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19 Mayıs 
Spor ve Gençlik 

bayranııdı 

------

ON SEKiZİNCİ YIL. No: 5666 
ADIMIZ, ANDIMIZDIR HER YERDE 5 KURUŞ 

Sınai mülkiyet haklan j Belediye meclisi toplandı l 
Günün ihtiyaçlarını karşıhvan 

çok mühim bir proje hazırlandı 
Ekonomi bakanlığı, bugün yuru..ı

muzda tatbik edilmekte olan sınai mü!. 
kiyet kanunlarının, büyük bir sürat ve 
muvaffakiyetle gelişmekte olan sanayi
leşme hareketine uygun bulunmadığını 
göz önüne alarak yeni bir sınai mül
kiyet kanun projesi hazrrlamıştır. Pro. 
jenin ihtiva ettiği esaslar şöyle hülasa 
olunabilir: 

Eski mevzuata göre: 
"Eski mevzuatımızda sınai mülki· 

yet haklan biribirinden ayrı olarak muh
telif kanun ve nizamnamelerle temin e· 
dilmekte idi. Mahiyet ve esasları itiba
riyle biribirlerine çok yakından bağlı bu. 
lunan sınai mülkiyet haklarınm böyle 
bir tefrika tabi tutulmaları, gerek tatbi
kat ve gerek hak ve vazifelerin sıyanet 
ve tanzimi bakrmmdan çok zararlı görül
müştür. Yeni kanun projesi sınai mül. 
kiyet haklarına mevzu olabilecek bütün 

(Sonu 6. ıncı sayfada ) 

Belediye meclisi dün saat 17.30 da 
B. Fevzi Kütükçünün reisliğinde top
lanarak belediye zabıtasr talimatnamesi· 
nin müzakeresine devam etmiştir. Dün 
görüşülüp kabul edilen fas llar arasın-. 
da furunlar, ekmekler, kasablar, sakat 
satanlar, tavuks;u dükkanları, balıkçı

lar, bakkal dükkanları, lol:antalar, pasta 

ve şekerleme yapanlar ve satanlar, çu
kulata ve bisküvi imalath2nclcri, süt 
ve sütlü grda maddeleri satanlar, turşu
cu dükkanları, kuru kahvı.;ci ve ç:ıycılar 
kahvehane, çayhcı.1e, gazoz ve birahane 
ler ile buz satı:an yerler vıırcırr. Top
lantıya pazarte:;• günü devam e Iilecek
tir. 

-----=-=====--------------~~--~---~--~-----~~-:-=-~~~~ Kapitülasyonlar Başbetl.e 

Kömür 
Falih Rılkı AT AY 

Belgrad, 28 nisan 

Kömür sergimizin açıldığrnr 
Yugoslavyada iken öğrendim. Kö
mürün bin faydasının yamndat ve 
belki başında, Türkiye ormil'nları
nın kurtuluşunu görenlerdenim. 

İstanbulun tahrib sahasmı bel· 
ki düşünmemişsinizdir. Şişliden 
çrkarak etrafa bakrnrz: dünyanın 
en güzel iklim ve suları ortasında • • • 1 
bu çölü nasıl vücuda getırmışız: 
Ankara merkez olduğundan berı, 
şimaldeki ormanlar kıyılarından 
tıraş edilmeğe başlandı; şimdiy.e 
:kadar yeni devlet merkezi kimbı
lir kaç ~rma·n-dağı, kendi etrafına 
b enzetti. 

Fakat Ana doluda bütün kasa· 
balar büyüyor; demiryolu nakli
yat işlerini kolaylaştırıyor: bunl~r 
her bakımdan müjde, yalnız hır 
bakımdan kara haberdir: hep or· 
man tahribinrn sahasını büyültü
yor! Aksaray dan sahile doğru bir 
yol açılmak üzere idi. Antalyalı 
bir dostum: 

- Yazık olacak ormanlarat de
di, şimdiye kadar yol olmadığı i
çin içine müteahhid ve köylü gire
ıniyordo. 

Yani bütün Anadolunun ba
yındırlığı yalnız ormanların aley
hine idi. lmdit yeşil olmayan va· 
tan, güzel olur mu? 

Vatanın tabiatini kömür ısıtı
mı kurtaracaktır. Ancak bu suret
le ormanları yalnız fell'ni işletme
lere bırakacağız; ancak hu suretle 
yeni ormanlama planlarını başa
rabileceğiz. 

Yıkayan ve temizli yen hamam
lar, ekmek pişiren furunlar, ısıtan 
ocaklar, bunlar artık bize vatanın 
tabiatini kemiren korkunç dev a 
ğızları karanlığı ile görünmiye
t:ek; havalar serinlediği vakit, 
yaprakları sararan ağaçları, aca
ba bir daha görebilecek miyiz? 
diye kaygılaınmıyacağız. 

B ütün bunlar edebiyat, diye
lim! Fakat m e deniyetin bir tezek 
d evri var mıdır? Orman tahrib o 
lunan h er yerde, köylüler bu d ev
re dönmektedirler. On sene evel 
Bolu taraflarında başınızı kaldır
dığınız vakit gök görmediğiniz 
ıormanların yerinde şimdi, müba
lağa ediyorum sanmayrnızt tezek 
ya,uğı kokuyor ve dıvarlar kerpiç-

mukavele namesi 
bugün imzalanıyor 

Montrö, 7 (A.A.) - Mukavelenaıne 

yarın imzalanacaktır. 

Montrö umumi anlaşması kapitülas
yonlarrn ilgasına dair bir mukavele ile 
on iki sene sürecek olan intikal devresi 
içinde muhtelit mahkemelerin adli tef
kilatr hakkında bir nizamnameyi ve 
devletlerle Mısır arasında mektub mü
badelesi veya Mısır hiıkümetinin beya
natı şeklinde birçok merbutu ihtiva et· 
mektedir. 

Bu merbutlar, Mısır hükümeti tara
fından görüşülmesi teahhüd edilen i
kamet andlaşmaları akdcdilinceye ka
dar, Mısırdaki yabancılann statülerini 
tanzime matuf prensipleri muhtevidir. 

Mukavele 

Bir patlama neticesinde Amerikada Lekhörst'de düşüp yanan "Hindenburg,. balcnu 

Birinci madde, kapitülasyonların ve 
bu esasa dayanan andlaşmaların kaldı

(Sonu 7. inci sayfada) 

Bir hava ~ciası ~~r~~~.~~~~~~~.-~~~.~~-~~-i~t~~~~l~~ 

"Hindenburg,, balonu GÜi;~ş-·:-·öif-;;;;n·;i~Ie 
A~e~!~~~!~~!~i~P,d!~~~! yeni etütler 
danL>'.::;s~;a g~l~n "H~nd;::t;~:;1:::;.v::~:'~ t:::·~n~=d~ Aydınlık anlatan sözler 
Lekhörst hava mey a~ın .ad yere düşerek yanmıştır. Balont 21 inci Ahmet c.;eı;at EMRE 

b · patlama netıcesın e d 
mayan ır . . b •tirmek üzere bulunuyor u. 
Amerika seferını 1 Balon, havanın biraz açılmasını bek 

du•. ru\.. Ü liyerek bir saatten fazla Lckhörst tay
yare meydanının ü:erinde u.çmuştur. J(amutayııı 

toplanbsı 
Kamutay dün Hilmi Uran'ın başkan. 

lığında yaptığı toplantıda, inhisarl~r u
" d" lu"g"u" 1936 mali yılı budcemum mu ur 

k .. k le yapılmasrsinde 80 bin liralı muna a 
ru ve Türkiye ile Sovyet Rusya sosya· 
Jist cumhuriyetleri birliği arasında ak-

d 'k' id kanun 
dedilen anlaşmanın tas ı ı~e ~ . 

rojesi konuşulup kabul edılmıştır. 
p Kamutay pazartesiye toplanacaktır. 

ten örülüyor! k 
Ankarada elektrik ve te~e ~e-

zadı arasında bir kilometrelık bılk 
m esafe yoktur. Bu tezadı anca 

kömür kaldırabilir. 
K.. .. Anadolunun her husus-omur . . ... 

ta medeniyetçisit terbıyecısı, yuz 

ağartıcısrdır · 

Bu azı dün çıkan Enternasyonal 
Y . . t · den alınmrstır. kömür sergısı gaze esın . 

Baş aşağı oldugu halde ınmeye ha
zırlanırken kıç tarafından müthiş alev
ler fışkırmağa başlamış ve muazzam 
balon bir kaç saniye içinde bir alev küt
lesi haline gelerek ~ere düşmüştür. 

Faciayı görenlerın söylediklerine 
göre balon, pek az bir yükseklikte bu
lunuyordu. Fetakctten bir kaç saniye 
önce yolcuların kendilerini salladıkları 

görülüyordu. 

ilk yardın 

Palamar kordonlarını tutanların sür
atle işe karrşmaları sayesinde yaralılar
la bazı cesedler ateşin içınden çekilip 
ıkarılmıştır. Bu kordonları tutanlar, 

ç ]' ı l A d'' infilak vukua ge ır ge mez te aşa uşe-

rek kordonları bırakıp koşaraktan kaç
mağa başlamışlar ise de biraz sonra so
ğuk kanlılıklarını elde ederek hemen 
balonun düştüğü noktaya gelmişler ve 

(Sonu 7. inci sayfada) 

iV 
Tekarrür unsuru ile olan bu temin 

ba~ vokali düşmüş (aferetik) tipi hin -
döropeen dillerde de aym anlamlı söz • 
ler vermiştir; 

Slavca yar "ilkbahar, yaz; aydınlık 
mevsimit', eski almanca yar "yıl: ilkba
harda yenilenen çağ'', Iatince ver "ilk
bahar", germence var (eski islanda) 
''ilkbahar" başlıca mi.imcssilleridir. Er
menice garun ''ilkbahar" türkçe yarrn 
fecir zamanı, sabah ağarırken" ile tam 
bir mutabakat arzeder. 

Bu iki söziin de etimolojik şemala-

rı: 

Yarın (türkçe): 
(1) (2) ,+) 

V. ğ den (a) y + ar + ın (ığ) 
'Garun (crmenice): 

.. - (a) g 1- ., + un (uğ) 
Semantik kıymetleri: 
(1) Aydınlık ana mefhumunu, (2) 

prensipal kök temsil etmiş; (3) tekar
rür unsuru da muayyen suretlerle te -
cellisini ifade etmiştir; dördüncü -ın 

-un unsuru çağ • zaman anlamiyle sözü 

l 
tamamlar. 

Güneş - Dil prensipleri, görüldüğü 
gibi, her iki aile dillerinin türümünde 
ayniyle hfikim olmuştur • 

.... * 
Saha unsuru ile hindöropeen aves 

temi "parıldamak,. anlamiyle kaydedil
mektedir (Alois Walde I. sah. 26). 

Bu tem aııs·, aes- ve.'>-. us- uş şekil. 

)erini alır. Başlıca miimcssilleri şun -
lardır: 

Sanskritçe uşah "sabah ışığı, fecir" 
Grekçe (eoliyen) avôs (homerik) 

eğôs = "fecir"; 

( Sonu 4. üncü sayf;ıda ) 

........ --= .... _ ........................ -.. --.. ·-·-·· 
Bugü 

1 
sayfadır ._ .. = arı.-sa......, _u•-. ., 
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Günün icinden: 

Halid Ziya 
Bundan tam yetmiş sene önce, 1867 de lstanbulda Zeyrek yo

kuşunda bir konakta doğan ve daha iki ya1ında iken ailesiyle birlik
te İzmire giden bir çocuk .. 

İzmir vilayet gazetesinde ''Uyku nedir?,, başlığı altında çıkan ilk 
yazı •.. 

lstanbuldaki (Hazinei evrak) da pek genç bir imza: Mekitarit 
mektebi şakirdamndan Halid Ziya ... 

İzmirde birkaç arkadaşı ile tesis ettiği Hizmet gazetesinde tefrika 
edilen (Sefile) adlı romanının müsveddelerini, sansürün "ahlaka 
mugayir,, bulması üzerine sinirlenerek param parça eden genç.. 

Gene Hizmet gazetesinde başlayan ve türk edebiyat tarihinde par
lak bir devir aç.an edebi bir hayat .•• 

İşte evelki gün 1stanbuldaki Eminönü halkevinde toplananlar, bu 
parlak edebi hayatın elli beşinci yılını kutladılar. 

Eski Mekitarit mektebi şakirdinin elini öpen şakirdleri onu bembe
yaz saçlı buldular; almnmçizgileri nde elli beş yıllık bir edebi haya
tın muvaffakiyetlerle dolu destanı okunuyordu. 

Tören dağrldıktan sonra omm Y eşilköydeki köşküne gene yaz 
mak, gene güzel yazmak heyecanı ve muvaffak olmak emniyeti ile 
dönmüş olduğuna şüphe etmeyiniz. 

• 
rzıncanın 

kalkınma 
programı 

Erzincan vılayetinin 1937 biidcesi ve 
beş yıllık kalkınma programı İç Bakan
lıga gelmiştir. Büdce 136.609.39 lirası 

alelade 195.210 lirası fevkalade olmak 
üzere 331.819.39 1iradır. Alelade büd -
cenin 32.535.14 lirası hususi idarelere 
6.662.21 lirası bayındırlık işlerine 

61.702.26 lirası kültür işlerine, 3322 li
rası ziraat ve baytar işlerine, 12.236.70 
lirası sağlık ve hayır işlerine, 20.133.08 
lirası da türlü işlere ayrılmıştır. Beş 

yıllık kalkınma programı şudur: 

Bayındırlık İ§leri 
Beş yıl içinde yollar için türlü alat 

ve edevat alınacak, bütün yollar tamir 
olunacak, Erznican - Kelkit - Gümüşa

ne, Kemah - Refahiye, Kuruçay - İliç, 

Gıimüşane - Erzincan, Erzincan - Refa
hiye- Siv s, Kemah - Tunceli yollarının 
b ş an toprak tcsviyesı yapılacak, son
ra bu yollar sıra ı ile şose haline geti -
rilecektir. 

Kültür i§leri 
Vilayet merkezinde iki Kemah ve 

Refahiye'de ve tesbit edilecek 3 köyde 
bırer mektcb yapılacak, köy mekteblerı 
tamir ve mekteblerin beş seneye çıka . 
rılmasına çalışılacak, mektep yapını§ 

köylere muallim verilecek ve mektebi 
o1nııyan nahiyelere de mekteb binası 

yaptırılacaktır. 

Sağlık i§leri 
Vilayet hastanesi ıslah ve tevsi olu

nacak, yatak sayısı fazlalııştırılacak, 

bilhassa firengi ile gen:ş mikyasta mü

cadele yapılacaktır. 

Ziraat işleri 
Ziraat hımaye olunacak fasulya ye

tiştirilmesi teşvik olunacak, kayısı ye • 
tiştirilmesinin fenni surette yapılması 
temin olunacak, arıcılığın tamimine 
çalışılacak, halka dağıtılmak üzere buğ
day, arpa tohumları getirtilecektir. 

Baytar İ§leri 
Halka tevzi olunmak üzere damız -

lık boğa. koç, teke, at, aygır mübayaa 
olunacak, hayvan sergileri açılacak ve 
at koşuları tertib olunacaktır. 

Çağrı 
Bugün Büdçe Encümeni saat on 

beşte toplanacaktır. 

: ················································: 
~ HAVA ~ 
···-·······························-..... ······· 
Hava dün yağışlı geçti 

Dün şehrimizde h.ava kapalı ve ya
ğışlı geçmiştir. Evvelki gece saat 2 de 
başlıyan yağmur gittikçe şiddetini art
tırarak saat 9.20 ye kadar devam etmi~ 
tir. Bir aralık hava açılır gibi olmuş
sada öğleden sonra tekrar kapanmıştır. 
Isı 20 dereceye kadar ıyükselebil

miştir. Meteoroloji işleri genel direk
törlüğünden verilen malıimata göre dün 
yurdun her tarafında hava kapalı ve ya
ğışlı geçmiştir. En çok yağış Alaşehir
de olmuş ve karametreye 27 kilogram 
su bırakmıştır. Dün en düşük ısı sıfırın 
üstünde Erzurumda 4, en yüksek ısı 

da Diyarbekirde 26 derece olarak kay

dedılmiştir. 

Nurettin ART AM 

Memurlar 
kooperatifi 

hisse senetleri 
Son iki yıl içindeki verimli çalış

malariyle hem şehir ihtiyacını karşıla
mak bakımından Ankaraya ve iyi idare 
yoluyla da ortaklarına daha çok fayda
lı olan Ankara memurlar kooperatifi, 
bu yıl hissedarlarına istihlakleri nis
betinde yüzde sekiz ve hisseleri nisbe
tinde de yüzde on kazanç vermiştir. 

Kooperatif, ortaklarındaki muvak
kat makbuz ve cüzdanları yeniden ne
fis bir şekilde bastırdığı hisse senetle
riyle değiştirrneğe ve bu senetlerde 
bir numaralı kopun karşılığında 1936 
yılı karlarını dağıtmağa başlamıştır. 

