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Çiftçiye bol ve ucuz kredi 
temini için tetbirler 

f Istanbul . Deniz Lisesinde diploma alanlar 

Adliye encümeni Ziraat 
bankası projesini inceliyor 

Kamutay Adliye Encümeni, yeni Ziraat ~ankası kanun pro~esi ü
zerinde tetkiklerine baılamııtır. Encümen; Z1ıraat, l~b~d, dMI"' alıye ve 
B "d .. · · tk"k" d eçmit o an proJenın a ı mevzuu ce encumenlerınan te ı ın en g . .. . d ı ı ktad 
atmuzla ahc.ngini sağlayacak hükümlerı uzerın e meşgu. 0 n_ıa .~r. 

Gündelik 

Spor ve 
Gençlik 

Bayramı 
Önümüzdeki 19 mayısta spor ve 

gençlik bayramını kutlayacağız. 
19 mayıs tarihi, yeni Türkiyeyi ku

,ran Şefin, kurtuluş mücadelemize ilk 
adımını attığı tarihtir. Türk inkılabını 
yapanın bu kıymetli emanetini muhafa
za ve müdafaa etmek vazifesini üzerine 
almış olan gençlik, Samsuna çıkış gü
nünü kendine bayram günü yapmak 
kadar tabii bir şey olamazdı. Zira o gün, 
içinde bulunan vaziyetin imkin ve tc· 
raitine ehemiyet bile verilmiyerek ve 
ancak hür müatakıl, hasiyetli ya,aınk 

' ' 1 · b'r inkıli· azmiyle başlanmıt o an ef8ız 1 
• 

hın kendi inkılibımızın, başlangıç tarı-
hi .' B" "k Türk önderinin kudret ve , uyu . . ös-
faziletine inanmış olduğu mılletıne. ~ 
terdlği yaşama, var olma iradesının 
•embotudUr. 

. .spor ve gençlik bayramı için bu ta
rıhı günü intibah etmiş olmalarından 
dolayı Cumhuriyet Halk Partisini ve 
Türk Spor kurumunu tebrik etmek va
r.ifemizdir. 

Spor ve gençlik bayramının tü.rk t~
rihi içindeki mevkiini böylece tesbıt 
ettikten sonra spordan ve gençlikten 
bahsedebiliriz. 

Biz sporu, umumi terbiyede, zeka ve 
ahlak: terbiyesinin tamamlayıcısı ve en 
az onlar kadar ehemiyetli telakki edi
yoruz. Buna, istersek, spor demez, da· 
ha geniş bir tabirle fiziki kültür, yahud 
beden terbiyesi adını da verebiliriz. 

Bu görüşümüzü izah edelim: haya
tın hakikati ferde, mevcudiyetini idame 
mücadelesinde ancak bedenindeki, ze
kasındaki ve ahlakındaki kudret ve me
tanete güvenebileceğini öğretir. Çelim
siz, zCkası zayıf, ahlakı bozuk bir in· 
aan tasavvur ediniz: böyle bir ferd ce
miyette yer bulamaz. Zeki ve ahlaklı, 
fakat hastalıklı bir kimseyi göz önüne 
getiriniz. Bu gibilerin muvaffakiyeti 
kendilerini hastalıktan kurtarabildik· 
leri müddete inhisar eder. Sağlam vü
cutlu ve zeki ahlaksızlar ise, ancak yat
sıya kadar yanan yalancının mumu gibi 
gelip geçici muvaffakiyetlerini, ergeç, 
muvaffakiyetsizliğe terketmek zorunda 
kalırlar. Şu halde bedeni, zekası ve ah
lakı arasında muvazene tesisine çalış
mak, ferd için, bir zarurettir. Bu kısa 
ve basit tahlilden şu neticeleri çıkara
biliriz: vücudun sağlamlığını muhafa~a 
için beden terbiyesi, dimağını işletı~ 
bilgiyi artırmak için zeki terbiyesı, 
haklarını bilip başkalarının hakkına 
hürmet etmek, yani cemiyete itimad v.e
rip saygı görerek yaşamak için ahlak 
terbiyesi.. 

Beden terbiyesinin, bu izah ile de, 
hayattaki mevkiini tesbit etmiş oluyo
ruz. 

Projenin son tadıllerıne gore 
Türkiye cumhuriyeti Ziraat ban
kası fU i~leri ya~m~ !ç!n ku~I: 
muıtur: fürk çıftçılennın zı~ı 
iıtihaallerine, zirai mahıullenn 
sürüm ve satıırna, ziraatin, ziraat 
endüstrisinin ve bunları alakalı 
her türlü teıebbüslerin milli ek~ 
nomi prensiplerine göre yürümesı
ne ve ilerlemesine lüzumlu v.e el
veriıli kredileri tanzim, tedvır ve 
tevzi etmek; 

Bu gayelerin elde edilmesini gü~~n 
teşekkülleri korumak, bu hu~~~.lar ıçın 
kurulmuş ve kurulacak teşekkulu, yapıl
ınış ve yapılacak teşebbüslere 1.üzumu 
halinde iştirak etmek ana gayesıyle ve 
faaliyetini zirai sahada teksif etme.~lc 
b b bu kanun ve bu kanuna gore 
era er d·~ 

yapılacak nizamnamesine uygun ıger 
her nevi muameleler. 

Türkiye cumhuriyeti Ziraat b~~uı, 
bu kanunun ve hususi hakların hukum
lerine tibi her türlü teahhüd ve tasarru
fa ehli hükmi phsiycti haiz ve bu kanun 
hükümleri dairesinde salahiyetli uzuv· 
larının idare ve kontroluna tabi muhtar 
bir devlet müessesesi olmaktadır. 

Küçük çiftçi: 
KencliaaniD ve ailninin seçiıpiai eai· 

lamak maksadiyle ve ziraatı esas meslek 
edinerek sevk ve idaresi ile tatbiklerde
ki bütün işleri aile reisi ve aile efra.
dile temin ve ifa olunan genişlik ve ehe
miyette bir zirai işletmeyi bu esaslar i
çinde işleten bu kanuna göre "küçük 
çiftçi'' denmektedir. 

Zirai kredinin dağıtılmasında evvela 

k 
.. ük riftçinin ihtiyaçları karşılanacak-
uç 3 •• d d b Zirai kredinin tanzımın e e un-

:~:n teşkilatlandırılmalan düşünülecek-
tir. 
S rmaye ve ihtiyatlar: 

e Türkiye cumhuriyeti Ziraat bankası
nın itibari sermayesi yüz milyon lira ol
maktadır. ve şunlardan teıekkül etmek-

tedir: 
a) Türkiye Ziraat bankasından devir 

atacağı sermaye, 
b) 1454 numaralı kanun mucibince 
. ergı"sinin Türkiye Ziraat banka11-

arazı v 
aid olan yüzde altısı, 

na (Sonu s. inci sayfada) 

Dün l•tanbul Deni~ Liu•İnden yetiıen 50 gence törenle diplomalarının verildiğini ve bu ıençlerin Hamicli7C 
llemiaine Bittiklerini telefon haberi olarak ya&mııtık. Yukarda bu t re.re aid reşimleri llÖrÜyor•unu~. Safla amiral 
Bençleri teltiı ecllyor. Sağda: diplomalar dağıtılıyor. Ortada bir gence meç takılıyor. Aıaiıda .olda bir genç clip.. 
lomcuını alıyar. Salda genç:er Hamidiye'ye gidiyorlar. 

İstanbul 
polisinin 
muvaffakiyeti 

Fener 2 - Gençlerb irliği 1 
Ankaragücü 3- Doğanspor 2 

Bir İtalyan prensesinin 
kayıp nişanı bulundu 

İstanbul, 2 (Telefonla) - İtalya kı· 

ralmın km Prenses Marya dün Üskü
dar tarafına geçmiş ve frenk tepesin· 
de bir gazinoda oturarak akşam üzeri 
Perapalasa dönmÜJtür. Prenses otelde 
yakasında takılı olan pırlanta hanedan 
nifarunın yerinde bulunmadığını gör
müş ve derhal polisi haberdar etmittir. 

Bunun üzerine polis derhal araştır· 
malara başlanııt ve nitaru bularak ak· 
fa1D saat 21 de kendisine teslim etmiı
tir. PrenM8 Ütanbul polisinin bu yilk· 
aek muvaffakiyetinden son derece mil· 
tehasıia olmuş ve polisimizi takdir ve 
tebrik etmiıtir. 

Gençler Birliği takımrnrn lzmirde alrnmış resmi 

lstanbalda Fenerbahçe ile karıılOfan Gençler Birlili takımı, bir ... 
önce.U.e göre daha BÜul bir oyun o)'namlf "" maç 2 • 1 F enerbah~ 
•alibiyetiyle neticelenmiıtir. 

/ıanirde de Ankaragüciyle Doianspor karşılQfmlflar, «nlıcaralılar ..... 
bir oyundan .anra iıanirli rakıb!erini 3 • 2 yenmiılerclir. 

[Dünkü spor hareketlerine dair olan yazılarımızı 6 mcı sayfada okuyaau] 

Alman dış işler bakanı 
Noyrat Romaya gidiyor 

Berlin, 2 (A.A.) - Baron Noyrat.J yanında BB. Atman ve Stievo 
ile ltalya büyük elçisi B. Attolico olduğu halde bu sabah Romaya ha-
reket etmittir. 

Roma ziyareti na•ıl karııladı? 
Roma, 2 (A.A.) - B. Fon Noyrat 

yarın sabah bir çok yüksek memurlar ve 
teknisiyenler]e birlikte buraya varacak
tır. İtalyan ve yabancı mahfiller bu zi
yarete, yalnız yeni siyasi vesikalar akdi
ne müncer olacağı için değil, ayni zaman· 
da Roma. Berlin mıhverinin daima sag
lam ve işler bir halde olduğunu göste
receğinden büyük bir ehemiyet atfet
mektedirler. 

Romanya ve İtalya 

anlaşma ı 

yalanlanıyor 
Paris, 2 (A.A.) - Övr gazetesinde 

Bayan Tabouis, diyor ki: 

Şimdi beden terbiyesinden ve spor
dan bahsedelim. 

Çalışan köylüler Bundan başka, Roma lie Berlin ara
sındaki görüşme mevzuu çoktur ve Füh
rerin mümessili ile kont Ciano bugünkü 
bir çok meseleler önündeki müşterek 

politikalarım pratik bir surette tasrih e
deceklerdir. 

Politik görmenler, hali hazırda ltat
ya ile Romanya arasında bir muahede 
akdedilmiyeceğini söylemektedirler. Bu 
hususta ögrendiklerime göre fransız hü
kümeti, Bükreş hükümeti nezdinde böy· 
le bir muahedenin akdi keyfiyetini pro
testo etmiş ve bu hükümette bundan vu 
geçmiştir. 

Ondokuzuncu asırda başlayan en
Ctüstrileşmc hareketi insanları yavaş 
yavaş şehirlere ve şehirlerde de okul
lara, fabrikalara, büyük mağazalara, bil· 

(Sonu S. inci sayfada) 

Köylerimizden birinde pancar ekiminde tarlada 
çalııan köylü lıaJınlan ve lnzlar_iy~e ~~inde ~arağı 
olduğu halde evine dönen nqelı im koy delıkanlı .. 

a 



2 

Günün içinden: 

arı Kışla 
ı mayıs bahar bayramının bir iki saatini çok gençseniz b;raz sonra 

göreceğiniz, orta yaşlı iseniz vaktiyle görmüş ve türlü h~~ .""ianm gö.n
lünüzde saklıyarak ayrılmış olduğunuz duraklardan bırısınde geçır
dim: Sarı kışlanın bahçesindeydim. Budo çalıyor, askerler memleket 
oyunları oynuyor, komutanlar, subaylar ve erat güzel bir bahar güneşi 
altında tatlı ve neşeli bir gün geçiriyorlardı. 

Kışlalarımız, tarihimizin mef~~iri ar~s!11d~ bire~ yer .al~ş mabed
ler gibidir. Onların dıvarlarına golgelerı sınmış şehıdlerın hatıralarını 
ömrünüzle birlikte taşır, onların meydanlarında yürüyüp gezmiş, ta
lim etmiş kahraman gazilerin menkibeleriyle tarih boyunca öğünebi
lirsiniz. 

Sayın komutanın anlattığına göre . geçen yıl bahar bayram~nd~ 
dümdüz ve corak bir arsadan başka bır şey olmayan bu bahçe, tımdı 
ortasında fı;kiye fışkıran bembeyaz bir havuzun etrafını almış birçok 
yeşil ağaçlarla süslüdü~. Ne kadar dik~atsi~ olursanız ol~u~, oturm~
ğa mahsus uzun ve temız sıralaı m üzermdeki rakamlar, küçük ve bu
yük harflerle askerin vazife ve hedeflerini anlatan vecizeler, size bir 
cumhuriyet kışlasının ne canlı, ne hayat dolu bir enerji laboratuvarı ol
duğunu ilk bakışta anlatabiliyor. 

Çoğu buraya okuma, yazma bilmeden gelen köy. çocuklarının, yüz
de doksan beşi buradan silahın yanıbaşında kalemı de kullanmasını 
öğrenerek, erazinin yamsıra kita~ı d~ ?kumasını belliyere~ ~önüy~r. 

Yüzlerinde sağlığın kusursuz ızlerın~ ~e bakışlarn~da Buyük Ş_~fı~ 
kumandası altında bulunmak )iyakatlerını taşıyan yagız ve tunç yuzlu 
çocuklara bu bahar bayramında taze ve gürbüz fidanlardan teşekkül 
etmiş bir ormana bakar gibi bakıyordum. 

Şimdi resmi kışla rengi olan griye bo!'~'' fakat ~ir .~sra ~~ın 
hatıralariyle ıöbretini unutturmamak ıçın kapısının u~t~d~ Sarı 
kışla,, kelimelerini taşımakta olan bu ~uraktan şu kanaatımı bır ~ef a 
daha pekiştirerek dönüyorum: cumhurıyet ordunun, ordu. cumhurıye-
tin desteğidir. Nurettın ARTAM 

Küçük 
sanatlar 

kanunu 
Memleketimizdeki küçük sanat er. 

babını ciddi ve esaslı bir disipline tabi 
tutmak ve her sanat için birer sanat 
birliği kurarak küçük sanatle geçinen• 
lerin bu birliklere bağlı bulundurul
masını temin suretiyle sanat menfaat
lerinin müc!afasx ve endüstrinin geliş
mesine hizmet etmek gayeleriyle Eko
nomi Bakanlığı tarafından hazırlanan 
"küçük sanatlar kanunu,. projesi dev
let şurası heyetinde bir aydanberi tet
kik edilmekte idi. 

Haber aldığımıza göre, proje esasla 
alakalt olmıyan ufak değişikliklerle 

devlet şurası genel heyetinden çıkmış 
ve Başbakanlığa takdim edilmiştir. Pro
je bugünlerde Kamutaya sunulacak ve 
tatil devresinden· evel kanunlaşması 

için çalışılacaktır. 

Devlet şurası proje üzerinde tetkik
lerini yaparken şu düşilnceleri ileri 
sürerek kanunu esas itibariyle muvafık 
gördüğünü kaydeylemiştir: 

'' ..• Mevcud esnaf cemiyetlerinden 
beklenilen faydaların elde edilemedi
ği ve gerçi borçlar kanununda hizmet 

akdi faslında umumi surette usta ve çı
rak arasındaki münasebetlere dair bazı 

hükümler mevcud ise de gerek ustala. 
rm, gerek kalfa ve çırakların karşılık

lı münasebetlerinde ki hususı vaziyetle

re göre diğer bazı hükümlerin tedvini
ne ihtiyaç bulunduğu gibi her sanat 
i~in birer sanat birliği teşkil olunarak 
sanayi erbabının bu birliklere bağlı bu-
1 undurulmalan gerek sanat menfaatle

rinin müdafaası ve gerek sanayiin in
kişafı bakımından faydalı olacağı ci

hetle kanun umumi heyeti esas itibariy
le muvafık görülmüştür .. .'' 

Devlet Şurasında maddelerin sıra

ları itibariyle yapılan değişiklikler ve 
çıkarılan maddeler dolayısiyle proje 

103 madde olmak üzere tesbit edilmiş

tir. 

: ················································: 
. HAVA ~ . ················································· 
Dün hava bulutlu ve 

rüzgarlı idi 
Dün şebı • ..,:_de hava kısmen bulut. 

lu ve rüzgarlı geç!"";.ş ve ısı 26 dereceye 
!.adar yükselmişti :. Meteoroloji işlt:ri 

genel direktörlüğünden verilen maluma 
ta göre dün yurdun Trakya bölgesi kıs. 
men açık, diğer bölgeleri kapalı geç. 
miştir. Dün en düşük ısı sıfırın üstün. 
de olmak üzere Erzm umda 4, en yük
sek ısı Adanada 30 derecedir. 

Hukuk Fakülıesjnin 

dünkü çayı 
İstanbul üniversitesinde iki konfe. 

ran~ veren Llyon üniversitesi mukaye. 
teli hukuk profesörü ve mukayeseli hu. 
kuk üniversitesi müdürü Prof. Lam
bert Hukuk ilmini yayma kurumu ta.. 
rafından şehrimize davet edilmiş ve 
cümartesi sabahı Ankaraya gelerek saat 
15 de halkevinde büyük bir dinleyici 
kalabalığı önünde konferansını vermiş. 
ti. 

Dün de şehrimizde kalan profsör 
ve ha.yanı şerefine Ankara hukuk fa. 
kültesi dekanı profesör B. Bah.a Kan. 
tar tarafından fakültede bir çay ziyafe. 
ti verilmiştir. 

Çayda bir çok profesörler ve hukuk 
ilmine mensub zevat bÜlunmustur. Pro. . . 
fesör dün akşam İstanbula hareket et. 
miş ve istasyonda uğurlanmıştır. 

Elişleri bilen Bayanlar 
Dokuma, beyaz brode ve Antep işi 

işlemesini bilen bayanlara ihtiyaç var. 
dır. Bu işleri bilenler Çocuk Sarayın. 
da Kadın Esirgeme Kurumuna sah ve 
çarşamba; günleri saat on ikiye kadar 
müracaat edebilirler. 

Mikrofon bCl§ında 

Radyoda hiç konferans 
niz mi? 

vereli-

Bütün pencere ve kapılan per
delerle örtülü bir odada, yumruk 
kadar bir aletin önünde yapayal
nızsımz. Fakat hayalinizde, sizi 

dinliyen genç ihtiyar, - bir şarkı
nın dediği gibi sarışın esmer - bin. 
lerce insanın, tasvib eden, beğen
miyen, tenkid eden, hayran olan, 
takbih eden simaları vardır. 

On dakika, on beş dakika, iyi, 
doğru ve güzel bildiğiniz fikirleri 
İzah etmişsiniz. Vazifenizi yapmış 
olduğunuzdan dolayı memnunsu-
nuz. 

