

rıncaya kadar, en ince teferruatiyle ra

kibinin ağzından dinledikten sonra en 

samimi arkadaşlarından Nahide'ye me

seleyi açtı. İkisi baş başa vererek bir 

plan tertib ettiler. İşte Nahidenin 

Fahriyi telefona çağırıp Cavidenin ismiı 

ni vererek onu kendi evine davet etme
si ve Fahrinin bu suretle kapana düş • 
mesi bu planın neticesidir. 

AGAH İZZET 

CENGEL 
HiKAYELERi 

(iKiNCi CENGEL KiTABi) 
Meşhur İngiliz muharriri ı"tudyard 

Kipling' in bu güzel eseri de: 
BiRiNCi CENGEL KİTABI 

nı tercüme etmiş olan Nurettin 
ART AM tarafından dilimize 

çevrilerek z.aril bir kitab 
halinde çıkmqtır. ' 

Ayrıca İngiliz muharririnin kendi 
hayatı hakkında yazdığı: 
KENDİME DAİR 

adlı eserini de ihtiva eden bu kitab 
bütün kitabçtlarda 75 kuruşa 

satıfma" -lıı 
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Havacıhk Bahislerij 

Gelecek harbde 
tayyarenin rolü 

Hava kuvvetleriyle deniz 
ve kara kuvvetleri arasında 

H ava ~~e.ti askerlikte birinci sı· 
nıf bır amil hükmüne girmiştir. 

S~n harb onun kıymetini açıkça göster· 
tnış ve beşinci silah denen bu ku\"Vet· 
te o ·· d ' gun en bugüne kadar, meyd:ına 

sıkı bir rabıta vardır 
Yazan: 

General A. Niessel 

gelen terakkiler onun bundan sonraki 
bir muharebede daha ebemiyetli bir rolü 
olacağı şeklinde tahminlere yol açmış· 
tır. Bu rol acaba hava kuvvetinin harb 
taliini kendi ba~ma te~ne kafi biı üs-
tünlük' ·-~------------almağa müsteit midir? Bu suale 
"E ,. d" vet ıye cevab verenler vardır. Bin· 
l~~ce tayyare tarafından yapılacak bü
y~ hava seferleri hakkında bir çok tah
minler işitiyoruz. Bu tahminlere göre 
tayyareler düşman toprağını alt üst e· 
decekler ve orada yaşayan halkı öyle 
zararlar ve istirablara ugr~ atacaklardır 

neticede manevi kuvveti kırılan bu ki . 

~alk hükümeti sıkıştıracak ve onu sulh 
ıstemeğe mecbur edecektir. 

Bu meselenin ciddi bir tetkike ihti· 
yacı vardır. Muhtelif memleketlerin ge· 
r~.k kendilerinin ve gerek muhtemel 
duşmanlarımn coğrafi vaziyetleri, VÜ· 

satleri, endütsri kudretleri, karşılaşacak 
hava kuvvetlerinin mevcudları hakları· ' 
nın manevi kuvveti okadar çok ve o ka-
dar çeşidli amiller teşkil ederler ki ha· 
v~ harbmın neticeleri de şu veya bu va· 
zıyete göre bizi çok farklı neticelerle 

karşılaştırabilir. 

T aşınacak mühimmat ve mahrukat, 
çok mahdud mikdarda olduğu için 

hava muharebeleri de bizzarure kısa o· 
lurlar. Bundan başka bir tayyarenin 
başka bir tayyareye karşı yaptığı atış· 
lar • pek yakın mesafeden olanlar müs
tesna çok az müessir olurlar. Bunun 
sebebi üç ayrı istikamette hareket eden 
hedeflerin büyük bir süratle yer değiş· 
tirmeleridir. Hedeflerdeki bu oynaklık 
bugün uzak mesafeden harb edilmesine 
imkan vermediği gibi ileride, tayyarele
rin toplarla donatılacağı zamanlarda da 
bu imkansızlığın devamı pek muhtemel· 
dir. 

Şu halde bir memlekete uzun bir za· 
man için hava hakimiyetini teınin edec:k 
kati hava muharebelerine hiçbir vakıt 
imkan hasıl olmıyacaktr. 

T ayyrelenin yerdeki sabit h~deflere 
karşı tesirleri de gene bızzarure 

mahduddur. Çünkü evvela taşınacak 
mühimmat azdır; sonra tayyarenin hare· 
ketindeki sürat atıştaki isabeti çok güç· 
leştirir ve evvelki atışlar neticesine gö· 
re tashihler yapmak imkanına mani o· 
lur: Şu halde yerdeki hedeflere havadan 
yapılacak atışlar yerden havaya yapıla· 
cak atışların her cihetle dununda kal
mağa mahkumdur. Buna mukabil kara 
toplarının menzilleri dışında kalan, ya· 
hud da onların tesirlerinden masun va
ziyette bulunan hedefleri tayyareden 
mitralyöz veya bomba ile döğmek pek 
mümkündür. lUaamafih yerdeki hedefle· 
rin hacimleri büyük olduğu mesela şe· 
birlerde, büyük fabrikalara,' yahud top· 
hı bir halde yakalanmış bir krtaya hücum 
edildiği zamanlarda hava atıslarındaki i
sabet tam ve kafi sayılabili~. 

Toprak üzerindeki hedefleri tehlike. 

den korumak için gündüzleri kamuflaj 

(hedefleri alacalr toprak renklerine bo· 

yamak), geceleyin ışıkları söndürmek, 
sahte hedefleri ışıklandırmak ve kablola· 
rı tayyareler için vahim arızalar teşkil 
ede~ sabit balonlar kullanmak sayesinde 
tehlıkeden korumak kabil olur. Fakat şu
nu da hatırda tutmak lazımdır ki hava
nın çok sıkı bir nezaret altında tutulma· 
sı ve imkan nisbetinde sıgm~ aklardan is· 
tif d a e suretiyle hava bombardımanları 
tesirlerinin tahdidi bah.settiğimiz hedef· 
l~r iç.in ancak nisbi bir emniyet temin e. 
dıle bılece ktir. 

T ay~arelere karşı açılan top ateş· 
len onların yer değiştirmelerin

d~ ki büyük süratten dolayı daima çok 
guç olacaktır. Maamafih müstakbel bir 
muharebede tayyarelerin 1918 de gördü· 

~:~e~e tayyarelerin • 19 ı 8 • de gördü· 
gumuzden çok faik bir topçu ate§inden 
korkmaları lazım gelecektir. 

Tavy~ re motörlerini durduracağı ri. 

vayet edilen hususi şualara gelince, on· 
!arın tesirleri daha henüz isbata muhtaç 
bir vaziyettedir. Bundan başka bu nevi 
şuaların tatbikine başlanıldığı andan i

tibaren tayyareleri onlardan korumak i
çin bir takım mukabil tedbirler alınmak· 
ta geçikilmiyeceği de kolayca farzolu-

nabilir. 

