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Büdce görüşmeleri başlıyor 

Gündelik 

Emniyef 
Teşkilatında 

en ilikler 
Bir memleketin cbt SÜY~ 

gibi ve ondan daha ebemiJetli • 
larek iç ıüvenliii•flanmq o~
lıdır. Selimet, her pyden ~ ıç 
ıüvenliktedir, cfıtanJa emm1et 
telkin etmenin tek pre9İ de bunda 
olduğu gibi ••• 

Tarihinin devamınca bu mem
lekete nuib olmam•t (modern 1111!"' 
niamca tun) bir iç ve dq pveali
ii ona, yalnız cumhuriyetimi• te
min etmittir. içeride ve dqanda 
bant bu hakikatin prenaipidir. 

Güvenlik Atatürkün Ye ODUD 
lmrduju parti ile hükibaetin kalp
lerimizde yaratbldan inana, Defi9. 
]erimize itimada ve IOlll'& b 89 
lara ve o lqngn.... hükiillllerinia 
duibiz tatbiki vuif•i ile miild· 
lef bulunan bütün emniyet tetki
litma dayanmaktadll'. En batta 
ordumuz olarak, polia, jandaıala 
ve her türlü muhafaza Ye münlra
be orıanlan, iç ve dıt pYenlifimİ
.zin bqlıca uneurlandll'. 

Hükümet, bu orıanlardan po
lisi bu günün icablanna uy,un bir 
.hale ıetirmek mak .. dile polia tet
kilit kanununun bazı maddeleri· 
ni deiittiren yeni bir kanun lifi· 
humı Kamutaya arzetmit bulwiu
yor. Layiha alikalı encümenlerde 
tetkik ve tadil edilmiı, umumi he
yete ıelmiftir. 

Layihanın teklif ettiji yenilik· 
lerden bahsedebiliriz. 

Memleketimiz, heraün biru 
daha ıarplılapnaktadır. Endüstri 
hareketleri inkitaf ettikçe bu ha· 
nketlerin bil" zarureti olarak ha· 
Y~t tehirlerde tekiaüf etmekte, te
hırler ... :iyümekte, dünkü küçük 
baba buaün tehir mamaruı al
makta, tehirlere hia hüviyete bü
rünme!"edir. Garb tehri, en ol· 
ıunla mzıbata en ziyade muhtaç 
olanı, en l&kinle en hareketliyi, en 
makulle en aöz anJunazı bir uap 

(Sonu Sinci •y/•d•) 

••maqoml HmlJr urslillltl•• ,,,_, bir Hp 

23 •ada açıl• Eııt..nuJOD&I kimür _... dün Mfllm kapan..... 
Bir ayllk mGddet pde Anlraracla ıaid rekoru J&paıa lel'IİJ• eD 

iJi Wı • Jalam naıta tiplerini •çecek olan jürinin çalıpnuı neticea.a-.,. kadar~-
Sersinin dfbı IOD aiinii olmuı dolaynile ve halla atad1oma top

layan TürkiJe pehlivan birincilikleri~ at ,.....,lan ol. 
muma .. ,__ büyük bir kalabalık ıezmittir. Bö11elilde ADlrarah· 

lar; kendileri için rahat .. mo
dern bir haptm btitiia cilaularıDJ 
bir arada ıCietarlaek fevkalldeli
iini tafıJ'UI Ml'IİJ"• kartı IOD ali
lraJarmı ,wermit oldular. 

Enternaayonal lr&nllr aerpnin ıL 
sel ve bahlı bir filmi almmıt oldupn
dan bu film: bOtOn memı.atıe ca.. 
terilecelr ve kömür yofaJbmlmlsm art• 
muı, mahrukat kanununun lrolaylılda 
tatbiki, lr&nilr yakan vuıtalarm kul· 
Jaıulmamm yaydmuı gibi davaları o
lan aerciden bütün memleketin fayda
lanmaaı aatlanmıt olacaktır. 

Kömür serıiainin aon günü de ilk 

1 

,unu &ibi canlı ve hareketli ceçmit
tir. Serci muvaffak bir eacr olarak dal
ma hatırlanacak ve bilbuaa mevsuu
nun cünlük hlo'•tımua &irmeye nam. 

(Sonu S lııcl •y/•d•) 

Her gün 
12 

Sayfa 
e K•mataydald bltçe 

mhakerelerini bi
tin 14afallltile P•• 
temizde balan,,.. 
DiZ .. 

• Ankara riportajlma 
atl•tler. 

• Dfinya a6tana, db
ya poUtika haberle
r_i, yabancı guete
lenlen terctlmel•
hikayeler ... .,_ 
aire 
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Güııiin içinden: 

Kiler 
Erzunım mebusu Bn. Nakiye Elgün, evelki gün toplanan Ulusal E

konomi ve artırma kurumunun yıllık kongresinde yavaş yavaş ortadan 
kalkınağa yüz tutan eski bir adetimizi hatırlattı: evlerimizde artık çe
şid çeşid reçeller, şuruplar, lohuklar ve murabba pek az yapılmakta
dır. Halbuki eskiden kilerlerimiz memleket yemiılerinin ve çiçekleri
nin türlü çeşidlerinden kaynatılmıı şurup şişeleri ,reçel, murabba ka· 
vanozları ve lohuk hokkaları ile dolardı. O zaman ev kadıın.larmın bir 
sanat eseri vücuda getiren bir artist itina ve heyecaniyle hazırladıkları 

bu tatlılarda kullamlan yemişlerle çiçekler kendi bağ ve bahçelerimiz
den koparılır, lakin onları Avusturyadan gelen kelle şekerler, san 
renkli mısır şekerleri ve daha, ne bileyim, kaç türlü yabancı fabrikuı
•nın çıkardığı küb şekerler tatlılaştırırdı. Bugün bağ ve bahçelerimizde 
yetişen yemiş ve çiçeklere tat verecek şekeri k~ndi fabrikalarımızda 
yapıyoruz. Öyle olduğu halde kilerlerimizin raflarında reçel kavanoz· 
ları, şurup şişeleri, ya büsbütün görünmez olmuı, yahud bayiiden hay· 
iiye seyrelmiştir. 

Memleketin en ileri gelen tekercilerinden hirisrne kaç türlü şurup 
ve reçel yapılabileceğini soran bir arkadaıunızm aldığı cevab, heJD biz
de bu sanatın ne kadar terakki etmiş olduğunu, hem de türkün ağzının 
tadını ne kadar bildiği•ni gösterecek kadar helagatlidir 

Klpkırmızı gelinciklerden kaynatılmış bir şiıe şurup, yahud pembe 
güllerden yapılmış bir kavanoz reçel düşününüz: bunlar kilerlerinizi 
bahar ve yaz mevsimleri geçtikten sonra da birer çiçek büketi gibi 
süslemiyecek midir? Kahvalb masasında altın sansı bir tabak kaysı, 
bir tabak vişne, bir ta.bak çilek reçelinin karşısında bir meyva bahçe
sinde gezinen bahtiyar bir adam sevinci duymaz mısınız? 

Nine ve annelerimizin bu güzel adet ve hünerlerini bıralanıyalım. 
Onunla hem kilerlerimize renk, sofralarımıza şiir geitrecek, hem de 
vatan yemi~lerinin yanısıra memleket şekerini daha çok yoğaltmış o
lacağız. 

Kilerini bu kavanoz ve ıişelerle 
çoktanberi eksilen cazibe ve tiirini 

İzmirin imarı 

Kordon güzel 
yalıya kadar 
uzatılacak 

İzmir'e aid imar planının hazırlan• 
ması için İzmir belediyesi faaliyete geç· 

miştir. Şehre aid bazı noksan haritalar 

mühendis B. İskarpaya verilmişti. B. 
İskarpa, haritaları tamamlamış ve bele. 

diyeye vermiş, belediye de tasdik için 

Bayındırlık Bakanlığına göndermiştir. 

Bu haritalar tasdik edildikten sonra İz· 
mirin henüz müstakbel imar planı ya • 

pılmamış olan kİsımlarmm imar piaru

nı ntanz.imine başlanacaktır. Yeni imar 

planında birinci Kordon 20 metre ge -

ni~lik üzerinden, 'Güzleyalıya kadar u

zatılacaktır. Deniz tarafında birçok bi -

naların avluları vardır. Denize bitişik 

vaziyette pekaz bina olduğundan bu gi

bi binalar ve arsalar belediyece istim • 

lak edilecek, zamanla Kordon inşa olu. 

nacaktır. 

Maarif cemiyeti 
lisesinin bir 

•• • 
musameresı 

Dün türk maarif cemiyetinin Yeni
şehir lisesi talebesi tarafından temsil edi
leceğini evelce yazdığımız Ay ışığı ope-

ı·etinin dün de temsiline devam edilmiş
tir. Halkevi salonu ;temlisin ilk günü 

kadar kalabahktr. 

Bir kaç yıldanberi ders kesiminin; 
talebe velilerine güzel bir hatıra ile 
kapatmayı itiyad etmiş olan mekteb 
idaresi; bu sene de lise sınıfları ta-

mamlanmak üzere mektebin içinde 

bulunduğu gelişmeyi çok güzel isbat 

edecek bir vesile buldu: Yavrularımız; 

sözü, aheng ve kafiyeyi, sesi hareke-
ti ve müziğ\ candan benimsemişler ve 
mabaretle yaşatmışlardır. 150 kadar 

çocuğun birden söylediği şarkılar, tek 
ağızdan söylenmiş kadar ahenkli ve 
düzgündü. Baştan aşağı müzikli olan ' 

eserin beş defa temsilinin kafi gelmi
yeceği muhakkaktır. Ay ışığı bütün 

raks, müzik ve hareket bolluğuna rağ

men tezli bir operettir ve yavrularımız 
sanata olan istidadları kadar, eserin 
milli gurur ve varlığa hitab eden tezi
ni de benimsemiş olduklarından dola
yı muvaffak oldular. 

Operet iki defa daha temsil edile
cektir. Mekteb idaresini ve çocukları. 
mızı te' ri k ederiz. 

süsleyen ev kadım, bu ev köşesinin 
yerine getirecektir. 

Nurettni ART AM 

Hukuk ilmini yayma kurumunun 
gezintisi geri bırakıldı 

Hukuk ilmini yıayma kurumu İve
dik köyüne bir gezinti yapmaya karar 

vermiş idi. Dün yapılacak olan bu ge. 

zinti yağan yağmurlar dolayısiyle yol

ların çıamurlu olmasından belediye o

tobüslerinin gidememesi neticesini ver

miş ve bu sebeble bu gezinti bir başka 

münasib güne bırakılmıştır. 

Kastamonuda tavukçuluk istasyonu 
Kastamonuda bir tavukçuluk istas

yonu açılması kararl<l§mıştır. Bu istas

yonda bilhassa yerli tip tavukların ısııa .. 
hı işiyle uğraşılacaktır. Kastamonu yu

murtaları kabuklarının kalınlığı ile ta. 

nmmış ve bu da dayanıklık vasfı ver

miş olduğundan yeni tavuk cinsinin bu 

hususiyeti bozmamasına dikkat edilecek 
tir. Bu iş için tahsisat aynlmıştır. İ&-

tasyonun kurulmasma derhal b~lana

caktırı. 

Pehlioanlarunıza 

oe oyunlarına dai.r 

Es.ki gazeteci, eski pehlivan ve es
ki arıcı "Celal Davud,, Ankarada 
yağlı güreş müsabakaları başlar baş

lamaz, epiy zamandrr kullanmadığı 
kalemini yeniden zağ/adı. Birçok o
kurlarımızrn bilmediği, bir çokları
nm da unuttuğu güreş tabirlerini 
kullanarak üç gündür, ULUS'da sü. 
tun sütun yazı yazryor. 

Böylece .ipor sütunlannda uzun 
zamandanberi gol, penaltı, firikik, 
ofsayd, taç, ravnd, nakavt, tuş gibi 
tabirler okumağa alrşı.lr. olan gözleri
miz "ayak kündesi;', "ters sarma", 
"ters paça", "tırp:ırr", "kurt kapanı,, 
"bel silkmesi,, gibi tabirler gördü. 

Bir takrm pehlivanlarımızın faz
la oyun bilmediklerinden şikayetçi 

olan Celal Davud, galiba, meşhur 

pehlivanla §akirdinin hikayesini bil
miyor. Bu oyunlar, ustadan şti"kirde 
bir kaç eksiği ile geçer. Senelerden
beri eksile eksile bugün eski bir pelı· 
livan olan Celali şikayete kadar sü
rüklemiş olamaz mı? - N. 

Kollejlerde bilgi 

Amerikan kollejlerinden birisinin di
rektörü yazdığı nükteli bir yazıda diyor 
ki: 

''Mekteblerimizde bir mikdar bilgi 
bulunduğuna hayret etmeyiniz; çünkü 

onu, gelenler beraberleiinde getiriyorlar 
ve giderken götürmedikleri için mektebte 
kalıyor .•• 

ULUS===================:== 24-5- 1937 

Bugünkü 
Kamutay · 

Kamutay bugün toplanacaktır. 
Ruzname şudur: 
BİR DEFA MÜZAKEREYE TABİ 
OLAN MADDELER 

X 1 - 1936 ma11 ytlı muvazenei u
mumiye kanununa bağlı bir kısım dai
re büdcelerinde değişiklik yapılmasına 
dair 1/812, 936 mali yılı muvazenei u
mumiye kanununa bağlı bazı daire 
l:ıüdcelerinde değişiklik yapılamsma 

dair 1/823 sayılı kanun l~yihalariyle 

idare heyetinin, Büyük Millet Meclisi 
1936 mali yılı büdcesinin 21 inci faslı 
tahsisat konulmasına dair 2/53, Büyük 
Millet Meclisi 1936 mali yılı büdcesin· 
de 3.000 liralık münakale yapılmasına 
daiT 2/ 54 ve Büyük Millet Meclisi 
1936 mali yıl büdcesinin 21 inci faslı 
adının değiştirilmesi hakkında 2/ 55 
sayılı kanun teklifle'ri ve büdce encü
meni mazbatası 

X 2 - Posta, telgraf ve telefon U· 

mum müdürlüğü 1936 mali yılı büdce
sinde değişiklik yapılmasına dair ka
nun layihası ve büdce encümeni maz
batası 

X 3 - 1937 yılı muvazenei umumi
ye kanunu layihası ve büdce mazbata
sı (1/702) 

X 4 - Vakıflar umum müdürlüğü 
1937 yılı büdte kanunu layihası ve büdce 
encümeni mazbatası 
BİRİNCİ MÜZAKERESİ YAPILACAK 
MADDELER 

X ı - 35.846.000 liralık fevkalade 
tahsisat verilmesine dair kanun 13.yi· 
hası ve büdce encümeni mazbatası 

Edimede mezar ~lan müzesi 
Edirnede mevcud mezar taşlarının 

tetkiki için mütehassıs B. Fazıl İsmail 
Ayan oğlu Edirneye gelerek tetkikatını 
yapmıştır. Bu tetkikata göre Edime me· 
zarlıklarında 2. inci Murat zamanından 
hicri 1000 tarihine kadar biribirine ben
zemiyen değeri yüksek taşlar bulundu
ğu ve 1000 tarihinden sonra Edirneye 
has bir üslübü ifade eden taş işçiliği 

devri bulunduğu anlaşılmıştır. 
Bu taşla~ arasında yeniçerilere, bos

tancılara, peyiklere ve memurlara aid 
taş örnekleri bulunmuştur. 

Şimdiye kadar eşine az tesadüf o
lunan Üsküf tabir olunan ve büyük ehe
miyeti haiz dört taş bulunmUJ ve bun
lar hemen müzeye kaldırılımJtır. 

Edimede tarihin muhtelif devirlerini 
gösteren bu taşlarla şarkın en büyük 
(Türk mezar taşlan müzesi) meyadana 
getirilmiş olacaktır. 

Gürültünün faydası 

An.ka.raıım eski tehn tarana
rmda 1aıı &0kaklardan birinde oturan 
bir okurumuz bize gönderdiği bir 
mektabda fQD.lan yazıyor : 

"Sabahleyin erkenden sokaklara 
fırlayan seyyar saticılarm .eslerinden 
rahatsız olanlar bulunduğu şüphesiz
dir. Hatta sizin yankılar sütununuz
da da bundan zaman zaman şikayet 
edildiğini görüyorum. Fakat her şe. 
yi iyi tarafından almağa imkan bu
lunduğuna, bilmem, kanimisiniz? 
Ben bu adaınlarm yaygarasından isti. 
fadenin yolunu buldum: Onlann se~ 
sine göre saatimi ayar ediyorrum 
Mesela: Yumurtacı mr geçiyor; mu
hakkak aaat yediyi çeyrek geçmek
tedir. Eskiler ve boş şişeler alan sa_ 
tıcmm sesi yedi buçuğu gösterir. Fa
wlye ve kabak sa.tan yan.ık aesli sa. 
tıcı yatak oda.mm önünden geçtiği 

zaman, artık, sa.at aekiz olmll§tur. 
Bunların içinde rekonı çöpçüler 

kırıyor. Karııki apartmaımı çöp tene. 
keleri gümbür gümbür çöp arabası
na vururken saat yedi aonlarmda
dır •• ,, 

Çocuk masalları 

Pazar gÜnleri Anliara radyosunda 

aöylenen çocuk masalalnnı minimini 

dinleyicilerin bütün bir m~rak ve ala
ka ile dinlediklerini haber alıyoruz. 
Hele maaallardan sonra bir takım ço.. 
cuklarm kabahatlerinin ,.üzlerine va. 
rulması, bir takım babaları memnun 
edecek neticeler veriyonnuı. Geçen
lerde, bir baba anlatıyordu: - Pazar 

Milli müdafaa hukuku 
Hukuk ilmini yayma 
kurumunun konferansı 

Hukuk ilmini Yayma Kurunıunun 1936 -1937 yılına aid konferans• 
larmın sonuncusu Halkevinde seçkin dinleyiciler huzurunda askerı 
temyiz bat müddei umumisi General hakiın Rifat Tatkm tarafından 
verilmiştir. 

Konferansın mevzuu çok oriji- ı 
naldi. Konferansına haşlayan hatib 
Milli Müdafaa hukukunwı yeni bir 
hukuk §uhesi halinde teşekkül et • 
meye ha.şhyan yeni bir cereyanın 
ifadesi ve milli müdafaa ilminin 
bir kısmı olduğunu söyledikten son
ra bu tabirin 1928 senesinde Al • 
manya' da resmen kullanıldığını ve 
bu ilmin dört istikamette tesbit e-
dilebileecğin i ilave etti. 