Fakat bir de kendimizi dinleyi
ciler yerine koyalım. Bayağı tabir
le: "Tıraş!" hükmünü vererek kaç 
defa radyoyu kapamış veya manda
lını çevirip daha zevkli saydığımız 
bir başka istasyon aramışızdır. 

Okumadığımız gibi, dinlemiyor 
muyuz da? 

Halbuki iki büyük radyo istas

yonu kurmak üzereyiz. Sesimizi 
dünyaya işittirmek arzumuzdur. 

Sesimiz konuşacaktır. fakat, ko
nuşanları dinlemezsek? 

Ben, kendi hesabıma, bundan 

böyle, mevzu ne olursa olsun rad
yoda konferansçılarımızı dinliye
ceğim. 

ULUS 3 - 5 - 1937 

Kömür 
Sergisine 
Akın var 

1 Ekonomi bakanlığı Denizli 
• dokumacılığını korumak için 

tedbirler · alıyor 
Dün kömür sergisinin açılışının ilk 

pazara rastlaması dolayxsiyle sergiyi 
gezenler, giriş ücretinin 25 kuruş ol
masına rağmen, beklenenin çok üstün
de olmuştur. Dün serginin önü, açılı;; 
gününün manzarasını çok hatırlatıyor- , 

du. 
Dün, tatil olması itibariyle gelenler 

arasında bilhassa kadınlı erkekli aile
ler göze çarpıyordu. Ve en fazla alaka 
uyandıran eşya, evlerde kullanılmak 

için teşhir edilen vasıtalardı. Dün da
nışma bürosu; en çok bu gibi eşya üze
rinde izahat istiyen gezicilerin uğrağı 
olmuştur. 

Bayanlar, evler için zaman ve pa
ra ekonomisini sağlamakla beraber, te
miz ve kullanışı pratik olan bu vasıta
lar arasından birisini seçmekte ve ihti
yaç, genel olarak aynı olduğundan bu 
seçiş çok çabuk yayılmaktadır. Bu ba
kımdan sergi, daha açılışının 'haftasın
da büyük gayelerinden birini gerçek· 
leştirmiş sayılabilir: evlerimiz için sa
lahiyetli jürinin seçeceği tipler, şim
diden ayrılmış ve benimsenmiş gibidir. 

Sergiyi talebelerin grup halinde 
gezmesi de devam etmektedir. Gençle
rimiz de bilhassa, kömür sahasında re
jimin yarattığı büyük gelişimi anlatan 
grafik ve rakamların üstünde duruyor

lar. 

Kömür sergisi Avrupadaki emsa
linden bile üstündür 

Sergiyi ziyaret edenlerin intibala
rını toplamakta devam eden muharriri
mize japon elçisi şu beyanatta bulun
muş.tur: 

"- Sergiyi büyük bir itina ile ha
zırlanmış, ince bir zevkle tertip edil
miş ve mükemmel bir şekilde başarıl
mış buldum.,, 

Sergiyi gezen amerikalr müzik ve 
estetik profesörleı-inden Mac Ncal 

sergi hakkındaki intibalarını şöyle an

latmıştır: 

"- Sergi çok muvaffakiyetle tertib 

edilmiştir. Herkesin anlıyacağı bir şe

kilde, bütün incelik ve teferruat düşün

celerle yapılmıştır.' Grafikler bilhassa 

kömür hakkında istenilen bütün malU

matı veriyor. Sergiyi hazırlryanları, 

muvaffakiyetlerinden dolayı tebrik e

derken serginin, görmüş olduğum en

ternasyonal sergilerle hemayar olduğu 

hatta bazı cihetlerden üstün olduğunu 
söylerim.,, 

B erlin' de çıkan B.Z.D. gazetesi en-

Bir konferansın hazırlanması 

için sarfedilen vakti, mikrofon 
başında tüketilen nefes ve dinleyi
ciler düşünülerek dökülen leri ha
tıra getirerek siz de benim gibi 
yaprnız. Birçok iyi şeyler de öğ
renmiş o:ursunuz. - N. B. 

iyi bir fikir 

Dişçi iskemlesine oturan hangi 
hasta kalbinin mutaddan fazla çarpma
ğa başladığını, vücuduna hafifçe ter bas
tığını his etmemiştir, Bunu tecrübeleri sa
yesinde iyice anlayan amerikab bir dişçi 
iskemlesinin karşısına bir küçük sinema 
perdesi yerleştirmiş ve diş tamir ederken 
bu perdede mevsimin en neşeli filimle
rini hastalarına seyrettirmeğe başlamış
tır. 

Torna dişinizin içinde gırıl gırıl dö
nerken, yahud dokununca sizi yeriniz

den fırlatan bir sinir ~ıkımlmak istenir
ken Greta Garbo'nun ve Marlene Dit
rich'in güzel gülüşlerinde acaba nasıl 
bir mana bulursunuz? 

Yeraltı hastahanesi 

Prağda, hava hücumlanndan hasta
ları korumak maksadiy{e bit· yeraltı has-

tahanesi yapılacaktır. Hastahane büyük 

bir parkın ortasında ve en üst katı da 

dört metre toprak albnda bulunacaktır. 

Bu yeraltı hastahanesinin havalanma, 
aydınlanma ve saire tertibatını gene ken· 

Denizli vilayeti ahalisinin % 33 çü 
dokumacılıkla uğraşmaktadır. Bu nis
bet Buldan ve Kadıköyde % 80 e kadar 
çıkmaktadır. Harici ticaret programı. 
mrzm himaye edici prensipleri sayesni
de geniş bir gelişime mazhar olan bu ha
valide bugün aşağı yukarı 8 bin tez
gah vardır. Buldanda 2000 ve Kadıköy
de 600 tezgah çalışmaktadır. Bu tez
gahlarda dokunan kumaşların yıllık 

yekfınu, 9 milyon lira kıymetinde 25 

milyon metre murabbaını bulmaktadır. 
İmalatta kullanılan ipliklerin % 95 şi 
pamuk ipliği ve geri kalanı da ipektir. 

Bu bölgede dokumacılık bir ev ve 
aile sanatı halindedir. Kadın, erkek ve 
çocuklar hep birlikte tezgahlarda ve 
diğer tamamlayıcı işlerde çalışmakta

dırlar. Halkın bu sanata ehemiyet ver
mesi sebebsiz değildir. Bu vilayet ara-
zisinin büyük bir kısmı volkaniktir. 1 

Günde 8 • 10 saat çalışmak üzere üç 
kişiden milrekkeb bir ailenin bir tez
gahında dokumanın cinsine göre 16 - 25 

metre bez dokunmaktadır 

Dokumacıların hemen hepsi mute
vassıt sermaye sahibleri veya iplik tüc
carları hesabına fiahşarak muhtaç bu
lundukları krediyi ve iptidai maddele
ri temin edebiliyorlardı. Bu kredinin 
mikdarı tezgah başına 25 - 50 lira ara
sında değişiyordu. Dokumacılık mer
kezleri mutavassıtlar arasında taksim 
edilmiş olduğundan kredi işlerinde re
kabet de ortadan kaldırılmıştı. Bu se
beblerdendir ki esasen mutevasıte borç
lu bulunan tezgah sahibleri iplik ve 
mamul eşya fiatlarrnm inip çıkmaları
m hiç bir zaman kendi menfaatlerine 
kullanamıyorlardı ve daima en fena 
şartlar altrnd.ı çalışıyorlardı. Bu suret
le bir mutavassıt hesabına çalışan üç 
kişilik bir dokumacı ailesinin günlük 
kazançları 60 • 70 kuruşu geçmiyor ve 
bunlar umum dokumacıların ancak % 
2 sini teşkil ediyordu. 

İki kooperatif 
Gerçi bu vaziyetten kurtulmak için 

§imdiye kadar biz:zat dokumacılar tara
fından. bir araya toplanarak imal ye sa
tış kooperatifleri kurmak, mutavassıt 

ve tüccarla olan münasebetleri daha el-

ternasyonal kömür sergisi hakkında 

yazdığı yazıda diyor ki : 
''- Ankaradaki sergi herhangi bir 

Avrupa şehrindeki benzeri sergilerden 
farksız ve muhakkaktır ki Balkanlar i
çin nümune olacak 
meldir.,. 

derecede mükem-

Hatırlıyor musunuz? 

1 - ilk anayasamız ne zaman 
kabul edildi? 

2 - ikinci lnönü harbı ne za
man oldu? 

3 - Büyük Millet Meclisi Ata
türk'e ne zaman Gazi unvanını 
ve Müşür rütbesini verdi? 

4 - istiklal mahkemesi kanu
nu ne .zaman yapıldı? 

5 - Afyon cephesinde büyük 
taarruz ne zaman başladı? 

Dünkü suallerin cevabları 

S - Milletler Cemiyeti ne za-

man kuruldu? 
C - 10 ikincikanun 1920 de. 

S - Liverpul ve Mançester ara. 
smda ilk demiryolu ne zaman a

çıldı? 

C - 1830 da. 

S - Amerikada Ku - Kluks -
Klon hareketi ne zaman başladı? 

C - 1866 da. 
S - Fransız büyük ihtilali han

gi tarihte başladı? 
C - 1789 da. 
S - Yahudilerin 

koğuluş tarihi nedir? 
C--1020. 

lngiltereden 

disi gibi bir yeraltı elektrik santralı te
min edecektir. Bu işe iki milyon kuron 
tahsis edilmiştir. 

verişli şartlarla düzenlemek için çalr~ 
şılmıştır. Biri Kadıköyde, diğeri Kale
de olmak üzere iki kooperatif kurul
muştur. 

2600 lira sermayeli ve 250 azalı Ka
dıköy kooperatifi mutavassıt tüccar
larla rekabete girmek yüzünden sarsıl
mıştır. 7880 lira sermayeli 153 azalr 
Kale kooperatifi de müsbet neticeler a
lamamıştır. Netice olarak dokumacı

lar zorlukları yenememişlerdir. 
Mutavassıt ve tüccarla olan müna

sebetlerin daha müsaid şartlarla düzen
lenmesi yolundaki çalrşmalar da fayda
lı neticeler vermemiş ve kooperatif teşeb-. 
büslerinin muvaffak olamaması dolayı
siyle muhitte bıraktıkları tesir daha zi· 
yade mutavassıtlar lehine olmuş ve kre
di şartları biraz daha ağırlaşmıştır. 

Ekonomi Bakanlığı bütün bu vazi· 
yetlerin önüne geçerek Denizli doku
macılığını organize etmek üzere rasyo• 
nel tedbirler almağa kara• vermiş ve 
vaziyeti tetkik etmek için Denizli ve 
havalisine bir heyet göndermişti. 

Üç kooperatif daha 
Heyetin teşebbüsü üzerine mevcud 

iki kooperatifin canlanması ve esaslı 
surette faaliyete geçmesi temin edildik· 
ten başka üç kooperatif daha kurulmuş· 
tur. Bunlardan Buldan kooperatifinin 
1200 azası ve en aşağı 1500 lira serma
yesi, Denizli kooperatifinin 250 azası 

ve 1500 lira kadar sermayesi ve Krzıl
cabölük kooperatifinde 250 azası ve en 
aşağı 1000 lira sermayesi vardır. Ser
maye mikdarlarının bir yıl içinde 3-4 
mislini bulacağı kuvvetle tahmin edile
bilir. 

Bakanlık aynca dokumacılığın ge
lisnıe ve himaye tedbirleri iizeriı uc Je 
te.tkikler yaptırmıştır. Bunları gerek 
çıkacak küçük sanat kanunu ile gerek
se diğer idari kararlarla imkan nishe
tinde yer·nı: g~tirecektir. 

Mutavassıt ve tüccarm spekülasyo
nu ile fiatları inip çıkan iplikleri doku
macının sabit değilse bile çok değişmi
yen fiatlarla elde etmesi temin olur.a
caktır. Sarayköy gibi merkezi bir }'~ e 
bir boya ve apre fabrikz.sı kurulması.1a 

çalışılacaktır. Usta, kalfa ve çıraklık 
münasebetleriyle tezgah açma şartla~·ı
muayyen bir usule bağlanacaktır. Bü
tün memleket dokuma imalatı veya hiç 
olmazsa belli bölgeler imalatı için 
normlar tesbit edilecek ve yoğaltım pa
zarlarının taleblerine göre desenlerde 
imalat yaptırılacaktır. 

Merkezi bir kooperatif kurularalt 
vilayet içindeki dokumacıların ortaklı
ğını mecburi kılmak da düşünülen ted· 
birler arasındadır. Sosyal vaziyetlerde
ki düzensizliklerin de ekonomik kal
kınma sırası:ıda ortadan kaldırılmasına 
çalışılacak ve sıhi tedbir olarak da 
gömme tezgahları kaldırılarak çalışma 

yerleri kontrol edilecektir. 

Mecburi tasdikname 
hangi şartlar la 

verilecek? 
Bazı mekteblerde bakanlığa haber 

verilmeden şu vaya bu sebeble talebeye 
mecburi tasdikname verildiğini gören 
kültür bakanlığı yeni kararlar vermiş ve 
yapılacak muameleyi teşkilatına bildir. 

miştir. 

Bundan sonra mekteb idareleri mec. 
huri tasdikname vermek zorunda kalır. 
Iarsa inzibat meclisi kararını mucib 
sebebleriyle birlikte bakanlığa arzede
cekler ve kararın tasdikini istiyecekler .. 
dir. Bundan evvel talebenin metebten 
kaydı silinerek eline tasdikname veril .. 
miyecektir. Çok zaruri hallerde karamı 
tasdikine kadar talebe mektebten uzak .. 
laştırılabilecektir. Gerek mecburri tas~ 
dikname verilen hallerde, gerekse kati 
kovma işlerinde bakanlığa gönderile4 

cek tahkikat evrakına talebenin ailesi
nin umumi vaziyeti, anası, babası olup 
olmadığı, geçimi, ailenin çocuk ile 
alaka derecsi ile diğer kayda değer hu
susiyetleri, talebenin mektebte kaç yıl .. 
dan beri bulunduğu, yaşı, o zamana ka. 
dar inzibati bir ceza alıp almadığı, çalı§· 
kanlığı ve sağlık durumu hakkında ma

lUmat eklenecektir. 
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Ul&1fhlflljl Tayyareler Bilbaoyu bombardıman ettiler 
3 - 5. 1937 
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flHMllrtlltl{j 
Balkcı:~::u:ı~~ikasr: Bask cephesinde hükümetçiler 
R oma'dan bildirildiğine göre, A • B 3000 • t d • • ı 
no, Tir!:~:·;.~;;ı;:.-;.:~~a ~~.·~~:: as he re z a 1 a ver 1 r 1 er 

Londra, 2 (Hususi) - Hükümetçi kaynaklardan bildiriliyor: Dün 
Madrid' e yeniden 200 bomba düşmüş, yirmi kişi ölmüş, birçok kimse
ler yaralanmıştır. Andiyar civarında hükümetçi.ler "İkinci Alkazar,, 
adı verilen dağda sekiz buçuk aydan beri 1200 kişini•n kuşatılmış bu-

vudluk arasındaki münasebetlerin u
uzun tarihinde ilk defadır ki bir hal· 
Y« Dış Bakanı Arnavudluğu ziyaret 
~tmektedir. Bu ziyaret anlaşıhyor ki, 
İtalya • Yugoslavya itilafının imzası 
Üzerine husule gelen yeni vaziyeti 
Arnavudluk hükümetine bildirmek 
İçin ve Yugoslavyanrn da muvafaka• 
tiyle yapılıyor. Yugoslavyanın bu mu· 
vafakati, Ciano Arnavudluğa hare
ket etmezden evel bildirilmiştir. Ve 

Arnavudlukta İtalya tarafından ya· 
pılacak bir siyasi teşebbüsün arife· 
sinde Yugoslavyanın da muvafaka· 
tinden bahsedilınesi iyiye alamettir. 

ltalya ile Yugoslavya arasındaki 
ihtilafın bir s::ı.fhası da Amavudluğa 
dayanmakta idi. Bu, Yugoslavyanm 
kuruluşundan da daha eski ve bal
kan muharebelerine kadar geri gi· 
den bir meseledir. Sırbistan osmanlı 
ordularını Komanova'da mağliib e• 
dipte Adrıyatik denizine doğru iter· 
leyince karşısında İtalya ve Avustur· 
ya • Macaritsan imparatorluğunu gör• 

tnüştü. 

Gömülcüne mebusu İsmail Kemal, 
bu iki devletin teşvikiyle Tirana'da 
Arnavudluğun istiklalini ve Balkan 
devletleri ile osmanlı imparatorluğu 
arasındaki harbta da tarafsızlığını 
ilan etmişti. Avusturya ile ltalyanın 
Arnavudluk siyaseti, Sırbistan'ı Ad· 
riyatik denizine çıkarmamak nokta
sına kadar gidiyor ve oraya vardık-
tan 30nra iki devlet ayrılıyordu: A· 
vusturya, Balkan muvazenesinde Sır· 
bistana karşı kullanmak için kuvvet

li 'lir Arnavudluk istiyor. İtalya ise, 
fır~at çıkınca kendi. memleketine il· 

hak etmek için zayıf bir Arnavudluk 
istiyordu. İtalya ile Avusturyanın ~
ğır basmaları üzerine Sırbistan Adrı· 
yatik denizine çıkamadı. Arnavudlu
- h d dl d~ Londra konferangun u u arı .. 
sında çizildi. 

Fakat devlet mekanizn1ası kurul· 

rnazdan evel büyük harb geldi ç~U~· 
İtalya, itilaf devletleri tarafına ıltı· 
ha 'c etnıek . . ·ı . su··rdügv Ü şartlar 

· ~nımı V 
arasına Arnavudluğu da koydu. e 

nisan 1915 Londra muahedesine şöy
le bir kayıd koyuldu: "Avlona )iına· 
nı ve bunun askeri cihetten ınüdafa· 
asını temin için yapılacak istihkam· 
lara mahsus olarak limanın etrafın
da kafi ınikdar arazi ve Saseno ada· 
sı kati surette ltalyaya bırakılacak· 
tır.,, 

Valona'yı almakla ltalya, Adri• 
yatik denizinin Cebeli Tarık'ını ele 
geçirmiş oluyordu. Fakat İtalya harb
tan çıkar çıkmaz anarşi içine atıldı. 
Bu zayıf vaziyette umduğu birçok 
şeyl0ri elde edemedi. Fakat 1921 se· 
nesi teşrinievelinde sefirler konferan
sı denilen heyete istikbalde işe yarı· 
yacak bir kayıd kabul ettirdi: istik
lali ve mülki tamamiyeti tehlikeye 
düşecek olursa, Arnavudluğu koru· 

mak vazifesini üzerine aldı. 
Milletler Cemiyetine aza olan bir 

devletin istiklalini korumak vazifesi· 
ni komşu bir devlete bırakmakla ıe· 
firler meclisi, korunacak olan istikla: 
li tehlikeye düşürmekte idi. Nasıl kı 
faşist ltalyanın dinamik dıf politika· 
sı bu hakka dayanarak Arnavudluk 
ile münasebetlerine yeni bir çığır 
vermeğe çahşb. Arnavudluğun iki 
komşusu sıfatiyle Yugoslavya ve Yu· 
nanistan, Arnavudluğu, istiklalinin 

bu koruyucusundan korumaya uğrat· 
tıkça, faşist ltalya bu memleket üze· 

rindeki nüfuzunu takviye etti. 
Nihayet 1926 senesi teşrinievelin· 

de ltalya ile Arnavudluk arasında 
Tirana mukavelesi imzalandı. Ertesi 
sene de bu mukavele yinni sene müd
detli bir askeri ittifak ile takviye e• 
dildi. Bundan sonra ltalyadan Ama· 

vudluğa para akmaya başladı. ltal· 
yan mütehassısları Amavudluk ordu· 
sunu talim ve terbiye etmeğe koyul· 
dular. 1931 senesinde yapılan yüz 
milyon altın franklık fa.izsiz bir is• 
tikrazdan sonra artık Arnavudluk 
iktisaden İtalyanın nü~u altına girmit 
bulunuyordu. ltalya Amavudluğa teba• 
asının serbest muhaceret hak.lanı tanıttı. 