Ç 
ok fena havalar ve devamlı sisler 
müstesna olmak üzere şimdi~ ~ay· 

yarelerin sürati onların az zaman ıçın· 
de düşman toprağında uzak mesafelere 
akın etmelerine müsaiddir. Onların bu 
toprakta seçecekleri faaliyet dairesi için
de istedikleri gibi işlemelerine engel yok 
gibidir. Müdafaa vaziyetinde olanlara ge
lince, onlar bilakis - havalar çok sıkı 
bir nezaret altmda dahi olsa • ellerinde· 
ki korunma vasıtalarını istenilen nok
taya teksif için çok zorluklara uğrarlar. 
Topraktaki müdafaa vasıtaları zaruri o
larak sahanın müteaddid cam noktaları
na dağıtılmıştır. Onlara yer değiştirmek 
çok zamana muhtaçtır. Hatta havai mü
dafaa kuvvetlerini düşmana hücum için 
zamanında bir araya toplamak da haylı 
güç bir iştir. 

Demek ki hava seferlerinde müdafa· 
acılar - teknik ve stratejik bakımından • 
daima inkar edilmez bir şekilde düşman

larından zayıftırlar. 

Tehlikeyi azaltmak çin tek vasıta 
yerdeki hedefleri dağıtmak ve bu suret
le hücum kuvvetinin işlerini güçleştir
mektir. Bu vaziyet muhtelif endüstri 
müesseselerinin mahdud sahalara toplan. 
mamasını zaruri kılmaktadır. Zaten de
niz kuvvetlerine tayyare gemileri ilave 
edilıneğe başlanahdanberi bu hal kara 
sınırları arkası için olduğu kadar deniz 
mıntakaları için de varid görülüyor. Ha
va bücumlarma ve onların neticelerine 
mani olmak için tek çare düşman tay
yarelerini tehlikeli bale gelmeden evvel 
harb dışına çıkarmanın kolayına bak
maktır. Şu halde yapılacak şey onları 
toprakta aciz bir mevkide bulundukları 
sırada bastırmak garaj, fabrika ve saire· 
}erini yo ketıneğe çalışmaktır. Maama
fih şunu da söylemek lazımdır ki bu ne· 

ticeye varmak kolay iş değildir. 
Hava kuvvetleri cihetinden en zengin 

olan devlet bile hiç bir zaman bu nevi· 
den hedeflerin hepsini vurmak hususun
da kafi kuvvete sahib addeclilemez ve 
batta maksadına erdıği kabul edilse de 
bu muvaffakiyet askeri ve siyasi ehemi~ 
yetleri daha az olmıyan başka hedeflen 

ihmal bahasına kabil olur. 

H 
arbuı başlangıcında her ilci taraf 
da düşmanın hava kuvvetini ihmal 

ederek kendi tayyareleri vasıtasile düş· 
uıan toprağının can noktalar.ına ~ü~u~~ 
kalkıştıkları takdirde muharıblerın ıkısı 
de 

0 
kadar vahim tıararlara ve yaralara 

ui7rar ki neticede her ikisi de ınüsbet ga· 

y;lerniden vaz geçmek zaruretinde kal· 

drğrnı görür. Bu vaziyette bava filoları· 
nin ikisi de galibtir. Fakat neticede mu. 
hariblerin ikisi de fena halde zedelenmiş 
ve fena mevkie düşmüş olur. Bunun se. 
bebi şudur ki deniz hakimiyetine ~e~
bih edilebilecek mutlak bir hava hakimt· 
yeti haddi zatında kabil değldir. Bir ta~
yare kuvveti tahribe uğradığı zaman b~
le gene süratle kalkınabilir. Vakıa bır 
hava filosunun manevi kuvveti gündü
zün, kendi kara müdafaa toplarının sa
hası dışına çıkmasına mani ol~cak. dere· 
cede kırılmış olabilir. Bu netıceyı elde 
etmiş olan duşmanın bir nevi havai hail 

meydana getirmiş demektir. Böyle ol· 

makla beraber bu havai hail daima gün· 

düzleri yüksek irtifadan uçacak bir düş· 
man filosunun baskım ile aşılabilir. Ge

celeri ise tayyare için mahdud denen 
bir şey yoktur. Yeni tayyarelerle yeni 
insanların sevki zayıf tarafın vaziyetini 
düzeltmeğe her zaman kadirdir. 

Mutlak bir hava hakimiyeti imkan. 
sızlığının bir neticesi de şudur ki hava
da kuvvetli olan devlet de, öteki gibi, 
bütün topraklarının himayesini düşün
mekle mükelleftir. 

Hiç bir devlet bava muharebesinde 
kati neticeler elde ettiğinden biç bir za· 
ınan emin olamıyacaktır. 

H ava k~vvetinin bahsettiğimiz iş 
. ve tesırlerinden başka kara ve de-

nız . °?uharebelerine pek yakından işti
rakim de ayrıca düşünmek lazımdır. 

Evvela onun kara hareketlerindeki 

rolünü gözden geçirelim: 
Tarassut ve keşif tayyareleri kara 

hareketlerine herkesçe mallım olan kıy· 
metli yardımları yapar ve hiç bir haber 
alma vasıtası bu cihetten ona üstün tu· 
tı.;ıa F · maz. akat tayyare bu vazifesinden 
başka öteki silahların muharebesine de 
doğrudan doğruya müdahale kabiliyetin. 
dedir. 

Avcı tayyareleri az çok kuvvetli 
gruplar halinde hücum yaparlar ve kafi 
cerecede çok olurlarsa düşman kuvvetle· 
rini muvakkaten gökten koğmağa muk· 
tedir olurlar. Fakat muharebenin b.ı ne· 
vi düşman başkumandannun iradesi üze
rinde ancak dolayısiyle tesir yapabilir. 
Hava bombardımanı tesiri topçu ateşi 

tesirine benzetilebilir. 
Kara kıtalarınm muharebesinde ha

vadan yapılacak bir hareket piyade için 
- topçu ateşinin yardımı nevinden • 
kuvvetli bir yardım teşkil edebilir. Fa
kat dün olduğu gibi yarın da muvaffaki· 
yet ancak enerjik bir piyadenin işgali 
matlub hedeflere kati surette yerleşme· 
sine, yahud bu hedefleri zabtetmek İS· 
tiyen düşman kara kuvvetinin hücumla
rını püskürtmesine tabidir. 

Şu halde hava kuvvetlerinin harb sa
hası üzerinde yapacağı hareketler neti
ce üzerinde büyük bir rol oynayacak de. 
recede ehemiyetli olabilir. Böyle olı:rıak
la beraber piyadesi vazifenin istediği fe
dakarlık ateş ve ruhu ile mücehhez a
zimkar bir düşman karşısında hava kuv· 
veti bir kara muharebesinin mııvaffaki· 
yetini kendi başına temine kadır değil

dir. 

Ş imdi hava kuvvetinin harb sana. 
sı dışında uzak mesafelere gidi 

~~lebilen ve umumiyetle gece karanlı:ı 
ıçınde hareket eden dev tayyareler vası· 
tasiyle yaprlac;ık infilak, yangın ve gaz 
bombaları hücumu kalıyor. 