Dört istikamet: 
a) Milli hasma karşı hazırlanmaya 

ve milli şevk ve arzuyu kuvvetlendir • 
meye yarayan bütün bilgileri çevrele • 
yen bir felsefe. ı 

b) Müdafaa ilminin fizikte balestik 
arzla alakalı ilimlerde askeri coğ

rafya, tabiat ilimlerinde müdafaa me
teorolojisi, teoloji sahasında ruhun yük
seltilmesi, hukuk ilminde milli müda· 
faa hukuku gibi diger ilmi müesseseler 
ile münasebeti bulunabilen bir mevzu ol. 
duğunu. 

c) Harbetmek ilmi de bu ilmin husu
si bir sahasını teşkil ettiğini. 

d) Müdafaa siyaseti ile müdafaa il
minin birleşmesi hali bulunduğunu söy
liyen hatib (müdafaa ilmi, kendini mü • 
dafaa etmek bilgilerinden ibarettir. 
Devletin en yüksek vazifesini teşkil 

eder. Bu ilim bila istisna bütün müda
faa kuvvetlerini, müdafaa vasıtalarını 

ştimulü içine alır dedi. 

Dört grup: 
Bundan sonra milli müdafaa huku

kuna geçerek bunun da dört grupa ay -
rıldığrm ve bu grupları a) Harb huku
kunun felsefesi, harb hukuku, enternas. 
yonal hukuk, harb ekonomisi ve halkın 
müdafaasına yarayan diğer hukuk. 

b) Milli müdafaa ile ala.kah maliye 
hukuku, 

c) Yabancı hüki,imetlerle yapılmış 

olan her türlü anlaşmalara mesela sal • 
dırmazlık ve dostluk: paktlariyle alaka
lı münasebetlerden doğan hukuk, 

d) Yukardaki üç mevzu hariç olmak 
üzere devletin iç işlerini alakalıyan ve 
bir milletin bizzat kendi emniyetini sağ
lıyacak ve müdafaa arzu ve hevesini ve 
müdafaa vasıtalarını kuvvetlendirmeye 

Hatırlıyor muaanuz? 

1 - Ana yasamızdan dine aid 
maddeler ne zaman çıkarıldı? 

2 - Fevzi Pa§a • Malatya hat. 
tı ne zaman iıletmiye açıldı? 

3 - A§ar ne zaman kaldırıl 
dı? 

4 - Türk ticaret kanunu ne 
zaman kabul edildi? 

5 - Gülhane hattı ne zaman 
çıkarıldı? 

Dünkü suallerin cevabları 

S - Milli Şef Atatürk ilk cum
hur reisliğine ne zaman seçildi? 

C - 29 ilkteşrin 923 
S - Ankara ne zaman kanunla 

devlet merkezi oldu? 
C - 13 ilkteşrin 923 

S - İcra vekilleri heyeti reisi. 
nin adı hangi tarihte başvekil oldu? 

C - 30 ilkteşrin 923 
S - İkinci büyük millet meclisi 

ne zaman açıldı? 
C - 1 ikinci teşrin 927 
S - Emlak ve eytam bankası 

ne zaman kuruldu? 
C ...:.... 22 mayıs 926 

alqamı küçük çocuğum yaramazlık 
ediyordu. Tam mual sa.ati idi. Rad
yoyu açtım. Çocuğum swtu ve dinle. 

di. içinde bir ayının adı geçen ma. 
aal bitince çouuium ne diye tuttursa 
beğenirainiz: "Ayı iaterim de ayı is
terim!,, demez mi? Ertesi günü itk 
4i.m bir oyuncakçı dükkanından ken
disine ayı almak oldu. 

yarayacak hukuk olmak üzere taksim e 
tikten sonra mevzuunun bu dördüncü 
kısrm olduğunu söyledi. 

Müdafaa kuvvetlerini hiyanete kar• 
şı himaye için hiyaneti, devletin ceza 
kanunları ile tedbirler aldığını ve bu 
müdafaa. kuvvetlerine karşı yapılan hi
yanetlerin devletin teşkilatı esasiyesi 
gibi manevi hüviyetine taalluk eden a
ğu hiyanet ve devletin diğer devletlere 
karşı olan harici kudret ve satvetine ta
alluk eden hiyaneti yurda hiyanet, bir 
milletin şeref ve haysiyetine taalluk e. 
den hiyaneti halka hiyanet ve nihayet 
en son Almanyada görüldüğü veçhile 
ırka hiyanet halinde toparladı. 

Kanunumuzdaki hükümler: 
Bu fiillerin türk ceza kanununun 

129, 130, 132, 133 ve müteakibi maddelero 
le emniyet altına alındığını söyledi. 
Müdafaa vasrtalarınr himaye ile alakalı 
ceza kanunundaki hükmü de milli mü -
dafaa hukuku arasında saydı. 

Kendisine yurdun müdafaa borcu 
teveccüh eden bir vatandaş bu borcu 
yapmadığı v.! askeri inzibata dokunacak 
herhangi şekilde teşviklere saptığı za -
manlarda milli müdafaa hukukuna vaki 
taarruz dolayısiyle gerek askeri gerek 
umumi ceza kanununda ayrıac cezalar 
tertib edildiğini söyledi. 

Orduyu ve ordu mensuplarını mane· 
v1 ve maddi tecavüzlerden koruma bah· 
sinde G. Rifat Ta-şkın, ''şeref ve haysi
yet, orduların en yüksek ve en kıymet• 
:: bir hasletidir. Ordunun ve ona men· 
sup olan insanların haysiyetini kıran 

tecavüzlerden korunmaması bunların şe. 
ref ve haysiyet hislerini ihlal eder.) 
Dedikten sonra bu gibi hareketlerin ce• 
za tehdidi altında muhafaza edildiğini 

ve üniformanın ve sair askeri işaret ve 
alametlerin de himayesinin milli ~ü -
<lafaa hukukunda esaslı yer tuttuğunu 
ilave etti. Bundan sonra müdafaa kuv -
vetlerinin gelişimiyle alakalı, 1) gençli· 
ğin askeri terbiye ile yetiştirilmesi, 2) 
Hava hücumlarına karşı himaye 3) hi
maye mmtakaları kurma hakkında umu
mi mahiyette izahat verdi. 

Türhiye'de adli askeri te§kilat: 
Hususi surette milli müdafaa hu • 

kukuna sözünü naklederek askeri idare 
hukukunun tarihinden ve Türkiyede 
adli askeri te~kilatm türlü safhaların • 
dan bahsettikten sonra askerin vazife V4 

hakları ve ceza kanunu ile askeri usulü 
muhakeme kanununa sözü nakletti. Ve 
cumhuriyetin bu iki mühim eserini şük. 
ranla 11lldığınr, ordunun meşrutiyet dev• 
rinde amme namına dava ikame edecek 
hukuki malumata vakıf hakim • 
leri yok iken bugün bütün bu eksiklik 
tamamlanarak askerlik hayatının ve as
kerlik feref ve haysiyetinin ve inziba • 
tmm en kuvvetli ve en tesirli bir mü• 
eyyidesi halin.:e dereceli mahkeme tel}- ~ 

kilatı bulunduğunu söyledi ve sözlerine 
(Milli müdafaa hukuku ~e askeri hu • 
kuk hakkında ilk defa okarak söz söy • 
)emek fırsatını bulduğundan dolayı hu. 
kuk ilmini yayma kurumuna teşekkür) 
le nihayet verdi. Faydal t olan bu kon • 
ferans çok alkışlandı. 

Ekim va.7jyeti 
Alakalı makamlardan gelen habelere 

göre ilk bahar yoğmurlan bol ve bun· 
dan memlekete yağmıı;ı olduğundan ba.. 
har ekimi faaliyetle devam etmektedir. 
Son günler içinde yağmuru az düşmüş 
olan Konya ovasına da bol yağmur yağ• 
dığmdan bu bölgede de eki.~ler ba§la
mıştır. Her bölgede muhtaç çiftçiye 
yardım yaprlmıştır • 

········-··· .... ········-·-··· ................. : 
H A v A 

. . . . . ·-···--······ ....... ·--···-···-·········· 
Hava diin bulutlu geçti 

Dün şehrimizde hava bulutlu geçmiş .. 
tir. Gecenin en dü,ük xamı 11 ve en 
yüksek ısısı 24 derecedir. Yurdun Ege 
bölgesi açık, diğer bölgeler kapalı geç. 
miştir. 24 saat içinde en çok yağı11 Kon
yaya 18 kilogramdır. En düşük sıcak
lık Sıvas ve Erzurumda 5, en yükse'' 
sıcaklık da İzmire 30 derecedir. 
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ılll 
Milletler Cemiyeti 

Konseyi 
bugün toplanıyor 1\11 illetler Cemiyeti konseyi, bugün 

Cenevrede sayısı galiba doksan 
Yediyi bulan alelade içtimamı yapıyor. 
Görüşülecek ruzname arasında en e. 
hemiyetli madde Hatay davamızdır. 
Malfundur ki geçen ikincikanun içti
tnaında müzakere edilen bu mesele, 
İürkiyenin noktai nazarını tatmin e
den bir formüle bağlanmış ve Ha
layın tabi olacağı idare teklini tes. 
bit etmek için mesele bir mütehassıs· 
lar komisyonuna bırakılmıştı. Fransız 
ve türk mütehasaıslarmdan terekküb 
eden komisyon çahşmıt ve birkaç gün 
evel mesaisini bitirmittir. Komisyon 
tnesaisini gizli telakki ettiğinden ne 
tıeticeye vanldığı henüz maliiın ol· 
tnamakla beraber, bir takım zorluk
larla karşılaştığı biliniyor. Ve fransız 
tazetelerinin yazdıklarına göre, bu 
Zorlukların bir kısmı da general fs
tnet lnönünün Paris ziyareti sıraların· 
da fransız devlet adamlariyle yaptı· 
iı temas neticesinde bertaraf ediL 
tniştir. Ortada halledilmenıit bir şey 
olmadığını fransız büyük elçisi Bay 
Ponsot da bugünkü Cenevre içtima. 
lbda bulunmak üzere lstanbuldan ge· 
Çerken bildirmiştir. Herhalde vaziye
tin fransız gazetelerinin yazdıkları 
Ve fransız büyük elçisinin de bildirdi. 
ği tekilde olmasını candan dileriz. 

Hatay meselesinden oaşka konse· 
Yİ meşgul edecek ikinci derecede e· 
lıemiyeti haiz birçok işler vardır. 
Bunlar arasında mültecilere yardım 
tneselesi, geçenlerde ölen Lahey mah
kemesi azasından bir zatın yerine ye. 
tıi bir aza seçilmesi meselesi ve mil· 
letlerarası tedhişçilik hareketlerinin 
tenkili meselesi sayılabilir. Maliiın· 
dur ki bu sonuncu mesele, Marsilya. 
da Yugoslavya kıralı Alexandre'm 
katli Üzerine bir taraftan Yugoslav. 
Ya, diğer taraftan Macaristan arasm· 
da tehaddüs eden §iddetli ihtilaftan 
&onra devletleri alakadar etıneğe baf· 
laınıştır. MiHetler Ceıniyetinin bir 
komisyonu bu ınesele ile meH·u] ol-

maktadır. 
Milletler Cemiyeti konseyi bu de. 

fa. Mıaırm azalığı meselesiyle de ıne§· 
gul olacak ve zemini hazırladıktan 
aonra fevkalade bir asaınble içtimaı 
aktedilerek Mısır Milletler Cemiyeti· 

ne girecektir. 

Mısır, lngiJtere ile münasebetleri
ni tanzim eden muahedeyi imzaladık
tan ve Montreux'de kapitülasyonlar 
Üzerinde alakadar devletlerle anlat· 
lıktan sonra artık, Milletler Cemiye• 
tine aza olmak için bütün şartları ha
iz bir devlet vaziyetine geçmiştir. Bi. 
naenaleyh cemiyete aza olarak kabu· 
lü, ancak bir formaliteden ibaret ka· 
lryor. 

Milletler Cemiyeti konseyi, hiç de 
beklenmedik bir mesele ile meıgul 
olmak mecburiyetinde kalacağa ben
;ziyor. Bu da ispanya meselesidir. Ce. 
miyetin bu mesele ile meşgul olması 
iki üç gün evvelisine kadar beklen· 
miyordu. Çünkü ispanya meselesi, 
Almanya ve İtalyanın Milletler Cemi· 
yeti ile olan münasebetlerinin aykırı
lığı dolayısiyle, Cenevre'ye intikal et. 
tirilmemiıti. ispanya davasiyle, Lon• 
dra'da içtima eden bir karıımazlık 
komisyonu me§gul oluyordu. Ve bu 
komisyon mesaisinin nisbi bir muvaf· 
fakiyete iktiran ettiği de iddia edi. 
lebilir. Fakat kendisini ispanyanın 

yegane meşru hükümeti addeden Va
lensiya hükümeti, ansızın, meseleyi 
Milletler Cemiyetine intikal ettirme· 
ğe karar vermiştir. Valensiya bükü· 
metinin şikayeti, ltalya ve Alınanya
nın, büyük mikyasta ispanya ihtilal. 
cileri lehine müdahaleleri noktasında 
toplanıyor. Ve belki de hukuk bakı· 
mından ispanya haklıdır. Fakat is
panya meselesinde ince hukuk kai. 
delerine pek bakılmıyor. Bakılsa da 
su götürür tarafı bulunabilir. Çünkü 
Almanya ve ltalya, ispanyada me§ru 
hükümet olarak Valensiya'yı değil, 
Burgos'u tanıyorlar. Binaenaleyh ih. 
tilalci telakki ettikleri Valensiya'ya 
karşı me§ru hükümete yardım ettik· 
lerini iddia edebilirler. Esasen ancak 
akademik ehemiyeti haiz olan bu İn· 
ce noktalar Üzerinde durmaktan hiç 
bir fayda' çıkmaz. Valensiya bükü. 
metinin §İkayetinden de müsbet bir 
netice çıkması beklenemez. Ve bunu 

ispanya hadiseleri 

Biskaya cephesinde 
harp devam ediyor 
/spanga'da yapılacak mütareke 

hakkında f ransız basınının fikirleri 
Londra, 23 (Hususi) - Bilbaoda radyo ile afağıdaki tebliğ neşre-

dilmiştir: . .. · d d ·· d .. 
B

. ka cephesinde Munguıa bölgesınde ur urulan duşman. ';1n 
ıs ya h . d D' bö·ı . ··kJ tır 

b 
.. ·· k vetlerile Alava cep esın e ıma gesıne yu enmış · 
utun uv · d muk et · l d. öt k' 

C h 
· t k taları mevzilerın e avem etmıJ er ır. e ı cep-

um urıye ı . helerde kaydedilecek bir hadıse olmamr ___ şt_ır_. __________ _ 

A•ilere göre 
Salamankada neşrolunll'n bir .res 

mi tebliğde ezcümle töyle denıl· 
mektedir: 

''franko kıtaları Bask cephe
sinde Diama ve Villaro bölgele
rinde ilerlemeğe devam ede~ 
muhtelif noktalardan itgal etınıt-
lerdir. 

Bask milislerinin mukavemeti zayıf-
lamaktadır. Düşman ağır zayiata uğra
maktadır. Mühim miktarda harb mal

zemesi ile 250 esir alınmıştır. 
Tebliğde diğer cephelerde mühim 

harekat olmadığı kal}'dedilrnekte ve 

1.. ·1e Va!ladolid kasabalarının 
pampe un ı 
kızıl tayyareler tarafından bombardı· 

edilmektedir. 
man edilmesi protesto 
Bombardıman neticesinde bu kasaba.. 
tarda 12 kişi ölmüş ve 47 kişi yaralan-

mıştır. 

Tebliğde hükümetçi Jaime 1 zırhlı· 
sının tesirli surette bombardıman edil· 

diği ve mürettebatın gemiyi terkettiği 
ilave edilmektedir. 

A•ilerin delegesi ltalyaya gitti 
Romadan bildiriliyor: İspanyol ma.. 

liyecilerinden Juan Marş yanında Dük 

dö Montellano olduğu halde dün saat 

21.40 da buraya gelmiştir. Dün Napo-

liye gelen Albe dükü muvasalatından 

biraz sonra Cenevreye hareket etmiştir. 

Juan Marş gazetecilere seyahatinin po-

litik mahiyette olmadığını ve bundan 

--·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-1 • • ! Konsey 1 . b .. . l ugun ı 
I toplanıyor! 
t Cenevreı 23 (Hususi) - Mil· t 
f Jetler cemiyeti konseyi yarın Ekva· ! 
! tör delegesinin başkanlığı altrnda, ! 
! 97 inci adi toplantı devre.sine ! 
! başlayacaktır. Bu toplantı devre· ! 
! sinde konuşulacak işlerin başında, ! 
! Hatay meselesiyle, Valensiya hü· ! 
! kümetinin yaptığı müracaat bulun- ! 
t maktadır. Muhtelif devletler dele- t 
! geleri buraya gelmiş o/acakiardır. ! 
! B. Eden Paris•te şerefine verilen ! 
! bir ziyafette B. Blum'Ja konuştuk- ! 
! tan sonra tayyare ile buraya gelmiş- ! 
! tir. Habeş imparatoru konseye de- ! 
! Jege göndermek için elan bir ka· ! 
! rar vermemiştir. Bu kararın ya- ! 
! rın verileceği, Londra habeş elçi· ! 
! liğinden bildirilmektedir. ! 
• • ~-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-~ Türkiye i'e iran 
arasındaki mukavele 

Tahran, 23 (A.A.) _ Pars ajansı bil· 
diriyor: Gazeteler, geçenlerde İran -
Türkiye arasında imzalanan telgraf ve 
telefon muhaberat[ hakkındaki muka. 
vclenin metnini neşrederek bu mukave· 
lenin iki memleket için olan faydaları
nı göstermektedirler. 

Doktor Ekner 

Zeplin 
neden 

yandı 
Doktor Ekner faciaya 
dair şahadet ediyor 

Lekhörst, 23 (A.A.) - B. Ekner'in 
şehadetine göre, Hindenburg balonu 
felaketine, bir gök şeraresi ve istinad 
kablosunun sebeb olmuş bulunması ilı,.. 
timali vardır. 