---~-

lunduğu Vierj dö la Kabeza manastırını işgal etmişlerdir. 
Deniz Bakanı Prito yazdığı bimıakalede uzlaşma hakkındaki rı-

vayetleri tekzib etmektedir. 
Asilere göre 

Asi kaynaklardaın bildiriliyor: Madrid cephesinde kayda değer 
bir şey yoktur. Kordoba cebhesinde milisler neticesiz bir taarruz yap· 
mışlardır. Aragoın cephesinde asi hatları kuvvetlendirilmiştir. Bask 
cephesinde ilerleyişlerine devam eden Franko kuvvetleri, Dormo adlı 
küçük bir limanla yeniden dokuz kasabayı ele geçirmişlerdir. 

Sevil'deki hastahanelerde yer bulunamadığından dolayı orada te

davi edilemiyen 180 İtalyan yaralışmı taşıyan bir vapur Cebelüttarık-
tan geçmiştir. 

Bilbao bombardıman edildi 

Havas bildiriyor: Birçok asi tayyareleri Bilbao ile buradaki yolları 
bombardıman etmişlerdir. Tayyareler bundan sonra limanı ve limanda 

bulunan bir İngiliz destroyerini de 
mukabeleye hazırlanırken çekilip 
gitmişlerd:r. Bu İngiliz destroyeri, 
kadın, çocuk ve ihtiyarların bo
şaltı iması sırasında bunları koru-

bombardıman etmişler, destroyer 

yacaktıı·. . . . . 
8a3k milislerinin bir muvatfakıyetı 

Havas bildiriyor: Bir tebliğinde Bis
kaye cephesinde milislerin Mrumendi'de 
asilerin mevzilerini muvaffakiyetle bom
bardıman etmiş ve Guernika ve Duran-

o bölgelerinde düşmanın bir taarruzu
~u püskürtmüş olduklarını bildirmekt~-
d

. l Milisler sahil boyunca harekat 
ır er. , 

yapmakta olan bir yabancı müfrezesini 
tamamiyle bozmuşlar ve bir çok harb 
malzemesi ile bir takım vesikalar ele g~
!firmişlerc.ıir. Bir !Sok yaba~cı. asker esı~ 
edilmiştir Düşmanın zayıatı, . 3.000 ı 
bulmaktadır. Avala cephesinde ışara de· 

ğer bir şey yoktur. • 
''Espana,, nın enka~ı. b.ulundu A 

Bir ingiliz harb gemısı, ıspanyol a-

Abluka altında bulunan Bilbao civarınt 
gösterir harita 

silerinin elindeki Espana kruvazörünün 

enkazını bulmuştur. 

Resmi mahafile gelmiş olan son ha-
iç harbın leci sahnelerinden: tahrib edilen bir otomobil 

herler, Espana kruvazörünün Bask tay· 
yareleri tarafından mı batırılmış yoksa 
bir mayna mı çarpmış olduğunu tasrih 

etmemektedir. 
Asilerin bir harb gemisi ve ihtimal 

Valesko, ingiliz Knitesley vapuruna dur
ması için emir vermiştir. Vapur, itaat 
etmediğinden asiler bir ka!f top atmışlar
dır. Fakat isabet vaki olmamıştır. 

İngiltere protesto edecek 
Knitesley, Espana'ya doğru yol al
v başlamıştır. Fakat hata ettiğinin 

rnaga . v 

farkına vanr varmaz, engıne a!fılmaga 
ba tamış ve artık hiç bir taraftan taciz 
edilmemiştir. Çünkü bu sırada Bask tay· 

1 
. sahneye dahil olmuştur. Kendi-

yare erı . 
. k rşı top atxldığr sırada Kıntesley-
sıne a _ 
. . anyol kara sularında bulundugu 
ın ısp . . 
sanılmaktadır. Amirallık daıresı Sala-

k hükümeti nezdinde protestolar-
man a . 
da bulunmadın önce ı:nitemmım malfi-

mat almak isteınektedır. 
General Kipodölomo espana kruva.. 

==petrol madenlerini işletmek imtiyazım 

aldı. . . ak 
Yugoslavya bu vazıyetı uz . tan 

d
. .1 seyrediyordu. Ve barıtaya 

en ışe ı e 

b k l 
cak olursa, Yugoslavyamn eıl· 

aıa k ümk" •• 

d
. . . yerinde bulınama m un 
ışesını b' . .. 

d 
v ·ıd· YugosJavyanın ır tecı,vu• 

egı ır. 

k n hassas olan mıntakıuı 
ze arşı e 

dıuk hudududur. Arnavudlu-
Arnavu 
v ukadderatiyle yalnız Yugos-
gun 

111
d ğ'l Yunanistan da alakadar-

)avya e 1 
' b'. ·· B Ik dır. Hatta bu mesele utün a an-

i l
a.kadar eder. Arnavudluk Bal· 

arı a . . d dir 
ı Belçikası vazıyetın e • 

kan arın . "klAI. . k 
dluk da kendi ısb a ının o-

Arnavu 
Undan endişe etmeğe başla-

ruyucus • 
1 ktır ki Tiran muahedeaı• 

ınış o aca , 
• .. ddeti bittiği zaman bunu tem-

nın mu kred .• 
d

'd etmek istemedi. ltalya 
1J'! 

1 • • • kti 
kesti. Askeri heye~ı g~rı . çe . • 

B d
an sonra da tehdıdkar bır vazı· 

un IA .. k 
ld Büyük bir nıa ı muzaya a 

yet a ı. _ . 
• . atılan Amavudluga kımse yar· 
ıçıne .. .. l d dım elini uzatmadı. Çunkü talya an 
çekindiler. Nihayet Arnavudluk ken· 
dini ltalyaya teslim etrneğe mecbur 

k ld 
y c bundan sonra da Amavud· 

a ı. h .• 
luk ltalyanın aşağı yukarı ma mı51 

. tı"ne düc.tü Arnavudluk ordu-
vazıye ,,. • 
sunu ltalya zabitleri yeti~tiriyor. Ar· 

zörünun batması hakkında şunları söy 
]emiştir: 

Espana, düşman taıyyareleri tarafın. 
dan batırılmış değildir. Kruvazör kah. 
raman bir suvari tarafından sevkedili. 
yordu. Süvari Bilbaoya gitmekte olan 
bir ticaret gemisinin yolunu kesmek is
ter.,iştir. Bu ticaret gemisini ingiliz 
harb gemileri usul haricinde himaye e
diyorlardı. Espana, bu sırada bir mayne 
çarpmış ve bu yüzden batmıştır. 

Cumhuriyetçiler ileri hareketlerine 
deıJam ediyorlar 

Jarama bölgesinde demiryolu bo. 
yunca cumhuriyetçiler ileri hareket
lerine davam ve asilerin şiddetli mu. 
kavemetlerine rağmen mavzilerini ba. 
zı noktalarda beş yüz metre ileri götür
mek suretiyle ıslah etmişlerdir. 

Eskuriyal yak_nmda cumhuriyetçi. 
ler, Navalperal ve Bartolomoda Pinares 
önünde taarruza geçmişler 'le bir kaç 
yüz metre ilerliyerek bıı kasabalara h5.. 

navudluk memurlarmın maaşları l
talya parasiyle ödeniyor. İtalya Ar· 
navutluktan istratejik ehemiyeti haiz 
imtiyazlar almıştır. Arnavudluğun 
ihtiyaçlarına göre on misli büyiik o
lan Dır&Ç limanını İtalyanlar yapb. 
ltalyanrn Arnavudluktaki icraat ve 
faaliyeti, yalnız Yugoslavya için de
ğil, bütün Balkanlar için de tehlike 
teşkil etmeğe başladı. Arnavudluk 
istiklalinin halya için ehemiyetli bir 
mesele olduğu inkar kabul etmez. Ve 
ltalyanm Arnavudluk Üzerindeki ala· 
kası, bu istiklalin korunmasına mün
hasır kaldıkça kimsenin bir diyeceği 
olamaz. Hatta bütün Balkan devlet• 
leri bu meselede ltalya ile teşriki 
mesai edebilir. İtalyanın Arnavudluk· 
ta takib ettiği siyasette belki de bir 
dereceye kadar Yugoslavya ile arası
nın açık olmasından ileri geliyordu. 
Eğer ltalya • Yugoslavya anlaşması, 
Arnavudluğun istiklali ve mülki ta· 
maınhğı meselesini, yalnız bir İtalya 
meselesi olmaktan çıkarmı§ da bu iş· 
le zaten ala.kah olan bütün Balkan 
devletlerine maletuıişse, sulhun istik· 
rarma yardım eden değerli bir itilaf 

olmak gerektir. 
A. Ş. ESMER 

j kim tepeleri işgal etmişlerdir. 

!Bask cephesindeki yabancı kıtalar 
Bilbao, 2 (A.A.) - Resmi bir kay

naktan, Biskaye'deki asi kuvvetler ara
sında mevcud yabancı kıtalar hakkında 
şu malumat tebliğ edilmektedir: 

20 martta Biskaye kuvvetlerini yeni 
alman müfrezeleri takviye etmiştir. Al
man erkanı harbiyesi Vitoria'da bir o
tele yerleşmiştir. B. Hitler'in yıldönümiı 
günü, alman pilotlarla diğer memurlar 
erkanı harbiye önünde geçid yapmışlar
dır. Alman erkanı harbiyesinde gizli 
radyoları meydana çıkarmak için bir pos
ta mevcuddur. Evve1ce de bildirildiği gi
bi, 26 nisanda San Sebastien'e 2.000 al-
man ihraç edilmiştir. 

Gerek ön hatlarda ve gerek geride 
hizmet eden italyanların adedi takriben 
16 bindir. İtalyan erkanı harbiyesi bir 
kaç gün evvel Azpeitia'da bir otelde bu
lunuyordu. Şimdi ise Azpeitia'daki San 
Augustin kilisesi İtalyan kıtaatı için 
kışlaya !Sevri1miştir. 

Legrono'daki Recajo'da ahiren 40 al
man ve italyan tayyaresi mevcud oldu
ğu bildirilmekte idi. Keza Vitoria tay
yare meydanında da 70 yabancı tayya

re vardır . 

1500 almanın Sen Sebastiyene 
çıktığı yalanlanıyor 

Berlin, 2 ( A.A.) - Gazeteler Lon. 

dradan gelen ve 1500 almanın sen se. 
bastin de karaya çıkmış olduklarını bil. 
diren haberleri protesto etmektedir. Ga
zeteler, bu haberin bir yalandan ibaret 
olduğunu ve bu gibi usuJlerin medeni a 
lem için utandırıcı bir hareket teşkil et. 

mekte bulunduğunu yazmaktadırlar. 

J aponyada yapılan 
seçimin neticeleri 

Tokyo, 2 (A.A.) - Seçimin son ne
ticesi hükiimet aleyhindeki partiler i
çin kati bir zafer teşkil etmektedir. 

Minseito partisi 179, Seiyukai 175 

aıahk elde etmelerine mukabil hükü
metçi partiler 41 müstakiller 25 aza

lık elde etmişlerdir. 

Muhtelif diğer partiler 9 mebusluk 

kazanmışlardır. 

« Sulh tehlikesi » 
TAN'da Ahmed Emiıı Yalman; 

sulh teslikesi başlıklı yazısında dün
yada bir harb tehlikesi olup olmadı· 
ğını tetkik ve talılil ediyor: "- ln
sanhk bu yoldan yürüyerek kati sulha, 
huzura ve karşılıklı emniyete vara
cak mı?" 

Bütün iyi emarelere rağmen bu 
suale henüz kati cevab veremeyi~ 

bir kısım memleketler halil yol ağ
zındadır. Ortalıktaki ~ükuna rağmen, 

fena ihtimallerin kap ndığma hük
medemeyiz. Unutmıyahm ki, cihaaı 
babından evel Saraybosna'da ilk kur 
şun patladığı zaman dünya yuzun
de mükemmel bir sükun havası ku· 
rulm~tu. Milletlerarası türlü türlü 
anlaşmalardan sonra insanlık barbm 
birkaç sene için önü alındığına kani 
bulunuyordu. Avrupa son zamanlar
da en korkunç kasırgaları atlatmıttır 
Fakat milletlerarası münasebetler he 
nüz o şekildedir ki en sakin görünen 
dakikada birdenbire kıyamet kop• 
ması imkan haricinde sayılamaz." 
YENi BlR DONY A BUHRANI 

Asım Us, Kurun'da bu batlrklı 
yazısında "dokuz sene evel fiatlarm 
dü1mesiyle ba~layan buhran bu defa 
fiatların bilakis pek çok yükselmesi 
ile ba~ka bir ~ekilde tekrarlanacak 
mıdır? Her halde bu sual insanlık a
leminin mukadderatı önünde karan
lık bir bulut gibi tekasüf etmi nöriin
mektedir. Onun içindir ki, Amerika 
Cumhur Reisi Ruzvelt Davis'i fevka
lade bir elçi sıfatiyle Avrupaya gön

dermİ§tİr.,, 

DENiZ YOLLARININ ISLAHI 
SON POSTA'da B. Muhiddin Bir. 

gen, deniz yollarının bu yıl meydana 

gelen açığından bahsederek, bunun 
ne şekilde yapılabileceğinden bahset-
mekte ve yolcu sayısmın arttırılması 
için gereken tedbirlerin alınmasmı 

istemektedir. Limanlarımız arasında
ki iş hacminin geni~letilmesinin nasıl 
mümkün olduğunu izah ettikten son
ra, deniz yol1armrn ıslahı çarelerini 
araştırmaktadır. 

Var şova operası aı tistlerinden 

Bayan Halina 
Lesk.anın konseri 
Varşova operası artistlerinden Bn. 

Halina Leska dün müzik öğretim oku

lunda ve gece Ankara halkevi sahne-

sinde verdiği konserlerde !fOk muvaf
fak olmuş ve takdir kazanmıştır. Ken-

disine müteaddid buketler verilmiştir. 

Bayan Ilalina Lcska, dünyada ken-

disine emsalsiz bir şöhret kazandıran 

şan derslerini Pariste görmüştür. Talı-

silini bitirir bitirmez birinci mezosop
reno olarak Varşova operası tarafından 

angaje edilmiştir. Mme. Ilalina Lcska 
burada Karş, Amneris, Samson ve Da-

lillada Dalilla ve daha birçok roller ya-

ratmıştır. 

Polonyada çok ı.evilen ve çok met

hur olan artist aynı zamanda uünyanm 

da ı;ayılı muganniyelerinden biri olmut 
tur. 

Dünyanın birçok yerlerinde ve son 
defa İtalya ve lsviçrede de konserler 

verdikten sonra memleketimize gelen 
Halina Leska Türkiyede de beynelmilel 

şöhretine layik bir alaka ile karşılan-

mıştır. 
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Bugün memleketimizde bir kitab mese

lesi var, ve hu, memleketin kültürel derdle
ri arasmda en ehemiyetlilerinden biridir. K.i
tab az okunuyor, az satılıyor, hu yüzden ki
tah basılamıyor, ve okumak ihtiyacında olan 
azlık da eser bulamıyor; yazabilecek olanlar 
yazmıyorlar. Fakat bu derd, bize inhisar et
miyor. Fransız muharrirleri, bugünlerde 

gazete ve me~mua sütunlarmda hep bu me
ttele ile meşgul @örünüyorlar. Fransada ki
tabın ve netice itibariyle kültürün tehlikede 
olduğunu haykırıyorlar. Bir fransız muhar
ririnin, Fransada kitab vaziyeti ve bu hu
susta hatıra gelen çareler hakkında yazdığı 
yazıyı, bizim i~in faydalı gördüğümüz için 
tercüme ediyoruz. 

Kitabın 
Yazan: Pari - Suar gazetesinde 

Jerom ve Jan Taro 

imdadına yetişmeliyiz 
Fransız kitabı tehlikededir. Fran

sada ve hariçte, bu bir vakıadır. 
Bununla birlikte tehlikede olan 'ey, 
fransız kültürü, fransız esprisidir. 

Jorj Duarnel'in davetine icabet ede
rek, bir çok muharrirler, bu endişeli va
ziyete çareler araştırmak için bu yakın
larda toplandılar. Bu toplantı esnasın
da, Fransada okuma zevkinin azaldığı 
söylendi ve bu münasebetle bize şu hi
kayeyi anlattılar. 

Geçen gün bir genç hapishane
den ağ r bır bavulla çıkıyordu. Bu ba
vul kitabla doluydu, ve genç dı~arıya 

çıkarken içini çekerek: "Artık bitti, 
dedi, bundan böyle okumak için vakit 
bu1amıyacağım !,, ve bu hikayeyi bize 
anlatan arkadaşımız Jan Vinyo, pek hak
lı olarak şöyle diyordu: "okuma zevki
ni aş lamak için bütün Fransayı hapis
haneye sol;amayızya !,, 

Hakikat şudur ki, okuma zevki, 
Fransada, sanıldığından çok daha yay
gındır, fakat bir kitab satın almak fik
ri pek az hatıra geliyor. Bizde, kitab, 

• Almanyada ve İngilterede olduğu gibi, 
havayici zaruriyeden değildir. Dikkat 
etmediniz mi? pek ala sinemaya girmek 
için bilet paras nı veriyorlar. Fakat 
kita':>a para vermek kimsenin aklından 
geçmiyor. 

Muharrirlere sorunuz, parasız ki
tab istiyl.n mektublar arasında boğul

duklarını size söyleyeceklerdir. Fransa
dan ve sömürgelerden, hastanelerden 
kışlalardan, çöl ortasındaki ücra kara
kollardan, hapishanelerden, mektebler. 
den, hemen her yerden, kitab istemek i
çin size mektub yağdırırlar. Şüphesiz 
bu çok öğünülecek bir haldir. Keyfini
zin yerinde olup olmamas na göre iste
nilerı kitabı ya gönderir, ya da gönder
mezsiniz, fakat daima aynı şeyi düşü
nürsünüz:,, ~asıl oluyorda askerlerimiz, 
sömürge memurlarımız, senatoryomda 
istirahat eden hastalarımız, mektebleri
miz ve işçilerimiz için güzel ve büyük 
kütüphaneler yoktur? .. 