Bu hücumlarla düşman bükümeti a· 

zaları üzerinde doğrudan doğruya bir te

sir yapabilmesi asla ümid olunamaz. Şu 

halde ahaliyi hükümetleri sulh ıstemeğe 
mecbur etmek noktası kalmaktadır. 

Bomba ve gaz hücumlarının büyük 
topluluklar üzerinde çok müessir olaca
ğı muhakkaktır. Fakat bu neviden bir 
hücumun neticeleri, • büyük şehirlerinin 
rolü pek ehemiyetli olan bir endüstri 
memleketine yahud ahalisi pek az kesif 
olan ve kendi hususi vasıtalariyle geçi
nen bir ziraat memleketine müteveccih 
oluşuna göre biribirinden çok farkh 0 • 

lacaktrr. 
Yeni bir devlete karşı yapılacak a-

ni bir havabaskını, harbın ilk saatlerin· 
de, onu -vahim bir vaziyete düşürebilir. 
Böyle olmakla beraber bu hava hücumu· 
nun her tarafda ayni zamanda ayni tesi· 
ri göstereceğini ummak boş hayal olur. 

1 Bugün spor, genç 1 

. b~!.~~y~ı k~.!~~nıyor 
hnde yu~şe başlıyacaklar ve t" 1 . ara erkek lısesınden bir ta . ıcaret ebenın sö 1 1 . . • lısesi, scrgievi önünden bankal dd y ev en takıb edecektir. Söy-
. ar ca e. !evlerden son A k sı yolu ile Ulus meydanına gelerek mey- okulu taleb ~a n ara muzik öğretmen 

danda kendilerine krokide gösterile d . ~~ı C~mhur Başkanlığı ban-

y l 
· n osunun ışıtırakıyl ı 

er en alacaklar ve anıta törenle çelenk s·· r e sporcu ar marşını 
koyacaklardır. oy ıyecekler ve bundan sonra da bütün 

Bu tören bitince yine muntazam i ~ençle.r .kız lisesi talebesinden birinin 
surette yürüyüşe devam ed"l k : .. r ıfadı:_sını_ tekrarlıyarak Ulu Atatürk'e 
yük Millet Meclisi önünde ı ece -'ı uk. ebedı ~glılık andını • hep birden - içe. 
Akkö ·· . n geçı ere ceklerdır. 

.... P.:U yolıyJe satdyuma gidilecektir. 15 _ Yuruyuş şu sıra dahiJind Andtan sonra sahada yalnız 
tır. e yapılacak- kız talebe kalarak h,ep birlikte ve An.. 

1 - Bir manga suvari ol" k~ra kı~ lisesi beden eğitimi öğretme. 
vari jandarma. p ıs ve su. n~. Me~ıh~n~ kumandasında jimnastik 

2 - Sekizinci fırka b d gosterılerını yapacaklardır. Kız talebe 
an osu d k • 3 -Muzik öğretnı . en sonra er ek talebe Ankara erkekli-

. en okulu. Kız sesi bed - · · · --orta, lıse ve meslek okull 1 . en egıtımı ogretmeni Mahmudun 
arı ta ebesı k d d .. . 4 - Mustakil J"andam a t b .. uman asın a gosterıler yapacaklar 

1 a uru ban b dan • dosu.. • un sonra Yüksek ziraat enstitüsü 

5 - Erkek orta, ve meslek k 11 talebesi ile Gazi Terbiye enstitüsü be. 

al 
0 u an den - · · · t ebesi.. cgıtımı şubesi talebesi faaliyette 

bulunacaklardır. 
• 6 - Yüksek ziraat enstitüsü talebe. 

sı .. 
7 - Gazi terbiye enstitüsü bed 

t b
. b . en 

er ıye şu esı talebesi .. 
8 - Türk spor kurumu Ankara böl

gesine bağlı spor kulüpleri .. 
11 - Yürüyüşe işitarak eden orta 

meslek ve yüksek okul talebeleriyle sp~r 
kul~plerine mensub gençler muayyen 
vakıtte stadyumda şeref kulesi arka d . sın-
akı dış sahaya gelmiş olacaklar ve ora-

da krokideki yerlerini alacaklardır. 
12 - Tam saat 15 de alay başta Cum. 

bur Başk~nlığı bandosu olduğu halde 
yukarıdakı yürüyüşe sırası dahilinde stad 
yumun şeref kulesi altındaki kapudan 
s~ad~uma girerek pistin sağ tarafını ta. 
kı? _ıie şeref tribünü önünde geçid res. 
mını yaptıktan sonra pisti takib ederek 
k~le direkleri arkasından yeşi! sahaya 
gırecekler, bayrak merc1simi yapmak ü
zere krokide gcsterilen ye~lerini alacak. 
l:ı.ıdır. 

13 - Yeşil sahada toplanan talebe ve 
sporcular muzikanın iştirakiyle hep be. 
raber İstiklal marşını söyliyecekler ve 
bu sırada şeref kulesine çekilecek olan 
bayrağımızı selamhyacaklardır. 

. ~4 - Bu törenden sonra Dahiliye 
vekılı ve Cumhuriyet Halk Partisi ge
~el sekrteri Şükrü Kaya 19 mayıs genç

ı~.k ve spor bayramını açmak üzere bü
tun yurd için bir söylev verecek, bunu 

bu büyük günün milli tarihimizdeki bü 
yük önemini ve değerini tebarüz ettir • ı 
mek i.izere Bolu saylavı Cevad Ablıa; 

~öyle vaziyetlerde memleketin içinde aa
una mukavemet merkezleri meydana ge
lecek ve onlann iradesini kırmak için 
durmadan harekete devam lazım gele. 

cektir. 

Bunun için en kati çare memleketi 

işgaldir. Vatanperver ve her fedakarlı

ğa hazır bir millete karşı yalnız hava 

kuvvetleri vasıtasiyle zafer kazanmak 

mümkün değildir. Geçmişte olduğu gibi 

bundan sonra da bir kara ordusuna sa
hib olmak lazım gelecek ve bu ordu an

cak • yeni tekniğin meydana getirdiği 

vasıtalarla beraber azimkar bir kuman

daya tabi kahraman bir ordu sayesinde 

kati neticelere varabilecektir. 

Buna mukabil zaferin de münhasıran 

muharebe meydanında kazanılmış ola

mıyacağını söylemek lazımdır. Hava 

kuvveti lıazı hallerde düşman memleke
tinde ordudan daha süratli bir irade buh· 
ram meydana getirebilir. Fakat bu buh· 
ran ancak ordunun muhtelif silahlarını 
ayni zamanda encr1ik bir şekilde kullan
ma sayesinde devamlı bir hal alır ve 
harb neticesini tayin eder. Ancak bu 

hudud dahilindedir ki harb taliinin hava 

yoliyle tayini mevzuu bahis olabilir. 