Doktor Ekner felaket esnasında ha· 
zır bulunan şahidlerin ateşin önce ar. 
ka taraftan çıktığı hakkındaki ifadele
rine dayanarak, balonun geri tarafında 
bir yerden gaz kaçtığı neticesine var· 
maktadır. B. Ekner,e göre, bu gazın 
nasıl olupta kaçtığı ancak şu suretle 
izah edilebilir: birkaç dakika önce kab. 
lo kırılmış ve kırılırken gaz höcresini 
delmiş, bu da ani gaz kaçmasına sebeb 

olmuştur. 

Bu serbest hidrojeni ateşliyen elek
trikiıyeti sakine şeraresinin de balonun 
üstündeki hava kütlelerinden gelmiş ol. 

ması gelecektir. 
Doktor Ekner, bir suikasd ihtimali 

hakkındaki sual üzerine omuz silkmiş 
ve demiştir ki: 

"- Böyle bir tahmini teyid edecek 
hiç bir iz yoktur. Sabotajı ancak teorik 
bir ihtimal olarak mütalea edebilirim.,. 

sonra Romada akıllı olarak oturaca· 

ğrnı söylemiştir. 

fngiltereye sığınan Bcuk çocukları 
Suthampton,da Bask çocuklarına 

tahsis edilecek olan kampın tesisi ame

li atına faaliyetle devam edilmektedir. 

Kutuptan ilk tef siz 

y . ·ı 
Binlerce gömlekli ve bilhassa ızcı er 

bu kampın tesısıne çalışmaktadırlar. 
Bask çocuklarının bu kampta üç hafta 

kaldıktan sonra hususi şahıslar veya 

bayır müesseseleri tarafından kabul e-

k m
uhtelif şehirlere dağıtılacak

dilere 

1 tahmin edilmektedir. 
arı 

ispanya mütarekeıi ve Fransız 
gazeteleri 

Paris, 23 (A.A.) - İngilterenin İs· 

d 
k. muhasım taraflar arasında 

panya a ı . 
. .. ke akdedilmesi hususundakı 

bır routare 
. . ;.vetle gazeteler tarafın.. 

tekhfı uınum.,, . 
. . bir şekilde karşılanmış ıse de 

dan ıyı 1 . . • 
t k . tefsirlerde gazete erın ışı 

bu hususa ı 
sükunetle geçiştir.meğe taraftar olduk-

} !maktadır. Sağ cenah gazete
Jarı an aşı 
Jeri B ilbao'ya karşı yapılan taarruzun 

. 'k kuvvetlendiği şu sırada yapı-
gı tt1 çe b" ·· ·· V len.. 

k b
. uzlaşma teşeb usunun a 

laca ır . ~ 
. h .. k"metinin lehınde olacagını 

sıya u u 
yazmaktadırlar. 

Sol cenah gazeteleri ise billikis mü· 

. hakiki hedefinin Milletler 
tarekenın 
Cemiyetine müracaat eden Valensiya 

hükürnetini oyalamak olmasından kork· 

maktadırlar. 

..::=-
1 

. hükümeti de bilir. Fakat 
Va ensıya 

l A lmanya ve ltalya tarafın. 
olsa o sa, 
dan Burgos hüküınetine yapılan yar• 

dımın mikyası • ve çok bü~k ~ik. 
asta olduğu bildirilmektedır - uze-

Y d .. .. 1 
rinde konsey kürsüsün en soz soy e. 

ek fırsatı elde edilmit olur ki, bu:un propaganda kıymeti ıneydanda· 

dır. • A. Ş. ESMER 

Kutupta ısı sıfırın 
altında 12 derece 
hava güneşlidir 

Moskova, 23 (A.A.) - Tayyarelerle ku!ba varır varmaz Şm~d ~e 
arkadatları tarafından tesis edilen Sovyet ıstasyonunun yolladıgı ılk 
telsiz meteoroloji bülteni tudur: . "Şimal kutbunda bugün nisbeten sıcaktır. Isı sıfırı~ altm~a 12 dır. 
Hava giine§lidir. Hafif bir rüzgar vardır. 24 saat mutemadı surette 

çalııtıktan sonra iyi uyuduk.,, 

Fransa'da 

Sen Deni' de bazı 
hadiseler oldu 
Paris, 23 (A.A.) - Dün akşam - mil

H birlik fransız gençliği - milli kongre-
. in açıl.rruş olduğu Sen Deni bele<l;ye 

sın h Ad• 
dairesi önünde bir takım a ıı.eler ol· 

muştur. . . 
Bu kuruın B. Dorion ıdaresınde bu-

lunan bir teşekküldür. . . . . 
Bir çok komünist, bel.~dıye. daıresının 
~-,·'ıkları önünde numayış yapmış-partrl4!U . . . . . . 

lardır. Bunlardan birısı ıçerıye gırmış-
. B ' sonra biri pencereden iki ar· 

ör. ıraz ' .. .. 
da U 

.. zerine duş.muş ve bunların 
ka şuun . 

. f tte yaralanmalarına sebebıyet 
hafı sure 

. . Pencereden atlayanın da bel 
~·erınıştır· . . .. .d . di 

. ~. kı ıınıştır v azıyetı, umı sız r. 
keınıgı rı · . · k Koınünistler, bır alay teşkil edere 

. , yuhaya tutmuşlardır. 
J)orıO ya 

Polis, nümayişçileri dağıtmıştır. Po-
. . . kadar komünist tevkif etmişse 

Jıs, yıroıı 
de biraz sonnra serbest bıraknuştır. 

Sovyet heyetinin reısı kimdir? 
Moskova, 23 (A.A.) - Şimal kut· 

bunda bir sene kalacak olan heyetin şe. 
fi lvan Papanin 1894 yılında bir gemi
ci ailesinden doğmuştur. 14 yaşında ça.. 
Iışmağa başlamış ve tornacı olmuştur. 
1914 de deniz neferi olarak askere alın
mış, 1917 de Kornilof isyanında bahri
ye müfrezelerinin başında Petrograd'ı 
müdafaa etmiş, 1919 da komünist par. 
ticıi azası olmuştur. İç harb ırıliarında 
komiser sıfatiyle beyaz ordulara karşı 
barb etmiş, Kırım•da Vrangel cephe· 
si gerisinde taraftarlarından müfreze. 
ler teşkil etmiştir. Daha sonra Çeka 
kurumunda çalıtmrş, kızıl bayrak nişa· 
niyle taltif edilmiştir. Sakin inşa yıl· 
Iarında, muhtelif büyük vazifeler işgal 
etmiştir. 

Papanin'in kutub faaliyeti 1931 de 
başlar, 1932 de Fransova Jojef kıtasr 
kutub istasyonu şefliğini yapmış, Ro • 
dolf adası ilk seferini tertib etmiştir. 
1936 da ada istasyonu ile hava üssünü 
kuran Rusanof buzkıran sefer heyetini 

idare etmiştir. 

/ zveıtiyanın mütaleaları 
Moskova, 23 (A.A.) - Tas Ajansı 

bildiriyor: İzvestiya gazetesi, yazıyor: 

Orta okul 
öğretmenlerini okul 
hayatına karıştırmak 

KURUN gazetesi orta okullftl' hak
kındaki anketine cevab veren B. Agah 
Sırrı Levend diyor ki: 

"llk okulu bitiren talebenin orta 
okula geldiği zaman durakladığı 
doğrudur. Bu bir hadisedir ki, ilk, 
orta ve lise kısımlarını hep birden i
dare eden benim gibi bir mürebbinin 
daima dikkatini celbeden noktalar
dan biridir ve fakat çok tabiidir. Bu
nun sebebi bazılarının zannettiği gi.. 
bi ilk okulların hazırlıklı bir halde 
orta okula talebe yetİ§tirmemelİ do.. 

ğildir. 

Bilakis benim kanaatimce n ea 
sistemli ve en metodik çalıtan daima 
murakabe altında ilerliyeo ilk okul
lardır. Hatta o kadar ki, aene bqmm 
ilk günlerinde orta kıanunın ilk UDJ,.. 

fına gelen talebenin gerek ımıf için.. 
de, gerek 11ruf dıtrndaki murakabele
rinde bir mürebbinin gözünü ve gön.. 
tünü okfıyabilecek çok güzel zeka n 
kendi kendini idare tezahürlerine 
rastgelebilirainiz. 

Fakat gün geçtikçe bunun bozul. 
duğunu yavaf yavaf avarelettiiini 
görüraünüz. Yalnız ıunu da ilave edo
yiın ki bu umumi bir mütaleadır. 
Yoksa iyi bir mürebbi, iyi bir öğret
men elbette herhangi derecede bulu.. 
nursa bulunıun kabiliyetinden bir teY 
kaybetmiyerek ilerler ve inkitaf eder. 

Bence; çocuğun orta okula gelin
ce duraklamasının ilk sebebi tedrit 
c.üzütamları arasında bir terbiye ve 
sistem metodu birliğinin bulunmama. 
ıııdır. llk okul baıka türlü çalışır. Bu. 
nu behemehal birleıtirmek ve bir me

tod birliği kurmak zaruridir. 

Diğer bir sebeb de orta okul öğ. 
retmenlerinin okula taınamiyle bai

lanmaınası, kendilerini yalnız dersle
rinden mesul addetmeleri ve okulun 
umumi hayatında ilk okul öğretmen.. 
)eri kadar sürekli surette faal bulun. 

mamalarıdır. 

... itte ikinci sebeb de budur. Bu· 
nun için de orta okul öğretmenlerini 
ilk okulda olduğu gibi okulun haya.. 
tı içine karıştmnak ve onu buna 
bağlamak çarelerini bulmak la:ı:...._ 
dır. Bence, orta okulun bir aaufm 
derslerini muayyen vuplara ayıra
rak bir öğretınene vennek dersleri 
mücerred olmaktan çıkarmak ve öğ. 
retmenler arasındaki mesai birliğini 
meydana getirmek, imtihan lıİatemi.. 
ni de bu neticeye göre hazll'lamak 

İcab eder .. 

Bugün, şimal kutbunu fethettiğiml.d. 
çok büyük ve sevinçli bir heyecan ve 

gurur lie söylemek hakkımızdır. Atim 
tayıyarecilerimiz, telsizcilerimiz ve ku· 

tub kaşiflerimiz, sükOnetle ve ort.alığı 

hiç gürültüye vermeden, kahramanca 

bir tevazu ile vazifelerini yaptılar ve 

kutub fütuhat[ tarihinde eşsiz büyük. 

lük sayfalarına geçtiler. Bugünden iti

baren, şimal kutbunda bir Sovyet ilim 
kolonisi, şimal deniz yolunun merkez 

idaresinin esası ve kutub tayyareleri· 

nin meydanı vardır. Kutbun Uzerinde 

Sovyetler Birliği bayrağı dalgalanıyor. 
Şimal kutbu, sosyalist tekniğin lrudre. 

ti, adamlarımızın yiğitliği, bu kadar 

cessur çocuklar yeti;;tiren milletlmizin 

kahramanlık ve iradesiyle bunun dahi

yane pliinını teklif eden şefimizin par. 

lak kiyaseti saıyesinde fethedilmiştir.,. 

Byrdin kutub ıeleri hakkındaki 
Fikirleri 

Boston, 23 (A.A.) - Cenub kutbu 
havalisi kaşiflerinden tayyareci Byrd, 
akademi azasından Otto Şmid,in reisli
ğinde evvelki gün şimal kutbuna var
mış olan sovyet heyeti seferiyesi hak. 
kında tefsirlerde bulunarak sovyet tay
yarecilerinin bu teşebbüsi.ınün mükem. 
mel bir cesaret nümune:;i olduğunu be

yan etmiştir. 
Tayyareci, seferin dikkat ve ihti

mamla hazırlanmış olmasından sitayiş.. 
le bahsederek demiştir ki: 

"- Kutubta yer leşen ekiplerin Spitz· 
berg veya Groenland'a sürükleneceğini 
sanıyorum. Kutbun yanında kalabilme. 
si için heyetin Alaska istikametinde 
vakit vakit üssünü deği~tirmesi Jizım

dir. 
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Büdce görüşr11eleri başlıyor 
(Başı 1 inci sayfada) 

Tahsi•atlarda fazlalık: 
936 büdcesi 212.755.580 lira idi. Bu 

sene büdce encümenince kabul edilen 
mikdar 231.017.776 liradır. Arada o. 
lan 20.257.041 lira fark dairelere J(>yle
ce taksim edilmiştir: 

Büyük millet meclisi 725.584; cum
hur reisliği 4.860; divanı muhasebat 
12.444; başbakanlık 90.925; devlet şu
rası 16.014; istatistik gene ldirektörlü
ğü 5.391; devlet meteoroloji işleri ge
nel direktörlüğü 517 .085; diyanet işle
ri reisliği 611 ; maliye bakanlığı 
2.536.591; düyunu umumiye 3.421.17 5; 
tapu ve kadastro 121.232; gümrük ve 
inhisarlar bakanlığı 524.816; 1ç bakan
lığı 131.576: basın genel direktörlüğü 
49.916; emniyet işleri genel direktör
lüğü 1.093.177; jandarma genel ku. 
mandanlığı 1.338.320; dış balaanlık 
110.135; sıhhat ve içtimai muavenet 
bakanlığı 1.040.557; adliye bakanlığı 

447.723; kültür bakanlığı 1.951.681; 
bayındırlık bakanlığı 1.109.318; eko
nomi bakanlığı 1.487.416; milli müda
faa bakanlığı (kara kısmı) 2.980.380; 
deniz kısmı 522.046 lira. 

Niçin fazlalık var? 
Devlet dairelerinin masraflarında 

yapılan bu değişiklikler şu sebebler
den ileri gelmiştir: 

Masraf tertiblednde görülen fazla
lık yeni meclis binasının inşaatı mas
rafları olarak bu sene 376.000 lira ay
rılmış olmasından ve 3135 sayılı kanu
mın istilzam eylediği farktan ve mec
lisle saraylarda ücretle çalışan bazı kı. 
demli memurların tahsisatlarına küçük 
mikdarda yapılan zamlardan ileri gel
mektedir. 

Riyaseti cühmur, divanı muhasebat, 
şurayı devlet ve diyanet işleri reisliği 
büdcelerinde 1936 yılına nazaran esaslı 
fark yoktur. 
Başvekalet büdcesinde görülen fark

lar, ihdas olunan siyasi müsteşarlık

lar masraflariyle hizmetlerin icab ey
lediği diğer bazı masrafların itavesin
den ileri gelmiştir. 

l•tatistik umum müdürlüğü: 
Bu büdcede umumi müfettişlikler. 

de mevcud istatistik memurların maaş 
ve masraflarının dahiliye vekaleti bild
cesinden çıkarılarak buraya alınmış ol. 
masından dolayı bir fark husule geldi
ği gibi bu müfettişlikler nezdindeki 
istatistik teşkilatnın kısmen tevessü
ünden ileri gelen bir zam dahi görül
mektedir. 

Meteoroloji i§leri umum müdürlüğü 
Bu büdcede görülen rakamın iki 

yüz kusur .bin lirası zaten muhtelif ve
kalet büdcelerinde mevcud iken bu 
büdceye alınmış, maadası ise bu sene 
ilave edilmiıştir. 

Maliye vekaleti: 
Geçen seneye nazaran fazlalık var

dır. Bu fazlalığın en mühimmi büdce· 
nin istisnai masraflar kısmındaki fa
sıllarındadrr. Diğer kısımlardaki faz. 
lahğın belli başlı sebebleri, mevkuf 
tutulınakta iken geçen sene çkarılan 
3069 sayılı kanun ile fili kadroya alın
mış olan tahsildarlara aid tahaiaatın 
bu sene, bir senelik olarak büdceye ko. 
nulmasın<lan ve sene içinde yeni kaza
lar teşkil edilmiş olmasından, hukuk 
müşavirliği kadrosunun değiştirilme -
sinden cezayı nakdi ve mahkeme harç
larının tahsili için 100 kadar tahsil
darlık ihdasından ibaret bulwımakta
dır. 

Hukuk müşavirliği kadrosundaki 
değişiklik, bu kadroda mevcud olan 
küçük ücretli müşavir ve avukatlara 
bu ücretlerle işe yarar kimseler bulu. 
naınadığı için yüksek ücretlerin ade
dini arttırmak ve küçük ücretlileri kad
rodan çıkarmak zaruretinden doğmuş· 
tur. 

Cezayi nakdi ve mahkeme harçları
nın tahsilatı icra dairelerinden alına
rak maliyeye verilmiş olup bu işin ay
n tahsildarlara gördürülmesi faydalı 

olacağı düşünülmüş ve encümenimizce 
de kabul olunmuştur. 

İstisnai masraflar kısmında onnan 
büdcesine yardrm olarak konulan 
900.000 liradan bu sene orman muha
faza teşkilatına ayrılacak eratın aske. 
ri talimgahlarda kalacakları müddete a
id masraf mikdarı tenzil edilerek mil
li müdafaa büdcesine ilave edilmiştir. 

Binaenaleyh orman büdcesine bu 

masraflar için Milli Müdafaaya ve
rilmek üzere ayrıca bir tahsisat konul
mamıştır. 

Bu büdcenin istisnai masraflar kıs
mile diğer bazı vekaletler büdcelerin. 
de umumi menafie badim cemiyetlere 
yardımlar görülmekte ve bu sene bu 
yardımların tutarı 1.147.888 liraya ba
liğ olmaktadır. Cemiyetler kanununa 
zeyledilen 387 numaralı kanun Maliye 
Vekaletine bütün cemiyetlerin besab 
işlerini tetkik ve kontrol vazifesini ver. 
miş olup vekaletçe bu vazifelerin yap
tırılması bilhassa yardım yapılan ce
miyetlere verilen paraların gayelerine 
uygun şekilde sarflarının temini bakı
mından çok lüzumlu ve ehemiyetlidir. 

Düyunu umumiye: 
Bu büdce 1937 mali yılı içinde öde

necek olan borçlar karşılığı toplanmış 
ve Emniyeti umumiye gibi bazı hizmet
lerin zuhur eden yeni ihtiyaçlarını kar
şılamak maksadiyle hükümetçe yapılan 
teklif üzerine bu büdcenin 1934 mu
vazenei umumiye kanununun 4 üncü 
maddesi mucibince çıkarılan bonolar. 
dan ödeneceklerin faiz ve karşılığı fas
lından 3.192.103 lira ve 3082 sayılı ka. 
nun mucibince Sümer Bank sermayesi
ne ilaveten yapılacak tediye karşılığın
dan 500.000, mütekaid, dul ve yetim 
maaşları ve tah,sisatları faslından 

500.000 lira tenzil edilmiş olup bu ten
zi15tın sene içindeki mecburi tedi,yele
re halel getirmiyeceği anlaşılarak ka
bul olunmuştur. 