Kooperatif, bu yıl için daha geniş bir 
programla çalışmakta ve yalnız An
kara için değil mühim istihlak mad
deleri üzerinde bütün memlekete fay
dalı olmaktadır. 

,---·-·-·-:-·-·-·-·-·-·-·-·-i 
! Hukuk ilmini Yayma ! 
• • i Kurumunun i 
i Tertib ettiği seri konferansların i 
i Yirmincisini i 
i Ankara Hukuk Fakültesi Dekanı i 
! B. Baha Kantar ! 
! 8-5-1937 cumartesi günü saat 15 de ! 
! ANKARA HALKEVİDEE ! 
t vere~ektir. t . . 
! Mevzu: ! 
! Ceza hukukunda yeni tamayüller ! 
t-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-' 

Yankesecilere dikkat ediniz. 

Mayısın 12 inci günü yapıJaack olan 
kıra\ Jorjun taçgiyme töı·eninde bulunmak 
üzere Londraya dünyanın her tarafın
dan binlerce insan ve bun!ar arasında da 
bir çok zengin gitmektedir. Bu münase
betle emniyet teşkilatı genişletilmiş ve 
her tarafa yankesicilerden korunmayı 

tavsiye eden levhalar yapıştırılmıştır: 

"Kadın ve erkek yankesicilerden koru
nunuz!'' 

Bu tavsiye yerindedir. Zira Londra
ya gidenlerden, mesela bir mihrace, di
ğer mücevherlerinden başka, türk para. 
ıı ile iki milyon lira değerinde olan bir 

tek pırlanta tat da götürmektedir. 

Pari• •ergiaine dair haberler 

Yakında açılacak olan Paris sergisi 
hakkında bir takım istatistikler intiıar 
etmektedir. Mesela serginin basın servi-

si her biri onar bin nüshalık üç yüz ta
ne risale çıkarmııtır. Bunların baskı sa.. 
yısı 3.000.000 ediyor, demektir. 

Bu risaleler uç uca konacak olsa 900 ki
lometrelik bir hat husu!e gelmiş olur. 

Gene bunlar uç uca değil, bu sefer de 

üst üste yerleştirilirse 300 metre yüksek

liğinde bir kule kurulmuş olur; yan yana 

ve bir satıh teşkil edecek surette sıra. 
)andığı takdirde 200.000 metre murab
baı geniıliğinde bir yeri kaplayabilir. 

Bu risaleleri acaba daha ne ,ekiller
de dizmeli ki bir takım rakamlar daha 
bahiakonusu olabilsin? 

ULUS =====z=====-============== 8- 5 - 1937 

Finans Bakanı 
İsf anbula gitti 

Finans bakanı B. Fuad Ağrah dün 
akşam lstanbula hareket etmiştir. B. 
bakan hafta tatilini İstanbulda geçire
rek pazartesi günü şehrimize dönecek
tir. 

19 Mayıs bayramı çok 
parlak kutlanacak 
İstanbul, 7 (Telefonla) - 19 mayıs 

bayramının kutlama programı hazır

lanmıştır. Programa göre bayram, ls
tanbulda çok parlak bir surette kutla
nacaktır. 

Bütün mektebler o gün Taksim mey
danında topfanacaklar ve törenle Cum
huriyet anıtına çelenk koyacaklardır. 

Bundan sonra Taksim stadyomunda ge
yİd resmi başlayacak ve idman hareket
leri yapılacaktır. Gece şehir donana
cak, fener alayları tertib edilecektir. 

Gündüz ve gece halkevlerinde top· 
lantılar yapılarak, 19 mayıs bayramı· 

nın mana ve şümulü üzerinde sözler 
söylenecektir. 

Halkevinde konferans 
10 mayıs salı akşamı saat 21 de An

kara halkevinde Bolu mebusu Bay Ce
vad t~:.ıb.ıs Gürer tarafından bir konfe
rans verilecektir. 

Konferansın mevzuu: 
"Bundan 18 sene evvel, 19 mayısa 

takaddüm eden günlerde Atatürk ve 
19 mayıs günü Ataürk'tür,, 

Bu değerli konferansın büyük bir 
alaka uyandıracağına şüphe yoktur. 

ULUS'un Tercüme 
Kitabları 

Seri halindeki satışlarda aşağıdaki 

fiatlardan dertte bir indirilecektir. 
Büyük sayfa Kuruş 

Amerikada bir 42 25 
konferans 

Bernar Şov 
İns nlığm Hali 302 75 

Andrc Malro 
Cihan Şampiyonları 162 60 

Po/ Moran 
Orta sayfa 

Evlilik ve Ötesi 340 75 
fak Şardon 

Kırmızı Zambak 372 75 
Anatol Frans 

Levis ve İren 139 30 
Pıol Moran 

San Mişele'nin Kitabı 408 100 
Akse/ Munte 

Seri ki tablar Basımevi gişelerimizdedir. 

Dünyanın en ihtiyar çilti 

Macaristanın Gönyöş köyünde, dün. 
yanın en ihtiyar çiftlerinden biri iki 
gün içinde ölüp gitmiştir. Bu çiftin er
keği 106 yaşında idi. Bir zaturreeye ya
kalanmıf ve ölmüştür. 100 yaşındaki ka. 
nsı Mari de kocasmn ölümünden o ka
dar müteessir olmuştur ki ertesi günü 
gözlerini hayata yummuştar. 

Bu çift bir çok evlad, torun ve hat
ta torun torunu bıraktığı için, haklarında 
"doğdular, ya,adlar, öldüler'' deyip sus. 
mağa kimin gönlü razı olur? 

Hindli hokkabazın midesi 

Şunu bunu yutar görünerek bunları 
ortadan yok eden hokkabazlar, anlatılı
yor ki, bu öte beriyi - belki açık gözler 
karşısında • bazı zamanlar hakikaten 
yutmağa mecbur oluyorlar. 

Bombaylı böyle bir hokkabaz, geçen
lerde, dayanılmaz mide ağrılarına tutu). 
mut ve nihayet cerrahi bir ameliye ge
çirmesine lüzum ba11l oJmu,tur. Mide. 
sinden ne çıksa beğenirsiniz? 

- On sekiz tane çakı ile bir çok da 
çakı parçalan 1 

Harb dulu muharrirler 

Pariıte açılan kitab sergisinde bir kı
sım vardır ki burada teşhir edilen eser
lerin müellifleri, kocalan büyük harbte 
ölmüş olan kadınlardır. 

Bu kadınların teşkil ettiği cemiyetin 
wnumi katibi neşrettiği bir beyanname. 
de kocaları, babalan veya kardeşleri bü
yük harbte ölmüş bütün kadınları ser· 

Demiryolları memurları 

Yüksek maaş alma 
imkilnları veriliyor. 
Devlet demiryolları ve limanları işletme genel direktörlüğü memur 

ve müstahdemlerinin ücretlerine dair olan 2847 sayılı kanunun bazı 
maddelerini değiştiren proje Kamulaya verilmiş ve ruznameye alın
mıştır. Proje, devlet demiryolları ve limanları memurlarına yenidEn 
birçok haklar sağlamaktadır. Hükumet, projenin niçin hazırlandığını 
mucib sebebler mazbatasında §Öylece izah etmektedir: 

''Türkiye Cümhuriyeti hüku- başlamakta 244 lirada nihayet bulmakta-
metinin; milli ve iktısadi kalkın- dır. B. serisi 208 den ısı re, C serisi 
mayı temin maksadile disiplinli ve 130 dan 61 re, D serisi 57 den 24 de ka-
prensipli çalışmasınrn ve bu gaye- dardır. Bunlar, bu seriler içinde asgari 
yi elde etmeye matuf bilcümle olan mikdarlardır. 
tedbirleri almış ve almakta bulun- 2847 numaralı kanunun ikinci mad· 
mut olmasının verimli ve feyizli desini değiştiren madde de şudur: 
bir eseri olarak yurdumuzun zirai, · "- Devlet demiryolları atölyelerinde 
ticari, ve iktısadi hayatta şükran- saat hesabiyle daimi olarak çahşt rı· 
la görülen ve mütemadiyen artan lanlara verilecek aylıklar.o en aşağı 
bir inkişaf baş göstermiştir ve bu 9 derecede olmak ve bir senelik çırak-
inkişaf ın tabii bir neticesi olarak lara mahsus bulunmak üzere 21 ; en yu-
da memleketin umumi münakalat karısı da birinci sınıf usta olmak üzere 
işlerinde büyük ve semereli faali- 125 lira aylık verilecektir. Gerek fev-
yetler belirmiştir. kalade hallerde ve gerekse yolun daimi 

Ezcümle yeni, yeni hatların da bakımı için mevcud münhal kadro 
katılmasile mütemadiyen büyü- lar karşılık gösterilmek suretiyle ve-
yen ve hu itibarla da hususi bir kaletin vereceği talimat dairesinde da-
ehemiyet kesbeden devlet demir- ha aşağı ücretle muvakkat olarak memuı 
yolları şebekesi üzerinde trafik kullanılabilecektir. 
gün geçtikçe artmış ve inkişaf et
mittir. 

Bu vaziyet doğrudan doğruya mem. 

leketin ticari ve iktisadi hayatiyle ala- . 
kadar olduğundandır ki, umumi ihtiyaç
ların vaktinde karşılanabilmesi ıçın 

mali, idari, ve fenni bakımlardan her 
türlü tedbirlerin alınmasr, lüzumlu ve 
faideli görülen islahat ve tadilatın vak
tinde yapılması günlük iş olarak zaru
ri bir hale gelmiştir. 

Hiç şüphe yoktur ki, bu vaziyetin 
devamı günden güne büyüyen ve kendi
sinden en verimli işler beklenen ve o 
nisbette de ağır mesuliyetler taşıyan 

devlet demiryolları idaresinin mühim 
ve mütenevvi hizmet ve vazifelerinden 
bir çoğunun orta ve ilk tahsilli ellerde 
kalmasını mucib olacaktır. İşte bu se
bebledir ki, muktazi tedbirlerin zamanın 
da alınmış olması için 2847 sayılı kanu
nun bazı hükümlerinin tadiline kati 
lüzum ve zaruret görülmüştür.,, 

Yeni hükümler; 
Projenin ilk maddesine göre devlet 

dimiryolları ve limanları işlebne genel 
direktörlüğü daimi ve müseccel memur 
ve müstahdemlerinin seri ve derecelerile 
aylıkları ve bunlardan gündelikle ça
lışanların aıylık tutarları dört seriye ay
tılmıştır: A serisi en ~ağı 601 liradan 

Hatırlıyor muwnuz? 

1 - Japonyada 200 bin kİfİ
nin ölümiyle neticelenen büyük 
zelzele ne :z;nman oldu ? 

2 - Roma imparatorluğu ne 
zaman battı ? 

3 - Turuva şehri ne zaman 
kuruldu ? 

4 - Büyük harbın mütarekesi 
ne zaman yapıldı ? 

5 - Lindberg yalnız; baıına 

Amerikadan tayyare ile Avrupa· 
ya ne .zaman geçti ? 

Dünkü suallerin cevabları 

S - İngiliz donanması, İspan

yol armadasını ne zaman yendi ? 
C - 1588 de. .,. 

S - Amerikada ilk postanın 

kuruluş tarihi nedir ? 

c - 1691. 

S - Amerikan istiklali hanği 

tarihe rastlar ? 

C - 1775 şe. 
S - Almanyada yahudilere me

deni haklar ne zaman verilmiştir ? 
C - 1815 de. 
S - Lafayet'in Amerikayı zi

yaret tarihi nedir 
c - 1824. 

ginin bu kmruru ziyarete davet ettiğini 

ilan etmektedir. 
Kadınlar arasında yeni bir tesanüd 

vesilesi mi? 

ilk girecek memurlar 
Devlet demiryollarma ilk girmek is. 

tiyenlerin menşelerine ve tahsil sınıfla
rına göre aşağıdaki dereceler verilebile

cektir: 
Orta mekteb mezunu olanlar 16 ın. 

cı dereceye (en aşağı 61, en çok 76 li

ra). 
Lise veya muadili mekteblerden ve

ya orta tahsille ayni zamanda meslek 
tahsilini veren en az beş yıllık meslek 
mekteblerinden mezun olanlar 14 üncü 
dereceye (74 - 89 lira). Teknik okulu 
ve muadillerinden mezun olanlar on i
kinci dereceye (97 • 112 lira). Tahsil 
müddeti beş seneye kadar olan yüksek 
mckteb mezunları on birinci dereceye 
(yani 113 • 129 lira). Tahsil müddeti üç 
seneden az olan yüksek mekteb mezun
larının ilk terfi müddeti bir sene uzatı. 
lacaktır. Üç seneden fazla olanların ilk 
terfi müddetleri ise iıç seneden fazla o· 
lan tahsil müddetlerinin yarısı kadar 

lasaltdacaktır. 

Altı senelik veya daha ziyade yiık

sek mekteb mezunları onuncu dereceye 
(130 - 150) lira.) Yüksek tahsilden son
ra yabancı memleketlerde muayyen bir 
meslek için ihtısas tahsili yapanlar do
kuzuncu dereceye (151 - 179 lira). Bu 
dereceden aşağıya alınacak olanlardan 
yabancı bir dil bildiği imtihanla belli 
olanlar bir derece daha yükseğine alına· 
bilecekleri gibi lise ve orta mekteb me. 
zunlarından en az bir sene munzam bir 
tahsil devresi geçirenler de alınabilecek· 
teri derecenin bir derece yükseğine gi

rebileceklerdir. 
İlk defa tayin olunacak memur ve 

müstahdemlere alınacakları derecenin 
ve bir kac kısma ayrılan dereceler de 
her kısmı~ en az aylığı verilecektir. 

Terfi eden her memur ve müstahde. 
min yeni aylığı şu esaslara göre tayin 

edilecektir: 
Tescilli hizmeti on seneyi geçmiyen

lere terfi ettiği derecenin en azı verile

cektir. 
Hizmeti on seneyi geçmiyenlere ter

fi ettiği derecenin en az mikdan ile on 
seneden fazla olan her tam hizmet sene
si için o derecenin bir senelik kıdem 
zammının mecmuu verilecektir. Yirmi 
seneden fazla hizmet seneleri hesaba ka. 

tılmıyacaktır. 

Yukanki dereceye terfi için bulundu
ğu derecede en az üç sene hizmet şart· 
tır. Yüksek mekteb mezunları için bu 
müddet iki senedir. Stajyer memurlar, 
bu hükümden müstesna tutulmaktadır. 
Müddetini doldurmadan yukarı derece. 
ye veya birden fazla yukarı derecelere 
terfi edenlere eski ve sırasiyle aradaki 
derece aylıkları birer terfi müddetince 
almadan geçtikleri derece aylıkları ve 

rilmez. 

Beşinci Umumi 
Müfettişlik 

İç bakanlık beşinci umumi müfetti§
lik kurulmasına dair olan kanun proje· 
sini Başbakanlığa vermiştir. 
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ru IJJJtliJ.Utifj 1 Barselon anarşis~~eri .. hükünı_eti tehdid ediyorlar 

K atalonya hukumetı reisi, Fransız 
harp gemilerinden yardım istedi 

Belçika ve Milletler 
Cemiyeti 

i -:riltere ve Fransa tarafından 
neşredilen müşterek beyanname, 

İngiliz dış bakanı Eden tarafından 
Brüksel'e yapılan seyahat ve Belçika 
dış bakanı Spaak tarafından parla. 
nıentoda söylenen nutuktan &0nra 
Belçikanın siyasi vaziyeti tavazzuh et
miş oluyor. Malumdur ki Almanya, 
Lokarno muahedesini yırttığı gün
denberi, Belçikanm, bir taraftan es
ki Lokarno devletlerine, diğer taraf· 
tan da Milletler Cemiyetine karşı va
ziyeti mübhemdi. Lokarnonun yırtıl
ması üzerine 19 mart 1936 tarihinde 
lngiltere, Fransa ve Belçika arasında 
muvakkat bir itilaf imzalanmıştı. 

Bu itilaf eski Lokarno muahedesin-. 
den şu noktalarda farklı idi: 

1 - Lokarno muahedesinde ln
giltere, Fransa, Belçika, Almanya ve 
ltalya olmak üzere beş devlet vardı. 
19 mart 1936 itilafında ise, İtalya 
ve Almanya bulunmadığından üç ta
uflı bir teahhüd idi. 

2 - Lokarnoda İngiltere yalnız 

garanti eden bir devlet idi. 19 mart 
1936 itilafında ise, hem garanti e
diyor, hem de garanti ediliyordu. 

Ancak Belçika iç ve dış siyaseti• 
ne aid bir takım zaruretlerin tazyiki 
altında mart 1936 itilafının teahhüd
lerinden de kurtulmak istedi. Ve İn
giltere ile Fransa, neşrettiıkleri be· 
yanname ile Belçikayı şu şartlara bağ
lı olmak üzere serbest bırakmakta

dırlar : 
1 - Belçika, hududlarını tecavüz

den korumak için lazım gelen askeri 
hazırlıkta bulunacak. 