Şu halde hava kuvvetinden bize te· 
min edebileceği bütün men[aatleri iste· 
meğe hazır bulunalım. Fakat ondan ve· 
rebileceğinden fazla şey beklemekle ken. 
dimizi aldatmıyalım; düşman tayyaresin
den lüzumundan fazla lırkmiyelim ve 
milli enın.iyetimizin öteki amillerini yeni 
hava kuvvetinin sıkı bir münasebet ha. 

liııde yaşamağa mecbur bulunduğu or
du ve donanmayı ihmal etm· elim. 

Hava kuvvetleri müstakil hareketler 
için kullanıldıkarı zaman bile daima ka· 
ra ve deniz kuvvetlerinin ihtiyaçlarını 
göz önünde bulundurmaga ve onlarla is 
ve hareket ortaklıgı yapınağa ım:cbuı:. o: 

Jacaklardır. 
General A. Nicsscl 

l6 - Gösterleri bitiren talebe grub
ları kumandanlarının nezaretleri altında 
saha dışına çıkacaklar ve giyindikten• 
sonra .k:ndilerine tribünlerde ayrılan 

y~rler~ ışgal edeceklerdir. Talebenin 
g.~ster~Jerden sonra spor kurumu Ankara 
bolgesı başkanlığınca hazırlanan prog 
rama tevfikan spor müsabaka} • ·· .

1 
. arma ve 

gosterı erme başlanacakt ır. 
.. 17,.~.Bu spor ve gençlik tezalıürle. 

rını kultur bakanlığı namına bede -· 
t" · · . n egı-
ımı ve ızcılik direktörü Cemal G""kd -

A k 
. o agı 

n ara vıHiyeti namına Çaııka k ya aza-
sı kaymakamı Hali'.ik Nihad Pepe i ve 
Ankara kültür direktörü Rahm"y V .d. 

1 
1 1 ı-

ne ' Matbuattan muharrir Nasuhi Bay. 
dar ve Türk spor kurumu adına da A k n. 
~~ spor bölgesi başkanı Ziya Ateşten 

~urekke~ beş kişilik bir heyet sevk ve 
ıdare eylıyeceklerdir. 

18 -Yürüyüş ve anıtdaki törenle 
erkek ~e kız talebenin şenliklerini mcv. 
c~~ talı":'.nta tevfikan Vali muavin ve
~ılı Haluk Nihad Pepeyinin başkanlı_ 
gında Ankara kültür yar direkt·· •. F . oru e-
r.1t Karsal ile törene iştirak eden orta, 
lıse ve meslek okullarının direktör ve 
yar dir~ktörleri ve beden eğitimi öğret
menlen, spor gösterilerini de Türk Spor 

kurum~. Anka~a .bölgesi başkanı Ziya 
Ateş, torene aıd ıdari işleri de Beledi. 
ye Baş müfetti§i Cemil, Stadyum m··d·· .. K . u U.ı 
r.u ~rım ve Ankara ilk tedrisat miıfet-
tışler.ı_ndı.:n .Faik Doğan, Ali Doğan, Rı. 
:ı:a Tumer ıdare ve takib edecekler ve 
Ankara vilayeti sıhhat ve içtimai m 

t .. d.. .. uave-ı 
~e mu uru doktor Şuayip Barım ile 
ılk okullar sıhhat müfettişi doktor R 
T'" .. b agıp 
uz~n u. töre.n için almmasr gereken 

s~hhı tedbırlerı vaktinde tertib ve tan
zım ve idare eyliyeceklerdir. 

19 _- Yürüyüş, Halkevi ve Ulus mey .. 
danlarıyle stadyumdaki toplanış sah . . , aya 
gırış ve çıkış mevcud krokilere göre 
yapılacaktır. 

20 - Bu programın alakadar daire. 
lere gönderilmesi ve gazetelerde ne r· 
t br~ h. ş ı e ıg ma ıyetinde olup resmi daireler 
ve hususi müesseseler bu programı a
l~nca ve gazetelerde ok.ıyunca kendile. 
rıne düşen ödevleri vaktinde yapacak. 
lardır. 

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

Devlet büyükleriyle saylavlar ve 
kor diplomatiğc kapalı tribunde numa
ralı ve davetiyeli yerler ayrılmıştır. 

22 - Yüniyüş müddetince ve tören 
C!>nasında muzik öğretmen okulu tale
besi daima bandonun arkasında yeı ala. 
cak ve bandonun iştirakiyle milli marş. 
lar söyliyeceklerdir. 

23 - Ankara radyosu 0 gün tören 
mahallinde esaslı tertibat alacak ve tö
reni bütün tafsilatiyle yurdun her ta. 
rafına neşredeccktir. 

24 - 19 mayıs 1937 çarşamba giinü 
akşamı Ankara halkevi bu günün mana. 
smı izah edecek mahiyette konferans
lar, .temsiller ve ayrıca spor eglenceleri 
tertıb edecektir. 

25 - Bu programı~ tatbiki ve r· . . o. 
renın. ıcrası hususlarında saHibi) dttar 
ınercı ?1:vc~d talimatnamesine göre An. 
kara vıl<ıyetı olup ilgililer bu . 1 •• ış er ıçın 
( 19 mayıs spor ve gençlik bayramı An
k.aı a v.ilayeti komitesi başkanlıgı) sıfa. 
tıyle ışbu makamla temas clecekleı ve 
icabında lıuradan emır ve direktif ala. 
caklanlır. 



22 ULUS 

Uçan adam tayyareden 
ölüm atlayışı yaparken 

1537 tarihinde moskovalı Clem 20 metre 
keten kanadlarla hareketler yaparak oldukça 
uzak bir yere inmeğe muvaffak olmuş fakat 
bunu Çar müthiş lvan'ın önünde tekrarlama
ğa muvallak olamadığı için aynı sihirbazlık 
cürmiyle itham edilerek Çarın emriyle diri 
diri yakılmıştır. 

1742 de Pariste Marki de Baqueville ismin- ha tecrübesini tekrarlıyamadı. 

de biri kendi vaııttuiyle evinden havalanarak 
Sen nehrinin üstünden geçip Tüyleri sarayına 
konabileceğini iddia etmişti. Evinin damından 
atlamış şehrin ortasına gelmi§ti k i kanadları > 
birdenbire hareketsizlqti ve bir geminin gii- ~ 
vertesine düşerek ayağı kırıldı. Ondan sonra ~ 
herk es zavallı Marki,yi alaya aldı o da bir d-ı- i 

~-~JV-.A.."-AA/'./V'VV'V'l.~./V'VV'V'-'V'>./V'VVV'-''V'Ar'./V'VV'V'l.'V\/Vl./V'VV'V'.'V\FV'./V'VV'V'l.~./V'VV'V'-'V'FV'~VV'V'l.A/'./V'VV~IV'VVvvv/'VVV'-

H ava kurbanlarının pek kalabalık 
olan kafilesine kuş adam Clem 

Sohn da katıldı. 

