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Irak Hariciye Veziri lstanbulda l Dünkü Kamutay toplantısıııda 

Sayın misafir gazetecilere 
mühim beyanatta bulundu 

mevzu olan Ekselans Naci Elasil bugün Cenevrede bahse 
m I l h Iledildikten sonra · Türl{iye ile Suriye arasın· 

ese e er a \wl k l . d di 
daki münasehatın çol{ samimi olacagını uvvet e ümı e yor 

Ekselans Naci Elasil 

Gündelik. 

f'Aerkez 
Bankasmda 

Cumhuriyet Merkez Bankası u· 
nıumi heyetinin, evelki gün, ydhk 
toplantısını yaparak 1935 - 19~~ 
faaliyet senesine aid idare meclısı 
raporunu tetkik ve tasdik ettiğini 
biliyoruz. Rapor, memleketimi~i? 
ekonomik vaziyeti hakkında bı_zı, 
salahiyetle tenvir etmesi itibarıy
le, üzerinde dikkat ve ehemiyetle 
durulacak mahiyettedir. . ... 

1936 da Türkiye konjonkturu 
bir evelki ve daha evelki senelere
nis betle daha fazla bir salah gös
terir. Öyle ki ortada mevcud bazı 
ikqsadi hareketlere ve bu·nların 
seyrine bakarak artık buhran a· 
damakdlı arkada kalmışbr, diye
biliriz. Esasen bu buhraın yılları 
içinde kurulmuş olan tedavül ban· 
kamızın son bilançosu rak~l~· 
:rmda dahi bu bariz salahın ızlerı· 
ni görüp takib edebiliriz. Esasen 
bir tedavül bankasının bilanço
sundaki rakamlarla memleketin 
iktısadi ve mali konjonktürüne aid 
:rakamları ayn ayrı mütalea .e~· 
meğe imkan tasavvur olunabıhr 
mi? 

Cihan buhranı, yaptığı ~eşid!i 
tahribcilikler arasında. iddıa edı
lebilir ki - yıkmadık para bır~k: 
blamıştır. Halbuki, kıymeti ınıllı 
bankamızın ellerine mevdu olan 
türk parası, hükümetimizin de al· 
~ış olduğu tedbirlerle, istikrarını 
muhafaza etmiştir. Altına kıymet 
:Vermek istemiyen nazariyeler ne 
olursa olsun, bu nazariyelerin en 
çok revaçta bulunduğu memleket· 
lerde dahi, bugün para d~~ek! 
karşılığı altın demektir. 3 bırıncı 
teşrin 1931 de teşekkül etmiş olan 
Merkez bankası o senenin sonun· 
da yirmi milyon' liralık bir altına 
sahihken, 1936 sonunda bu stok 
36 milyonu bulmuştur. Buna karşı 

(Sonu 7. inci sayfada) 

t tanbul 30 (Telefonla) - Irak Hariciye Veziri Ekselans Dr. Na
. E~ sil il; refakat ve maiyetindeki zevat, bu sabah saat 9 da Ankara 

ckı :sine bağlanan hususi vagonla Haydarpaşaya gelmişlerdir. 
e spr · · · · t d ı· · · l b 1 kum d Muhterem misafırımız, ıs asron ava ı muavını, stan u an a~ 

nı, emniyet direktörlüğü erkanı ıle Irak konsolosu ve konsoloshanesı 
rları ve daha birçok zevat tarafından karşılarunışbr. Asker ve 

memu . . k 1 k . "ki~ ı 1 polis kıtaları selam resmım yapmış, mızı a ra ve ıstı aı marş arını 

çalmıştu. .. 1 ı· 
B. Naci Elasil, oradan motorle stnabula geçmiş ve Perapalas ote ı-

ne inmiştir. 
/ 

Başbakanımız Belgradda dok tor Stoyadinoviçle berabar 

Dost Yugoslavya için 
sevgi gösterileri yapıldı 

Muhterem misafirin gazetecilere 
söyledikleri ---....-ıs Dün Hilmi Uranın başkanlığında yapıl~n Kamutay toplantısında 

Türkiye cumhuriyeti ile Sovyet sosyalist cumhuriyetleri birliği ara.sın· 
da 9 temmuz 922 tarihli demiryolları mukavelesinin 16 mcı ve 12 inci 
maddelerini tadilen ve tefsiren; 20 ilkteşrin 936 da Moskovada İmza 
edilmiş olım anlaşmamn tasdikine aid kanun projesi müzakere ve ka
bul edilmiştir. 

Perapalas otelinde gaz~tec!l~ 
ri kabul eden Ekselans ~acı ESlas~l 
Ankara intibaları, TürkıY_e - urı
ye münasebetleri, Irakm ıç v~ dı§ 
politika.sı hakkında şunları soyle-

di: T k' Bahtiyar ür ıye 

Bugün 
12 

Sayfa 
"- Henüz Ankaranın muazzam te· 

Kamutay bundan sonra, Hasan Saka (Trabzon) ve Cemal Tunca 
(Antalya) tarafından verilen ve bütün meclisin sürekli alkışlarile kar
şılanan aşağıdaki takriri tasvib ederek pazartesi gÜ'nÜ toplanmak üze
re otplantısma nihayet vermiştir: siri altında bulunduğuı:n cihetle ço~. ~z ,... ar .. .___.., .-...... 

söyliyemiyeceğim.. Şunu söyliyebılır~ -------------------------------, 
ki Ankara ve lstanbula malik olan mil
let hakikaten bahtiyardır. Bunların hep
sinden evvel bilylik Atatürk gibi bir ha· 
şa malik olmak bahtiyarlığına nail o
lan türk kardeşlerimize cidden gıpta e
diyoruz. Türklerle ıraklılar arasrndaki 
samimi münasebetten bahsetmeyi fazla 
görüyorum. Ben ve arkadaşlarım bura· 
da yeni Türkiyenin hayatının ön safha· 
da katettiği büyük hatveleri yakından 
tetkik edip memleketimiz için faydalı 

b
. ders alıyoruz. İstikbalin ufukları 
ır ... 
.. ki e ile !rakın müşterek mesaısı ı· 

Tur Y . . · k b" ük fırsatlar 
çin ümid edenm ki ço uy 

saklamaktadır. 
Suriye ve şark pakh_ . . 

. . k misakına gırmesmı 
Surıyen~n şar.. . derim. Müstakil 

b.. .. )l:albımle umıd e 
utun . . aka iltihak etmesini, 

bir Suriyenın bu ınıs . . 
. kl 1 r her halde temennı edcnz. 

bız ıra ı a ' alruzca hüküm vere-
Ancak bu sahada y . . w 

. ç·· kil şark nıisakına dahil diger 
meyız. un 

. d muvafakati şarttır. devletlenn e 

Hatayda tazyik 

Çeteler kuruluyor 
silih dağıtılıyor 
Halep, 30 (Hususi) -Bab ve Mümbiç kazaları halkından bir hayli 

türk ve kabile ve arap şahıslarından Elveled aşireti reisi Fasih, El hu
nine aşireti reisi Mehmet Cuma, Nasir aşireti reisi Holef, Ebusultan 
aşireti reisi Mehmet Bekar, Beni Said aşireti reisi Şellaş ve aşiret reis
lerinden Yunus tevkif edilerek Halep hapishanesine sevkedilmişler-
dir. · 

T eV'kiflerin arap a§iretleri re
isleri arasında yayılması vat~nİ· 
)erin vaziyetlerinin gittikçe kötü
leımekte olduğuna en göze çarpan 
bir delildir. 

gelirken şamda iki gün kal· 
Buraya • .. k il T'-ı. ikA il k l Vatanperver suriyelilerın tür m - wır at muva a o amayınca •• 

dı~· 
1 

amimi hürmetlerinden hiç 

Eksperler l{omite· 
sinin çalışmaları 

Cenevre, 30 ( A.A.) - Anadolu 
Ajansının hususi muhabiri bildiriyor: 

letıne o an s 
ktur Bugün Cenevredc mev-

şüphem yo • 
(Sonu 1. inci sayfada) 

Vataniler t!irkler aleyhine tahrikat 

(Sonu 7. incı' sayfada) 

B. B .M. yüksek Reisliğine 
''Başvekil ve hariciye vekilinin res

mi ziyaretleri esnasında asil yugoslav 
milleti tarafından şahıslarına ve türk 
milletine, kendiliğinden gösterilen genİf 
sempati, biz türk milleti vekillerini pek 
mütehassis etmiştir. 

Türk milktirıin yugoslav milletine 
karşı olan samimi hisleriyle hcınahcnk o. 
lan bu temas, milletlerimizin sulh ideali 
ve medeniyet hizmeti yolunda ve Bal
kan komşularımız arasındaki muhade
neti kuvvetlendirme ve arttırma idea· 
linde kıymetli bir amildir. 

Çok samimi teşel<kür ve muhabbet 
duygularımızın ve yugoslav milletinin 
kuvvet, refah ve saadeti hakkındaki ha· 
lis dileklerimizin yüksek reislik tarafın
dan Yugoslavya mebusan meclisi yük
sek reisliği vasıtasiyle millet vekillerine 
iblağını tekJif ederiz.'' 

Kont Ciano'nun Tiran 
yolculuğu 

-------------------=-------......;.,_.--Güneş _ Dil analiziyle etüdleıuen: 

Eksperler komitesi dünkü toplantum· 
da Suriye ile sancak arasında karırlıklı 
rabıtayı temin edecek ajanlar mese .. 
lesini, Milletler Cemiyetinin Sancak
taki kontrolu meselesini ve sancağın 
silôhtan tecridi mesele.sini, Fransız ve 
türk projeleri Üzerinde, tetkik ve 
müzakere etmiştir. 

Tiran, 30 (A.A.) - Dün İtalya -Ar· 
navudluk siyasi ve ekonomik münase
betleri hakkında kıralla uzun bir 
konuşmada bulunan kont Ciano, bugün 
ikinci bir konuşma daha yaptıktan son
ra tayyare ile imtiyazları ltalyaya veril· 

Sin - (syn) 
(homo-) 

ve omo-
üzerine 

1 il 
Yazan: Ahmet Cevat EMRE 

Hindöröpeen dil grupları .. ~~ası~da 
"t esmini yaptığımız bu sozun tıp -

geçı r 1 .. d 
" . . d" Güneş • Dil ana ızın en 

lerını, şım ı, 

geçirelim. ) 
Bütün gördüğümüz t~plerd~: 1 ana 

"k gelisen bir prensıpal kok, 2) bu ko ten , . ah 
. 1 kökü genişleten bir s a ve-

prensıpa . . d" . · . . e unsuru. 3) ısımlen ırıcı a dınamızm • 
Y.. k (ki bağzı sözlerde yoktur). 
tumley e · ı k"" 

''V ~ .. ana kökünden, prensıpa o-
• g .. kl" ( ~ 

k ''gw" unsuru: ya sure ı g, 
~g~~e~ . 

J süreksiz (k, g) seslerınden 
h s), veya b" b" 
b

'. . larak okunmakta, veyahut us u • 
ırı o 1 k"k" kon 

t
.. erimektedir. Prensipa o un • 
un " " deıı ge-. ı "n-m'' veya m sonu ıse naza b .. 

1
. is bir dudak sesi olur; veyahut us
ışm, 

bütün düşer. 
· ı k"k"' seması Buna göre, prensıpa o un , . 

su tipler üzerine olur; 

(1) 
I (V. ğ) den 

II 
III 
IV 

,, 
,, 

" 

(2) 
(ğ) V, n • rr 

(ğ - h - s) 
(ğ • k) V. n - m 

V. n-m 
(ğ) v. 
(ğ - h - s; g) 

Bütün gördüğümüz temleri gelişti -
ren ana kök "varlık'' anlamlıdır; pren
sipal kökler bu "varlık" anlamını bir 
süje veya obje olarak temsil ediyorlar • 
Bu sübjektif veya objektif varlık bir 
kaç semantik tip arzeder: 

1) birlik, 2) aynilik, 3) bütünlük, 
4) beraberlik, 5) hep bir türlü olmak • 

lık v. b. 
'Yani, bu prensi pal kökler, muayyen 

varlığı ''bir,, "bütün,, "bir arada,, ''hep 

(Sonu 4. üncü sayfada ) 

,......,_.._. ...... ~ 
rniş petrol kuyularının bulunduğu Be

rat'a hareket etmiştir. 
Bakanın şerefine dün gece bir gala 

ziyafeti verilmiş ve samimi nutuklar te· 

ati olunmuştur. 

Tevkifaneden kaçanlar 
Abdullahla Tevfik 
Adana'da yakalandı 
Katil Tevfik İstanbul tevkifanesinden nasd kaç
tıklarını, nasıl Adanaya geldiklerini anla tiyor. 

Adana, 30 (Huı;Lısi muhabirimizden) 
- Bundan bir hafta önce İstanbulda 
mevkuf bulundukları tevkifhanenin 
pencere parmaklığını kesmek suretiyle 
kaçmağa muvaffak olan Galata posta
hancsi veznedarını öldürmekten 24 se
neye mahklı.m Abdullahla amcasını öl
düımekten on beş seneye mahkum Tev
fik ıbug~n şehrimizde yakayı ele ver· 

mişlerdir. Bunların şehrimize ne su
retle geldiklerini ve ne suretle yaka
landıklarını yazıyorum: 

Abdullah ile Tcvfık clün gece İstan
bul tıeniylc şehrimize gelmi,,ler, saat 
on birde hükümet konağı civarındaki 
Ceyhan oteline giderek bir oda kirala
mışlar ve biraz sonra oradan ayrılmış.-

(Sonu 7. inci sayfada) 

1 



2 

Günün içinden: 

il bağı 
Türkiye sınırları içinde türkçe konuşmayan bir takım kütleleri türk 

kültürü ile besleyip türk dili ile konuşturmak maksadiyle bir komite 
kurulduğunu haber alıyoruz. Bu komitenin lazım gelen yerlerde şube
leri de açılacaktır. 

Osmanlı imparatorluğu, haritada kendi rengi ile boyanmış olan 
yerlerde yaşıyanlardan çoğunu dil ve kültür silahı ile fethedememiş-

ti. Nazırları, yazdıkları tezkerelerde türkçeden gayri ne kadar kelime 
lmllc-nabilirlerse o kadar "mün§i,, olabildiklerine inanan, şairleri, 
c ve kasidelerini yabancı kelimelerle süsleyen bir rejimin ülke i-
ç • ·r dil davası peşinden koşamıyacağı gayet tabii idi. Bu dava-
sızlık ve bu gayretsizlik yüzündendir ki Anadolunun göğsünde türk
ceden gayri b · r dil bilmiyen azlıkları dışardan içeriye giren yabancı 
himmetler türk kültüründen uzaklaştırmakta idiler. 

Halbuki bir yığının ferdlerini biribirine kenedlemek için tel dilden 
daha kuvvetli hangi vasıta vardır? 

Bu kenedlenme vasıtasmı sezemiyen osmanlı imparatorluğu çözü
lüp yıkıldı. Bünyesini hergün birnz daha sağlamlaşbrmayı ülkü edi
nen cumhuriyet rejiminin kurduğu yeni komite de uyanıklıkla öngö-
rünün yeni belgelerinden birisidfr. N. A. 

İzmit halkevinde çocuk 
okuma salonu 

İzmit, 30 (A.A.) - Bugün balke
vinde bir müddettenberi hazırlanmak. 

ta olan çocuk okuma salonu törenle a
cılm ştır. Törende parti ve halkevi 
ba~anlariyle mensubları ve bine yakrn 
mektebli bulunmuştur. Çocuk okuma 
salonunun açılması dolayısiyle çocuk 
esirgeme kurumu ba§kanı ve ondan aon· 
ra iki küçük mektebli tarafından nutuk
lar söylenmiş ve bu faydalı eseri mey
dan1 getirdiğiuden dolayı parti başkanı 
ve Hbay Hamid Oskaya ve halkevine te
şek •Ürlcr f'dilmiştir. Törenden sonra 
h:ılkevi, küçük okuyucularına bisküi 
ve limonata ikram etmiştir. 

Hava marşı küftesi için müsabaka 

Türk hava kurumu tarafmdan bir 
hnva mat'Sl güftesi müsabakası açılmış
tır. Şartlan hava kurumu merkezi tara· 
fın 'an fotiyenlere verilmektedir. 

Musa.baka müddeti bir temmuza ka· 
dar ıki ay:iır. 

Birincilıgi kazanan esere yüz lira 
müka'at veı lecektir. (A.A) 

Profesör Lamberg geliyor 
İstanbul, 30 (Telef nJa) - Liyon 

f ltesi m ' yeseli hukuk profesöru 
B. l.anbcrg bu akşam Ankaraya hareket 
etti. 

r ueoslav iiniversitelileri lstanbulde 
İstanbul, 30 (Telefonla) - Yann 

Yugoslavya ticaret mektebi talebesinden 
50 kişilik, öbÜr gün de Belgrad üniversi
tesinden gene 50 kişilik iki talebe kafi· 
lesi İstanbula gelecektir. lstanbuldaki 
romen talebeleri bu akşam halkevinde 
bir konser vereceklerdır. 

Arnavudköyünde yangın 
İstanbul, 30 (Telefonla) - Dün ak

şaı Arnavudköyünde bir yangın olmuş, 
bir ev tamamen beş ev de kısmen yan· 
mışttr. 

Kamutay Çağrılan 
•Dahiliye Encümeni 3-V.937 pazar. 

zartesi günü saat 10 da toplanacakt.r. 
• Arzuhal Enciimeni 3 mayıs pa

zarertesi günü toplanacaktır. 

DÜZELTME 
Arkadaşımız Neşet Atayın son AtL 

na mektubunda miizeci merhum B. 
Hamdinin adı; Halil olarak çıkmış
tır. Özür diler, düzeltiriz. 

····~···~~·~··~-~••••....,T99T~~ 

Hukuk ilmini yayma kurumunun 4 

davetiyle şehrimize gelen ~ 

Liyon üniversitesi mukayeseli ~ 

mukayesc~:u:~:.::::il mildli'll l 
• Prof. Lambert ~ • • Bugün 1/S/1937 cumartesi günü ~ 

saat onbeJte ~ 

Ankara Halkevinde değerli l 
konf eransmı verecektir 

Mevzu: Sosyal ilim ve anıulu-

L u. -~a!.~:-::~.~~ .... J 

General Abdullahm 
cenaze töreni 

İstanbul, 30 ( A.A.) - Merhum ge
neral Abdullah'm cenazesi bu sabah 
9.30 da Dumlupınar vapuriyle İzmirden 
şehrimize getirilmiştir. 

Cenaze, askeri törenle vapurdan alı
narak bir top arabasına konulmuş ve 
Köprü, Sirkeci yoliyle Sirkeci iskelesine 
getirildikten sonra vapurla Büyükada
ya nakledilerek orada defnedilmiştir. 

Cenazede general Cevad, Refet, Ali 
Fuad ve daha bir çok mülki ve askeri ri· 
cal ile merhumun dostları hazır bulun· 
muşlardır. 

Süvari ve piyade krtalariyle matem 
havaları çalan bir bando mızıka merhu
ma son rasimei ihtiramı ifa etmiştir. 

Asılsız bir haber 
29 nisan tarahli Akşam gazetesinde 

Sümerbank genel direktörünün değişti· 
rileceği ba§lığı altında intişar etmiş o
lan haberin tamamen asılsız olduğunu 

beyana Anadolu ajansı mezundur. (A.A.) 

Zehirli gaz kursu 
İstanbul, 30 (Teıefonla) - Halka 

mahsus zehirli gazlar kursu ayın onun· 
da açılıyor. 

Belediye yasaklan 

Ankara belediyesinin hazırlamak· 
ta olduğu belediye zabıtası talimat. 
namesinde ''umumi yerlere girip çı
karken sıra beklemek,. maddesi üze
rinde, alakadar komisyonun da, mec
lis umumi heyetinin de ehemiyetle 
duracağını ve bu derdin ortadan 
kalkması hususunda Ankarayı bü
tün ~hirlerimiz için iyi bir örnek 
Jıaline getirmek imkanını bulacağını 
umalım. 

Sıra bek/emeğe razı olmak h a k 
melbumiyle r u h arasında deriD 
bir anl~mayı istilzam eder. Fakat 
bizdeki "para ile değil, sıra ile/,. 
meselini düşününüz. Bu söz, para ile 
tesalıüp edilebilen haklardan başka 
bir de sıra beklemekle kınanılan 

haklar bulunduğunun bizde me~hul 
bir şey olmadığına kuvvetli bir işa-
ret değilmidfr? · 

Bir de, umumi yerlerde kapı ön
lerinin halini göz önüne getiriniz. 
Bir dereceye kadar kuvvet, biraz 
kurnazlık, bir parça da yüzsüzlük en 
arkadakini en öne geçirmeğe ekseri
ya kifayet etmektedir. 

Avrııpada bulunmuş olanlarrmız 

bir tiyatrodan, bir şimendülerden, 

bir stadyomdan bilet almak için gi
şeler açılmadan gelip - ve sırasına 
katlanıp - kadın veya erkek, zen· 
gin veya fakir, herkesin, nasıl sa
atlarc:ı beklediğini bilirler. 

Bu bekleyi§in müsbct neticesi 
şudur: Dalıa evvel ve daha rahat i
çeri girmek. - N. B. 

Hayır cemiyetinde satış 

Bir hayır cemiyetinde sahş devam 
ediyor ve cemiyetin reisi nete içinde, 
en güzel tebessümlerini etrafa dağı
tıyordu. Satışa çıkarılmış olan mal
lardan hemen hiç bir teY kalmamıJtı. 
e. lll"llda, bir genç kız reisin yanma 

ULUS=================== t. 5- 1937 

Konyanın 
kalkınma 
programı 

Vilayet genel meclisi tarafından ka
bul olunan Konya vilayetinin 1937 büd
ce projesi ve beş yıllık kalkınma prog
ramı iç bakanlığa gelmiştir. Projeye gö
re Konya vilayetinin büdcesi 1.256.000 
liradır. Bunun 203.979 lirası hususi i
dare işlerine, 318.346 lirası bayındırlık 
işlerine, 413.781 lirası kültür işlerine, 
22.316 lirası ziraat ve baytar işlerine, 
122.546 lirası sa~lık ve hayır işlerine, 

17 5.032 lirası da türlü işlere ayrılmış· 
tır. Konya vilayetı beş yıllık kalkınma 
işini bir kül halinde eline al:ınış ve prog· 
ramı buna göre hazırlamıştır. 

Kültür i§leri 
Beş yıllık kalkınma programının de

vamı müddetince mekteblere ders alet· 
leri, fenni levazım alınacak, köy m~kteb
lerine yardım yapılacak, yenide,1 yaptı· 
rılacak mekteblere tahsisat ayrılacak, vi
layet hududu i(jinde tamire muhtaç mek· 
tebler tamir ettirilecektir. Bu işe 180.000 
lira harcanacaktır. 

Bayındırlık iıleri 

Vilayet hududu içindeki bütün yol
lar imkan içinde şosa haline getirilecek, 
mevcud şosalar esaslı şekilde tamir olu· 
nacak, bilhassa merkez kazasında, Kon· 
ya • Meram, Konya • Cihanbeyli, Kon· 
ya - Beyşehir, Konya - Sille, Konya • 

Karapınar, Konya • Ankara yollarının 

merkez kazası buduna kadar olan kısım
ları da şosa olarak yapılacaktır. 

Büdce projesine bağlı cetvele göre 
Akşehir, Karaman, Ereğli muhasebei 
hususiye memurlarının maaşları 22 şer 

liraya, Bozkır, Ilgın, Karapınar, Çumra, 
Cihanbeyli, Hadım ve Saidili muhasebei 
hususiye memurlarının maaşları da 20 

şer liraya çıkarılmaktadır. 

Sağlık ifleri 
Türlü yerlerde tebhirhaneler, kuduz 

evleri yaptırılacak, sıhhi müze ve depo 
tesis olunacak, hastahane binası genişle· 
tilecektir. Bu işlere 70.000 lira harcana· 
caktır. 

gelip bir odayı göstererek: "Burada
ki eıyayı da tamamen aattım," dedi. 
Reisin yüzü mcnmor oldu, aelİ kuıl
dı, bir ıeyler aöylemek iatedi, .öyli
yemedi ve boylu boyuna diifüp ba
yıldı. 

Oda vestiyerdi. 

Greoci~ar 

Büyüklerin yaptıklarını küçüklerin 
taklid ebneai beteri bir haldir. Av
rupa ve Amerikada ıık ıık tekerrür 
eden grevler, oralar çocukları ıçın 
taklid meTZ1111 olmaktadır. Ceçenlw
de Amerikada Kanaaı City'de bet 
çocuk, sokak kaldu-ımları üzerine o
turmu§lar ve baıuçlarma koydukları 
fU levhanm altından bir türlü kalk
mamışlardır: "Biz, her yemekte paa· 
ta ve dondurma iıtiyonız !" 

Denildiğine göre bu çocukların a
na babaları, nihayet, bu karara bo· 
yun eğmitlerdir. 

Vahşi hayvanlar 

Bir Amerika gümrüğüne lngilte
reden, bir laboratuvar ihtiyacı için, 

yüz tane pire gönderllmiştir. Böyle 

bir -idhal maddesi (?) gümrük tari

felerinde mevcud olmadığı için mÜ· 
dür dü~ünmüı ta~ınmıı, pireleri önce 
"böcek", sonra "kimya eıyası" mad
delerine uydurmak isteınİJ ve niha· 
yet, bunlar yüzünden canı yanmıı o· 
lacak ki "vahıi hayvan" maddesine 
göre gümrük reamine tabi tubnağa 

karar vermİ§tir. 

Amerikada kadınlar aaltanatı 

Amerika Birletik hükümetlerinde 

yakında neıredilen iıtatiatildere göre 

320 milyar dolara varan milli servet

ten 200 milyan kadmlara aiddir. Ha
yat sigorta ıirketleri hisse aenecllerin. 
den 4/S i, tasamıf ...dıldannclaki 

1 Belediye meclisi ekmeA 
fabrikası için 

reisliğe salahiyet ver 
Bazı yerlere çeşme yapı ac k 

Belediye Meclisi dün reis vekili B. Fevzi Kütükçünün reisliğinde 
saat 17.30 da toplandı. Geçen celsenin zabtı kabul edildi' ten sonra, 
belediye encümeninin büdcenin bazı fasıllarında münakale y pıima
ıına dair mazbatası okmıdu ve büdce encümenine havale edildi. 

Su idaresi varidat büdcesi 
Su idaresi 937 mali yılı büd· 

cesi hakkında büdce encümeni 
mazbatasının müzakeresine geçil
di. Encümen mazbtasının varidat 
kısmında, geçen seneki büdcede 
tahmin ve kabul edilen varidatın 
bu yıl fazlasiyle tahakkuk ettiği, 
Keçiören ve Etliğe de su verildi
ğinden buralarda da abone kaydı
na başlanıldığı, abone sayısının 
2779 zu bulduğu, daha artmak is
tidadında olduğu kaydedilerek 
varidatın geçen yıla göre 34 bin li
ra f azlasiyle 270 bin lira teklif e
dildiği yazılmaktadır. 

Yapıltlt!ak arı ifleri 
Masraf büdcesinin hazırlanmasında 

parti kongrelerinin dilekleri göz önünde 
tutulmuştur. Su idaresi çok mübrem 
görülen bu dilekleri bu yıl yerine getir
meğe çalışacaktır. Bu arada su idarein
ce İsmet İnönü mahillesinde dağıtma 
şebekesi genişletilecek, yol başı, orta 
sokaklarında, yeni Turan mahallesinde 
çeşmeler yapılacak, Atıf bey mahallesin· 
de programa uygun olarak yapılacak te
sislerde istenilecek yerlere çeşmeler ko· 
nulacak, Keçiörene getirtilmiş olan su 
civar yerlere sevkedilec::ektir. 

Su kesilmiyecek ve her semte 
müsavi akıtılacak 

Mazbatada su idaresinin bu yıl bir a
rıza olmadıkça sulan kesmiyeceği ve mü
navebe yapmıyacağı ve şehir suyunun 
her semte müsavi surette akıtılacağı va
ad ve beyan ettiği bildirilmekte ve sayın 
belediye reisimizin parti dilek listesinde· 
ki bütün işlerin bir program halinde tes· 
bit cdilece;:ini ve bunhrın bu program:ı 

Hatulıyor nwaunu.z? 

1 - Şan-Kay-Şek'in hangi din
de olduğuna bili.)'Ormuaun~ ? 

2 - lngiltn"e parlamentom 
köleliği ne zaman kanun dıfl say
dı 1 

3 - Fransada cumhrıriyetin 

karalaf tarihi nedir 1 
4 - Briyan - ICellow palrh A

merika taralmdan ne ~man fcu

dilr ecliJJi 1 
6 - Arrwrilıada iUr ,,olca fre

ni ne zaman işlMli ? 

Dünkü auallerin cevablmı 

S - Timür ne zaman hüküm
dar oldu ? 