•ı ngilterede, uzun zamandanberi, 
bütün nahiye büdcelerinde, mu

ayyen bir para mecburi olarak kütüpha
ne tahsisatma ayrılm·,tır. Ekseriya et
rafımdakilere bu kanuni mecburiyet• 
den bahsederim ve dostlarım bana çıkı
'ırlar: "Kitabları kimler seçecek? bele
diye kitibi değilmi? o da bunları, ken· 
di temayüllerine göre, beyaz veya kızıl 
ideolojiyi müdafaa eden eserler arasın
dan seçecek, ve bu güzel fikrinizle siz, 
vatandaşlara aralarında pençeleşmek 

için bir sebeb daha vermiş olacaksınız!,, 

İtiraz kuvvetli değildir. Kitabların se
çilmesi bir kütüphaneler komisyonuna 
havale edilebilir. Bu İngiliz sistemidir. 
ve bundan hiç de fena netice ahnma
mı,tır. 

Almanyada kabul edilmi! olan sis
temi bilmiyorum, fakat bunun mükem
mel olduğundan şüphe etmeyiniz, çünkü 
orada bizdekine nazaran üç dört misli 
fazl~ kitab basılıyor ve okunuyor. 

yüzü görmesi ve hatırlanmasına imkin 
verilmiş olacaktır. 

* F akat bence, kitab zevkini uyan. 
dırmalı: için en faydalı çare bü

yük şehirlerde, ara sıra yeni çıkmış ki· 
tablardan bahsetmek üzere toplanacak 
amatör cemiyetleri teşkil etmektir. 

Fransada her türlü oyunlar için kulüb
ler vardır, fakat bu eski kültür memle-

ketinde kitab Bu mesele. 
de, şahsi haysi
yet veya her
hangi bir kita
bın menfaati 
değil, fakat 

Kitabı yaymak dostları kulüb

leri mevcud de. 

ğildir. Daiına 

sosyal birlik
ten bahsedildi. 
ğini işitiyoruz. 

Fakat muhtelif 

-
ve okutmak için 

frans·z kültü
rünün istikbali 

neler yapılabilir! 
mevzuu bahistir. Bu kültür sınırları

mızın dışında tehlikededir. Mesela ma
lfımdur ki her alman kitabı dışarda, 

maliyet fiatından % 25 noksanma sa
tılır ve bu % 25 devlet tarafından tabia 
ödenir. Bizde de böyle bir damping 
organize edilemez mi? 

Parlamentomuz, kitabçılığımızın 

d şardaki itibarını takviye için 20 mil
yonluk tahsisat kabul etti. Ben, alman 
metodunun daha iyi olduğu kanaatın
dayım, çünkü bu usul, yardım tahsisa
tının kullanılış şeklini kontrola daha 
müsaiddir. 

* Toplantımızda bizi ilk alakadar eden 
fikir, ''kitab bonoları,, ihdası teklifi ol
du. 

Uzun zamandaberi, İngilterede bir 

"milli kitab şurası ,, vardır. "Kitab bo. 

noları .. mükemmel usulünü bulan bu şfı

radır. Bilirsiniz, hediye olarak kitab 

yollamak kolay iş değildir. Gönderdi

ğiniz kimsenin bu kitablara esasen sa
hih olup olmadığını veya bunlardan 

hoşlanıp hoşlanmayacağ nı takdir ede

mezsiniz. Şu halde, her hangi bir kü

tüphaneden mukabili alınmak üzere, 

on, etli veya yüz franklık kiatb bonosu 

neden gönderilmesin? bu usul mükem

mel neticeler vermiştir. 1933 de ingiliz 

kitabçıları 32.000 bono satmışlar; 1936 

da bu miktar 200.000 ne çıktı ve 20 mil

yon frank kıymetine yükseldi. 

Bir başka nokta, eski eserlere ait 

sergiler yapıld.ğı zaman kitabcııarm 

vitirinlerine bu kitapları koymaları 

faydasız olmaz. Bu suretle raflarda 

tozlar i~inde uyuklıyan kitabların gun. 

sosyal sınıfları birleştirmek için, 
bunları, kültürden başka gayesi olmıyan 
cemiyetler halinde bir araya getirmek
ten iyi usul bulunabilirmi ? 

(Dil KöşesıJ 
''Halk uy~nmışlar ve sokaklara dö

külmüşl er.,, 
- AÇIK SÖZ'den -

Uyanmak ve dökülmek fiilleri, 
cemi değil müfred halinde olacaktı. 

•• 
''Bazı okul idarelerince, mektebJer

deki uygunsuz talebeye vekalete sor
madan mecburi tasdikname verdikleri 
görülmüştür. 

- SON TELGRAF'tan -

Ya "okul idarelerince ... veridilği", 
yahud da, ''okul idarelerinin .. verdikle
ri,, denilmek. Jaumdn. 

• * • 
"Bundan başka kuzu yerine keçi, 

koyun yerine dişi karaman etlerinin de 
halka satıldığı kanaatindedir . ., 

- AÇIK SÖZ'den -

Acaba "dişi karaman,, koyundan 
sayılmıyor mu? 

• • • 
" Onun için tarihlik araştırmalar. 

da kişi ile coğrafyanın karşılıklı etki
lerini gözöniinde bulundurmak ge-
rek.'' -Çağlayan Dergisinden -

Ki§l, burada, ister insan, ister ferd 
mukabili kullanılmış olsun, yerinde 
bir tabir değildir. Son coğrafyada bu
rada tabiat mukabili kullanılmnı ola
cak. Hiç olmazsa "co[,rafi şartların,. 

denilmek lazımdır. 

128 kilometrelik bir kanal 

Moskova bir den·~ 
limanı oluyor 
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Moakova V olga kan.alı. Sovyetler 
Birliği merkezinden Volga suyunu ge
çirecektir. Bu kanal sayesinde Moeko
va nehrinin seviyesi yükselecek ve bu 
nehir Avrupanın en büyük nehri olan 
Volgaya bağlanmıt olacaktır. Bu kanal 
bittikten sonra Mo&k.ova - Leningrad 
nehir yolu 1100 kilometre ve Mo.kova -
Gorki arası 110 kilometre kısalacaktır. 
Yeni kanalın uzunluğu 128 kilometre -
dir ki bunun 19,5 kilometresi, ihtiyat su 
deposu hizmetini görecek suni göller 
teşkil eder. 

Kanal, Volganın sağ kıyısında, Dub
na mansabından 8 kilometre mesafede, 
Kimr kasabası yanından başlamaktadır. 
Kanalın idare mekanizmasını muhtevi 
büyük inşaat da bu noktadadır. Volga
dan gemilerin kanala geçmelerine im -
kin verecek olan havuz, 28000 kilovat • 
lık su - elektrik santralını havi bir be -
ton baraj, döğülmü' topraktan bir baf
ka baraj, nihayet kanalı besliyecek su • 
]arın toplanması için 9 kilometre uzun
luğunda bir üçüncü baraj. 

Bu su deposuna, 'imdiden Moskova 
denizi adı verilmiı:ıtir. Mesahası 327 ka
re kilometre ve muhtevası bir mi'yor 
120 milyon metre mikabı sudur. Dimit
rov civarında, toprak seviyesi yüksel -
diği için, burada, gemilerin 49 dakika -
da inip çıkacakları altı havuz in~ e fü. 
miştir. 

Volga suyu kanalda ancak 16 kilo -
metre imtidadınca tabii olarak akmak -
tadır. Diğer kısımlarda, beş elektrik 
postasının hasıl ettiği muharrik kuv -
vetl,t sevkedilmektedir. Bu postalara 
enerjiyi temin eden de baraj üzerinde 
vücude getirilmiş olan sekiz su - elek· 
trik santralıdır. 

Barajların yekunu 11 dir. Kanal 
dört defa demiryolunu ve 8 defa da bü
yük kara yoJarmı a maktadır. Bu kru

azmanlar dolayısiyle yolları tüneller 
kazarak toprak altından veya köprüler 
inşa ederek suyun üzerinden geçirmek 
için büyük inşaat icabetmiştir. 

Moskova - Volga kanalı dünyanın 

en büyük kanalı olmaktadır. Kanal beş 
ayrı kısma ayrılmaktadır. Hasara uğ -
rıyan herhangi bir kısmı, diğerlerin -
den ayırarak tamir etmek mümkün ola
caktır, bu suretle bir kısımda tamirat 
yapılırken, diğer kısımlarda seyrüse -
fer devam edecektir. 

M oskova limanı bet sunı gölden biri 
olan Kiminaki'nin cenup kısmındadır 

ve seyyahlar için ba4tan başa mermer 
ve granitten büyük bir gar burada inşa 
edilmiştir. 

Volga - Moskova kanalı 1.941.300 
rubleye mal olmuştur. İlk çahflllalara 
1934 de başlanmıştır. IS nisan 1937 den 
beri bazı kısımlara su verilmiştir. 25 
nisanda, Volgadan ilk gemiler kanalın 
havuzlarına girecekler ve 1 mayısta 

Kiminski gölünü geçerek, 2 mayısta, 

Moskovada, Mabim Gorki kültür pır• 
kı önünde demirliyeceklredir. 

Yeni yolan eltonomik rolü: 
Parvda gueteainden: 

M08kova • Volga kanalmm ekono. 
mik rolü ço kbüyük olacaktır. Çünkü 
Moekova limanınm yaratılması Sov • 
yetler Birliğinin münakale karakterini 
mahaU. ,ekilde değiıtirecektir. 

Daha bu sene 2.600.000 iıOnluk em -
tianm bu yoldan ıeçeceği tahmin edil· 
mektedir. 1942 de kanal, 15 milyon 
tonluk emtianın ıeçmesine im.kin vere
cektir ki, bu rakam 1933 de demiryoluy
la yapılmı' olan bütün nakliyatın yü.1-
de yetmi§ beşini tefkil eder. 

Moakova şehri büyük mikdarda o • 
dun ve kereste yoğaltır ki timdiye ka
dar bunun ancak yüzde üçünü nehir yo
l uy la alıyordu. Yeni kanal sayesinde 
Sovyetler Birliğinin hükümet merkezi 
kanal yoluyla gönderilecek olan şimal 
(Karelya) kerestesini alabilecektir. 

Moskovada girişilmif olan muazzam 
inp işleri pek çok malzemeye ihtiyaç 
doğurmuştur. Kanal sayesinde bu mal
zemenin tafınınası çok lı:ıolaylaşacaktır. 

Moskova limanının, her biri demir
yoluna rabtedilmiş 17 iskelesi olacak • 
tır. 

Bundan başka, Moı:tkova içme suyu
nun hacmi, kanal suları sayesinde on 
misline çrkacaktır. 

Volga suyuyla beslenecek birçok 
havuzlar Moskovayı güzelleştirecektir, 
Böylece Moskova büyük bir nehir li • 
manı olacak, ve Vc-lga - Don kanalı da 
tamamlandıktan sonra, Sovyetler Bir
liğinin merkezi be' denize mahreci olan 
merkezi bir liman olacaktır. 

Artidilı ,a1.,ma1ar. 
Strotestvo Moskvyden: 
Yeni kanal Moskova ve Katinin mın

takaJarını 120 kilometre uzunlugunda 
katetmektedir. 

Bu kanal, hazırlayıcılarının projHi
ne göre dünyanın yalnıa en büyük ka -
nah değil, aynı zamanda en güzel ne -
bir yolu olacaktır 

Kanalın kıyılarını bir yeşillik şeri
diyle süslemek suretiyle, güzel bir man
zara elde edilecelrtır. Bu suretle kana· 
lın inşaatı da sağlamlaştırılmış olacak -
tır. Çünkü ağaçlar hem heyelanlara ma
ni olur, hem de suların cereyanını dil· 
zenlediği gibi rillgarlara kartı da kana
lı korur. 

Suni göller etrafmdaki bölgelerin 
ağaçlandırlmaaı ile ife baflanacak, bun
dan sonra kanal memur ve itçileri için 
inp edilen şehirlerin etrafına bahçeler 
resmedilecektir. 

Kanalm cenuh tarafı, balçıklı, fakir 
topraklardan geçmektedir. Buralara 
münbit toprak ta,ımak lazım gelecek -
tir. 

Tefrika • n. 21 
·--- , . . --. ... 

Şekspirden Hlkayeıe~ 

Benedik'le Beatrıce arasındaki tuhaf sözl. .. i 
dinleyerek ziyadesiyle eğleniyo ·du. Gayet 
yavaş bir sesle Leonato'ya dedi ki: 

- Çok neşeli ve nüktedan bir kadın bu; 
Benedik'le evlenseler, biribirlerine yakışır 
bir kan koca olurlar. 

mıstır; onun yerine tatlı ve güzel düşünceler 
koymak lazım geliyor. Güzel Hero'yu gör -
dükce onu, ilk gördüğüm zamanları hatırı -
ma getiriyorum. 

hatta Hero bile kuzinine iyi bir koca bulmak 
hususunda elinden geleni yapacağmı söy -
leınişti. 

Prensin kurduğu plan şu idi: bir adam, 
gidip Benedik'i, Beatrice'in kendisini sevdi
ğine ikna edecek, Hero da Beatrice'i Bene -
dik'in kendisine aşık olduğu hususunda kan
dıracaktı. 

Yazanlar: Çeviren: 
Mary ve Charles Lamb Nurettin ARTAM 

Boşuboşuna yaygara 
Bu son söz, kızın önceden söylediklerin

den daha ziyade Benedik'in kafasına tesir 
etti. Muharebede bütün öldürdüklerini yiye· 
ceği hakkında Beatrice'in söylediği söz, 
kendisinin korkaklığını ortaya vurmak için -
eli ama, buna aldırış etmiyebilirdi. Çünkü ce
sur bir adam olduğu meydanda idi. Fakat 
söylediği nükteler birçok adamlar arasında 
prensi de güldürdüğü için, "prens soytarılı
ğı,, tabiri hakikat diye alınabilirdi. Bunun 
için Benedik, Beatrice'e fena halde içerle
mişti. 

Mütevazı Bayan Hero, asil misafirlerin 
önünde sessiz oturuyordu. Bu sırada Klau -
dio, zamanla onun ne kadar gelişmiş, güzel
le<- .,iş olduğuna dikkat ediyordu. (Çünkü 
Here, <Y:ıuet giize) ~ir kadındı.) Prens de 

Leonato: 
- Aman ne diyor sunuz, diye cevab ver

di, bunlar bir hafta evli kalsalar, çıldırdıkla
nna hükmederler. 

Leontes bunların biribirleriyle yaşamıya
caklan hakkındaki bu düşüncesine rağmen 
Prens, gene bunları evlendirmenin muvafık 
olacağı fikrini muhafaza ediyordu. 

Prens Klaudio ile döndüğü zaman, sade 
Benedik ile Beatrice'in evlenmesinin değil, 
Klauduis ile Hero arasında da bir izdivaç 
yapılması lüzwnlu olduğu kanaatına de 
varmıştı. Klaudio'ya, sordu: 

- Hero'yu seviyor musun? 
Klaudio cevab verdi: 
-Ah efendim, dedi, son defa Messina'da 

bulunduğum .zaman ona Dir asker gözü ile 
bakmıştım. Fakat sevmeğe vakit bulama
mıştım. Fakat şimdi sulh zamanında zihni -
mizdeki harb düşüncelerinin yeri boş kal -

Klaudio'nun bu itirafı prensi fazlasiyle il
gilendirdiği için hiç vakit kaybetmiyerek 
Leonato'ya Klaudio'ya knedi damadlığına 
kabul etmesi için baş vurmuştu. Leonato bu 
teklifi kabul etti. Prensin güzel Hero'yu ga
yet seçme bir asilzade olan Klaudio ile ev -
lenmeye ikna etmesi güç olmamıştı. Biraz 
sonra Klaudio prensle birlikte Leonato'yu 
ziyaret etmiş, biran önce düğün gününün ka
rarlasması üzerinde konuştular. 

Klaudio, sevdiği güzel kadınla evlenmek 
için pek kısa bir müddet bekliyecekti. Bu • 
nunla beraber, bütün genç aşıklar gibi, bu kı
sa müddet ona çok uzun geliyor, boyuna za
manın uzadığından şikayet ediyordu. Prens 
de bu zamanı, arkadaşına kısa göstermek 
için bir oyun, bir eğlence icad ediyordu: bu 
eğlence de şu idi: Benedik ile Beatrice'i bi • 
ribirlerine aşık etmek. 

Klaudio prensin bu planım tatbik edebil
me!' içi nbüyük bir şevk ile işe giirşmiş, Le
onato'un bu hususta yardımı temin edilmiş, 

Evvela prens, Leonato ve Klaudio işe 
başladılar. Birgün bir ağaçlıkta Benedik 
oturmuş, kitab okuyordu. Prensle arkadaşla .. 
n onun oturduğu yerin gerisindeki ağaçla -
rm arkasına kendilerini göstenniyecek, fa ~ 
kat konuştuklarını duyuracak surette giz -
lendiler. 

Prens, dereden, tepeden biraz konuştuk
tan sonra dedi ki: 

- Buraya gel Leonato, geçen gün sen 
bana yeğenin Beatrice'in Bay Benedik'e a
şık olduğu hakkında neler söylemiştin? 
Halbuki ben, bu Bayanın hiç bir erkeği se
vebileceğini ummazdım. 

- Evet, ben de öyle, diye cevab verdi 
Leonato, fakat dışarıdan hoşlanmı ·or gibi 
gıörünmesine rağmen onu, gerçekten, sevi· 
yor. (Scıw var) 
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CiinJelilı 

Spor ve Gençlik Bayramı 
lin imkinsı.z olduğu manasına gelmez. 

(Başı ı. inci sayfada) 
rolara toplamıJhr. Yaradılış bakımın· 
dan diğer bütün mahllıklardan farksız 
olarak devamlı surette bedeni hareket 
ve_ faaliyete muhtaç bulunan; sıcağa, 
aoguğa, luva ve iklim değişikliklerine 
mukavemet gösterecek surette yaratıl
ftlıJ olan insan, medeniyetin kendi icab
Jarına göre kurduğu müesseselerde, be

denini hareketsizliğe mahkUm etmek 
mecburiyetinde kalmıştır. O kulda saat· 
terce sıra üstünde öğretmeni dinleyip 
yerinden kmııldanmayan çocuk veya 
genç gibi, hayatını kazanmak için çalı
şan fabrika işçisi önünde bulunduğu 
tezgahın muttari.d çalışışına; mağaza 
veya büro memuru kendisini istihdam 
etm~kte olan idaredeki meşgalesinin 
mahıyetine uymak, ve sonra evine dön· 
düğiı zaman, talebe ise dersini, işçi ve
ya memursa istikbalini hazırlamak için 
gene mas:ı başında ve lamba altında u· 
zun zaman çalışmak lazımdır. Asrımız, 

diyebiliriz ki, binlerce hay ve huyuna 
rağmen, hareketsizlik asrıdır. 