Gümrük ve inhisarlar vekaleti: 
Bu vekalet büdcesinde görülen fark 

teşkilat kanununun tatbikatından ve 
hizmetlerin icab eylediği yeni masraf
lardan ibaret bulunmaktadır. 

Dahiliye vekaleti: 
Bu vekalet büdcesinde görülen fark 

seferberlik kanununun tatbikı masra
fiyle yeniden teşkil olunan bazı kaza. 
!arın teşkilat masraflarıdır. Matbuat 
Umum Müdürlüğü teşkilatından ıyı 
randıman alabilmek için bu daire büd
cesine bükü.metin de muvafakatiyle bu 
sene 49.619 lira ilave edilmiştir. Po. 
lis kadrosunun ikmali ve jandarma ef
radının tedricen daimi jandarma hali
ne konulması için yapılan programın 

tatbiki masrafları olarak emniyeti umu. 
miye ve jandarma büdcelerine bu sene 
daha fazla tahsisat konulmuştur. 

Hariciye vekaleti: 
Bu vekalet büdcesinde görülen faz

lalığın belli başlı sebebi, yeniden ilı .. 
das edilecek konsolosluklar masrafın
dan ibaret bulunmaktadır. 

Sıhat ve içtimai muavenet vekaleti: 
Bu vekalet büdcesine bu sene 

1.000.000 liradan fazla ilave yapılmıştır. 
Bu paranın bir kısmı teşkilat kanunu
nun tatbiki masrafından ibaret olup, 
kısmı mühimmi tıb talebe yurdu, tra.. 
bom, zührevi hastalıklar ve sıtma mü
cadele işlerinin genişletilmesi, mevcud 
hastanelerin takviyesi, Ankarada açıL 
ması mukarer olan tıb fakültesiyle sıh
hat vekaletine verilen Ankara kanali
zasyon işine aid etüd masrafları ve sı. 
hat işlerinde faydalı olacak sair mas
raflar için verilmiştir. 

Adliye vekaleti: 
Bu vekalet büdcesinde görülen fark 

yeni teşkil olunan kazalara aid adliye 
teşkilatının ikmali masraflarından ve 
adliıye kadrosunun tamamlanmasına 
matuf zaruri görülen diğer masraflar
dan ibaret bulunmaktadır. Bu büdccnin 
müzakeresi sırasında hususi idarelerle 
belediyelere aid hastahanelerde tedavi 
edilen hapisler için Adliye Vekal~tin

den masraf taleb edilmekte olduğu an
laşılmış olup yapılan müzakerelerde 
büdcenin hapishaneler masrafları ter. 
tibindeki tabib ve tedavi ücretleri ve 

ilaç bedeli maddesine konulan tahsi
sat hapisler için sureti mahsusada açı. 
lan revirlcrle hapishane içinde veri
lecek ilaç bedeli ve tavzif edilen tabib 

ücretlerine mahsus olup bu paradan 
mezkur hastahenelere para ayrılamıya
cağr ve bu kabil hastahanelerde tedavi 

olunacak hapisler için zengin olanları 
şahsan takib olunmak suretiyle tedavi 
masraflarının kendilerinden alınması, 

fakir olanların da meccanen tedavi o. 
lunmaları esbabının temini lazımgele
ceği neticesine varılmıştır. 

M aaril vekaleti: 
Bu vekalet büdcesine bu sene 

2.000.000 liraya yakın fazla tahsisat ko. 
nulmuştur. Bu ilavenin en mühim kıs-

mı muallim adetlerinin tevsii, talebe
leri artacak olan mekteblerin idare mas.. 
rafları için verilmiştir. 

Nafıa vekaleti: 
Bu vekalet büdcesinin maaş. faslın

da görülen fazlalık teknik okulu mual. 
lim maaşiyle teşkilat kanununun tatbi
ki masraflarından ibaret bulunmakta
dır. Bu sene gümrük ve adliye binaları 
inşaatı karşılığı olmak üzere büdce. 
ye 250.000 lira ilave edilmiş bulunuyor. 
Sular masrafı olarak konulan 687.718 li
ra 3132 sayılı kanunun şümulü hari. 
cinde kalan su işleri içindir. 

I ktı•ad vekaleti: 
Bu vekalet büdcesinde geçen sene. 

ye nazaran bir milyon dört yüz küsur 
bin lira fazlalık vardır. Bu fazlalık Ma
den Tetkik ve Arama Enstitüsüne ve. 
rilen bir milyon liradan ve Balkan 
memleketlerinde yeniden ticaret mü
messil ve ateşeleri teşkilatı vücuda ge
tirilmesinden ve kontrolörler kanuniy. 
le iş kanununun tatbiki masraflarından 
ve sair hizmetlerin icab eylediği ila
velerden ileri gelmiştir. 

Ziraat vekaleti: 
Bu vekalet büdcesil~in geçen sene

ye nazaran noksan görülmesi orman 
teşkilatının bu büdceden çıkarılarak 

mülhak büdceye alınmasından tevellüd 
etmiştir. Orman teşkilatı için 1936 ma
li yılı büdcesindeki ~edbirlerden yapı. 
lan tenzilat yekunu 1.850.000 liradan 
ibaret olup bu mikdar 1937 büdcesin
deki teklife eklendiği takdirde elde c. 
dilecek yekfın 1936 yılı tahsisatından 

doksan küsur bin lira gibi bir fark ar
zctmektedir. Bu fark 1937 yılı vekalet 
büdcesindeki fazlalığı gösterir. Bu faz. 
lalık Ziraat enstitüsünde talebe mikda.. 
rınm artmasından ve hizmetlerin ye
ni sene için icab eylediği zaruri mas
raflardan ileri gelmiştir. 

Milli müdafaa vekaleti: 
Bu vekalet büdcesindeki fark kara 

ve deniz kısmındadır. Bu farklar en 
ziyade maaş ve ücret kısımlarında gö
rülmekte olup bunun sebebi fili kadro
lara bu sene yeni zabit ve askeri me. 
mur alınarak teşkilatın takviye edil
miş bulunmasından ibarettir. 

Varidat 
Büdcesi 

212.764.000 lira olarak tahmin edil. 
miş olan 936 mali yılının on ayındaki 
tahsilat fazlasında, son iki ayda tahmi
ni olarak ilave edilmiş ve 16.913.000 li
ralık bir .büdce fazlası olduğu anlaşıL 
mıştır. Bu fazlalık gümrük, muamele, 
istihlak vergilerinde, inhisarlar hasıla
tında, buhran ve muvazene vergilerin. 
dedir. 

Hazine vaziyeti: 
Geçen yıllar; ikincikanun ve nisan 

aylarında daima borçlu vaziyetinde gö
rülen hazine bu yıl aynı aylarda alacak
lı vaziyetinde bulunmaktadır. Nakid 
muameleleri kolaylıklarını sağlamak 

için hazineye verilen kredi salahiyet. 
!erinin mühim bir kısmı kullanılma

dığı halde devlet teahhüdleri günü gü. 
nüne ve tamamen yerine getirilmiştir. 
1936 ydında ihraç maddelerimiz kıymet 
itibariyle diğer senelere göre çok art
mıştır: 1935 de ihracat yeklınumuz 

95.861.000 idi. 1936 da bu mikdar 
117. 773.000 lirayı bulmuştur. 

Döviz vaziyeti: 
Döviz vaziyeti de geçen yıllara gö

re kayda değer bir iyilik göstermek. 
tedir. Hiç bir vergi ilave edilmeksizin 
gelirin artmış olması; memleketteki iş 
hacminin genişlediğini, ihraç malları
mızın iyi para ettiğini ve halkın alım 
kabiliyetinin arttığını anlatmaktadır. 

Büdce encümeni mazbatasında bu va. 
ziyeti şöylece işaret etmektedir: "- Şi

mendifer inşaatı, yol, köprü ve diğer 

baymdrrlrk işleri, endüstri programı
nın tatbikr, memlekette yeni iş sahala .. 
n açtığı gibi; bu sene zirai mahsulle
rimizin geçen senelere göre fazla istih.. 
sal edilmiş bulunması ve bunların k:qy
metlendirilmesi için alman iktısadi 

tedbirler semerelerini vererek gerek 
dahilde ve gerekse hariçte iyi para et
meleri temin edilmiş bulunmaktadır. 

Dünyadaki ekonomik buhranın şid
detinin azalması, enternasyonal iktısadi 
münasebetlerin gün geçtikçe genişleme
ye doğru başlaması da bu neticeler üze-

rinde tesirler yapmıştır. Önümüzdeki 
yıl içinde imar işleri, mevcud fabrikala
rın işlemeleri devam edeceğinden ba~
ka ,yeni fabrikalar dahi işlemeye başlı
yacağı ve yeniden alınacak zirai tedbir· 
ler de semerelerini vererek eskiden alı. 
nan ve yeniden alınacak olan bütün bu 
tedbirleri daha geniş mikyasta inkişaf 
edeceğine istinad edilerek 937 mali yı
lında da aynı mikdar varidatın elde e
dileceği tahmin edilebilir. 

Büdce encümeni vergilerin artış sey
rini mazbatasında şöylece izah etmek
tedir: 

Hayvanlar vergiıi: 
Aşağıdaki rakamlar memlekette hay

van adedinin artmakta olduğunu göste
rri: 

Yıl Kayıd ve yoklamada ya-
zılan hayvanlar yekunu 

1934 27.129.214 
1935 29.590.867 
1936 34.786.875 
Bu tezayüdü 2897 sayılı kanun ile 

hayvanlar vergisinde yapılan tenzılat
tan dolayı kaçak adedinin azalmış ol
masına atfederek hakiki bir artış olma
dığına hükmetmek hatıra gelebilirse de 
her sene yoklamalarda tesbit olunan 
mikdarların dahi kaydedilen mikdarlar
la mütenasiben değişmekte olması bu 
ihtimali bertaraf etmekte ve hayvan a
dedinde görülen tezayüdün hakiki ol· 
duğu anlaşılmaktadır. 

Filhakika son yıllarda hayvan fiat
ları yükselmekte, fiatlar yükselince de 
halkın mallarını elinden çıkarmak iste· 
mcdiği görülmektedir. Vergi tenzilatı. 
nın hayvan adedinin artmasına olan te· 
siri inkar olunamaz. Memnuniyeti mu
cib bir hadiseyi kaydetmek lazımdır. 

Vergi tenzilatı yapıldığı zaman bu 
kalem varidatın hesaben (5.000.000) li
ra kadar azalacağı tahmin olunmuş idi. 
Filiyat böyle olmamış tenzilatı takib e· 
den sene içinde tahsil olunan varıdat bu 
rakamın yarı:;ını telafi ettiği gibi 193 
yılında da hakiki tenezzül (1.873.847) 
liraya inhisar etmiştir. Verginin on 
yıllık tahsilatı ( 13.863.698) lira olup 
buna iki ayda yapılacağı tahmin olunan 
(564.000) lira dahi ilave edilince sene 
sonunda (14.500.000) liraya baliğ olaca
ğı, fakat hayvan adedindeki tezayüd 
nazarı itibara alınmak suretile 1937 yılı 
için bu kalem varidattan (15.500.000) 

lira temin edileceği anlaşılmıştır. 

Kazanç vergiBİ: 
Kazanç vergisi için bu seneki tahsi

lata göre tahminde yapılan fazlalığın 

sebebi bu sene büdcedeki masraf tertib. 
!erinin maaş ve ücret kısımlarına vaki 
ilavelerden ileri gelmektedir. Yapılan 

müzakerelerde bu verginin ticari ve sı
nai teşebbüslere aid kısmının şikayetle
ri mucib olduğu ve bu şikayetlerin daha 
ziyade tahakkuk ve tahsil şekillerine 

aid olduğu anlaşılmakla §,ikayetleri ber
taraf edecek şekilde usullerde değişik
lik yapılması lüzumlu görülmüş ve bu 
tadilatı ihtiva eden ve vasıtasız vergile
re aid olup hazırlandığı hükümetçe ifa
de olunan layihanın bir an evel meclise 
sevki temenniye layık bulunmu~tur. 

Gümrük re•mi: 
Varidat rakamlarımızın büyük bir 

kısmını gümrük resmi teşkil etmekte
dir. 10 aylık tahsilat yekunu (37 .775.517) 
lira olup buna iki ayda ele geçecek 
miktarın ilavesile tahsilatın yıl sonun
da ( 47.000.000) liraya yaklaşacağı talı. 

min olunmaktadır. Dahilde açılacak o
lan yeni fabrikaların mamulatı nisbetin
de harici ithaia tın tenak~u düşünüle
bilir. Ancak hükümetçe ithalat rejimin
de genişlik yapılacağı ifade edilmiş ve 
yukarıda da beyan olunduğu üzere bu 
sene bu vergide gördüğümüz inkişaf is
tihlak mikdarının artmasından ileri gel
miştir. 

Bu amillerin hatıra gelen bu tena
kusu telafi edeceği hesab edilerek güm· 
rük r e s m i n d e n alınacak mikdar 
( 46.850.000) lira olarak tesbit olunmuş. 
tur. 

Muamele vergisi: 
Bu verginin ithal5ttan alınan kısmı 

gümrük resmi ile mütevaziyen artmak
ta olduğu için gümrük resminde olduğu 
gibi tahminatı 1936 tahsilatının aynı o
larak kabul edilmişse de sınai müesse
seler muamele vergisi 1937 senesinde 
işlemeye lıaşlıyacak olan yeni fabrika
lardan alınacak miktarların da ilavesi 
suretile 1936 yılı tahsilatından yüksek 
olarak tahmin edil~iş bulunuyor. 

Yeni açılacak olan Nazilli ve Ereğli 

fabrikalarından bir milyon lira muame· 
le vergisi alınacağı umulmaktadır. 

lnhiıarlar: 
İnhisarlar safi hasılatının bu sene 

(33.000.000) liraya baliğ olacağı anlaşıl· 
maktadır. İnhisarlar hasılatı geçen sene 
olduğu gibi bu sene de artmıştır. İnhi
sarlar umum müdürlüğünden alman i
zahata nazaran bu artış inhisar madde. 
}erinin hepsinde göze çarpacak derece
dedir. On bir aylık tahsilata nazaran tü
tünün hem kilosunda ve hem de vasati 
fiatında artış vardır. Tütün satışı kilo 
itibarile 1935 senesine nazaran yüzde 
3,65 artmış olduğu gibi vasati fiatta da 
üç kuruşa yakın bir fazlalık görülmek
tedir. Müskirat kısmındaki artışın mü
him kısmı şaraptadr. Şarab fiatlarında
ki ucuzluğun buna müessir olduğu an
laşılmaktadır. 

Tuz i•tihlakatına gelince: 
Tuz fiatında ,üç kuruş tenzilat ya

pıldıktan sonra vuku bulan inkişaf ge· 
çen sene yüzde 20 iken bu yılın on bir 
aylık hesablarına göre bu sene yüzde 
26,75 e çıkmıştır. Bu izahat önümüzdeki 
yıl için İnhisarlar safi hasılatının 33 
milyon liraya varacağı kanaatini ver. 
miştir. 

Buhran ve muvazene vergileri: 
Bu kalemlerin hükümetçe layihada 

tesbit olunan mikdarlarına biluhare zam• 
lar yapılmıştır. Bunun sebebi, masraf 
tertiblerinin maaş ve ücret krsımlarına 
Encümen müzakereleri sırasında hükü
metin teklifi üzerine ilaveler yapılmıs 
olmasıdır. 

Müteferrik varidat: 
Bu kalem için layihada 2.000.000 li· 

ra tesbit edilmişken bilahare hükümetçe 
bu varidatın bu sene on ay içinde iki 
milyon liraya baliğ olduğu ve geri ka
lan iki aylık tahsilatın bu mikdarı artı
racağı, binaenaleyh gelecek sene bu ka
lemden 600.000 lira fazlasile 2.600.000 li
ra elde edileceği ifade edilmesi üzerine 
1936 senesi tahminatını da nazarı itiba
ra alan encümenimiz teklif olunan bu 
fazlayı da kabul eylemiş bulunmakta. 
dır. 

Varidatın diğer kalemleri de aynı 
mikyas ve usul ile hesab edilerek tesbit 
olunmuştur. 

Encümenimizce yapılan deği~kli.k
lerden sonra 1937 mali yılı varidatı 
231.020.000 lira olarak tahmin olunmuş 
bulunuyor ki bu mikdar kabul eyledi· 
ğimiz tahsisat yekununu karşılayacak 
haldedir. 

Muvazenei umumiye kanunu: 
Her sene bu kanuna bir (H) cetveli 

ilave olunarak bu cetvele geçmiş sene• 
ler büdce kanunlarile kabul edilmi11 
hükümlerden o sene dahi meri kalacak 
olanları yazılmakta idi. Bu hükümler 
yıllar geçtiği halde yaşamakta ve daimi 
mahiyet almış bulunmaktadırlar. Hük
mü bir seneye münhasır olan büdce ka
nunlarında dima yaş.ıyacak olan hü
kümlerin bulundurulmaması derpiş o
lunarak (H) cetvelinin ihtiva eylediği 
bu hükümler hükümetçe muvazenei U• 

mumiye kanunu layihasından çıkarıla. 

rak ayrı ayrı ve 26 aded kanun layjha· 
sı halinde muvazenei umumiye kanunu 
layihasile birlikte Encümenimize veril
miş bulunmaktadır. 

Varidat ve masrafa müessir olan bu 
kanunların mali yıl sonuna kadar gerek 
encümenimizde gerekse umumi heyette 
tetkikatı ikmal edilemiyeceği ihtimalini 
derpiş eden encümenimiz bunların bir 
taraftan eskisi gibi muvazenei umumi• 
ye kanununa eklenmesine, diğer taraf
tan da tetkikata devam edilip ayrı, ayrı 
umumi heyetin tasvibine arzedilmesine 
karar vermiştir. 

Layihanın mühendis ve mimarlara 
verilecek ruhsatnamelerle şehadetna

melerden alınacak harçlara aid olan 10 
uncu maddesi daimi mahiyeti haiz oldu
ğundan bu sene için diğerleri gibi (H) 
cetveline alınmış, bunun hakkındaki 

layihanın da Meclise sevki hükümetten 
temenni edilmiştir. 