2 - Belçika, topraklarının, teca
vüz kasdiyle, başka bir devlet tara
fından kullanılmasına razı olmıyacak. 

3 - Belçikayı İngiltere ve Fransa 
tecavüze karşı koruyacaklar. 

4 - Belçika Milletler Cemiyeti İ· 
le giriştiği teahhüdlere sadık kalacak. 

Görülüyor ki Belçikanm Lokarno 
ile giriştiği teahhüdlerden kurtulması, 

garbi Avrupanın emniyeti meselesiy
le bütün alakasının kesilmesi demek 

değildir. Belçika : 
1 - İngiltere ve Fransanın garan

tilerini kabul ediyor. 
2 - İki devlete karşı silahlanmak 

ve tecavüze karşı kendini korumayı 
teahhüd ediyor. 

3 - Milletler Cemiyetiyle giriştiği 
teahüdlere sadık kalacağını beyan 
ediyor. 

İngiltere ve Fransa bakımından en 
ehemiyetli teahhüd de sonuncusu
dur. 

Çünkü bu iki garb devleti için 
Belçikanın ehemiyeti, Almanya ile 
bir harb halinde ordularının Belçika 
topraklarından geçmesindedir. Mil
letler Cemiyetinin on altıncı madde
sinin sonuncu fıkrasında mütecaviz 
bir devlet hakkında tatbik edilecek 
müeyyidelerden bahsederken, buna 
iştirak eden devletlerin vazifeleri a
rasında askerlerin geçmesi de vardır. 
Deniliyor ki: "Cemiyetin teahhüdleri
ne riayeti temin ettirecek umumi hare
kete iştirak eden cemiyet azasından 

her hangi birinin kuvetlerinin kendi 
topraklarından geçmesini kolaylat
tırmak emrinde tedbir alacaklardır.,, 

Bunun içindir ki Belç.ikanın yeni 
tarafsızlığı Almanyayı tamamiyle tat
min etmiş değildir. Almanya, Belçi
kanın Milletler Cemiyetiyle de bütün 
alakasını kesmesini istiyor. Fakat 
Belçika buna yanaşmıyor. Diğer ta
raftan Belçika dış bakanı Spaak geçen 
gün, Belçikanm on altıncı madde ile 
giriştiği teabhüdü izah yollu beyanat• 
ta bulunmuştur. Spaak demiştir ki : 

1 - On altıncı madde ile askerle
rin topraklarımızdan geçmesi hakkın
daki teahhüd ancak bizim de muva• 
fakatımız ile hakkımızda tatbik e
dilebilir. 

2 - Belçika ancak Milletler Cemi
yeti tarafından verilen umumi bir ka• 
rarın tatbiki için askerlerin toprak
larından geçmesine muvafakat ede
cektir. Bu, kararın ittifakla verilme
si demek değildir Fakat her halde 
komşularımız karara iştirak etmeli
dir. 

İ<1te Belçikanın yeni siyasi vaziyeti 
hu ur. Bu vaziyet, Belçikanın, Mil
letler Cemiyetiyle münasebetinin ke• 
silme-nesi yiizünden Almanyayı ta· 

Perpinyon, 7 (A.A.) - Katalonya 
generalitesi reisi B. Kompanis, Barse
lona limanında bulunan fransrz harb 
gemileri kumandanından generaliteni_n 
bürolarını korumak üzere karaya denız 
silahendazları çıkarmalarını rica etmiş-
tir. 

Biraz sonra karaya 200 fransız silah-

endazı çıkarılmıştır. Fakat bu mik~an 
kafi gö~miyen B. Kompanis, şehn ve 

k mak ve ce-
yabancıların mallarını oru . ': 
hirde intizam ve sükunu kurmak ıçın 
bir mikdar daha asker çıkarılrı:'a~ını 

· tını.:ı.tır 
fransız kumandanından rıca e " • 

Fransız kumandanı, bunun üzerine 

b 
. . . ··n e kendi hükümeti ile te-

u ış ıçın o c b 
mas etmesi gerekmekte olduğu ceva ı-
nı vermiştir. 

··1·· ve yaralı
Barselona radyoları, 0 u 

lar mikdarınm boyuna artmakta oldu-
ğunu haber vermektedir. Dün akşama 
kadar 500 ölü ve ı.500 yaralı vardı. 

Anarşistler hükiimeti tehdid 
ediyorlar 

İberya anarşist federasyonunun Ka-
. · "'lfmato·n ve-

talonya hükümetıne bır u 1 
• 

· "h'" um muha
rerek mezkur hükümetı, ııc 

k rumlarııı 24 sa
fızları adını taşıyan u 

" · t kdirinde ze-
at içinde feshedilmemesı a 

. ld -u halde kuv-
hirli gazlar da dahıl o ug . 

~ . le tehdıd et-
vete başvurulacagı beyanıY 
miştir. hükümetine 

Anarsistler, Katal.onya k ' . den çt ar-
sadık olan kuvvetleri yerlerın d k' 

. Junguera a ı 
dıktan sonra Fıgueras ve lk .. "klere e o-
polis hizmetlerine ve gumru 

muşlardır. . ~ dan anar-
Aragon hükümetı erkanın 

şist Askasn öldürülmüştür. 

iki Fransız muhribi Barselona gitti 

Paris 7 (A.A.) - Maille - Brege ve 
' . · Tulondan 

Cassard fransız muhrıplerı . 1 dir Barse-
Barselon'a hareket etnııŞ er ." . 

1 hanesının mu-
londaki fransrz konso os . Thendaz ıs-
hafazası için yeniden 200 sı a 1 f nsız konso o-
tenm.iştir. Anarşistler ra . ki it-

. · ecınrne e 
sunu sağ unsurlarla ıyı g • 

ham ediyor. 
. , . .,. ·n tebliği 

Paristeki ispanyol elçı ıgını 
İspanya elçiliği tebliğ ediyor=. 

ld gvu ısyan 
"Hükümetin bastırrnış 0 ıı . . 

. .. . sistlerın bır 
hareketı munhasıran anar• b , . B elonada azı 
ayaklanması değildır. ars .... 1 

b 
kları goru -

balkonlarda kıratlık ayra . 1 htarları, sen-
müstür. Rejimin bırçok a ey 1 ' . v muvaffak o -
dikal teşkilatlara gırmege ""' d 

1 
.. ceden ı•~a -

muşlardır. Ayni unsur ar, on . d 
b ka sehırler e 

ridde, Valensiyada ve aş ·, 
d b l unmuslardı.,. bir takım hareketler e u . • . ~ . . . . bildırdıgıne 

Fransız hava şırketının w 

, d'" d tayYareler ug-
göre Barselon a un e . 1 · benzın a -
ramamıstır. Tayyarelerın . 

• · da bır du-
malarmı temin için Perpınyan 
rak yapılmaktadır. 

. 1 t tmin etmediği gibi, Fran
mamıy e a 
sa ile askeri anlaşmalar yapılaroay~-

~ I d tn ... ,.ıniyle tatmlD 
cagından fransız arı a --:- . 

. d w "ld" çünkü gerçı Milletler Ce-
etrnış egı ır. .. belki 
miyetiyle girişilen teahbud, . 
Belçikayı f ransanın ve l~g.i.lte~e:~~ 
müttefiki olarak harba suruklı~ 
lir. Fakat fransızlar bundan enıın o
larak şimdiden Belçika ile beraber 
askeri planlar hazırlamak istiyorlar-

. b' buhrtuı 

d B 1 'kanm her hangı ır 
ı. e çı b ttı-

. . de takib edeceği hareket a 
ıçın . f ız harb 

.. den bilinmeınesı, rans 
nın once 

A l k yapıhnasına 
planlarının katı o ara ~ 1 
engel teşkil eder. Çünkü bu plan .. ar 

l "k ··yle ve boy• 
hazırlanırsa, Be çı anm §O w. 

le hareket kararı kar§ısında degış-
mek icabeder. 

M ınafih İngiltere ile askeri sahada. 
aa ik" saı 

yapmaya başladrğı daha sıkı te§r ı ~e 
ile Fransa bunu telafi edeceğe b~nzıy~r. 
Belçikanın yeni siyasi vaziyetı, ·~~~~ 
tere ile Fransa arasındaki tesanu 
sag~ lamlaştırmak gibi adeta Bbekl l~kn-

• · e çı a 
medik bir netice vermıştır. 

1 
. bu bakımdan harbden evvel

ınese esı . 1 "ltere 
ki f as buhranma benzedı. ngı • • 

ki · i teşrıkı 
ve Fransa arasında sıyas . 
mesai ve fransız harbiye nazırıyle 

lngiltereyi ziyaretle-
bavf nazırının , 

. l t -Lür eden askeri bazırıık, es
rıy e ezıu• 

k' antant kordiyal'i andırıyor. 
1 A. Ş. ESMER 

Ba<ık hiikiim,.ıiroin kullandığı silahlı yük gemilerinden biri 

Cebhelerde 
Madrid, 7 (A.A.) - Asilerin fran

sız köprüsü önünde yaptıkları şiddetli 
bir taarruz akim kalmışt .r. Asiler üni
versite mahallesindeki mevzilerini is-
13.h edememişler ve bir mikdar malze
me terkederek siperlerine dönmüşler-

dir. 
Santander cebhesinde cumhuriyet 

kıtaları Espinosa kasabasını zaptetmiş
lerdir. Cumhuriyet topçu kuvvetleri Vil
leruelo de Bricayı şiddetle bombardı
man etmişlerdir. Asiler bu kasabayı he

men kamilen boşaltmışlardır. 
Siguenza cebhesinde cumhuriyet 

tayyareleri Sigenzayr bombardıman et

mişlerdir. 
Asi tayyareleri dün on bir kere 

Bilbao ile civarını bombardıman etmiş-
lerdir. 

Asilerin Bermeo bölgesinde yaptık-
ları bir taarruz akamete uğramıştır. 

Habana vapuru bir İngiliz muhri
binin himayesinde olarak 4000 mülte
ci ile Bilbaodan La Roşele gelmiştir. 

Asüere göre 
Salamanka, 7 ( A.A.) - Bask ceb

bcsinde kıtalarımız ileri hareketlerine 
devam ederek Anetu, Urkuiobe ile Fran 
ko kuvvetlerinin en mühim hedefi olan 
Sollube ı-epesi civarında Şarola tarafla
rında bir kaç sırt zaptetmişlerdir. Bu 

k. talar aynı zamanda Urkuimendi ile 
Sandersei de işgal etmişlerdir. Bask 
mılisleri bugün 70 i ölü olmak üzere 
300 kişi kaybetmişlerdir. 

Aragon cebhesinde kızıl tayyareler 
askeri bir hedef teşkil edemiyecek açık 
şehir olan Saragossevi bombardıman 

etmişlerdir. 

Bilbao, 7 (A.A.) - ''Siyah ok" tü
meni, 16 tank ıle, bugün öğleden sonra, 
Bermeo ile Manguia arasındaki yol üze· 
rinde kain Truende geçidine bir hücum
da bulunmuştur. Nihayet mitralyöz ve 
topçu ateşi altına alman asiler, geri çe
kilmeğe mecbur olmuşlar ve harb saha
smda tahrib edilmiş üç tank terketmiş. 

]erdir. 

Hükiimetçiler Saragonu 
bombardıman ettiler 

Salamanka, 7 (A.A.) - Resmi 

liğ: 

teb. 

Aragon cephesinde, Valensiya hükü
meti, hiç bir suretle askeri hedefi teş
kil ctmiycn açık şehirleri bombardıman 
ettirmekte devam ediyor. Hükümetçi 
tayyareler, Aragon mimarisinin incisi o
lan Saragossa kilisesini bombardıman 
etmiş ise de bir mucize eseri olarak hiç 
bir bomba kiliseye isabet etmemiştir. 
Şehir içine bombalar atılmış ve torre 
Nueva caddesinde çoğu kadın ve çocuk 
olmak üzere bir çok kişi ölmüştür. 

Fransız parlamentosu 
Umunıi politil{a l\.onuşmalarına başlandı 

Parlamento, Mamak yangını dolayısiyle hükü
metinıize ve «Hindenburg» kazası için Alman

ya'ya taziyelerini bildirmeği kararlaştırdı 
Paris 7 (A.A.) - Umumi politika konuşmalarına parlamentoda 

.. vleden 'sonra başlanmıştır. Konuşmalar bugün ve yarrn devam ede-
og ·ı k · cek ve reY yarın verı ece tır. 

}{oni.lşınaların bariz vasfını B. Le· 
on Blum'un nutku teşkil eyliyecektir. 
B bakan bu nutkunda patronlar kon
fe:erasyonu ve işçiler konfederasyonu 
.
1 

aptığı konuş~ar neticesinde bu 
ı e Y • • 
iki teşkilatın da matımJon anlaşmaları-
nı altı ay daha uzattıklarını bildire-

cektir. 
Parlamento koridorlarındaki intiba 

bükürnetin her zamanki esasiveti ala

• merkezindedir. 
cagı 

Türkiye ıJe Almanyayı tazı ye 
Paris, 7 (A.A.) - Bugün öğleden 

sonra, fransız parlamentosunda başba
kan B. Leon Blum söz alarak, Fransa
nın "Hindenburg,, felaketi dolayrsiyle 

Almanyaya ve Ankara civarında bir 
ınermi imalathanesindeki patlama sebe
biyle de Türkiyeye sempatilerini bil

dirmek istediğini söylemiş, parlamento

da alaıan ve türk hükümetlerine tazi

yelerini gönde~erek fran~ız milJet~ne 
tercenıan olacagrndan emın bulundugu-

reisi 
nu ilave eylemiştir. 

Bunun üzerine, parlamento 

Eryo, türk ve alman milletlerine fran· 
sız milletinin taziyelerini göndereceği
ni bildirmiştir. 

Paris, 7 (A.A.) - Dış bakam B. 
Delbos, fransız büyük elçisi B. Panso
yu Ankara civarında mermi imalatha
nelerinde vukua gelen yangın dolayı
siyle türk hükümetine fransı.z hüküme
tinin taziyelerini bildirmeye memur 

etmiştir. 

Muhtelif hatiblerin sözleri 
Parlamentoda ilk olarak söz alan 

halk~r parti grupundan B. Berjör, de-

miştir ki: 
"- Halkçı cpehenin kazandığı zafe-

ri sağlam temeller üzerine sıkı surette 
bina etmelidir. Bu hususta ekseriyetin 

para kuvvetlerine karşı mücadeleye baş
lamamış olması esefe değer. Fiatlarda, 

kaydedilen yükselişler, gündeliklerin 
yükselişlerini manasız kılmaktadır. İc-
raatta çekingenlik esaslı bir hatadır. 
Fransızların yüzde sekseni bir program 
üzerinde birleşmelidir.,, 

Bundan sonra söz alan eski muha· 

(/lülıtlli!ililA 
Kömür için propoganda 

CUMHURİYET'te Abidin Daver, 
kömür sergisinin çok muvaffak bir eser 
ve yapılması istenilen itiyad için çok mü 
him bir propaganda olduğunu kaydet
tikten sonra diyor ki: 

"-Serginin bu muvaffakiyetini gör. 
dükten sonra, aklımıza gelen bir fikri 
tekrarlamak istiyoruz ki, o da, Ankara 
sergisinden edi'en istifadenin bütün 
memlekete teşmilidir. 

Filhakika, kömür kullanmanın men
faatlerini ve ayni zamanda orman yak
manın zararlarını anlatan bir kaç sey
yar sergi terıib ederek bunları, memle
ketin bütün şehirlerinde ve kasabalann
da hn~ka göstermek çok faydalı olacak. 
tır, kanaatmdayız. Şehir şehir, kasaba 
kasaba dolaşacak olan bu seyyar kömür 
sergileri, tabiidir ki Ankaradaki gibi bii-
yük ve muhteşem olmaz. Kömür yakan 
sobalar ve sairenin mahdud nümunele
riyle odun yakmak suretiyle orman1arı 
tahrib etmenin zararlarını gösteren tem
sili resim~erden, levhalardan, yazılardan, 
grafiklerden mürekkeb olur; halka, bir 
taraftan kömür yakmanın faydalamu, 
diğer taraftan da ormanları tahrib etme

nin zararlarını apaçık anlatır. Yapılma

sını istediğimiz şey, bir nevi sergidir, 
propaganda ve İrşad sergisidir. Düşün.. 
meli ki daha İstanbul bile, kömür yak
manın ferdi ve milli menfaatlerini kavra
mış değildir. Memleketin, ana mahnı
kunu, taş kömürünü, linyit, kok, antta. 
sit gibi madeni maddelerin teşkil etınesi 
için yapılacak propaganda, dediğimiz 
gibi, ormanları korumak gayesini de ta
kib eder bir şekilde, memleketin her ta
rafına teşmil edilirse, çok iyi neticeler 
elde edileceğine şüphe yoktur. 