C - 1369 da. 
S - Yeniçeri ocağının kuruluş 

tarihi nedir 
c - 1360. 
S - Ankara muharebesi ve 

Yıldırımın esir düşme tarihi ne

dir ? 
C-1402. 
S - Gültekin abidesi ne zaman 

dikildi ? 
C - 732 de. 
S - Gazneliler devleti ne za

man kurulmuştur.? 
C - 952 de. 

paraların % 70 i, ıimendifer sehim

lerinin % 50 ıi, binalardan % 40 ı hep 

latif cinsindir •• Bu vaziyetin aebebi 

olarak ıa göateriliyor: İt Alemine 

menaub erkekler, talileri dönüver

mek ihtimalini düıünerek bu takdir

de servetlerinden bir kımımı kurta

rabihnek maksadiyle menkul olmı

yan servetlerini karılarınm üzerine 

kaydettiriyorlar. Çünkü, Amerikada 

evli kadmlarm malları haczedilemi-

yor. 

göre yapılması temin olw1aca ıru bele 
diye meclisine tebşir iç"n encumene sa 
lahiyet verdigi bildiril:nektedır. 

Ölçü ve ayar istasyonu 
Masraf büdcesinde asfalt ol, rak ya· 

pılmakta olan cadtlelcrcle boruların sö· 
külüp yeni vazıyete göre clöşcnmesi do· 
layısiyle bir masraf kabarıklıgı göriıl· 

mektedir. Bundan baş..Q ôlçu ve ayar 
kanununa tevfikan 4.000 liralık bir saat 
ayar istasyonu kurulmak ıçin tahsisat 
konulmuştur. 

İşlerin ~buk görülmesi için bu yıl 
iki motosiklet, Şahin pınara bir pompa 
satın alınacaktır. Kadroda bir kaldırım· 
cı ilavesinden başka ne aded ve ne de 
ücret itibariyle bir değişiklik yoktur. 
Yalnız 937 mali senesi sonunda su ida
resine hükiimetçe devredildiği takdirde 
kullanılmak üzere üç aylık bir tahsisat 
konulmuştur. 

Bu suretle ıu idaresi masraf büdcesi 
varidata uygun olarak 270 bin liradır. 

Fakir mahallelere tak.itle tui.at 
Büdcc encümeninin mazbatası görü

şülürken su direktörünün bazı işler hak
kında izahat vermesi istenilmiş ve ma
lumat alındıktan sonra azadan biri fa
kir mahallelere taksitle su tesisatı yapıl
masının mümkün olup olmadığını sor· 
muf ve bu hususun reislikçe tetkiki te. 
menni edilerek su idaresi büdçesi ve 
büdçe kararnamesi tasdik edilmiştir. 

Büdce muvazene talimatnameai 
Geçen celsede büdce encümenine ha

vale edilen 193i büdcc müvazene karar
namesi de encümenden gelmişti. Okun· · 

duktan sonra, kabul ve tasd:k edilen ta
limatnamede çok mühim maddeler var

dı. Ezcümle temizlik ışlcri i in otoma
tik çöp kamyonu, lüzumu kadar vidanje 

makinesi, itfaiyeye üç arazör, sıhhat iş
lerinde kullanılmak üzere bir sıhhi im

dad ve bir cenaze otomobılinin bedeli 
iki yıl ve üç taksitte satın alınması i· 

çin belediye reisliğine salfıhiyet verili

yorJu. 

Çöp lmnlan, lirigorilik teaialer 
Bundan başka çöp ihrak firmalariyle 

bağırsakhanenin ve mezbaha firigorifik 

tesisatı ile hal soğuk hava tesisatı ma
kinelerinin getirilmesi ve diğer belediye 

hizmetlerinin ifası için lüzumu halinde 
500 bin liraya kadar istikraz yapmak ü. 

zere belediye reisliğine mezuniyet ve. 
riliyordu. Ancak reislik, keyfiyeti mecl 
sin ilk toplantısında tasdike arzedecek.. 

tir. 

Ekmek lınnı 
Şehrin ekmek ihtiyacını temin için 

bir ekmek fabrikası kurmak ve buna a
id masrafları ve icab eden buğday ve un 

stoku yapmak, kadro teşkil etmek üze

re reialiğe belediye meclisinin ilk top

lantısında tasdik ettirilmek şartiyle te
ahhüdlere girişmeğe izin verilmişti. 

Belediye zabıtası talimatnamesi 
Belediye meclisi dün de beeldiye za· 

bıtası talimatnamesinin müzakeresine 
devam etmiş ve 37 inci maddeden 121 
inci maddeye kadar olan fasıllar üzerin· 
de konuşarak kabul etmiştir. 

Bunlar arasında, umumı bahceler, es· 
ki ve yeni abideler, havuzlar ve çe me
ler hakkında halkın riayete mecbur bu· 
lunduğu hükümler, seyrüsefer talimatı, 
nakil vasıtaları ve bilhassa otobüslerin 
İfletilmesi, bunlara inilip binilmesi 
ve diğer hususları bildiren maddeler 

vardır • 

Toplantı uzatıldı 
Dünkü toplantıda beeldiye meclisi· 

nin müddeti bittiğinden eldeki işlerin ve 

bilhassa talimatnamenin bitirilmel>i i
çin içtimaın on beş gün uzatılması husu

sunda lizım gelen te§ebbüsün yapılma
sına karar verilmiştir. Meclis pazartesi 
ıünü aaat 17 de toplanacaktır. 
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flllllldı1tJJjl Hükümetçi tayyareler asileri 
Büyükbaşın ~üyük Espana kruvazörünü batırdılar 

f -

der d ı 
B üyük başın büyük derdi olur 

derler. Yeni başlıyan silah yarı
şı kar§ısında büyük devletlerin dert· 
leri de büyümüştür. Her memlekette 
tnali senenin kapandığı ve yeni bir 
ınali senenin başlamak üzere bulun· 
duğu bir ay içindeyiz. Hükümetler 
Yeni senenin büdcelerini hazırlamak· 
la ıneşguldürler. Almanya ve Sovyet 
Rusya gibi sağ ve sol diktatörlükle· 
rinin büdcelerinden bir mana çıkarı· 
lamaz. Sovyet Rusyada eşyanın ve 
emeğin para ile ifadesi mümkün de
ğildir. Almanyaya gelince; bu dev· 
let mali vaziyeti hakkındaki rakam· 
ları gizlemektedir. ltalya rakamları· 
na da pek itimad edilmiyor. 

Mali vaziyetleri hakkında sarih 
mah"ımat alınabilecek olan Üç büyük 
demokrat devlete gelince; yeni sene 
büdcelerine bakılacak olursa, bunlar 
arasında mütevazin bir büdce yap· 
maya ancak lngilterenin muvaffak ol· 
duğu anlaşılmaktadır. lngilterenin 
Yeni sene büdcesi se'tiz yüz altmış üc; 
milyon İngiliz lirasıdır. Ve maliye na• 
zırı, geçen seneye nazaran fazla olan 
masrafı şu iki tedbirle kapatmaya 

muvaffak olmuştur : 
1 - Kazanç vergisi olarak her in· 

giliz liras:na dört şilin altı peni vergi 
alınmakta idi. Y •mi sene büdcesinde 
hu ni5bet dört şilin dokuz peniye çı· 
karılmıştır. Bir İngiliz lirası yirmi şi· 
lin ve bir şilin de en iki peni olduğu· 
na göre, lngilterenin kazanç vergisi 
nisbeti, yüzde yirmibeşten azıcık aşa· 
ğı demektir. 

2 - ikinci tedbir olmak üzere, iki 
bin in"iliz lirasından fazla kar temin 
eden ticaret ve sanayi müesseselerin· 
den gittikçe artan bir nisbet üzere 
munzam bir vergi alınacaktır. Bu mü· 
esseseler, Jngilterenin silahlanma 
programının tatbikinden istifade e· 
deceklerine göre, silah masrafmı~ 

0 'kl --elerı bir kısmını da bunların yu e • .-. 
adalete uygu!l göriilmüttür. ln.gilte· 
:re bu iki tedbirle gelecek .mah. &e· 

ne biidcesinde tevazün temın edıyor. 
Fr. nsız b üd cesine gelince; bun~ 

otuz iki milyar frank açığı oldugu 

bildiriliyor. Fransız hükümeti, baz~ 
ması·aflnrı azaltarak bu açığı yinnı 
altı milyara indirmeğe çalışmakta i· 
se de işçi teşkilatları buna ınani ol· 

mak için harekete geçmişlerdir. Blum 
hükümeti, bir taraftan tasarruf isti· 

yen radikal sosyalistler ile boyuna 
masraf kapıları açan sol cenah züın· 
releri arasında ne yapacağını şaşır• 

mıştır. 

Fransadan Amerikaya geçince; 

burada insan denilen mahlUkun muha· 
kemesi duruyor. Amerikanın maliye 

rakamları Avrupa devletlerinin ra· 
kamlariyle mukayese edilemez. Bun· 
lar dolar sayısı değil, astronomik bir 
takım rakamlardır. Geçen aenenin 

büdcesi üç milyar dolar açık vermiş. 
Yani yalnız büdce açığı İngiliz büd· 

cesinin üçte ikisini '>uluyor. Fakat bu 
paranın büyük kısm:, İngiltere ve 

Fransada olduğu gibi, silaha değil, 
içtimai yardıma sarfedilıniştir. içtimai 

yardım faslının üçte ikisi de işsizlere 
yardımdır. Hükümet tasarruf için iş
ıizlere yardım vazifesinin bir kısmı· 
nı mahalli hükümetlere yükletmek 

jstemiştir. Bu suretle üç yüz milyon 
dolar tasarruf yapılabileceği düşü· 
nülmüştür. Fakat hükümet1er bu ka• 
dar ağır bir yükü kabul etmiyorlar. 

"Dole" adı verilen bu işsizlere yardmı 
faslı, Amerika büdcesi için çok ağır 
bir mali yÜk olmuştur. Ve amerikalı• 
lar gittikçe ağırlaşan silahlanma mal· 

rafının yükünden ziyade bunun taz· 

yikini his etmektedirler. 

Sözün kısası, yeni mali sene, bii· 
yük devletlerden hiç biri için ümid 

verici şartlar altında girmiyor. Her 
devletin büdcesinde vergi ile kapalı· 
lamıyacak ve fevkalade tedbirler a• 
lınmasını istilzam edecek açık var· 
dır. En iyi vaziyette bulunan lngilte• 
rede büdcesini mevcud kazanç vergi· 
sinin nislletini artırarak ve yeni bir 
Ve 'ti ihdas ederek kapatmayı düşün· 
mektedir. 

A. Ş. ESMER 

İngiltere ve Fransa Bilbao şehrinin boşaltılması 
müşterek tedbir alıyorlm • • 

ıcın 
~ 

Londra. 30 ( Hususi ) - Hükümet
çi kaynaklardan bildiriliyor: Madridin 
bombardımanına devam edilemktedir. 
Toledo bölgesinde topçu düellosu ot
muş. Aragonda hükümet tayya~eteri _a
si mevkileri bombardıman etmışlerdır. 
Er-Frlans'ın Fastan gelen bir tayyare
si bir harb gemisi tarafından bombar
dıman edilmişse de isabet vaki olma• 

mıştır. 

Bir asi kruvazörü batırıldı 
Royter bildiriyor: Santander civa

rında hükümet tayyareleri Espana adlı 
asi kruvazörünü iki buçuk saathk bir 
muharebeden sonra batırmışlardır. Ge· 
mide panık çıktığından tayfalar kendi
lerini denize atmak mecburiyetinde kal· 
mışlardır. 16.000 tonluk olan bu gemide 
muhtelif çapta 28 topla 10 mitrralyöz 

ve 2 tayyare topu vardı. 
B. Delvayo ve bayanı Parise gel-

mişlerdir. 

Espana nasıl battı? 
Bilbao, 30 (A.A.) Havas bildiri. 

yor: Espana kruvazörü Santandere gi. 
den bir ticaret gemisini zabta çalışırken 
batırılmıştır. 

İçinde 854 tayfası vardı. Ve nasyo. 
nalistlerin en kuvvetli gemisi idi. 

Espananın yanında bulunan Velasoo 
torpitosu zabitleri kurtarılmıştır. San. 
tanderden gelen balıkçı gemileri de 

tayfa ile meşgfıl olmaktadır. 
Vakanın şu suretle geçdiği öğreniL 

miştir. 
önce Valesko torpitosu ticaret ge. 

misine 12 mermi atmış fakat tuturama
mıştır. Vapurun radyo ile hadiseyi ha.. 
ber verme~,j üzerine Cumhuhireıyet tay
yarelerinden bir filo vapuru himaye 
için derhal hareket etmiş ve attığı tor
piller espanaya isabet etmiştir. Valas. 
oo torpitosu "1044 tonluktur. 1922 de 
denize indirilrmitir Makinası 33.000 bey~ 
gir kuvvetinde, sürati 34 mildir. içinde 
102 lik 3 topla Vikers sisteminde mü
teaddid hafif toplar vardır. 

Bask cephesinde 
Hükümetçi kaynaklardan bildirili· 

yor: Eibar bölgesinde cumhuriyetçiler 
Bask milislerinin ricatını korumakta. 
dırlar. Durango bölgesinde bir mukabil 

la aAsilere mühim zayiat verdi· 
taarruz . 
.
1 

• t' Bı·r çok asi tayyareler Bılbao 
rı mış ır. 

• 
1 
bombardıman etmislerdir. 

ve cıvarın • 
Galdakano kasabasında 12 ev yıkılmış, 
civar ormanlar tutuşmuştur .. Avcı tay-

ı . halkı mitralyöz ateşıne tutmuş
yare en 
tardır. 

Asiler Bask cephesinde ilerlemeğe 
devam ettiklerini, tamamiyle harab ol-

bulunan Guernika şehrini mukave-
rnuş 'k 
metle karşılanmaksızın işgal ettı ten 
sonra sahile kadar sarkta ve şimalde bu· 
lunan bütün kasabaları işgal ettiklerini, 
hükıimetçilerin mevzılerinin şimdi Bil-

b 
. a 20 kilometrelik bir mesafede bu-ao y . . .1. lunduğunu, Franko kuvvetlcrının mı ıs-

lerden 400 esir ve mühim mik:larda harb 
malzemesi aldıklarını bildirmektedirler. 

Bilbao'nun boıaltılmcuı İfİ 
Salahiyetli bir kaynaktan öğrenildi· 

ğine göre Fransa ve İngiltere Bilbao'yu 
u şartlar altnıda boşaltmağı k~bul et· 
~i ]erdir: Bask hükümeti mültecıler hak-

ş . bbl'"t kında siyasi tercıh se e en gos erme· 

meği vadedecek, Fransa ve İngilt~re. de 
tahliye tarihiyle vapur sayısını bıldıre· 
ceklerdir. Salamanka hükümeti tahliye 
aleyhinde müdahale et~yecektir. Hen· 

d 
'deki İngiliz delegesıne bu sonuncu ey • 

kta hakkında temaslarda bulunması ı-
n~ talimat verilmi~tir. Bask mahfilleri· 
çın . 1 öre mültecilerin Bask vapurlarıy e 
ne g . . d .... ··1 
S J n dö Lüz'e göndenlmesı uşunu • 

an a • 
mektedir. Bunların bir kısmı Fransaya, 
bir kısmı da İngiltereye sevkolunacak-

tır. 

Jngilterenin yardım ıekli . 
Bask hükümeti tarafından muharıb 

olmıyanların, ihtiyarların, k~dınların 
ve çocukların tahliyesi ıçın ıc~be~e.n 
tedbirler ittihaz edildiği zaman, ıngılıs 

il \ 

Asi kuvvetler önünden kaçan silvil ha/km acıklı hali 

lrlanda'nın 
Yeni 

Anayasası 
Dublen, 30 (A.A.) - B. Dö Valera· 

nin gelecek umumi seçimde serbest İr
landa milletinin tasvibine sunacağı ye
ni kanun esası projesinin metni neşre
dilmiştir. Projede bir meclis, bir 
de senato kurulması düşünülmekte· 
dir. Umu mi va.tinin yerine cum
hur başkanı gelecek ve cumhur başka
nı ezcümle veto hakkını haiz buluna
caktır. Serbest İrlanda devletinin ismi 
''E' 1 k d k 1 ıre,, o aca tır. Proje e ne ıra ın, ne 
büyük Britanyanın ismi geçmemekte
dir. Cumhur başkanı yedi sene iı;in se. 
çilecektir. 

Montrö konf eransrnda 
yeni güçlükler çıktı 
Montrö, 30 (A.A.) - Kapitülasyon

lar konferansının umumi komisyonu 
yerli ve yabancı tabirinin tarifi meselesini 
konu mak üzere toplanmıştır. Bu hu. 
susta bir taraftan Mısır ve diğer taraf
tan İngiltere ve Fransa delegasyonla
rı arasında yeni güçlükler çıkmıştır. 

Konferansa iştirak etmiyen devlet
lerin tabaaları meselesine gelince, kon
feransın bu hususta salahiyeti olmadı
ğı ve meseleyi Mısır hlikiimetinin a
lakadar devletlerle doğrudan doğruya 
haletmesi icab ettigi hususunda muta
bık kalınmıştır. 

hükümeti bunlardan açık denizde ingi. 
liz filosu himayesinde nakledilecek va. 
purlar verecektir. Kara sulan sınırma 

saygı göstermek arzusundan mülhem olan 

bu k~yd na~liya~ın ~mniyetine halel l 
vermıyecektır. Zıra B ılhao limanının 

müsaid vaziyeti dolayısiyle kıyı batar. 
!Yaları vapurları kara suları hududuna 
kadar himaye edebilecek vaziyette bu. 

lunmaktadır. 

Esasen asi gemilere hiç bir zaman bu 
hududu aşamamışlardır. İngiliz hükü. 
metinin yardımına karar v.:rdiği bu iıı. 
sani işin yapılması asilerin tasvıbine 
bağlı bir şey değildir. Asilerden henüz 
biç bir işar alınmamıştır. 

Salamanka ile Bilbao arasında rehi. 
neleri mübadelesi hakkındaki suale he. 
nüz Madrid decevab vermemiştir. 

Avam kamarcuında 
Bugün avam kamarasında B. Eden'e 

bir çok sualler sorulmuştur. Bu arada, 
general Mola'nın Bilbao'nun tahrib edi
leceği hakkındaki tehdidinden haberdar 
olup olınadığı ve buna engel olmak için 

öteki devletlerle konuşup konuşmadığı 
sorulmuştur. B. Eden bu hususta ingi· 
liz elçisinden haber beklenildiğini söyle
miştir • .Morning Post, Rezolüsyon kru
vazörünün ispanyol sularına gideceğini 

bildirmektedir. 

1 KÜÇÜK ~iŞ HABERLER 1 
X Vaşington - Amerikanın taraf

sızlığı hakkındaki kanun projesi senato 
ve parlamento tarafından tasdik olun
duktan .sonra B. Ruzvelt'in tasdikine su
nulmuştur. Yeni proje cumhur reisine 
geniş salahiyetler vermekte, yalnız ilk 
maddelere ambargo koymak hakkını 

vermemektedır. 

X Londra - ı~ondra otobüslerinin 
grevine engel olmak üzere yapılan ko
nuşmalar akim kaldıgından grev 1 ma
yısta başlayacaktır. 

X Moskova - Kesilmiş olan mon
gol • mançu sınır konuşmalanna 15 ma

yısta yeniden lıaşlanacaktır. 

X Bedin - İngilterenin yeni büyük 
elçisi B. Nevil Henderson buraya gel· 

miştir. 

Şathnm (Amerika - Tugyan::lan 
kaçan halk evlerine dönmektedir. Sular 
alçalmaga başlamıştır. 

X Roma - Fon Noyrat 3 mayıs ta
rihinde Romayı ziyaret edecektir. 

X Moskova - Pravda gazetesinin 
yıldönümü dolayısiyle, bir muharrirle 
1 S mürettibe ni an verilmiştir. 

X Sofya - Paskalya dolayısiyle kı
ra! 463 sivil ve askeri mahkumu affet· 

miştir. 

X Sofya - Filibe enternasyonal ser
gisi, 11 millete mensub 420 firmanın iş· 
tirakiyle 3 mayısta açılacaktır. 

X Moıkova - Tayyareci Erşov bir 
ton yükle 9.190 metreye çıkarak fraıı
sız Burden'in rekorunu kırnuştır. 

X Koblenz - Fransisken papasla
rıncfan Julien, ahlaksı.ı:ca hareketlerinden 
dolayı iki hapse mahkum olmuştur. 

X Moakova - Kaganoviç adlı 11 .000 

tonluk yeni bir sovyet buz kıranı deni
ze indirilmiştir. 

X Moıkova - 128 kilometre uzun· 
lugunda, 5,5 metre derinliğinde ve 85,5 
metre genişliğinde olan Volga - Mosko
va kanalı işletmeye açılmıştır. Bu su
retle Moskova Karadeniz, Hazer deni· 
zi, Beyaz deniz ve Baltık denizine bağ

lanmış olmaktadır. 

X Berlin - Hitler "Bana dört sene 
mühlet veriniz" adlı sergiyi açmıştır. 

Dr. Şaht Parise gidiyor 
Berlin, 30 (A.A.) - Alman kayna· 

ğından bildirildiğine göre, Doktor Şaht, 
beynelmilel serginin alman pavyonunu 
açmak üzere 26 mayısta Parise gide· 

cektir. 

Acele Satılık 
Yemek Odası 

Yeni ve zarif bir yemek masası, 

bir büfe, bir dresuar, ve mükemmel 

bir divan acele satılıktır. Talip olan

ların Havuzbaşında Kızılay karşısında 

Ragıp apartımanı kapıcısına müracaat-
ları. 1-1821 

SON POSTA'da Muhiddin Birgen, 
gene kağıd pahalılığı meselesini ele ala
rak, piyasadaki k" ğıd buhranı yüzünden 
neşriyatımızın durmak tehlikesinde bu
lunduğuna dair yazdığı makale d~.ayi
ıiyle bir çok mektublar almııt olduğuma 
söylüyor ve bu kağıd mescJesinin sÜ· 
ratle halledilmesi gerekli mühim bir 
memleket derdi olduğunu belirterek §ÖJ'• 

le diyor : 
''Kitabı pahalnndıran, her gün pa. 

halımmakla olan kl.fıddır. Önümüzd<:ki 
haftalarda kağıd dnha pahalanacaktır. 

Belki de 937 senesi tıiç bir hususi elin 
kitab tab etmiş olduğunu göremiyecek
tir. Memleketteki kitnbın çoğıı!ması için 
ucuzluk lazımdır. Bu ucuzluğu temin 
etm k de, ancnk bir kitnb siyaseti ile 
kabildir. Türkiyen'n bir yol siyaseti, bir 
maden siyaseti, bir ticaret siyaseti, bir 
sanayi siyaseti olduğu g bi, bir de ki· 
tab siyaseti olmak zarureti zaten oteden 
beri kendisini hissettiriyordu. Bugün. 
yü~de yüz elli artmış olan kiığıd fiy~t
ları art k bu zarureti son haddine ge
tirmiştir. Meseleyi bir kcrre daha Saf· 
fet Arıkan'ın dikkatine arzetmekten ken
dimi a~madım. Onun eli de bir inkil.ab
cı elidir, onun eli de bu işe yapıımalı ve 

Türkiycde kitabı ucuzlatma için bir kj. 

tab rejimi, bir kitab siyaseti tesis etme
lidir. Kitab yazmak isteyenler, kitab 
tabileri ve kitab okuyucuları, bu it için. 
Maarifin karşısına geçmişler, "yardım'" 
diye yalvarıyorlar.'' 

BALKAN ANTANTI ve 
BULGARiSTAN 

COMHURlYET'te Yunus Nadi, 
Başbakanımızla dış bakanımızın Sofya
da Bulgar devlet ricaliyle yaptıklan gÖ
rüımelerden sonra Bulgaristanın da Bal 
kan Antantına girmesinin temin edilmİf 
olduğunu temenni ederek diyor ki : 

''Bulgari.tanda Köseivonof hükUme
tinin bu yolda seleflerinden daha ciddi 
çalııbğını ve bütün komşulariyle iyi 
geı;im siyaseti takib etmekte büyük bir 
hüsnü niyet ve ona göre de ciddi gay
ret göstermekten ha!i kalmamakta bu
lunduğunu memnuniyetle kaydetmek ıa.. 

zımdır. Bu hükumetin dost ve müttefi
kimiz Y ugoslavyn ile akdine muvaffak 
olmuı olduğu ıon anlaşmayı bu hüsnii 
niyetin ve bu gayretin öğünülecek fili 
eserlerinden biri sayabiliriz. Bulgariıta
nın diğer komıulariyle de ayni suretle 
anlaşma neticelerine vararak zamanla 
Balkan Antanbnda kendisini bekliyen 
mevkii İşgal etmesini temenni ederiz. 
Anlaşma ve barıı siyasetinin diğer her 
türlü hissi hareketlere üstün menfaatli 
bir yol olduğu her gün daha ziyade te
barüz eden bir hakikattir. 

Son zaman1ara kadar Balkanlar bin
nefis Balkanlıların yekdiğerine karfl hu
susi hesablar taşımaları ve bu halin ba
zı devletlerce istismar edilmesi neticesi 
olarak daima kürrei arzın en kantık 

veya karıımağa en müsaid bir yeri sa
yılıyordu. Muhtelif meyvalardan yapı· 

lan bir tatlının adı "'Makodonya sala

tası'' dır. Bu Makodonya salatasının de
lalet ettiği mana arap saçı gibi bir fq• 

dir! Böylece Balkanlıların kendi uala
rında didişmelerinin bir iıti~ınar meY• 
zuu olduğu iyiden iyiye tahakkuk ettik· 
ten sonra bu karde§ millet1er arasında 
hakikaten giderek karde§liğe kadar va
racak bir samimiyetin tesisi en muvafık 
ış olacağı kuvvetle fark ve temyız 

edildi ve iıte bu anlayııtan bugün bü
tün dünyanın gıpte ettiği Balkan An 

tanh doğdu." 
Muharrir, Bulgaristanın da ba An

tanta girmeıinin diğer Balkan devletle
rince hararetle temenni edilmekte oldu. 
ğunu belirtiyor. 

Muamele vergisi tenzilatı 
Finans ve ekonomi bakanlıkları mu

amele vergisi kanunu hükiımlerinc gö
re, 937 mali yılı içinde tatbik edilecek 
muamele vergisi tenzilatı payı cetvelini 
hazırlamaga başlamışlardır. Geçen yıl
larda bu cetvel geç kaldığı için, bu se
ne vaktinde yetiştirilmesine çalışıla

caktır. 

Mumhane antreposu 
İstanbul, 30 (Telefonla) - Mumha. 

n~ antreposunun yapısı biter bitmez ye
m yapılacak yolcu salonunun arka ta
rafında kara nakil vasıtaları için buyuk 
bir park yaptırılacaktır. 
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Fransız ar F asta daima çok 
F astaki fransız himaye idaresinde k b 

1 gös~e;:k::~1i7 :~~~~:~:~~~:~:~nb~~~ uya Dl U onmak 
katını oraya toplamaktadır. 

Bunlardan birincisi biribirini takib e e 

~::·d:~y~~:ı:~d::r::.:.:·:.~~=:·.: m ec burıyetındedı·r 
cenubunda bulunan yerlı halk bır kıt -
lık tehlikesi karşısında bulunmaktadır. 
Bu yetişmiyormuş gibi 1937 senesi ha
sadı da su ve yağmur yoksuzluğu yü
zünden çok fena olmuştur. Onun 
için 50.000 yerliye açlıktan ölmemek için 
hükümet tarafmdan erzak dağıtmak 

mecburiyeti hasıl olacaktır. 

Bunu önlemek için kuraklık ve böl -
gelerinde kadınlarla yaşlılara hükümet 
tarafından yiyecek dağıtılmakta, gücü, 
kuvveti yerinde olanlar ise gündelikle 
yol inşasında çalıştırılmaktadır. Bu -
ra1ara kamyonlarla yiyecek gönderil • 
m~ktedir. Gönderilen yiyecek maddeleri 
arasında başlıcası pirinçtir. 

Fransız Fasınm cenubunda baş. gös
teren bu kıtlık yüzünden oradaki aşiret
ler arasında şimale doğru muhaceret et
mek cereyanı baş gösterdiği gibi Gene
ral Franko'nun ordusuna gönüllü yazıl
mak temayülü de uyanmıştır. Fransız • 
lar bu iki cereyanla da mücadele etmek
tedir. Çünkü şimale doğru muhaceret 
tifo salgmını arttıracak, gönüllü yazıl
mak ise fransız hükümetinin karışmaz • 
lık hususunda vermiş olduğu karara ve 
ispanyol işlerinde göstermekte olduğu 
sempatiye uymıyacaktrr. 

Öteki anormal vaziyet de ~udur: 
Fasta bilhassa Fas şehrinde bir müd -
dettenberi bir "genç faslılar,, cemiyeti 
vardır ki bunun maksad ve hedefi, mem
leketi tamamiyle serbest ve müstakil bir 
hale getirmektir. Bu türlü cer;yanlarm 
her tarafta gösterdiği manzara burada 
da görülüyor: ''Genç faslıfo.r., iki guru
pa ayrılmrştrr; bir kısmı kanuni yollar
dan yürüyerek ağır ağır bu maksada 
varmak, bir kısmı ise zorla, ihtilalle 
fransızlarr himayeci vaziyetlerinden u
zaklaştırmak istiyorlar. 