'Geçenlerde Vincennes meydanında 
düşerek can veren kuş adam da,. insan
ların uçmaya başladığı zamandanberi, 
fen ve terakki uğrunda düşmüş olan
lar gibi, bir hava kurbanıdır. 

Bu müthiş sukutu seyrederek deh. 
şetle ürpermi§ olan binlerce insan a
rasında, bu meydana sırf, bir adamın 
3 • 4 bin metre yüksekten atlayarak 
havada tam manasiyle yürüdüğünü 

görmek için gelmiş olanlar her halde 
kalabalıktı. 

Otuz sene önce, ilk uçan adamlar, 
ölüme göğüs gererek ve günün birin· 
de tecrübelerine kurban gideceklerini 
bile bile iptidai aletlerle tecrübelerini 
yaparlarken de hal böyleydi. 

Halbuki bu ilk uçma tecrübelerin
de seyircilerin basit spor diye telak. 
ki ettiği şeyler, havaların fethine doğ· 
ru atılmış ilk adımlardı. Ferberler, 
Delagrangeler ve insana uçmayı öğren

mek imkanını vermek için bütün düş· 
müş olanlar, canbaz değil vir tüozdtlar. 

-=il eylUl 1913 de Pegoud ilk ha
U va cambazlıklarını yaparken bir 

sopr muhbiri şöyle yazıyordu: 
"Aleti ile baş aşağı uçtu!..,, Birkaç 

gün sonra Pegoud tehlikeli bir luping 
yaptrğı zaman da ayni muhbir "Dün 
tek kanadlt tayyaresiyle bir ölüm atla
yışı yaptı!." diyordu. 

Fakat işte bu "Ölüm atlayr!F'' saye
sindedir ki sene sonunda Pegoud'ur. baş 
aşağı uçan elli tilmizi vardı ve bun· 
lar büyük harb kahramanlarının öncü
leri oldular, Havada harb etmek için 
bunlar, hava aletlerine hakim olmaları 
lazım değil miydi? Bu da hakiki bir 
fendir. 

C lem Sohn öldü fakat 
onun aletini tecrübe 

için başkaları işe başladı 
Clem Sohn da bunlardan biridir. 

Onu, amerikalılarm cambazhaneye çe· 
virdikleri hava meydanlarında havacı

lığa ancak zarar veren eksantrikli!.'~r 
için kullandıkları cambazlara benzet· 
mek yersiz olur. 

Bu ifratlı usulün modasını, uçuş 

halindeki bir tayyareden diğerine gt..• 
çerek ilk ortaya atan teğmen Loc: · :ır 

oldu. Sonunun fena neticesi mukad
derdi. Bir akşam, atış oyunları ve ha
va fişekleri arasında paraşütle inerken, 
havada tutuştu ve bunca defalar mey
dan okuduğu ölüme kavuştu. 

m::::;p alebelerinden pek çoğu da para kı· 

U zanmak veya halkı hayrete düşür
mek için bu oyuna kurban gittiler. Gö· 
rülmemiş şeyler yapmak arzusiyle ak· 
robatlar ekseriya böyle tehlikeli mana
sızlıklara düşerler. 

Bir kaç sene önce, genç bir jimnas
tikçi Tekxas hava meydanlarından biri-

nin üzerinde hayret verici akrobasi nu· 
maraları yapıyordu. Uçuş halindeki bir 
tayyareden sarkıtılmış bir ip merdive
ne sarılarak hünerler gösteriyordu. Fa
kat birdenbire yorgunluğunun fazlalı. 
ğmdan tayyareye çıkmak için ipi tır

manacak takati kalmamış olduğunu an
ladı. Çok şükür ki pilot tehlikeli va
ziyette olduğunu farketmişti. İp üze
rinde sallanan bu adamla yere inme. 
ye imkan yoktu. O zaman, c ivardaki 

ı r 

göllerden biri üzerine giderek yavaşça 
indi, cambaz suya atladı ve kurtarıl

dı. 

Bir uçuşta 962 lupingle hava cam
bazlığı rekorunu elinde tutan Fronval'· 

in de söylediği gibi, halk bir tayyare. 
cinin mahirane uçuşundan ziyade, bir 

paraşütçünün kendini boşluğa salıver

mesini seyretmekten daha ziyade hoı;\· 

larunaktadır 1 

Esasen bu hususi heyecanr tatmin 

içindir ki hava tezahürlerine daima 

paraşütçüler iştirak ettirilmektedir. 

1797 tarihindedir ki, ilk defa ola· 

rak, fransız Garnerin, bin metre yük. 

s ektikten balonunu terkederek, para· 

şütle yere atlamaya cesaret etti. 

16) u teşebbüsü Pariste, kalabalık 

152) bir kütlesinin önünde YdJ:.ıtı. 
halk onun bu yükseklikten baş döndü. 

rücü bir hızla düştüğünü gördüğü za

man dehşetle haykırdı. Fakat hadise

siz yere inişini de meserret nidalariy. 

le karşrladı. 

Fakat o devrin balona asılı paraşüt· 

leriyle, şimdiki tayyarecinin vücudu

na sanlı ve muntazaman katlanmış 

modern paraşütler arasında ne büyük 

farklar vardır. 

Böyle bir vasıtayı ilk tecrübe eden, 

Clem Sohn'nunkine yakın hususi bir 

elbise tasavvur etmiş olan bir terzi ol. 

du. Bu elbise açılarak paraşüt olacak

tı . Bir mankenle yapılan tecrübenin 

muvaffakiyetsizliğine rağmen bu ter

z i, Frautz Reichalt paraşütünü, bizzat 

tecrübe etmek istedi. 4 şubat 1912 de, 

sabahın saat sekizinde Eyfel kulesinin 

ilk platformundan atladı. Sukut 5 sani

ye sürdü ve zavallı mucid derhal öldü. 

Bir kaç ay sonra Eyfel kulesin

den ayni şekilde fakat daha tekemmül 

etmiş paraşütlerle kendilerini atan 

Gaston Hervien ile Mayon'un tecrüüe· 

leri muvaffakiyetle neticelendi. 

9 ağustos 1913 de, Chateanfort'da 
mucid Bonnet'in portatif paraşütiyle 

uçuş halindeki bir tayyareden ilk atla· 

yan Pegoud oldu. 

/Aıı. zamandanberi, ne kadar tayyare
~ ciler hayatlarını paraşütlerine 
borçludurlar. 1914 de Brükselde düşüp 

ölen Bayan Caya de Castella 1922 de 

A uch'da can veren Liane d' Arcy ve ge

çen martta Avignon yakınında dii ;:n 

zavallı Edith d'Clark gibi birkaç baht

sız istisna edilirse, umumiyetle, beyaz 

ipekten büyük bir şemsiye, kendisini 
ona emanet etmiş olanla birlikte yere 

kadar usulca inmektedir. 

İşte bir- takım cüretli insanların 

fedakarane teşebbüsleri sayesindedir 

ki, bugün, tayyare kazası halinde can 

kurtarmak imkanı hasıl olmuştur. 