Hülasa, Ankaradaki muvaffakiyetli 
sergi tecrübesinden istifade ederek mem.. 

lekette geni§ mikyasta bir kömür yakma 
ve orman koruma propagandası yapmak 
lazımdır. Böyle bir propagandanın, hal
ka ucuz ve bol kömür vermekle beraber 
yapıldığı takdirde çok müessir olacağı 
muhakkaktır. Memleketin yeralb serve
tinden istifade edilirken yer yiizündeki 
en kıymetli serveti olan onnan1an bal
tanın zu1münden kurtarmak için baı vu

rulacak müessir tedbirlerden biri de bu

dur." 

ISTANBUL ELEKTRİK ŞiRKETiNE 
DA l R 

TAN'da Ahmed fanin Yalman, 1 .. 
tanbul eelktrik §İrketinin şimdiye kadar 
memleketin ve halkın zararına olarak 
takib cbniş olduğu istismar siyasetindea 
bahsettikten sonra diyor ki: 

"- 1 stanbul elektrik şirketi eski ka. 
pitülasyon günlerinin son acı yadigar
larından biridir. Veyi sistemi adı alt.m
da, rejisiyle, şimendüferiyle, suyu ile, e
lektriğiyle memlekette açık bir soygun
culuğa çıkan bir şebekenin ıon sığındığı 

yerdir. 
Şebekenin nikabını tamamiyle indir

mek ve elektrik şirketinin ne gibi mua
melelere kendi kendini 18.yik kıldığını 
herkese göstermek mutlaka laznndır. 
Zihialerinde hiç bir tereddüd k81mama.. 
bdrr. Bilhassa ecnebi sermayedarlar. E
lektrik şirketi işinin hakiki rengini Ye 

manasını yakmdan tarumalıdırlar. 
Geçenlerde bu şirket hakkmda bir 

yazı serisi nefrettik. lıt.anbul balkmm 
ne gibi haklarının yenildiğini rakamlar 
ve açık deliller yardımı ile ortaya koy• 

duk. 
Bugün daha ileri gidiyoruz. Bir .... 

zetenin hayatında tesadüf edilebilen na
dir fmatlardan birini ele geçirdik. Bir 
takım vesikalar bulduk. Bunlar elektrilıt 
ıirketinin yolsuzlukları ve fenalıklan 
hakkında kendi açık itiraflariyle dolu.. 
dur. Demek ki, yeni yazdarllDIZda ne 
bizim, ne de başka kimsenin iddia ve 
ithamları voktur. Elektrik şirketi kendi 
kendini teşhir ediyor." 

ribler kurumu şeflerinden B. Skapini 

ise demi~tir ki: 
''- Hükümctin, eski muhariblcriu 

dileklerini dinlemesi Iaztmdır. Bugün, 
hükümet işlerini çevirmek çok güçtür. 
Bunu biliyorum. Kapitalizmin eski ma
nası değşmelidir. Fakat sosyal ıslahat
tan önce ekonomik islahat yapmak ge
rektir . ., 

Üçüncü olarak söz alan Fernan - Lo
ran, demiştir ki: 

"- Müessislerin başındaki şeflerin 
yeniden başlaması için de fiatlarm yük
selmekte devam etmemesi icab eder. 

Konuşmalara devam olunmaktadır. 



=================:::=::!!!!===~-=-=---=ULUS 8 - 5- 1937 
Askerlik bahisleri i-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-i 

i Türkçe ana dildir ! 
~---·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-1 Devletlerin HAVA kuvvetleri 

' 1 

l..lmanva ve Sovyetler birliği 
ve lngilterenin hava kuvveti 

Güneş - Dil analiziyle 
yeni etütler 

Avdınlık anlatan sözler 

(Başı 1 inci sayfada) 

Ahmet Cevat EMRE 
iV 

İşte bu mefhumlardır ki, insanda 
peyda olmalariyle kültür ve hakiki dil 
başlar; yoksa taş atmak, sopa kullan • 
mak, köprü kurmak, hatta harb etmek .• 
gibi teknik işler için, jestin ve narele • 
rin kafi geldiği muhtelif hayvan ce • 
miyetlerinin hayatında görülmektedir. 

H avacılık, başlıca devletlerin milli 
müdafaalarında gitgide daha e -

hemiyetli - ve pahalı - bir rol oynamak-
tadır. 1937 hava büdcesi için teşed:kül e
den mali komisyon namına mebus B. 
Hyrnans tarafından hazırlanan çok do
kümante raporun mütalaasından bu ne
tice çıkmaktadır, 

İtalyayı bir kenara bırakarak, Al -
manya, Rusya ve İngilterenin hava si -
)ahlarında son zamanlardaki vaziyetle -
rini tetkik edersek, bunların hakikaten 
büyük bir inkişaf halinde bulundukla -
rını müşahede ed~riz. 

Aynı zamanda hem havacılığın yük
sek idare makamını, hem de hava kuv
vetlerinin kumandasını bir elde birleş -
tirmiş olan alman hava bakanlığı 6 ma
yıs 1933 de tesis edilmiştir. 23 şubat 

1933 de, kara ve deniz orduları yanında 
bir de hava ordusu yaratılmıştı. Aynı 

yılın 15 son teşrininde, Hava bakanlığı, 
o zamana kadar diğer bakanlıklar ara -
smda bölünmüş olan hava yolları, me -
teoroloji servisi, pasif müdafaa gibi 
muhtelif idareleri kendi idaresi altında 
topladr. 

Hava ordusu baş kumandanı olan 
hava bakanına, baş kumandan muavini 
ve bava bakanlığı müsteşarı muavinlik 
eder. Hava ordusunun dört şubeden 

mürekkeb bir genel kurmayr vardır. Bu
nun elinde müfettişlikler vardır ki, se
ferberlik halinde bunlar. hava ordusu -
mm muhtelif unsurlarının kumandasını 
ellerine alacaklardır.: avcı kuvvetleri 
müfettişliği; bombardıman kuvvetleri 
müfettişliği, keşif kuvvetleri müfet • 
tlşli~i. Merkezi idarede dört müdürJük
ten mürekkebtir. Bundan baş.ka tayya -
re dafii toplar müfettişliği ve yurdun 
havaya karşı korunması müfettişliği, 

tayyare mektebleri müfettişliği ve ni -
hayet hava malzemesi müfettişliği de 
buraya tabidir. 

Baş kumandanlığın emri altında beş 
hava mıntakası, bir de, deniz hava cep
hesi kumanclanlığı vardır. Sivil hava 
amirlikleri de, Almanyanı . muhtelif 
yerlerine taksim edilmiş on altı hava 
subayının elinde bulunmaktadır._ 

Hava ordusu şunlardan mürekkebtir: 
hava kuvvetleri, havaya karşı müdafaa 
topları, hava kuvvetlerine bağlı kıtalar, 
bir de resmi geçid ve polis alayı, Fran
sada henüz yavaş te~ekkül halinde olan 
hava birliği, Rayh Almany~smda tama
miyle tahak1~uk etmiştir. 

Almanya hava büdcesinin tetkiki 
1926 dan 1934 e kadar olan senelerde 
tedrici ve son yıllarda dehşetli bir artış 
göstermektedir. Gerçekten, bu biidce 
l 926 dan 1933 e kadar nsat1 olarak 265 
m"!yon frank iken, 1933 de 475 milyona 
ve 1934 de 1.281.437.000 franka yükseli
yor. Fakat bu resmi büdce devletin ve 
kollektivitelcrin sübvansiyonlariyle ha
kikatte çok daha yüksek bir rakama ba • 

Löta~ 
_:azetesin~f 

liğ olmaktadır. B. Hymans son yıllar -
da hava büdcesi için verilmiş olan fev
kalade tahsisat' asgari 80 milyar frank 
olarak tahmin etmektedir. 

Alman hava ordusunun terkibini izah 
etmek teşkilatın tarifinden çok daha 
güçtür. Alman makamları gerek tayya -
relerin, gerekse hava krtalarınm mik -
darları hakkında çok ketilm davran -
maktadırlar. Her lıalde çok em.in kay • 
nciklardan malfunat almış olan B. Hy
mans, 1 son teşrin 1936 tarihinde teşek
kül etmiş tayyare filolarının mikdan 
150 ve hizmette bulunan tayyareler ye
kununu da 1900 olarak takdir etmekte • 
dir. Bu sene sonunda filo mikdarmın 

200 ü bulacağr hakkındaki tahminlerin 
hakikatte aşılması pek muhtemeldir. 
Tayyare kuvvetlerinin en büyük kısmı 
% 60 ı bombardımana; % 20 si avcı ve 
% 20 si de keşif hizmetine a}'rılmıştır. 
En büyük güçlük tayyareci kadroları 

hususunda hissedilmektedir. Fakat bun 
lan yetiştirmek için çok büyük gayret
ler sarf edilmektedir: 1936 nisanında 

720 asteğmen orduya iltihak etmiştir. 

Assubay talebeler için iki yeni mektep 
kurulmuştur. 

Faal ordunun materyelleri, harb ha
linde, sivil tayyareler ve yedek tayya -
relerle kuvvetlendirilmeye namzeddir. 
Tayyarelerin görmeden sevki ve radyo 
ile idare edilmeleri hususunda büyük 
terakkiler elde edilmiştir. Modern mo
törler ve hususiyle kompresörlü motör
ler imalinde yaprlmış olan hatalar her 
halde yakın zamanda tamir edilecektir. 
Alman askeri hava kuvvetlerinin büyük 
bir avantajı ağır yağlı motörlerin geni~ 
ölçüde kullanılışı olacaktır. Bu usul, 
bombardıman tayyarelerinin uçuş ve ta
şıyış kapasitelerini artıracaktır. Bunun
la beraber İspanya harbmın tecrübeleri, 
bu hususta vahim yanlışlıkları meydana 
çıkarmıştır. Geçen yıl, Almanya için, 
en nikbin tahminleri bile aşmak tehli · 
kesini gösteren bir havacıhk inkişaf tlev. 
resinin başlangıcrnı te~kil etmiştir. 

S ovyetler B;rliği tarafından elde 
edilmiş ol-n neticeler daha az 

hayret verici değildir. Hava ordusu 
müstakil, fakat kara ve deniz ordula . 
rının genel organizasyonu dahilinde bir 
birlik teşkil eder. Rusyanm havacılık 
hususundaki masraflarrnı açıklamak ol
dukça güçtür, çünkü bu masraflar üç 
bakanlrğa taksim edilmektedir ve bol 
munzam tahsisatla genişlemektedir. 

Rus askeri materyelleri yüksek kapasi-
1ede görünmektedir. Bir hafif b)mbar
dımancı tipi ve bir tek kanad avcr tay
yaresi, saatte 400 kilometre sürati aş -
maktadırlar. Bu tayyarelerin bütün 

malzemesi Rusyada yapılmaktadır. Bu 
materyellerin t.amamile yenileşmesi 

1936 sonunda tamamlanmış olacaktı; 

bunların çoğaltılması işine bu yıl giri
şilmiştir. 

Hava büdcesi raportörü şu rakamla
rı veriyor: 1933 de Sovyetler Birliği 
1800 harb tayyaresinden mürekkeb 187 
filoya malikti. 1934 de 2800 tayyarelik 
321 filo, 1935 de 3200 tayyarelik 437 fi
lo, geçen yıl da 3500 tayyarelik 488 fi
loya çıktı. Fakat bu filoların kıymeti 
nedir? Bu hususta bir hüküm vermek 
çok güçtür, çünkü S<ıvyet milli müda
faasında her şey gizlidir. 

B urada tetkik edeceğimiz üçüncü 
büyük hava devleti İngilteredir. 

Habeş harbı esnasında kendisi İ!tin kötü 
lıir akıbet doğurmasına ramak kalını] o-
1an büyük bir gecikmeden sonra İngil
tere kendine gelmiş, ve geçen yıl, mu
azzam olacak gibi görünen, bir gayret
le işe başlamıştır. 1935 başlangıcında 

ingiliz hava kuvvetlerinin vaziyeti çok 
mütevazidi; bu kuvvetler şunlardan 

mürekkebti: Metropol filoları; 54; de
nizaşırı filolar: 24; gemi filoları: 12 ve 
8 yarım filo. 

1935 mayısında elde edilen terakki
ler mashsus mikdarda idi: Metropol fi
lolarının mikdarı 67 ye, denizaşırı filo
ların 24 e, gemi filoları 13 ve 8 yarım fi
loya yükselmiştL Mayısla eylUl arasın
da yeniden kurulmuş olan filoların ye
kunu 24 dil. Bundan başka, hükümet iki 
seneye taksim edilmek üzere oldukça
mühim yeni bir program hazırlamıştı. 

Bu program, geçen 16 şubatta birden -
bire çok daha geniş olan bir yenisiyle 
değiştirildi. Bu programa göre ingiliz 
milll müdafaa kuvvetleri ve hususıyle 
hava kuvvetleri son derece artacaktır. 
S senede harcanacak olan 160 milyar 
hangın en büyük kısmından havacılık 

faydalanacaktır. İlk tesis masrafları 

müthiş nisbetler dahilinde artmıştır: 

Yeni hava meydanlarmm inşası. 75 ye
ni hava istasyonunun elde edilmesi, fi
lolar mikdarrnm artrşr. Hava kıtaları 

mevcudu 1934 de 31,000 kişi iken 1936 

da 50.000 e çıkmıştır. Tayyare endüstri
si de çok kuvvetlendirilecektir. Havaya 
karşı müdafaa vasıtalarr, bütün müdafaa 
sistemlerinin takviyesi suretiyle çok 
artacaktır. 

Avrupanın büyük devletleri havacı
lık hususunda kesif fakat yıkıcı bir in • 
kişaf yoluna girmiş bulunuyorlar. 

·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-~ ' . i TOPYEKÜN HARB i 
i i • Çeviren: Hikmet Tuna 
1 İki yıldanberi akisleri hala de- i 
i İki yıldanberi akisleri hala de- i 
i vam eden bu eseri muhakkak oku- i 
i i • yunuz. • 

~---·-·-·-·-·-·-·-·-·-···-·-J 

Latince auster ''cenup rüzgarı,,; 
Letçe ausra ''fecir,, litvanca ustra 

sabah", 

Slavca vesna (rus.) "ilkbahar" yasen 
(rus.) "aydın"; 

Latince aes "bronz", aes - tas ''yaz" 
v. b. 

Bunlardan sanskritçe uşah türkçe 
ışık, latince aes ''bronz" türkçe (Orhon) 
yez "bronz" ile tam bir mutabakat arz
eder. Slavca yasen "aydın" türkçe ya
sın - yaşın ''şimşek,, ile aynı unsurları 
ihtiva eder. 

Grekçe avos, eğos "fecir'' ile türkçe 
ayas ''mehtap,, şaşılacak derecede bir 
türüm birliği arzetmektedir. 

Bunların etimolojik şemalarına ba
kılınca identileri daha ziyade tebarüz 
etmektedir: 

Türkçede: 
ayas ; V.ğ den ay + as + -
yez : ,, - (e)y + ez + -
yaşın: ,, - (a)y + aş + in (iğ) 

ışık : ,, - r(y) + (i)ş + ık 
Hindöropeende: 

avos (grek.) :V.ğ den av + os + -
aes (latin.): ., -a(ğ) + es + -
yasen (rus.): ,, - (a)y r as + en( eğ) 
uşah (sansk.): ,, - u(ğ) + (i)ş + ah 

Semantik kıymetleri: 
(1) Ana kökün aydınlrk anlamını (2) 

prensi pal kök temsil eder; (3) saha un
suru da aydınlığın yaygınlığını ifade 
eder. Dördüncü unsurlar tamamlayıcı 

ve isimlendirici bir rol oynarlar. 
Hepsinin türümü her cihetten Gü • 

neş - Dil prensiplerine mutabık düş -
mektedir. 

İLK NETİCELER 

Bu etütte, fonetik hareket noktası 

(v. ğ) ana kökünün yerine geçen (v. ğ
y-v), (v.ğ- h-s) veya (v. g - k) prensi -
pal köküdür; bu prensi pal kökün baş -
lıca 1. tekarrür ( v. r), 2. saha (V. s-ş-z) 
unsuru ile genişlenmesi ve 3 başka ta
mamlandırıcı unsurlar alması araştırıl
mıştır. Semantik hareket noktası güne
şin vasıflarından aydınlık (parlaklık) 

tır; bu vasıf mümkün olduğu kadar sı
caklık, hayat, kudret, hareket gibi va -
sıflardan ayrı tutulmuş,; aydınlığın ge
rek dış (fizik) alemde ve gerek iç (psi
şik) hayatta tecellileri araştırılmlştrr. 

Tecrübe sahamız ise türk ve hindöro -
peen dil aileleri olarak tahdit edilmiş -
tir. (Semitik diller üzerindeki araştır
malar kıymetli bilginimiz N. Onat ta
rafından yapılmaktadır.) 

Bu ilk etüdün verimleri bize ilk me
deniyeti yaratan ataların kültüründe 
temellik rolünü gören mefhumlar üze -
rine çok önemli hakikatler tanıtmakta -
dır: 

Aydınlık, fecir, sabah, bahar, yıl, 

genç, taze, bronz; akıl, fikir, muhake
me, düşünüş, anlayış •.• 

Gelecek etütlerimizde dilin (langa· 
jm), !Güne~ - Dil prensiplerine muta. 
bık olarak, gelişimini izahta devam ede· 
ceğiz; Avrupa alimlerinin bir tür 1ü 
bulamadıkları fonetik ve semantik ka • 
nunla da, bu etütlerin sonunda, Güneş • 
dil teorisinin koymuş olduğu kanun • 
!ardan ibaret olduğu tamaıniyle anlaşı· 
lacaktır. 