Liyotey ananesi: G eçen sonbaharda genel bir içtima 
yapılmasr teklif edilmiş, bu da 

ilk defa olarak, wnumi vali tarafmdan 
kabul edilmiştir. Şu kadar var ki yerli
ler bu toplantının !"asta ağustos ayın -
d'l yapılmasını istemişler, o zaman u -

mumi valilik vazifesini gören Bay Pev

routon ise bunun Rabat şehrinden ey • 

lfılde yapılm~sına razı olmuş, bu top • 

Jantıya kendisinin başkanlık edeceğini 

de vadetmişti. Bunun üzerine genç nas
yonalistler, bu teklifi kabul etmiyerek 
top'antıyı geri bırakmak kararını ver -
miş, tam bu sıralarda İspanyol Fasmda 
Frankoistlerin yüksek komiseri olan 
General Orgaz da bunları Tetuan'a ge
lip bu toplantılarım orada yapmağa ça· 
ğırmıştı. 

Bu toplantı yapıldı. Fakat o sırada 
fransızlar Tetuan da bir fransız tebaa
sının idamına karşılık olmak üzere hu -
dudu kapattıklarından oraya ancak bir 
tek delege gidebilmiş, bunun üzerine 
toplantıdan bir netice çıkmadı. 

Bu sırada ''halk cephesi'' ne taraf -
t ar olmryan Bay Peyrouton da burada· 

·----YAZAN----
Visamiral 

Usbone 
Deyli telgraftan 

ki vazifesinden uzaklaştırılmış, onun ye
rine vaktiyle Mareşal Liyotey'le birlik
te çalışmış ve Fası iyice tanımış olan 
'General Nogues tayin olunmuştu. 

Şöhretini Tunusta yaymış olan Bay 
Peyrouton karakteri kuvvetli bir adam
dı; onun için kendisinin bu vazifede 
ancak bir kaç ay kaldıktan sonra uzak -
laşması hem sömürgeciler, hem de yer
liler tarafından esefle karşılandı. Yal
nız bu teessür, yerine bir askerin getiril
mesi dolayısiyle yatışmakta ve herk-.!s, 
bur<ıda eski Liyotey ananelerine yeni -
den donüleceği ümidini vermekte iclı. 

Ba ümidde yanılı,1adılar. Çünklı bu 
General, nutuklarında sık sık Liyotey
in atlım anmış ve Fasın birçok şehirle
rinde Mareşalrn ruhu gene onda tecelli 
etmeğe başladığına inandmı~tır. Fasta. 
hemen herkes bu ümiddedir. 

Dağıtılan gizli bir cemiyet: u mumi valinin kendi mcsuliyeti 
altında aldığı tedbirlerden birisi 

yerli gazetelerden birisine salahiyet 
vermesi, bunun üzerine dört tane arabca 
gazetenin intişara başlamasıdır. Hima
ye hükümeti aleyhinde cephe alını~ o
lan "genç faslılar., cemiyeti son zaman
larda büyük bir darbe yemiştir. 

Gene burada "Action Marocaine'' 
isimli bir cemiyet vardı ki faşistlik ga
yeleri güdmekte idi. Bu cemiyet, gene
ralin verdiği bir emirle son zamanlarda 
dağıtılmıştır. 

Bu cemiyet, azalarından yalnız du -

huliye almakla kalmıyor; aynı z:ıman -

da kendi prensipleri uğrunda canla baş

la çalışacakları hakkında kendilerine 

yemin de ettiriyordu. 

Fas müslümanlarının yalnız kendi 
sultanlanna bağh olmaları Hizım geldi
ği cihetle verilen bu yeminler meşru 

sayılmamıştır. Bu da bu gizli cemiyetin 
dağıtılması için gayet iyi bir zemin 
hazırlamıştır. Bunların gene gizliden 
gizliye toplantılar yapacakları, faali
yetlerine devam edecekleri şüphesiz -
dir. Fakat verilen son kararın da onlara 
büyük bir Jarbe olduğu muhakkaktır. 

Gönül!üler: H er ne kadar halkı arasıııda İstik-
lal iştemeğe doğru bir yöneliş 

varsa da •• ans:z resmi gö:ü(i bakımın
dan Fas, Tunustan çok daha sakin bir 
yerdir ve bur<..sı için telaşa dü:;.ınege ma
hal yoktur. Her tarafta tes1düf edil ·n 
köylülerin fransı.ı:lara karşı gösterdik
leri dostluk da bu görüşü teyid eder. 

İspanyada iç harb çıkınca burada 
biraz hazırlık yclptlmıs ve İspanyol Fa
sı hududuna, Franko kuvvetlerine p;Ö -

nüllülerin akıp gitmesine mani olmak 
üzere, birkaç yerli bölükten ibaret bir 
takviye kuvveti gönderilmiştir. İyi kay
naklardan öğrendiğime göre burada bü
yük kuvvetlerin biriktirildiği haberi 
doğru değildir. 

Aynı zamanda Fastaki askeri karar
gahları Fas şehrinde, Meknes ve Taza
da bulunmaktadır. Bu üç noktada hudu
da yakın ve muntazam yollarla oraya 
bağlıdır. Bundan dolayı eğer asker yığ
mak lüzumu hasıl olursa bunu kısa bir 
zaman içinde sağlam;ık mümkün olacak-
tır. 

Fakat İspanyol fasında askeri hare
ketlere girişmek icab ederse, o zaman 
Fransadan asker getirmek lazım gele -
cektir ki bugüne kadar bu türlü bir 
sevkiyat yapılmamıştır. 

İspanyadaki mücadele devam ettik
çe - ki fransrzlar bunun daha epi za -
man süreceği kanaatindedirler - bura
d.l ispanyol Fasında ilerlemek husu -
sunda hiç bir fikir beslenmiyecektir. 
Onun için bpanyol yüksek komiserinin 
korku ve telaşı, bana kalırsa, yersizdir. 

General Franko, İspanyada tamami 
le ınaglub da olsa, gene İspanyol fasın
da tutunabilir. Onun için tamamiyle 
sahibsiz kalmış ve kendi haline bırakıl
mış bir İspanyol fası manzaarsı görüle
ceği ihtimal dışında bulunmaktadrr. 

İş böyle olmayıp da ispanyollar Fa
sı tahliye de etseler, Fasta sultanın ve 
tebaalarının hamisi vaziyetinde bulu -
nan Fransa, İngiltereye danışmaksızın 
hiç bir ileri harekette bulunmıyacaktır. 
Bunu gayet sağlam ve güvenilir kay -
rıa!dardan aldığım malumata yaslana -
ıak söyliyebilirim_ 

1904 muahedesi: F ransanın buradaki himaye hakla-
rını tarif etmek üzere 8 nisan 

1904 de akdedilen muahedede yalnız 

Fransa ile Büyük Britanyanın imzalan 
bulunmaktadır. 

1906 senesinde Algeciras'ta akdedi· 

len muahedede ise birisi hariçte tezr.sil 

salahiyetini Fransaya bırakmış olan fas 
olmak üıere sekiz devletin imzası var
dı ki bunlardan Avusturya ile Alman -
ya büyük harb neticesinde bu hakların
~an vazgeçmişlerdir. İkinci muahede, 
birıncisini hükümden düşürmemiştir. 

Eğer bir ihtilaf çıkacak olursa o a
maıı. Fransa her devletten önce lngi'!te
reye danışacak, ondan sonra Amerika 
nın Portekizin ve tİalyanın reylerini 
sormak lazım gelecektir. 

Ortada karşılıklı'bir anlaşmazlrk ol
duğuna hükmt:tmek lazımdır. Fraııko • 
İspanyası Fransanın tasavvurların fan 
o kadar fazla şüphe etmektedir ki i§i 
Algeciras muahedesinde imzası bulu . 
nan devletlere başvurmağa kadar gö 
türmüşti.ir. 

Fasta ispanyollann haklarını tanı

yan ve orada hiç Lir türlü h:ırekete ni-

Güneş - Dil analiziyle 
1 - 5- 1937 

etüdlerden: 

Sin - (syn) ve omo 
( homo -) üzerine 

-
ııı 

(Başı 1. inci sayfada ) 
bir türlü,, manzaralarından biriyle ifa
de etmektedirler. 

Bu prensipal kökler en ziyade birin
ci saha, ıümul veya dinamizme unsur • 
tarını almakta ve ona göre mana deği -

Latince simi/is : (v. ğ) 
Germence simle . . " Grekçe ğomilos: 

" Grekçe omilos 
" 

Keltçe sa mail .. ,, 

Prensipal ''sim-, som, ğom-, om-'' kök
lerinin semantik kıymet manzaralarını 
gördük, bu kıymetlere şümul unsuru 
(extensif) ''v. l'' ya çokluk veya teşmil 
mağnasuu ilave eder; gerçek bir şeyin 
başkalarına benzer olduğunu söylemek, 
onların bir veya birkaç karıkterlerini o 
şeye de teşmil etmektir (latince siıni
lis'te olduğu gibi) ; grekçe ğomilos, o. 
milos "toplantı, kcılabalık" sözlerinde 
ise prensipal kökün varlık anlamına 

çokluk ilave olunmuştur. 
Germence simles ''bir dilzüye0 sim

le "bir defa", (evel zaman içinde) "bir 
defa,, sözlerin:ie şümul unsuru bu mağ
nanın tekerrür ve devam manzarasını 

ifade eder. Böylece şümul'ün: 1) çok -
luk, 2) uzamaklık, 3) bir vasfın teşmi
li, 4) tekerrür, 5) devam ... manzarala -
riyle tecelli edebildiğini tespit edebi -
liyoruz. 

Keltçe samail "suret,, sözünde görü
len "l'' ise bir şümul unsuru değildir; 

kelime samağ, dan ibaret dahi olsa var
lığın ''bir,, manzarası demek olan resim 
ve suretine delalet edebilirdi; eskimek, 
semantik yıpranmak dolayısiyle buna 
tümley (mütemmim) bir -iğ eki ilave 
olununca dissimilasyonla, bu son ekin 
-il olması fonetik icabıdır. Böylece, 
keltçe samail ''suret" sözünün etimolo

jik şeması 'u olur: 

Samail: (v.ğ) den (ğ-s) am + ağ + iğ 
Prensipal kökün başka unsurlarla 

genişletilmesinden ve tümley (mütem
mim) ekler almasından husule gelen 
başka sözlerin etimolojik analizi de ko
lay anlaşılır. Misal olarak sanskritçe 
sama "aynile, hep bir türlü,, farsça he
me "hep,, germence samt "bir düzüye,, 
eski saksonca sômi 14Şan, teferrüt" söz
lerinin etimolojik şemalarını görelim: 

Sama: 
Heme: 
Samt: 
Sômi: 

(1) 
(V. ğ) 

,, 
,, 
,, 

(2) (3) 
den (ğ-s) am + ağ 

(ğ-h) em + eğ 
(ğ-s) am + .t 
(ğ-s)oğm + iğ 

Hepsinde prensipal köklerin seman-

yeti olmıyan Fransa, sadece, orada vu
kua gelebilecek hadiseleri büyük bir dik· 
katle takib etmektedir. Tabii, italyanıa
rm ve alınanların oraya ayak atmaları
nı, kendisinin stratejik menfaatlerine 
ve sultan ile tebaalarına karşı giriştiği 
teahhüdlere uygun düşmiyeceği ;~in 

önliyecektir. 
Böyle bir hareket, şüphesiz, İngilte

renin de zararına olacaktır. 

Yazan: Ahmet Cevat EMRE 

şiklikleriyle yeni sözler yaratmaktadır. 
Bu ıemantiğin kaynağxnı ve budak

lanışını asıl türkçenin verdiği misaller 
meydana koyacaktır. 

'Gördüğümüz sözlerin bir kaç tipini 
şemaliyalım: 

den (s) im + il + iğ (is) 

,, + " + eğ 
(ğ)om + ,, + oğ (os) 
om + ,, + oğ (os) 
(s) am + ağ + iğ 

tik kıymeti varlığın "bir" le ifade olu
nabilen bir manzarasıdrr; (3) ağ • eğ • 
iğ unsuru isimlendirici rolündedir; ". t" 
unsuru varlığın devam manzarasına e
nerji vermektedir. 2) inci unsurun 
(oğm) şeklinde olması bir lehçe fone
tiği icabıdır. 

İşte Hindöröpeen dillerin verdiği 
bütün türevler 'Güneş - Dil prensipleri
ne mutabık türümler arzetmektedir. 
Türkçe lehçelerde bulduğumuz türevleıı 
ise araştırma konumuz olan söz grupu
nun fonetik ve semantik gcli§.irnini da
ha vazıh olarak gösterir ve türkçenin 
burada da ana dil rolünü yaptığım 

meydana kor. 
(Son kısmı yarınki sayımızda) 

[Dil KOşesı) 
« Hele şahsiyetinde az çok bir şöhret 

mevzubahs olan adama, imzasını velev 
en büyük madde için de olsa hor kul .. 
}anmamak gerektir. > 

- Açık Söz'den -

« En büyük madde için imzasını kul• 

lanmah, <imzasım hor kullanmak» 

ve bütün bunlar sarahatsrz ibareler ki 

bize birşey söylemiyor. 

* * ~' 
« Resimleriyle, bebekleriyle başbaşa 

bir çocuk aleminden içeri girebilsek, 
mutlaka yeni bir kutup keşfinden daha 

mühim bir kazancımız olurdu. > 

- Cumhuriyet'ten -

« Yeni bir kutup keşfi » ne demek" 

tir ? Dünyanın yalnız iki kutbu vardır. 

Bir üçüocüsüniin de bulunmasına im .. 

kan tasarlanamaz. «Kutuplarda yeni bir 

keşif » kastedilmek isteniyorsa bunu 

öyle söylemek gerekti. Bir de, bebekli, 

resimli bir çocuk alemine girmenin bu 

kadar ehemmiyetli bir hadise telakki 

edilişine şaşın ! 

* * ... 
« Eğer elimizdeki hakiki değeri olan 

bir sanat veya bilgi eseri ise bunu kül

tür baş üstüne çıkarır.> 

- Açık Söz'den -

:- Kültür burada acaba ne manada 
kuJ/anılmrş ki insana teşbih edilebili -
yor. Varlık kelimesi gibi, kültür keli· 
mesiniı1 de, son zamanlarda gelişigüzel, 
yerliyersiz, manalı manasız kullanıl .. 
maya ba:ıladığrnı müşahede ediyoruz. 

Tearika o. 20 kendisinin dünyada oldu~unu Leontes'iıı 
duymasını istemiyordu. Bu hal, Perdita bu
lununcaya kadar devam ettı. Kıraliçe, kıra
tın kendine yaptığı bütün haksızlıkları ç k
tan affetmişti; fakat zavailı yavrusuna kar ~ı 
gösterd ği merhametsizliği bir türli.i bağışh
yamıyordu. 

alay etmekten zevk alırdı. Olup biten her 
şeyden hoppa Beatrice'in bir eğlence mev -
zuu cıkarması muhakkaktı. 

B·u iki ·Bayanın hikayelerinin başladığı 
sıralarda orduda yüksek rütbe sahibi bir ta -
kım genç subaylar, yeni bit:ıp.iş olan bir 
harbta büyük kahramanlık gösterdikten son
ra memleketlerine dönerlerken Leonato'yu 
ziyaret etmek üzere Messina'ya uğramışlar
dı. Arragon prensi Don Perdo ile arkadaşı 
Floransa eşrafından Klaudio ve Padua eşra
fından nüktedan bir adam olan Beneclik 
bunların arasında idi. 

ti. Bu kadının iyi yetişmemiş bir kadın ol .. 
duğuna hükmetmiş, sonradan Messina da bu 
kadın tarafından alaya alınmadık bir kendi· 
si kaldığını hatırlamıştı. 

Yazanlar: Çeviren: 
Mary ve Charles Lamb Nurettin ARTAM 

Kıs masalı , 
aa en mesud bir dakikaya rastgelmişti. 

Bu büyük sevince katılan Poliksenes, 
Leontes'i kendisine karşı gösterdiği hak~ız 
kıskançlıklardan dolayı af etti ve her ikisi 
de ilk çocukluk .zamanlarının hararetiyle .> e
niden dost oldular. 

Heykelin kolunu Leontes'in boynuna 
aolamasına ve kocasiyle kızı icin dua etme
sine hayret etmeyiniz! hiç hay;et etmeyiniz! 
çünkü bu heykel Hermione'un yaşayan, can
lı krraliçenin ta kendisinden başka bir §ey 
değildi. 

Paulina, kıraliçenin hayatını kurtarabil -
mek için biricik çare olduğunu düşündüğü 
icin kırala Henrione'un öldüğünü söylerRen 
~ "'lan söylemişti. O za nrınclan beri, Hermi
Gn;!, ;,.i l·,.,lHi Pa11lin~ ile hir arada oturuyor, 

Artık Poliksenes'in oğlu ile Perdita'mn 
evlenmesine itiraz etmesi korkusu da kal -
rnamı~tr .Çün {Ü bu kız, m- sandığı gibi bir 
çoban kızı değil, Sicilya tahtının varisi idi. 

Faziletli Hermione'un uzun süren sabrı
nın böylece mü'l-'afatlanmış oldıı:'i"ımu görü -
yornz. 

Bu yüksek Bayan. kocası Leontes ve kızı 
Perdita ile uzun yıllar, annelerin ve braliçe
lerin en bahtiyarı olar--1<, yasadı. 

Bo§U başuna yaygara 
Messina sarayında Hero ve Beatrice is

minde iki bay~n otumrdu. Bunlardan Rero, 
Messina valis1 Leonato'nun kızı, Beatrice de 
yeğeni idi. 

Beat::-ice canlı bir kızdı ve g-ayet cı.ğırbas.
lı ve asker vürüvüşfo olan ku:··ni Hero ile 

Bu yabancılar, bundah önce de Messina'
da bulunmu<>lardı. Onun için ınisafirseven 
vali, bunları kendi kızı ile yeğenine eski ta
n dıkları diye takdim etmişti. 

Benedik, odaya g;irer girmez Leonato ve 
prensle canlı bir konuşmaya girişmişti. Hiç 
lıir lakırdının dışında kalmayı arzu etmiyen 
Beatrice, adamın sözünü kesti ve dedi ki: 

- Hala konuşmağa devam etmenize şa
f y!:)rum Bay Benedik, kimsenin sözünüze 
l u ~'. verdiği yok. 

E ·ıedik de Beatri~e'in kafasında olmak
la beraber bu sözler hiç de hoşuna gitmemiş-

Bundan önce buluşup karşılaşmamış oı .. 
makla beraber, ikisi de biribirini bilirlerdiı 
ikisi de dokunaklı sözler söylemekten, kar • 
şılarmdakilere takılmaktan hoşlanırlardı. 

Onun için sözünün yarı yerde hiç kimse
nin kendisini dinlemediği söylenmek sure -
tiyle kesildiğini gören ve bundan memnun 
kalmıyan Benedik, istifini bozmıyarak ve 
sanki Beatrice'in orada bulunduğunu yeni 
farketmiş gibi davranarak: 

- Vay Bayan, siz bala yaşıyor musu .. 
nuz? diye sordu. Bu suretle ikisinin arasında 
bir lakırdı muharebesi başlamı§ oluyordu. 
Beatrice karşısındakinin muharebede bir ta .. 
kım kahramanlıklar gösterdiğini bildiği hal .. 
de bilmez görünerek onun muharebede bü .. 
tün öldürdüklerini yiyebileceğini söylüyor, 
sonra prensin bu Iakırchlara alaka gösterdi ... 
ğini görerek Eenedik'e "prensin soytarısı" 
adım veriyordu. 
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Memleketten 
kısa haberler 

Çocuk terbiyesi 
Düşünüşler 

Arkadaşımız gençlik meselesi ve gençlerin 
yetiştirilmesi hakkında Kemalist rejimin 

·· ·· ·· ·· anlattı goruşunu 

betinde ve eski kız lisesi binası arkasın
da inşası tekarrür eden büyük tütün de
posunun planları Nafıa bakanlığmca 

tasdi kediJmiştir. 
İnhisarlar umum müdürlüğünden İz

rnirdcki alakadarlara telefonla verilen 
bir haberde yakında mimarlar şehrimize 
gelecek ve 500 bin li,raya çıkacak olan 
büyük ve modern binanın inşasına baş
lanacaktır. 

• :· ~ocuk haf~~t,, alaka ve dikkatL Çocuğun maddi ve manevi mezi-
mızı, hır bafta muddetle de olsa, hususi IJ'Ct ve kusurlarında irsiyetin roı·· · k~ 
b' h . u ın at 
ır e em.ıyetle çocuk üzerinde topla. edilemez olmakla beraber, doğuştan a-

~ak ve.hır çocuk meselesi mevcud oldu_ lman uzvi ve zihni istidadlar üze_ 
g~nu bıze hatırlatmak gibi çok .yerinde rinde muhit ve göreneğin pek büyük 
b~~ maksatla kurulmuş faydalı bir usuL bir rolü olduğunu da hatırdan asla çıkar,. 
dur. mamak lazım gelir. 

Matbuat Umum Müdürlüğü 
BCl§müşaviri, arkadCJ§tmız Burhan 
Belge, nisanın 12 inci günü Kahi
rede Mısır kadınlar birliğinde bir 
konferans vererek "Gençlik me•e
lesi ve gençlerin yetiştirilmeıi,, 
mevzuu ha,'l' ında Kamali•t reji
min görii§ünü anlatmıştır. Bu ala
ka verici konleranBın bQ§lıca par
çalarını okuyucularımıza •unuyo-

tahakkuk ettirilmiş bulunduğunu söy • 
lemiş ve Kemalist vatan hakkında de -

miştir ki: 
" - Kemalizmin vatanı Anadolu -

dur. Bilirsiniz ki Anadolu daha eski a
sırlarda şimal, cenup, şark ve garb mil
letleri arasında bir köprü vazifesini 
görmüştür. Biz bu köprüde modem şe· 
rait dahilinde yeni bir vatan ve yeni bir 
millet kurduk. Burası bir fikir merke
zi, ilim ve irfan nurunun bir kaynağı o
lacaktır. işte Kemalist gençliğin akide
si budur. Ve fiiJlerini bunun tahakkuk 
ve icrasına vakfetmiştir . ., 

Bina bir çok işçi salonlarını, depo 
kısımlarım, işçi kadınların çocukları için 
muntazam bir kreşi, ıuhhi yemek salon
larını ve duş mahallen i1e istirahat yer
lerini muhtevi olacaktır. 

lzmirde Aero kulüb: - İzmir Kül
türparkta türk hava kurumu tarafmda.1 
yapılması tekarrilr eden (Aero) kulüb 
binasının planlan türk hava kurumu baş · 

kanlığı tarafından tasdik edilerek iade 
olunmuştur. Tasdik edilen plana göre 
bina para~üt kulesi yanında inşa edile
cek, altı atelye, üzeri müteaddid salon
ları soyunma ve istirahat mahallerini, 
lokanta ve büfe kısımlarını muhtevi ola
caktır. Kulüb binasının kalörifer tesisatı 
da dahil olmak üzere yirmi bin liraya çı
kacağı tahmin edilmektedir. 

. Fakat hiç şüphesiz .ki çocuk, yalnız Çocuğun, sihatı ve ahlakı ile uğ. 
b:r ~.~~a meş~ul o~~a kendisine kar- raş.mak için vakit bulamryan, daha doğ· 
ş .. butun ~azıfelerımızı yapmış ve bil. rusu aramıyan ve hatta böyle bir şe-
t~n m:.su~ıyetlerimizden sıyrdmış ola. yin lüzumuna da kani olmıyarak onu 
bılecegımız bir 1™:v d -il· d" . . ' ~ zu eg ır. tabıatm elıne terkeden ana baba, her 
. Çocu~a kar~ı, .ferd veya cemiyet ha. şeye insan elinin karışmış olduğu me-

h~ldle .. va~ıfeler.ımız, doğrudan doğruya deni bir cemiyette tabiate güvenilmL 
mı etımıze ve ınsanhg-a ka "kl d. -· . . _. . b' . . rşı yu en ı. yecegını ve kendı başına terkedilen ço-
gımız ır mesulıyetın ifade ·d · _ . 

. . . sı ır. cugun, el yordamıyle ar~trrmalarında 
Çocuk, mılletın ıstikbalid · v b .• . . . . 1 

· t.kb 
1 

h ır. e u tabu meyıllerının onu ekserıya fena 
ıs ı a , onu azırlamak idn ha · · .. .. · - · · · ruz: 

H ~tip, gençliğin inkılapçı bir ruh 
ıle yaşaması, inkılabın korunma

sına ve verimleştirilmesine nefsini tah
sis edecek bir seciyeye malik olarak ye
tiştirilmesi kati lüzumuna işaret eyle • 
dikten sonra bu gaye uğruna birçok 
memleketlerde tatbik edilen muhtelif 
usullerden doğan ihtilafları önlemek ü
zere Kemalizmin bu yolda sarfettiği 

gayreti ve dikkati kaydetmiş ve Atatür
ke sorulan ''biz hangi kavme benzeriz,, 
sualine Büyük Önder tarafından veri -
len "biz bize benzeriz., sözünü yadeyle
nıiştir. 

Burhan Belge, dnha sonra Kemaliz
ınin bazıları tarafından izah edildiği 
veçhile şarkın ve şark milletlerinin garp 
prensiplerini benimsemesi demek ol-
mad1ğın1, ~ark ve garp milletleri vasıf -
lannm hiçbir manayı haiz olmadığını, 
coğrafi noktai nazardan Türkiyeye Av
rupanın şarkında olması vesile ittihaz 
edilerek şark denildiği halde Çinin gar· 
binde olmasından dolayı garp veya İran 
lle Arabistanın şimalinde olmasından 
dolayı şimali vasfı verilmediğini şarka 

"şark,, sıfatını verenlerin coğrafi mak
sadlarla değil, tamamiyle ba~ka sebeb -
ler!e bunu yapmakta olduklarını, insa -
niyet tarihi gözden geçirilince şark -
garp taksiminin manasızlğmm tama
men meydana çıktığını söyliyerek de -
mşitir ki: ,._ tnsaniyet hilkat bakı -
mından tam bir vahdet idi. Gerek tanı
lan tarihte gerekse hayat ve asarında bu 
vahdet daima görülmüştür. Hayatı .ha· 
~şından sonuna kadar bir gözden geçıre · 

cek olursak, sırlar içinde bir sır ve 1~
gaz.ler içinde bir Jugaz bulunduğu net.ı
cesıne varırız. Fakat sır ve lugaz de bır-
dir. Gerek coğrafya ve etnoğrafya ilim

lerinden gerekse cins ve neseb cetvel -

leriyle din ve mezhep grafiklerinden 

anladığımıza göre, bu vahdeti kısımla-

ta ayırmak gayet güçtür. 
İşte Kemalizm her şeyden evel bu 

vahdeti temin ve müdafaa eden bir ha
rekettir. Binaenaleyh Kemalist rejim 
garplı, avrupalı amerikalı diye bir şey 
aramaz, doğrudan doğruya türklerin; 
asri medeniyeti temsil eden ve onun en 
iyi tezahürleri ile en kuvvetli şekille -
rini tebarüz ettiren muasır bir millet 

olmasına gayret sarfeder.,. 

H atip asrımıza kadar terbiyenin al
dığı muhtelif şekillerden bahse -

derek liberalizmin, eski devletlerde ıs
tıfaya ve yüksek bir gençliğin yetişme
sine yardım ettiği halde yeni devir men 
Jeketlerinde anarşiye ve orada inkısama 
yol açtığını işaretlemiş ve Kemalizmin 
vasat bir şekli seçmiş olduğunu anlat
mış ve bunu şöyle bir ifade ile izah et -

miştir: 
"- Gençlik ham bir maddeye ben -

zer. Onun tabiata uygun vesileler te -

min ederek hasletlerini inkişaf ettir
mek gerektir. Taş yontması tahtayı iş· 
}emeğe benzemez, demirle a~l~ın- aynı 
hassa ve meziyete malik degıldır. İşte 
bunun gibi türk gençliğine şahsiyetini 
vermek ve onu bilgisi ve fikir hürriye

ti içinde istikrarlandırmak i~.:.b ~d~r.,: 
Hatip, daha sonra Kemalızmın ıttı

haz edeceği düstura sözü naklederek 

demi~tir ki: 

B u düstur ancak türk milletinin is
tiklalidir. Ve bu istiklal siyaset

te, iktisadda, ticarette, ilimde, dilde, 
tarihte türk milletinin şerefini muha -
faza edecek ve yükseltecek fiillerdedir, 

"Evet Kemalizm, şimdi gençliğine 

bu istiklal akidesini vermektedir. Ve 
bu suretle yeni vatanın kuvvetlendiril
mesi ve yeni milletin kurulması ta • 
hakkuk edecektir.,. 

"Kemalizm gayesi olan inşa ve istik

lale varmak için lazım gelen içtihad ve 

tefekkür kapısını hiç bir zaman kapat -

madı. Ve bu kapı vatanın tealisi esas 

olmak şartiyle daima her türlü müna -
kaşalar ve mukarrerat ittihazına açıktır. 
İşte bu, Kemalizme has olan bir vasıf-

tır.,, 

Burhan Belge, bu konferansı arap -

ça olarak söylemiştir. Şamda çıkan ''Bey-
,, e ''El Nehar,, gazeteleri, Bur -rut v -

han Belgenin verdiği bu konferansı 
nakletmektedirler. 

B. Fonder Porten'in tetkikleri 
İşittiğimize göre, K:yseriye .. gid.i~ 

len Ekonomi bakanlıgı baş muşavırı 
~~ Fonder Porten iplik işleri üzerinde 
tetkikler yapmak üzere bugünlerde İs-

b 1 İzmir Adana, Mersin, Tarsus 
tan u, • 

havalidne gidecektir. Bakanlık sa-

İnşaata pek yakında başlanacak ve 
fuvar zamanına kadar ikmal olunacaktır. 