Bu da yetmiyormuş gıbi medeniyet. 
hava değişikliklel'ini ortadan kaldırma
ğa itina göstermiştir. Okullara, fabri
ka! ra, bürolara, evlere sobalar, kalori
ferler ı,;eya soğuk hava makineleri, kat
lar arasına asansör r yerleştirmiş; na
kil vasıtalarını çoğaltarak onları da ay· 
nı ısıtma veya soğutma alelteriyle teç· 
h!z etmi~tir. Bugiin yatagmdan kalkan 
hır çocut>un veya bir büyı.iğün havaya 
maruz kalmaksızın okuluna veya işinin 
~ ına gidip tekrar aynı suretle evine 

dönmesi kabildir. 
Yırminci asır, yalnız htTeketsizligin 

değil, modern konfor dediğimiz rahat 
v huzur sebeblerinın de nihayetsiz de· 

recede çoğalmış olduğu asırdır. 
Fakat hareketsizliğe, rahat ve huzu

r~ bu kaJar inkişaf veren zamanımız, 

bunlarla da iktifa etmemiş ,aynı vasıta· 
lan say esinde beslenme hususunu in•· 
n mıyacak kadar geliştirmiştir. Etlerin 
çe-ş' tlisi ,ickılcrin tiırlüsiı. her mevsim· 
de ve her iklimde yetişen meyvalar ve 
s r, be ekme , a ar. her me· 

dcninin artık emrindedir. 
Yırm nci asırn sesi sanki bizi ŞU 

su.derle hay"t cünb•işüne davet ediyor: 
kım ld nmıyacaksınız, iışüy üp ter lemi
) ecck iniz, dimağı ın ve cisminizin 
ha· etti~ i bütün zevkleri bol bol tada· 

C'"'\sı•ıız ı 

Bildiğimiz bütün beden terbiyesi 
s istemlerini göz önüne almız: bunlarda 
vasıta, beygir denilen dört ayaklı bir 
kütük, barfiks denilen iki direk arasın· 
da bir demir çubuk, parallel denilen 
dört demirin üzer ine yerleştirilmiş di· 
ğer iki direktir. İsveç jimnastiği adı 
verilen usulde de vasıtalar, tedariki 
bunlardan daha güç ,eyler değildir. 
Georgcs Hebcrt'in tabii sisteminde 
bunlar bile yoktur. Bütün usulleri bir 
araya toplamış olan Baden Pavl'ın izci
liğinde vasıta namiyle neler vardır? 
Bunu hep biliriz. 

Spora gelelim: ferdi aporlarda vası-
ta kısa veya kısaltılmış bir pantalon, 
bir gömlek, herhangi bir hafif kundu
radan, gü11e gibi, cirid gibi, disk gibi, 
atlama sehpası gibi, kum havuzu gibi 
teylerden ibarettir. Bunların daima en 
ucuzunu, en sadesini tasavvur ediniz. 
3üreş veya yüzmede bu gibi vasıtalar 
dahi yoktur, diyebiliriz. 
Takım halinde yapılan sporlar t emiz 

bir meydan, bir veya iki direk, bir top 
demektir. Futbolda, hendbolde, voley
bolde, basketbolde daha ne gibi şeyler 
lazımdır? Hemen hiç. 

Bisiklet, sikloturizm adı verilen bi· 
sikletle turizm, kayakçılık, alelfimum 
dağcılık .... bütün bu sporlarda da teda
riki imkansız değil. hatta güç olan va-

sıtalar yok gibidir. 
Beden terbiyesinde de sporda da, 

bütün dava temiz havadan, bol güneş· 
ten. suyun temizleyici ve tedavi edici 
hassalarından nasibimizi almak, vücud· 
}arımızı hareket ve faaliyette bulundur-

maktır. 

Gaye: 
- Ferdi kaliteleri inkişaf ettirmek; 
- Ferdin faydah randımanını ço· 

ğaltmak; 
- Onda hayat zevkini. neşeyi. hu-

zuru geliştirmektir. 
Okulunuza, işinize, yürüyerek gidi· 

niz, evinize yüniyerek döniınüz, koşu· 
nuz, adayınız. atmalar ,atlamalar yapı· 
nı:ı, yüzünüz, kürek çekiniz. dağlara çı· 
kınıır:, ormanlarda geziniz. 

Arkadaşlar. arasında toplanıp spor 

kulübleri kurunuz: spor kulübü, mut-

lak güzel bir lokal, modern bir stad

yom. her türlü vasıtalar manasına gel-

mez. , 
Sadece yürümek ve hava almak için 

de kulüb tesis edilebilir. Maksad bir
lik teşkil etmek. bir gaye uğrunda bir
leşebilmektir. Sporun bu manevi tarafı
nı nasıl ihınal edebiliriz? 

Sözümü bitirirken tekrarlıyayım: 
yirminci asır medeniyeti bizi güneşten, 
havadan. bedenimizin muhtaç olduğu 
hareketlerden uzaklaştırırken onları 
gene bolbol vermiştir. 

Temiz havadan, sudan, güneşten 
hakkımızı alalım; vücudumuza hareket 
hakkını verelim. Spor budur ve spor 
yapanlar, her yaşta gençtir. 

Sporcu olalım, genç ve dinç yaş.ıya· 

hm. 
Spor ve gençlik bayramı bu gayeler· 

le, yani ırkın daima zınde kalması, da

ima hastalıksız ve sıhatte yaşaması, da
ima hareket ve faaliyette bulunması ga-

yeleriyle ihdas edilmi tır. 
Bunları düşünerek bayrama hazır-

Janı:nah ve bayramdan sonra da, onun 
neşeli havası içinde spora devam etme· 
li, genç yaşamalı, genç kaim lıyız. 

* [Bu yazı, Nasuhi Baydar'ın, düıJ ak-
şam Ankara radyosunda verdiği konfe-

ranstan ahnrnışbr.] 

Holivod'daki grev 
genişliyor 

.......... ~.~.~.~.~~ .. :.:.~.~.=---~==---=-====-=--==-=-=----=----------==::::::::::::::::::::: 
1 A;;;;~~~~~~~·~;~~~;·~ !Çiftçiye bol ve ucuz k;edi 

12.30-12.50 Muhtelif plak neşriyatı, t e e e • 
12.50-13.15 Pllik: türk musikisi ve halk emını ıçın tetbı·rıer 
şarkılar, 13.15.13.30 Dahili ve harici 
haberler, 17.30-!8.30 İnkılab dersleri (Başı 1. inci say/adı) cansız ve c:anl d . b . 
(Halkovinden naklen). .. c) 938 ınali ydmdan itiba«n umumi va,.talada çift~ ~ 'r"' t<şk•I eden 
AKŞAM NEŞRİY A Ti: b~dceye konacak tahsisat yekununun (donatma) kred~~~~;z _amaya ya~ayan 

18.30·18.45 Muhtelif plfik neşdyau, yuzde yarımı nisbctinde her ytl hazine- lu .. . e "' vade h>Zm<t 
18.45-19.00 İngilizce ders- Azime İpek, ce ödenecek paralar· ve.. ymet. ~uddetlenne göre bu hizmet 

19 

• muddetlennm yansru re k 

,Q0..19.30 Türk musikisi ve halk şar- ç) Bu kanunla ödenecek olan paralar borç taksitle öde k .. ~e ve kılan (Makbule ve arkadaşları), 19.30- dışında devletin fevkalade olarak vere· kadar l k nme uzere eş seneye 
19 45 S ceg~ı· tahsı"sat. 

0 

aca tır. 
19.45.20.15 Türk musikisi ve halk şar~ d) Banka~ı nyıllık saf karından ay- Faaliyeti hayvan yetiştirmeye inhi-· aat ayarı ve arabça neşriyat, 

ktlan (HUmtct Rıza ve ><kad•şlan} rılacak k"'ın; '" eden vcy• bu §ubcnin diğ" .;,.,.. 
20 15 20 30 pı· lerle birlikte yapıldığı i .. letmelerde L-y. 

. • . akla dans musikisi. z· - k d'l 

7 

... 

20 30-20 45 

ıraı re ı er: varı yemi alımına. ~yır, mera ve tarla-

.
n anın yapacag~ ı ziraı· kredı'lerı'n lardan bu yemlerin · t'h l' · 

• · Konferans: Halil Fikret, Ba k 

2
0.45-21.00 Plakla dans musikı'sı·, ıs 

1 

sa mı ve hay-temelı memleket içinde veya dı'.llln-'- ·· vanlarrn bak ğl • 
21.00-21.15 Ajans haberleri, 21.15-21.55 .• :r wt su- • . ım ve sa ıgına gerekli olup rum ve satış kabiliyeti bul .... ,... · • yıllık ıstlhsald ~d · 
Stüdyo salon orkestrası, 21.55-22.00 Ya- dd l • • • ~ zıraı en, o enmesı imkinlı ma e erın ıstıhsalidir. Zira• · ti"hsal' masraflar v kü h ıa · 
nnki p•ogı-am ve istiklal OWJL - . ta • e mcs •yvan nyle ipek gutmıyen her hangi bir sirai kredi tal • böceği ve arı yetiştirme, alakalı ve gene 

PiNG - PONG 
Ziraat En•titüsii, Gazi En•titüsünü 

Y e n J i 
Dün Hukuk fakültesi ile Gazi ter

biye enstitüsü arasında yapılacak ping 

pong maçı hukuklular gelmediklerin

den yapılamamıştır. Bu sebele Gazi ter. 

biye enstitüsü yüksek ziraat enstitüsü 

ile karşılaşmıştır. 

Yüksek ziraat enstitiısünün spor 

salonunda büyük bir seyirci kalabalığı 

önünde ve samimi bir hava içinde ya~ 

pılan bu maçı !JÜksek ziraat enstitiısü 
takımı 4.1 gibi bir farkla kazanmıştır. 

Maçtan sonra iki yüksek mekteb ta. 

lebeleri arasında müteaddid ve hususi 

karşılaşmalar da yapılmıştır. 

l{imya 
dünkü 

taleheleri1ıin 
tedkikleri 

1stanbuldan eşhrimize gelen kimya 

talebeleri dün de tetkiklerine devam et

mişlerdir. 

Talebeler ögleden önce saat 9 da 

yüksek ziraat enstitüsüne gitmişler ve 

rektör profesör Falke tarafından kabul 

edil~i~~.rdir •. Rektör talebelere "Hoş 
geldınız clemış, yüksek tahsil gençliği 
arasındaki temasların faydalarından 
bahsetmiş ve sonra talebeler enatitiıyü 

gezmişlerdir. 
Talebe bundan sonra Çıbık barajı

nın suyunu süzen filtraj istasyonunu da 

gezmişler ve yüksek ziraat enstitüsünün 
davetlileri olarak enstitünün kantininde 
öğle yemegini yemişlerdir. 

Yemekten sonra kendilerine tahsis e-

dilen otobüslerle Çıbık barajına giden 
talebeler barajı gezmişler ve 0 esnada 

tenezzüh için baraja gelmiş olan bayın
dırlık bakanı B. Ali Çetinkaya gençlere 

iltifatta bulunmuştur. 
Talebeler barajdan gene yüksek zira· 

at enstiüsü kantinine dönerek enstitü 

talebeleri ve genel kimyagerler kurumu 

tarafından kendileri için verilen garden 

partide bulunduktan sonra ikametlerine 
tahsis edilen Gazi terbiye enstitüsüne 

dönmüşlerdir. 

Talebeler bugun Mnmak'daki zehirli 
gaz ve maske fabn'kasını ve Yenişehir

deki hıfzıssıhha enstitusünü gezecekler 
ögle yemeğini Türkiye g nel kimya~ 
g der kurumu~un davetlisi olarak çiftlik 
lokant ında yıyecekler ve akşam 7,45 

tren yle 1stanbula hareket edeceklerdir. 

Dük dö Vindsor'ün 

izdivaç töreni 
Paris, 2 (A.A.) - Paris - Midi ya

zıyor: Dlik dö Vindsor'ün bu gece A· 
vusturyada Saint Wolgand'da kain ika

metgahını terkederek Fransaya gide
ceği söylenmektedir. Dük, Paris'e pa· 

rartesi günü öğleden sonra vasıl olmak 

niyetindedir. Pariste birkaç saat kal
dıktan sonra kara tarikiyle Kan'da şa· 

tosuna gitrnek üzere yoluna devam e

decektir. Dük, oraya pazartesi • sah 
gecesi vas 1 olacaktır. Temin edildigi· 
ne göre sabık madam Simpson ve lalıik 
madam Wallis ile izdivaçları haftanın 
ilk günlerinde ve en geç perşembe gü
nü kutlanacaktır. Tören Kan'da şato
sunda yapılacak ve bu törene ufak ka
munun belediye reisi B. Mersiye riya-

set edecektir. 

~i, .g~teğril~ek şahsi nya maddi ~- yıllık üretimlerden ödenmesi kabil olan 
~ e ~n n_e oluna olsun, kabul edil- her ç~id masrafları karşılayacak kredi· 
~ye_cektir. Zırai krediler IJU maksadlar Jer vade ve ödeme bakımından ayni üre-
uzenne olacaktır: tim devresi gelirinden ödenecektir. 

-- ayvan mevcudunu arttırma ve bu Çiftçinin işletme sermayesi .... •urla· H 
nnı tamamlamak1 h usus için gerekli her nevi malzeme, va-

Zirai istihsali verimlendirmek ve iyi- 'Ita ve tesislerle geni~letip kuvvetlendı'r· 
leştirmek, x B' . meye yaıayacak kredilerde vade beş sc· 

ır zırai işletmeye aahib lulma.k ft· neyi bulacaktır. 

ya bir zirai işletmeyi genişletecek top- 0 rak edindirmek, rmancılığın diger ziraatlerle bera· 

Z

. her yapıldığı işletmelerin .-evirme ve do· 
ırat mahsullerin sürüm ve satışını t k ::s kolaylaştırmak ve arttırmak... ~ ma redileri ihtiyaçları için yapılacak 

V il nızamnamede ayrıca hiıkümler konacak-

.. . .. ~r ecek kredilerin hakiki ihtiyaçla tır. 
olçulu olması ve alakalı çiftçilerin istih
sal durumuna bir fayda katmakla bera
ber ödeme takatini aşmaması aranacak
tır. Banka, muamelelerinde bu icabları 
gözetecek ve verdiği kredilerin yerleri
ne kullanılıp kullanılmadığını arayacak

tır. 

Çiftçi işletme sermayesi ve unsurları· 
nı tamamlayacak i§letme kredilerinden: 

Tohum, fire, gübre, ilaç alımı ve is
tilısalde kullanılan işçilerin ücretlerini ö
deme gibi çiftçinin yıllık devamlı mas· 
raflarını kar§ılayan çevirme sermayesinin 
zayif veya noksan olan unsurlarını 

r.aglamak için çevirme kredilerinde vade 
bir seneyi geçemiyecektir. Borç üretim 
devresi içinde ve o yılın istihsal bede

liyle ödenecektir. 
Her nevi zirai aletler, küçük makine· 

ler ve sair zirai malzeme, her türlü iş, 
çift ve irad hayvanları gibi işletmenin 

Maltepe askeri 
lisesinden mezun 

olanlar 
İstanbul, 2 (Telefonla) - Maltepe 

askeri lisesini bitiren 250 genç bugün 
büyük törenle diplomalarını aldılar. Bu 
münasebetle bugün saat 14.30 da rnek· 
tebde bir toplantı oldu. İstiklal mar
şından sonra spor gösterileri yapıldı. 
Güref ve eskrim takımlarının müsaba· 
kaları seyredildi. Bundan sonra diplo
ma tevziine ba'1andı. Mekteb kuman
danı muunlan tebrik etti. Talebe na· 
mına B. Sabahaddin arkadaşlarının his
lerine terceman oldu. General Osman 
Tufan birinci ,ikinci ve iıçüncülere mü-

kafatlarını verdi. Geçid resmi ile tören 

nıhayet buldu. 

['K:oÇ~K oış HABERLERi 
Vaşin ton, - Cumhur reisi B. 

Runclt tarafsızlık kanununu imzalamış

tır. 

Paris, - 16 martta Klişi badi ele
rinde yaralanan Lolanj Dômanjel adlı 

kadın hastahanede ölmuştur. 
X Atina, - Ortodoks paskalyası do-

layısiyle altı aydan aşagı hapse mah· 

kfim olanlar affedilmiştir. Atina hapisha 

nelerinden l 90 erkek ve 30 kadın salı· 
verilmiştir. Komiınizm, döviz ve uyuş· 

turucu maddeler kaçakçıları ile hayvan 

hırsızları aftan mustes a tutulmuştur. 
X Cenevre, - Filistin işini tetkik et

mek üzere 31 mayısta toplanacak olan 

mandalar komısyonunun toplantısı İn· 
gilterenin talebi uzerine daha sonraya 

bırakılmıştır. Toplantının temmuz sonla

rında yapılması muhtemeldir. 

Londra, - Simla'dan bildirildi İ· 

ne gbre Keysera vadisinde asilerle } apı

lan çarpışmada 100 kadar ihtilalcı ol

müştur. İngilizJerden dort öliı ve 14 }a 

ralı ı,;ardır. 

Proje neclen hazırlandı? 
Projeyi son olarak tetkik eden büdc .. • e 

encum~nı, mazbatasında bilhassa şu nok· 
talara ışaret etmektedir: 

''- Memleketimizde inkişaf eden ban· 
kacılık sahasında kendisine aynlan hiz
metlerin daha emin ve daha mu
vaffakiyetli bir şekilde ifasını te
min maksadıiyle ve esasen serma

yesi tamamen devlet mallarından olan 
bu bankanın muhtar bir devlet mitesse· 
sesi halinde bu mevzuda en çok aHikalı 

olan ekonomi bakanhgının kontrolü al
tına olunması gayesine dayanan bu 
proje ayni zamanda banka kaynak-

larını genişletmek ve sermayesini arttır
mayı hedef tutmakta ve bu suretle zirai 
kredi ihtiyaçlarını daha şümullü bir sa· 
hada tatmin etmesine imkan verecek lıir 
mahiyet göstermektedir." 

avacıhk haberleri 

Ami Conson Nevyork -
Faris yarışına 

hazır !anıyor 
Annepolis. 2 - Kadın tayyareci Ami 

Conson, Paris Nevyor.k bava müsabaka
aına iştirake hazırlanmaktadır. Ami 
Consonun tek satıhlı tayyaresi şım !\ 
Fransız fabrikasında inso olunmakta. 

dır. 

Yeni bir hava rekoru 
Roma, 2 (A.A.) - Pilot Mairo Stap4 

pani ile mühendis Majorna, beraberle. 

rinde bir telsizci ve iki makinist oldu. 

ğu halde, üç motörliı bir deniz tayya. 

re:;i ile 5 tonluk ticaret bamulesi ıle 

1.000 ve 2.000 mil üzerinde be:!- nelmilc 1 

dunya surat rekorunu kırmaga ınuvaf. 

fak olmuşlardır. 
1.000 metrede vasatı 251.889 kilom t

rc 2.000 metrede va ati 248.412 kil metre 
m fe k tetmı lerdır. 