(İkinci seri yarrnki sayımızda) 

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

(Dil Köşesi] 
"Şehirde am;ak bir tek bina sağlam 

kalmıştır. O da eski parlamento bina •. 
ısıdır. Daha birkaç saat evvel sükunet 
ve güzellik manzarası gösteren şehrin 

şimdiki harabesine hayran hayran ba • 
kar gibi durmaktadır.,, 

- AÇIK SÖZ'den -

''Güzellik manzarasını,, anlarrz ama 
"sükunet manzarası,, bir tezaddır. Sü • 
kıinette manzaralık bir taraf yoktur. 

Sağlam kalmış bir bina, şehrin ha. 
rabesine her halde hayran hayran değil, 
şaşkın şaşkın bakar. Fransızcadan ter• 
cüme edilmiş olan bu yazıdaki kusurla· 
ren metnin aslında olduğunu sanmıyıo· 
ruz. 

* * * 
" Bizde ise her mecmuanın şaire, 

hikayeciye, zaman haricinde düşünmek 
istiyen sanatkara da yer vermeye mec
burdur.,, - HABER'den -

Cümlenin doğru olması için "mec • 
muanın,, yerine "mecmua,, demek lazım 
dır. "Zaman haricinde düşünmek,, de 
tuhaf bir ibare. Her hadise zaman için
de vukua gelir. ''Zaman fikrine bağlr 

kalmadan,, denilmek istenmiş. 

* * * 
" Şubat 937 senesinde ihracatımı ·, 

zın başlıca memleketlere göre taksimi 
şudur: .• .'' 

- ULUS'tan -

Sık sık rastlanan bir hata. ''Şubat 

937 senesinde" değil, "937 senesi şuba
tında" yazmak icab ederdi. 

Havacılık ve Spor 
1 mayıs sayrsı çıkmıştır. Abdülhali 

Hamid, Abidin Daver, Şakir Hazım Er· 
gökmen ve Server Ziya'run yazılariyle 

dünya havacılığına ve türkkuşu'nıın ça. 
bşmalarına aid resimler mecmuayı her
kese alaka ile okutabilmektedir. Tavsi· 
ye ederiz. 

Benedık elini göstererek: Tam bu sırada Benedik, içeriye girdi ve 
Heroya yapılan yersiz muameleye kılıcı ile 
cevab vereceğini bildirdi. Prensle Klaudio 
birbirlerine: 

mesi ortada hiç bir şüphe bırakmıyordu. 
- Böyle söylemeyiniz Be::ı.trice, dedi, si

zı sevıyorum. 

Yaza11lar: Çeviren: 
- İyi ama, bu eli yemin etmek için kul

lanacasınıza başka bir uğurda kullansanız. 
- Peki, Klaudio'nun Heroya iftira etti: 

ğine bütün kalbinizle emin misiniz? 

~ Bu, Beatrice'in işidir, dediler. 

Bu yüzden ölümüne sebeb olduğunu san
dığı Heroya haksız ve zalim sözler söylediği 
için Klaudio'nun yüreği dehşetli bir ıstıraô 
içinde idi. Şimdi, sevgili Hero'nun hayali 

Mary ve Charles Lamb Nurettin ARTA.M 

Bosubosuna , _, yaygara 
kız, Klaudio'yu müdafaa edecek tek bir ke
lime bile dinleyecek bir halde değildi; Ku.-
2inine kötü muamele eden Klaudio' dan in
tikam almasını söylemeğe devam etti ve 
dedi ki: 

- Pencerenin 8nünde bir adamla ko
nuşmak! bu ne laf! 

Sevgili Hero ! İftiraya uğradı zavallı! 
Kendisine yapmadığı bir suç yükletildi! Ah 
şu Klaudio'nun karşısına çıkmak için bir 
erkek olsaydım, yahud şimdi benim hatırım 
için harekete geçecek bir erkek dostum bu
lunsaydı! Fakat değerler, nezaketler ve mu
aşeret gösterileri içinde eriyip gitmiştir! Fa
kat kendi arzumla er!{ek olmama imkan ol
mı · w ı icin kadın olarak keder ve ıstrrab 
içimi" ~·"~~~im. 

-Evet nasıl bir ruhum ve bir düşüncem 
bulunduğuna eminsem' buna da öylece emi
nim. 

- Yetişir, dedi Bene dik, bu işe girişmeyi 
kabul ediyorum. Şimdi elinizi öpüp sizden 
ayrılacağım. Klaudio, benim bu elime güzel 
bir hesab verecektir! Sesimi nasıl duyuyor· 
sanız, o kadar bana inanınız. Haydi, şimdi 
gidip kuzininizi yatıştırmaya uğraşın. 

Bir taraftan Beatrice, böyle öfkeli söz
lerle Benedik'i kışkırtır ve onu Klaudiodan 
intikam almaya sürüklerken Leonato da ço
cuğunun ölümüne sebeb olacak surette ken
disini tahkir etmelerinin cevabını kılıçla 
vermelerini prensle Klaudiodan istiyordu. 
Onlar, valinin yasına ve matemine hürmet 
ederek "U cevabı verdiler: 

- Hayır, bi..zimle kavgaya girişme ihti
yar adam. 

Eğer bu sırada, mukadderat, Heronun 
masum olduğuna dair yeni bir delil zuhur et
miş olmasaydı, Klaudio, Benedik'in bu düel
lo teklifini kabul etmek mecburiyetinde ka· 
lacaktı. 

Klaudio ile prens daha aralarmda konu
şurlarken sorgu hakimi, Borachio'yu mev
kuf olarak prensin huzuruna getirdi. Bora
chio, Don J on'un emriyle bu felaketi hazır
ladığını bir arkadaşına anlatırken sözleri 
duyulmuş ve kendisi yakalanmıştı. 

Borachio, pencereden kendisiyle konu
şan kadının, bayanının elbiselerini giymiş 
Margaret olduğunu ve onlar onu görüp He
ro sandıklarım, Klaudio'nun önünde prense 
itiraf ediyordu. Bunun üzerine prensle Klau
dio'nun zihinlerinde Heronun masumluğu 
hakkında en ufak bir şüphe bile kalmamıştı. 
Hele suç ortaklarının takibe uğradığını öğ
renir öğrenmez, karde~inin hiddetinden kor
kan Don J on' un da Messina'dan kaçıp git-

zihninde onu ilk sevdiği zamanki güzelliği 

ile canlanıyordu. Prens kendisine işittikleri .. 
nin yüreğine bir demir gibi işleyip işleme .. 
diğini sormasına karşı Borachio'nun söyle· 
diklerini duyduğu zaman, zehir içmiş gibi 
olduğu cevabını veriyordu. 

Yaptıklarından pişman olmuş olan Klau .. 
dio çocuğuna yanlışlıkla reva gördüğü mua
meleden dolayı ihtiyar Leonato'nun affmr 
diliyor, yalancıların sözüne inanarak işledi ... 
ği bu günah için Leonato kendisine ne türlü 
bir kefaret yüklerse onu da kabul etmeyi va• 
dedi yordu. 

Leonato, kefaret olarak şunu teklif etti> 
kendisinin varisi olan ve Heroya ziyadesiy
le benziyen bir yeğeni vardı: onunla evlen .. 
meli idi. 

(Snon var) 
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4J 9 MAVDS 
terbiyesi mektepleri yetiştirir ki bu o- ı 
kula da bugün malikiz.) 

Hulasa olarak diyebiliriz ki: haya -
tın her safhası bir spor sahasıdır. Bu sa
hada muvaffakiyet kafa ile beraber sağ-

Fon Noyrat 
Berline döndü 

Spor-gençliK bayramı 
lam vücutla kaimdir. Papa alman dış bakanınr , 

Spor: sağlam vücudu bize ve genç -

lere bağışlıyacak, gençleri asrımızın kabul etmek istememiş 
tatlı görünen sefahat yerlerinden uzak
laştıracak, kuvvet kudret, başarıcılık ve Roma, 7 (A.A.) - Berlin'e döner 

dönmez fon Noyrat, Mussolini'ye bir t el· 
graf göndererek Roma'da gördüğü iy i 
kabulden dolayı kendisine teşekkür et. 
miştir. Telgrafta, Almanya dış bakanı 
ezcümJe şöyle demektedir: 

- Sayın dinleyicilerim: 
Ulu Şefin Anadoluya ayak bastığı 

19 mayıs gününü geçen yıl olduğu gibi 
ıbu yıl da (Spor ve gençlik bayramı) o
larak kutlayacağız. 

Bu mutlu gün türkün uzun ve ka • 
tanlık bir geçmişten, aydın ve hür ye -
ni bir tarihi devre geçişinin remzidir. 

Bundan ötürü bizim için hareket ve 
teşebbüsün sembolü olan bugünü bizde 
sporla ve gençliğin hareket gösterileri
le kutlayacağız. 

Hareket: ya§affia, ilerleme ve artma 
demektir. Bu bakımdan hareket Atatürk 
neslinin hayat düsturudur. 

Sayın dinleyicilerim: 
Ben de bu akşam sizlere hareketin 

toplu manada ifadesi olan bedeıı ter -
biyesinden ve beden terbiyesinin geç -
rniş zamanlarda, içinde bulunduğumuz 
\re gelecek zamanlardaki rollerini an -
latmağa çalışacağım. 

Tarihin verdiği malumata göre be -
den terbiyesi ilk evvel Türklerde mü • 
caveret dolayısiyle Çinlilerde ve daha 
sonralan hintlilerde, mısırlılarda, yu
nanlılarda ve romalılarda görülüyor. 

Tarihe medeniyetlerini kaydettiren 
bu milletlerin medeniyetlerini tetkik e
decek olursak, fertlerinin bedenleri en 
Yüksek dereceye geldiği zamanda vaki 
oluyor. 

Gene bu milletlerin zevalleri tetkik 
edilecek olursa fertlerinin bedenleri in
hitata başladığı tarihten itibaren zeval
leri başladığı görülür. 

Bedenen çürük fertlerden mürekkeb 
milletler bir medeniyet yaratamazlar. 
Tetkik, keşif ve icat yapamazlar. 

Bunlar geçmiş zaman. 
Hale gelince: 
Kürremizde birinci derecede zinde 

olarak görülen miIIetler Avrupada al -
nıanlar, Amerikada şimali amcrikaldar, 

Asya'da japonlar. . 
Bu milletler, ilim ve fen şubelerın-

de de ilerde, çünkü: . . 
Bu milletlerde beden terbıyesıne ve-

rilen ehemiyet diğerlerinden daha yük

sek. 

Esbabma gelince: 
Fertlerinin bedenlerinin terbiyesi 

neticesi, mesaiye olan kudretlerini art

trrmak \re mesailerini daha uzun sene • 

ler temadi ettirmek. 

Her hangi bir fart meslek hayatına 
\rasati olarak 25 yaşında tahsilini biti::. 
rek dahil oluyor ve bu intisap ettıgı 

meslekte mütehassıs olabilmek için da
ha 25 sene lazım. 

25 + 25 = 50 ve bu ihtısas dahilin
de bir keşif, icat veya bir eser yapabil
mek için daha 25 sene Jazımdır ki; 

25 -· 25 50 + 25 = 75. 

... ._ • .,, .................................. ~ ............ ._. ................ • ,.. ...... ~ ........ '9J. .......... ,, 

• • ! ı g Mayıs Büyük Ş( ıf imizin Anadolu' ya ı 

ı ayak bastığı gündür. Bu mutlu günü bü- i 
•! tün Türkiye Spor ve Gençlik Bayramı i 

i 
i olarak kutlayacaktır. Bu münasebetle i ! . 
• Ku··ıtür Bakanlığı beden terbiyesi ve izci- ' 
i G ! i lik direktörü B. Cemal ökdağ'ın Ankara ' . ~ 
ı Radyosunda verdiği b"r konferansı neş- ! 

1 i rediyoruz : j . ~ . 
• 

-

.................... ~·~· ........................ ~ .................. ~ ..... ~ ......... & ..... ~..... . 
• h t 25 yaşmda atılryor. 20 letır teneffüs fiilinin kudret ve kabili-
meslek aya ına 
ve 

25 
senelik uğraşmadan sonra, hayat yetini ziyadeleştirir. 

. . ··nu··yor 70 ve 80 yaşlarına ka- Adalatın salim bir şekilde inkişafı-
mesaısı so · . . 

· · · devam ettirmeğe kudretı nı temın eder • dar mesaısını 
lm. Hulasa: bedenin tekemmülü sıhhati, bedeniyesi kafi ge ıyor. 

Ç
ünkü beden terbiyesile, bedenini kuvveti, çevikliği, mukavemeti ve zara-

k t ve ta - feti jimnastikle elde edilir. Bu tekem-terbiye ederek sıhhat, uvve 
hammül kazanamıyor. 

Uzun zaman için mesaiye olan bede-

ni kudretsizliktir ki böyle ıni.llet~ere 
mucit, kaşif, müdekkik çıkmak ımkanı-
nı vermiyor. 

Amerikalılar, japonlar, alman~a: 
fertlerinin mesaiye olan kudretlerını 
arttırmak için beden terbiyesine. eh~ -
miyet vererek bütün şuebatı ı1:111ıye 
ve fenniyenin verimli bir surette ~ler -
lemesi imkanını ancak beden terbıye -

sinde buluyorlar. . 
Ve bunun içindir ki bu m~lletler de 

tetkik, keşif ve icat diğerlerıne naza -

ran daha ileridedi~ 

Beden terbiyesi 
Biribiri peşinden gelen ve biribiri_ni 

l .. koldan mürekkeptır. tamam ıyan uç 
Bunlar sıra ile: 

Oyun, jımnastik, ve spordur. 

Oyun _ 
İnsiyakı hareket kaynagıdır: oyu -

nun her yaşta herkes için lazım olduğu
nu izaha hacet var mıdır? Bilmem. 

Yeni doğan çocuktan tut;.muz da ta 
60 lık, 70 lik kimselere kadar yükseli
niz. Ve her yükselişte oyunun gelişme, 
hoş vakit geçirme, boş zamanları dol -
durma vasıtası olarak kullanıldığını 

görürüz. 
Çocukların oyuna düşkün1üklerini, 

oyundan kazançlariyle büyüklerin oyun 

0 
nama isteklerini dinlenme vasıtası o-

l yak kullandıkları görülür. 
ar • f"k • b" 

0 unların bedeni ruhi ve ı rı ır-
y z·hn· . d çok kazançları var_dır -~ ı te~zım e er. 

Cabuk anlama, dogru gorme, dıkkat ~e-
~ .. t gibi vasıflar oyun sayesın-
sare4 cure . 

k 
. edildig-i gibi, oyunlardakı 

de ta vıye . . .. 
l aları da bedenın gelışmesını 

vücutça ışm 
temin eder. 

mülat, insanı nefsine hakim kılar hare
katma cesaret ve istiklal verir. 

Jimnastik gelişi güzel hareket yap
mak değildir. Jimnastikle alakadar olan 
fiziyoloji ve anatomi ile adale şekli, va
zifesi ve hareketlerin mihanikiyeti bi
linmekle bu kuvvet hüsnü istimal edi -
lir. Yoksa fiziyoloji ve anottomi esas
larına dayanmıyan hareketlerden tam 
bir faide beklenemez. 

İki ve daha çok ferdin, ferden, ve -
ya iki spor takımının aralarında yap
tıkları kuvvet ve tahammül müsabaka
larına spor diyebiliriz. 

Bu kuvvet ve tahammül müsabakala-
rını yapacakların evvel beevvel terbiye
vi oyun ve jimnastiklerle mafsalların 
işleklikleri, adalatın kuvvetlenmesi asa
bın hassasiyeti ve bilhassa kalb, akci -
ğerlerin tahammül ve mukavemetini 
arttırmak suretiyle terbiye edilmesi la
zımdır. 

Bunlar terbiye edilmeden spor ya -
panlar spordan fayda yerine zarar gö -
rürler. Çünkü spor müsabakalarında 

cehti azami' dereceyi bulur. Eğer vücut 
jimnastikle yetişmemiş ve yukarda söy
lenilen evsafı bedeniye iktisap edilme
miş ise azami kuvvet sarfında beden 
bu cehte tahammül edemez. Bedenin 
yetişmeyen zayıf aksamı müteessir ol -
mağa başlar. Bunun içindir ki spor ya
pacaklar bedenlerinin mafsal, adale, asab 
kalb ve akciğerlerin mukavemetlerini 
arttırmak için dakik ve tedrici bir su -
rette terbiye edilmesini İcab ettirir. 

daha bunlar gibi birçok faydalı vasıflar 
kazandıracak, gençleri yurt için hazır
lryacak en emin en güzel ve verimli 
meşgaledir. 