Daha iyisi, bundan böyle tayyare• 

nin inmesine hacet kalmadan içindeki· 

lerin inmesi mümkündür. Paraşütle i
nerek düşman hatlarının gerisine sark. 

\.. lem .'lohn'un öfom atlayışı ve atlayıştan evd tayyu,·~ye bınerRen 
•ayyare ile uçarken alınmış resimlc~ri 

mak maksadiyle teşkil edilmiş olan ha

va p iyadesi bu c ümledendir. 

l'.:: ... 

em Sohn'un her şeyi hazır uçmağa mii.heyya ..• 

Yirmi yıl önce İngiliz generali Mait
land, 33 R. sevkbaloniyle Derby d'İp. 

som'dan dönerken, birdenbire 1000 
metre yükseklikten paraşütle inmek 
isteyince herkes ne kadar hayrette kal
mıştı. Onun arkasından, neferi, valiz· 
lerini bir başka paraşüte takarak, ken
disi de paraşütle atlamıştı. Hava ordu. 
su askerleri, kumandanlarını, neferini 

ve valizlerini taşıyan üç paraşütün tay
yare meydanına indiğini görünce he:r 
halde az hayrette kalmış olmamalıdır
lar. 

IE akat insan ancak tek başına uça
U- cak hale geldiği zamandır ki in. 

sanlığın en büyük hayali tahakkuk et· 

miş olacaktır. Clem Sohn'dan evvel ele 

bir çok cüretkar insanlar, deli yerine 

kanulmalarına aldırış etmeden buna 

tesebbüs etmislerdir. 
' ' 

1678 de makinist Besnier eller ve a

yaklarla hareket eden dört kanadlı bir 

makine icad ederek bununla havalan

maya teşebbüs etmiş fakat muvaffak o. 

lamamıştrr. 1700 de berezilyalı papas 

Curanço bir kuleden hareket ederek 

planör uçuşu yapmak istedi. Hareket 

noktasından oldukça uzakta yere inme
ye muvaffak oldu. Fakat derhal sihir
bazlıkla itham edildi. 1537 tarihinde 
de moskovalı Clem 20 metre yüksek
likteki bir küleden atlayarak yağlan. 

m ş keten kanadlarla hareketler yapa. 
rak oldukça uzakta bir yere inmeye ı. ·ı
vaI!ak olmuş, fakat bunu çar müt!.iş 

!van'ın önünde tekrarlamaya muvaffak 
olamadığı için ayni cürümle itham e
dilerek çarın emriyle diri diri yakıl
mıştır. 

4 742 de Pariste, Marki de Bacqu
U eville isminde biri, kendi vasıta.. 

lariyle evinden havalanarak Sen neh
rinin üstünden geçip Tuileries s;ırayı
na konabileceğini iddia etmişti. Evinin 
damından atlamış, nehrin ortasına gel. 

mişti ki kanadları birdenbire hareket
sizleşti ve bir geminin güvertesine dü.. 
şerek ayağı kırıldı. Ondan sonra zaval.. 
lı Markiyi herkes alaya aldı ve o da bir 
daha tecrübesini tekrarlayamadı. 

Yüz otuz iki yıl sonra, belçikah mu
cid Degroof, bir kuş gibi uçabileceği
ni iddia ettiği kanadh makinesiyle yap. 
tığı tecrübede Londrada öldü. Degroof, 
9 temmuz 1874 de, bir balonun sepetin
den, kendisine büyük bir yarasa man.. 
zarası veren aleti ile atlamıştı. Fakat 
kavuçuklanmış ipekten kanadları rüz. 
gar alamadığı için uçan adam bir me. 
zarLğa düşmüş ve bir mezar üstünde ka.. 
fası yarılmıştı. 

Onun gibi Clem Sohn' da terakki 

uğrunda öldü. Fakat şimdiden, onun 

düşünmüş ve yüzlerce defa tecrübe et• 

miş olduğu aleti tekamül ettirmek için 

başkaları işe koyulınuşturlar. Yarın, 

kuş adamın bu muakki.bleri de ölümle 
oynayacaklar, ve her halde gene ölüm 
galebe çalacaktır. 

Fakat ne zarar, fennin terakkisi i. 
çin bu kurbanlar zaruridir. 

Spor gen':f!i; hanad.~ı?. de! '1!z veriyor .... 



ULUS 

Kalorifer 
Malzemesi 

Ankarada Beynelmilel Kömür Sergi.inde ıösteri
len mqhur Strebel kalorifer malzemesinden muhtelif 
cina ve ebatta kazan radiatör ve .kalorifer tesisab için 
her cins borular ve bütün malzeme İ•••nbr.ılda Galata 
Tünel caddesi No. 48 Mihran Geur Oğullan Ticaret-
hanesinde aablmaktadır. Telefon: 40308 

1 
Dalına sabit 

Daima tabii 

Juvantin 
saç boyalan 

Başvekalet istatistik genel di
rektörl~Oü eksitme ve ihale 

komisyonundan: 
Kapalı Zarf Usuliyle Eksitme İlanı : 

1 - Eksiltmeye çıkarılan iş. 12 cilt aylık 3 cilt yıllık ve bir cilt 
fihrist olmak üzere senelik yekün takriben °(390) formadan ibaret 
fr-<lllsızca ve türkçe harici ticaret istatistikleridir. 

2 - Baskı adetleri (200-400) olacaktır. . 
.. 3 - Tahmin olunan tab bedeli J.1 700 liradır. Eksiltme hazırarun 
~ÇÜncü peışembe günü saat 15.30 da ~mum müdürlük binasında top-
<lnacak olan komisyonda açılacaktır. . 

4 - Bu eserler Ankarada basılacaktır. Eksiltmeye gırecekl.er 3 
? .5 muvakkat teminat vesikalariyle eksiltmenin aç.ılması?~n bir sa
at eveJ tt'k1if mektublanru komisyon reisliğine vennel~n lizı~dır. 
•. 5 - Bu babtalri şartname komisyon kitibliğinden ıstenebilır. Ve 

!._Umuneler dairede görülebilir. (1163) 1-2003 

Pazarlık suretiyle eksiltme ilam 
Eskişehir Nafia Müdürlüğünden: 

ık. . . d'l"p talip zuhur ı defa kapalı zarf usulıyle eksıltmeye vaze ı 1 k" 
etzniyen Sivrihisar Hamidiye yolunun 12 + 550 - 34 +. 000 Acı ı
lom d ıı· · ose ımalitı sı-. . Ctreler arasında 35665.34 lira keşif be e ı y~nı ş . ar-
naıye inşaatı 2490 numaralı kanunun 43 maddesıne tevfıkan paz 
lığa konulmuştur. -

.Muvakkat teminat 2571.90 liradır. . .. .. -·· de örüle-
. İnşaata ait her evrak her zaman Nafıa Dırelı:torlu~un g. k 

~ılir. Evvelce ilan edilen tcrait dahilinde vesaiki haız 0~ ıste -
lıler her gün vilayet Daimi encümenine müracaat etmelerı. 