Muvazenei umumiye kanununa ek
lenmesi ayrı bir layiha ile taleb edilen, 
mahremiyeti veya amele fikdanr sebe-

bile istihkamlarda çalıştırılacak erata 
verilecek yevmiyeye aid hüküm hiikü. 
metçe izah olunan mucib sebeblere göre 
yerinde görülmüş ve Iayihaya eklenmiş
tir. 

Son senelerde kağıd fi tları yü'tsel
miş oldugundan gazete ve m - • ua ta· 

(Sonu 5 inci sayfadrı) 
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. Dün stadyomda yağlı güreşlerden çıkanlar, doğru hipodroma git
tıler. Stadyomdaki zeytinyajı kokıuu, burada güzel bir bahar kokuıu
na yerini brrakmıfb. 

Hipodrom dehtetli kalabalıktı. Kadınlar araımda çok tık tuvalet
le!, güzel ıapılralar, dikkate çarpıyordu. Sarı renk çok göze çarpıyordu. 
B.ırçok bayanlar, kanarya sanaı, zarif tayyarlar giymitlerdi .• ~~ 
bırkaç gündenberi yağmurlu gitmeıi, tayyoru hipodromda bikim bır 

1 
Sergi kapandı 

sed olması doJayısiyle deferinl Wç 
bybetmiyecek, hi~ ealııimiyec:e.ktir. 
B. Şiilırii Saı-~oflunan «;yletlilılm 

Dün lı:&ntlr aerpini en .on olarak 
Adliye bakanı Şülı:ril Saraçoğlu &CSr· 
milftUr. Bakanımu sergi hakJmıdak! 
intibalarını fU suretle lı:aydetmi9tir: 

Büdce 1 Ciintlelilı 
görüşmeleri Emn.iyet 
baslıvor teşkilabnd.l' 

hale koymuıtu •• 

işte şu beyaz pikeden tayyor, 
ayaklarına beyazlı, sarılı spor a
yakkabılar giymit ıenç bayan o
muzundaki siyahlı, lacivertli, ve 
kırmızılı eşarpını düzelterek, mÜf· 
terek bahis kişesniin önünde dola
fıyor •.. 

Şu şapkası çiçekli sarışın Bayan çok 
heyecanlı görünüyor. Erkekler arasında 
da büyük heyecan var .. Koşu çok zevk· 
1i olacağa benziyor. Geçen sefer kay
bedenler, bu sefer kayıblarını çıkar· 
mak, geçen sefer kazananlar, bu sefer 
daha fazla kazanmak sevdasında .... 

Yarışlar başlıyor ••• 
1 e mi koysam, 2 ye mi koysam? 

üçe mi koysam? 
Evvela atları görmek lazım! ... 
Atların dolaştırıldığı yere halk hü· 

c~ ediyor. Atlar seyrediliyor .. Attan 
anlayan, anlamyan hepsi orada! müta· 
lealar yükseliyor: 

- Bu atın ön ayakları içeri içeri .. . 
- Bunun sağrısmı beğenmedim ... . 
- Gel sen gene üçe koy! .... 
Burada herkes bir at mütehassısı 

gibi mütalea yürütür. Fakat atı gör· 
medcn de biletlerini alanlar, ve işi kör 
talie bırakanlar var.. Kişenin önü çok 
kalabahk ... Bir bilet almak için haylı 
uğraşmak, haylı ter dökmek lazım ..... 

Kişelerden de kazanmak ihtimalini 
tetkik edenler var: 

- 10 uncu kişede 2 ye ne plase ne 
ganyan kalmış. 

- Demek, favori bu at! .. aman ona 
alalım! ... 

- Demincek bir adam geldi. 3 nu
maralı atın bütün biletlerini kaldırdı 

- 3 e mi alsam, ikiye mi alsam .... 
Ahbablar arasında atcrlardan fikir 

danişanlar, tanıdık bir baytar arayıp 
onun fikrini sormak istiyenJer görü· 

lüyor.... . 
Şanslarını denemek için biletlenni 

bir güzel kadına aldıranlar, veyahud 
güzel kadnıların biletlerini de bera

ber alanlar yok değil •.• 
Kampana çalıyor ... 
}{işeler kapanıyor ... Artık ne 2an-

yan ne plase ... 
Atlar koşuyor... _ 
İşte Uğur .... Saffet Arrkanrn Ugu· 

ru önde geliyor ... 
-=- Yaşa Davud!... 
Davud Uğurun rengi biraz fazl:ı .... 

mer olan cokeyidir ... 

Bahsi mii<;tereke girmek için yapılan 
he~ablar ve tahminler 

raoklara mahsustu. Beş at iştirak etti. 
B. İsmail Tekçenin Çelenk'i kaçtı. 

Mustafa zabtedemedi. Bir tura yakın 
koşu hayvanı yorduğu için koşturulma. 
dı. Capain, Dandi uzun bir lütten sonra 
dün tahmin ettiğimiz gibi birinci gel· 
di. Dandi B. Asun Çırpar'mdir. Binici
si bayramdı. Capain yarım boyla ikin
ci geldi. Betyar da hemen onları takib 
ederek üçüncü oldu. 

Üçüncü koıa (Şiilek koJU•) 
Dört ve daha yukarı yaştaki yerli 

yarım kan ingiliz at ve kısraklara mah
sustu. Koşuya dört at girdi. B. Salih 
Temelin sahib olduğu Bayramın bindi· 
ği Ceylan birinci, gene B. Salih Teme
lin Gülizan ikinci, .Makaud üçüncü gel-
di. 

Bu koşuda ümid ettiğimiz gibi A· 
zatlı fazla bir kuvvet gösteremedi. Cey. 
lan koşuyu kolaylıkla kazandı. Gülizar 
hemen arkasında idi. Autlı ve Mak· 
sud uzaktılar. 
Dördüncü kop (Polatlı kopm) 

Üç yaşındaki halis kan ingiJiz er
kek ve difİ taylara mahsus olan bu Jro. 
şuya dört at girdi. Bu taylar Gazi ko
şusuna hazırlandıkları için alika fu
la idi. .Fakat Jı:otular beklenildiği gibi 
enteresan olmadı. 

Bayramın bindiği B. Salih Temelin 
Girgin birinci, gene B. Salih Temelin 
T8fpınarr ikinci geldi. Baylan üçüncü 

oldu. 
Bqinci /ıOfU (Gayrel kopua) 
Dört ve daha yukarı Jafta n 1937 

Kara tali gülüyor.... . 
Uğur ... Uğur getiren Uğur .... H:ıdı, 

kamçıla..... Dide arkadan geliyor •.• 
Dicle Uğuru geçer mi? .. Hayır ••. Dic!e 
sakin sakin akıyor. Fakat onun da bir 
coşkun devri olacak. Ama, şimdi ICS· 

siz ... Uğur birinci f ... DicJe ikinci. Meb· 
ruk geride kaJdı ... Ganyan 210 turuş ... 
Uğuru deneyenler kazandılar .... 

aeneai içinde biç kOfu MMINIWD'f yer. 
Ji yarım kan arab ve halia lı:an arab at 
ve Jı11raklara mahsu. bu Jı:O§Uya yedi 

hayvan girdi. , 
Şimdi ikinci koşu başlıyor .•• 

ikinci koşu (Kızılırmalı kota'!'J 
Günün en enteresan koşusu bu ıdı. 

Üç ve daha yukarı yaşta ve 1937 yılı İ· 
çinde kazandığı ikramiyeler 400 lirayı 
geçmiyen halis kan ingiliz at ve kıs.-

Daha başlangıçta B. Talatm Sarıku-

şu başı aldı. Horvat hemen hiç kamçı
sız ve rahat koşuyu bitirdi. Arkuında 
Onlü vardı. Güler, Öncü ile bir ~li 
boiUftu. Neticede OnlU ikinci, Güler 

"Türk çocuğunun iatidad Ye kabili
yetine yeni ve güzel bir nümune olan 
kömür sergisinden biraz daha mafrur 
olarak çıkıyorum.,, 

it.,,4tca .. yı•d•J , yeniJı·kJer _...; 
bnıda kullanılmak üzere bir mi.kdar kl-
fıdm noban resimle memlekete sirmo- ( Bıp ı. Jaci ayfıdı) 
al için hillı:ümetçe muvuenei umumiye .....:- bir .ıı __ to lan 
kan • ._...... ZIUUU" P tııı • eski 

ununa eldenmeaı istenen madde en· tabirle bir ----• d del 
.Jı--· • d üz . • • -•eza rr-ma. Enternasyonal lı:ömür sergisi dünya 

matbuatmda hayret ve takdir dolu ya
zılar ne,rine sebeh olınuftur. Şimdiy~ 

kadar 12 muhtelif lisanda çılı:an 43 bü
yük yabancı gazete sergimiz bakkmda 
takdirkar yazılar netretmiftir. 

... uı.ıcnımu: e m alı:ere edılmiftir. Bu hiyeti bu olan bö le kal 
suretle yapılacak teıuilin pmrük iatih- .. -• pol:.:1.. 1. ~~ı~n 
taL • • ~ .. , • ...., cm;onom,. Ye aaır 
.... ve muamele vergılerJnden alınacak halnmJarcLm IÜkGnunu muh l 
v~data yapacağı teair 75.000 lira kadar ftZifesinin polise neler tah.:i~ 
bır para olduğu anlafılmakta olup bbi· cfebilece ... • izah ·h · 
li iktibam bir mikdar olduğu için esu d ' filli a ı tıyaç var mı-
itibarile kabul edilmif, ancak bu kağıd. ır İ>iier taraftan tatb 'k d · ı k Amerikada çıkan Nevyork Times 

neil'ettiği bir yazıda "türkler sergici· 
Jikte Avrupada örnek sayılacak bir e· 
ıer meydana getirdiler,, demektedir. 

lardan mekteb ki tablan için de istifade t 1 2049 I 
1 j. 1 

me . • 
edilmeıi faideli olacağı düşünülerek l~t ~an n~mara ı po ıs letkı-
teklif olunan madde bu yolda bir lrayıd a 1· anukandu eaı arınıbn v~hb~günkü 
·ır:. · · ı . po ıı r01Unwı u ı tıyar)arı 

Başbakanımız 
Atina yolunda 

(Başı J. inci sayfada) 

ı cıvesı suretı e muvazeneı umumiye ka- ka I b'J kt ::r 
nununa eklenmiştir. ... rıı ıya 1 ~ en çok uzak oldu. 

Vakıflar idaresinin mukataa bedelin- gunu da. bı~yoruz. Halbuki ka. 
den 1935 ve 1936 yıllan ı'çı·n L--· den nunlar bıli.kıı bugünü değil, halin 

~ıne ilham ettiji ·· 
alacağı karşılığı olarak Maliye ve.kale· d . . manzaraya gore yarı-
ti büdcesine bu sene yüz bin lira tahıi- ~· .:. r:ıhdaf eder. On onlJe! sene-

be edilmiş uzun dostluktan mülhem sa
mimi sevinç hisleriyle karşılanmakta· 
dır.,, 

ut konulmuştur. Vakıflar kanunu ica- Tı~ k' er~e terakki etmİf olan 
reteynli ve mukataalı vakıfların taafi. d:ı.. ·:~~ ece!' on o~bet ı~nede 
yeli hakkında hükümler koymuftur. Bu kir ~ ıl~lıyece~r. Polıs tef· 
hükümlerden istifade edilerek devletin J'k~a getınlmek ıltenilen yeni-
taaarrufu altında bulunan bu kabil em- 1 erı fU halde yannki icabları da Gazete, B. İsmet İnönünün bir ~ok 

yabancı şahsiyetlerle yaptığı son görÜJ· 
melerden sonra yapılan bu ziyaretin e
hemiyetini bilhassa kayıd ve ipret et· 
tikten sonra devam ediyor: 

"Aynı yolu takib ed~n ve aynı Bal. 
kan barış: ve umumt barıf ülküleriyle 
muttasıf bulunan Yunanistan ve Türki· 
yenin devlet adamlarının vakit vakit 
görüt teati etmelerinden istiafdeleri i
şikirdır. Fakat bu mülahazanın hari
cinde olarak Atina güzide türk devlet 
adamını kabul etmekle hauatan sevin-
mektedir.,, 

imparatorluk 
konferansı 

Londra, 23 A.(A.) - İmparatorluk 

konferansı dün Çemberlayn'in reisliğin
de dördüncü topJantısrnı yapmıştır 
Neşredilen resmi tebliğde toplantrnın 

birinci kısmında dominyon ba~bakanla
rınm cuma günü bqhyan görüımclere 
devam etmiı olduldan ve ikinci kısmın

da da uzak prktaki vuiyeti gözden ge· 
çirildiği bildirilmektedir. 

Rami bir kaynaktan bildirildiğine 

göre, toplantının birinci kısmı Awupa 
meselelerinin tetkikine hasredilmittir. 

üçüncü olda. 

Ma,terek, çille ve ikili balıiJer 
Birinci koıuda: ıanyan 210 Jwru1-

1kinci kofuda: ganyan, 130, pliseler, 
105, 105 K. (Bef numaralı ata oynıyan

larm paralan iade edildi.) 
İkili lta.hia bileti alanJar 250 Jı:uruf 

kazandılar. 

vale aid tasfiyelerin yapılabilmesi im- göz önünde bulundurarak dütün-
linını veren bir hükmün layihaya ili. mek mecburiyetindeyiz. 
veıi hülrümetçe taleb olunmuş ve bu ta· Fakat bugünün Ye yannm icab-
leb dahi kabul edilerek Jayihaya bir larında değiflllİyen eıaalar key-
madde olarak konulmuştur. liyet ve kemiyettir. 

Uyihadaki diğer maddeler her sene - Poliıi keyfiyet bakımından 
muvazenei umumiye kanununda bulun- cihazlamak; 
maaı lazım gelen maddelerle hükümleri 
bir sene devam edecek maddelerden i- - Poliıi kemiyet bakımından 
baret olup aynen kabul edilmiftir. vazifesini ha.tekiyle yapabilir hale 
Netice: getirmek; 

Encümence yapılan incelemeler ve Liyihanın ana çizgileri bwılar-
görütmelerden sonra yukarıda izah o- d u. 
lunduğu tekilde ittifakla kabuJ eyledi· 
fimiz 1937 mali yılı muvazenei umumi
ye kanun liyihasını bağlı cetvelleriJe 
birlikte umumi heyetin tasvibine kon
malı: üzere Yübelı: başkanlığa sunuyo-

1937 blidcesi geçen yıllar yekununa 
nazaran yüksek bir rakam arzetmekte. 
dir. 

Mali vaziyetimiz seneden aeneye 

pey açık surette salah bulmuş olup ha
ziae vaziyetimiz de bu sa1ih ile mütera
filı oJaralı: ihtiyaçları genif1ikle ve ko· 

!aylıkla temin edecek halde bulunuyor. 
Paramızuı i•tikrar ve kıymeti bir çok 
memleketler için &ıbta edilecek derece
de devam etmektedir. 

Bu neticeler Bafhakan laı:oet lnönü
ni1n aldığı iaabctli tedbirlerin mahaulü· 
dür. Kendilerini bu muvaffakiyetlerin
den dolayı tebrik eder ve onan bu hu· 
ıuslarda kıymetli yardJmcıları olan 
Maliye vekili ile diğer vekil arkad3fl&. 
rınrn dahi bu muvaffakiyetlerde deMm· 
larını temenni ederi%.,, 

J KUÇO~ Dl_Ş_H_AB_ERLE __ R_I 
X Berlin - Fon Ribbentrop'ın Pa

pateroz elçi tayin edileceği ıöylcnilmek
teclir. 

Bu prensipleri kısaca izah et· 
meliyiz: modern polis, modem ce
miyetin timsalidir. Bugünkü hayat 

ve faaliyetin her tubeıi onun vazi
fe ıahaaının içindedir. Bu itibarla 
hekimlikten, politikadan, finanı
tan, kimyadan, paikolociyadan tu· 
tunuz da modem bilginin meyda
na getirdiği bütün teknikler ve bü

tün teknik vuıtalar onun sahası 
Ye İf 1ıörme naıtaaı halini almıtbr. 

Bu ,.nlara uyıun bir poliı tet
kiJitmda arapecak keyfiyeti haiz 
maaarlarm tahlil ve ihtıau dere
ce.i üzerinde clarmaya lüzum ol
madıfı l(ibi, tahıil ve ihtıaaa sahi
bi vatandqlara poliıliği cazib kıl
manın nel-. tevakkuf eUijini an
latmaya blkqmak ela lüzumauz
dur. 

Uçüncü kofU: ganyan, 105, pJlaelcr 
105, 105 K. 

Dördüncü kofU: ganyan, 110, plisc

Jer, 140, 400 K. 

X Brükael- B. Bek Vartovaya dön· 
mek üzere buradan hareket etmiştir. 

Poliste ı-.aiyet keyfiyetle aym 
seviyede diifünülecek bir cibeuir: 
ıeçen yıl Yiliyetl•imiz iki bin 
polia memuruna muhtaç idi
ler, halbuki bazı vilayetleri
mizin poliı kadroları 10 ili 21 kiti 
arumda ve böyle çok dar kadrolu 
vilayetlerimiz aayıu iMt 28 dar. 
Polisin cemiyetteki tümullü Yazi
f eıi ile bu vaziyet nud telif edile
bilir? 

BCfinci koşu: ganyan, 240, pliaeler, 
120, 130, 120 K. 

X Viyana-. Dış bakanı Guido Şmid 
Viyanaya dönmüş, istasyonda fransız ve 
ingiliz elçileri tarafından karşılanmıştır. 

Bu noktalar üzerine tekrar dö-
neceğiz.•• 

EL 

Tefkr.ia No. 62 
Charles, gözlerini uğuşturarak: 
- Bu hata ne? 

Eugenie bu teklifin reddedileceğini akla ge
tirmemişti, ve yeğeni sessiz, duruyordu. 

Charles, nihayet, .ı.ıygulanm izah ede -
bildi. 

Eugenıe 
Grandet 

Yazan: Honore de Balr.ac 
Türkçeye çeviren; Na•alai Baydar. 

E ,. · k. kesesıne 
ugenıe paralarım gene es ı 

Öoldurup eline aldı ve tereddüdsüzce yuka.~ı 
çıktı. Yeğeninin zavallı hali ona, o gece, bu
tün muaşeret kaidelerini unutturuyordu: 
Bundan başka vicdanı, sadakati ve saadetı 
kalbine kuvvet veriyordu. 