Sayın dinleyicilerim: 
Beden terbiyesini teşkil eden oyun, 

jimnastik, sporun ruhi, bedeni ve fikri 
faydaları saymakla bitmez. Saymakla 
bitmeyen bu faydalarından istifade an
cak buna yani beden terbiyesine verile
cek ehemiyet ve kıymetle mümkündür. 

Mazimiz bu faaliyete verilen kıymet 
lerin el ile tutulabilecek kadar canlılık 
gösteren muvaffakiyetleriyle doludur. 

Türk, zamanının sportmen tanılan 

milletidir. Mazideki faaliyet birçok se
beplerden dolayı epiyce bir zaman du
raklamış bu duraklama bize pek ağıra 

mal olmuştur. Ulu Şefin 1926 daki spor 
kongresi azalarına hitbcleri de bize bu
nu pek açık olarak gösterir. 

" Görüyorsunuz ki tarihlerde 
cihanlar hakimi olmuş koskoca 
türk milletine bugünkü neslimiz 
varis olduğu bir zamanda bu koca 
milleti biraz zayıf, biraz hasta, bi
raz cılız hulmuştru. 

Efendiler gürbüz ve yavuz ev
latlar isterim .... ,, 

Atatürkün bu sözlerindeki yüksek 
görüşlerini her türk, yapmadığı zaman 
mesul olacağı bir vazife bilmelidir. 

Sayın dinleyicilerim: 
Büyük Önderin istediği yavuz ev -

Utları yetiştirmek ve yavuz olmak ama
cına bizi ulaştıracak vasıta da beden 
terbiyesidir. 

Atatürk devriminin beden terbiye -
sine verdiği ehemiyet ve kıymet yurda 
açılan yüksek beden terbiyesi okulu 
bu işlerin ilmlleşerek ilerlemekte ol -
duğunu aydınlatan hamlelerdir. 

İşte; yurdun dört bir tarafında te -
melleri atılan stadlar, halkevlerinin 
spor kollan yurdun sonu gelmez dağ -
lan, zümrüt ovalan, denizleri.. ...... He
pimiz bunlardan nasibimizi almalıyız. 

Koşmalıyız, yürümeli, yüzmeli ve dağ

lara tırmanmalıyız. 
Açık havada güneşin hayat bağışla

yan ışıkları altında vücudlaırımızı işlte
tip, canlılık ve sihhat kazanmalıyız. Bü
tün bu çalışmalarımızla başarıcılık, ya
ratıcılığımızı, kuvvet ve kudretimizi 
yükseltmeliyiz. 

Sayın dinleyicilerim: 
Her yerde, her işte muvaffakiyetin 

sırrını sihhatte arayınız. Sihhatinizi si
ze bağışlıyacak, sizi güzel bir vücuda 
kavuşturacak ve hayatınızın sonuna 
kadar zindeliğinizi ve neşenizi arttıra
cak olan beden terbiyesini esas biliniz 

ve tanıyınız. 

••••••••••••••••••••••••••••• • • 

"- Görüşmelerimiz esnasında, yanıl 

İtalya ve Almanya'nın değil, bütün Av
rupa sulhunun nefine olarak iki millet 
arasındaki sıkı iş birliğinin inki~af etmiş 

olduğunu müşabade etmiş olmakla bah
tiyarım." 

Fon Noyrat, ayni zamanda kont Ci
ano'ya da bir teşekkür telgrafı gönder. 
miştir. 

Papalık ve Hitlerizm 
Vatikan, 7 (A.A.) - 14 mart tarih

li papalık tamimi hakkındaki alman pro· 
testosuna Vatikan tarafından verilen 
cevabda, papanın Almanya aleyhinde 
dünya kamoyuna karşı bir beyanname 
neşrederek alman katoliklerini tahrik 
edeceği hakkındaki iddialar reddedil
mektedir. 

Resmi mahfilleı-, Fon Noyrat'm Ro
mada bulunduğu esnada Vatikanm Al
manyaya cevab vermiş olmasını papa
nın, bakanın kendisini ziyaret etmesini 
istememesinden ileri geldiğini iddia et
mektedirler. 

Bu malıfller, fon Noyratm Kastel
gandolfoda papanın sayfiyesine ya lcın 

bir restoranda öğle yemeğini yediğini 
ilave eylemektedirler. 

Dolaşan şayialara göre, Ludenclvrf 
yakında Romaya gidecektir. 

YatKulüb 
Anadolu kulübü namına satın alrnmı~ 

olan büyük ada yat kulübünün anadolu 
kulübünün bir şübesi halinde ve ayrı
ca tanzim edilmi~ olan bir statü ile ida
resi ve haziran başlarında eskisi gibi 
üyelere açılması .kararlaştırılmıştır. Bu 
işlerin tanzimi maksadiyle Anadolu ku
lübü idare heyetinden bir komite ayrı-
larak !stanbula gidecektir ( A.A.) 

•••••••••••••••••••••••••• 
: RADYO : .......... ~ .............. . 

ANKARA 

Öğle neşriyatı: 13,30 - 13,50 Muhte -
lif plak neşriyatı, 13,50 - 14,15 Plak: 
türk musikisi ve halk şarkıları, 14,15 -
14,30 Dahili ve harici haberleı-. 

İşte: içinde bulunduğumuz yüz yıl
lık fertlerinin her türlü mesailerinin 
hasılası alınacak vasati yaş çağı. 

Jit~nastik 
V .. da ahenk ve tenasübü kazandı -

Jimnastikle vücud takviye edilme -
den yapılan sporlardan istenilen rekor 
pek mahdud kalır. Yüksek dereceye çı
kamaz. Bunun içindir ki beden jimnas
tikle takviye edilmeli hekimin ve spor 
mütehassısınm dakik; bir muayenesin • 
den sonra o bedenin yapabileceği spor 
şubesinde çalıştırılırsa rekor sahih ve 
yüksek olarak elde edilir. 

: CENGEL KİTABI : 

Akşam neşriyatı: 18,30 - 18,35 Plak 
neşriyatı, 18,35 - 19,10 Çocuklara kara
göz (Küçük Ali) 19,10 - 19,30 Türk mu
sikbi ve halk şarkıları (Served Adnan 
ve arkadaşları), 19,30 19,45 Saat ayarı 
ve arabc.a neşriyat, 19,45 - 20,15 Tüı k 
musikisi ve halk şarkıları (Hikmet Rı
za ve arkadaşları), 20,15 - 20,30 Muhte -
lif plak neşriyatı, 20,30 - 20,45 Konfc • 
rans: Cevad Abbas, 20,45 - 21,00 Sala • 
haddin ve tamburi Ömer, 21.00-21.15 a
jans haberleri. 21,15-21,55 stüdyo salon 
orkestrası, (1 - Bizet Suite L 'Arlesi
enne, 1) Prelude, 2) Minuetto, 3) A -
dagietto, 4) Carillon, 5) Pastoralc, 6) 

İntermezzo, 7) Minu etto, 8) Farandole, 
2 - Duval Sourire, 3 - Rubinstein To
reador et Andaluse) 21 ,55 - 22,00 Yarın
ki program ve İstiklal marşı. 

Bu kadar uzun olan senelere taham
mül içinde bir kudreti bedeniye ister ki 
Çok sene mesaide bulunabilsin. 

" Burada ekseriyet düşünülıniiştür. 
Müstesna zeka ve kabiliyetler hariç ad· 
dedilmiştir.,. 

Halbuki beden terbiyesi ileri gitme
miş milletlerde, fert]er her hangi bir 

ucu 1 ""k 1 
h k t Serisini fiziyo 011 esas ara 

ran are e . .. . 
.. lanıp verilmesı, vucudu teşkıl gore ayar . . . 

d 1 e uzuvların gelısm<'sını te-eden a e ev • 
min eder. 

imnastik adını taşıyan ayarlanmış 
J )ları bilhassa kalb ve akci -

hareket grııı I . ·G·· - .. 
- 1 . tahammülünü yükse tır. ogus 
ger erın, . . V . 

. . . Jek bir hale getırır. e genış
kafesını ış 

(Sayın dinleyicilerim: spvr miite • 
hassıslarmdan maksadım her ilim ve fen 
şubesinde olduğu için mütehassıs ken
di kendine değil, o ilim ve fen 
şubesine ait ihtısas mektepleri yetişti -
rir. Spor da bir ilim ve fen işidir. Spo • 
run da, mütehassıslarını ancak beden 

• • • • : Rudyard Kipling'in arkadaşımız • 
• Nureddin Artam'm kalemiy1e çevri- : • • 
: len bu şaheserini okuyanlara: • 

• 
• ikinci Cenge! kitabı'mn • 
• • 
: da çıkmak üzere olduğunu müjde. : 
• leriz. • • • 
• ••••••••••••••••••••••••••••• 

Grandet, noterin sözünü k_est~; , .. 
_ Ve ona şunları deseydı: Saumur l~ 

İflas ilan edilmemiş ve borç senedleri de ö
denmiş olunca insan kar gibi beyaz sayılır .. 

leam şudur ki biraderinizin akti~i~ıi . ~üzde 
yirmi beşi mukabilinde satın alabıhrsımz. 

- O adamm a ... a .. adı. J eremie Be ... Be .. 

Eu enie 
Grandet 

Grandet ki şöyledir, Saumur'lü . <?rande~ !.ı 
b.. ledir iste 0 Grandet kardeşını sevdı.p. 
~~eninl s~vdiği için ,iyi bir ak~a~a ~ld_ug_u 

fcin iyi niyetleri vardır_. K~r<leşını ı;nufl~ ~
lin ettirmeyiniz. Tasfıyecıler tayın .. e1:~ırı
niz. Bu .. bu ... bunu yaparsaı:ız o da duşun_e
cektir. Adliye memurlarım ışe karı~u.rıp ıf
ıas kararı almaktan ziyade menfaatımz tas-

Grandet elini kulağına bir huni gibi tuta
rak tekrarladı: 

- Kar gibi beyaz mı Karın bu işe karış-
tırıl mas mı anlayamadım. 

Ma~keme reisi bağırarak: 
- Oyle ise beni dinleyiniz .. 

Ben ... 
- Bentham .. Bir ingiliz. 
Noter gülerek: 
- Bu Jeremie bizi birçok sızıltılardan 

kurtaracaktır. dedi. 
-- Di .. eli .. di .•. dinliyorum. 
- Ticaret senedi bir metadır ki fiatı yük-Yazan: Honore de Balzac 

Tiirkçeye çelıiren: Nasuhi Baydar 

Ö ..• öd~riz. He ... he ... her ~ey~en ~nce mai= 
sule dıkkat etmeliyiz. Benım ışlerım var. . 
vimi, barkımı bırakıp Parise gidemem. -~ı
Yorsunuz ki if ... if... iflasa mani olmak ıçın 
tasfiye ettirmeliym; Parise gitmeliyim ... Fa
kat insan he ... he ... hem burada hem Pa .•. ta .. 
:Pa ... Pariste olamaz ki. Ben kuş muyµm · 

fiyedir.,, . ~ v. • ;ı 
Ne dersinız? Dogru degıl mı bu. 
Mahkeme reisi: 
_ Do<Tru, dedi. 
_ Cü~. çü ... çünkü Mösyö dö Bonfous, 

insan, bi .. bi ... bir işe ka ... ka ... k~rar. ~enn~
den önce ne yapıp yapamıy~c~gmı bılmelı~ 
dir. Her pa .. paralı işte, kendını h_ara~. etm~
mek i in nesi var, nesi yok, hangı yukl~r:n 
altına çgiriyor, bütün bunları hesab etı:ne~ıdır. 

selebileceği gibi alçalabilir de. Bu, Jeremie 
Bentham'm mürabaha hakkındaki prensi
binden istidlal olunan bir neticedir. Bu zat, 
mürabahacrları tasvib etıniyen hurafenin bir 
budalalıktan ibaret olduğunu isbat etmiştir. 

-Mükemmel! 
Mahkeme reisi sözüne devam etti: 
- Bentham'a göre para, prensip itiba

riyle, bir meta ve parayı temsil etlen ne ise 
o da onun gibi bir meta olduğu, ticaret işle
rini tedvir eden değişikliklere maruz bulu -
nan ve filanın veya falanın imzasını taşıyan 
sened - meta da şu veya bu mal gibi piyasada 
az veya çok mevcud, pahalı ve hiç pahasına 
olduğu için mahkeme karar verir ki ... (Afe
dersiniz ! Ne sersemim! Afedresiniı !) Mü ta-

- Şu in ... in ... ingilizler ek. .. ekseriya ma
kul adamlardır. Demek ki bu Ben... Ben .. 
Benthaın'a göre kardeşimin se ... sc ... sened
leri.. ! Eğer anlıyorsam .. Evet, evet, vaziyet 
açık. Alacaklılar .. 

Mahkeme reisi Grandet'nin sözünü kesti: 
- Bırakınız da size hepsini anlatayım. 

Şayed siz, kardeşinizin hi.itün borç senedle
rine sahib olursanız kardeşiniz veya veresesi 
hukukan hiç bir kimseye borçlu olmaz. İyi 
mi? 

Noter hemen söze atıldı: k. 
- Aziz dostum, bilirsiniz ki sizin es 1 

dostlr .. ınrz vardır. Ve onlar size ~arşı sada-
katlf! ı .lni göstermceğ hazırdırlar.. . 

Grandet, içinden: "Ha şunu bıleydın. Ha 
§Unu anla yaydın!,, diyordu. 

- Bir kimse buradan Parise gidip kar· 
~------'""-~-~~~~-----__,~~___.ı.L:ı.G.aklı I 

- Tabil. Ben şu mütaleadayım kı bırk~ç 
ay içinde, borçlar, m~ayyen bir pa~a muka~~: 
r d- ödenmek suretıyle senedlerı .s~tin .-. 
ın e 1 şılarak tamamen ödenebılır. Bıhr-
nır ve uza .. 

. . ki köpe<Te bir pastırma parçası goste~_e-

-İyi. 

- Eğer kardeşinizin senedleri yüzde su 
kadar zararla alınıp satılıyorsa (alınıp satılı
yorsa tabirini anlıyor musunuz?) ve dostla
rınızdan biri bunları piyasadan satın almı~sa 
alacaklılar bunları geri vennek için hiç bir 

sınız 0 
•• .nde mümkündur. 

·~~------~~~~------~~~~--__J 
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Sınai mülkiyet hakları 

Günün ihtiyaçlarını 
karşılıyan çok mühim 
bir proje hazır landı 

(Başı ı inci sayfada) maye gören müesseseler ve teşkilat ile 
malumatı bir kül halinde noksansız o· kızday ve buna benzer hayır cemiyetleri 
tarak toplayarak bu vaziyetin önüne geç- tarafından kullanılan alamet ve işaretle· 
miş bulunacaktır. İktisadi ve sınai in. re benzeyen resim ve modeller, tescil-
kişaf ve hukuk telakkilerindeki görüşle- lerine, genel düzenlik ve ahlaka aykırı 
ri, sınai mülkiyet haklan mevzularını görülen resim ve modeller tescil oluna-
tamamen değiştirmiş ve genişletmiştir. rruyacaktır. 

Bu cihetten eski kanun ve nizamnamelerde Sanayi, ticaret ve ziraat erbabı ta-
bahse mevzu olmıyan bir çok hususlar rafından mahsullerinin diğerlerinden ay. 
sınai mülkiyet şümulü dairesine alınmış rılması için kullanılan yazı, işaret ve şe-
ve günün telakki ve ihtiyaçları tamamen killer marka sayılacaklardır. Bunlar ara-
karşılanmıştır. sına tahdidi mahiyette olmamak üzere 

Eski mevzuatımıza göre müteferrik hususi bir şekil verilen harf, resim, iba. 
ve dağınık bir kontrol sistemine tabi bu- re, mühür, damga, kabartma, oyma, ke-
lunan sınai mülkiyet tescilleri bu proje narlık, başlık, remiz, süsleme ve genel 
ile bütün memleketlerde olduğu gibi olarak resim ve şekiller de katdmakta-
merkezileştirilmiş ve bu suretle daha e- dır. Milli ve yabancı arma ve alamet-
min ve sesalı bir kontrol temin edilmiş. ler, memleket, millet, hükümet ve mü

tir. 
Sınai mülkiyet haklarının devam 

müddetleri, harçların alınması hakkında 
projede bulunan hükümler en son harç 
tarifelerinin tetkik ve mukayesesiyle tes

bit olunmuştur. 

Projenin muvakkat himaye faslındaki 
hükümler, beynelmilel iktisadi ve ticari 
münasebetlerin ve bilhassa sergilerin in. 
ki'.?a i'mı temin edecek mahiyette bulun· 
maktadır." 