Bursada türkkuşu çalışmaları: -
Bursada Atatürk stadyomunda türkku
şuna yeni yazılan uçucu üyelere ders ve
ri1me töreni yapıldıktan sonra planörler 
tayyare meydanına nakledilmişti. Şim
di çalışmalara ziraat mektebi yanındaki 
tayyare meydanmda devam edilmekte
dir. Gençler planörle ~ıçramalar yapmı

ya başlamışlardır. Yeni üyelerin çalr~
malarmx Tayyare müfettişi B. Cavidle 
türkkuşu Bursa şubesi reisi emekli ge
neral Talat tayyare meydanında takibet
mektedirler. Bu sene geçen seneden da
ha iyi netice alınacağı tahmin edilmekte
dir. 

Herman Kolt Konyada: - Me~hur lek
tür B. Herrnan Kolt eşiyle beraber ötey 
gün Konyaya gelmiş ve kız öğretmen o
kulunda, askeri sinemada, lisede konfe
ranslar Jermiştir. 

Herman Kolt Almanyanın Stutgrad 

şehrinde doğmuş, tansilini Almanyada 
ikmal ettikten sonra Fenlandiya'ya geç
miş ve hayatını lektörJükJe kazanmı.ş bir 
mütefekkirdir. Alman turing kulübüne 
giren Herman Kolt otomobiliyle yanın 
da eşi olduğu halde devrialem yapma'c-
ta, uğradığı yerlerde konferanslar ver· 
mektedir. Kendisi güzel türkçe konuştu
ğu gibi ana dilinden başka 1 O lisan da 
bilmektedir. 

Bursada ıu işleri: - Nafıa vekaleti
nin Bursa ovasında yaptırdığı ıslah ame
liyesinin son kısımlan da bitirilmek Ü· 

zere bulunuyor. Son aylarda bir müte 
ahhide ihale edilmiş olan yarım milyon 
liralık geri kalan inşaat için Gölbaşında 
ve Mihraplı köprü civarında faaliyet de
vam ediyor. Nafıa bakanlığı, Bursa ova
sının ıshi.hı ameliyatı cümlesinden olarak 
bazı yeni projelerin yapılmasını; bu a
rada dağdan akan dere yataklarında ıs· 
lahat yapılmasını kabul etmiş olduğu 
anlaşılmıştır. 

- k :s reaya_ ıstıkametlere surukleyebılecegını bıl-
cagrmız eme ve göstereceğimiz itL l'd' 1 

·ı ·· 'b me ı ır er. na ı e mutenası olacaktır. 
Yüzlerce çocuğu ölümden kurtaran 

Demografik hususi vaziyetimiz, bi
ze, millet halinde, kabil olduğu kadar 
süratle çoğalmayı ve üremeyi emretmek
tedir. Ancak, kabil olduğu kadar fazla 
çocuk yetiştirmekle, her ferdin vazife. 
si sona ermiş olacağını sanmak da en bil
yük hata olur. Her şeyden önce, yetiş. 
tirilen çocukların maddeten ve manen 
yaşamaya müı;tait ve layık insanlar ol
mast lazımdır ki, bu b.usus her halde, 
çocuğu dünyaya getirmekten çok daha 
güç ve zahmetli bir iştir. 

Ankara Radyosunda 
polonyalr bir artist 

bu akşam konser verecek 
Bir kaç günden beri şehrimizde bu

lunmakta olan Varşova operası artistle. 
rinden Mezzo - Soprano Bayan Ha1ina. 
leskar Ankara halkına bir cemile olmak 
üzere bu akşam Ankara radyosunda bir 
konser verecektir. Kendisine piyanoda 
B. Marscl By refakat edecektir. 

Kanserin programı şudur: 

1 - Saint - Saens "Samson et Dali
la,, operasından ''Mon Coeur) Sovre a 
ta voix., 

se,, 
2 - Moniuczko 'Air de la Comtes-

3 - Chopin ,,Mazurka,, 

4 - Friedman "Le vol de la chanson 
S - Karlowicz "Deception,. 

Konser yarın 
Halkevi Başkanlığından: 1. mayıs 

bayram olmak münasebetiyle Cumhur 

Başkanlığı Filarmonik orkestrası tara-

fmdan evimiz salonunda vereceği kon· 
ser 2-5-1937 pazar günü akşamı saat 
2Q.30 da verilecektir. 

bir hekim, veya olgun ve faydalı birer 
insan olarak yetiştiren bir öğretmen, 
hiç şüphesiz ki, cemiyete beş on tane 
zararlı yurddaş yetiştirmiş olan bir a
na ve babaya nazaran, milli nüfus siya
setine çok daha kıymetli bir hizmette 
bulunmuşlardır. 

Çocuk üzerinde ısrarla dururken 
meselenin biraz da ana baba ve öğrerıx:en. 
terbiyesi olduğunu da hatırlamak fay. 
dasız olmaz. 

YAŞAR NABİ 

İzmitte şap hastalrğiyle 
savaş 

İzmit, 30 (A.A.) - Vilayetimiz hay

vanatmda çıkan şap hastalığı baytar 

mücadele reisliğince alınan sıkı tedbir
ler sayesinde tamamen söndürülmüş

tür. Bu itibarla iki gündenberi şaplı 

m:ntakalardaki kordonlac kaldırılmış ve 

bir müddettenberi kapalı bulundurulan 

hayvan pazarları açılmış 

dır. 

bulunmakta-

Buo-ünkü 
~ koferaııs 

Ankara halkevi Müze ve Sergi §Ü~ 

besinin tartib ettiği seri konferanslar~ 

dan 9 uncusu bugün saat 17,30 da verile~ 

cektir. 

Konferansı Ankara Tarih, Dil, Coğ 

rafya Fakültesi profesörlerinde,'\ Baıy 

Raşoni verecektir. 

Mevzuu: Macar Arkeolojisinde Hu11. 
lar, Avarlar, macarlardır. 

Dil-Tarih fakültesinde imtihanlar 
Dil, tarih - coğrafya fakültesinde 

dersler 29 mayısta kesilecek ve imti
hanlar 7 haziranda başlıyacaktrr. 

Bir ya·ngmın sebebi 
İstanbul, 30 (Telefonla) - Geçen 

akşam Mısır çarşısı karşısında çıkan 

yangından suçlu olarak Adil, Hasan 
Sabri ve İhsan adında üç kişi tevkif edil· 
diler. 

Hukuk fakültesi imtihanlarının 25 
mayısta başlaması kararlaştırılmıştır. 

Ankaradan mühendis B. Saib gel
miştir. Diğer mühendisler arasında da 
değişiklik vardır. Bazıları başka su mın

takalarma tayin edilmişlerdir. 

Çemberli taşın tamiri 
İstanbul, 30 (Telefonla) - Çemberli 

taşın tamiri ve etrafının imarı için bir 
proje hazırlanmaktadır. 

Van tersanesi Hatip bir milletin olgunlaşması için 

ilk şartın istikliili olduğunu ve Kema • 
lizmin, bu istiklal hareketi demek ol -
duğunu, bu istiklalin vatan hududu da
hilinde yalnız sıyasal değil aynı zaman
da ticar1, sınai medeni ve fikri surette 

ve · · k d' · 1 . .. fetişlerinden hırı en ısıy e 
nayı mu • 
beraber bulunacaktır. 

Su işleri idaresinde bazı degişiklikler 
yapılmaktadır. Bu cümleden olarak 
Bursa su iş1eri müdlirü B. Kadri Mani
saya tayin edilmiştir. Bursa kadrosuna 

Mühendis Saib Samsuna; mühen
dis Zeki Aydına tayin edilmişlerdir 

İstanbul, 30 (Telefonla) - Havuz
lar ve fabrikalar müdürü B. Cemil, tet
kikler yapmak üzere Van tersanesine 
gitti. 

Eugenıe 
Grandet 

Yazan· H onore de Balzac 
Türkç~ye çeviren: Nasuhi B~ydar 

sanki tamamiyle sözlü ve inanılmaz hır ~a
hiyet arzeder. Fakat, bu hal, fevri kara~ ~
rımızı bir nevi psikoloçya ışığı ile aydın: -
mamak suretiyle bunları zaruri kılmış ~-

, ekten ı-lunan esrarlı sebebleri izah etmem 
leri gelmemekte midir? . . 

Muhtemeldir ki Eugeni'nin derin ı?tı~~ı 
en ince tellerine varıncaya kadar tahhl·t ~ -
mek lazım gelirdi zira - bazı müstehzı e~ı~ 
iddia edebilecekle~i gibi - bir çeşi~ _hasta~ 
şeklini aldı ve bütün varlığını tesırı altm a 
bıraktı. Birçok kimseler, manevi hususlarda, 
bir vakıayı diğer vakıaya gizlice ra~t.e?,en 
bağların, düğümlerin, eklerin kuvv~tı.n~ ol ... ; 
Çecek yerde bu vakıalann neticelerını ınka 
etmekten zevk alırlar. 

tmdi, Eugenie'niıı mazısi, insan mi.zacı~ı 
müşahede altında bulunduranlara, onun du· 
üncesizliğindeki saffeti, ruhunun hal~can : f arındaki aniliği anlatan ~i~ ve.sik~ hız~~tı 

görmek icab eder. Bunun ıçındır kı Eug~nıe, 

0 günkü hadiselerin tesiri altın.da k.al.dıgı:1.: 
dan ve kalbinde iniltilerinin akıslennı ha a 
işitmekte olduğunu san~ığından dolayı ye : 
ğenini dinlemek üzere bırkaç kere uyandı• 
bazan onu ıztırabtan harab olmuş,, b.azaı:ı: ~a 
açlıktan ölmek üzere bulunmuş gıbı goru
yordu. Saba~a. k~rşı, korkunç bir haykırışı, 
sarih olarak ışıttı. 

Hemen kalktı, giyindi ve kapısını açık 
bırakmış olan yeğeninin odasına, alaca k~ -
ranlıkta koştu. Mum şamdanda yanıp bıt
mişti. Tabiata mağlfıb olan Charles, sırtmd.a 
elbiseleriyle, başını karyola.ya darayarak bır 
koltukta uyuyakalmıştı. Mıdel.~n ~ ol~~ 
insanlar nasıl rüya görürlerse oyle ruya go-

rüyordu. . - A d 
Eu<Tenie istediği gibı agladı. .cı ~n 

menne~leşmiş bu taze ve güz~l çeh~eyı, agk ~ 
lamaktan şişmiş ve uyku halınde bıle .~an ~ 
hala yaş dökmekte bulunmuş olan. g~zl~n 
hayran hayran seyretti. Charles, hıslenn ış-

tiraki sayesinde Eugenie'nin orada bulundu
ğunu anladı, gözlerini açtı ve onu müteessir 
gördü. 

Muhakkak ki ne saatin kaç olduğundan 
ve ne de nerede bulunduğundan habersiz: 

- Affedersiniz, yeğenim, dedi. 
- Yeğenim, burada sizi işiten gönüller 

var, VP. biz, bır şeye ihtiyacınız bulunduğunu 
sandık. Yatmalısınız. Böyle kendinizi yoru
yorsunuz. 

- Hakkınız var. 
- Öyle ise Allahaısmar:ladrk. 
Eugenie yeğeninin yanına gitmiş oldu -

ğundan dolayı mahcup ve mesud, kaçtı. Yal
nız masum olanlar böyle şeylere cüret eder
ler. Yeğ eninin yanında hiç bir sarsıntı his -
setmemiş olan Eugenie, odasına girince, a • 
yakta zor durabildi. Onun cahilane havatı 
birden bire nihayet buldu, muhakemeye baş
ladı ve kendi kendini ayıbladı: "Kim bilir 
hakkımda neler düşünecek? Onu sevdiğimi 
zannedecek.,, 

Elbette bu, onun, hakkında en ziyade dü
şünmesini istediği şeylerdi. Saf ~kın kendi
ne mahsus sağduyusu vardır ve o, aşkın aşkı 
tevlid ettiğini bilmektedir. 

Kendi kendine yetişmiş bir kız için, ha -
bersizce bir delikanlının odasına girmek, ne 
mühim hadise idi! 

Bir saat sonra, Eugenie, anasınm odasına 
gitti, her zamanki gibi onu giydirdi. İkisi de 
gelip pençerenin önündeki yerlerine oturdu
lar ve, insan bir kavgaya veya bir cezaya in
tizar ettiği zaman yüreğini buz gibi sağ utan 
veya ateş gibi yakan, sıkan veya f erahlan _ 
dıran huzursuzluk içinde, Grandet'i bekledi
ler. Bu öyle tabii bir duygudur ki mesela 
hayvanlar, dikkatsizlikle yaralandıkları za -
man hiç seslerini çıkarmadıkları halde sa
hibleri tarafından cezaen bir taraflarına vu -
rulunca bağırırlar. Grandet aşağı indi, fakat 
kansı ile .. ka~ıdsız ~ir .~avır takı~1arak konuş
tu, kıznı optu, ve hır gun evvelkı tehdidlcrini 
hatırlamaz görünerek sofra başına gecti. 

- Yeğenim ne halde? Bizi hiç rahatsız 
etmiyor, değil mi? 

N anon cevab verdi: 
-Uyuyor. 
Grandet, küstah bir eda ile: 
- Daha iyi ya, ispermeçet mumuna ih -

tıyacr yoktur. 
(Sonu var) 
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Mimarın rolü bir orkestra 
şefinin rolüne çok benzer 
Yazan : Doktor E. Egli ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· ! ! 

• • • • i ! M imann rolü, orkestra şefinin ro
lü ile kıyaslanmıştır. Bu muka

yese, birçokları gibi aksamakla beraber 
doğrudur. Bu mukayesede, yapı orkes -
trasmın, mimarın idaresi altında müş -
terek bir eserde birleşmiş olan muhte -
lif işçilerden teşkil edilmiş olduğu kay
dedilmektedir. 

Bu orkestrada, hepsi de bir plana göre 
elbirliğiyle çalışan ve bu planın mu -
vaffak olmasında payları olan dıvarcı
lar, alçıcılar, taşçdar, demirciler, ma
rangozlar, çatı kaplıyanlar, doğramacı· 
lar, ressamlar, tesisciler, makinistler, 
daha bir sürü işçiler vardır. Orkestra -
nm iyi olması neye bağlıdır? Bu orkes
tranın iyiliği müzisyen'in kendi müzik 
aletine hakim olduğu tekniğe şefin or
kestraya sunduğu "esere kendini ver -
mek ruhuna,, gördüğü ve duyduğu sa -
nat eserinin vuzuhuna ve nihayet şef 
tarafından vaki olacak ikazları her mü· 
zisyenin kavrayış kabiliyetine bağlıdır. 
Bu düşünüş şeklinden ne kadar uzak ol
duğumuzu anlıyabilmekliğimiz için, bu 
biçimde olan mükemmel bir orkestra -
yı gözümüzün önüne getirmekliğimiz 

kafidir. 

~ ek az olan istisnalar bir tarafa 
m-' lıxrakrlacak olursa, yapıcılıkta 

c< lışan işçiliğe bir göz atış bile bize 
her birindeki teknik eksikliği göste· 
rebilir. Maalesef işçi kalitesi, çok dü • 
şüktür. Bu kalite, yalnız maddenin ü -
;.erinde oynayıp işlemek değil, aynı za
manda bir ruh meselesidir. İşçi kalitesi, 
kollektif bir faaliyette paranın hatırı 

için olduğu kadar iş için de ne dere;e 
çalışıldığını gösteren bir ölçüdür. Fa -
kat maalesef, maddenin işlenme keyfi
yeti, iste r takdir edilsin isterse edilme
sin. kayıdsız ve şartsız olarak en mü • 
kemmel bir. iş çıkarmak hususundaki 
enerji ve istek kadar eksiktir. 

Halbuki, iyi metodlarla nareket edi
lip öğrenildiği takdirde, talebeye tek -
nik kudreti vermek, mükemmel iş çı • 
karmak isteğini vermekten daha çok ko
laydır. Türk sanat mekteblerinde ya • 
pılan işler ve taıebeye çah~mak fazile
tini veren ruh ne kadar takdir edı se 
azdır. Ancak, umumi hayata atılır atıl
maz, bir cok hallerde, onun en mükem· 
mel i~ çıkarmak istediği uçup gitmekte 
ve rekabet edebilmek için kendini iş- -
!iğin aşağı seviyesine uydurmaktaaır. 

Ü"11e bıındıı, en mi;'?""llmele de"il dı> en 
ucuza iş vermek meselesi tesirini gös· 
termektc, rolunı oynamaktadır. Hususi: 
m ıhiyette olan iş vermelerde de, diğe -
rinin fiatını krrmak maksadiyle ur:Lı za 
sapılmakta ve iyi bir iş yapm=>.sı için 
üstünkörü iş yanan bir sürü insandan 
daha çok para alması Jaıımgeldiği hiç 
düşünülmemektedir. Fakat bu usul ka -
liteyi öldürmekte, buna mukabil üstün
körü işi yaşatmaktadır. 

H asılı, yapı orkestrasmd~k~lcr_in_ ek
seriyetini, zanaatlarına ıyı hak m 

olmıyan ve kendilerinde mükemmel iş 

yapmak isteği pek az olan kimseler teş
kil etmektedir. 

Pek eski olmıyan devirlere gelince· 
ye kadar vaziyet hiç de böyle değildi. 
Eski yapıların kuruluşlarına ve bu ya
pıların dıvar dolablarına, pençereleri -
ne, tavanlarına, parmaklıklarna, dıvar 

isçiliğine, maden kısımlarına, döşeme • 
lerine yahud merdivenlerine baktığı • 
mız zaman, seviyesi bugünkünden çok 
yüksek ve hayrete değer derecede bir 
kalite işi meydana getirmiş olan bir iş • 
çilik karşımıza çıkmaktadır. 

Ancak, işçiliğin mükemmel olması, 
yapı malzemesinin mükemmel olmasına 
b., 4lıdır. Tuğlalar, Ankarada görmeğe 
al..,.· " ımız biçimde bir manzara arze-

derse, tuğla ile işlenen bir dıvarın 

muntazam yapdmasına imkan var mı -
dır? Aynı düşünce kereste ve diğer ya. 
pı malzemesi hakkında da variddir. 

Aşağı değerde malzeme ve işçilik 
mimarın elinden mükemmel bir şey 

yapmak imkanını almaktadır. Bir or -
kestra şefi de ucuz ve mükemmel olmı
yan aletler kullanan ve aynı zamanda 
teknik bakımdan da mükemmel olım -
yan müzisyenlerden mürekkeb bir or -
kestra ile, çalman eserde ahenk ve mü· 
kemmel bir ifade temin edemez. 

K urtancı ve Büyük Önderin giriş
tiği esere kendini vermek üJküsii 

genç nesilde ruh ve canlılığı yarat. 
makta, ihmal edilmiş olan şeylerin ku
ruluşunu hızlaştmnakta, başlanıp yarı

da bırakılmış. olan işleri tamamlamak -
tadır. Yapıcılık da bu esaretin bir parça. 
sı değil midir? Nasıl olur da, bu ülkü 
genel kalkınmanın her sahasında ken -

disini göstermez? 
Bizim temiz bir işçiliğe ihtiyacımız 

vardır. Bu işçilik mükemmel işi mey -
( Arkasr 7. inci sayfada) 

! iyi işçiliğe dayanmayan bir ya- t 

! pı sanatının hiç kıymeti yoktur. : 
ı Böyle bir yapı sanatında tecrübe- 1 
i ler muvaffakiyetsizlikler can sıkı- i 
i cı olduğu kadar kötü de olan ba- 1 

! yağılık arasında sallanıp durmak- ! 
! tadır. : 
ı Sinan'ın devrinde işçilik fev- ! 
i kalade yükseldi. /Ju, yapı sanatı ! 
! aleminde bu büyük adamın eser- ! 
t lerindeki karakteristik noktalar- ! 
! dan birini teşkil eder. i 
• • i • • f 
• • • • ~9" ................................. ., ......... ~·--

Azab kapısındaki güzel anıtlarımrzdan biri olan çeşme harabe halindt1 

Anıtların bakımı 

Eski eserleri 
n ı o umalı? 

Yazan: 
9F evarüs ettiği güzel camileri ve 

U hususiyle bunların arasında bir 
daha yerine konmasına imkan olmıyan 
sanat eserlerini mahiv ve harab olmak • 
tan kurtarmak maksadiyle Evkaf 'Genel 
Direktörlüğünün takdire deger gayret
leri, Kültür Bakanlığının, mevcud sa -
nat değerlerini tesbit ve bir türk sanat 
topografisi halinde tanzim hususunda -
ki gayeleriyle aynı yolda yürümekte -
dir. 

Dr. Eyli 
fesiyle vazifelendirildiği zaman, bu sö
minar tarafından aşağı yukarı beş yd 
içinde ölçülüp tesbit edilmiş olan bit • 
çok hususi yapıların bugünkü günde bil· 
yük bir kısmının ortadan kalkmış ve 
büsbütün mahvolacaklarını aklına bile 
getirmemişti. 

İster bilerek, ister bilmiyerek olsun, 
her halde imhanın temposu, muhafaza 
ve tamir etmenin temposundan çok da
ha hızlıdır. Bu husus matematik bir 
tarzda izah edilecek olursa, bir yıl için
de tamir ve yeniden inşa edilenler, kay
bolup gidenlerin yekununa yetişeme .. 
mektedirler. 

Azab kapısrndaki çeşme tamir edildikten sıonra 

Anıt bakımı ile sanat topografisi, 
bugün esas itibariyle, anıt bakımı Ev -
kaf Genel Direktörlüğünce, sanat to -
pografisinin ilmi mahiyeti haiz olan iş
leri de Kültür Bakanlığı tarafından ya
pılmak üzere bu iki idare arasında pay
laşılmıştır. Bundan başka, muhtelif yer
!enlc de <ıcele ve konkre işlerle meşgul 
olan muhtelit komisyonlar da i~ başın
dadır. An;~ vatana karşı sevgi ile hare
ket eden ve harikulade eserleri birer 
harabı! ve mezbele halinde görmekten 
doğan ıztırat>m tesiri altında bile hiç 
yılmadan mukavemet eden en cesur bir 
kimse biJe, bu iki idareye verilmiş olan 
işin büyüklüğü ve gelecek nesille tenki
din önündeki mesuliyetin ağxrlığı kar· 
şısmda korku duyar. 

Ş unu da unutmamamız lazımdır ki, 
bu vaziyet ne kadar uzun sürer ve 

her şeyden evvel, milletin yaşamak ka
biliyetini, sıhatini, çalışmasını, kazanç 
ve istikbalini emniyet altına alacak olan 
Türkiyenin değiştirilip yeniden kurul
ması ne kadar kuvvetli bir şekil alırsa, 
bu imha temposu da o kadar hızlanmıf 
olacaktır. Sağ ve sağlam millet varlık -
larınm hürriyete kavuştukları bu mu
azzam inkılapta, yeni evler, yeni işyer
leri, yeni yollar, yeni şehirler, yeni bağ 
ve bahçeler, parklar tekrar kuruluyor 
ve kurulacaktır. Ehemiyetsiz olan bazı 
şeylerin inkılaba feda edilmesi zaruri 
olduğu açıktır. Ancak, bir milletin ta

rihi ve onun eserleri, yeni nesillerin yu
valarına birer en kuvvetli temel teşkil 
ettiğine göre, eski yapı ve sanat eserle
ri de inkılabın koruması altındadır. 

Sultanahmed çeşmesi 

Kasımpaşa'daki Piyale camii ile Un

kapanr köprüsü yanındaki Sokollu 

Mehmet Paşa camii ve Azabkapıdaki 
çeşme önünden geçen bir kimse, yapı 

sanatı ihmalini ifade eden manzaralar 
karşısında, ancak bu eserlerin tamir 
edilmek üzere olduğunu işitmekle ken
dini teselli edebiliyor. Buna rağmen, 

bütün bu emeklerin, daha fazla tahribe 
uğramadan, memleketin sanat eserleri • 
ni muhafaza ve güven altına almağa 

yetip yetmiyeceği meselesi, bizi düşün
dürmektedir. 

IE3> u yazı sahibine, vaktiyle, güzel 
lg) sanatlar akademisinde milli yapı 
sanatı sominarı verilmiş ve hususiyle 
kendisi, doğrudan doğruya mahvolmak 
tehdidi karşısında bulunan eski türk 
halk yapıcılığı eserlerinin tesbiti vazi-

Her inkılab canlı ve tesirliyi, ölil 
ve hareketsiz olana karşı korumakta .. 

dır. Halbuki bir milletin kendi fikir 
verimi sayrlan sanat eserleri, varlığı .. 
mn en canlı ve tesirli kısmına girdiğin· 
den, inkılabın himayesi altındadır. Bu 
itibarla, anıt bakımı genel imar faali • 
yeti ile muvazi olarak yürümeli veya 
hiç olmazsa, ihmal, rüzgar ve hava tc.. 
sirleri, bilgisizlik yahud kötü niyet ve 
spekülasyon gibi imhaların temposuna 
ayak uydurmamalıdır. 

( Arkası 7. inci sayfada ) 
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Hatay da tazyik 
• 

( B~şı 1. inci sayfada ) 

Yaparak tutunmak tecrübesinde de mu
~afafk olamamışlar, nihayet kendi soy
arından olan araplarr da tazyika başla

~ıs.Iardır. Araplar arasındaki tevkifler 
ena akisler husule getirmiştir. 

b" lfalep hapishanesine nakledilen ka
ıle reislerinden biri: 

•• 
- Bizim vatansız "Vataniler" türkle· 

~i seviyoruz diye bizi hapsettiler, fa. 
at onlar bu düsüncelerinde ısrar ede

cek olur] rsa m:mleket baştan başa bir 
r .... hane halini alacaktır. Çünkü her-
kes tu""rkl · · d · · erı sevıyor, emıştır. 

. Şapka giydiklerinden dolayı 200 ki
şı hakl,znda da ayrıca celp müzekkeresi 
kesil · · mıştır. J"ndarmalar bunların elle-
rine kelepçe vurarak Halebe sevketmiş
lerdi N · kl · r. e z<ıman sorguya çekılece en 
malum de ildir. 

Gene silah dağıtıyorlar 

Şam, 30 (Hususi) - Vatanıler ve 
fransız istihbarat zabitleri Kürddağın
daki müritlerle pek fazla meşgul ol
tnaktadırlar. Müritlere fransız memur
ları tarafından silah dağıtılmaktadır. 
Fransız memurları tarafından silahlan
dırılmış olnn Nakşi müritleri Aktepe
d_eki fransız çete reisinin yanına gönde
rılmişlerdir. 

. Azazdaki Taşnak mensuplarına ye
rııden silah tevzi olunduğu gibi Halep 
umum jandarma kumandanlığı tarafın· 
dan da, emniyet edilen şahıslara külli
:Yetıi mikdarda silah teslim edilmiştir. 
Bu silahlar Kürddağı mıntakasına sev
kedilmişlerdir. 

Çeteci yapılan mahpuslar 

Bama, 30 (Hususi) - Kürddağında 
hern Nakşi müritliği hem de eşkiyahk 
eden sekiz kişi bundan evel mahalli hü

kümetçe tevkif edilerek Şam hapisha

nesine gönderilmişti. Eşkıya müritler 

on gün eve! vataniler tarafından hapis

haneden çıkarılmışlar, nyda outz Suri 

lirası maaşla çete kaydolunmuşlardır. 

Yeni tazyik şekilleri 
Humus, 30 (Hususı) - Halka yapı

lan tazyikler yeni şekillere bürünmek

tcd"r. Evclce talı .dt ıçin köylere ug
r an ta i dara bir jandarma refakat 
c rdi, ş"mdi bir tahsildara en asagı 

sekiz jandarma terfik olunmaktadır. Bu 

ı; .... iz jandarma ve bir tahsildar aynk 

l: ~tıklan köylerde beslenmekte olduk

lrırı gibi tahsiliit bahanesiyle de halk 

üzerinde nüfuz tesis edilmek istenmek

tedir. Bir tahsildar maiyetindeki jan

darmalarla her türlü zulümleri yap

tnakta serbest bulunmaktadır. 

Çetelerin mariletleri 

Hama, 30 (Hususi) - Kürddağında

ki müritlere ilave olarak manda memur

ları vataniler tarafından maaşlı olarak 

istihdam edilen çeteİerden 300 kişi bu 

Jnıntakaya gönderilmiştir. Bunlar gün· 

düzleri köylere hücum ederek malları 

Yağma etmektedirler. Bu meyanda 

Meydanlı köyünden iki kişi Suriye jan

darmalarının gözü önünde dağa kaldı

rılmıştır. Jandarma bu vaziyete müda

hale etmemiştir. Dağa kaldırılan iki ki

şi öldürülmüştür. Bunlardan maada üç 

kişi daha dağa kaldırılmış ve öldürül

tnüştür. 

B. Delbosun senatodaki 

izahları 
Paris, 30 (A.A.) _ B. Delbos bu

gün de senato komisyonunda şimdiki 
dış politika ve Bükreş görüşmeleri, ba· 

tı paktı, Belgrad - Roma görüşmeleri, 

İspanya karışmazlık meseleleri ve 

fransız - ingiliz münasebetleri hakkında 
izahlar vermiştir. 