-.... (2631) 1-2056 

Niğde Cumhuriyet 
M .. dd · ·ı· .... d n· · u eıumumı ıgın e . 

1 - Niğde cezaevinin 1-6-937 den 30-11-937 .. tarih~ne kadar '!:~ 
aylık ekmek ihtiyacı 10-5-937 den itibaren 20 gun müddetle ebı -

ln&iliz kanzuk rıczanesi llbo
ratuvarlarında hazırlanan Juvan
tin lla§i boyaları muzuı ve zehırli 
maddelerden tamamen ari olup 
saçlara tabii renklerıni bah~der . 
Juvantin aaç boyaları kumral ve 
siyah olarak ik_i ~bı~ renk tize. 
rinde tertib edılmıştır. 

L1NlMANTOL KANZUK: 
ROMATİZMANIN KAT! 

DEVASIDIR 

Kiralık Bağ ve 
Hane 

Ke§iiörende Eczacı Şevket 

bağı namiyle maruf altı odalı bü
yük salonlu her türlü konforu, 

akar suyu, on iki dönüm üzüm-, 
Jülı: ve meyva ağaçlarını havi ha-
ne ve bağı kiralıktır. Bekçi Ali
ye ve 2521 numaralı telefona mü. 
racaat. l-2131 

Jrıcye konulmuştur. .. "hal • • 
Sürülen haddi layık görüldüğü takdirde o gun ı esı ıcra 

Cd"] pey 1 ecektir. pazartesi günü aaat on bef-
Liseler Satınalma Komisyonundan : 

t 2. :- İhale 31·5;~~7 ~rih_in; ':~~~::Jril komisyonda yapılacaktır. 
e .Nıgde C.M.U.lıgı daıresın ~ . . . ihale günü bedeli mu • 

h 3 - İstekliler e~iltme~e ış~~a:u 1~ğu nisbetinde 187 lira em 
ammen olan 2500 hranın ıo ye 1 b ç komisyona getirilecektir. 

kuru,ıuk teminatı muvakkate mak. ~z~nuC M u Jig~ i dairesine ve 
4 ı . . · · kı ıçın . • · şa t - stckli!erın ıhaleye ıştıra. "dürlüğüne müracaatları. 

r nameyi görmek içn de cezaevı ınu 1-2036 
(1187) 

Tokat Cumhuriyet 
Müddeiumumiliğiııden: 

. ibtidaamdan 31-5-938 
T~kat merkez cezaevini~ ~-6-937 aen~;ZOOo kilo ekmek temini 

g~yeaıne kadar bir senelik ıhtıyac:ı azamı tun kanununa 
• · "b' e alon sa lÇın _dairemizde mahfuz p~e ~ucı uıc aalı günü aaat 14 de 
tcvfıbn kapalı zarf usuliyle ıhaleaı ZS-5-937 . lan sss lira-
ic '- ~ . . . tı muvakkateaı o . 

ra &dmaacgından ta.liplenn temına .• . kilde makbuzlarıyle 
Yı havi bııun Ye prtnamenin kabul ettigt fC cuınhuriyet aıüd -
Yeynu mczldlrda tesbit edilen saat 14. de Toka~mın italan ilin 
deıuınumiliğinde teşekkül eden lı:omısyona s -2035 olunur. (1182) 1 -

Beherinin 
Miktarı Tahmin 

Yiyeceğin cinsi kilo Fiatı 

Ekmek 355000 11 Kr. 

Dağlıç eti 55000 45 , 
Karaman 51000 41 ) 
Sığır 16900 31 ) 
Kmu 15500 46 ) 

Sadeyağ 34000 80 

Toz ,eker 67500 27 ) 
Kesme ,eker 18000 ~o ) 

Tüvenan 250 ton 1200 ) 
Kriple maden 
kömürü 100 ton 1450 ) 

216650 Ki. ) 

37 kalem Yat 48000 demet ) 

sebze 321650 adet ) 

Şartname 

İlk teminat Eksiltme tedarik 
L K. gün ve saati bedeli 

24.5.937 pazar-
2928 75 tesi saat 14 de 196 Kr. 

24.5.937 pazar-
4152 45 tesi saat 

14.15 291 Kr. 

24.5.937 pazar-
2040 tesi saat 

14,30 da 137 Kr. 

24.5.937 pazar-
1771 88 tesi saat 15 de 

25.5.937 aalı 
1953 15 saat lS,30 da 131 Kr. 

25097 L. 24.5.937 
1882 L. 28 K. Pazartesi 

saat 17 de 126 

Türk Hava Kurumu Genel Merkezinden : 

'.Etimesutta bir hangar yaptırılacak 

Komisyonumuza bağlı yatılı pansironlu liselerin mayıs 9~ ~
nuna kadar ihtiyaçları olan yukarda mıkdarı, muhammen bedelı, ılk 
teminat. eksiltme gün ve saatleri şartnamelerin tedarik bedelleri 
hizalarında yazılı yiyecek ve yakacak kapalı zarf usuliyle ebil!-'De· 
ye Jı:onmuştur. Ebiltme İstanbul kültür .dir~ktörlüğü binası içınde 
toplanan komisyonda yap.lacaktır. lsteklılerın şartnamelerde yazılı 
kanuni vesikalardan batka tica~et odasının yeni. yıl ve~i~ı v~ tem~
nat makbuzlariylc birlikte teklıf mektupla~ı~ı ıhale ışın tayın edı· 
len saatlerden bir saat evci makbuz mukabılınde komısyon başkan· 
lığına vermeleri. 

h · le müf· 
1) Etimesut'ta yaptınlacak Türkkufu ang~Y ebilt· 

temilib, vahit fiyat uıuliyle ve pazarlıkla açı 
ıneye konulmuıtur. 

2 - Ketif bedeli (27.709) lira (91) kuruflur• 
3 - Muvakkat teminatı: (2.078) liradır· .. Ankara· 
4) Eksiltme 24 mayıs pazartesi, saat on beJ.e 

da Türk Hava Kurumu mrekezinde yapıl~tır vrıyarak 
5) İstekliler, Türle Hava Kurumu merkezıne ;;

46 fartnameyi ve sair evrakı görebilirler. 1--
REÇETELERiNiZi ---1 

( Sakarya Eczane ) sinden yaptırınız. Her ~~tedi· 
- . . A hususi ınuesse· 
gınız yerli ve Avrupa ilaçlan bulunur. Resm_ı, rasında 
sata azami kolaylık gösterilir. Ulus, Halk sıneması sı 
Telefon: 2018 

Göl tamiratı 
Anliara inhisarlar 

hasmiidürJüğünden: 
' Sarı kaya tudasmda baş havuzun tamiri 352 lira 27 kuru!?0 k 

v; mecra ile on gölünde tamiratı 901 liralık keşif v~rakalanH~ 
rınden açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme ve ıhale 3 caJı: 
ran 937 tarihinde saat 15 de Bas Müdürlüğümüzde t~plana 
•- · ~ · 1 · 93 lıra mu-l(omısyon marifetiyle icra edileceg~inden talıp erın .