B . . . tamEu-
ır elınde mum ötekinde kesesı, 

genie kapı eşiğind; görününce Charles uya:ı· 
dr, amucasınm kızını gördü ve hayretten ag-
21 acık kaldı. - .. .. e 

Eugenie ilerledi, şamdanı masanın ustun 
koydu ve heyecanlı bir sesle: . 

- Yeğenim, dedi, size karşı yaptığım ?1r 
hatada ndolayı af dileyeceğim. Fakat onu ılk 
önce siz unutursanız Allah kusuruma l.Jak • 
mıyacaktır. 

- Ben, bu iki mektubu okudum. 
CharJes kızardı. 
- Bu iş nasıl oldu? Neden yukarı çıktım. 

Doğrusunu isterseniz şimdi bunları bilmiyo
rum. Fakat bu mektupları okmnut o~. -
dan dolayı pişman olmamak lizım geldigı
ni düşünmek istiyorum, zira onlar bana kal-
binizi, ruhunuzu, ve .•• 

- Evet, evet, sonra?... • 
_ .... ve tasavvurlannızı, paraya olan ıh-

tiyacınızı öğretti ..• 
- Sevgili yeğenim ••. 
- Susunuz, susunuz yeğenim, kimseyi 

uyandırmıyalım. . 
Sonra kesesini açarak ilave ettı: 
- İşte size, hiç bir şeye ihtiyacı olmıyan 

fakir bir kızın yapmış olduğu ıasamıflar.İ. 
Charles, bunları kabul edin~z. ~aranın ne 0 

• 
du<Yunu bu sabaha kadar bılmıyordum; oou 
b~a siz öğrettiniz: o ancak bir. v~ta~ ve 

dan ibarettir. Yeğen kardeş gıbıdır: sız de 
~~z kardeşinizin kesesini ödünç olarak kabul 

edebilirsiniz. 
Genç kız olduğu kadar da kadın olan 

Derin sükut içinde kalbinin heyecanı ak
seden Eugenie sordu: 

- Yoksa red mi ediyorsunuz? 
Yeğeninin tereddüdü ona bir hakaret ıi

bi tesir etti; fakat onun ihtiyaçlı vaziyeti da
ha canlı bir surette hatD'ma gelince diz çök· 
tü. 

- Siz bu altınları kabul etmedikçe ayağa 
kalkmıya~. dedi. Yeğenim, lütfen ce
vab verin. Oğrcnmek istiyorum: bana bu ıe· 
refi verecek misiniz? Cömerd kalbli miainiz?. 

Bu asil ümidsizliğin feryadları kalbinde 
çınlayan Charles, kaldırmak, için tuttuğu 
yeğeninin ellerine göz yaşlarını akıttı. Bu sı
cak yaşlan ellerinin üzerinde hisseden Eugc
nie keseyi yakalayıp içindekileri masanın 
üzerine bofalttı. 

Sevinçten ağlıyarak: 
- Peki diyorsunuz, değil mi? Hiç bir 

şeyden çekinmeyiniz. Yeğenim. Bu altınlar 
size uğur getirecektir. Bir gün de bana onları 
iade edeceksiniz. Zaten bütün şartlannızı ka
bule hazırım. Fakat size verdiğim bu keseye 
bu kadar ehemiyet atf etemğe de hacet yok. 

- Evet Eugenie, eğer bunları kabul et -
mezsem bayağı ruhluluk göstenniş olurum. 
Bununla beraber her şeyin bir karşılığı var • 
dır. İtimada ben de itimaclla mukabele ede -
cejim. 

Eugenie, ürkerek &Ordu: 
- Ne demek istiyorsunuz? 
- Sevgili yeğenim, beni dinleyiniz. 
Karyolasının baş ucundaki küçük dola -

bm üstünde duran meşin kılıflı. d5rt köşe bir 
kutuyu göstererek: · 

- Bunun içinde, benim için, ha.yat kadar 
liZiz olan bir şey vardır. Bu kutu bana anamın 
hediyesidir. Bu sabahtan beri düşünüyorum 
annem, mezarında nkalkacak olsa, şefkati 
dolayıaiyle israf ve ibzal etmiş olduğu bu al • 
tmları satardı. Fakat bunu ben yapacak ol • 
sam. bu hareket bana, onun hatırasına hür
metsizlik gibi gelecektir. 

Bu son sözlerini işitince Eugenie, yeğeni· 
nin elini tutup heyecanla sıktı. 

- Hayır, dedi, ve bir an durdu. 
(Sonu var) 
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Dün binlerce halkın önünde alaka ile seyredilen güreşlerden bir enstantane 

Güreşler dün bitti 

Tekirdağlı Hüseyin 
başpehlivan oldu 

~n stadyomda 1 
büyük bir halk 

. ~ütlesi önünde 

yapılan gürq

lerd e Manisalı 

Halil rakibini 

ıltına almağa 

uğrC!§ıyor 

Mülayim ikinci Arif 
üçüncü oldu • 

1937 senesi Türkiye başpehlivanlığı müsabakası 
dün bitti ve 1936 Türkiye başpehlivanı Tekirdağlı 
Hüseyin gene başpehlivan oldu. 

Dün hava çok güzeldi. Gerçi saat bire doğru 
hafif bir yağmur çiselemişse de çabuk geçmiş ve 
havanın güzelliği devam etmiştir. Tatil günü olması 
dolayısile de halkımız stadyomu doldurmu~tu. O 
derecede ki yüzlerce sıranın ayak basılacak yerle
rine bile halk oturmuştu. Balkonda bazı bakanları
mız, saylavlarımız oturuyorlardı. Güre§' muayyen 
zamanında başladı. Küçük ortamn sona kalan Hay
rabolulu Süleyman ile Çatalcalı Sarı Bekir sahaya 
çıktılar. 

Güzel ve tatlı güreştiler. Sü
leyman küçük ortamn birincisi, 
Sarı Bekir ikinci ilan edildi. 

Büyük orta 
Lüleburgazlı Ali Ahmed ile Adapa. 

zarlı Yıldırım Bekir sahaya çıktılar. 

Bekir, bir kol baskısından dönerken 
yenildi. Ali Ahmed, bu sefer Abdüsse
lam ile karşılaştı. Yıldırım Bekirin de 
Koç Ahmedle güreşleri uzun sürdü. 
Hakem eşlerin değiştirilmesine karar 
verdi. Bu sefer Somalı Abdüsselam Be· 
kirle, Ali Ahmed de Koç Ahmedle, Koç 
Ali Ahmede pes etti. Abdüsselam ye. 
nildi ve Bekir galib ilan olundu. Be
kir gerçi Ali Ah~ede yenilmişse de o 
da iki kişiyi yendğinden Ali Ahmed 
büyük ortanrn brincisi, Bekir de ikin. 
cisi oldu. 

Ali Ahmedle Bekirin güreşlerinde 

bir karışıklık oldu. Hakem heyetinden 
Bay Mehmed ve Cemal yendiğine ka
naat getirmişler, Bay Şevket de aksini 
iddia etmiş. Fakat Baıy Şevket ekalli
yette kaldığından Ali Ahmed yendi 
dediler. 

BC!§altı 
Sındırgılı Şerif Manisalı Halil ile, 

Gönenli Hamdi de Babaeskili İbrahim 

ile tutuşmuşlardı. Güreşleri bir saatten 
fazla siirdü. Biribirlerini yenemiyecek. 

lerine kanaat getiren hakem, kura çe
kerek çiftleri değiştirdi. Gönenli Ham

di Manisalı Halil ile Babaeskili İbra
him de Sındırgılı Şerif ile tutuştular. 
Hamdi bir paça kesme ile Halili yendi. 
İbrahim ile Şerif başpehlivanlar güre
şe başladıkları zaman hala çarpışıyor. 

]ardı. Hakem bunlara on beş dakika 
müsaade verdi. Hamlesi fazla olan ga
lib ilan edilecekti. On beş dakıka da 
tam bir beraberlik içinde geçtiğinden 
Gönenli Hamdinin başaltı birinciliği. 

ne ve Şerif ile İbrahimin saatlerce da
ha güreşseler biribirlerini yenemiye
cekleri anlaşıldığından bunların da 
başaltı ikincileri olmalarına karar ve. 
rildi ve ilan edildi. 

Btı§ pehlivanlar 

•••••••••••••••••••••••••••••• 
! Halkımızda güreşlere karşı : 
• • • büyük bir teveccüh vardır. • • • 
: Pehlivanlarımız bu şükran : 
: borcunu ancak çalıımakla : 
! ödiyebilirler. Şimdiye kadar : 
: hiç bir güreşte bu kadar : 
: halk görülınemiıtir. lstan- : • • • bulda toplanan güreş komi- • • • • lesi de bu iti üzerine almıt • 
• • • ve pehlivanlarımızı çalııtır- • 
• • • mağa baılamıştır. • 
• • • Çocuk Esirgeme kunımunun • • • : bu hayırlı teıebbüsü ve bunu : 
• muvaffakiyetle neticelendir- • • • • mesi elbette letekküre değer • • • • • 
:. · ·· · · · · Yazan·······.: 

Celal Davut 
rini söyledi ve maşallah deyiniz peh
livanlarıma maşallah diyerek öv. 
mesım bitirdi ve güreş başladı. 

İlk güreş başpehlivan Tekirdağlı 
Hüseyin ile Mülayim girdiler. Hü

seyin, her zaman olduğu gibi gene şid. 
detli oyunlarına başladı. Mütemadiyen 

dalıyordu ve paça kapmağa çalışıyor

du. Bu şekilde iki defa da Mülayimi 

alta aldı. Bir aralık Mülayim oyunu 

bıraktı, parmağının incindiğinden hah. 
setti. Öyle olmakla beraber güreş hıra· 
kılmadı. 22 inci dakikada Mülayim bir 
sarmadan gidiyordu. Tehlikeyi gör
dü ve eli ile Hüseyinin kisbetine vur. 
du. Pes etmişti. Hakem Hüseyinin ga
Hbiyetini ilan ederken Mülayimin ha. 
kem masasına geldiğini ve parmağını 
göstermekte olduğunu gördük. Yapa
cak ve denecek bir şey yoktu. Parmak 
acısı Mülayimi pes ettirmekle sırtını 

yere getirmekten kurtardı. Mülayim 
kenara çekildi ve Adapazarh Arit Hü
seyinin karşısına çıkarıldı. Hüseyin, 
bu sefer Arif ile uğraşmağa b'\şladı. 

Bir dakıika dinlenmeden bu ikinci gü. 
reş Hüseyine hiç de ağır gelmedi. Bila
kis açıldı ve 15 nci dakikada Arif ayak
ta pes ederek öpüştüler. Hüseyin, halkın 
uzun alkışları arasında 937 senesi Tür. 

kiye başpehlivanı ilan edildi. Mülayim 
ikinci ve Arif üçüncü olmuşlardı. 

Niçin böyle oldu? 
Evet, niçin böyle oldu. Herkes bu

nu biribirine soruyordu. Mülayimle A
rif güreşmeden niçin Mülayim ikinci 

ve Arif üçüncü oldu. Herkes zannedi. 
~rdu ki Mülayim Hüseyine pes etti, 
Arif de pes etti. İkinci bu ikiden çıka

cağına göre bunların da biribirleriyle 
tutuşmaları Iazımdır. Elbet birisi ye. 

nilecek, yenen ikinci olacak. Filhakika 

görünüş ve düşünüş itibariyle bu man
tık doğrudur. 

Sıra başpehlivanlara gelmişti. Ho
parlör başpehlivanları sahaya davet et. 
ti. Önde Hüseyin, arkada Adapazarlı 
Arif ve onl!n arkasında da Mülayimin 
geldiği görüldü. Büyük bir alkış tufa
nı içinde vaziyet aldılar. Meydancı 

Köseoğlu Bay Mustafa allah allah di· 
ye başladığı meşhur çazgırlarından bi-

Dün güreşen pehlivanlardan Manisalı Halı'/, Sındırg1Jı Şerif, Gönenli Hamdi 
ve Babaeskili lbrahim 

. 
1 Milli Küme maçları 

İs~anbulda Güneş 
Uçoku 3-1 yendi 

İstanbul, 23 (A.A.) - İzmirli fut- ı pas alan Melih, iki izmirli müdafi ara1 
bolcular ikinci maçlarını bugün Tak- sından sıyrılarok kaleye doğru akmaga 
sim stadında Güneş takımıyle yaptılar. başladı. Kaleci muhakkak bir gole m<ın~ 

İzmirliler bugün de aynı kadro ile olabilmek ymidile Melihin ayağındak~ 
oynuyorlar: topun üzerine atıldı. Fakat Melih şütii• 

Hilmi _ Ziya, Ali • Mustafa, Adil, nü çekmişti. Tıop, büyük bir kuvvetle 
Şükrü - Saim, Kemal, Said, Mazhar, Na- kalecinin yüzüne çarptı ve bayılttı. M~ 
mık. lih yeniden topu kaptı, müdafaasız ıca .. 

Güneşliler de şu şekilde bir takım lan kaleye girmek üzere iken hakem. 
yapmışlar: kalecini nbayılmasını oyunun durması 

Cihad - Faruk, Reşad - Yusuf, Rı- için bir sebeb telakki ederek düdük çal· 
za, İsmail - Melih, Salahaddin, Kemal, dı. Kalecinin bayılmasiyle düdüğün 
Necded, Rebii. çalması arasında epeyce bir zaman ge9-

Hakem Said Salahaddin. tiği için, düdüğün, kaleci ayıldıktan 

Oyuna izmirliler başladılar. Rüzga• sonra bir hakem atışı yapılacağı mani• 
rı arkalarına alan güneşliler, ilk daki- sına zannediliyordu. Fakat Said Sali• 
kalarda bir sayı çıkarmak gayretiyle oy· haddin, kaleci ayıldıktan sonra GünCf 
nuyorlar. Bu gayret İzmir müdafaasını aleyhine bir favul verdi • 
adeta kalenin önünde hapsetti. Üç daki
kalık kısa bir zaman içinde Üçok aley
hine üç korner atılıyor. 

Güneşliler uzaktan şüt atmak sure
tile bazı fırsatlar kaçırıyorlar. 

lzmirin ilk sayısı 
Oyun muvazeneli bir şekilde gidi

ycr. Yorgun olacakları tahmin edilen 
izmirliler, bir gün evelki hareketsizliği 
muamma haline getiren bir gayretle ça· 
lışıyorlar. 

Bu canlı oyun, vaziyete Güneş aley
hine bir cereyan verdi. 

Oyun izmirlilerin bir sayı çıkaracak
larını tahmin ettirecek bir şekilde oy· 
nanıyor. Nitekim 43 üncü dakikada, Sa. 
idden bir pas alan Kemal İımirin ilk 
sayısını çıkardı. 

İki dakika sonra da birinci devre İz
mirin 1/ 0 lehine bitti. 

ikinci devre 
Birinci devrede rüzgarla beraber oy· 

nayan güneşlilerin sahadan mağlUp çtk
maları, İzmirlilerin ikinci devrede ga
libiyeti takviye etmek fırsatını bula· 
<:aklarını ümid ettiriyordu. 

Güne~liler hücum hattını şu şekilde 
değiştirerek sahaya çıktılar: 

Kemal, Satahaddin, Melih, Necdet, 
Rebii. 

İzmirliler ilk akınla Güneş kalesine 
indiler. 

Maamafih sayr yok. 

Güneşin beraberlik sayısı 
Dördüncü dakika: Reşadın uzun bir 

vuruşunu Necded yakaladı. Topu Rebi· 
iye verdi. Rebii tekrar topu Necdete ge
çiriyor, kısa bir mesafeden sıkı bir şilt 
ve 'Güneşin beraberlik sayısı. 

Bir dakika sonra, gene Rebiiden bir 
pas alan Melih İzmir müdafaasını ya
rarak Güneşin ikinci golünü çıakrdı. 

Oyun bu iki golden sonra tekrar Gü. 
neşin hakimiyeti altına girdi. 

lzmir kaleci•i bayılıyor 
17 inci dakikada Rızadan ileri bir 

Bu ciheti izah edelim: 
Pehlivanlık aleminde bütün pehli

vanlar biribirlerini birçok defalar tart. 
mışlardır. Biribirlerini yenmişler ve 
yenilmişlerdir. Arif ile Mülayim de 
böyledir. Mülayim her zaman için Ari
fe üstün bir vaziyettedir. Ve bunu bir. 
çok defalar tecrübe etmişlerdir. Bu ha. 
kikat hakem heyetince de malllmdur. 

Eğer denildiği gibi evveli Mülayim
le Arif tutuşsalardı Mülayim yenecek
ti. Arif açıkta kalıyordu. Mülayim son
ra Hüseyinle tutuşacaktı. Hüseyinin 
Mülayime tefevvuku bariz bir şekilde 
görülüyordu. Nasıl ki pes etmekle Mii
layim de bu hali göstermiştir. O halde 
ne olacaktı. Mülayim Arifi ve Hüse
yin de Mülayimi yenecekti. İş daha zi
yade uzayacaktı. Hakem heyeti daha 
kestirme gitti. Hüseyini ikisi ile de gü. 
reştirdi. Hüseyin de, Mülayim de hak
larını aldılar. 

*** 
Pehlivanlarımız da üç gündür görü. 

yorlar ki halkımızda büyük bir tevec
cüh uyanmıştır. Pehlivanlar bu şükranı 
ancak çalışmakla ödeyebilirler. Şimdi
rr-e kadar hiç bir güreşte bu kadar halk 
,görülmemiştir. İstanbulda toplanan gü. 
reş komitesi de bu işi üzerine almış ve 
pehlivanlarımızı çalıştırmağa başlamış

tır. 

Çocuk Esirgeme kurumunun bu ha. 
yırlı teşebbüsü ve bunu muvaffakıyetle 
neticelendirmesi de elbet teşekküre de
ğer. 

Oyun çığırından çıkıyor 
Oyunun bundan sonrası çok çirkin 

bir cereyana gi tmeğe başladı. İzmir mü. 
dafaası kasdi hatalarla Güneş muha· 
ci.mlerini hırpalamağa başladılar. Ha .. 
kem, ihtarlara rağmen göz göre göre 
tekme atan İzmirin sol muavinini oyun
dan çıkardı. Sağ müdafi Ali ve kaleci 
Hilmi, sebebiyet verdikleri ve mukabe
lesiz kaldığı için çok çirkin bir şekil al· 
maktan uzak kalan bir hadise yüzünden 
ihtar aldılar. 

Güne§ galip 
Oyun bu şekli aldıktan sonra GünCŞı 

muhacimleri topa gidemez oldular ve ~ 
yun tatsız, sıkıcı ve sinirlendirici bir 
hal aldı. 