B. Delbos, Belçika ile anlaşmanın 
~en müdafaasına daha iyi bir elestiki-

Yet temin edeceğini ve fakat bunun bir 

batı paktı akdine engel telakki edilme

ınesi lazım geldiğini, orta Avrupada ve 

Tuna havzasında devamlı bir rejim ku

rulması lazım olduğunu ve fakat her 

devletin istiklalini muhafaza etmesi 

f er~~teceğini söylemiş ve Fransa ile 
ngılterenin birleşmiş ve iyi silahlan-

1 Gündelih 

Merkez 
Bankasında 

( Başı 1. inci sayfada ) 

yüzseksen milyonluk fili bir teda
vül kütlesi, memlekette mevcud iş 
hacmine nisbetle hiç de çok deni
lemiyecek bir raknm sayılmak la
zımdır. Merkez bankasının 1936 
senesi son gününde yalnız iskonto 
cüzdanı ile ticaret piyasasına mü
zahareti 31,8 milyon lirayı buldu
ğu görülüyor. Avanslardaki 8,3 
milyon lirayı da buna ilave eder
sek kırk milyon lira, ticaret piya
samızın azımsıyamıyacağı bir kre
di yekunu teşkil eder. 

Makul hadler muhafaza edil-
mek şartiyle, hazne de, kısa vadeli 
ihtiyaçlarını şüphesiz en ziya~e 
milli bankamız kanalıyle tatınm 
etmektedir. Hükümet evrakı nak
diye borcundan şimdiye kad~r 
bankaya oniki milyon lira ödemış 
görülüyor. . 

Milli paraya tealluk eden vazı-
f el eri dışında, fakat gene mühim 
bir takım işler vardır ki bunlar
dan da kısaca bahsetmeliyiz. Me
sela: kliring işleri .. Diğer döviz
lerle birlikte buna aid bakiyeleri 
pasifte 22, 7 milyon, aktifte 32,5 
milyon lira olarak göıi.iyoruz. 

Bankanın kendi vaziyetine ge-
lince: beşinci hesab senesi sonun
da iki milyon lirayı geçen, yani 
tesviye edilmi~ sermayesinin b_eşt.e 
birini bulan adi ve f evkalide ıhtı· 
yatlarına, bu sene, dört buçuk mil
yon liralık da hususi bir ihtiyat 
akçesinin inzimam etmi' olduğu
nu göz önüne getirirsek bu miJli 
müessesenin alelade hususi bir şir
ket olmak bakımından da memnu
niyetle telakki edilmesi iktiza e
den bir tedbir ve ihtiyat fikriyle 
idare edilmekte bulunduğunu gö
rürüz. 

Cumhuriyet Merkez Bankası, 

üzerine düşen vazifeleri hepimi
zi övündürecek bir kiyasetle ifa 
etıniş olduğu için tebrike laynk-

tır. JE.:,. 

Yapı sanab 
(Başı 6. ıncı sayfada) 

t
. d·kçe kendini korur. Gene bu 

dana ge ır ı 
. . , dd ile iş sevgisini ve ustalık 
ışçılık ma e . 

. . . b" arada kaynaştıracak hır 
fantezısını ır . . . 

. .. lidir zaman. kalıte ışı -
terbıye gorme • . 

. • bedi olarak pazarlık sıste • 
nın katı ve e 
minden uzakla~tırıJrnasını emretmek • 

tedir. 

u zihniyeti taşıyan bir işçi zümB resinin meydana gelmesi, yapı. -
h 

·n mükemınel olmasına hır 
}arda er şeyı . . . . 

"d" Böyle bir zümrenın ışbırlı. 
garantı ır. • . . . 
• . k" mimarın degerı hal.l.ında 
gınde ı tarz, 
da bir hüküm vermeğe yarıyacaktır. 

tyi işçiliğe day~nmıyan bi~. yapı s~-
h·ç kıyrnetı yoktur. Boyle hır 

natının ı 
t tecrubeler ,muvaffakiyet -

yapı sana ı, .... 
sizlikler can sıkıcı olduğu kadar kotu 

de olan bayağılıklar arasında sallanıp 

durmaktadn· · 
Çalışan insanların doğrudan _doğru

• 1 demirle taşla. sera.:ııkle te. 
ya agaç a, • . . . 

d
an bunların en ıyı bır şekılde 

ınasın , . . 

11 
ıması güzelleştirılmesı ve ınce-

ku anı , . ·1 . d •. 
1 

• hususundaki bılgı erı e 
leştırı ınesı 

çoğalmaktadır. 

B 
ir işçinin çalıs-tığı yerde ~~-una~
zından. mekan ve yapı duşuncesı· 

. kleşmesi hususund canlılık, 
nın gerçe 

üzellik ve iyilik temin eden ik~zları 
~ .• ek bir mimar için en büyük bır sa
ışı.m 

adettir. . 
Sinan'ın devri fevkalade yüksek bır 
. d olan işrilik ile belirtilmekte -

sevıye c :r • 

dir ki bu hus~s. yapı sa~atı ~lemınde 
b

.. ""k adamın eserlerındekı karak -
bu uyu . . 

. t"k noktalardan birinı teşkıl et • 
terıs ı 

mektedir. 

ULUS ============·======================================-'==== 

Tevkifaneden kaçan
lar yalrulandı 

( Başı J. inci sayfada ) 

]ardır. Saat birde tekrar dönmüşler, ge
ce yarısı olduğundan bunların hüviyet
lerinin tesbiti ertesi güne bırakılmıştır. 
Sabahleyin otele gelen müstecir Şevket 
evelce resimlerini görmiiş oldugunclan 
bunları tanımış ve telaşla telefona koş
muştur. Bundan şüphelenen firariler 
hemen otelden ayrılmışlar, k le kapısı
na dogru ilerlemişler ve Nebinin kah
vesine gelip oturn uşlardır. Otelci Şev
ket zabıtayı haberdar eder etmez polis 
memurları bunların peşlerine takılmış 

lardrr. 
Sivil memurlardan B. Fevzi C ;ı 

ve üniformalı memurlardan 64 Celtıl 
Raşit k hveye gelmişler ve kırırdaına 
larma meydan bırakmadan üzerlerine 
atılarak bunları bileklerinden yakala

mışlardır. Ab<lulah mukavemet etmek 
istemiş, fakat muvaffak olamamıştır. 

Bunların Üzerleri aranmış, Abdullahm 

üzerinde dolu toplu tabanca ve Tcvfi
kin üzerinde de brovnik tabancası ve 
300 kuruş, fişek bulunmuştur. Mevkuf

lar müdüriyete getirilerek sorguya çe
kilmişlerdir. Bunların sorgulan dün 
gece geç vakte kadar devam etmiştir. 

Amcasını öldüren Tevfik Adanaca 
meçhul bir sima değildir. Çocukluğu

nun biiyük bir kısmını burada geçirmi}

tjr. Kendisi bize firar hadisesini ~u su
retle anlatmıştır: 

''- Parmaklığı kestikten sonra aşa· 
ğıya sıçradım. Biraz ötede süngülü jan
darma neferi bir aşağı bir yukarı dola-

şıp duruyordu. Arkası dönük olduğun
dan beni göremedi. Atlarken ç.ok heye
can duyduk. Tepe aşağı bir düşüşüm 
vardı ki sormayın, benden sonra A ' ıl
lah da aynı suretle atladı. Bir müddet 

korktuk, ses seda işitmeyince hemen li
radan sıvışarak Sirkeciye geldik. Üze
rimde yüzelli lira kadar para vardı. Bir 
kayığa atladık ve Haydarpaşaya geçtik. 
Oradan marşandiz trenlerinin vagonl:ı
rınm kah altına inmek kah üzer~ne 

çıkmak suretiyle Eskişehire kadar gel· 
dik. Yollarda yakalanmamak için çok 

ihtiyatlı hareket ediyor, polb ve jan
darma gördüğümüz zaman hemen va
gonların üstiıne yatıyorduk. Esluşt-hir
den bir otomobile atlayıp Ak9ehire dog
ru yollandık. Yolda bir jandarma kara 
kolunun önünden geçiyorduk. Bizi dur
durup nüfus kağıdı sordular. Vaziyet
ten şüphelenen arkadaşıma bir tekme 
vurup otomobilden aşağı atladım ve he
men yere uzanarak güya patlayan !as· 
tiği tamir eder vaziyette çalışmağa 

başladım. Jandarmalar bizi şoför zan
nederek daha fazla ısrar etmediler. Biz 
de yolumuza devam ettik. Bu suretle 
muhtelif köy ve kasabaları geçerek 
Konyaya, oradan Bozantıya ve niha
yet Adanaya geldik. Bildiğiniz gibi ya. 
kalandık. Maksadım beni bu hale sokan 
ve bugün İskenderunda bulunan bir a
damı öldürmekti. Fakat muvaffak ola
madım, buna yanıyorum. 

Tevfik soğukkanlılığını muhafaza 
etmektedir. Üzerlerinde be' paraları 
kalmamıştır. Polis ifadelerini almağa 

devam etmektedir. 

Sahte hüviyet cüzdanları 
İstanbul, 30 (Husu si muhabirimiz

den) - Mahkumların yakalamşları hak
kında ayrıca elde ettiğimiz mütemmim 
maliımatr a agıya yazıyoruz: 

Abdltll"h ve Tevfik Eskişehirde ta· 
nıdık arkadaşlarına rastlayını..a orada tu
tunamıyacaklarıru anlayıp yollarına de 
vam etmeğe karar vermişlerdir. 

Tevfik ifadesinde Suriye hükümetine 
iade edileceğinden korktuğu için k 
ma a karar verdigini söylemiştir • 

•' 
Mahkumların uzerlerinde sahte htivi-

yet cüzdanları bulunmuştur. 

lstanbul müddei umumisinin 
beyanatı 

İstanbul müddciuınumisı B. Hikmet 
Onat hfıdise hakkında şunları soylemi • 

tir: 
"- Katiller buraçlan marşandizle ka~

mışlar "e muhtelif kasabalara uğraya
rak Adanaya g;tmişlerdir. /'.danada in
dikleri Ceyhan otelinde bir gece kalmış
lar ve otelin müsteciıi Şevket tarafından 
trunmışlardır. Adana müddeiumumıligi 
tarafından sorguya çekilen suçlular ifa
delerinde, tevkifhanenin sekiz metre ir
tifaındaki bir penceresinden de.,ı~r par
maklıktan keserek atlamak suretiyle kaç· 

Anıdların bakımı 

Es·ki eser eri 
aı sıl o u 

(Başı 6. ıncı sayfada) 
Bursadaki Yeşil cami, türkün te

varüs ettigi mimari yaradıcılıgının 

en dcgerli1eri arasında değil midir ? 
Bu camiin etrafında bir dolaşma, her 
şeye ragmen, tahribin, muhafaza edil -
mekten daha buyük olduğu his ve kor
kusunu vermektedir. Esere karşı hay
ranlık hisleri beslemek, n aalesef sanat 
eserini muhafaza etmek demek degildir. 

Fakat ikınci bir mesele olarak, sanat 
eserlerinin tekrar eski hallerine n sıl 

sokulacagı rne e esi, daha az kayguyu 
mucib değildir. Bu eserler bugünkü va
ziyetlerinde b r kılarak daha ziyade 
tahrib edilmelt•rine kaı şı mı korunma -
lıdırlar? Yoksa, esin vaziyetlerine mi 
sokulmahdırlar? 

A nıtların yeni koruma usulleri, bu 
~ son şı~kı k"bul etmcmr k meylin
dedir ki, yapıl~rı11 yeniden in~a edil -
meleri suretiyle yeniden eski şekilleri -
ni alabilecekleri düşüncesinin yanlış bir 
telakki olduğunu ileri sürmektedirler. 

Yeni usuller, eserin, eskiden ne bi
çimde olduğu bilinmediği ve bu itibar -
la da, mevcud tafsilata dayanarak uydu
rulacak olan şeklin hiç bir zaman, ori -
jinali ifade edemiyeceğini belirtmek -
tedir. Bu gibi uydurmalarla tekrar es -
ki şekle sokmak, nice sanat anıdları
nı sahteleştirmiş, şekillerini değiştir -
miş, onların tesir ve ifadelerini mah -
vetmiştir. Ben, parçanın ayrı olarak e
le alınması llizımgeldiği, yapılacak o
lan kopyeye aslının tesirini vermek da
vasından vazgeçildiği takdirde her kıs
mının yeniden yapılması imkanı oldu -

ğu kanaatindeyim. 
Nitekim, f stanbulda Azabkapıdaki 

çeşme bu bakımdan en sarih bir örnek
tir. Bu çeşmenin daha pek yakın za -
manlara kadar çatısı vardı. Bugün ta -
mamiyle ortadan k2lkmış olan parmak
lıklarının bakiyesini bizzat kendim gör
müştüm. Fotograflar bu çeşmenin 
eski vaziyetiyle bugünkü vaziyeti
ni göstermektedir. Bu vaziyet karşı -
aında 9u suaJler sorulabilir: 1 - Çatı 
tekrar nasıl inıı. edilmelidir.? 

2 - Uydurularak mı yeniden yerle
rine konmalıdır? 

3 - Tezyinatiyle birlikte eksik olan 
mermer levhalar yeniden mi yapılmalı, 
yani uydurma mı olmalı?, 

4 - Eski renkler tahmini mi tesbit 

edilmeli? 
5-Ç 

dilmeli? 
menin etrafı nasıl tertib e-

6 - Muhtelif kTsırnlar tahribten 
nasıl muha aza edilmeli? 

Bütün bu meseleler esaslı bir etude, 
miıtehassıs arın elbir1ıgiyle çalışmala -
rına ve yapı cserinın vaT.iyetind ki bo
zukluk nisbetinde çok paraya luzum go& 
terrnektedir. 

A nıtların pratik kuru, yukarda 
sözü geçen vey huni ra benze -

yen meseleler hakkında dogru ve dü -
rüst bir şekilde tertib edilmiş olan sa -
nat topografisınden kısmen malUmat al
maktadır. Sanat topografisi, tarihi eser
lere daima iz hları, tarihi malümatı, il
mı görüşleri toplayıp tanzim etmekte -
dir. Tarihi ehemiyeti haiz olan tekmil 
yapı eserlerinin kolleb.""Siyonu o memle
ketin sanat topografisini teşkil etmek -
tedir. 

Türkiyenin böyle bir sanat tıopogra
fisi henüz yoktur. Bu itibarla birçok 
meselelerde tahminlere bağlı kalıyoruz. 
Fakat, Bu vaziyet, yeniden kurmak ba
kımından hem tehlikeli ve hem de çok 
kere esef edilecek neticeleri mucib ol -
maktadır. 

Bütün bunlara bir üçüncü meseleyi 
ilave etmek lazımdır. Bu da, anıd ba -
kımı tekniginin bizde mevcud olmayı
şıdır. Bu tekniğin vazifesi, harab ol
muş olan yapı eserlerini yeniden inşa 
etmek değil, her şeyden evvel eski anıd
ların muhafaza edilmesi hususunda te
sirli olmaktır. Bu teknik, eski yapı e
serlerini tehdid eden tehlikelere karşı 
koymakla mükelleftir. Bu tehlikeler ise 
her vakit mevcud olup tecrübeli bir anı1 
bakıcısının fikirlerine göre, 

l - Bilgisizliğe yahud ihmale, 
2 - Hodbinlik ve sanat ticaretinde 

aldatmaga, 
3 - Zamanın yanlış anlaşılan ileri

lik fikri ve zaruretlerine, 
4 - Manasız güzelleştirmek hevesi

ne dayan ktadır. 
Butün bu tehlikelere karşı mücade

le edilirken, memlekete uygun bir me -

tod hazırl mak ve yapı eserlerinin pra

tik olarak muhafaza edilmeleri için de, 

Avrupada gelişmiş olan bir teknik; hiç 

vakit kaybetmeden memleketimizde tec· 

rübe edilmelidir. 

Irak Har· ciye eziri 
lstanbul'da 

(Başı J. inci :sayfada ) 

zuubahs olan meseleler hal edildikten 
sonra Türkiye ile Suriye arasındaki mü
nasebatın çok samimi olacağını kaviyen 
ümid ederim. Esasen suriyclilerin men
faatleri bunu iktiza eder. Şunu da ilave 
etmek isterim ki Ankara:Ja suriyelilere 
karşı gerek başvekil hazretleri ,gerek ha
riciye vekili, gerek diğer zevatı muhte
reme hayırhahane bir teveccühten başka 
hiç bir şey his etmiyorlar. Suriyelilerin 
bir gün türk hükümetinin bu teveccü
hünden istifade edeceklerine hiç şüphem 
yoktur ve bu çok yakın zamanda ola

caktır. 

Bugünkü Irak 
Irak hakikaten inkişafına lfizım 

gelen bütün anasıra maliktir. I~en

di niifus ve mevkiine göre kuv· 
vetli bir büdce i, muntazam bir ordu· 
su ve modern bir memleket için laz m 
gelen diger unsurları h izdir. Bitt bi 
Türkiyenin atmış olduğu geniş ve yük
sek hatveler kadar değilse de, eskisine 
nazaran Irak daha büyuk şeyler yap· 
mı5tır. Bugün Irak hükumeti dahili ah. 
valini ıslah ve tanzim etmekle meşgul
dür. Harici devletlerle olan münasebet
lerimiz gayet dostanedir. Onun için Ü· 

tıklarım ve firar hadisesinde kimsenin 
muavenet ve müzahareti bulunmadıcını 
so\ lcmişlerdir. Kendileri hakkında esa· 
sen tev ·if kararı vardır. Adanada istic
vabları devam etmektedir. Yarın kara 
yoliyle sevkedilerek lstanbula gönderi

leceklerdir." 

mid ederim ki kısa bir müddet zarfında 
Irak, ciddı ıslahat teşebbüsatında bu
lunacaktır. 

Irak - lngiltere müncuebetleri 

İngiltere ile münasebetlerimiz ga
yet samimi ve dostanedir. Kendisi ile 

şayanı memnuniyet alakalarımız mev

cuddur. Ümid ederiz ki, Irakın samimi 

dostu olan iranlılarla da bir kaç sene

denberi muallakta kalmış hudud ihti

lafları pek yakın bir zamanda halolu
narak iki memleket arasında ittifakna

me aktedilir. 
Filistinin yahudilerle arablar ara

sında ikiye ayrılacagını zanetmediğim 
gibi ümid de edemem.,, 

Tak•im abide.ine çelenk 

Ekselans, öğleden sonra yanında 

Irak elçisi B. Naci Şevket oldugu hal
de Taksime giderek an ta çelenk koy-

du ve valiyi ziyaret etti. Vali kendisi
nin şerefine -bir ziyafet verdi. 

~·AAAAA46AA~.-......AA~AA••AA ... AA&A. 

4 1 • ~O iuyormu sunuz? : 
4 c b d .. d'" .... ~ 
4 eva verme en once U§unu- ~ 

: nüz ki sadece okumakla, seç- • 
~ kin eserleri okumak arasında ~ 
·· büyük fark vardır. 
: Seçkin eserlerden en yeni 
: çıkanını size tavsiye edelim: 
c 

;Biliıııneyen İnsan 
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Kuşların kanad 
darbelerinden 
çıkan dersler 
~<:/ ı -·-·-·-·-·;-···-···-·· .. : 

·~· · ~ ~~· Bu kuşun uçuşu 
!' ~' . 1 i / ~~ ':;"j.,_( bir tayyarenin uçu- ! 

, .,,. şuna h e n z e m i- t 

O rtasmda İndiana ormanrnm bu· 
lu_nduğu Amerik!a ovasını, kuşa 

benziyen bir gölğe yalayıp geçmektedir. 
Bu gölğe, ağaçları sıyırarak, çatılar ü
zerinde dolaştıktan sonra tekrar ovaya 
inmektedir. Ondan krrk elli metre yük
sekte, hava deryasında, Orvilla Vrayt, 
basit ve iptidai bir tarzda yapılmış olan 
pilot yerinden kendi tayyaresinin göl
ğesini seyretmektedir. 

Vrayt, o gün, Amerika hükümeti na
mına bir uçuş yapmakla meşguldü. Bel· 
ki de, muvaffakiyetle başarılmış bir i· 
şin neşesiyle gülümseyordu. Başını so
la doğru çevirdiği zaman, aca.ip buldu· 
ğu beyaz bir kuşu geçmek için uğraştı· 
ğına hiç şüphe bırakmıyan bir güverci
nin aynı istikamette uçtuğunu gördü. 
Aralarında hiç nisbct olmryan bu bir 
çift kuş kilometrelerce yanyana ve bir· 
Jikte uçtu. Fakat, zavallı güvercin, 
yarıştan vaz geçerek birdenbire geri 
döndü. İşte o gün mekanik kuşun, tüy 
kanadlı canlı kuşu mağlub ettiği ilk 
gündür . 

IE akat buna rağmen, kuşun, kendi
r ni hiç yormadan, sıkmadna uçup 

kayışına, yıldırım süratiyle keskin vi
;rajları alışma, havadaki emniyetine bir 
göz atmak, asıl üstadın kim olduğunu 
anla:mağa kafidir . 

Hiç şüphe yok ki, kuşlardan çok şey 
öğrendik. Hava piyoniyeleri, onların 

5ırlarmı öğrenmek için kendilerini ka· 
tıad kanad takib ettiler. Kanadların ka· 
v,isli olmaları lazım.geldiğini bize kuşlar 
öğrettiler. 

İlk zamanlar bir çok vesilerle tecrü
be edildiği gibi, dilin düz bir satıh yal
nız ileri hareketi aksatmıyor; aynı za
manda bir kararda da kalmıyor. Bundan 
başka, ince ve uzun satıhlarrn, kısa ve
geniş satıhlardan uçuşa daha elverişli 
olduklarını da bize kuşlar öğrettiler • 

yor mu?... ! 
Kuşun kanad vu- t . 

ruşundaki her hare- t 
keti tayyarenin hare- ! 
kederinde görmek ! 
tamamiyle kabildir. ! 

• . 
• . 
! • 

. 'J: 11J anadların altında bir tazyik taba
~ kası, üstünde emici bir hava hor· 
tumu vardır. Bu tazyik farkları, kanad 
uçlarına doğru ilerliyerek müvazeneyi 
meydana getirmektedir. Hava, aşağıdan 
yukarıya ve kanadların uçlarına doğru 
hücum ediyor. Bu suretle meydana ge
len anafor neticesinde hareket azalarak 
mukavemet çoğalmaktadır. Kanadlar ne 
kadar uzun olurlarsa, havanın yanlar
dan hücum etmesi de o nisbette güç• 
leşmektedir. Buna mukabil, mukavemet 
azalmaktadır. Bu kaideye, Silueti bir 
kuşa benziyen rekor plmörlerinde rast
lıyoı uz 

Le:::>) lanörlerin başka bir hususilikle· 
ri vardır: Onların kanadları or

tadan içeriye doğru basıktır. Bu suret
le de, kanadlara kaf.i derecede satıh ser
bestliği temin etmek imkanı basıl ol
maktadır. Fakat bu tarzın asıl ehemiye
ti, bu şekil neticesinde emniyetin zi· 
yadeleşme~,indedir. 

Kanadlarının ortası basık olan bir 
tayyare, virajları, düz satıhlı bir tayya
rede çok daha büyük bir emniyet ve 
çeviklikle dönmektedir. Nitekim, kuş da 
kanadlarmı kıvırırken aynı maksadla ha
reket ediyor . Fakat, kuşta, bizim yap
mamıza imkan olmıyan diğer bir kabi. 
liyet vardır ki, o da, kanadlarını simet
rik olmayan bir şekilde kendine doğru 
çe~ip toplayabilmesidir. Bu suretle, 
virajlan çok daha kolaylıkla alıyor. Her 
halde bu hareketleri yapmak bize nasib 
olmayacaktır. 

Hafif spor tayyareleriyle bir ki-
şilik avcı tayyareleri, viraj alına 

hareketini korwnak dümeni ile yapmak
tadırlar: 

Bu hareketi yapmak için, kanad u
cuna doğru yerleştirilmiş olan yan dü
men kaldırılarak tayyare bir yana yatı
rılıyor. Bu hareket esnasında irtifa dü
menin de yardımı dokunursa da, asıl 
rol kanadlara düşüyor. 

Kuş da aynı manevrayı yapmakta· 
dır. Yalnız ne var ki o, çok hareketli 
olan kanadlariyle hava kuvvetlerine la
zım olan tenazürsüzlüğü ve virajın i-

çine doğru yaslanışı daha çabuk temin 
etmektedir. Ve her an manevrasını ke
sip kısa bilmektedir. Halbuki, tayyare
lerimiz, fevkalade denecek derecede mü
kemmelleşerek süratleri arttıktan sonra, 
Jnşaiyecilerimiz, tayyareleri aerodinanik 
bakımdan kötüleştirmek mecburiyetin
de kaldılar.! 

T ayyarelere dık iniş kabiliyeti ver· 
mek lazım gelıyordu. Aksi tak

dirde dar sahalara inmenin imkanı kal
mıyordu. Bunu temin etmek için, ayrı 
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! beş senede 245 bin lira har- i 
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lstanbuldan bir görünüş Dikili taş meydanr 