Bir tayyare rekoruna hazırlık 
Londra, 2 ( A A.) - Ro any lı t • 

yarecı prcn K ntaku ın dun , m 
hatfield tayyare meydanından sahra u. 
zeri İn ıltere Afrıka rekorunu y Jnız 
bir veya iki defa yere inmek suretiyle 
kırmak içın hareket etmi tir. 

Daııia 1..-upası ma~ı 

Londra. 2 (A.A.) - Yeni zeıand D . a, 
avı kup sı için yapılan iki turnovada 

çın takımı iki zafere karşı üç zaferle 
galıb gelmiştir. Yeni Zelanda, ş mdi 
Felemenk - Cenubi Afrika nı ç d n 
galıb çıkacak ol n takımla çarpışacak

tır. 

Bir ingiliz vapuru 

m k dır. 

rtulmtı 

Ç nku di 

battı 
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Ankara, İstanbul ve lzmir maçları 

Ankara kupasını Demirspor kazandı ~ 
Istanbulda Fener Gençlerbirliğini " 

2-1, lzmirde A.gücD.sporu 3-2yendi 
Dün Ankara Gücü alanında Ankara 

kupası maçlarına devam edildi. Kur'a• 
ya göre bir gün evel Çankaya ile kar• 
şdaşan Altınordu Demirsporun karşı· 

sına çıkmıştı. Bilhassa ilk devresi gü· 
zel geçen bu maçı 3 • O Demirsporlular. 
kazandılar ve mıntakanın koyduğu ku· 
payı aldılar. Takımlar şöyle idi· 

Demir spor: Hayati, Şevket, Cihad, 
Feyzi, lbrahim, lbrahim, Kemal, Salih, 
Arif, Şems· Zekeriya. 

Altrnordu: Cahid, Necmi, Nihad, 
Turgud, Sedad, Zeki, llhami, Hasan, 
Orhan, Hüsnü, Taceddin. 

Oyun tam saat 14 de Çankayalı Fet
hinin idaresinde başladı. Bir gün evel 
Çankaya maçında çok yorgun düşen 

Altrnorduluların rüzgar da aleyhlerine 
olduğundan oyunun ilk on beş dakikası 
Demirsporun üstünlüğünde geçti. De· 
mirsporun üstüste yaptığı tehlikeli hü· 
cumlar kalesini çok iyi müdafaa eden 
Cahidin elinde eriyordu. 

İlk on beş dakikadan sonra Altın· 
ordulular oyunu mütevazin bir şekle 
sokabildiler. Ve bu devreyi sıfır sıfır 

beraberlikle bitirdiler. 

Bu beraberlik ikinci devrenin otu. 
zuncu dakikasına kadar bozulmadı. 

Fakat otuzuncu dakikada verilen pen
altı ile Demirspor ilk golünü kazandı. 
Bu golden sonra Altınordulular arka· 
arkaya iki gol daha yiyerek oyunu 0·3 
yenilerek bitirdiler. 

Altrnordu takımı bir gün evel iki 
saatlik bir oyun oynadığından çok yor
gun gözüküyordu, takımda Çankaya 
maçında sakatlandıklarından yer ala
m yan Mehmed, Orhan, Rauf ve Talat
ın yerleri doldurulamaımşh. Demir
.>porlular Altmorduyu yorduktan son· 
ra neticeyi alabildiler. Takımda yeni 

görülen Şevket çok muvaffak oldu. 

lstanbuldaki maç 
İstanbul, 2 (A.A.) - Milli küme 

futbol maçlarına bugün de Kadrköyün. 
de Fenerbahçe stadında devam edildi. 
Hava açık, futbol sahası bir bilardo ma. 
sası gibi güzel ve müsaitti. 

Saat tam 16 da Ankara GençlerbirlL 
ği, halkın candan tezahüratı arasmda 
sahaya çıktı. bir dakika ~onra san ıa. 
civertliler de ortaya çıkıyor ve aynı sa. 
mimi tezahüratla istikbal ediliyordu. 

Tören çok kısa sürdü. On altryı beş 
geçe hakem İzmirli mustafanın .ıa;ıla. 

ma düdüğü öttüğü vakit Gençlerl•iı li. 

ğini ğöyle sıralanmış görüyoıuz: 

Rahim, Halid, Kadri, Asım, Hasan, 
Keşfi, Selim, Salahaddin, Rasim, Nıya. 
zi, lhsan. 

Fenerbahçe takımı da şu şekilde sı
ralanmıştı: 

Hüsameddin, Ya§ar, Lebib, Cevad, 
Aytan, Reşad, Niyazi, Ali Rıza, Naci, 
Fikret. 

ilk akın 

Oyuna fenerbahçeliler başladılar. 

Oldukça hafif esen rüzgarı arkalarına 
almışlardı. İlk akını Fikret sürükledi 
Keşfiyi ve Kadriyi diriblinglerle atlat
tıktan sonra topu ortaladı. Ali Rızanın 
daha birinci dakikada çektiği şütü Ra
him güzel bir blokajla kesti. 

Oyunun ilk dakikaları gençlerin ya. 
rı sahasmda, hatta kalesi önünde dönü. 
yor. Halid ve Kadri, üst üste tazelenen 

fener hücumlarını kesmek için çok ça. 
lışıyorlar. Nihayet Hasan vaziyeti uzun 
bir vuruşla kurtardı. ankaralı selim ile 

fenerli Reşad arasında çetin bir müca. 
dele seyrediliyor. Nihayet Reşad topu 
kurtardı ve Fikrete verdi. Fikret yine 
Keşfi ve kadriyi atlattı, gençlerin kale. 

sine doğru iniyor. topu daha elverişli 
vaziyette olan Ali Rızaya verdi. Ali 
Rıza, Halidin bir şarjını neticesiz hıra. 
kan bir hareketle Naciye pas verdi. Beş 

metreden sıkı bir şüt. Fakat Rahim to. 
pu yine kesmeye muvaffakt oldu. 

Demirspor - Altınordu takımları bir arada 

Fenerin ilk sayısı 
Sekizinci dakika: Fikretin sürükle. 

diği yeni bir fener hücumu daha. Orta. 
ya gelen top, Ali Rızanın güzel bir ma
nevras ı ile Niyaziye geçti. Fenerlilerin 
orta muhacimi topu arkadaşına vermek
le beraber ankarah müdafileri yerinde tes· 
bit etmeye muvaffak oldu. Niyazi önü boş 
kaleye akıyor. Kalenin köşesini bulan 
sıkı bir şüt ve fenerbahçenin ilk sayısı. 

Fenerbahçeliler, bu golün gençler 
üzerinde bıraktığı tesir kaybolmadan, i. 
kinici bir sayı daha çıkarmak için ra
kib ka1eyi yeniden sardılar. Ankaralı
ların sağ müdafaası adeta yıpramrcası. 
na çalışıyor. Buna rağmen bugün saha
nın en iyi oyuncusu olan Fikret, her 
defasında topu geçirecek bir delik bu. 
labiliyor. 

Dakika 11: topla ilerliyen Esada, 

gençlerin müdafii Halid, tam ceza çiz· 
gisinin üstünde hatalı bir şarj yaptı. 

Hakem frikik veriyor. Esadın sıkı bir 
şütü golpostun üstüne çarparak geri 
geldi ve Kadri uzun bir vuruşla tehli
keyi uzaklaştırdı. 

Gençler canlanıyor 
Bu biribirini takib eden tehlikeler 

gençlerin gayretini kamçıladı. İhsan, 
Cevadın ilerde bulunmasından istifade 
ederek topu kaptı. Niyazi ile paslaşa
rak Yaşarı atlattılar. Top bu sefer fe
ner kalesi istikametinde tehlikeye doğ
ru gidiyor. Fakat, Reşad Salahaddine 
verilen pası tam zamanında keserek 
Aytana verdi ve uzun bir vuruş, Niya
zinin yeni bir Fener hücumunu tazele
mesine mukaddime oldu. 

Ankaralı gençler, kısa bir müddet i
çin hücum avantajını elde ettiler. Fakat 
münferid gayretler, karşılanndaki oyun· 
cuları pek iyi marke eden Fener defan. 
sını yenemezdi ve nitekim de yenemedi. 

Kaçırılan fırsatlar 
Dakika 15: Aytan Niyaziye bir pas 

verdi. Niyazi topu kafa ile ortaladı. A· 
li Rıza topu düşürmeden Naciye geçir
di. Dört metredensıkı bir şüt .• Fakat 
kontrolsuz vuruş fırsatı kaçırdı ve top 
kaleyi aşarak avuta gitti. 

Top gene Fenerbahçenin sol tarafın
da oynuyor. Fakat Ali Rıza, hiç umul
madık zamanlarda, Gençlerin müdafaası 
hep bu cenahta birikmişken, topu Niya
ziye geçiriyor ve çok mükemmel fırsat
lar hazırlıyor. Nitekim, 23 üncü dakika· 
da, gene böyle bir vaziyette, Ali Rızadan 
gelen şandel Niyazinin kafasını ve ora
dan kale direğini yalıyarak avuta gitti. 
FenerliJer hakim oyunlarını devam etti· 
riyorlar. Gençlerin müdafaası sert oyna
dığı için üstüste iki cezaya sebebiyet ver
di Fakat fenerliler istifade edemediler. 

Tehlikeli saniyeler 
Gençlerin bu çok enerjik oyununa 

karşılık fenerliler hemen hemen mev
simin en güzel oyunlarından birini çı· 
karıyorlar. 

Dakika 28: Gençler yeniden fener 
kalesine indiler. Top kornerde. Fakat 
fenerliler kurtardılar ve Ali Rızanın 
Fikrete verdiği pas topu yeni bir teh• 

like halinde gençlerin kalesine doğru 
sürükliyor. Fikret sıkı bir eşape ile 
Kadriyi atlattı ve topu ortaladı. Niya
zinin topa biraz geç kalması muhak· 
kak bir fener golünün kaçması netice-
si veriyor. 

Dakika 30- Yaşarın yaptığı bir fa
vul yüzünden Fenerbahçe kalesine bir 
frikik atılıyor. Hüsameddin tehlikeyi 
müşkülatla ve kornere atarak bertaraf 
edebildi. 

Oyun hızlanıyor 
Oyun gözle takip edilmekte müşkü· 

lat çekilecek bir süratle oynanıyor. Fik
retin yarattığı bir tehlikenin savuştu
rulmasını takip eden saniyelerde fener 
kalesi önünde gene Yaşarın sebebiyet 
verdiği ikinci bir frikik atıldığı görü
lüyor. Solaçığın attığı şilt Salahaddin
in kafa vuruşu ile fener kalesine doğ· 
ruldu. Fakat topun kale direğine çar· 

parak avuta gittiği görülüyor. 
Devrenin son dakikaları fenerlilerin 

tazyiki altında geçti. Gençlerin müda
faası azami gayretlerle çalışıyor. Ra
him cidden tehlikeli vaziyetler geçiri
yor. Üstüste atılan dört firikik kaleci
ye kendini göstermek fırsatını verdi. 
Rahim bu şütlerden ikisini tuttu, biri 
avuta gitti, biri de Ali Rızanın kafasın
dan kalenin üst köşesine vurarak geri 
döndü. 

Birinci devre bittiği zaman Fener
bahçe 1-0 üstün vaziyetini muhafaza e
diyordu. 

ikinci devre 
Fenerbahçeliler ikinci devrede rüz

gara karşı oynadılar. Fakat rüzgar ha
fif olduğu için sarı - Iacivertlilerin ilk 
devredeki hakimiyeti bu devrede de 
gösterememeleri için sebeb yok, 

Sahayı çerçeveliyen insan dalgası
nın heyecanlı kımıldanışları arasında 

hakemin başlama düdüğü işitildi. Fe
nerlilerin soldan bir akışları ve Fikre
tin 20 metreden bir şütü •• Kaleci topu 
bloke edemedi ve top beklenmiyen bir 
vaziyette ağlara takıldı. 

Bu gol fenerlileri yeniden gayrete 
sevketti. San lacivert takım. son mev. 
simde görülmiyen yüksek bir enerji ile 
oynıyor. Fikretle Niyazinin karşıların. 
daki müdafaayı yıpratan hücumları hep 
birer tehlike halinde gençlerin ka1esi 
önünde tekasüf ediyor. Beş dakikaya 
sıkışan kısa bir müddet içinde gençlerin 
kalesine üç şüt atıldı. 

Gençlerin golü 
Dakika: 6 Topu kalelerinin onun

den çıkaran gençle rsoldan bir iniş yap
tılar. Yaşarın bir ıskası ile birden bire 
tehlikeli bir mahiyet alan •bu hücum, Ni
yazinin enfes bir ıkafa vuruşu ile gole 
tahvil etti. Ve gençler 2.1 gibi ümidli 
bir vaziyete geçtiler. 

Onbeşinci dakikadan sonra fener. 
bahçeliler yine kati hakimiyetlerini 
kurmıya muvaffak oldular. Muavinleri. 
nin de iştirak ettiği fener hücumları çok 
tehlikeli oluyor. on ıyedinci dakikada 
Fikretin 25 metreden çektiği şilt gol. 
postun üst köşesini bularak avuta gitti, 

Fener; muhacimlerinin candan bir 

Gümrük ve inhisarlar bakaniyle Ankara bölgesi başkanı sporcularla bir arada 

Dünkü bisiklet yarışı 

Ankaralılar Kocaelini 
büyük farkla yendiler 
Ankara - Kocaeli bölgeleri dün dör

der kişilik bisiklet takrmlariyle senenin 
ilk bölge temasını yaptılar. Yanş, Ak
köprü - Çiftlik asfalt yolunda dört de
fa gidip gelme suretiyle 52 kilometrelik 
bir mesafede yapıldı. 

Yarış başlar başlamaz daha teknik o
lan Ankara takımı toplu bir halde, ra
kib kuvveti artmak üzere başa geçmiş, 
ve süratini azamiye çıkararak ilerlemeye 
başlamıştır. Buna mukabil Kocaeli takı
mı ayni taktiği tatbik ederek Ankara ta
kımını takib edeceği beklenirken, kaçan 
takımı tutmak için bu dört koşucu dağı
nık bir halde Ankara takımının peşine 

düşmüş ve dört kilometre sonra bu hal, 
daha fena bir vaziyet alarak her birinin 
arasındaki mesafe 50 şer ve yüzer met
reyi bulmuştur ki, bittabi bu vaziyet 
Ankara takımı lehine büyük bir fırsat 
teşkil etmiştir. Nitekim, Ankara takımı 
koşunun son yüz metresine kadar hep 
bir arada gelmiş ve son viteste Faruk 
birinci, İsmail ikinci, Yakub üçüncü, Nu
ri Kuş dördüncü ve bunlardan 11 daki
ka sonra Kocaeliden İbrahim beşinci 

gelmiştir. Kocaelinin diğer koşucuların
dan Vahdet, lastiği patladığından yarışı 

gayretler idame ettikleri hakimiyet 
Gençlerin müdafaasını cidden yoruyor. 

Fikret sakatlanıyor 
Tazyikin en şiddetli hissedildiği 25 

inci dakikada Fikret sakatlanarak saha
dan çıktı. On kişi oynayan sarı - taciverd
liler gene Gençlerin yan sahasından çık· 
mıyorlar. Fikret beş dakika sonra takı
mına yeniden iltihak etti. 

Devrenin son dakilarma doğru Genç
ler yeniden hızlandılar. Hatta kırkıncı 
dakikada az daha bir golle neticelenecek 
bir de fırsat yakaladılar. Fakat solaçık, 
kaleci ile karşı krşıya kaldığı halde ace
le yüzünden topu avuta attı. 

Ma~ bu suretle 2 - 1 fenerlilerin gali
biyetiyle bitti. 

Fenerbahçeliler galibiyeti hakkeden 

üstün bir oyun çıkardılar. Ali Rıza gibi 
enerjik bir oyuncunun hücum hattının 
ortasında yer alması bu hattın vazifesi
ni kolaylaştırıyordu. Müdafaa hem gay

retli hem de şuurlu oynadı. 
Ankaralılar bir gün evvelkine naza

ran daha güzel bir futbol oynadılar. 

İzmirdeki maç 
İzmir, 2 (A.A.) - Ankaragücü ikin

ci maçını Doğansporla yaptı. Sahada 
oldukça kalabalık vardı. Hakem İstan-

buldan gelmiş olan B. Sait Salahaddin 
idi. Ankaragücü kendi kadrosunda ta· 

dilat yaparak şu şekilde dizildi: 
Ateş, Enver - Ali Rıza, Bilal - Se

mih - Abdül, Hamdi • Şükrü - Yaşar • 

İsmail • Abdi. 

Buna muktbil Doğanspor takımı da 
şu kadro ile oyuna başJ.ryordu: 

Mahmut, Adnan • Keşfi, İsmail • 
Nurullah, İrfan, Sabri - Fuad • Hakkı· 
Mehmed. Nejad. 

Kurayı İzmirliler kazandılar. Bu se• 
beble oyuna Ankaragücü başladı. O
yun 10 dakika kadar mütevazin akınlar
la ve fakat Ankaragücünün az bir fai· 

kiyetiyle devam etti. tık tehlikeyi An· 
karagücü kalesi atlattı. 13 üncü daki
kada ileri bir fırlayış yapan Hakkı hü· 
tün müdafaayı atlatarak kaleci ile kar
şııa,tığı halde acelesinden fena bir vu-

terketmi~ ve Mitad ve Kadri de kırkıncı 
kilometrede düşerek yanş harici kallDI§
lardır. 

Takımlar şu suretle tesbit edilmiştiı 
Ankara: Faruk, Nuri Kuş, Yakub, la.

mail. 

Kocaeli kaptanının söyledikleri 
Kocaeli: Kadri, Mitad, İbrahim, Vatı. 

det. 

Kocaeli takımını getiren milli takım 
bisikletçilerinden Orhan Suda, spor mu
habirimizin yarış hakkındaki düşüncele. 
rinin ne olduğu sualine: 

- Biz kendimizi çok kuvvetli görü
yorduk ve yanşı da kazanacağımızda 

hiç şüphe etmiyorduk. Fakat netice ta
mamiyle aksine çıkmıştır. Ankara bisik
letçilerini kendimize nazaran çok daha 
teknik buldum. Aradaki farkın 11 daki-
ka olmasının sebebi kanaatimce şudur: 
Bizim çocuklar bozuk yollarda çalışryor
lar. Buna mukabil ankaralılar asfalt yol
larda çalışıyorlar. İşte bunun neticesidir 
ki ankaralılar bize nazaran daha munta· 
zam ve daha seri pedal çeviriyorlar. Fa. 
kat biz bunu düşündüğümüzden çok da
ha fazla bulduk.'' 

J 

ruşla topu kalecinin eline verdi. 

Doğanspor 10 dakika kadar galib 
bir vaziyette Ankara kalesine sıkı akın
lar yapıyordu. Nihayet 25 inci dakikada 
Nejadın golposta vurarak r;eri gelen bir 
şütünü isabetli bir vuruşla Fuad tamam
ladı ve İzmir lehine oyunun ilk golünü 
kaydetti. 