41 inci dakikada Salahaddin, 20 met• 
reden bomba gibi bir şütle 'Güneşin Ü• 

çüncü golünü yaptı ve maç 3.1 Güne
şin lehine bitti. 

Oyun hızlı oynnadığı için zaman za~ 
man güzel, durgunlaştığı vakit sönük
tü. İzmirliler birinci devrede güzel oy
nadılar, iki gol kaybettikten sonra si
nirlenmiyerek oyuna devam etselerdi 
vaziyeti kurtarmaları ihtimali vardı. 

Bisiklet 
yarışları 

A. gücünden hhami 
birinciliği aıdı 

Bisiklet seri yarışları beşincisi dün 
Akköprü suvari karakolundan başlana
rak Çubuk köyüne gidip gelme suretiyle 
70 kilometre mesafe üzerinde yapılmı,i
tır. 

Yarışa9.15 de yedi kişinin iştirakiyle 
başlandı. Dünkü koşu bundan evvelki .. 
lere nazaran daha heyecanlı oldu. Şiın· 
diye kadar yapılan yarışlarda sona da· 
ima yedi, sekiz koşucu hep birden ge· 
terek son 200 metre dahilinde dereceleri 
aralarında taksim ederlel"ken dünkü ya
rış mesafesinin uzunluğu ve yolun gidil 
ve gelişinde 1 O kilometre kadar sarp ri· 
rajlı bir yokuşun bulunması, koşucularuı 
sona çok aralıklı olarak gelmesine sebeb 
oldu. 

35 inci kilometreye doğru, esasen bi11 
kaç defa arızaya uğrayan Erdoğan'm 

makinesinin forşu kırıldı ve kendisi ya. 
rışı terketmek mecburiyetinde kaldı. Nu
ri Kuş' da iki defa bisikletini değiştirdi. 

Nihayet çok güzel bir koşu yapan 
Ankara gücünden İlhami, inişte de ra
kiblerini daha fazla geride bırakarak bü
yük bir farkla neticeyi kendi lehine kay• 
detmiş oldu. 

Teknik netice: 
1. - İlhami Ankara gücünden 2 sa· 

at 13 dakika 18 saniye 

2. - Yakub Güvençspor 2 saat 18 

dakika 30 saniye 

3. - Nuri Kuş Güvençspor 2 saat 
23 dakika 

4. - İsmail Muhafız gücü 2 aaat 25 

dakika 

Bugüne kadar yapılan beş yarış neti .. 

cesinde koşucular arasında puvan vazi· 

yeti şu şekli almıştır: 

1. - Nuri KUŞ 11 puvan 

2. - İsmail 16 puvan 

3. - İlhami, Erdoğan 20 puvan 

4. - Yakub 24 puvan 

5. - Nuri 28 puvan. 

1 
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Kitablar 

Açlı k 
Kurun Basımevi. lstanbul 
Sayfa 148. Fi . 50 kuruş. 

Spidhed,deki büyük deniz geçidi 
resminde Koca tepe destro yerimiz 

''Çıplaklar'' iyle roman ııabasında 

bize ilk eserini vermiş olan Kurun ga· 
zetesinin emektar ve değerli yazı i~leri 
müdürü Refik Ahmet Sevengil, ikinci 
'romanını da, bizi çok bekletmeden eli
mize vermiş bulunuyor. 

vermekten de hali .kalmıyor. Zira geçir· 
diği acı tecrübeden sonra kadmJara kar
şı tamamiyle kayıdsrz kalmaya vicda -
nen karar vermiş bulunmuyor muydu? 

Fakat ne yapsın ki atılmış olan to
hum filizlenmekten ve günden güne 
boy atrp yeşermekten geri durmuyor. 
Gülsereni biraz daha güzelleflllİŞ bulu -
yor ve kalbinde ona karşı duyduğu za
af arttıkça. genç kıza karşı muameJesi 
de tamamiyle deği~yor. Muhitiyle a -
Jakadar olmaya, halk evini faal bir uzuv 
halinde canlandırmaya iş icabı temas 
ettiği köylülere karşı daha şefkatli ve 
iyi kalbli o1maya onu sevk eden ruhi 
amilin bu sevgiden başka bir şey olma

dığını anlıyoruz. 

Refik Ahmet, "Açlık'' la çapraşık 

bir ruh macerasını ince bir tahlil süzge
cinden geçirerek bize anlatmaktadır. 

Ahmet Turgudda biz, psikolojik roma
nın tipik kahramanlarından biriyle kar
şılaşıyoruz. Hayatı, çoğu anlatılmamış 

maceralarla dolu geçmiş olan bu adıım, 
Cl3ıl iç aleminin genişliği ve hadiselerle 
meşbu oluşiyle bize tasvir edilmektedir. 
Ahmet Turgud daha Galatasaray sı • 
ralarında ders görürken, bütün bir öm • 
rün üzerinde iz bırakacak kadar derin 
bir gençlik macerası geçirmiş, evli bir 
kadına karşı duyduğu çılgınca bir sev· 
giden. ancak babasının vaktinde müda
halesi ve Avrupada tahsil behanesiyle 
sevdiği kadından uzaklaştrrılmasiyle, 

tamir edilmez bir surette nihayetlen • 
meden kurtulabilmiştir. 

Fakat bu sevginin, kalbinde, yeri ka
panmıyacak yarasını ebediyen tanıma
ya mahkum olarak. 

Ahmet Turgud memleketine döndük
ten sonra ne işler görüyor ve nasıl bir 
hayat geçiriyor, muharrir, ihtimal ro
man uzamasın diye bize bu hususta faz
la malfunat vermiyor. Fakat sadece, 
hain bir tesadüfle sevdiği kadına rast· 
ladıktan sonra onun bir kaza neticesin
de (belki bir intihar) öldüğünü öğre • 
nerek derin bir iztıraba ve ümidsizliğe 
uğramış olduğunu söylüyor. 

Esasen roman, Ahmet Turgudu, bir 

şeker fabrikasının müdürü olarak, bü

tün bu hadiselerin üzerinden epiyce 

müddet geçtikten sonra bize takdim C• 

derek başlıyor ve biz, kahramanın ma • 

zisine aid _ fakat ilerdeki hadiseleri an. 

lamamız için mutlaka bilmemiz lazım 

1 h t • ıafhalaruu, onun hatıra-o an - aya ı 
sinden yeniden canlanışı dolayısiyle öğ-

renebiliyoruz. 
Ahmet Turgudun, bizi. ala.kadar e

den, üzerinde tahlillerin yapılmış oldu

ğu asıı ha} atı, bu §Cker fabrikası .mü -
dilrlüğü esnasında başlıyor. Fabrıkada 
hukuk müşavir muavini olan bir bayan 

Gülseren vardır ki, müdür tarafın~an, 
her şeye kapalı ve küskün ruhunun ta

bii tesiriyle, daima hırpalaomakta ve 

oldukça fena muamele görmektedir. 

Fakat, kendisiy1e genç kız arasında 
20 yaŞılık büyük bit farkın bulunduğu -
nu da unutmuyor. Fabrikada vazifedar 
Erdoğan isminde bir gencin Gülseren'e 
kalben bağlı olduğunu biliyor ve bu iki 
gencin mütenasip ve ahenkdar bir çi~t 
teşkil edeceği düşüncesi onu muztanb 
etmekle beraber kendisine vazifesini de 
hatrrlatıyor. O, artık hayatı tamir edil
mez sekilde kırılmış bir adam değil mi
dir. Fakat asıl darbeyi müthiş hakikati 
öğrendiği zaman yemiş o~uyor. Çü~kü 
Gülseren'den öğreniyor kı o, va.ktıyle 
sevmiş ve bütün hayatınca unutamamış 

olduğu kadının kızıdır. 
Bundan sonra, Ahmet Turgud, bü -

tün yaşamak arzusunu ve neşesini kay
betmiş bir halde acı buhranlar içi~de 
çırpınıyor. Bir müddet sonra kendıne 
gelip işinin başına döndüğü zaman ka ~ 
rarını vermiştir: Erdoğanla Gülseren'ı 
evJendirccektir. 'Gülseren'in muvafa -
katini elde ediyor: fakat kız memnun 

değildir, buna, ancak, asıl sevdiği ada -

mın, Ahmet Turgudun sevgisini kaza -

namadığı iç.in razı olmuftur. Fakat ken-

disine ümid verdikten sonra, bu yaptı

ğı hareketi bj rtürJü anJamıyor. 

Ahmet Turgud iki gencin düğünle-

rini yapıyor. Fakat o günden sonra ta

mamiyle değişmiştir. Ne çalışabiliyor 

ve ne de uyuyabiliyor. Nihayet bir gün 

İstifasını verip İıotanbula hareket edi-

yor. Arkasında çok iyi bir hatıra hıra -
kan Turgud, memurları tarafından ken
disine getirilmiş bir sürü hediyeler a -

SPIT'HE'POEKI 
GE'ÇıT RESMi 

Kac4t•.r~ Y""•rl•" 
•Çlncicdır 

'O mayıs 1937 perpmbe 
günü yapılan deniz. geçid 
resmi için İngiliz filosunun 
Spidhed'de toplanması, şim
diye kadar yapılmıı bu tür. 
lü işlerin en büyüklerinden 
birisi olmuştur. 

Burada 277 geminin top
landığı saha yİrmi dört mil 
murabbaında idi ve bunlar
o şekilde demir almışlardı 
ki r:ı:ııaktan bakıldığı .zaman 
bütün on bir saf, bir çiz.giy. 
le çi.zilmi§ bir çi.zgi üzerin
de durur gi görünmeltte idi. 

Eier ingili.z gemilc,.,in
den birisi yanlıı hareket e. 
decek oluraa o .zaman en 
kıdemli zabit, bunlara işa
ret vererek 11eri çcuirebil
mek ve laarekctlerini tlaı&Cl. 
lebilmek aaltihiyctini haiz. 
bulunuyordr:ı. 

Aralanna on sekiz yabancı 
geminin de dahil bulundu
ğu böyl • bir gemi kalabalı
ğında yanlıı hareketleri clü. 
.zeltebilmek de öyle basit 
ve kolay bir iı olmasa 
rektir. 

ge-

Bütin bu hareketlerin doğ
ru cereyan edebilmesinden 
ana vatan filosunun seyri
sefer subayı mesul bulımu
yor .-.. Eğer yabancı gemi. 
ler .. ~.. lıerhangi birisi yan. 
lış hareket eder veya vak
tinden evel demir atarsa bu 
z.abit, o gemiye çıkıp ıııüna
sib bir lisanla yapılan bu 
Jıanlışlığı düz.eltmek bu su. 
bayın vaz.ileleri araaında 

idi. 
/ngiliz başamirallığı, is

panyadaki hadiseler dolayı
siyle İspanyol Ciscar des. 
troyerinin, bu geçid resmin
de bulunamıyacağından 

bahseden bir telgraf almış
tır. 

Bundan b"flıa Japonya. 
nın fimalinde ıJaWe gör
m ekte olan ingili2 z.ırhlısı 

Royal Oalı da bu törende 
bulunamamışlar. 

Kıral yatının, içinde: bu 
hatlar arasından geçmek 
suretiyle yaptığı geçid, şim
diye kadar yapılmlf deniz. 
8•çid ve teftiflerinin en bü. 

yüğü olmUftur. Kıralan ya
tını on Jört lfemİ takib edi
yordu. Alay başladığı .za. 
man kıral, birinci •ıranın 

yarısında bulunmuı ve bu 
har•lıet bir buruk aaot aür
müştür. 

Burada bulunan 1femiler 
o kadar 10%la idi ki kıralın 
yatı bütiin 1remilerin tam 
yanından geremeJi. Kıralın 
yatı yukardaki krokide D 
ve E hatları arasında garba 
doğru yol almıı ve F ve G 
hatlarından 1reçerelt fQTk 
tarafın nihayetine gelmİf

tir. 
Kıral bu suretle z.ırhlıla. 

rın, fayyaH! semİf erİnİn, 
kruuaısörlerin, ingili2 mü
mesail Jeatroyerlerinin, tie
ni.zaltı ıremilerinin önünden 
geçmiı ve yabancı gemileri.. 
ni aağıft411 almııtrr. 

Bütün 11•milı1T1ldn asltn-
ler, kıralın yatı yanların

dan geçerlt•n enu wull.ri 
wrhüe aelômlamıılar, la. 
kal bu eanacla aelôm topu 
atılmamııtır. 

Selam topları, Vihtorya 
11e Alberl PortNnallt lima
nından çıktıkları sırada bü
tün ıremiler tarafından bir. 
den atılmıştır. 

Kırala mahsus Viktoria 
ve Albert yatları Portamaut 
limanından ayrılarak 3.30 
11emi salları arasına 11irmİfp 
ondan aonra yakartla yaz
dığımız. rotayı takib etmiı
tir. 

Bu biiyük deni:.ıı mcraıi .. 
minde Royter muhabirinin 

pınl pırıl parladığını bil

hana türk destroyeri Koca. 

tepe, Nimble deatroyeri ile 
Lehistanuı Burz.cı destroyeri 
arasında yer almııtı. Hazır .. 
lanan krokiye göre Bur.za. 

Jan 60nra ispanyanın Cia
c:ar .destroyeri yer alacaktı. 
F altaı lapanyaıialti malıim 
11a2iyet dolayınyle bu gemi 

burq~ ,gelcmcmiı ve upan.. 
yol ltiJriimeti yukarda ycu;. 

dıiıınQ wçhile bir telgral
la 6u imkansızlıktan dolayı 
teeuürlerini bildirmiıtir. 

Fakat bir gün, genç kızın, at üzerin

de bir spor kıyafetiyle bütün güzelli • 

ğiyle parıldadığı bir gün, Ahmet Tur • 

gud, onun şahsında yalnız madunu bir 

ınenıur değil ,aynı zamanda takdire ve 

hatta prestişe ~yan bir kadının bulun

duğunu farkediyor ve bu andan itiba • 

ren onunla • belki istemiyerek • husu

si surette alakadar olmaya başlıyor. Ve 

biz Ahmet Turgudun ruhunda ani bir 
değişikliğe şahid oluyoruz. Artık o mu
hiti .için kapalı, herkese küskün muz • 
tarih adam değildir. Sevmenin verdiği 

rasmda bir de mektub buluyor. Bu, 
Gülseren'dendir. Genç kız, kendisini 
sevmi~ ve bu sevgisinde aldanmış oldu
ğunu, kocasını asla sevmeye muvaffak 
olamıyacağını ve rnesud olmadığını bil
diriyor. Bu, Ahmet Turgudun, muzta -

db ruhuna katılmış son zehir damlası 

olacaktır. 
Açlık'da bir fabrika muhitinin mu-

eski müdüriine. ayrılırken yazdığı mek
tup da, iş hayatına atılmış yüksek tah
silli bir kadından beklenemiyecek ka -

dar toy bir jesttir. 

Ulus tercümeler kütüphane.inin 
13 üncü cildi 1 

Çengel hikayeleri 
(İKİNCi CENGEL KIT ABI) 

Mqhur İngiliz muharriri Rudyard 
Kipling'in bu güzel eıeri de: 

vaffak tasvir~, kısa bir köy tasviri, t~r
Jaladyle fabrıka arasında memleketı -
mizde yeni başlamış olan münasebetle-

ic:.aret eden sayfalar var. Fakat roman 
re " . . d ·ı bir sosyal tez müdafaa etınıştır ~nı e -

F erdi bir eserdir. Esasen psıkolo
ınez. 

"k roman için bundan başka yol yok -
Jl -1.lille . d . 

Roınancı ruh tiW rın c umumı-tur. . 
et itibariyle muvaffaktır. Fakat sıne -

Bu tali mahzurlarına rağmen eser 
zevkle okunuyor, vakaların aramızda 

ve zamanımızda geçtiği hissini kuvvet

le alıyornz. Üs1üb sade ve akıcıdır. Bü

tün bunlar, romancının lehine kaydedi

lecek ehemiyetli unsurlardır. 

Her münevverin okuıwuı 
lizımgelen bir eser 

Bilinmiyen 

çıktı 

İnsan 

Yazan: Doktor Aleksi Kare/ 

Türkçeye çeviren: Nasuhı Baydar 

B1R1NC1 CENGEL KIT ABI 
nı tercüme etmiş olan Narettin 
ARTAM tarafından dilimize 

çevrilerek zarif bir kitab 
halinde çıkmııtır. 

Ayrıca İngiliz 'muharririnin ltendi 
hayatı hakkında yaz.dığı: 

KENDJME DAiR 

hayatiyetle birden bire canlanmış ve ne 
ümid ettiğini bilmeden ümidlenrniştir. 
Fakat bu tahavvülü kendisine korku 

:ada eski sevgilisiyle karşdaşma, fab
rikada bilmeden onun kızını sevmek, 
gibi romantik tesadüf unsurlarına yer 
vermeseydi eserinde reel hav<'sını daha 
kuvvetle yaratmış olacaktı. Genç kızın, 

Refik Ahmet Sevengil, ıki romanın
dan kazandığı tecrübe ve olgunlukla mu

hakkak ki kendisinden bekledigimiz 

asıl büyük eseri vermekte gecikmiye -

cektir. Y. N. 

Ulus Basımevinde ve büyük 
kütüphanelerde satılır. 

adlı eıerini Je ihtiva eden bu kitab 
bütün kitab~ılarJa 75 kuruıa 

ıatılmo.f dır 

En hoş meyva tuzmıur. ınki
bazı defeder. Mide. bağırsak. ka-
raciğerden mütevellit rahatsızlık
ları önler. Hazmı kolaylaştırır. 

İngiliz R'an:.nık eczanesi 

Sabbk Möble 
Viyanada yaptırılm~ş ~e 

k 
kullanrlınış mısafır, 

pe az ··b"l 
k e yatak odaları mo ı -yeme v 

. satılıktır. Devlet şQrası 
yesı d Alpaytürk sokak No. 
yanın a . 

1 H .. mettin Tugaç evınde. 
6 usa 1-2238 

Satılık Ev 
Kavaklıderede fevkalade kon. 

foru olan 9 odalı ve salon.larr 
mevcud bir ev satılıktır. İstı -

1 2452 numaraya telefon 
yen er b.1. 1 d rek izahat ala ı ır er. 
e e ı 2231 

Kiralık Daire 
Beş oda, iki salo~1., bir ~ol . 
Yenişehir Düzenlı sokagı Zı

raat Bankası memurlar .. a~.t~ 
manları arkası No. 10. ıçın c.w..:ı
lere müracaat. Telefon: 2676. 