Istanbulda tatbik edilecek 
beş senelik imar programı 

~~~m~ı:ı~:~r.;~~~a:m:rrıı:m:;:ı;;~aımm:ı:rnıı::::4~;~Dil:lllJ[ruın~rmı:ıımıw=ı~~~~' 
Vilayetl erimizin ve belediyelerin 

kalkınmalarına aid planlar İç bakanlı
ğına gelmekte ve bunlar mahalll hususi
yetlerin icablan göz önünde bulunduru· 
larak esaslı bir tetkikten geçirilmekte• 
dir. 

Bu arada İstanbul belediyesinin beş 
yıllık planı, İstanbulun bugüne kadar 
belirmiş bulunan birçok ihtiyaçlarını 

karşılıyacak bir değer taşımaktadır. 

I mar planı: 

İstanbul ileri planının tanzimi ıçın 
getirtilen mütehassıs Prost tahminen 
iki senede planı bitirecek ve gelecek 
senelerde planın tatbikini kontrol ede
cektir. Belediyenin beş yıllık çalışma 

programı ile onu ta.kiıb edecek devre· 
lere aid programların temelini bu plan
la, onun tatbikleri teşkil edecektir. t. 
leri planın tanzimi için beş senede 245 
bin lira harcanacaktır. 

İleri plan tatbiklerinden istimlak ve 
yol süsleme işleri ve Gazi köprüsü: 

tleri planın içine girmiş ve tatbiki· 
ne başlanmış olan Gazi köprüsü inşaatı 
devam edecek ve iki ı;ıenede bitecektir. 
Bu vaziyetten faydalanarak köprüye 

çrkan bütün yollar yapılacaktır. Bu 
yolların açılması için civardaki yerler 
daha şimdiden satın alınacaktır. Bu yol
ların ilk planda bulunanları Unka-

paru - Şehzadebaşı, Azabkapı - Beyoğlu 

kısmıdır. Bunların gerçekleşmesi için 
programın devamı müddetince her se
ne 200.000 lira ayrılacaktrr. Gazi köp
rüsü için ise 1,871,833 78 lira harcana
caktır. 

ayn yahud bir arada olmak üzere, iki 
çareye baş vurmak lazımdı : 

Bunlardan biri, kan.adların uçlarına 
doğru ve arka tarafta olan kapaklarla 
(dümenlerle) bir nevi hava fireni yap
mak. Diğeri de, kanadların ön tarafına 
ve üst kısmına baştan başa ikinci bir 
yardımcı kanad takmak. bu sonuncu 
tarzda biribiri üzerine olan i&i kanadın 
dar aralığından hava cereyanı temin e
dilebilecek bir surette tertibat alınmış
tır. Bununla elde edilen netice şu ol
muştur:. 

Hava cereyanı, kanadların sathına 

müvazi olarak gelmekte ve uçuş sürati 
çok azaldığı bir anda bile, tehlikeli a· 
naforlar yapmamaktadır. 

Bu yardımcı vasıtalar her kuşta var· 
dır. Onlar bu vasıtaları büyük bir usta
lıkla kullanıyorlar. Kuşlarda daha bir 
hüner vardır ki, o da, durduktan sonra 
kona bilmektir. Bu ustalığı yalnız oto
jirler y.aıpabiliyorlar • 

T ayyare kuran bir ingiliz, bizim 
karşılaşmakta olduğumuz zorluk

larla vaktiyle tabiatın da karşılaşmış ol. 
duğunu söylemiştir. Tabiatta bu dava

yı halledinceye kadar on binlerce, yüz 

binlerce yıl sabır etmiştir. Belki, bizde 
kuşlara yetişiriz. Bu davanın teferrüa· 
tında şimdilik epeyi rnuvaffak olduk. Ni
tekim planörler, bazı bakımlardan kuş
lara üstündürler! Fakat ne de, olsa 

onlardan gene çok geriyiz. Şunu da iti· 
raf etmek mecburiyetindeyiz ki, canlı 

bir malıllıkun tabii bir sevkle yapabil
diğini makinanm yapmasına imkan yok· 
tur. Ancak, buna rağmen öğrenmek dur
madan öğrenmek hedef ve gayemizdir. 

Yol İnşaatı: 
Kanailzasyon müteahhidinin anlaş

ması önümüzdeki yılda sona erecek ve 
bu suretle yol işi için belediye daha 

fazla para ayırmak imkanını bulabile· 
cektir. Programın devamı müddetince 

her sene 200.000 lira harcanacak, bu su. 
retle şehrin tamir görmüş yol sathı 

hayli artm:ş olacaktır. Yol işinin der
hal tatbikine geçilebilmek için beledi-

ye meclisince daha şimdiden 850.000 li
ralık teahhüde girişmek üzere beledi-

yeye salahiyet verilmiştir. Bundan baş
ka şehir dışında ve içinde yol yapılma
sı v~ tamiri için ayrıca her sene 100.000 
lira harcanacaktır • 

Kanalizasyon: 
Şehrin tamamen bozuk ve açıkta ak

makta olan birçok lağrmlarmm kapan
masr için çalışılack ve beş senede kana· 

lizasyon işine 1.000.000 lira harcana
caktır. İlk planda Kasnnpaşa • Cinde
resi, Feriköy • Kabristan sokağı, Ka
sımpaşa • Baruthane deresi, Tahtakadı 
sokağı, Yüksek Jı::aldmm, Lüleci hen· 

dek, İsken der caddesi, tophane • Azab · 
kapı, Kallektörü değerjuvarları Tün
tün sokağı, Hamalbaşı, Kalyoncu kol
luğu, Tarlabaşı sağ ve sol sokaklarr, 

Cihangir kanallarının ikmali, Meşruti
yet mahallesi, Feriköy • Kurtuluş ka
nalları, Kabataş Beytülmalcı ve Mol
la bayırı, Şişhane yokuşu, Sürpagop, 

Dolmabahçe - Gazhane değerjuvarları, 
Kadıköy • Kurbağalı dere ve civarı ile 
Moda koyuna akan Münhat soğanağa ve 
Tulumca tesisatı, Fatih - Horhor kana
lı, Fatih • Aksaray • Uleli, Soğanağa 
yangın yerlerinde kanal tamiri, umumi 
'helalar, Flurya mecraları ve imar pla.. 
nrnm tatbik edileceği yerlerin kanalla
rı. 

Umumi tenvirat: 
Şehir içindeki umumi elektrik lam

baları ihtiyaca kafi gelmediğinden her 
sene, tesisat ve aydınlatma masrafı ola· 
rak 85.000 lira harcanacak ve beş sene
de yeniden 2.000 lamba tesis edilecektir. 
Bu suretle İstanbulun umumi tenviratı 
mütevazi bir şekilde ikmal edilmiş ola· 
caktır. 

Su işleri: 
Şehre fazla su vermek için mevcud 

tesiasta, günde 24.000 metre mikabı su 
basacak bir buhar makinesi, kazanı ve 
tulumba tesisatı ilave olunacaktır. 

Mang1armdaki mevcud motora ikinci 
bir motor ilave edilecek, şehre aid isa-
1.e ve şebekedeki tesisat ıslah ve tıaıkvi· 
ye edilecektir. Bu işler için şimdiden 

138.000 lt~ahk boru ısmarlanmıştır. 

Su süzme ve temizleme işleri: 

Yeniden dört prefilitre daha yapı· 

lacak ve bu iş için 100.000 lira harcana
caktır. 

Bakırköy suyu: 

Şimdilik Bakırköy, ileride Yeşilköy 
ve Flurya suları temin edilecek ve bu 
iş için beş senede 200.000 lira harcana
caktır. 

Büyükada suyu: 

Vapurla temin edilecek suyun tesis 
ve daimi masrafı çok olduğundan baş
ka çareler aranmasına zaruret hasıl ol
muş, bunun için de Adada arteziyen u-

suliyle su aranmasına karar verilmiştir. 
Bu iş için 150,000 lira harcanması ka· 
rarlaşmıştır 

Ter kosta yapılacak tesisat: 
Su sarfiyatı arttıkça kömür sarfiya_ 

tı da arttığından mevcud parklara ilave 
olarak şimdilik 20.000 ton kömür alabi· 
lecek surette yeni parklar yapılacaktır. 
Terfi borusunun üçüncü kolunun biti
rilmesi için 1200 metre kadar 600 mili
metrelik fond borunun döşenmesine bu 
sene başlanacaktır. Bu işler için 300 bio 
lira harcanacaktır. 

Hazneler yapılmaıı: 
Feriköyünde bir ikinci, Edirnekapı 

ve Çarşambada yeniden birer hazne in· 
şa olunacak ve buna 200.000 lira harca
nacaktır. 

Vakıf ıular: 

Belediyeye devredilen bu suların İ• 
daresi senede 60.000 lira bir masrafa ih· 

tiyaç gösterdiğinden şimdilik vakıf 

sulara aid bendlerin mühim tamiratiy· 
le uğraşılacaktır. 

Şebeke kurulnuuı ue düz.eltil~.i: 

Şehir şebekesinin beş senede ısla

hına ve olmayan yerlerde yapılmasına 
devam olunacaktır. 

Hasılı İstanbul belediyesi su işleri• 
ne beş senede 2.500.000 lira barcıyacak
tır. 

Otobüı servisleri: 
Kara nakil vasıtalarının muntazam 

olmasını temin için belediye, otobüs 
işletme işini bizzat eline almayı beş 

yıllık programına koymuştur. Beledi
ye ilk hamlede 100 otobüs ile işe başh
yacak sonra 100 otobüs daha alınacak
tır. Bu arabalar beş senelik plan içinde 
ödenmek üzere eksiltmeye konacaktır. 

Muhtelif işler: 
itfaiye işleri: Yangın mücadelesin

de en mühim rolü ihbar tesisatı teşkil 
ettiğinden bu hususta hazırlanan layi
hanın kanuniyet kesbetmesiyle batla
nacaktır. Ayrıca mevcud te~kilat takvi· 
ye olunacaktır. 

Konservatuvar ve tiyatro: Bu scııe 
inşaata başlanacak ve her sene büdceye 
30.000 lira harcanacaktır. 

Gaz depoları: Neft Sendikat teşek
külünün Çubukluda 7000 - 8000 tonluk 
depolar yapması temin edilmiş ve in
giliz Şel kumpanyasiyle de 8500 tonluk 
tank yapılması için mukavele imı:a e
dilmiştir. 

Boşaltılma ve doldurma: Sırt ha
mallığının kaldırılması dolayraiyle de
nizden karaya, karadan denize a!d tah
mil ve tahliye işleri için beş senede 
75.000 lira sarfiyle şehrin en fazla ih· 
tiyaç gösterdiği yerlerde mihaniki va· 
sıtaları ihtiva eden beton iskeleler ya
pılacaktır. 

İstanbul belediyesi bütün bu saydı:.. 
ğımız işler için beş senede 9.314.054 li• 
ra harcanacaktır. Bu paranın 245,000-
lirası ileri plana, 1,871,434 lirası yol in
şaatı.na, 1,000,000 lirası kanalizasyona, 
2,500,000 lirası su iı;ılerine, 425,000 lira• 
sı umumi tenvirata, 75,000 lirası itfai· 
yeye, 750,000 lirası konservatuvar ve 
tiyatro binası inşasına, 145,000 lirası 

mezarlık inşasına, 83500 nirası gaz de. 
polarma, 75,000 lirası da tahmil ve talı· 
liye işlerine harcanacaktır. 
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Muallim Ahmed Halidle bir konuşma 1 

itab, çok baskı, çok 
okuyucu,, ucuz kitab .•. 
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l k
. l ·· ··t ··ı f,. 'zat d aıma taze ıgını mu a yapı an, türlü fi ır er yuru ıı en, l d k Av d liatlarının art- geldi. Kıymetli meslek kitablarmı da 

d b
. d B"lhassa son zaman ar a, agı b .. d 1 · 1 k e en ~r me~zu ur. t ., dak iddialar ortaya atılmq· u ce erı nisbetinde öğretmen er o u-

masın.ın neşrıyatı durd~rdugu haktın dilekleri üzerinde alakalılar· yorlar. Kültür bakanlığı, her öğretme-
tır. Bır arkadaşımız, kıtabcıların °fıı. . l Ahmed Halid ne senede 15 lira kitab parası verse hem 
la temas etmek üzere geçenlerde b§~ krı.mıze ge epnmıştır Kitabcılık bu smıfm kültürü iki misli yükselir, 

Y 
vl 'l b .. rinde ır onuşma ya ' h d Ald kl a§aro!l u ı e u mevzu uze b • bü ük bir dürüstlükle çalı§an em e kitabcılar ihya olur. ı arı 

ve neşrıyat sahasında senelerden err Y ti' ler kazandıran B maaşla bugünkünden fazla kitab oku-
ve memleket kitabhanesine birçok kdıymde ! els~~ir terbiyeci ve öğ: malarma imkan yoktur. Maalesef genç-

Ah d H l
'd y "l aynı zaman a eger' ı k k. b k 1 B. · b··n:· me a ı. aşarog u, d ve salahiyetle tetkik etmiştir. er ço az ıta o uyor ar. ızım u ın 

retmen srlatıyle bu mevzuu yakın a? t ktadır. ümidimiz onlardadır. Herhalde bunun 
Konuşma, bu bakımdan da bir hususıyet Cl§tma '_ _ _ _ _ bir çaresine bakmak lazımdır. 

•s ımnuın_....,. .-ur ea u 

- B:ısılan kitablar satılabiliyor mu? 
- 3000 tane basan bir kitab, bugün· 

kü fiatlarla 1200 tane satıldığı takdirde 
masrafrnx çıkarır. Halbuki yüzde bir 
kitab istisna edilirse bunun yar.sını bi· 
le satamıyoruz. Nihayet Kültür bakan
lığı ve di5er yerlere baş vurarak toptan 
satış çarelerini arıyoruz. 

Bilha~sa bir senedenberi Kültür ba
kanlığı kital.ıcılara yardım faslını ka
patmak zorunda olduğu için kitab satı· 
şı yalnız İstanbul ve taşra kitabçıları· 
nm himmetine kalmıştır. Bu da iyi rek
lam yapıla.mad. ğı, bayı teşkilatı olma· 
dığı ve nihayet iktisadi sebebler ve ki· 
tab okumak alışkanlığının yayılmış ol
maması dolayısiyle temin edilemiyor. 

Kitabcı, bastığı kitabdan 300 tane 
satabilirse kendini bahtiyar sayıyor. 

Hulasa mahiyeti ne olursa olsun, mem· 
lekette kit alı okuma zevki uyanmamış
tır ve kitabcı saadete kavuşmamıştır. 

Nasıl neşriyat yapılıyor? 
- Böyle oldugu halde nasıl neşriyat 

yapabiliyorsunuz? 
- Bu hakikaten mühim bir mesel..:

dir. Bizi simdiye kadar yaşatan mecbu
ri satışı ~lan mekteb kitablarrdır. En 
çok neşriyat yapan kitabcılar me~eb 
kitabı basan tabilerdir. Biz, bu kıtab
Iardan kazandığımız paralan, doğrud:" 
dogruya küitüre hizmet eden eserle.rın 
basımına sarfederiz. Sonre birkaç kıta· 
hın satışı ile de yeni bir kitab basarız. 
Arada bir de mesleae yeni giren hevesıı 
k . b "" "k · eye kaıta cılar sermayeleri tu enınc 
dar birkaç kitab basarlar, işte böylece 
matbuat alemi sürüklenir, durur. Son 
zamanlarda mekteb kitabları devlet eıi· 
ne geçtiği için geçen senelere göre neş· 
riyat azalmıştxr. 

Halkevlerinin yardımı 
- Son günlerdeki vaziyet nasıldır? 
- Son günlerde bütün kitabcılar 

reklama ehemiyet verdik. Gündelik ı;a· 
zeteler reklam Hatlarını çoğalttıkları 
halde hemen hergün reklam yaptık. Ay· 
rıca kataloalar nesrederek her tarafa 

tıı , •• 

dağıttık. Aynı zamanda halkevlerıııın 
büyük yardımı oldu. Halkevi kitabs?· 
rayları vasıtasiyle halkımız yeni kitab
lardan mümkün olduğu kadar haber· 
dar oldular. Böylece bir hareket başlar 
gibi oldu. Fakat tam bu sırada da gerek 
Avrupada kağıd fiatınm yıikselişi ve 
gerek gümrı.ik resminin artması dolayı• 
siyle İstanbulda kağıd piyasası bir mis
li fırladı. Tabi! işe biraz da ihtikar ka
rışt ı. Son iki ay içinde neşriyat heme~ 
durmuş gibidir. Eğer gümrük ıneselesı 
halledilirse ve Kültür bakanlığı büdce
sine hiç olmazsa 100 bin lira yardım 
faslı koyarak memleket kültürü için ça
lısan kitabcıları onlara direktif vermek 
s~retiyle kendine bir yardımcı telakki 
etmeye başlarsa hissedilecek derecede 

kitab basışı ve satışı artacaktır. 

Büyük dert: Bayiler meselesi 
- Bayiler meselesi nası/dır? . 
- Bu çok acınacak bir meseledır. 

Altmış kadar vilayetimiz vardır. Dört 
yüzden fazla da kazamız. Bütün iş yap· 
tığımız tasra kitabcılarının sayısı 40 
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geçmez. Benim şahsen on yıldır ır e 
ki talı yolla.madığım ve bayi bulamadı· 
ğım beş, on vilayet vardır. .. 

Mevcud bayilerin bir kısmı da mun· 
has ran kitabcı olmayıp kırtasiyeci, ma· 
nifaturacı veya gazete bayiidir. Ken.. 
dilerine iadeli olmak şartiyle kitab yol
lamazsak çoğunun istemek hatırların:a 
bile gelmez. Bir kısmı da sattıkları kı-
ab ollamazlar. O 

0 na n e 
2 ~· una v Çarelere gelince 

Tyette kitab satışı olduğu halde bu 
v~.:den kitab yollayamıyacak hale geli- - Kitab okutmak için ne gibi ça-
~~. Bence devletin de iştirakiyle bir reler düşünüyorsunuz? 
"Yayım teşkilatı,, yapılıncaya kadar b~ - Bence birinci derecede basılan 
iş böylece devam edip gidecek ;e netı- kitabların sayısını çoğaltmak lazımdır. 
cede kültürü yükseltmekte, kıtabcıyı Bu suretle bu kitabı beğenmiyen belki 
kazandırmakta çok geri kalacaktır. ötekini beğenip alır. Bunun için de iyi 

kitabları Kültür bakanlığının himaye 
Muharrirle münasebet etmesi, kitabctları kendisine en fayda-

- Muharrir/erle münasebetleriniz lı ve lüzumlu bir yardımcı bilerek her 
nasıldır? fırsatta himaye ve tatmin etmesi lazım-

- Bizim elim.iz, ayağımız muharrir- dır. 
lerdir. Fakat maalesef onlarr memnun Halkevleri kitabsarayları da yeni 
edemiyoruz. Verdiğimiz paralar emek· neşriyat ile zenginleştikçe okuyucu ar-
terinin yarısını bile karşılamaz. Fakat tacaktır. Bundan başka her köyde bir 
ne çare ki bizim kazancımız da masr~- . okuma odası açılmak zarureti vardır. 
fımızın dörtte birini karşrlamıyor. İkımı Gazeteler her iyi kitab için tenkid 
zin saadeti birbirine bağlıdır. Yaln:.z makaleleri yazmalıd ır. Bu kabil maka-
bazen bize basmak için kitab getiriyor- lelerin satışa çok tesiri oluyor. 

lar. Satış olmadığı için alamıyoruz. B~- Gene gazeteler kitab reklamlarını 
ze güceniyorlar. Hatta bu arada hatır ı- çok ucuz fiatla yapmalıdır. Bunda ken-

çin parasını verdiğimiz h~de ~~p ~- dilerinin de faydası vardır. Kitab oku-
samadrğımız kitablar oldugu gıbı bıze yucusu çoğaldıkça gazete okuyucusu 

t elif hakk:nı parasız verdikleri halde da artacaktır. 
gene basamadıklarımız da var. Biz ne 
vakit, muharririn peşinden koşup kitab Kültür bakanhğı ve Parti çıkan ki-
yazması ıçın yalvarırsak kitabcı da, tabları kontrol ederek rast gelenin bir 

muharrir de, saadete ermiş ve memleket takım manasız, faydasız, hatta zararlı 
okumaya başlamış demek olacaktır. neşriyat yapmasına mani olmalı ve bil· 

Baskı adetleri akis iyi kitablar için direktifler verme

- Bugün baskı adediniz nedir? 
- Bugün en çok 2000 ve normal O· 

!arak 1000 taneden fazla basmıyoruz. 

Bazı "aşık kitabları,, denilen halk ki
tabları vardır ki bunlar beş veya on bin 
satılıyor ve yüzde 60, hatta 70 iskon
to jle Darendeli denilen seyyar kitab
cılar bunları toplayarak köy köy dola
şıp satıyorlar. Eğer bu halk kitablarr, 
bugünkü kültüre. rejime ve dile uygun 
olarak yaz:lırsa memleket hesabına ta
savvur edileceginden çok faydası ola
caktır. Fakat okuyanlar, bugünkü ha
liyle ne dereec kıymeti olduğunu daha 

iyi takdir ederler. 

Maliyeti ucuzlatmak 
_ Kitab maliyetini ucuzlatmak için 

neler yapnıa/Idır? 
_ Harf inkılabının ilk zamanların-

da kağıd Hatları birdenbire yükselmiş 
ve yeni harfler dolayısyile matbaalar, 

bugünkü fiatın tam üç misline almış· 
tardı. Bu sebeble ilk zamanlarda çıkan 
kitablar hakikaten çok pahalı idi. Çün-

k
.. abalıya mal olmuştu. Sonra yavaş 
u p ·ık fiatlar azaltıldı. Fakat ı zaman-

yavaş . . .. b. 
larda basılan ve tabıatıyle henuz ıtıne-
miş olan kitablar eski fiatlariyle kaldı· 
- . . as·l göze batan bunlardır. Son 
gı ıçın ' 
zamanlarda gazete kağıdına basar~ 
200 

sayfalık bir kitabı Avrupada dahı 
.. ··lmemiş bir ucuzlukla 25 kuruşa 

goru . . . k"'-
k tecriıbelerı başladı. En ıyı dgt· 

satma ·d Ed·b· 
da bastığım 400 sayfalık, Halı e ı .ın 
Sinekli bakkal romanına 100 kuruş fıat 
koydum. Eskiden bu kitablara 150 ku-

tan asag-ı fiat koyamıyorduk. Bu U• 
ruş ' M ·f il cuzluğun faydasını gördüm. arı. et • 
tifata tabidir. Kitab baskısı adedı 5~00 
tane olursa bugün yüz kuruş koydugu-

kitabı 75 kuruşa, 10.000 tane ol
muz . k~ ha 
duğu vakit 50 kuruşa sa~k ım anı_ • 

1 olacaktır. Demek kı, fıatlar dogru• 
~ıan doğruya satış mikdariyle alakadar· 

d 
Ucuzlatın çok satın, diyenlere ve-

ır. " T .. be et 
- · · cevab sudur: - ecru • 

recegımız , K. b 
.k Ç k kere muvaffak olamadık. ıta 

tı · 0 M ele budur. 
okuyun ucuzlatalım ..• ,, es 

Kimler okuyor? 
- Hangi sınıf daha çok kitab oku· 

yor? 
_ Birinci derecede çocuklardan 

lidir. 
Kahvelerde, tavla ve iskambil oyun-

lariyle vaktini israf eden birçok vatan

daş vardır. Her kahveye beş on kitab a

larak bir dolabda saklaması ve müşteri

lerine okutması mecburi tutulursa akla 

gelmiyecek derecede kitab sarfiyatı ar

tacağı gibi halkımız da okuma zevkini 

duyacak, sonu kumara varan oyunları 

terkedecektir. 

Bursanın Mustafakernalpaşa kaza

sında 12 sene evel 220 kahvehane mev· 

cud olduğunu hayretle görmüştüm. Bü

tün viUl.yetlerimizdeki kahve ve gazino

ların yekununu kolayca hesab etmek 

mümkündür. 
Bundan sonra en mühim mesele bayi 

teşkilatıdır. Bu da biraz evvel söyledi

ğim gibi devletin eli ve yardımı ile ve 

kitabcıların iştirakiyle yapıldığı tak· 

dirde kitab, gazete ve mecmua okuyu· 

cularınnı sayısı gün geçtikçe artacak-

tır. 

Bu meyanda kitabcıların birbirle-

riyle anlaşıp elele vermeleri ve müşte· 

rek teşebbüslerle büyük Larousse, an

siklopedi Britanika gibi şaheserleri be

raberce meydana getirmeleri mümkün· 

dür. Kıymetli kitablar için kendi arala

rında müsabakalar tertib ederek 1.e mu· 

harrire layik olduğu parayı vererek teş· 

vik ederlerse hem iyi bir muharrir sını

fı meydana gelir, hem de güzel eserler 

neşredilmek imkanı hasıl olur. 

Burada her çıkardığımız eserin maale. 

sef okuyucuyu tatmin edecek derecede 

bir kıymeti haiz olduğunu iddia ede • 

mediğiaıizi de söylemek mecburiyetin

deyim. 
şu halde, iyi kitab çok baskı, çok 

okuyucu ve ucuz kiteai> mevzuları ancak 
birbirlerile yürümek suretiyle tahak· 

kuk edecektir. 
Tarih ve dil inkılabından sonra bir 

''okutma seferberliği,, başlıyacağına ve 
kitabçılar için sıkıntıdan kurtularak 
mesud günlerin çok yakında geleceği· 
ne kuvvetle emin.im.,, 
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Ankara ra y s 
anlatılan büyük masal 

Ankara radyosunda her halta rocuklarımıza masallar anlatan arka -
dCl§ımız Nurettin Artam, geçen ak§am çocuk haftası dolayısiyle eo
vela 23 nisanın ve çocuk haf tasmın ehemiyetini anlattıktan sonra bü
yük masal unvanını verdiği fU masalı söylemi§tir: 

- Sevgili çocuklar, 
Dünya yeni kurulmuştu. Büyük 

Okyanosun dalgalı kıyılarından Asya -
nm ortasına kadar uzanan topraklar, 
dtinyanm en yeşil, en güzel toprakla· 
rıydı. Dağlarında yetişen kekiklerin, 
karabaşların, yabanı menekşelerin, ya
ban güllerinin kokusunu rüzgar kilo • 
metrelerce uzağa kadar götürürdü. 

Dağlardan çıkan ırmakların suyu, 
yepyeni, parlak kayaların arasından ge
çerken rüzgar ağaçların yaprakları a -
rasından süzülürken şarkılar duyulur
du. Şimdi tatlı tatlı öten kuşlar, o za
man daha ötmesini bilmezlerdi. Ötme -
yi, şarkı söylemeyi o çağlıyanlardan, o 
ağaçların arasından süzülüp geçen rü:z
ğardan öğrendiler ve birgün dünyanın 
başka memleketlerine uçarak oradaki 
dilsiz kuşlara ötmeyi, şarkı söylemeyi 
öğrettiler. 

O nehirlerden bir tanesi bu topr.ık
ların tam ortasında bulunan yüksek bir 
dağın kayalıklarından ilk frşkıracağı 

zaman burada oturan insanların kula -
ğına rüzgar şu şarkıyı fısıldadı: 

"Yarın sabah erkenden, daha~üneş 
yeni dogarken bu dağın kayalıklarında 
yeni bir ırmak doğacak. Hepiniz o daii;a 
o dağa çıkın. O kayalıkkrı çevınn. 

İlk fışkıracak damlayı içene ölüm yok
tur. O, yeryüzünün son gününe kajar 
yaşayacak. İçinizde en akıllı, en bilgi
li kimse o, bu damlayı içsin ; bir dahn 
ölmesin. Yüzyıllar, binyı llar, milyc.n

yıllar yaşasın!" 
Rüzgarın bu şarkısını duyanlar hi.i

yüklü, küçüklü, erkekli kadınlı ert(;si 
sabah o kayalığa toplandılar: rüzgar 
gene esti ve şarkısını tekrarladı. O gün
den sonra hep şarkılar söyliyerek çağ
hyacak zrmağı göğsünden doğuracak 
kayalıklardan da sesler geldi. 

Bu sırada orada toplananlardan bir 
tanesi kayalardan birisinin üzerıne 

çıktı: 

- Benim yüksek soyum, büyük tiirk 
milleti, diye bağırdı, birazdan güneş 

doğacak, ondan biraz sonra da büyük 
bir ırmağın ilk damlası şu kayalığın koy
nundan fışkıracak. Onu ancak bir kişi 
içebilir. Onun da aramızda en akıllı, en 
bilgili olması şart. Ne diyorsunuz? Bu 
damlayı kim içsin? 

Toplananlar arasında konuşmalar, 

görüşmeler oldu. Biraz sonra bir baş • 
kasr kayanın üzerine fırladı: 

- Aramızda konuştuk, karar ver • 
dik, dedi, ilk defa bizim milletimiz;n, 
arasında doğan ve şimdi biraz ya}lan -
mış olan akıllı bilğili bir yurddaşımız 
var: Tarih baba. Bu damlayı onun iç • 
mesini istiyoruz. Bunu içsin; ona ö!i..im 
olmasın. Ondan sonra o, dünyanın her 
tarafını dolaşır: gördüklerini, duyduk
larını bir yere yazar. Milletler, geçmiş· 
!erini öğrenirler; geleceklerini düşü -

nUrler. 

Kalabalık haykırdı: 

- Hay hay 1 Tarih baba, türklerin 

en bilgili bir vatandaşıdır; en bilgili -
ınizdir, bizim öğretmenimizdir o. O iç
sin. O yaşasın ve bizim adımızı bizden 
sonra gelecek olanlara o ulaştıracaktır. 

Güneş doğdu; kayalardan gelen ses 
dindi. En ortadaki kayanın ortası nem· 
lendi. Tarih baba, sakalı yere değerek 
oracığa eğildi ve oradan fırlayan ilk 

damlayı içti. 
Biliyor musunuz çocuklar, o gün de 

nisanın yirmi üçü idi ve o kayadan fış· 
kıran damla, üç sene sonra ilk teşrir.in 
yirmi dokuzuncu gününe kadar büyUk, 
kocaman ve hiç kurumıyacak, gittikçe 
daha büyüyüp gelişecek kocaman hir 

ırmak olmuştu. 

Hayat suyunu içip artık ölümden 
kurtulan tarih baba, galiba birkaç yıl 
so11ra, nisanın yirmi üçü ile mayısın bi
ri arasında o ırmağın boyunda ne ka • 
dar çocuk varsa hepsini bir araya top • 

ladı: 
- Gelin çocuklar, dedi, sizinle ko· 

nuşacağım 1 dedi. Çocuklar toplandılar. 
·Güneş yeni batmıştı; hafif tatlı bir ay 
ışığı vardı; yıldızlar ış.ıldıyordu. Irma
ğın suyu gümüş gibi parlıyordu. 

Tarih babanın lakırdı söylerken ken-

dine mahsus bir usulü vardı . Bir takan 
sorgular sorar, cevablar ahr, ondan son
ra sözüne devam ederdi. Onun için eY• 