Ankaragücü bugün dünkü oyununa 
nazaran daha güzel aynıyordu. Bu su.. 
retle 33 üncü dakikaya kadar tazyikle. 
rine davam eden ankaralılar sağdan bir 
hücum esnasında Şükrünün kafa vuru.. 
şu ile beraberlik sayısını kaydettiler. 
Bir kaç dakika sonra da Ankara sağ içi 
İsmail Doğanspor beklerinin hatasından 
istifade ederek Ankaragücünün ikinci 
say:sını İzmir ağlarına taktı. Bu sayL 
dan gayrete gelen izmirliler mütemadi 
hücumlara başladılar. Devre bu ~azyik 
altında ve fakat 2-1 Ankagücünün lehL 
ne olarak bitti. 

l kinci d elJre 
İkinci devrede İzmirlilerin galip 

gelmek için tam bir enerji ile oyuna 
başladıkları görülüyordu. Bu gayretin 
neticesi daha ikinci dakikada kendisi
ni gösterdi ve İzmir takrmı Hakkının 
ayağıyle beraberlik golünü yaptı. Oyun 
on dakika kadar iki tarafın hızlı akın
lariyle geçtikten sonra Doğanspor ta
kımında yorgunluk alametleri belirmeğe 
başladı. Bilhassa orta muavin bozuk oy
nuyordu. Bundan istifade eden Ankara 
'Gücü 20 inci dakikada Yaşar vasıtasiyle 
üçüncü ve galibiyet golünü de elde etti. 

Ankara Gücü İzmir takımının bü
tün gayretlerini muavin hattında dur
durabiliyor ve açıklariyle İzmir kalesi
ne tehlikeli hücumlar yapabiliyordu. 
Doğanspor artık vahdetini kaybetmİf 

ıbir takım halinde idi. Gelişi güzel vu
ruşlar Ankara Gücüne bariz bir faiki
yet temin ettiriyordu. Ankara Gücü
nün bu faikiyeti oyunun sonuna kadar 

devam etti. 

Maç da bu suretle 3-2 Ankara Gücü· 
nün galibiyetiyle neticelendi. 

Hakem Said Salahaddin oyunu bü
yük bir bitaraflık ve dürüstlükle idare 

etmiştir. 



'======s===-=====----============-=====-==============-= ULUS 
-

Ankara Levazım Amirliği Satınalnıa Askeri J•ahrikalar Umum Müdürlüğü SatınaJma 
Komisvonu banlan ,__ Komisyonu tlinları ------------- ___________ __.. -------·· 

MÜTEA!iHİ~ NAM V.E HES~BINA 10 TON GÜMÜŞ KUMU 
lLAN' 

20o 1b:- I~dır garnizonu için 200 bin kilo, Surbahan garnizonu için 
z f ın kılo ve Kağızman için 100 bin kilo askeri evsafında kapalı 
ar la un alınacaktır. 

Tahmin edılen bedelı (800) lıra olan yukarda miktarı ve cinsi 
yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü satın alma 
komisyonunca 17-5-937 pazartesi günü 53at 14 de pazarlık ile ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Talip
lerin muvakkat teminat olan (60) lira ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona 

U 2 .- Iğdıra aid unun tahmin bedeli 34000 lira, ilk teminatı 2550 
t ra, ~hales 7 mayıs 937 cuma günü saat 10 da; Surbahana aid unun 
c~~mın .. b~?eli 34000 lira, ilk teminatı 2550 lira, .ihalesi 7 may~s 937 
de . a gunu ~aat.11 de; Kağızman garnizonuna aıd unun ~n be-
93~1 15500 lıra, ılk teminatı 1162 lira 50 kuruştur. fhalesı 7 mayıs 

cuma günü saat lS dir. 

müracaatları. (1068) • 1-1878 
KIRIKKALEDE YAPTIRILACAK KABLO 

KAN ALLARI İNŞASI. 
Keşif bedeli (10833) lira olan yukarda yazılı inşaat askeri fab

rikalar ~m~.m .. müdürlüğü satın alma .komisyonu~ca 1 ?-mayıs-937 
pazartesı gunu saat 15 .d; kapalı zarf ıle ihale edılecektır. Şartna • 
me (55) k~ruş mukabılınde komisyondan verilir. Taliplerin mu
vakkat te~ma.~ olan (812) lira (50) kuruşu havi teklif mektupla • 
rm~ ı:nezkur gunde saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve kendi
lerının de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3maddelerinde yazılı vesa
ikle muayyen gün ve saatte komisyona müracaatları. ( 1091) 

t 3 - İhalesi Karakösede satın alma komisyonu binasında olacak· 
•.r. Şartnameleri komisyondan alıp görülebilir. Talipler şartname· 
nın 4. üncü maddesi mucibince ve 2490 sayılı kanunun 32, 33, 34 cil 
ftladdeleri ahkamına tevfkan teklif mektuplarını ihale saatinden bi
rer saat evel komisyonumuza verilmiş bulunacaktır. (970) 1-1691 

İLAN 

7 
Te~irda~ kıta!arı için 125000 kilo ve ~alkaradaki kıtaat için 

TOOo_o kı~o sı~ı!' etı kapalı zarf usuliyle munakasaya konulmuştur. 
lı: ekırda.g etının beher kilosuna 24 kuruş muhamm~n. bedel mu~ak
' at temınatı 2250 liradır. Ve Malkaradaki kıtaat etının beher kılo • 
li~na 22 kur~ş ~uh~mmen bedel üzerinden muvakkat t~~.n~~ı ııss 
1 

adır. Tekırdag etınin ihalesi 10. Mayıs. 937 pazartesı gunu saat 
1 de Malkara kıtaat eti ihalesi aynı günde saat 16 dadır. Şartna· 

lrlelerini almak istiyenler her gün münakasaya iştirak edeceklerin 
teminat mektuplarını ihale zamanından bir saat evvel komisyona 

1-1893 

1 
Ankara Rt·lediyt> Heiıdiği ilanları -- İLAN 

1 - Yen.işehirde 106l ada 2 parselde İnkılap sokağında Kazım· 
paşa caddesınde 65 metre murabbaı arsa on beş gün müddetle açık 
arttırmaya konulmuştur. llıakbuz mukabilinde vermeleri. (988) 1-1717 

tLAN 

1 - Adanadaki tüm merkez kıtaat ve müessesat hayvanatmın 
•enel~k ihtiyacı için 384.000 kilo kuru ot alınacaktır. Tahmin edi. 
len fıat beher kilosu 4 kuruştur. Hepsinin bedeli lS.360 lira~ır. 

2 - Şartname tümen satın alma komisyonundan bedelsıs alı. 
nabilir. 

3 - Eksiltme 21 Mayıs 1937 cuma günü saat 10 da tümen 
satın alma komisyonu odasında yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Muvakkat teminat 1152 liradn·. (1038) 1-1801 

İLAN 

Tekirdağ kıtaları için 125000 kilo ve Malkaradaki kıtaat için 
70~ kilo sığır eti kapalı zarf usulü ile münakasaya konul~uşt~r. 
l'ekırdağ etinin beher kilosuna 24 kuruş muhammen bedel uzerın
den muvakkat teminatı 2250 liradır. Ve Malkaradaki kıtaat etinin 
be_her kilosuna 22 kuruş muhammen bedeli üzerinden muvakkat te
ınıı:ıatı 115S liradır. Tekirdağ etinin ihalesi 10. Mayıs. 937 pazar
tesı günü saat 11 dedir ve Malkara kıtaatı eti ihalesi aynı günü sa
at 16 dadır. Şartnamelerini almak istiyenler her gün ve münaka· 
•aya iştirak edeceklerin mektuplarını ihale zamanından bir saat 
eve} komisyona vermeleri. (1081) 1-1863 

İLAN 

1 
1 - Polatlı garnizon kıtaatı ihtiyacı için açık eksiltmeye konu

an 9000 kilo sığır etinin 26. nisan 937 pazartesi günü saat 16 da 
:Yapılan münakasasında verilen fiat pahalı görüldüğünden arttır-
ına ve eksiltme kanununun 43. üncü maddesi mucibince 8. mayıs. 
937 cumartesi günü saat 16 ya talik edilmittir. 

2 :- Taliplerin mezkur gün ve saatte 13S liralı~ Polatlı mal 
sandıgına yatırılmıs teminatı muvakkate makbuzlarıyle alay artır-
ına ve eksiltme ko~syonuna müracaa~larr.. .. .. 

3 - Şartnameyi görmek isteyen talıplenn her gun oğleden son-
ra komisyona müracaatları. (1082) J. 1-1917 

1 
Milli Müdafaa Vekaleti Satmalrııa ı 

Komisyonu 1Jinlı0'1 ______ _ ·------= tLAN . 
mu 1tu- 374 kalem elektrik malzemesi kapalı zarfla eksıltmeye kon

ş r. 
2 - Tah · d"l b d 1· 32 500 lira olup ilk teminat parası 

243 
. mın e ı en e e ı · _ 

7 lıra 50 kuruştur. . 
3 - İhalesi 21 mayıs 937 cuma günü saat 15 dedır. k bT d M 
4 - Şartnamesini almak istiyenler 165 kuruş mu .~ 1 ın t e • 

~: Satın alma komisyonundan alabilirler. (Muhabere 
1 

e şar ~ 
gonderilemez.) ·· .. d 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunu_!l ~· 3 uncu m~. • 
delerinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale gunu ;J1 g~ç ;~ 
saat eveline kadar teminat ve teklif mektuolarını :M. M. · sa ın a 
ına ko · . ) 1-1393 

mısyonuna vermelerı. (790 

BfLtT 
. 1 - Bir adet C. F. R. motoru ile 37 kalem malzemesi açık ek· 

•ıltmeye konmuştur. . 
2 - Tahmin edilen bedeli 2810 dolar olup ilk temınat parası 

210.70 dolar veya 263 lira 40 kuruştur. d" 
3 - İhalesi 10-mayıs-937 pazartesi günü saat 14 de ıri 3 üncü 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayıl~ kanu?,un · saatın

Oladdelerinde istenilen belgeleriyle birlikte ıhale gun ve 
da M .M. V. satın alma Ko. Rs. hazır bulunmaları. 

(1013) 1-1757 

BİLİT 
PİL . ·ı satın alınacaktır. 

: SOOO tane sahra pili açık eksıltıne ı e . 
liepainin tutan 5000 liradır. Evsaf ve ıartnamesi .par~sı.~ ko~ı~~°: 
n~muzdan verilecektir. İhalesi: 17-V-937 pazarte~ı gunu s;8 il i
~ırdedir. İlk temniatı: 375 liradır. Eksiltmeye gı~cek!er enn b~l
lı bulunanlar 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerınde ıst~:ı~ ko -
g~lerle birlikte eksiltme gün ve vaktında M. M. V.satrna 
misyonuna gelsinler. (lOSS) 1-1826 

BİLİ'f 
Al . . h vanı pazarlıkla 

tı tane bınek ve altı tane nakhye koşum .. 8 Y. 11 dedir 
Ütın alınacaktır. Pazarlığı 4 mayıs 1937 salı . gunu. s~:t M M.V: 
s ayvam olup da satmak istiyenler hayvanlarıyle hırlı ~c:_lS84 
atın alma komisyonuna baş vursunlar. (1085) 

tLAN 
ü b · k Satıf günü 4.5.937 
~ .. ~ş naklıye koşum hayvanı satılac;o. tı~. M M.V. Nak-

:~lr gunu saat ondadır. Hayvanları görmek ıstıye.nler ili. ün ve sa-
'J:'C komutanlığına müracaat ve satışa girecekle'rın be g 887 
atınde komisyona gelmeleri. (1088) -~-1 ----ı 

Kalorifer 
Malzemesi zv 

2 - Muhammen bedeli (195) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (14,62) liradır. 
4 ~ Şar:naı:ıesini görmek istıyenler hergün yazı işleri kalemi

ne ve ısteklılerın de 14 • mayıs - 937 cüma günü saat on buçukta 
Belediye Encümenine müracaatları. (1062) 1-1838 

İLAN 
1 - Su idaresi depoları elektrik tesisatı ıs gün müddetle açık 

eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Keşif bedeli (1336) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (100,20) liradır. 

. 4 - ~artn~me~ini görmek istiyenler her gün yazı işleri kale -
mıne ve ıstekhlerın de 14-mayıs-937 cuma günü aaat on buçukta be-
lediye encümenine müracaatları. ( 1061) 1-1837 

BİLİT 
1 - Ceb~ci Mezarlık bekçi kulübesinden çöp tarlasına kadar 

yapılacak adı kaldırım on beş gün müddetle açık eksiltmeye ko • 
nulmuştur. 

2 - Bedeli keşfi (1440) lirauır. 
3 - Muvakkat teminatı (108) liradır. 

.. 4 - ~artn.amesin~ ve ke.şif varakasını görmek istiyenler her 
gun yazı ışlerı kalem~ne ve '.~teklilerin de 14-mayıs-937 cuma günü 
saat on buçukta beledıye encumenine müracaatları. (1060) 

1-1836 
İLAN 

1 - Su idaresi müstahdemini için alınacak 72 takım elbise ve 
61 takım tulum on beş gü~ müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen be.deh (1565) liradır. 
3 - Muvakkat temınatı (113) liradır. 
4 - Şar~name v_e nümunelerini görmek istiyenler her gün yazı 

işleri kalemın~ ve ıst~~lilerin de 14-mayıs-937 cuma günü saat on 
buçukta Beledıye Encumenine müracaatları. (1059) 1-1835 

. İLAN 
l - İtfaıye memur, şoför ve efradı için 85 takım elbise ıs gün 

müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli (1450) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (108,75) liradır. 

• 4. - Şar~name v~ nü~un~sini görmek isti yenler her gün yazı 
ışlerı kalemıne ve ıstcklılerınde 14-mayıs-937 cuma günü s aat on 
buçukta Belediye Encümenine müracutJ.rı. (1063) 1-1839 

En bot "'"Y•-' •u.t.uu-. •• ınıd• 
bazı defeder. Mide, bağırsak, U. 
raeiğerden mütevellit rahanıılrk· 
ları önler. Hazmı kolaylaştırır. 

İn~iliz Kanzı..k eczanesi 

Kiralık Daire 
Beş oda, iki salon, bir bol 

Yenitchir Düzenli sokağı Zi
raat Bankası memurlar apaıtı· 
manian ar~ası No. 10. için: ı 
!ere müracaat. Telefon: 2676 

tSTANBULDA KİRALIK 
Taksimde, Talimhanede yaz 

için kiralık apartıman. 5 oda • 
banyo - Gaz - elektrik - tam 
möble. Müracaat: Melek sine • 
ması Şükrü. 1- 1921 

İdrar yolları hastalıkları 
mütehassısı 

DOKTOR 

Mecit Sayaa 
Muayenehanesini Çocuk 

Sarayı caddesinde Niyazi Ka· 
auk apartımanında 3 üncü da
ireye nakletmiştir. Hastaları· 
nr pazardan maada hergün 
saat on yediden yirmiye ka· 
dar kabul ve tedavi eder. 

Telefe.o: 1769 

{ 

• 
3. 5 - 1937 

Devleı DcmİrJolları \"e Liıuanfarı Ununn 
Müdürlü~ü Satmalma Komisyomı lluuları 

İLAN 
1 

Muhammen bedeli (44120) lira olan 3 muzaaf 10 bas" t k ı 
2 kruvzma? 11-6-~937 Cuma günü saat lS,30 da kapalı zar~ u:1:~1: 
Ankarada ıdarc bınasında satın al;.nacaktır. 

Bu ite ~irme~ }~tiye!'lerin (3309) liralık muvakkat teminat ile h 
nunun tayın ettıgı ~e~ıkaları, ;esıni gazetenin 7-5-1936 gün ve 3297 
No. Jı nushasında ıntışar etmış olan talimatname dairesı· d 1 

'k kl"fl · · n e a ın-mış vesı a ve te ı erını aynı gün saat 14 30 a kadar ko · 
Reisliğine vermeleri lazımdır. • mısyon 

Şartnameler 220 kuruşa Ankara ve Haydar Paşa veznelerinde 
satılmaktadır. (1017) 1-1780 

tLAN 
• Muhammen bedeli (13S66) lira olan 357 metre mik'abı muhtelif 

ebatta ç~~- kereste 13. 5. 1937 perşenbe günü saat 15,45 de ka alı 
zarf usul~ ıle .Anl:ar?'da idare binasında sat n alınacaktı r. p 

. Bu ışe gırmek ısteyenlerin ( 1017,45) liralık muvakkat temi 
~at ıle kanunun tayin ettiğı vesi l:aları, resmr gai etenin 7. s. 1936 

· .ve 3297 No. lu ~üshasında intişar etmiş olan talimatname dai. 
~esı~de alın~ı~ ~".esıka ve tekliflerini aynı gtin saat 14,45 e kadar 
omısyon reıslıgıne vermeleri 15zımdır. 

H Şartna:neler parasız olarak Ankara'da mşlzeme dairesinden 
dea~da.'Jaşa da _::resellüm ve Sevk Şefliğinden, ~skişehir ve İzmir~ 

e 1 are magazalarından dağı tılmaktadır. (1018) 1-1799 

İLAN 
SO b~uııammke.n bedeli (475129,70) Jira olup e•csUtmesi feshedilen 

ın ton rıble alman made k "' .... 17 at 15,30 da azarlık l n ~muru . -5-937 pazartesi günü sa-
Bu işe Jrmek . ~· Anfa~ada ıdare bın:ısmda satın alınacaktır. 

ile kanunun tayin 1\~:r:~ enı:ık (Z27S5,19) liralık muvakkat teminat 
3297 numaralı nüsh:sı~~a v~s:. aları, r~emi gazetenin 7-S-936 G. ve 
da alınmış vesikayı hamil:~ ~şar e~ış olan talimatname dairesin
rcisliğine müracaatları 1azımdı~.nı gun muayyen saatte komisyon 

Şa.~tnameler Anra~~da m.ı1zeme dairesinde ve 
tcsellum ve sevk şeflığınde görülebilir. (1071) Haydarpaşada 1-1879 

Hedro elektrik tesisatı 
inşaatı 

Niksar Belemyesinden: 
. . 1 - Nafıa vekaletince tasdikli hedro elektrik tesisatı 
ıçın yapılacak inşaat kısmı açık eksiltmeye verilmiştir. 

2 - İnşaat mufassal proje ve keşifname mucibince ya
pılacaktır. 

3 - Bedeli keşif (6555) liradır. 
4 - Ol baptaki proje fenni ve hususi şartnamesi ve 

evrakı sa~resi mucibince 20.5.937 perşembe günü saat 15 
de ~eledı.ye en.cümenince teklifler muvafık görüldüğü 
takdırde. ıhalesı y:ıpılmak üzere 31 gün müddetle bu iş 
açık eksıltıneye çıkarılmıştır. 