Projede sınai mülkiyet hakları, ihtira 
beratları, nı-ırkalara, resim ve modeller
le ticaret unvanlarına mevrid ve menşe i. 
şaretlerine ve kanunsuz rekabetin kal
dmlmasiyle alakalı haklar olarak sayıl
maktadır. Projeye göre sınai mülkiyet 
hakları, sınai mamullerden başka, hubu· 
bat, şarab, yağ, meyva, çiçek gibi zirai 
mahsullerle, ticaret sahasma sevkedilen 
maden suları ve benzeri madeni ve ta
biı mahsullere de şamil olacaktır. Pro 
jenin ihtiva ettiği esaslara göre sınai 
mülkiyet hakları, ancak lazım gelen şe
kille ve merasimin yapılmasiyle elde e· 
dilebilecektir. 

l htira beraıları: 
İhtira beratları, genel olarak sanayi, 

ziraat ve ticarette faydalanilabilecek ye. 
ni bir net ice ve mahsul veya bir usul 
ihtira eden veya mevcud usul ve netice
leri ıslah ve ikmal eden şahıslara veri
ld ılecektir. Kısmen veya tamamen yeni. 
den ihtira edilmiş olup genel olarak ziraat 
ve sanayie. tatbiki kabil olan bilcümle ma
kine, aıat ve edevatı, mihanilô ve kimye. 
vi usul ve ameliyeler vebenz eri ihtiralar 
hakkında ihtira beratı verilebilecektir. 
Topraktan, sudan, havadan, hayvan ve 
nebattan doğrudan doğruya elde edilen 
mahsuller, nazari sahada kalan fikir, 
prensip ve keşifler, bir makine veya 
alet kullanılmasını istilzam etmiyen rek
lam ve piyango usulleri ile tedris he
sab, kayıd ve tescil usulleri ve bunlara 
benzer hususlar, meşrubat ve müskirat 
'1ahil olmak üzere beşeri, hayvani ve ne· 
bati gıdaları teşkil eden bütün madde 
ve terkibler, ticari ve malt proje ve te· 
şebbüsler, gayesi ve tatbikatı itibariyle 
kanun ve nizamlara aykırı olan ve genel 
sağlık, ahlak, sükfin ve düzenliği boza. 
ı;:ak mahiyette bulunan veya halkı açık 

surette aldatmağa matuf olan veya ya
rulmağa sürükliyecek olan ihtiralar için 

ihtira beratı verilmiyecektir. 
Sınai müesseseler müstahdemleri ay

rıca bir mukavele ile bağlı bulunmadık
ları takdirde, kendileri tarafından mey
dana getirilmiş bütün ihtiralar resim 
ve modellerin sahibi addolunacaklar. 
dır. Sınai mamulatın imali için tip hiz
metini görebilecek mahiyette olan ve ter. 
tibi, dış §ekli, süsleri veya görünüşü i· 
tibariyle tayin ve tarife elverişli bulu· 
nan e~ya sınai model addolunacaktır. 

Ticari bir maksa::lla ve el, makine, kim
yevi bir usul veya bu vasıtalar mezce
dilerek her hangi bir mamfılun süslen. 
mesinde tatbika elverişli olan çizgi veya 
renkler de sınai resim addolunacaktır. 
Ticari ve sınai bir maksadJa güzel sanat
lar eserlerinden kopye edilen resim ve 
modeller de fikri mülkiyete aid kanuni 
himayeden müstakil olarak istifade ede· 
ceklerdir. 

Üzerinde durulacak meseleler 
Turkiye ve ecnabi memleketler arma 

ve a1.Hm:tlerine hükümet ve kanunla hi. 

esseselerle cemiyet, şirket ve şahıs isim. 
leri ve ilk harfleri ve şahıslara aid fotog
raf. resim, karikatür, hayır cemiyetleri. 
ne aid işaretler münhasıran cografya i
simierinden ibaret markalar, ecnebi mah
sulat ve mamullerinin Türkiye içinde, 
türk mahsul ve mamullerinin ecnebi 
memleketlerde yapıldığım ve istihsal e. 
dildiği zannını uyandıracak surette ter-
tib edilen markalar tescil olunmıya· 

caktir. 

Ticaret unvanları 
Sınai, ticari, zirai müesseselerin ti

caret aleminde kendilerini tanıtmak ve 
benzeri vaziyette bulunan diğer mües
seselerden ayırmak maksadiyle kullana. 
cakları her türlü isim ve unvanlar tica
ret unvanı sayılacaklardır. Sanayi, tica
ret ve ziraat erbabının isimleri, soy ad
ları ve bunların kısaltılmış şekilleri, her 
nevi şirket unvanlan, sınai, ticari ve zi
rai firmalar, mana ifade etsin etmesin 
müessese tarafmdan kabul edilen keli
meler ticaret unvanı ittihaz olunabile
cektir. 

Sabık.... mağazasl eski.... müsteciri 
..... halefi gibi diğerine aid isim ve unvan 

taşıyan unvanlar kayıd ve tescil olunmı
yacaktır. İhtira beratlarının meriyet 
müddetleri on beş sene olacak ve tescil 
harçları üç taksitte alınacaktır. 

Alınacak harçlar 
Alınacak harçlar projede şöyle sayıl

maktadır. 

Tescil muamelesinin tamamlanmasın
dan sonra 50 lira, tescil istidasının ve. 
rildiği günden başlayarak beş sene son
ra 150 lira, onuncu yıl başında 300 lira. 
bu taksitlerden başka berat istidasının 
kabul ve tetkikinden evel 10 lira tevdi 
harcı alınacaktır. Tadil ve ilave tasdik
nameleri için 5 lira tevdi harcı alınacak
tır. İstida berat sahibinden başkası ta
rafından verilirse tasdiknamenin tesci
linden sonra bir defa da 100 lira harç a· 
hnacaktır. Sınai resim ve modellerle sı· 
nai, resim ve markalar üzerindeki mül
kiyet hakkı, tescil istidasının verildiği 
tarihten başlayarak 10 ydda bitecektir. 
Bunlardan yalnız 2 lira tevdi harcz alı
nacaktır. Tescil işinin tamamlanmasın
dan sonra bir defa da şu harçlar alına
caktır: 

M liddeti biten sınai ve ticari marka
ların yeniden 1 O yıl için tescili istenirse 
tevdi harcı alınmıyacak, yalnız her sınıf 
eşya için beşer lira alınacaktır. Smaı re
sim ve modellerden 3 lira tevdi harcı, 
tescil tamamlandıktan sonra bir defa da 
2 5 lira tescil harcı ve her sınıf eşya i
çin de ayrıca onar lira harç alınacaktır. 

Sınai ve ticari hayatın icab ettirdiği 
namuskarhğa aykırı her hareket kanun· 
suz rekabet sayılacaktır. Başkasının 

markasını kullanan, berat ve tasdikna
mesi alınmış bir usulden istifade edenle
rin bu hareketleri rekabet sayılacaktır. 
İlk bakışta ayırd edilmiyecek kadar 
benzer bir şekilde resim ve model kul
lananlar, yapanlar, satılığa çıkaranlar 

tasdiknameye tecavüz etmiş sayılacak. 
lardır. Tescil edilsin edilmesin bşkasının 
ticaret unvanlarından istifadeye kalkan
lar sınai mülkiyet haklarına tecavüz et
miş sayılacaklardır. Yabancı memleket· 
lerden yurdumuza gelen eşya ve bunla.. 
rın zarfları üzerinde markalar kolaylıkla 
okunabilir şekilde olacaktır. Aksi halde 
bu eşya gümrlik idarelerince yurda SO• 
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ı Kö~ür sergisi ve ~irj 
vıyana gazetesı ~. 
Viner Saytung gazetesi muhabiri 

enternasyonal kömür sergisi hakkında
ki intibalarını şöyle kaydetmektedir: 

"Türkler ilk enternasyonal sergile
rini yaptılar. Hiç güçlük çekmeden, a
cemilik göstermeden bu ilk eserlerini 
en ileri sergicilerle müsabakaya çıka
bilecek şayanı hayret bir halde ba~rdı
lar. Serginin her köşesi gösteriyor ki, 
bu işin hiç de amatörü de jYildirler. Hiç 
kimsenin de mukallidi olmamışlardır. 
Enternasyonal kömür sergsi tamamen 
orijinaldir. Bir tek köşesi bir yerden 
taklid edilmiş değildir ve yalnız türk 
eanatkarlarınm elinden çıkmıştır. 

Dekorasyonun ve sergi teferrı• ~ tr

nm usta bir elden çıktığı gözüküyor. 
Ne yazık ki Avusturya firmaları adet i
tibariyle üçüncü ve dördüncü derecede 
kalıyorlar. 

Endüstriyellerimiz nınhakkaktır ki 
serginin bu derecede mükemmel olaca
ğını ummuyorlardı. Bununla bere.her, 
belki de haklan vardı, çünkü bu kadar 
iyi başarılmış sergi Avrupada bile çok 
değildir . ., 

Esrar]ı bir deniz 
kazası 

Paris, 7 (A.A.) - Pöti Parijiyen 
gazetesine Havr'dan bildiriliyor : 

Havr'a gelir gelmez Saga Panama 
ismindeki İsveç vapurunun kaptanı yol
esnasmda geminin hasara uğradığını 

ve anbarın hasara uğrayan kısımlarını 
tamir etmek için yüklerden 4000 sandık 
potas boşaltmak gerektiğini söylemiş
tir. 

Ertesi günü kaptan ortadan kaybol
muştur. 

Biraz sonra gelen geminin müceh
hizi gemide Marsilyada çıkarılmak ü
zere patlayan maddeler bulunduğunu 

söylemiştir. 

Armatör kaptanın enternasyonal fi. 
]olar tarafından kontrol altına alın •• ş 
olan İspanyol sularından geçerek Mar
silyaya kadar bu eşyayı, taşımakt<- n

sa Havrda satmağı tercih ettiğini ila
ve etmiş.tir. 

Polis, Havr istasyonunda bu sandık-
lardan 1.500 ünü müsadere etmiştir. 

Geri kalan 2.500 sandık ile vapurun 
kaptanı ortada yoktur. 

Karaya oturan yabancı 
gemiler 

İstanbul, 7 (A.A.) - Bir hafta ön

ce İzmirde Ger • ...,3n c::~ h1nrl :ı h• ı;"";ı 

oturan İngiliz bandrralr Arylemsen va
puru bu akşam türk gemi kurtarma şir· 

ketinin Alemdar kurtarma vapuru tara

fından salimen kurtarılmıştır. Kurtarı

lan gemi ve yükünün miktarı bir mil
yon türk lirasına yakın kıymettedir. 

Gelibolu karşısında Zencir Bozan 
adlı yerde vaktiyle karaya oturan yu-

nan bandıralı Michalyos vapuru kapta
nı bugüne kadar kendi kendisine gemi
yi kurtarmaya çalışmışsa da kurtarma 
işinin imkansızhğı karşısında gemi kur· 

o 
Bugüıl Ankaragücü 
Oçokla karşılaşıyor 

Bugiirı Ankara gücü takımiy/e karşılaşacak. olan lzmfrin Üt;ok takımı 

Bugün, ankaralı sporcular, milli kü. 
me maçlannın sekizinci haftasında, An
kara gücü • Üçok karşılaşmasını seyre
deceklerdir. 

Yarın da Gençler birliği ile maç ya. 
pacak olan izmirli sporcular dünkü tren
le şehrimize gelmişler ve istasyonda an· 
karalı arka::iaşları tarafından karşılanmış. 
lardır. 

Üçok takımı, milli küme içinde şim
diye kadar sekiz maç yapmış ve bunla
rın birinde galib gelerek altı kerre yenil
miş ve bugün oynıyacağı Ankara gücü 
ile berabere kalmıştır. Futbol oyununu 
iyi bilenler arasında mallım olduğu üze-

re, çok vakitr birleşmiş takımların oyun
cuları maçlarda iyi neticeler alamamak

tad r!a r. 1'.1 uva:rakiyet gösterebilmeleri 
uzun zaman bir arada çalışmalarını icab 
ettirmektedir. Üçok takımı da milli kü
mede bu talisizlikle karşılaşmış ve ilk 
maçlarının hemen hepsinde yenilmiş, 

yalnız Beşiktaşı yenmiştir. 

Ankara gücüne gelince; sekiz maçta, 

üç galibiyet, 4 mağlubiyet ve beraberli
ği bulunan bu takım da milli küme kar
şrlaşmalnrında son zamanlarda toparlan
mış ve iyi neticeler almağa başlamıştır. 
İzmir ve Ankarada Doğansporu, İstan.. 
bulda Güneşi yenen Ankara gücünün 
bugünkü vaziyeti hiç şüphesiz Oçoka 
nazaran daha iyidir. Ayni zamanda çi
men bir saha üzerinde oynamağa ahş
ınışlardır. Halk tarafından sevilen ve tu.. 
tulan bir ekiptirler. 

Bu vaziyete göre neticeyi biz daha 
çok Ankaranın lehine görüyoruz. Fa
kat futbol maçları bir çok defalar tili
minleri alt üst eden neticeler vererek 
spor yazıcılarım şaşırtmıştır. Milli küme 
maçlarının başladığı gündenberi bunun 
birçok misallerini gördük. Bu~n de 

ayni şekilde güzel ve muvaffakiyetli bir 

oyun çıkardıkları takdirde Üçokun ma
çı kazanmamasına hiçbir sebeb yoktur. 
Lakin Ankara gücünün karşısında bunun 
biraz müşkil olacağını kaydetmemek de 
elden gelmiyor. 

!-"alk..:. vindeki güreş müsabaka arıl 

tarma şirketinin Hora kurtarma gemisi· 
nin yardımını istemiştir. Hora kurtar
ma gemisi hemen kurtarma işine başla
mıştır. Kazazede gemi İbrailden Ro~er
dama 6600 ton hububat götürmekte idi. 

Sağda: mersin1i 4.hmet an!\arah hüseyin/e gösteriş miisabakalarma başlamandan 
önce - Solda: Güreşçi Terden iki enstantane 

Hastaneye bırakılan 
cesed 

İstanbul, 7 (Telefonla) - 2677 nu· 
maralı otomobil Balıklı hastanesine yu
nan tebaasından Andory~ adında birini 
ölü olarak getirmiş ve orada bırakarak 
gitmiştir. Otomobilin bu cesedi nereden 
aldığı ve Andoryanın ölüm sebebi he
nüz anlaşılamamıştır. Tahkikat devam 
etmektedir. 

Yeni bir han 
İstanbul, 7 (Telefonla) - l unel 

şirketinin Karaköyde ıyaptıracağı hane 
aid düşünüşünü belediye bugün nafiaya 
bildirdi. 

kulamıyacaktır. Ekonomi bakanlığı pro
je kabul edildiği takdirde 3 ayda bir, 
Ankara.da bir sınai mülkiyet gazetesi 
çıkaracaktır. Projedeki hükümlere göre 
kanuna aykırı hareket edenlerden 50 li. 
radan 1000 liraya kadar para cezası a
lınacak veya 3 günden 1 seneye kadar 
hapis cecası verilebilecektir. 

Bütün spor şübelerine olduğu gibi 
güreşe de kucağını açan Ankara halke· 
vi spor salonunda 4 mayıstan beri de
vam etmekte olan müsabakalar sona er 
miştir. 

Halkevi spor salonunda ve kendi 
kulüblerinde çalışan 26 genç ar<t.sında 
yapılan bu müsabakaların teknik neti
celeri şudur: 

56 - ı. . Mustafa 2. - Abdullah 3. · 

Niyazi 

61 - ı. . Veli 2. Abdullah 3. - Niyazi 
66 - ı. - Ah,met 2. - Habib 3. - Sabri 
72 - 1. - Riza 2. - Şinasi 

79 - 1. - Ceıal 2. - Vasfi 
87 - 1. - Hüseyin 2. - Cafer 
Ağrr 1. • Necmi 2. - Namık 

Yarınki bisiklet yarışı 
Yarın seri bisiklet yarışlarının dör

düncüsü - 60 - kilometre üzerinde 

yapılacaktır. 

Sabah dokuzda Akköprü süvari ka
rakolundan başlıyacak olan yarış, Poli
gona gidilerek aynı yoldan geri dönül
mek üzere süvari karakolunda nihayet 

bulacaktır. 

Şeker ihracatı 

kontenjanları 
Londra, 7 (A..A.) - Enternasyonal 

şeker anlaşmasının metni, Londrada 
neşredilmiştir. 

Anlasma serbest piyasalardaki ihra· 
cat kon~enjanmı 3.622.500 ton olarak 
tesbit etmektedir. Başlıca kontenjanlar, 
şu suretle dağıtılmıştır: 

Belçika (Belçika kongosu dahil) 
20.000 ton; Brezilya 60.000 ton; Küba 
940.000 ton; Çekoslovakya 250.000 ton; 
Sen-Domeng 400.000 ton: Almanya 120 
bin ton; Hayti 32.000 ton; Macaristan 
40.000 ton; Felemenk (sömürgeler da· 
hil) 1.050.000 ton; Portekiz (sömürge
ler dahil) 30.000 ton: Peru 330.000 ton; 
Leh;stan 120.000 ton; Sovyet Rı.ısya 

230.000 ton. 

htanhul belediye kadrosunda 
İstanbul belediyesi ve hususi idare• 

'>İ kadrohımda yapılması istenilen -te. 
ğişikliğe dair kararname bakanlar he· 
yetince kabul edilmiştir. 