vela gök yüzünü gösterdi ve sordu: 

- Göklerin rengi nedir? 
Çocuklar bir ağızdan cevah verdilen 
- Gök bayrağımızın rengi 1 
Tarih baba, bir de ufukta kahruf 

kızıllığı gösterdi: 
- Ya oranın rengi? 
Çocuklar bağırdılar: 
-Al!. 
Ondan sonra, dilim ayı, 

bulunan yıldızlan gösterdi. 

uzaklarda 
Çocuklar 

gene: 
-Ay!. 
- Yıldız 1 diye cevab verdiler. 
Tarih baba artık sözüne başlamıştı. 

Dedi ki: 
- Birgün gelecek ki şu ufuktaki al 

renk bütün gökleri kaphyacak. Bu ay, 
bu yıldızın yanına yaklaşacak. O za • 
manın çocuklarını gene yanıma topla .. 
yıp onlara size sorduğum sorgulara 
benzer sorgular soracağım onlar da 

bana: 
- Bayrağımızın rengi al, ortasm ; 

daki ayla yıldız, onun gök yüzünden 
koparılıp takılmış iki süsü 1 diye cevab 

verecekler ..• 
Yalnız çocuklar, bu bayrak fırtına· 

ya tutulacak, hain rüzgarlar. onun bezi· 

ni direğine saracak; hazan onu yerin • 

den indirip yerine yabancı bayraklar a

sacaklar ama, bu çok uzun sürmiyecek. 

Çocuklar, telaşla, tarih babanın sö

zünü kestiler: 

- Tarih baba, tarih baba, bu fırtına· 
lar ne zamatta kadar sürecek? diye ba -

ğırdılar. 

Tarih baba, onlara cevab verdi: 

- Türklerin Atası dünyaya gelip o 

bayrağı eline alıncaya kadar •.. 

Çocuklar; bugün tarih baba, aramız. 

da yaşıyor. Ve onun yüzbinJerce yıl 
önce türk çocuklarına ırmak kenarında 

geleceğini müjdelediği türklerin Atası 

başımızdadır: Büyük Atatürk, Tarih 

baba, sizi de "Atatürk'ün çocukları,, di

ye anıyor, ne mutlu size ... 

Futbol 
Turnuvası 
Altınordu, Çankaya ile 

bugün karşılaşıyor 
Ankara bölgesi başkanı B. Ziya 

Ateş kulübler arasında yapılacak bir 

futbol turnuvası için bir kupa koymuş.

tur. 
"Mıntaka kupası turnuvası,, adını 

taşıyan bu maçlara Altmordu, Çanka· 

ya ve Demir Spor kulüblerimiz gir_ 

mişlerdir. Dün akşam mıntaka merke· 

zinde çekilen kura neticesinde, bugün 

Altmordu • Çankaya kulüblerimiz kar· 

şılaşacaktır. Bu iki takımın galibi de 

yarın Demir Sporla oynayacaktır. 

Maç saatı 16 olarak tesbit edilmiştir. 

Ve oyunlar Ankara Gücü alanında ya

pılacaktır. Bugünkü tatil gününü ve pa. 

zarı spor meraklılarına heyecanlı ve 

zevkli iki maç seyrettirmek arzusiyle 

tertibedilen bu maçlar her halde aiaka

yı çekecek kadar güzel olacaktır. Bu· 

gün karşılaşacak olan Altınorclu ve 
Çankaya takımlarımızın da ne vaziyet• 
te bulunduklarını görmüş olacağız. 

Bir motör yandı 
İstanbul, 30 (Telefonla) - Dün ak· 

şam 50 ton ot yükliyerek Silivriye gi· 

den bir motör yolda tutuşmuş ve tayfa· 
lan tarafından batırılmıştır. Tahkikat 

devam ediyor. 



ıu ULUS 

Sağlık bilgileri •••••••••••••••••••••••••• 
• : RADYO • .......... , .••............ 

1- 5 - 1937 

Biblografya 1 

Arteryosklerozda 
adrenalin tesirleri 

to, kahve, çay ince kan damarlarnmzın 
sıkışma kuvvetinde büyük değişiklik 

yaparlarsa da, adrenallere tesirleri şüp
helidir. Fakat doğrudan doğruya böb
reklere tesirleri aşikar bir hakikattir. 

Şimdi can alacak noktaya geldik: 
Adrenali korumak (iyi halde tut

mak) erken gelecek arterio-skleroza 
karşı durmak demektir. 

ANKARA: Öğle neşriyatı: - 12.30 
- 12.50 Muhtelü plak neşriyatı. 12.50 -
13.15 Plak: Türk musikisi ve halk p.rkı
lan. 13. 15 - 13.30 Dahili ve harici ha
berler. 1 S.30 - 17 .00 Riya:;eti cumhur 
filarmonik orkestrası heyeti tarafından 
konser (musiki muallim mektebinden 

Yeni Adam 
29 nisan tarihli 174 üncü sayısı çık. 

mıştır. Bu sayıda şu yazıları görüyo. 
ruz: İsmail Hakkı Baltacıoğlu: Kollek. 
tif tiyatro yapalım. Hamid için ne ya
pardmı, hayatım alaka pedagoji:;i olur. 
mu?, Hüseyin Avni: bir iktisat dokto. 
ru ile köycü, Adnan Cemil: politika ale,. 
minde olanlar, kitab haberleıi, Abdül. 
hakhamid hakkındaki ankete Selami İz. 
zet, Orhan Seyfi, Kemal Emin, ve Ni. 
zameddin Nazifin cevabları, Andre J e. 
yd: Rusyada doğuş, Hüsameddin Bo. 
zak: Yugoslavya, Nüsrct Kürkçüoğlu: 
demir ve çelik, İzzeddin Şadan: akıl has .. 
talıkları, haftanın düşünceleri, kısa ten,. 
kit ve tahlilleri, dış s0&yete, politika a. 
leminde olanlar 

Adrenal bezecikleri böbrek üstü 
mahfazasında böbreklerin üst kutup
larına yakın duran iki küçük cisimdir. 
Bunları sağlam tutmak için evvela on
lara zarar verecek sebebleri öğreruneli
yiz; bu guddelerin kalp ve damarlar 
üzerine mürakip ve hakim oldukları 

hayat bilgisinin şüphe götürmez bir 
hakikatidir. 

Yazan: Dr. Şükrü Şenozan 
sklerozun, esaslı bir sebebi olamaz. 
Tazyık yükselmesi göstermeden zuhur 
edebilen birçok arterio - skleroz vaka. 
lan vardır. Arterio-sklerozdaki yüksek 
tansiyon için böbreklerin hastalık va
ziyetini düşünmeliyiz. Tansiyon akla 
gelir gelmez idrarı toplamak, tahlile 
göndermek lazrmdır. 

Fakat üınidsizliğe de düşmiyelim. 
Yukardaki şeyleri mebzulen kullana
rak çok ileri yaşlara kadar hiç bir arı
za göstermeyen birçok kimseler gör
müyor muyuz? Fakat arterio-skleroz· 
luları topyekun düşünürsek mesele de. 
ğişiyor ve bilhassa zararlı olan başka 
sebebler de karş:'tllıza çı1nyor Heyecan
lar, kederler, elemler! Bu haller, ince 
damarların sıkışmasına, çaplarının da. 
ralmasma ıebeb oluyorlar. 

naklen). 
Akşam neşriyatı: - 18.30 - 18.35 

Plak neşriyatı. 19.35 - 19.10 Çocuklara 
karagöz (Küçük Ali). 19.10 - 19.30 
Türk musikisi ve halk şarkıları (Servet 
Adnan ve arkadaşları). 19.30 - 19.45 Sa
at ayan ve arabça neşriyat. 19.45 - 20.15 
Türk musikisi ve halk şarkıları (Hikmet 
Rıza ve arkadaşları). 20.15 • 20.30 Hu
kukı konuşma. 20.30 - 21.00 Türk mu
sikisi ve nalk şarkıları (Salahaddin ve 
Tanburi Ömer). 21.00 - 21.15 Ajan ha
berleri. 21.15 - 21.55 Stüdyo salon or
kC"st-ası. 

Kalbin hareketini tanzim eden baş
lıca sinirlerle de kuvvetli alcika ve bağ
lanıf vardır. 

(Sempati_ Rievi'i midevi ''I'') 
Heyecanlar bu sinirler vas:tasiyle 

adrenalin ifrazını artırır; ifrazın çok
luğu ince kan damarlarının sıkışması
na, daralmasına &ebeb olduğundan, kan 
tazyiki yükselir. Adrenalin fazla çalış
ması sebebiyle lüzumundan fazla hasıl 
olan ifraz kana geçer, zehir gibi tesir 
eder, bunun neticesi de damarların ka
tılaşması, kireçlenerek çaplarının daral
ması olur. İşte ihtiyarlığın baş sebeble
rinden biri 1 İspirto, tütün ve et gibi 
§eylere perhiz edip dururken. içimizde 
bizi ihtiyarlatan başka şeyler varmış da 
'haberimiz yok. 

Birçok kalp hastalıkları bilginleri
nin kanaatleri, arterio-sklerozda yük
sek tansiyonun böbrek ihtilatınm evci
den görünen alameti olduğu yolunda
dır. Böbrek hastalıklarında, ve böbre
ğin sklerozunda adrenaler çok zaman 
(ipertrofik) büyümüş bir halde bulu
nurlar. 

Heyecanların kan damarlarının çap· 
larmı değiştirme itibariyle yaptıkları 

tesir çok mühimdir. İnsanlar üzerinde 
uzun müddet devam eden bu çok zarar
lı amillere kar,ı durmaya, tedbir alma
ya çalışmalıyız. Kalp ve damarlara cin
si tenbihlere fazla iptilası olanların, 

başka membadan gelenlerden ziyade mu· 
zrr tesirler yapacağı filen sabittir. Cin
si tenbihlere fazla iptilası olanların, 

eklili siryanların sklerozundan öldük
leri çok görülür. Cinsi guddelerin (hus
yeler - yumurtalıklar) kalple rabı

taları vardır. Bu guddelerin bozulma 
halleri neticesinde kalp ve damarlar, 
hususiyle kadınlarda taharrüşe doğru 
yürürler. Yukardaki sebeblerin tiroide 
zarar vermesi sebebiyle onun mukabil. 
ve muarızı bulunan adrenallerin de bo
zıılmaya başhyacağı ve neticenin arte
rio-skleroza yol alacağı tabiidir. 

1 -- Sounocl 1 - em Faust. 2 - Zieh
rer Faı.ıchingskinder. 3 - Paul Lincke 
I.e <"hemin dn Cour. 4 - Fetras Au sep
ticmt'. Ciel. 5 - Leopold Ukranisches 
Echo. 6 - Suppc Leichte Cavallerie. 

Modern Cerrahi 
Mart tarihli 8 inci aayısı şu yazr .. 

tarla çıkmıştır. Operatör Cafer Tayyar 

Kankat: sağ kolon tümörlerinin iki se .. 

ansta istisalinde profesör Gossetnin 

tekniği, profesör Mario Donati: modern 

cerrahinin son vüsati ve Nöro-Şirüji kıs• 

mında doktor İsmet: Nöro • Şirüjide 

kafa ve dimağ rontkenolojisinin ehem.. 

mi yeti, Operatör Cafer Tayyar Kankat 1 

Hipofiz adenom1arı ve cerrahi tedavileri 

modern hekimlik kısmında "Metabalis .. 

mebasale,, nin pratikte tatbiki. teşhis 

ve tedavide kıymeti. 

Böbrek hastalarının kanlarında kim
ya tahlili ile aşikar surette adrenal te
amülli gösteren maddeler vardır. Hele 
şurası dikkate değer bir meseledir: ad
renal ifrazını artıran maddelerin hep
ııi arterio-skleroz husulü için zararlı 

tanıdığımız, en başta tütün olmak üze
re ispirto ve muhte1if zehirler, kurşun, 
cıva, fazla mikdarda et ve koyu çayla 
intani hastalıklar, firengi v.s. dir. 

İSTANBUL: Öğle neşriyatı: -12.30 
Plfikla türk musikisi. 12.50 Havadis. 
13.0S Muhtelif plak neşriyatı. 14.00 son. 

Akşam neşriyatı: - 18.30 Plakla 
dans musiki:;i. 19.30 Konferans: Üskü
dar halkcvi namına B. Reşad Kanar. Ce
faya alıştırılan insanların muvaffakiyeti. 
20.00 Fasıl saz heyeti. 20.30 Ömer Rı-
za tarafından arabça söylev. 20.45 Fasıl 
saz heyeti, saat ayan. 21.15 Şehir tiyat
rosu operet kısmı (Bayadere). 22.15 A
jans ve borsa haberleri ve ertesi günün 
program. 22.30 Plakla so!ol:ır, opera ve Bu yeni bahsi okuyucularrmı yor

madan inceliyeceğim. Bugünkü hayat 
}>ilgisi işaretlerine göre arterio-skleroz, 
adrenalin fazla ifrazının zehir gibi te
sirinden ileri gelir; bu tesir kan taz
yıki yükselmesi ile rabıtası olmayan 
başlı başına bir tesirdir. Zira kanın taz
yıkını indiren (nitrite d'angle) gibi 
maddelerle de damar katılığı husu
le gelebileceği tecrübelerle sabit olmuş 
bir keyfiyettir. Hergün kolunu uzata
rak: "Aman doktor, tansiyonum gene 
yükseldi., diye tasalanan dostlarımıza 

tekrar edelim ki, yük~k tazyik arterio· 

Fazla et yemenin tiroit, yumurta
lık, ipofiz, pankreas, karaciğer, böbrek 
guddeleri üzerine olduğu gilıi adrenal
lere de tahrib edici, bozucu tesiri ol
duğ u gösteren bir kayda henüz tesa
düf olunmuyor; fakat bol et yemekleri, 
fazla mikdarda cigara, rakı, kahve ve 
çay rejiminin, böbreklerde skleroz hali 
husule getirmek için pek müessir oldu
ğunu biliyoruz. 

opı:ret parçalan. 23.00 Son. 

(1) Asabi ciimle ismi verilen sinir
ler her biri başlı başına çalışan fakat 
hakikatte biribirine samimi surette bağ-
lı olan iki kısımdan mürekkeptir. 

lan sempatik cümle - bu cümlenin kök
leri içimizde bel kemiğinin iki tarafın
da 8!iağı doğru uuınır, kemik mahfaza 
dahilinde değildir; dimağ ve nuhai şev
ki gibi zar içinde değillerdir. 

Küçükyozgat köyü 

Bu bilgimize dayanarak artcrio -
sklerozun teşekkülünde, çok defa böb
reklerin adrenallerle beraber şişmiş. (i
pertrofik) hale gelmiş olmasının sebeb 
ve hikmetini de anlamış oluruz. İspir-

(Birinci kısım) kafa tası içinde du
ran ''dimağ., beyin ve beynin bel kemi
ği içinde kuyruk sokumuna kadar uza· 
nan kısmı nuhai şevki - dimağii şevki 
sinir merkezi bunlardır. 

(/kinci k1S1m) nuhai !ievkiden çıka
rak fiUbeleri bı!.lenin her tarafına yayı-

Dimaği şevki cümle _ harici hayatı
mızı idare eder. Sempatik cümle içi
mizde bizden habersiz işliyen ve uzuv
larrmızr birbirine bağlayan cümledir. 

Asabı rievii mıdevi - Boğaz gerisi, 
mide yolu, mide, karaciğer ve diğer bir 
çok uzuvlara gi<len şubelerden mürek
kep bir sinir cümlesidir. 

Küçük Yozgat ilk okulu baş öğret .. 

meni Alaaddin Güleç tarahnclan küçüJC 

Yozgat köyü hakkında yazılmış ve An. 

kara halkevi tarafından neşredilmiş o. 
lan bu küçük kitab cidden faydalı bir e., 

serdir. Bütün köy öğretmenlerinin mu .. 
hitlerini tetkik hususunda bu çalışmayı: 
örnek ittihaz etmeleri temenniye şa.. 

yandır. 

Ankara Valiliğinclenı: 
Orman amenajman grtıpu için alınacak veya yaptırılacak (84 

parça koltuk ve sandalyanın istekli çıkmadığından eksiltmesi u
zatılmış.tr. Muhammen bedel son piyasa fi:ıtına göre (4615) lira
dır. Şaı tnameler Ankara hal arkası Bolupalas beşinci gruptan pa
rasız alınabilir. Eksiltme 17.5.937 pazartesi günü saat ıs de aynı 
yerde üçi.ıncü grup dairesinde yapılacaktır. Muvakkat teminat 
(346) lira (13) kuruştur. Teklif mektupları 2190 numaralı kanun 
ile bu işe ait şartnamelerde yazılı vesaik ile birlikte aynı gün saat 
(14) de kadar üçüncü gnıp başmühendisligine verilmiş veya gön
derilmiş olacaktır. Postada vaki gecikmeler kı:.lml edilmez. 

(1164) 1~1901 

efsıılı A isaray halk: İl\. isat 
llaııka. ı tasfiye ıeye ind~n: 

Mefsuh şirketimizin 5.4.937 tarihindeki içtimaında kanuni ni
sabı ekseriyet hasıl olamadığından toplantı 3.6.937 t~rihine müsa
dif perşembe günü saat on dörtte yapılma~ üzere talik edilmiştir. 
Ortakların tarihi mezkfire tekacldiim eden bir hafta zarfında hisse 
m kbuzlariyle tasfiye heyetine müracaatları ve duhuliye kartları
nı almaları ve mümessil göndermek istiyenlerin de herhangi biı 
noterlikle veya tasfiye heyeti nezdinde mümessillerini te&bıt et
tirmeleri iHin olunur. 

( Ruznamei l\~üzakerat) 
1 - Şirketin tasfiyesine karar verildiği 2.11.1936 tarihin: kadar 

tanzim edilmiş bilanço ve kar zarar hesabatının tetkik ve kabulü, 
2 - S1bık meclisi idarenin ibrası, 
3 - Tasfiye hitamına kadar bir mürakibin intihap ve ücreti

nin takdiri, 
4 - Mevcut tadiye he:ıı;etine şirketin kati zararının tahal 1,uk\ı 

için bilumum menkul ve gayri menkullerinin s:ıtışına ve bc;rc;ıuln1 
üzerinde mümteniüt tahsil olanların tahakkul:undan ve orcr rının 
tesviycsındeiı sonra tahassul edecek sermayei safiyesini n"kden 
veya alacak senetlerinin temliki suretleriyle hissetla. an ara.,1.1da 
tevzi ve taksimine salahiyet verilmesi. 1-1905 

Çoruın İlllay ı nndan: 
1 - Ela:iltmeye konan iş: Çorum hastahanesinde yapılacak 

pavyonun zemin katının in~aatına dairdir. 
Bu işin bedeli keşfi 14607 lira 51 kuruştur. 6500 lirası 31 mayıs 

tarihine kadar müteahhidin ihzar edeceği malzemei inşaiye veya 
bu nisbette yapacağı işe mukabil 936 büdcesinden tediye edi'ec:ek
tir. Mütebaki kısmı ise 937 büdcesinin t~sdik ve vüruclunua öde
necektir. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi. 
C - Fenni ve hususi şartname. 
F - Proje. 
İsteyenler bu evrakı Çorum vilayeti daimi encümen dairesinde 

görebilirler. 
3 - Eksiltme 1937 mayısının 12 inci çarşamba günü saat 14 de 

Çorum vilayeti encümeni daimı riyaset odt..sında yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için istekli 1096 lira muvakkat te

minat vermesi ve bundan başka aşağıdaki evraklrrı haiz olup gös
termesi lazımdır. Ticaret odasından kayıtlı olduğuna dair vesika, 
işi yapabileceğine dair Nafra vekaletinin ehliyetnamesi, 

6 - Teklif mektupları yukarda 3 üncü maddede yazılı saatten 
bir saat eveline kadar Daimi Encümen Riyaset odasında topl "na
cak Daimi Encümen Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 
P sta ile gönderilecek mektupların nihayet 3 üncü maddede yazılı 
s te k d r gelmiş olması verilen zarfın mühürlü, mumlu iyice ka
p , ln ış o n <ısı lfı~ımdır. Postada olacak gecil:meler kab~I edil-
mez. (109J) 1-1392 

Komİ~}·onıı 1 l:inları 
l\1Wı \lfülafaa \'••!iitlt·ti Satmalma 1 

"-----~----------- ~~~----------~ 
BİLİT 

Bir tane 507 modeli fiat otobüs satılıktır. Satış günü 5.5.937 
çarşnmba güni" s:ı.at 10 dadır. Otobiisü görmek istiyen Genel kur
may daire müdürliiğiıne müracaat ve :;atışa gireceklerin belli gün 
ve saatinde M.M.V. Sa. AI. Ko. nuna gelmeleri. (1084) 1-1883 

BİLİT 
Asfalt yol: Ankara şehitliği için 1e asfalt yol yapısı pazarlığa 

konmuştur. Keşif tutarı: 2374 lira 50 kuruştur. Keşif ve şartname
si parası ile inşaat şub:sintlen alınacaktır. İHALESİ: 7.v.1937 cu
ma günü s~at on b. rdedir. İlk teminatr: 178 liradır. Pazarlığa gire
ceklerden ilgili bulunanlar 2190 sayılı kanunun 2, 3 üncü madde
lerinde istenen belgelerle birlikte M.M. V. satın al111a komisyonuna 
gelsinler. (1086) 1-1885 

BİL İT 
Altı tane binek ve altı tane nakliye koşum hayvanı pazarlıkla 

satın alınacaktır. Pazaılığı 4 mayıs 1937 s2lı günü saat 11 dedir. 
Hayvanı olup da satmak isti yenler hayvanlariyle birlikte M.M. V. 
satın alma komisyonuna baş vursunlar. (1085) 1-1884 

t LAN 
1 - Vekalet ihtiyacı için bir tane kütüphane ile 182 tane çifte 

canbaz m rka ustura 18 tane :r.Iars veya Zaza marka saç makinesi, 
18 zer tane makas, tarak, kayış, bile~i taşı, traş tasr, traş sabunu, 
tarak, şap vesaire derhal teslim edilmek şnrtiyle pazarlıkla alına
caktır. 

2 - Pazarlığa girecek!c:dn 3.5.937 P. ertesi günü saat 11 de M. 
M. V. Sa. Al. Ko. na gelmeleri. (1087) 1-1886 

ti.AN 
Üç baş nakliye koşum hayvanı satılacaktır. Satış günü 4.5.937 

salı günü sa~t onJ~dır. H· yvanları g~rmek istiyenler M.M.V. Nak
liye komutanlı· na mür-ı- t ve S"'t r:ı g'receklerin belli gün ve sa-
atinJe komi yona gelme.eri. (10.W) l-1887 

a { r.ı • 
B 0 orıarme l{öprü İnşaatı 

Talip zuhur ctmetlı rinıien ih lesi yapılamamış olan 34000 lira 
keşif betlelli C'nop vi ·yefnc1e Sino J - Ayancık yolu üzerindeki 
Karasu beton~ e ko~rtlsü in!)aat n n k•palı zarf usuliyle yeniden 
eksiltmesi 17.5.937 tari ine müsadif pa artesi günü saat 16 da Na
fıa veldiletinde şoseler ve köprüler reisliği eksiltme komısıonu o
dasında :yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğre evrak (170) ku
ruş mukabilinde şose ve köprüler reisliğinden veri!eccktir. 

Muvakkat tcminııt (2550) liradır. 
Eksiltmeye ı::ireb'ln::ek için istekllierin yol ve köprü inşaatı 

yaptıkların dair müteahhitti ve:;ikasını ibraz etmeleri meşruttur. 
TekJif mcktup!arının 17.5.1937 pazartesi günü saat 15 şe ka-

dilr komisyon reisliğine verilmesi lfizımdır. (10~8) 1-1877 

P. T. T .. I.,eva~ı n 1\ ·id .. rlüğiintleu: 
1) - İdare ih iyacı için (1150) adet Pelerin kapalı zarfla alına

caktır. 
2) •_ Muhammen bedel (12ô50), muvakkat teminat (948,75) 1i -

ra olup, e'csiltme 14-5-937 cuma günü saat (15) de Ankara P. T. T. 
Satın alma komısvonunda yapılacaktır. 

3) - İstekliler tcmin:ıtlı:.rını id .e veznesine yatırıp alheakları 
ma-ouz veya mu eber bt:.n!rn m ';{ttı' u, kanuni ve aik, ve müteah -
bitlik ehliyet ve .. il;ası lie teklif me •• ubunu muhtevi kapalı zarfı 
yevmi mezkılrde saat (1 •) e kadar komisyon riya::etine tevdi ede
ceklctdir. 

4) - Şartnameler Ankarada Le a ~, Müdürlüğünden, lstan • 
bulda Ayniyat Şubesi J ,üdürlüğün ... t:ıı p • sız verilecektir. 

(1052) 1-1824 

Kayseri Şarbaylığından : 
Kayseride yaptırılması tekarrür eden mezbaha ve 
pastırma imalathaneleri planları aşağıdaki şartlar 
dahilinde müsabakaya konulmt ştur. 
l - Kayserinin hususiyetinin başlıca noktaları: 
A - Senenin yalnız üç ayında Y.irmibin sığır kesilerek pastır· 

ma yapılacağı ve senede 40 bin koyun ve keçi kesileceği nazarı 
dikkate alınması ve icabında tevsiinin de düşünülmesi. 

B - Akar su yoktur. Motör kulalnıllcaktır. Şehirde kanalizas
yon yoktur. 

C - Bina kargir olacaktır. 
D - Şehirde elektrik tesisatı vardır. 

2 - Şartname ve şehrin hususiyeti nazarı itibara alınarak bir 
mezbaha planı yapılacak ve mezbaha c_ivarında 1 inci maddenin 
(A) fıkrasında yazılı 20 bin srğırın pastırma yapılabilmesi için bir 
pr.strma imaJathanesi planı da ayrıca ilave edilecektir. Birinci de
recede haizi ehemiyet mezbahadır. Mezbaha ve imalathane planları 
ayrı ayrı yapılacak her ikisinin bedeli keşfi 200 bin lirayı geçmi
yecektir. Müsabaka neticesinde birinci gelen plan sahibine yedi 
yüz lira, ikinciye iki yüz elli lira ve 3 üncüye yüz yirmi beş lira 
mükafat verilecektir. 

3 - Birinci derecede planı kabul edilen zat ayrıca beş yüz lira 
ücret mukabilinde hesabat ve keşif ve teferruatında planın tasdiki
nin kendisine tebliği tarihinden itibaren yirmi gün zarfında yap
mağa mecburdur. 

4 - Gönderilecek planlar 1.6.937 salı günü saat 14 de Beledi
yede teşekkül edecek heyette bulundurulacaktır. Mezkur gün saat 
14 den sonra gelect:k planlar müsabakaya iştirak edemiyecektir. 

5 - Planların ve hc:;abatının mühendis veya mimar tarafından 
mezbaha yapı nizamnamesindeki esaslar göz önünde tutularak ya
pılması şarttır. Planın kabul tarihinden itibaren azami yirmi gün 
zarfında hesnbat ve keşfin ve bütün teferruatı belediyeye verilme
diği takdirde müsabakadaki mükafat ve plan üzerindeki müktesep 
hakkı kaybetmekle berber 6 mcı madde mucibince alacagı miıka
fatı da iadeye mecburdur. 

6 - Müsabakada ikinci ve üçüncülüğü kazanan mükafatını mü
sabaka neticesi ilin edilir edilmez ve 1 inciliği kazanan mükafatı
nın nısfını plan vekaletçe tasdik edildiğinde derhal ve diğer nısfı-
nı da keşif ücretiyle birlikte alacaktır. (2384) 1-1888 

Sar ki l(araağaç 

eisliğinden: ' 
Belediye 

ı - Şarki Karaağaç kasabasının meskün ve gayri ~eskfın 80 
hektarlık hali hazır haritasının tanzim ve tresimi öncelerı açık ek· 
siltmeye konulmuş ise de talipli bulunmadığından 2490 sayılı ka .. 
nun gereğince yeniden bir ay müddetle açık eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Muhammen bedeli 2000 liradır. 
3 - Bu işe aid evrak şunlardır: 
A - Hususi şartname, 
B - Şehir ve kasabaların hali hazır haritaların~n alınmasına 

C:air Nafıa Bakanlığının Umumi ve fenni şartnamesı. 
C - Kanava ve keıruniyeti vaziye hesabatı. 

4 - İstekliler bu evrakları Şarki Karaağaç belediyesinden pa
rasız alabilirler. 

5 - Bu işe fenni ehliyet ve ihtisastan Nafıa vekaletince kabul 
ve tasdik edilmiş ve topoğraflarla bu işe ortaklık yapacagı noter
likçe musaddak müteahhitler girebilir. 

6 - Eksiltme 15.4.937 tarihinden 16.5.937 tarihine kadar devam 
edip bu müddet için gene talip çıkmadıgı ve eksiltilen bedel layık 
görülmediği takdirde on gün daha uzatılacaktır. 

7 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin 150 lira teminatı muvakka
te parası yatırdıktan sonra Belediye encümenine b:ış vurmaları 
ilan olunur. (1100) 1-1900 
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Kalorifer 
Malzemesi 

Ankarada Beynelmilel Kömür Sergisinde gösteri
len rneşhur Strebel kalorifer malzemesinden muhtelif 
cins ve ebatta kazan radiatör ve kalorifer tesisatı için 
her cins borular ve bütün malzeme lstanbulda Galata ~· 
Tünel caddesi No. 48 Mihran Gesar Oğulları Ticaret- !i 
hanesinde satılmaktadır. Telefon: 40308 J 
:tırıl • l!iml...;.ııı..0J11ı..ı.·~11 

,.ı\nk.ara inhisarlar 
Basmüdürlüğünden: 

n· İdaremizin Çamaltı Tuz Fa:rikasında insan eli değmeden ~en-
1 usullerle hazırlanan sofra tuzlarımızın beher kilol.~~- P~.~~~1 13 

kuruş fiatla ve halka bir kolaylık olmak üzere Başmudurlugumü:ı 
Satış. ~hill"mdan perakende satılmaktadır. . . 

. İstıyenler, arzu ettikleri mikdarda satın alabılırler. Satış saat-
.!:.:1 9 - 12, 13 - 15 dir. (1053) 1-1825 

Anliara Belediye Reisliğinde~: 
Ankarada, belediyece gösterilecek yerde bir ekmek . fabrıkası 

Y~-?hrılacaktır. Bu fabrika 24 saatte 100 bin ekmek. verebılecek ka
hılıyette olacak, yerli kömürle veya şehir cereyanı>:le çalış.acak -
t~r. Alakadarların tekliflerini, şartlarını ve bu ~abrık~y~ _ ~ıt re • 
sımierini mayıs 937 sonuna kadar Ankara Beledıye reı~lıgıne ver· 

.!!!.eleri ve yahut göndermeleri ilan olunur. (1019) 1-1760 

Biğa Şarbay lığından : 
B 

. . .... d 31-5-937 
. eledıyemız elektrik santralının 1-6-937 gun~ en 

~ıhayetine kadar bir senelik ihtiyacı olan 40000 .k~lo mazot 3.'.'°° 
lı.~a ve 1000 kilo makine yağr 160 lira fiat tahnıınıle 20-4-937 .,ah 
gunünden itibaren 11-5-937 salı günü saat 15 şe kadar kapah zarf 
Usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. Mazot ve yağın evScliı~c anla
tnak istiyenlerin müddeti içinde belediye santra~ ~emurl~guna ve 
Şartnameyi bedelsiz olarak almak veya görmek ıstıyenlerın muha
S~beye müracaatları ve % 7,5 teminatlr teklif .~ektuplarm.ın bele
dıye reisliğine göndermeleri ve ihalenin encumen huzurıyle ya-
Prlacağı ilan olunur. (2302) 1-179_ı _____ _ 

İktisad Vekaleti · 

Türlcofisten: 

Soğuk hava tesisatı 
İzmirden başlryarak memleketin muhtelif yerlerinde te~is edi· 

Jecek olan soğuk hava depoları hakkında alakadarların teklıf yap• 
malan için 30 Nisan 937 tarihine kadar İktisat Vekale~i ta~afı?d~n 
verilmis olan mühlet 15 Mayıs 937 tarihine kadar temdıt edılmıştır. 

1030 1~1783 

Rino-öl Nafia l\'Iüdürftlğündeu: 
3 

e · ·· ·· saat 15 de Bingöl vilayeti Nafıa ınüdür-
·5-937 pazartesı gunu . .. · b d ı· k "fl' Ç 

lüğü odasında 14800 on dört bin sekız yuz lıra ~ e ı eşı ~ a
bak.- . ..

1 1 37 + 000 ila 40 , 000 ıncı kılometrelerı ara-
,. ur - Bıngo yo unun · b" ı· ka sında 15000 . t mikap tesviyeı tura ıye ame ıyatı -

on beş hın me re 
pah zarf usul ·1 k .1 · yapılacaktır. 

K ~ e e sı tmesı .. kü1" .. k kaya hafriyatı 63 kuru-, 
aya hafrıyatı 114 kuruş, Kus u 

ve toprak hafriyatı 39 kuruştur. · buna müteferri 
Evrak k f' mukavelenamesı ve 

büt" r eş ıye, şartnaın~ f M''diirlüğünde görülebilir. 
un evrak Bingöl vilayetı Na ıa u 
Muva~kat teminat 1110 liradır. . ve 3297 sayısında yazılr 
İsteklıler resmi gazetenin 7-5-936 tarıh 1 müteahhitlik 

talim tn k"l t' den a ınmrş • . a amcye göre Nafıa Ve a e ın ırma ve eksil~e 
vesıkalarını ihtiva etmek şartile 2490 sayılı .art. de tanzim ede
kanununun 32 inci maddesindeki sarahat ~aır.~s~~ aat 15 e kadar 
cekl~ri teklif mektuplarım 3-5-937 pazartesı gunu 1~1790 ş 
~syona vermeleri il~ oı:ı_n_u~--(~1~0'.:!4!1 )!-__ _::...~-----

Nafia Vel~al~tiuden: ... 
A • •• •• _.. ikisi 120 ve bırısı 

Vekalet Sular Umum Mtldurlugu k~dr?sun~ memur alınacak
de 100 lira aylık ücretle iyi daktilografı bılen uç 
trr. 

Şerait şunlardrr: . 
Almanca, ingilizce veya fransızca bılme~ .. t 9 30 da Sular 
Müsabaka imtihanı 7 rnayrs 937 cuma gunu saa · 

Dmum 11.1'.iidürlüğünde yapılacaktır. .. . . e birlikte 6 mayıs 
İsteklılerin dilekçe ve evı·akr musbıtel.e~ıyl 1 r (1075) 1-1849 

.!.:_37 akşamına kadar vekalete müracaatları ılan ° unu ' . 

Ankara Valiliğinden: 
. d 53 57 24-26, 28, 30, 

İdarei Hususiyeye aid Bankalar _cadd~sın ~490 sayılı kanun hü-
32, 3&, numaralı dükkanlarm 937 malı yılı ıcarı 
kümJerine tevfikan açık artırmaya konı~!mu~tur. be günü saat 

İhale günü 13 mayıs 937 tarihine musadıf perşem 
15 ~e vi!iiyet daimi encümeni huzurunda Y!pıla~~ktır.saatte vilayet 

. ihaleye iştirak etmek istyenlerin mezkur tan ve· görmek isti· 
daııni ~ncümeni salonunda bulunmalar~ ve -~~~t~~:?ı~~ müracaat et• 
Yenlerın hususi idare tahakkuk ve tahsıl ınu ur ug 693 ~eleri ilan olunur. (974) l-l 

Bolu Nafia MüdiirlüğUnden : 
. . • 1 adın ile ayrıca 3 adet 

Bolu Nafıası ıçın 35 adet mahrntı ame e ç k Bu çadrrların 
de çift satıhlr fen memuru çadırı satın almaca tır k. 
be ı · B . .. . J "t dan olaca tır. z erı aıurkoy bez fabrıkası mamu a rn 937 Pazartesi günü 

Muhammen bedeli 2020 liradır .. 3/M~yıs/ 1 k üzere 20 gün 
saat 15 de Bolu Daimi Encümeninde ıhalesı y_apı ma kkatesı· 151 
tn" T natı muva 
. uddetle açık eksiltmeye konulmuştur: emı B 1 Ankara, 1s· 

lıra 50 kunıstur. Şartname"'ini görmek ısteyenler . o~; ihale günü 
tanbul Nafı M "' d'" l""kl · mu··racaat eylemelerı .. a u ur u erme . A r (2176) 
encumende hazrr bulunmaları lüzumu ılan olunu · l-1733 

Bolu Nafia Müdiirlüğü1den : 
. b" a tezgah, oksijen kay • 

Bolu Nafıa Atölyesine muktezı ır torn . k uham. 
nak ve dökmeci takımları ve teferrüatı 1482 ~ır~. 2~ urtui5n:ıe Bolu 
~en .. bedel ile 3. mayıs. 937 t arihinin P.~zartesı gun_~ s:üddet]e açık 

ncumeni daimi sinde iha]e edilmek uzere 2 ~.u~ld"' - .. takdirde 
~k~iltı:neye konulmuştur. Bedel haddi liiy~k gorl~ra ulg: kuruştur. 
Ş 1alesı yapılacaktır. Teminatı muvakkatesı 11.1 b 1 Nafıa Mü
~rt~amesini görmek isteyen1cr Bolu, Ank_a~a, Istan u (2177) 

durluklerine müracaat eylemeleri lüzumu ılan olunur. 
1
_ 1734 

ULUS 

İnönü Türkk~u kampın.da 
yapılacak tesisat 

1) İnönü Türkkuşu kampnda üç yatakhane ile bir dershane ve 
yemekhane, bir idare binasiyle bir depo ve tamirhane olmak üzere 
altı bina yaptırılacaktır. 

2) Eksiltme, 10 mayıs pazartesi günü saat on beşte, Ankarada 
Hava Kurumu merkezinde yaprlacaktır. 

. 3) Keşif bedeli (49.723) liradır. 
4) Muvakkat teminat (3.729) liradır. 
5) Münakasa şartnamesi, fenni şartname, keşif evrakiyle mu

kavelename projesi ve planlar (5) lira verilerek Hava Kurumu 
merkezinden alınacaktır. 

1-1847 

Anl~ara Valiliğinden: 
İdarei Hususiyeye aid Bankalar caddesinde 13 No. Ju Şehir Jo. 

kantası ile 19, 23, 25, 27, 31, 49 numaralı dükkanların 937 mali yılı 
icarı 2490 sayılı kanun hükümlerine tevfikan açık artırmaya konul
muştur. 

İhale günü 10 mayıs 937 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 
de Vilayet daimi encümeni huzurunda yaprlacaktır. 

İhaleye iştirak etmek istiyenlerin mezkur tarih ve saatte vilayet 
daimi encümeni salonunda bulunma]an ve şartnameyi görmek isti
yenlerin hususi idare tahakkuk ve tahsil müdürlüğüne müracaat et· 
meleri ilan olunur. (975) 1-1694 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan · 

ı - Yüksek mühendis mektebi binasının bulunduğu arsa dahi -
tinde yaptmlacak 214296 lira 7 kuruşluk keşif bedelli pansiyon bi
nası inşası ve tesisatr kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak şun1ardır: 
A - Eksiltme şartnamesi ve buna merbut hususi ve fenni şartlar 

pansiyon projesi taksimatı dahiliye listesi, tahlili fiat cetveli, 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındrrl ık işleri genel şartnamesi, 
D - Plan ve projeler. 
İstekliler bu şartnameleri ve evrakı "11" lira bedel mukabilinde 

mekteb idaresinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 7-5-937 tarihine müsadif cuma günü saat 15 de 

Gümüşsuyunda Yüksek mühendis mektebi binası içindeki arttırma 
ve eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin "11965" lira muvak
kat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup 
getirmesi lazımdır. 

A - Nafra Vekaletinden alınmış yapı müteahhitliği ehliyet 
vesikası, 

B - "50000" liralık iş yaptığına dair Nafıa Vekaletince tas
dikli vesika, 

C - 937 yılma aid ticaret odasr vesikasr. . 
5 - Eksiltmeye gireceklerin bizzat diplomali mühendis veya 

mimar olması veya bunlardan birinin fenni mesuliyeti altında işin 
yapılacağını ve inşaat müddetince işin başında bulundurulacağını 
teahhiit etmesi lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarda 3 üncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar yüksek mühendis mektebi binası içindeki 
arttırma ve eksil~e komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde ve
rilecektir. Posta ıle gönderilecek mektupların nihayet üçüncü mad
dede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile 
iyice kapatılmış bulunması şarttr. Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. (2143) 1-1726 

l __ so_N_CA_s_us_LA_R __ I 
Ankara Valiliğinden: 

İdarei Hususiyeye aid Bankalar caddesinde 33, 35, 39, 41, 4/64, 
No. lu dükkanlarla 37 No. lu bahçe ve Anafartalar caddesinde 6, 8, 
10, 12 No. lu dükkanlarla Öksüzce mahallesi 3 No. lu Zahide Hanım 
medresesinin 937 mali yılı icarı 2490 sayılı kanun hükümlerine tev
fikan açık artırmaya konulmuştur. 

İhale günü 17 mayıs 937 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 
de vılayet daimi encümeni huzurunda yapılacaktır. 

İhaleye iştirak etmek istiyenlerin mezkfir tarih ve saatte vilayet 
daimi ~ncümen__i .salonunda bulunmalar~ ve şartnameyi görmek isti· 
yenlerın hu:;usı ıdare tahakkuk ve tahsıl müdürlüğüne müracaat et· 
meleri ilan olunur. (973) ı-1692 

Serveti fünun U y A N J C Serveti fünun 
1891 ~ 1891 

Başyazarı: A. İhsan Tokgöz 
47 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli ga

zetenin Ankara'da satış yeri A K B A Kitabevidir. Se
nelik abone 10 lira, Sa ısı 20 kuru . 

._... .,...... __ ..... ____________________ ...J 

Ank~ara Valiliğinden: 
Bankalar caddesinde Kültür Bakanlıgı binası merdiveninin bu

lunduğu yerde yeniden inşa edilen hususi İrfareye aid iki ma~za 
bir sene .müddetle icara .verilmek ı.i~ere müzayedeye çıkardmıŞtır. 

Senelık muhammen kira bedellerı lıeser yüz liradır. Müzayede
ye çıkarrlmıstır . 

İhalesi 20 mayıs 937 perşembe g~nü yapılacaktır. Müzayedeye 
iştir ;k edeceklerin mhuammen bedelın yüzde 7,5 nisbetinde tcmi
natlariyle mezkur gün saat 15 de vilayet daimi encümenine, şart
namesini görmek istiyl'nlerin de husus! muhasebe tahakkuk ve tah-
sil müdürlüğüne miıracaatları ilan olunur. (1050) 1-1818 

De' leı Ut>nıİr) olJarı ve Limanları Unıurıı 
Miicliirlii:!ii Satınalma Konıis)omı lluuları 

tLAN 
Muhammen bedeli (475129,70) lira olup eksiltmesi feshedilen 

50 bin ton krible alman maden kömürü 17-5-937 pazartesi günü sa
at 15,30 da pazarlıkla Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (22755,19) liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları, rsemi gazetenin 7-5-936 G. ve 
3297 numaralı nüshasmda ıntişar etmiş olan talimatname dairesin
da alınmrş vesikayr hamilen aynı gün muayyen saatte komisyon 
reisliğine müracaatları lazımdır. 

Şartnameler Anrakada malzeme dairesinde ve Haydarpasada 
tesellüm ve sevk şefliğinde görülebilir. (1071) 1-1879 

Gönen Belediyesinden : 
ı _ Gönen kasabasının hali hazır haritaları Nafra Vekaletinin 

matbu fe. ıni şartları dairesinde yaptırılacaktır. , 
2 _Haritaları yaptırılacak saha 150 hektarı meskfın 50 hektarı 

gayri meskun olmak üzere 200 hektardır. 
3 _ Muhammen bedeli meskun yerlerin hektarı 18 liradan gay-

ri meskfın yerlerin hektarı 13 liradır. 
4 _ Açık münakasa ile ihale 15 .• mayr~. • 19~7 tarihine müsa -

dif cumaıtesi günü saat 10 da beledıye encumenı huzurunda yapı-
lacaktır. (2397) 1-1903 

1 - S- 1937 

KREM 

KuınraL, Sanıın, EsmeT her tene tevafuk eden yegane sıhht ~ 
kremlerdir. Cildi besler, Çil. Leke ve sivilceleri kftmilen izale ~ 
eder. Yarım astrdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullan· 
dıklan sıhhi güzellik kremleridir. 

KREM BALSAMİN 4 ŞEKİLDE TAKDİM EDİLİR 't~ 
1 - Krem Balsamin yağh gece için penbe renkli 
2 - Krem balsa.min yf\ğsız gündüz için beyaz renkli 
3 - Krem Balsamin acı badem gündüz için beyaz renkli 
4 - Krem BaJsamin acı badem gece için penbe renkli. 

İNG1LlZ KANZUK ECZANESİ. 
"" "" "" "" .. ,., Beyoğlu - İstanbul 
~- ~~~~~ ~~~~~~~ ~ ~~~~ ~ ~ ~ 

1 Ankara Belediye Reisliği İlanları ==ı. 
İLAN 

1 - Sakary~ mahallesinde 449 uncu adada 9 parselde 373 metre 
murabbaı beledıye malı arsa on beş gün müddetle a ık artı _ 
ya konulmuştur. ç rma 

2 - Muhammen bedeli 1119 liradrr. 
3 - Muvakkat teminatı (83,92) liradır. 

. 4 -:- f' ı~tn<:°1esini gönnek istiyenler her gün yazı işleri kale .. 
mıne ısteklılerın de 18-mayıs-937 sah günü saat on buçukta bel .. 
diye encümenine müracatlarr. (1096) 1-1898 e 

İLAN 
1 - Yenişehirde 1081 inci adada 6 parselde 88 metre murabbaı 

arsa on beş gün müddetle açrk arttırmaya kanulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli ( 440) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (33) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işleri kalemi

n~ ve isteklilerin de 18-mayıs-937 salı günü saat on buçukta bele-
dıye encümenine müracaatları. (1093) 1-1895 

İLAN 
1 - Yenişehirde 1068 inci adada 8 parselde 21,25 metre murab

bar belediye mair arsa on beş gün müddetle açık arttırmaya konul .. 
muştur. 

2 - Muhammen bedeli (53,15) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (4) liradır. 

. 4 - ~artn~me.sini görmek istiyenleT her gün yazı işleri kale .. 
mıne ve ısteklılerın de 18-mayıs - 937 salı günü saat on buçukta be .. 
lediye encümenine müracaatları. (1094) 1-1896 

İLAN 
1 - ?u i_d~~sine alınacak lama, köşebent, demir çubuk, siyah 

saç, perçın çıvısı, menteşe on beş gün müddetle açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (471,37) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (35) liradır. 
4 - Mikdarmı öğrenmek istiyenlerher gün yazı işleri kalemi .. 

ne ve isteklilerin de 18-mayıs-937 salı günü saat on buçukta bele .. 
diye encümenine müracaatları. (1022) 1-1894 

İLAN 
1 - Sanayi caddesinde 852 inci adada 7 parselde 63,5 metre 

murabbaı arsa on beş gün müddetle açık arttırmaya konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli (381) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (28,60) Jiradır. 

. 4 - Şartn~me;ıini görmek istiyenler her gün yazı işleri kale • 
mız:e ve ısteklılerın de 18-mayıs-937 salı günü saat on buçukta be
ledıye encümenine müracaatları. (1095) 1-1897 

1 
Askeri 1''ahrika1ar Umum Müdiirlüğü Satıoalma 

Komis\·omı flanlan 

-----------------· 
KIRIKKALEDE YAPTIRILACAK KABLO 

KANALLARI İNŞASI. 
Keşif bedeli (10833) lira olan yukarda yazılr inşaat askeri fab

rikalar ~m~ .. müdürlüğü satın alma .ko~syonunca 17-mayıs-937 
pazartesı gunu saat 15 _d_e kapalı z_arf ıle ıhale edilecektir. Şartna. 
me (55) k~ruş mukabilind~ komısyondan verilir. Taliplerin mu· 
vakkat teı:una.~ olan (812) lıra (50) kuruşu havi teklif mektupla _ 
nn~ ?Jezkur gunde saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve kendi
~erının de 2490 ~umaralr kanunu~ 2 ve 3maddelerinde yazılı vesa
ıkle muayyen gun ve saatte komısyona müracaatları. (1091) 

1-1893 

MÜTEAHHİT NAM VE HESABINA 10 TON GÜMÜŞ KUMU 
Tahmin edilen bedeli (800) lira olan yukarda miktarı ve cinsi 

yazı!ı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürliigü satın alma 
komısyonunca 17-5-937 pazartesi günii saat 14 de pazarlık ile ihale 
edi.lecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Talip
lerın muvakkat teminat olan (60) lira ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaat1an. (1068) 1-1878 

il 

y· o 11 ıuı 119. 



ULUS 1 - 5 - 1937 

PHILCO radyo arı izden aravın Ha ·ı Nacı Anafartalar Caddesi 
No: 111 Telefon. 1230 

1 
Ankara Levazım Amirliği Satmalma 

Komisyonu llanJarı 

İLAN 
Cinsi Miktarı Tahmin bedeli Muvakkat Müddet !halenin 

kilo Lira Krş. teminatı şekli 
Lira Krş. 

Un 280790 37906 65 2842 99 Bir senelik Kapalı 

zarf 
1 - Islahiye akbez kıtaatile Fevzi paşa konağının ihtiyacı olan 

un yukarda yazıldığı veçhile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltme 12. Mayıs 937 çarşamba günü saat 11 de yapıla

caktır. Teklif mektupları saat 10 da komisyon başkanlığına veril
miş olacaktır. 

3 - Şartname komisyondan alınacaktır. 
4 - İsteklilerin hüviyet varaka ve ikametgah vesikalarile bir

likte Islahiyede Tuğay karargah binasında Tuğay satın alma ko-
misyonuna gelmeleri. (1010) 1-1754 

İLAN 
1 - Eksiltmede olan işler: Alpullu alayının 77 ton ve Pınar. 

hisarın 80 ton ve 45 ton sığır eti. 
2 - İhaleler kapalı zarfla ve ayrı ayrı yapılc:.caktır. 
3 - Alpullunun et muhammen bedeli 16940, Pınarhisarm 20000 

ve diğeri de 11250 liradır. 
4 - Alpullunun ilk teminatı 1271, Pınarhisarın birisi 1500 di

ğeri 844 liradır. 
5 - Alpullu etinin ihalesi 3 mayıs 937 saat 15 de Prnarhisarın 

saat 11 de Vizede yapılacaktır. 
6 - Şartnameler arzu edenlere her gün Vize satın alma komis-

yonunda gösterilir. (946) 1-1644 

Cinsi Miktarı 
kilo 

İLAN 
Tahmin bedeli 

Lira Krş. 
Muvakkat 
teminatı 
Lira Krş. 

Müddet İhalenin 
şekli 

Un 162000 21870 00 1640 25 altı ay kapalı zarf 
1 Islahiye, akbez kıtaatiyle Fevzi paşa konağının ihtiyacı 

olan un yukarda yazıldığı veçhile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltme 12 Mayıs 1937 çarşamba günü saat 15 de yapıla

caktır. Teklif mektupları cıaat 14 de komisyon başkanlığına ve· 
rilmiş olacaktır. 

3 - Şartname komisyondan alınabilir. İsteklilerin hüviyet va
raka ve ikametgah vesikalariyle birlikte lslahiye Tugay karargah 
binasında Tugay satın alma komisyonuna gelmeleri. (1011) 1-1755 

İLAN 
1 - Eksiltmede olan işler: 90000 kilo sığır eti ve 3000 kilo sa

de yağı 
2 - Sığır etinin ihalesi kapalı zarfla sade yağın ihalesi de açık 

eksiltme ile Vizede yapılacaktır. 
3 - Sığır etinin tutarı 26,100 sade yağın 2850 liradır. 
4 - Sığır etinin ilk teminatı 1948, yağın 214 liradır. 
5 - Her ikisinin ihalesi 12. Mayıs. 937 çarşamba günü saat 

14.15 de yapılacaktır. 
6 - Şartnameleri görmek arzu edenlere her gün Vize satın al-

ma komisyonunda gösterilecektir. (1029) 1-1777 

İLAN 
1 - Ankara garnizonu birlikleri için 30000 kilo yerli toz şeke

rin kapalı zarfla eksiltmesi 17 mayıs 1937 pazartesi günü saat 11 de 
yapılacaktır. --- ---

2 - Şekerin tutarı 8400 lira olup muvakkat teminatı 630 lira -
dır. Şartnamesi komisyonda parasız görülür. 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesika ve 
teminat makbuzlarım havi teklif mektuplarım belli gün ve saatten 
bir saat evveline kadar Ankara levazım amirliği satın alma komis-
yonuna vermeleri. (Ui.l5) 1-1902 

İLAN 
1 - Ankara garnizonu birlikleri ıçın iki yüz bin kilo koyun 

etinin 18. nisan 1937 salı günü saat 15 de kapalı zarfla eksiltmesi 
yapılacaktır. 

2 - Koyun etinin tutarı yetmiş bin lira olup muvakkat temina
tı 4750 liradır. Şartnamesi 350 kuruş mukabilinde komisyondan 
verilir. 

3 - !steklilerin kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesika ve 
teminat makbuzlarım havi teklifat mektuplarını yazılı gün ve sa
atten bir saat eveline kadar Ankara levazım amirliği satm alma ko-
misyonuna vermeleri. (1080) 1-1882 

İLAN 
1 - Ankara garnizonu birlikleri için üç yüz yirmi beş bin kilo 

sı ğır etinin 17. nisan 1937 pazartesi günü saat 15 de kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Sığır etinin tutarı 81250 lira olup muvakkat teminatı 5312 
lira 50 kuruştur. Şartnamesi 406 kuruş mukabilinde komisyondan 
verilir. r --

3 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 üncü mdadelerindeki vesika ve 
teminat makbuzlarını havi teklif mektuplarını yazılı gün ve saat
ten bir saat eveline kadar Ankara levazım amirliği satın alma ko-
misyonuna vermeleri. (1079) 1-1881 

Anl(ara birinci mıntal{a 

l{adastro müdürlüğünden: 
Etlik ve civarındaki gayri menkullerin tahdidine 17-5-937 pa -

zartesi gününden itibaren başlanacaktır. Sınırları <livar, çit, par
maklık gibi işaretlerle ayrılmamış ve harita ve röperli krokilerle 
tayin edilmemiş olan yerlerin sahipleri tarafından bu tarihe ka -
dar köşe noktalarına işaretler konulması ve tahdit esnasında da 
hazır bulunması lazımdır. Aksi halde ehli vukufun beyanına göre 
tahdit yapılacağı ilan olunur. (1072) 1-1880 

Belediye Reisliğinden: 
Kiraya verilecek olan otobüs garajı arkasında bulunan lokanta 

şartnamesinde tadilat yapılarak mayıs 1937 den 31 mayıs 938 sonu
na kadar yeniden müzayedeye konulmuştur. 

1 - Muhammen bedeli (60) liradır. 
2 - Muvakkat teminatı (488) kuruştur. 
3 - Yeni şartnameyi görmek istiyenler her gün yazı işleri ka.. 

lemine ve isteklilerin de lS-mayıs-937 salı günü saat on buçukta 
belediye encümenine müracaatları. (1097) 1-1899 

Sivas İli Bayındırlık Direktörlüğünden : 
24-4-937 gününde kapalı zarf usuliyle ihalesi mukarrer bulunan 

14284 lira 42 kuruş keşif bedelli Koyulhisarda yaptlacak beş sınıf
lı ilk mektep inşaatına talip çıkmmmasından dolayı eksiltme kanu
nunun 40 ıncı maddesi mucibince 24-4-937 den itibaren bir ay için
de pazarlıkla ihale edilecektir. Muvakkat teminat 10071 lira 33 ku
ruştur. Proje ve keşifler her zaman Nafıa Dairesinde görülebilir. 
İs ~eklilerin müteahhitlik vesikası ibrazına ve en az 10000 liralık 

1 ve buna benzer iş yapmış olduklarını isbat eylemeleri lazım • 
d1r. (2403) 1-1904 

Satılık Hane 
Yenişehirde İnkılab sokağın

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

Telefon No. 3231 1-1753 

Kiralık Bağ ve Hane 
Keçiörnede Eczacı Şevket 

bağı namiyle maruf altı odalı bü· 
yük salonlu her türlü konforu, 
akar suyu, on iki dönüm üzüm -
lük ve meyva ağaçlarım havi ha -
ne ve bağı kiralıktır. Bekci Ali
ye ve 2521 numaralı telefona mü-
racaat. 1-1844 

EYi HABER 
BAY AN FIGARA 

Paristen en son getirdiği 

elbise ve şapkaları Ankara 1 
Palas'ta göstermeye başlamış· 
tır. 1-1832 

Büro l'ek.ıtil{ 
Yol ve inşaata müteallik her 

nevi hesabat, proje, şartname 

tanzimi fenni malUmat ve istişa
re kontrol ve işçilik teahhüdatr 
Telefon: 2006. Posta kutusu: 
Ankara • Yeni şehir N o : 17 

İdrar yoHarı hastalıkları 
mütehassısı 

DOKTOR 

Nıecıt '3ayan 
M.uayenehanesini Çocuk 

Sarayı caddesinde Niyazi Ka
suk apartımanında 3 üncü da
ireye nakletmiştir. Hastaları
nı pazardan maada hergün 
saat on yediden yirmiye ka
dar kabul ve tedavi eder. 

Telefon: 1769 

Kiralık Kat 
Beş odalı traçalı muşambalt 

bahçeli nazarti güzel bir kat kira· 
lıktır. Müracaat telefon 1347 

1-1908 

Kiralık Ev 
2 katlı 6 odalı konforlu Necati 

B. okulu. Makaslı apartrman kar
şısında, 14/ 13 No. Telefon 2693 

1-1907 

Mürebbiye Arayanlar 
Almanca fransızca ve musiki 

bilen yabancı bir Bayan aileler 
yanında iş arıyor. Ankara Ana
fartalar caddesi Cumhuriyet ote-
li yanı No. 16 Bluth 1-1890 

Ifualık Ev 
Üç oda, hol, balkonlar, man

zara ve tam konfor. Çok ehven. 
Yenişehir, Kazım Özalp caddesi 
bitişiğinde Ural S. No. 8 (Fidan· 
lık karşısı). 1-1889 

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

raat Bankası memurlar apartı
manlan arkası No. 1 O. içindekile" 
re müracaat Telefon; 2676. 

ZAYl 
Eski mühürümü kaybettim. 

Bundan sonra imza kullanaca
ğımdan eski mühürün hükmü 
yoktur. 

Uhıcanl .n·11a itcısab Ali 
1-1906 

PAZAR GÜNLERİ ÇALIŞMAK 
lSTIYEN BAY ANLARA 

Yanş alanında 9 mayısta baş
hyacak at yarı~lan müşterek ba
his satı~ kişelerinde çalışmak is
tiyen Bayanların 4-5-937 akşamı

na kadar stadyomda müdüriyete 
müracaatları ilan olunur. 1-1876 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü Nasuhi 
BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılrnışilr. 

~UJV\BARA 

Daima sabit 
Daima tabU 

Juvantin 
saç boyaları ~ 

İngiliz kanzuk r.czanesi llbo
ratuvarlarında hazırlanan Juvan· 
tin :saç boyaları muzuı ve zehirli 
maddelerden tamamen ari olup 
saçlara tabii renklerini bahşeder. 
Juvantin saç boyalan kumral ve 
siyah olaı ak iki tabii renk il.ze
rinde tertib edilmiştir. 

L1N1MANTOL KANZUK: 
ROMATiZMANIN KATI 

DEVAgTDlR 

KİRALIK ODA 
Yenişehirde Tuna C. Balk so

kağı No. 10 da möbleli veya möb-
lesiz. 1-1860 

YENi SiNEMAl..AR HALK 
BUGÜN BU GECE 

Ankara Saym Halkı Sabırsızlıkla 
Beklediği Büyük Bir Sanat 

Eserine Kavu~tu 

SEViSMEK ARZUSU 
Madene Dietrich - Garry Cooper 

Tarafından yaratılan bu film 
orijinal bir mevzu çerçevesi 
dahilinde nefis bir tı§k ve 

ihtiras 
İlaveten : Canlı Resimler ve 
Başbakanımızın Belgrad 

seyahati intibaları 

BUGÜN GÜNDÜZ 

ZEHİRLİ SEVDA 
Afk, kin, intikam, vazife ve fedakôrlık 

hislerinin canlı bir niimunesi 

BU GECE 

Sen mi Öldürdün ? 
Lewis Stone - Bruce Cabot 

Betty Grable - James Glea&on 
tarafından oynanan ba§tan bCt§a 

dehşet ve heyecan filmi 
-AYRICA-

lki Kısımlık Gayet Eqlenceli Şort 