5 - İstekliler işbu inşaat için k~vanini mevzua daire
sin~e verilmesi ikti.z~ ede~ bilu~um evrak ve bu işe aid 
vesık~l~rını ve be?eh kesfın yuzde yedi buçuk dipozito 
akçesını veya temınat mektuplarını yazmış olmaları sart· 
tır. 

~ - İstekli~cre bedel muk~bilindc kireç, taş, kum. ki
~emıt ve ~hşabıye ~alzemelerı mahallinde en ehven şera
ıtle beledıyece temın edilecektir. 



3. s -1937 

PHILCO 
İnhisarlar Umum Müdürlüğünden : 

I - İdaremizin Çamaltı tuzlası!1da şartname ~~ ~?lo temasına 
uygun olmak üzere yeni bir elektnk santralı tesısı ışı kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

il - Bu tesisatın montajı da dahil olduğu halde muhammen be· 
deli sif İzmir 98000 liradrr. 

ili - Eksiltme l.vı.1937 tarihine rastlayan salı günü saat 15 de 
Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda ya
pılacaktır. 

iV - Muvakkat teminat 6150 liradır. 
V - Şartnameler 490 kuruş mukabilinde İnhisarlar levazım ve 

mübayaat şubesinden, Ankara ve İzmir Başmüdürlüklerinden alına
bilir. 

VI - İsteklilerin fenni şartnamede yazılı takatta bir gazojen 
tesisatı yapmış olduklarına dair resmi vesikalarını ve şartnameye 
uygun olmak üzere ihzar olunmuş fenni teklif projelerini tetkik e
dilmek üzere eksiltme gününden evci en az 14 gün eveline kadar in. 
hisarlar tuz fen şubesi müdürlüğüne vermeleri ve münakasaya gire· 
bilmek için dahi münakasadan azami 2 gün evetine kadar verilen 
tekliflerin muvafık bulunduğuna dair mezkur şubeden vesika alma
ları lazımdır. 

VII - Mühürlü teklif mektubunu ve aynca kanuni ve VI cı 
maddede yazılı diğer vesikalarını ve muvakkat teminat akçesini ih
tiva edecek olan kapalı zarflar en geç ihale günü tam saat 14 de ka· 
dar yukarıda adı geçen alım komisyonu reisliğine makbuz mukabi· 
tinde verilmiş olmalıdır. (1630) 1-1251 

Diyarhekir inhisarlar 
Başmüdürl~Oiinden: 

Muhtelif İnhisarlar mamulatile levazımatının Diyarbekir t&. 
tasyonundan ve ambarlarımızdan Bitlis, Siirt, Urfa, Mardin 
Diyarbekir ve millhakatına sevki ve oradan celbi 1 Haziran 937 ta
rihinden itibaren bir sene müddetle nakliyat kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konulmuştur. Tahmin edilen nakliye bedeli yirmibeŞ
bin liradır. Zarflar 20.Mayıs 937 pcrşenbe günü saat 16 ya kadar 
Diyarbekir İnhisarlar İdaresinde ~abul . ~dilecek.t.ir. Şartnam~si 
Diyarbekir, Gaziantep, Urfa, Mardın, Bıtlıs ve Sıırt İdareleıı~ 
dedir. Muvakkat teminatı 1875 liradır. (1054) 1-1820 

Nafia Vekal~tinden: 
Vekalet Sular Umum Müdürlüğü kadrosuna ikisi 120 ve birisi 

de 100 lira aylık ücretle iyi daktilografi bilen üç memur alınacak
tır. 

Şerait şunlardır: 
Almanca, ing-ilizce veya fransızca bilmek, 
Müsabaka imtihanı 7 mayıs 937 cuma günü saat 9.30 da Sular 

Umum Müdürlüğünde yapılacaktır. 
İsteklilerin dilekçe ve evrakı müsbitelcriyle birlikte 6 mayıs 

1937 akşamına kadar vekalete müracaatları ilan olunur. (1075) 1-1849 

Arık.ara Valiliğinden: 
937 senesi mali yılı taş, kum, kireç, tuğla ve saire rusumu ka

palı zarfla müzayedeye konulmuştur. 
İhale günü 20 Mayıs Perşembe günüdür. Taliplerin eski be

deli olan 17400 lira üzerinden % 7,5 tcminatlariyle mezkur gün 
saat 15 de Vilayet daimi encümenine müracaatları şartnamesini 
görmek isteyenlerin de hususi muhasebe tahakkuk ve tahsil mü
dürlü ;;:ine gelmeleri ilan olunur. (1049) 1-1817 

Ankara Valiliğinden: 
Bankalar caddesinde Kültür Bakanlığı binası merdiveninin bu

lunduğu yerde yeniden inşa edilen hususi iriareye aid iki mağaza 
bir sene müddetle icara verilmek üzere müzayedeye çıkarılmıştır. 

Senelik muhammen kira bedelleri beşer yüz liradır. Müzayede· 
ye çıkarılmıştır. 

lhalesi 20 mayıs 937 perşembe günü yapılacaktır. Müzayedeye 
iştir ;k edeceklerin mhuammen bedelin yüzde 7,5 nisbetinde temi
natlariyle tlJezkiır gün saat 15 de vilayet daimi encümenine, şart
namesini görmek istiyenlerin de hususi muhasebe tahakkuk ve tah-
sil müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. (1050) 1-1818 

Basvekalet ' . 
istatistik genel direk 

törlüğü eksiltme ve ihale 
komisyonundan: 

1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılan iş genel nüfuı 
sayımı neticelerini gösteren fransızca ve türkçe yazılı başlık ve 
ıütun tertibi kimilen yeknesak 20 cilt eserin baskısıdır. 

2 - Beheri 16 sahife üzerinden 140 forma tahmin olunan 20 
cilt eserin her birinden ikitcr bin adet basılacaktır. Forması 35 li
radan 4900 lira baskı bedeli tahmin olunmu,tur. 368 liralık mu· 
vakkat teminat verilmesi lazımdır. 

3 - Eksiltme 1937 haziranının 3. üncü perşembe günü saat 
14,30 da umum müdürlük binasında toplanacak komisyonda açı • 
lacaktır. Açılmadan &ir saat evvel zarfların komisyon reisliğine ve
rilmesi lazımdır. 

Bu baptaki şartname ve nümune komsiyon katipliğinden iste-
;ıebilir. (1083) 1-1918 

Bingöl Nafia Müdürlüğünden: 
3-5-937 pazarteıi günü saat 15 de Bingöl vilayeti Nafıa müdür

lüğü odasında 14800 on dört bin sekiz yüz lira bedeli keşifli Ça· 
bakçur - Bingöl yolunun 37 +ooo ili 40 tooo ıncı kilometreleri ara· 
sında 15000 on beş bin metre mikap tesviyei turabiye ameliyatı ka
palı zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. 

Kaya hafriyatı 114 kuruş, Küskülük kaya hafriyatı 63 kuruş 
ve toprak hafriyatı 39 kuruştur. 

Evrakı keşfiye, şartname mukavelename:;i ve buna müteferri 
bütün evrak Bingöl vilayeti Nafıa Müdürlüğünde görülebilir. 

Muvakkat teminat 1110 liradır. 
İstekliler resmi gazetenin 7-5-936 tarih ve 3297 sayısında yazılı 

talimatnameye göre Nafıa Vekaletinden alınmış müteahhitlik 
vesikalarını ihtiva etmek şartile 2490 sayılı artırma ve eksiltme 
kanununun 32 inci maddesindeki sarahat dairesinde tanzim ede
cekleri teklif mektuplarını 3-5-937 pazartesi günü saat 15 şe kadar 
komisyona vermeleri ilan olunur. (1041) 1-1790 

.. ı\nkara İnhisarlar 

Başmüdürlüğünden: 
• idaremizin Çamaltı Tuz Fabrikasında insan eli değmeden fen

nı usullerle hazırlanan sofra tuzlarımızın beher kiloluk poketi 13 
kuruş fiatla ve halka bir kolaylık olmak üzere Başmüdürlüğümüz 
Satı, ambarından perakende satılmaktadır. 

. İstiyenler, arzu ettikleri mikdarda satın alabilirler. Satıf aaat-
lerı 9 - 12. 13 - 15 dir. (1053) 1-1825 

uı.;u s ========-====================================================8====--· 

bizden aravın 
İMTİHANLAR YAKLAŞIYOR ! ! ! 

Ecnebt lisanlardan zayıfsanız 

derhal BERLİTZ MEKTEBİNE koşunuz 
Fransızca, İngilizce, almanca lisanları için husuııi ve umumi dersler 

Tecrübe dersi meccanendir. 
ANKARA: Saylavlar caddesi 1STANBUL: 373, İstiklal Cd. 

1-1922 

Ankara Valiliğinden: 
2901 sayılı kanun hükümlerine göre Ankara merkez kazasında 

çalışan ı. No. lu arazi tahrir komisyonu 3 mayıs 937 gününden iti
baren aşağıda yazılı bağ ve fiçtliklerde arazi tahririne başlanaca
ğından alakadarlara malUmat husuliyle bu mahallitta arazisi bu • 
lunanların tapu senetleriyle birlikte tahrir komisyonuna müracaat
ları ilan olunur. 

2 No. lu arazi tahrir komisyonu mayıs ayında tahrir: 
yapılacak bağ ve çiftlikler 

3 3mayıs 6 aptıpaşa çiftliği 
3 6 - 10 Karabiber çiftliği 
5 10 - 15 Yukarı Üveç yatağı 
6 15 - 21 Aşağı Üveç yatağı 
6 21 -- 27 Karadere bağları 
4 27 -- 1 Çal bağları. 

(1108) 1-1920 

Muğla Vilayetinden: 
Kapalı Zarf Usuliyle Eksiltme İlanı~ 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Muğla Vilayeti merkezinde yap
tırılacak 34695 lira 75 kuruş keşif, bedelli hususi idare binası ve 
46365 lira 87 kuruş keşif bedelli Halkevi binasıdır, 

Keşif bedeli ceman 81061 lira 58 kuruştur. 
2 - Bu işe ait evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık işleri genci şartnamesi. 
D - Fenni şartname. 
F - Silsilei fiat ve keşif hulasa cetveli. 
İstekliler bu evrakları 406 kuruş bedel mukabilinde Muğla 

Nafıa Müdürlüğünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 20-5-1937 perşembe günü saat on altıda Muğla vi

layeti daimi encümeninde kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 6079 lira 62 kuruş· 

luk muvakkat teminat vermesi ve Nafıa Vekaletinden alınmış mü
teahhitlik vesikası ibraz etmesi ve ayrıca 50000 liralık yapı işleri
ni başardığına dair vesika göstermesi lazımdır. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını 3 üncü maddede yazılı sa· 
atten bir saat evveline kadar encümen reisliğine makbuz verme
leri Hizımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (2322) 1-1792 

Kayseri Şarbaylığından: 
Kayıeride yaptırılması tekarrür eden mezbaha ve 
pastırma imalathaneleri planları &f&ğıdaki fartlar 
dahilinde müsabakaya konulmı ştur. 
1 - Kayserinin hususiyetinin başlıca noktaları: 
A - Senenin yalnız üç ayında yirmibin sığır kesilerek pastır

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

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

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

2 - Şartname ve şehrin hususiyeti nazarı itibara alınarak bir 
mezbaha planı yapılacak ve mezbaha civarında 1 inci maddenin 
(A) fıkrasında yazılı 20 bin sığırın pastırma yapılabilmesi için bir 
pastrma imalathanesi planı da aynca ilave edilecektir. Birinci de
recede haizi ehemiyet mezbahadır. Mezbaha ve imalathane planları 
ayrı ayrı yapılacak her ikisinin bedeli keşfi 200 bin lirayı geçmi
ycccktir. Müsabaka neticesinde birinci gelen plan sahibine yedi 
yüz lira, ikinciye iki yüz elli lira ve 3 üncüye yüz yirmi be9 füa 
mükafat verilecektir. 

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

4 - Gönderilecek planlar 1.6.937 aalı günü ıaat 14 de Beledi
yede teşekkül edecek heyette bulundurulacaktır. Mezk(lr gün aaat 
14 den ıonra gelecek planlar müsabakaya iştirak edemiyecektir. 

5 - Planların ve hesabatının mühendis veya mimar tarafından 
mezbaha yapı nizamnamesindeki esaslar göz önünde tutularak ya
pılması şarttır. Planın kabul tarihinden itibaren azami yirmi gün 
zarfında hcsabat ve keşfin ve bütün teferruatı belediyeye verilme
diği takdirde müsabakadaki mükafat ve plan üzerindeki müktesep 
hakkı kaybetmekle beraber 6 ıncı madde mucibince alacağı müka
fatı da iadeye mecburdur. 

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

Kiralık Kat 
Beş odalı traçalı muşambat. 

bahçeli nazarti güzel bir kat kira· 
lıktır. Müracaat telefon 1347 

1-1908 

YENi 
BU GECE 

Son Casuslar 

Halil Nacı Anafartalar Caddesi 
No: 111 Telefon. 1230 

Eczacı ve Tabip alınacak 
Askeri fabrikalar Umum 

Müdürlüğünden: 
Ankara civarında Kayaş, Küçük Yozgat ve Erzurumda kulla • 

nılmak üzere bir operatör ile iki tabib ve bir eczacı alınacaktır. 
İsteklilerin istida ve vesikalariyle Umum Müdürlüğe müracaat • 
lan. (1025) 1-1823 

M .. ik uz öiretmen Okulu 
Direktöelüğünden: 

Okulumuz talebelerinin elbiseleri 26-2-937 tarihinde ihale edil .. 
miş ise de müteahhit, teahhüdünü yapmamış olması dolayısiylo 
tekrar müteahhit nam ve hesabına 14-5-937 pazartesi günü saat 3 dt 
Okullar Sayışmanlığındaki komisyonda açık eksiltme ile münaka
sası yapılacaktır. 

Şartnameyi görmek istiyenler Müzik Okul Direktörlüğüne baf 
vurmaları. {1056) 1-1827 ··• 

Nafia Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankara civarında Çubuk barajmda 

mühendisler evi önünde yapılacak ilivei inşaat; (keşif bedeli 9735 
lira 77 kuruştur.) 

2 - Eksiltme 6-5-937 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 15 dt 
Nafıa Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü eksilme komisyonu oda· 
ınnda açık eksiltme usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler; proje ve şartnamelerle sair evrakı keşfiyeyi S114 
lar Umum Müdürlüğünde görebilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin, (730) lira (19) ku ... 
ruşluk muvakkat teminat vermesi ve resmi gazetenin 3297 sayılı 
nüshasında çıkan talimatnameye tevfikan müteahhitlik vesikası ib .. 
raz etmesi ve ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar 
su eksiltme komisyonu reisliğine vesikalariyle birlikte müracaat etıo 
mesi lazımdır. (990) 1-1718 

Pazar günleri çalışmak istiyen Bayanlara 
Yarış alanında 9 mayısta başhyacak at yarışları müşterek bahis 

satı!j kişelerinde çalışmak istiycn Bayanların 4.5.937 akşamına ka
dar stadyomda müdüriyete müracaatları ilan olunur. 1-1876 

Elektrik tesisatı i~şaatı 
Niksar Belediyesinden: 
1 - Nafıa vkaletince tasdikli Niksar hedro elektrikte

sisatı projesinde 1937 senesinde yapılacak kısımlar ol· 
baptaki projenin fenni ve hususi şartnamesi, evrakı vesai
resi ve münakasa şartnamesi mucibince 20.5.937 perşem
be günü saat 15 de Belediye encümenince teklifler muva
fık görüldüğü takdirde ihale yapılmak üzere 31 gün müd
detle açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltmeye konan işler şunlardır: 
A .. Cebri boru 
B - 72 beygirlik fransız türbini regülatörü ile birlikte 

montajı dahil. 
C - Bir adet üç safhalı 60 K.V.A. lrk alternatör 400/J 

231 voluk (irtibat nakilleriyle birlikte montaj dahil) 
D - Ana tevzi tablosu 3 levhadan mürekkep (montaj 

dahil) şebekeye bağlanarak işletilecektir. 
3 - Bedeil keşif (9300) liradır. 
4 - İstekliler işbu tesisat için ihale gününden evel ka

vanini mevzua dairesinde verilmesi iktiza eden bilUınum 
evrak ve vesikalariyle birlikte belediye encümenine vere
rek makbuz almaları ve bedeli keşfin yüzde yedi buçuk 
dipozito akçesini veya teminat mektuplarını yazmış ol
maları meşruttur. 

5 - İstekliler projeyi ve bu babdaki evrakı saireyi be
delsiz olarak Niksar belediyesinden veya İstanbulda Ban· 
kalar caddesinde Selanik bankasında dördüncü kat 67 in
ci numarada mühendis Bay Hasan Haletten alabilirler. 

6 - Taliplerin birkaç yerde muvaffakiyetle tesisat 
yapmış olmaları şarttır. 

Ankara Valiliğinden: 
Kızılcahamam kaza merkezinde hususi idareye ait iki adet kap

lıca 20-4-937 gününden itibaren yirmi gün müddetle müzayedeye 
çıkarılmıştır. . . . . . . . 

2 - İcar müddeti 937 hazıran bıdayetındcn ıtıbaren hır aenedır. 
3 - Sabık bedeli 2656 liradır. 
4 - Taliplerin sabık bedeli üzerinden % 7,5 teminatladyle Kr• 

zılcahamam kaymakamlığına şartnamesini görmek isti.yenlerin hu· 
sus1 idare tahakkuk ve tahsil müdürlüğü veya mahalh kaymakam-
lığına müracatları ilan olunur. (1107) 1-1919 

SiNEMALAR HALK 
BUGÜN BU GECE 

Sen mi Öldürdün ? 
Büro Teknik Baş rollerde: RENATE MÜLLER 

GEORGE ALEXENDRji: 
Canlandıranlar; 

Yol ve inşaata müteallik her 
nevi hesabat, proje, şartname 
tanzimi fenni malumat ve istişa
re kontrol ve işçilik teahhüdatı 
Telefon: 2006. Posta kutusu: 
Ankara • Yenişehir No: 17 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü Nasuhi 
BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

. 

Çonk enteresan bir mevzu taşıyan bu 
eser mükemmel bir salon avantür 

filmidir 
Bugün gündüz 

Matinelerde son defa gösterilecek olan 

SEVİŞMEK ARZUSU 
Marlcne Dietrich - Garrü Cooper 

Tarafından yaratılmış seyircilerinde 
çok derin intibalar bırakan harikulade 

eser 

İlaveten: MİKİ MAVS ve Başbakanı • 
mızın Belgrad seyahati intibaları 

Lewia Stone - Bruce Cabot 

Betty Grable - Jamea Gleaaon 

Seyircilerini sonsuz bir merak ve ali• 

ka ile aürükliyen aynı zamanda deli• 

tet ve heyecan saçan esrarlı bir 

aergüzettin acıklı hikayesi. 

İlaveten İki kısımlık eğlenceli çocuk! 
tiyatrosu 

Tenzilatlı halk matinesi 12,15 de 

Kız Kadın Olunca 