A kcri ft'abrikalar Umum i\lüdiirlüeü Saımalma 
Komis,·oırn ilanları 

MÜTEAHHİT NAM VE HESABINA 33 KALEEM 
LASTİK MALZEMESİ 

Tahmin edilen bedeli 3400 lira olan yukarda mikdan ve cinsi 
yazılı malzeme Askeri Fabrikal~r _1!~um Müdürlüğü Sa~ın al~a 
komisyonunca 7. 6. 937 pazartesı gunu saat 14 ?e açık eksıl~~e ıle 
ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komısyondan venlır. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 255 lira ve 2490 numaralı ka
nunun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte ko -
misyona müracaatları. (1263) 1-2184 -------

Tokat Cumhuriyet 
l\f üddeiumumiliğindeıı: 

Tokat merkez cezaevinin ~-6·937 serı;si ibtid~sından 31-5-~3~ 
gayesine kadar bir senelik ihtıyacr azamı 12000 kılo ekmek temını 
· · d · · d mahfuz c:utname mucibince alım satım kanununa 
ıçm aırcmız e :r-- • 7 1 ·· ·· 14 d 

f 'ka kapalı zarf usuliyle ihalesı 25-5-93 sa ı gunu saat c tev ı n • ı· 
· · k ı v dan taliplerin teminatı muvakkatcsı olan 585 ıra-
ıcra ı ınaacgın •w• k'ld kb ı · ı . h · ka ve ~artnamenin kabul ettıgı şe ı e ma uz any e 
yr a~ ~~n da tesbit edilen saat 14 de Tokat Cumhuriyet müd -
yde~mı m~l•v~rd te<:.Pkkül eden komisyona zarflarının ita~3rl ilin 
eıumumı ıgın e r. 1-2035 

olunur. (1182) 

TÜRK HAVA KURUMU 

PiYANGOSU BüYiİK 
2. ci keşide 11 - Haziran - 1937 dedir. 

Büyük İ]{ramiye 
4 O. O O O Liradır 

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

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

PEK YAKINDA 1 
.__.._Kır_al_e __ g __ v I_e_ni-=-y_o_r __ 

1 
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PHILCO radyolarını bizden arayın Halil Nacı Anafartalar Cadded 
No: 111 Telefon. 1230 

Bursa Ceza Evi Direktörlüğünden: 
Bursa cezaevinin 937 senesi haziran iptidasından 938 senesi 

mayıs sonuna kadar bir senelik ekmeği aşağıdaki şartlar dairesin
de eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 - İlan müddeti 6-5-937 tarihinden 26-5-937 tarihine kadar de
vam edip 26. 5. 937 çarş:mıba günü saat 16 da kapalı zarf usuliyle 
Müddei umumilik dairesinde ihalesi yapılacaktır. 

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

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

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

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

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

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

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

Niide Cumhuriyet 
'Müddeiumumiliğin·den: 

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

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

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

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

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

(1187) 1~2036 

Kırklareli Belediye Reis'iğinden: 
Kırklareli şehrinin Nafıa Vekaletinden musaddak elektrik pro

jesi mucibince mevcut elektrik santralına ilave edilecek 30025 lira 
bedeli keşifli 160-200-240 efektif beygir kuvvetinde bir buhar ma
kinesi ve teferruatı 12.5-937 den itibaren 45 gün müddetle müna
kasaya konulmuştur. İsteklilerin % 7,5 teminat akçesi olan 2252 li
rayı belediye veznesine yatırmaları ve şartnameleri almak istiyen
lerin 60 kuruşluk pulla 125 kuruş göndermeleri ilan olunur. (2817) 
- - 1-2194 

------------------------------------------------------Ankara Valiliğinden: 
20 lira bedeli icarlı istasyon arka sokağında 10 metruke 20 kapı 

No. lu kargir mağazanın icannın ihalesi 31-5.937 pazartesi günü 
saat 15 de yapılmak üzere açık arttırmaya konulmuştur. 

Taliplerin 18 lira dipozito makbuziyle sözü geçen gün ve saat-
te Defterdarlık satış komisyonuna müracaatları. ( 1239) 1-2130 

1 
Ankara Levazım Amirliği Saımaluıa ı 

Komisyonu fJanları 

----------------- -----------------1 LAN 
1 - Ankara garnizonu birlikleri için 30000 kilo kuru fasulya 

4. 6. 937 cuma günü saat on beşte açık eksiltme ile alınacaktır. 
2 - Fasulyanın tutarı 3600 lira olup muvakkat teminatı 270 li

radır. Şartnamesi komisyonda parasız görülür. 
3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 üncti maddelerindeki vesika ve 

teminat makbuzlariyle beraber yazılı gün ve saatte levazım amirli-
ği satın alma komisyonuna gelmeleri. (1261) 1-2186 

İLAN 
1 - Niğde ve Yozgad garnizonlarında bulunan kıtaların bir sene. 

lik ihtiyacı olan 530 ton ekmeklik un kapalı zarf usulü ile eksilt· 
meye konulmuştur. 

2 - Tahmin edilen 58300 lira olup ilk teminatı 4372 lira 50 
kuruştur. 

3 - Eksiltmesi 11. Haziran. 937 cuma günü saat 15 de Niğde 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin teklif mektup -
larını 2490 sayılı kanunun hükümlerine uygun olarak ihaleden bir 
saat evveline kadar makbuz mukabilinde komisyon başkanlığına 
vermiş olmalan şarttır. 

4 - Şartnamesi her gün parasız olarak komisyonumuzdan alı-
nabilir. (1269) 1-2188 

İLAN 
Miktarı Muvakkat teminatı 

Cinsi Kilo Lira 
.Bir birlik için kuru ot 168000 756 Kapalı zarf 

" ,, " ,, 239805 l 080 ,, .. 
,, ,, ,, ,, ~4000 108 Açık eksiltme 

1 - Gaziantep garnizonu ihtiyacı için yukarda miktarları ve 
eksiltme şekilleri yazılı kuru otun eksiltmesi 15.6.937 salı günü sa
at 14 de yapılacaktır. 

2 - İsteklilerin kanunun 2. 3 üncü maddelerinde yazılı vesika. 
lariyl eteminat makbuzlarını havi teklif mektuplarını yukarda ya
zılı ihale saatinden bir saat evveline kadar Gaziantep satın alma 
komisyonuna vermeleri. {1312) 1-2246 

t LAN 
ı - Eksiltmede olan iş: Demirköy alayının 90 ton sığır etidir. 
2 - İşbu ihale kapalı zarfla yapılacaktır. 
3 - Sığır etinin muhammen bedeli 25.ZOO liradır, 
4 - Sığır etinin ilk teminatı 1890 liradır. 
5 - İhalesi 4. Haziran 1937 cuma günü saat ıs de Vizede yapıla

caktır. 
6 - Şartnameler arzu edenlere hergün Vize satın alma komis-

yonunda gösterilmektedir. (1256) 1-2156 

Tanınmış binek otomobilleri ile 
Dizel motörlü kamyonetlerin 

Ankarada Satış yeri için 

Sermayedar bir vekil 
Aranılıyor 

_ Alakadarların " O. K. ,, rumuzile 
Istanbul 176 numrolu posta kutusu 

adresine mufassal mektup yazmaları. 

Kırşehir cumhnrivet müddei· 
umumiliğinden: 

Kırşehir cezaevinin bir senelik ekmeği kapalı zarf usuliyle 
6-5-937 tarihinden itibaren 21 gün müddetle münakasaya konul • 
muştur. İsteklilerin % 7,5 kuruş hesabiyle 450 lira teminat akçala
rını veya hükümetçe tanınmış bir banka mektubunu yatırmaları ve 
ihaleden sonra teminat akçesini iki misli olan yüzde on be~ hesa • 
biyle 900 liraya çıkarmaları lazımdır. -

Kati ihale 27-5-937 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 14 de 
yapılacaktır. İsteklilerin o güne kadar Kırşehir cezaevi komisyo. 
nuna müracaat etmeleri ilan olunur. (1275) 1-2196 

Nafia Vekaletinden: 
Beton aıme köprü inşaatı: 

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

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

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

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

Teklif mektuplarını 27-5-937 perşembe günü saat 15 şe kadar 
komisyon reisliğine makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır .. -2064 

Afyon ilbaylığından: 
1 - Muhammen bedeli yedi bin lira olan yetmiş ton Motorin 

28-mayıs-937 cuma günü saat 16 da kapalı zarf usuliyle Vilayet en
cümeninde kati ihalesi yapılmak üzere eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmeye gfrmek istiyenler 525 lira muvakkat teminat 
verecekler ve teklif meittuplarmı yukarda yazılı gün ve saate ka • 
dar vilayet encümen reisliğine vermiş olacaklardır , 

3 - Bu işe ait şartname vilayet elektrik müessesesi direktör -
lüğünden bedelsiz olarak verilir. (1191) 1-2065 

Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 
Senelik muham. 

Vakıf men kirası 
Cinsi Mevkii No. Lira K. 
Ev Gökçe oğlu 7 875 
Depo Pideciler 43 150 
Ev Erzurum mahallesi 170 400 
Duvarh arsa Tabakhane 226 36 
Arsa Ulucanlar 256 24 
Bostan tarlası Üç taş 459 55 

Yukarda evsafı yazılı arsa ve akarlar 21-mayıs·1937 gününden 
itibaren on gün müddetle açık arttımıaya konulmuştur. İhale 31-
mayıs-1937 pazartesi günü saat on beşte ikinci Vakıf apartımanda 
Varidat müdürlüğünde yapılacaktır. İsteklilerden % yedi buçuk te
minatı muvakkate alınacaktır. Tutmak ve şartlarım öğrenmek is • 
tiyenlerin ihale saatine kadar mezkCıı: müdürlüğe müracaatları. 

(1308) 1~2244 

Devlet Oemiryolları ve Limanları Uınum 
.Müdürlüğii Satmalma Komisyonu IJ~nları 

İLAN 
Muhammen bedeli (4960) lira olan 335 ton yüksek kalite sön• 

memiş kireç 7.6.1937 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usu
lü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (351,75) liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikalan, ~esmi gaze.tenin 7.5.193.6 ~n 
ve 3297 No. lu nüshasında intişar etmış olan talımatname daıresın. 
de alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar ko
misyon reisliğine vermeleri laz1mdır. 

Şartnameler parasız olarak Anka~~~a mal~eme dairesinden, 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk şefhgınden dagıtılmaktadır. 

(1277) 1-2229 ----
İLAN 

Doktor - Bakteriyoloğ 
Muhammen bedeli (54070) ı 

lira olan 780 ton Hematet, 180 

ton dökümhane piki 5.7.1937 pa- Salah Demirel 
zartesi günü saat 15,30- da ka· ı 
palı zarf usulü ile Ankarada İda-
re binasında satın alınacaktır. 

Dahill, sari hastalıklar, 

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

Muayene saatleri: 12-14 16-19 

Bu işe girmek istiyenlerin 
(3953,50) liralık muvakkat te· ı 
minat ile kanunun tayin ettiği 
vesikaları, resmi gazetenin 7 .5. 
936 gün ve 3297 numaralı nüs-
hasında intişar etmiş olan tali- ____________ _. 

matname dairesinde alınmış ve· Satılık Hane 
sika ve tekliflerini aynı gün saat 
14.30 a kadar komisyon reisliği
ne vermeleri lazımdır. 

Şartnameler (270) kuruşa An
kara ve Haydarpaşa veznelerin
de satılmaktadır. (1223) 1-2144 

Yenişehirde İnkılab sokağın
da beş odalı 13 N. hane satılık
tır. İstiyenler içindekilere mü
racaat edebilirler. 

Telefon No. 3231 1-2126 

YENi 

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

Cebeci O hane 522 14 250 lira kuru kahveci 
Mehmet Cemil 

Yukarda kaydı çıkarılan hane enkazının açık artrrma suretiy· 
le 25.5.937 tarihine müsadif salı günü saat 15 de satılacağından 
taliplerin yevmi mezkurda ımar müdürlüğünde müteşekkil komis-
yona müracaatları. (1205) 1-2073 

f ____ A_n_k_ar_a Belediye Reisliği_l_ıa_n_Ia_n ____ ı 
İLAN İLAN 

1 - Yenişehirde 1082 inci ada- 1 - Yenişehirde 1046 ıncı a-
da 27 parselinde 55 metre mu- dada 7 parselde 10 metre murab-
rabbaı Belediye mali arsa on baı belediye malı arsa on beş 

beş gün müddetle açık artırma- gün müddetle açık artırmaya ko .. 
ya konulmuştur. nulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 165 li. 2 - Muhammen bedeli (150) 
radır. liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 12,37 3 - Muvakkat teminatı (11,25)' 
liradır. liradır. 

4 - Şartnamesini görmek isti- 4 - Şartnamesini görmek isti 
yenler her gün yazı işleri kale~ yenler her gün yazı işleri kale. 
mine ve isteklilerin de ı hazi mine ve isteklilerin de 1 haziran 
ran 937 salı günü saat on buçnuk- 937 salı günü saat on buçukta 
ta belediye encümenine müraca· belediye encümenine müracaat 
atları (1245) 2138 ları. (1246) 1-2139 

ı 1 
. Milli Müdafaa Vekiileli Satmalma ı 

Komisyonu IIanlan 

----------------- ------------------BİL 1 T 

1 - Bir adet tav ocağı açık eksiltmeye konmuştur • 
2 - Ti\hmin edilen bedeli 4000 lira olup ilk teminat parası 300 

liradır. 
3 - İhalesi 24. haziran. 937 perşembe günü saat 11 dedir. 

· 4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü 
maddelerinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale gün ve saatın ~ . 
de M. M. V. satın alma komisyonunda hazır bulunmaları. 

(1171) 1-2027 

BİLtT 

ı - İki adet perçin çivi makinesi kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 9000 lira olup ilk teminat parası 
675 liradır. 

3 - İhalesi: 25 - haziran - 937 cuma günü saat 15 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 UncU. 

maddelerinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale gününde en geç 
bir saat evveline kadar teklif mektuplarını M. M. V. satın alma 
komisyonuna vermeleri. (1172) 1-2028 

İLAN 
1 - Hepsine tahmin edilen fiat 64 bin lira olan 40 ıtanıe yanın 

tonluk Şevrole, Ford ve bunlara muadil evsafta emsali kamyonetler 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmu§ıtUr. 

2 - İhalesi 25 - haziran.937 cuma günü saat 11 dedir. 
3 - İdari şartname 320 kuruşa M. M. V. satın alma Ko. dan 

alınır. 
4 - hk teminat 4250 liradıt'. 
S - Eksiltmeye girebilmek şartları: bu eksiltmeye girmek ia • 

tiyen firmalar verecekleri kamyonetlerin evsaf, f}artname plan vo 
resimlerini 15. Haziran - 937 tarfüine kadar Ankarada M. M. Ve 
satın alma Kıo. na vereceklerdir. Bu evrak üzerinde yapılacak tet • 
kikat sonunda kendilerinin eksiltmeye girebileceklerine dair tah· 
riri tebligat yapılacaktır. Bu tebliğatı alan firmalar eksiltmeye t.ek4 

lif mektubu veerbilirler. 
6 - Eksiltmeye girme şartını haiz istekliler kanuni teminat v• 

2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle bir .. 
likte teklif mektuplarını" ihale saatmdan en az bir saat evvel M. 
M. V. satın alma ko. na vermeleri. (1309) l-224S 

BİLİT 
1 - Beher metresine biçi. 

len ederi 280 kuruş olan yüz bin 
metre kışlık elbiselik kumaş 
kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur. 

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

3 - İlk teminat 14.950 li
radır. 

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

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

BİL İT 
l - Beher metresine biçi. 

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

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

3- Şartnamesi 400 kuruşa 
M. M.V. SA. AL. KO. dan alı. 

SINEMAl.,AR 

nır. 

4 - ilk teminat 5250 liradır 
5 - Eksiltmeye girecekler 

kanuni teminat ve 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 üncü maddele 
rinde yazılı belgelerle birlikte 
teklif mektublarını ihale sa.a
tından en az bir saat evvel M. 
M. V. satın alma KO. na ver 
meleri. (1196) 1-2096 

BİLİT 
1 - Beher metresine biçilen 

ederi 40 kuru!J olan yüz yirmi. 
beş bin metre kıhflık bez kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

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

3 - İlk teminat 3750 lira.. 
dır. 

M. ~. V. ŞSA~A°Lsk8.0 d1:ruJ:. 
nır. 

5 - Eksiltmeye girecekler 
kanuni teminat ve 2490 aayıh 
kanunun 2 ve 3 üncü maddclo
rinde yazılı belgelerle birlikte 
teklif mektublarını il:ı,ale saatı~ 
dan en az bir saat evvel M. Mc 
V. satın alma KO. na vermeleri. 

(1195) 1-2097 

HALK İmtiyaz sahibi ve Başmu- ı 
harriri Falih Rıfkı ATAY BU GEıCE Saat 20.30 da 

ı ı 
BUGÜN BU 'GECE 

Başmuharrir Muavini Na
suhi BAYDAR 

Umumi neşriyatı idare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENİK. 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmrştır. 

Satılık 
lnşaati bugünlerde başlayacak 

olan Ankara Bahçeli evler yapı 
kooperatifinin bir hissesi seyahat 
dolayısiyle acele satılıktır. 

Telef. 3102 

Komik Naşid ve arkadaşları tarafından 
YALOVA ŞARKISI 

Bay 

Şarkılı oyun 3 perde 

Naşit arnavut ZEYNEL 

GÜNDÜZ 

KÖR EBE 

rolünde 

Zevkli ve eğlenceli çok nefis bir film 

RENATE MÜLLER- ADOLPH 

WOHLBRUK-YENNYJUGC 

İlaveten: Ankara şehir stadında yapılaı: 

gençlik ve spor şenlikleri bütün tafsila• 

tiyle gösterilmektedir 

SARAY ENTRİKALARI 

Fransız saraylarının sefahat alemlerini 

tasvir eden nefis müziklerle süslü 

şahane bir eser 

İlave olarak İngiltere kıralı S. Majeste 

VI cı JORJ'un taç giyme merasimi ve 

19 mayıs münasebetile Ankara Şehir 

stadında yapılan gençlik ve spor şenlikleri 

Halk matinesi 12.15 de: 

CANIN İSTERSE 