1
,,,_ 

kk .. aatları ı '"' va at teminat ~araları ile birlikte komisyona ınurac 
1 

• 
2106 

İlk teminatlarını belli gün ve saatlerden evel liseler muhasebe-
ciliği veznesine yatırmaları. 

Şartnameler komisyondan bedelleri mukabilinde alınabiJir. 
(2606) 1-2040 

Erzurum fiınar birliği başkan· 
]ıITTndan: ~ 

~rzurum şehri dahihnde imar birliğine aid bir apartman kapa-
lı zarf usulile eksiltmeye çıkarıl~ışt?r: .. . . .. 

_ Bedeli keşif yirmi dört bın ıkı yuz sekız lıra uç kuruştur. 
1 

Evrak keşifnamesini görmek isteyenler İstanbul ve Anka-
2 -: -d'"rlu"klerinde ve Erzurum imar birlği eksiltme komıs-

ra Nafıa mu u 
nda okuyabilirler. _ . . . .. 

yonu _ Eksltme 31 mayıs bin do~uz yu~ o~~~ yedı.pazartesı gunu sa-
3 b 1 d" e binasında ımar bırlıgı komısyonunda yapıla· 

at on beşte c c ıy -

caktır. t kl'I . Nafia vekfiletinden 937 senesinde aldıgı ve-
4 - ste ı erın "d' 

. . tmeleri ınecbun ır. . .. • .. .. 
sıkayı ıbraz e ka t mnatı bin sekız yuz on altı lıra olup fiçuncu 

S - ~~uvak t tt e bir saat evvel teklif mektuplarını ve evra-
maddede yazılı ~aa en ·yasetine vermesi lazımdır. (1219) 1-2089 
kı sairesini koınısyon rı 

Valiiiğinden: Ankara 
• • · as on arka sokağında 10 metruke 20 kapı 

20 lira ~deh ~ca~ı:ticirınm ihalesi 31-5.937 pazartesi günü 
No. Ju lı:irgır magaz.. e 8 ık arttırmaya konulmu,tur. 
saat 15 de yapılm~k u~~r .;0 makbuziyle sözü geçen gün ve saat-

Taliplerin 18 lıra 1P0!1 
onuna müracaatları. (1239) 1-2130 

te Defterdarlık satış komısy 

• 

Asl{erlik Şubesinden: 
1 - Ankara Askerlik tubesinde kayıtlı yedek subay ve askeri 

memurların 937 yılına mahsus yoklamalarına 1-hazirandan itibaren 
başlanacak 30-haziran akşamı bitecektir. Yoklama sıra günleri aşa
ğıda yazılıdır. Yoklama için sınıflarına göre tayin edilen günler • 
de gelmeleri ve aşagıda yazılı vesikaları beraber getirmeleri ilan 
olunur. 

Yoklamaya gelecekler beraberlerinde 
şunları gtirecektir: 

A - Yeni çıkarılmıf bir fotoğraf, fotograflı Ye soyadı yazıl -
mıt nüfus cüzdanı, hizmet tezkeresi, tahsil derecesi. malQliyetine 
dair rapor, (Bu vesikaların aaıllariyle beraber bir defaya mahsus 
olmalı: üzere muaaddaJı: birer suretleri.) 

B - Sıhhi subaylar mühendis Ye kimyagerler ye aanatlirlann 
diplomaları ve hangi tubede Ye iflerde ihtisasları nna buna ait 
vesikaların musaddalı: birer suretleri. 

C - Anlı:aradaki İf ye memuriyeti ve oturdufu evin numaraai
Je sokak ve mahalle isimlerini. 

Smıflara göre tubeye müracut günleri. 
2 - Piyade yedek subaylar 1-6-937 salı aabahnıdan 17-6 ·93'.7 

pazartesi akfamma kadar. 
Süvari ve jandarma 8-6-937 aalı, ~937 çartamba akşamına bdaı 
Topçu 1°'6-'937 perfClllbe .abahmdan 12-6-937 cumartesi öğleye 

kadar. 

Levazım harita ve demiryolları 14-6-937 pazartesi aabahmdan 
17-6-937 pertcmbe akşamına kadar. 

Hava, deniz, ve sanayii harbiye 18-6-937 cuma sabahmdan 
19-6-937 cumartesi öğleye kadar. 

Muamele ve hesab memurları ve muzıka 21-6-937 pazartesi &a -

babından 23-6-937 çarşamba akpmına kadar. ' 
Hekim, eczacı ve baytar 24-6-937 peTfCDlbe sabahından 26-6 937 

cumartesi öğleye kadar. 
Nakliye, istihkam, muhabere ve askeri hakim. 28-6-937 pazarte

si sabahının 29-6-937 sah akpmına kadar. 
Askeri sanatkarlar, tufekçi, kamacı, makinist. demirci, maraıı

göz, saraç elektrikçi ve rütbesizler. 30-6-937 çarşamba sabahından 
30-6 937 akşamına kadar. (1241) 1-2141 

Emlak ve Eytam ~ Banka ındaıı: 
Emlak ve Eytam bankası umumi .heyetinın fevkal ~e olarak 

haziranın sel izinci sah guniı saat on bırde banb mcrkczınde top 
lanacagı hissedarlara ilan olunur. (1150) 1-19 9 

Nafia Vekaletinden: 
Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı · . 

l _ Eksıltmeye konulan ış: Malatya ıstasyon tesisatından o~an 
535 metre u unluı,'llndaki yolun parke taş kaldırım in ıdır. Yeni 
ke 'fbedelı (26583) lira (60) kuruştur. 

2 _ Eksiltme 3-6-937 perşembe guniı s t 16 da Nafıa Ve e • 
tinde Şose ve Kopruler Reisli i eksiltme lro yonu od ınd 
palı zarf us liyle y p1Iacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna mutefcrrı evrak (134) k\ ış 
bedel mukabilinde Şose ve Köpruler Reısliginden alın b"Jir. 

4 - E siltmeye girebilmek içın talıplerın (1994) liralık mu K· 

kat teminat vermelerı ve resmi gazetenın 3297 aayJlı n hasınd çı
kan talimatnameye tevfikan mutcal.hithk vcsıkası ibraz etmeleri 
şarttır. 

Teklif mektuplarını 3-6-937 perşembe günü saat on beşe .ı :l r 
Komisyon Rcisligine makbuz mukilbilinde verilme ı lcı ımdır. 

(1231) 1-2142 



=== 24 ====================== ULUS ==================== 19. S. 1937 --

......... . ... -.. , 

liürbüz Genç Kızlarımız Jimnastik Şenliklerinde Muntazam Adımlaıla Talim Yanarlarken 

r \ 

• 

•J le • ) 

J.çık Havada Beden Terbiyeai ı Hep Beraber Top Oyunu 