Bir hava faciası 
"Hindenburg,, balonu 

Amerikada düşüp yandı ............. -. . . . -
b'· (Başı 1 inci sayfada) 
b~Yük gayretler sarfederek yaralılarla 
fır kaç cesedi çekip çıkarmağa muvaf-
ak olmuslardır - . 

Balon ateş yığını halinde 
Felaketten sonra, vaka yerine bir 

Çok itfaiye alayları gelmiştir. 
Bir kaç saat geçmeden balonun ya

nına yaklaşmak mümkün olmıyacağı sa
ntlrnaktadır. Bu ateş yığınının etrafın
d a bir kordon vücuda getirilmiştir. 

. _Ticaret bakanı Roper ile alman el
Çısı Luther, enkazı görmek üzere tay· 
Yare ile Lekhörste gelmişlerdir. 
~ Kaptan Lchmann ile Pruss'un pek 

agır bir vaziyette oldukları söylenmek· 
tedir. 

İlk patlamadan sonra bir çok küçük 
Patlamalar olmuştur. Felaketzedelerin 
haykırışları aşikar surette işitilmiştir. 

Tesadüf en kurtulan 70 kişi 
Polis kesif halk kütlesini ve feHi

ketzedelerin akrabalarını yerlerinde tut

mağa uğraşmaktadır. 
Facianın şahitlerinden biri, patla

nıanın balonun ön tarafında vukua gel· 
nıiş ve balonun topraktan 100 metre 
kadar yüksekte bulunduğu sırada pala
mar direğine takılmış olduğunu söyle· 
tniştir 

Hindenburg balonu, gece yarısında, 
Yani oraya vardıktan bir kaç saat son· 
ra Avrupaya hareket edecekti. Bir çok
ları İngiltere kıralının taç giyme töre· 
ninde bulunmak üzere Londraya gide
cek olan yoku, balona binmek üzere 
tayyare meydanına geldikleri zaman 
balon yerine onun tütmekte olan iske
letini görerek hayret ve korku içinde 

kalmrslardrr. 
İkisi balonnn kaptanları olmak üze· 

re hastaneye kaldırılmış olan bir çok 
Yolcuların vaziy~i çok naziktir. 

Ölenler, kavbolrmlc•r 
Felaket kurbanlarına aid son liste 

sudur : 
32 ölü veya kayrb, 

2 Hastanede ölen, 
24 Kurtulan yolcu, 
42 sağ ve salim olan mürettebat. 

Şimdiye kadar enkaz arasından 2
6 

~e.sed çıkarılmıştır. Parçalanan balonun 
ıçınde 6 cesed daha bulunduğu zanne• 

dilmektedir. 
Ölü veya kayıblar arasındd bir 

Stockholm gazetesinin baş muharrırı 
olan Leger Brinck bulunmaktadır. 

Kaybolanların büyük bir kısmı al· 

mandır. 

Felaketin sebebi 
Vaşington, 7 (A.A.) - Amerikanın 

Yarı resmi mahfilleri, zeplinin uğramış 
olduğu felaketin sebebi balonun mü· 
vellidilma ile şişmesi olduğunu söyle-
mektedirler. Bu mahfiller Kumandan 
Eknerin balonun ilk seyahatlerinde he
lium kullanmağı dü§ünmüş olduğunu ha
tırlatmaktadır. Kafi miktarda bu gaz· 
dan verilmesi i~in her şey hazır idi. 
Fakat Almanya helium satın almak za· 
tur1 olan dövizlerin çıkarılmasını ya· 

sak etmiştir. Bilindiği üzere helium'un 
tabii menbaları yalnız Amerika ve Ka· 
nadada bulunmakta ve suni olarak ima· 
li ise pek pahalıya mal olmaktadır. 

Kumandan Ekner, yangın tehlike
sine rağmen müvellidilma kullanmak 

tnecburiyetinde kalmıştır. 
Ticaret bakanlığı tayyare şubesi ka· 

za hakkında bir anket yapacaktır. 

Bütün dünyada heyecan 
Berlin, 7 (A.A.) - Hindenburg ba· 

lonunun çok acıklı bir şekilde yanma· 
sı bütün dünyada ve bilhassa Alınan· 
Yada büyük bir heyecan uyandırmıştır. 
Gazeteler arızasız oİarak bir çok seya
hatler yapmış olan Hindenburg balo
nunun uğradığı feııiketin alınan mille
ti için beklenmedik bir darbe olmakla 
beraber, milletin bundan ürkmediğini 
ve Fridrihshafen'de yapılacak yeni ba· 
lonların kısa bir zaman sonra Atlas de· 
tıizini yeniden aşacaklarını yazınakta
drrlar. Salahiyetli mahfiller, kurtarma 
servislerinin seri ve azimkar yardıını 
sayesinde 66 kişinin kurtarılmış olına· 
Sını tebrike değer görmektedirler. 

A 'nıonya:ya taziyeler gönderildi 
_ ....._ ___ ~....,_,.._.__ " u~.,_;· t 

Hindenburg 
balonunun 

evsafı 
Harab olan Lz 129- zeppelin'i Frid. 

rjbshafen'de 1932 de yapılmaya başlan
mıştı. Uzunluğu 240 metre, kutru ise 41 
metre idi. isxcfoti Dura~mio'den yapıl-

b·ı· ti" 290 bin metre 
mıştır. Şi!?me ka ı ıye , . . . 
mikabı !di ô.,ce be.iunı rr"zı de şışı-
rilmck üzere i;ışa edilrni~ • fakat sonra· 
dan bunılan bahahlığt cfolayısiyle '.az 

t
. o "r bı"ı·ı· bin b,. , ".ı- lmvvetın. 

geçıtmı~ t. nı.: ·: r- . 

de dört m• .. ıöı-le mütehardd. Sefer ba. 

ı do"rt ita bes bin kilo ka-büran kar 
şına - .. 
edilmesi için ;ığır yaç ile iJ.yen motor· 

l l
e techiz olunmuştu . Hbdcnbuı·g, va-

~r k'l 
snti ve ı;ın·mal olarak, sa:lltc 150 ı o-
metı·e kat ı•y!emckte idi. B:;lonun alt?1-

cfa üç kal iı::.:uine kurulmuj olan k~~~~
)er, elli lti~İ alacak geni~hğı .v~ b..ıtu~ 
l f 

L,.. C:i Avrıca .,igara ıçıleıı vt•rı 
(00 C>t·u ı·· • . A- • • • 

dahi vaı·dı. Kabinlerde .m:.'lk ve s~g k 
su da bulu mnakta iJi. ~ima1i Amer~kaya 
seyı\hat ücreti bin, cenubi Anıerıkaya 
bin b.::ş yliz n.zrk idi. Fr:ınkf~~·t'da~. V:k. 
h:;ı-st'e iki bU1,:uk. Rio' ya ısc aort ~unde 
gitmekte icli. Şirket, bugün en mukeın
nıcl balonunu kaybetmiş bulunmaktadır. 
Halen servis halinde yalıuz ''Graf Zep. 

pelin'' vardır ki, on sene1ik~!1"· . 

H
. d nburg'un pI.;n!arı uzerınd.:! ya-
ın e , 

pılmakta olan başka bir dirijabl ba.on 

halen Fridrihchafen tezgah!armda b;ıtun. 
maktadır. , 

...,.. ı aaw7"•••n •"" 5'U1 u:xw 
dolayısiyle her taraftan taziye tel~raf-
1arı gelmektedir. B. Ruzvelt B. Hıtlere, 
B. Hul da B. Fon Noyrata taziye tel~ 
grafları göndermişlerdir. B. Hitler, 

teşekkürde bulunmuştur. Alman devlet 
reisi ayrıca muhtelif amerikan vatan
daşlarından bir çok taziye telgrafları 

alın ıştır. 
Kaza Amerikada büyük bir teessür 

uyandırmıştır. Balonun aynı zamanda 
bir dostluk ve anlaşma mesajeri oldu· 

ğuna işaret olunmakt~dır. ~· Delbos 
{ransız elçiliği vasıtasıyle tazıyede bu

lunmuştur. B. Kot' da alman ha.va .ba~a
nına taziyelerini telgrafla bıldırmış-

tir. 
Tahkikat yapılacak 

Muhtelif teknisiyenlerden mürek-

b
. 1 .... an hey·eti kaza hakkında 

keb ır a..., .. • 
tahkikat yapmak üzere Lekhors te gi-

kt
. Bu sabah Hamburga hareket 

dece ır. 
. olan bu heyet, oradan Evropa 

etmı§ . k 
Transatlantiği ile Amenkaya geçece -

tir. t' t 
amerikan senatosu ıcare 

Ayrıca . .y. 
. b kanının reıslıgı altında 

koınısyonu aş . . 
. d kazanın sebeblerıoı araştı· 

bır heyet e 

racaktrr. 
Suiktı$l var mı? 

'kan heyeti kazanın bir 
Bu amerı . •. . 

b t 
. hareketinden ılerı gehp gelme-

sa o aJ · ı b .. 

d
.w• • de tahkik edecektır. Ba onun u-
ıgını · t . . Londrada bava sıgor a-
ük hır kısmı, Y . w 

1 
den bir kumpanyaya 

1 ı'yle i~tıga e ar ., . . . ti Şimdiye kadar da 
sigorta ettırılınış · .. .. 

'htimali düşünulmuyor, ancak 
Patlaına l T -kh"• 

d 
korkuluyordu. J.J<; orst 

bir çarpışına an 
d 

direktörü, 21 senelik tec-
hava mey anı ~ · · . . den patlama badısesı-
rübesine ıstına • . . 

. olduğunu söylemıştır. 
nin pek garıp 

Dr. Ekner tehdid mektupları aI_~ış 
A ·arısının Graz ı:nuhabırıne 

Royter J d Ekener 
beyanatta bulunan kuman an 

"kast neticesi vukua gelme· 
kazanın suı . d . b 1 oldugwunu, şimdıye ka ar 
sı ı:nu teme 

d
. . balonu Lekhörste yanaştır· 

ken ısı ne hd. d ını tavsiye eden bir çok te ı 
mamas . ld w u balonda 
ınektubları gelınıŞ o ugun ' 

d eırıniyet tertibatı olduğun· çok ıno ern 

dan Yıldır.11ll düşmesiyle patlama_nın 
' . · funkün oloıadıgını 

vukua gelrnesının an 
söyleıniştir,. . . . • 

D
·- r taraftan J{ont zeplının Şıkago 
ıge b. k dak 

da bulunan yağeni de kazanı~ •. ır. ~~ -
ılık olaıasından şüpbelendıgını soyle• 

ç . d 1 baloncuklar ortada bulun-
mış, gaz o u . . . . b' · de kabilı ıştıal hıç ır 
duğundan, gen 

ULUS 

Kapitülasyonlar 
mukavelenamesi 
hu~>iin imzalanıyor 

(Başı 1 inci sayfada) 
rıldrğını bildirmektedir. İkinci madde, 
yabancıların tabi olacağı kanunların, 
modern vergi kanunlarrnda umumiyetle 
kabul edilen prensiplerle telifi imkan
sız olmıyacağını ve bilhassa yabancıla
rın veyahud mühim yabancı menfaatle
rine malik şirketlerin aleyhine bir fark 
gözetmiyeceğini teyid etmektedir. 

Üçüncü madde, muhtelit usulü muha
kemenin, nizamnamede tahlil edilen ad
li şartlar içinde, on iki senelik bir inti
kal devresi içinde muhafaza edileceği
ni bildirmektedir. 

Konsüler mahkemelerin sivil ve tica
ret hususlarınd~ki saHihiyeti muhtelit 
mahkemelere intikal edecek ve fakat 
arzu eden akid devletler için hukuku 
şahsiye bahsinde konsüler hakkı kaza 
ihtiyarı olarak muhafaza edilecektir. 
Bu hususda 1\1ısır hükümetine haber ve-

rilmel: Ia·nmdır. 

Adli teşkilat nizamnamesi 
Birinci madde ile, muhtelif istinaf 

mahkemesiyle Kahire, İskenderiye ve 
Mansuredeki üç bidayet mahkemesi bı
rakılacaktır. 

İkinci madde ile istinaf azası sayısı 
on biri yabancı olmak üzere 18 ve bida
yet azasının da sayısı 40 ı yabancı ol
mak üzere 61 olarak tesbit edilmekte
dir.Mısır hükümeti, ikisi yabancı olmak 
üzere üç yeni istinaf azası ve üçü ya
bancı olmak üzere altı yeni hakim tayin 
etmek hakkını haiz bulunacaktır. 

istinaf mahkemesi yabancı azanın 
ve bidayet mahkemeleri de, ekseriyeti 
yabancı veya mısırlı aza teşkil ettiğine 
göre ya yabancı veyahud mısırlı haki

min bzşkanhğmda oJacaktır. 

Lisan meselesi 
Nizamnamenin ikinci maddesi dört 

lisan derpiş etmektedir: aLabca, ingi
lizce, fransızca ve İtalyanca. Hükümler 
arabca olarak veyahud digcr bir dille 
ver~leccktir. Tefsirde güçlük çıktığı 
takdirde, hükmü veren hakimin lisanın
daki es:ı.s metin muteber olacaktır. 

Mütldeiıımumi yabancı olacak ve i
ki muavi lİnden biri bilha~sa sivil işler
le mükellef olmak üzere m s·rh olarak 

nüddei uı11urui lıulunmadıgı zaman ona 
vekalet edecek, ve bir ecnelıi ol, n öteki 
muavin ceza i~lerile mükcl ·ef buluna· 

caktır. 
Mt.iddei umuıni hapishaneyi teftiş hak-

kını haiz bulunacak ve bir yabancı tev
kif edildiği zaman kendisine malümat 

verilecekt:r. 
Konsoloslar, polis nizamlarına saygı 

göstermek şartiyle. kendi tabiyetlerin· 
den olan ınahl.ıusları ziyaret edebilecek-

lerdir. , 
Muhtelit mahkemelerin salahiyetleri 

23 üncü madde, muhtelit mahkeme-
lere kadın ve erkek bütün yabancılarla 
hakkı kazaları milli mahkemelere aid 
bulunanlar arasındaki her tür1ü dava
lar için salahiyet vemıektedir. Bunun
la beraber yabancı mahkemeler, salahi
yet hakkındaki hüküm mucibincı.:: mu
vafakat eden bir er.nebi hakkında hakkı 
kazalarını tatbik edebileceklerdir. 

24 üncü madde, eski rejimde ihdas 
edilmiş olan muhtelit menfaatli şirket
lerin, statülerinde hilafı yazılı olmadı
ğı takdirde, muhtelit mahkemelerin hak
kı kazasına tabi olacakkrmı bildirmek· 

tedir. 
Muhtelit mahkemeler keza muhtelit 

menfaatleri alakalandıran ıflas halle
rinde de salaniyetlerini muhafaza ede-

ceklerdir. 
M erbutlaı·: 

Merbutlar, ezcümle dini müessese
l erle mekteb ve lıastanelerin şimdiki re
jim altmda f~aliyetlerine devam edebi
lecekleri, yabancılar hakkında intikal 
devresinden sonra bilhassa vergi mese
lesinde farklı bir muamele tatbik edil
nıiyeceği hakkında Mısır hükümetinin 
mühim beyanatından maada konsüler 
masuniyetine, tebide, iadei mücrimine 

dair beyanatı ihtiva etmektedir. 

şey bulunmadığını tasrih etmiştir. 
Enkazın içine girüebildi 

Lekhörs, 7 (A.A.) - Amerika sa

atiyle 19.50 de kurtarma işiyle meşgul 
olanlar balonun enkazına girebilmişler· 
dir. Bunlar önden kumandan kabinesin
den girmişler ve oradan müthiş surette 

kömür haline gelmiş bir cesed bulmuş-

lardır. 
Enkazın büyük bir kısmı dumandan 

8 - 5 - 1937 

81 yaşmda bir doktora göre 

k a am • 
1 

Oto11ıobillerine karşı büyük bir itirıa 
gösteren bir <;ok kiınseler, kendi 
vücudlarına. karsı affedilınez ,, 

lıatalar işliyorlar 
ı Hastal~ra hastaneler, hırsızlara 

da hapıshaneler yapıyorlar. İ3öy
le hareket edecekleri yerde, sağlam kim. 
selere senatoryomlar. kanunlara riayet 
eden uslu akıllı halka da pratik krimi
noloji kursları açsalar daha iyi eder
ler. 

Sulhun kıymeti harbte takdir edi
liyor; hasta yatağında da her vakit ih
male uğrayan sihat n değeri anlaşılıyor. 
Öğle yemeğini çabucak yiyip bitiren 
bir kimse başlamadan önce ve yemek
ten sonra bir veya iki bardak su içmeği 
acaba aklına getiriyor mu? Yediği ye
meğe icabettiği nisbette su veya diğer 
içilecek mayileri i]ave etmeden hazme
debileceğini sanan, hareketlerini bir in
tizam dahilinde yapmadığı halde, pa-
7.ar gelince, bünyeyi lüzumsuz yere yor
maktan ve hayatı manasız bir şekilde 
kısaltmaktan başka hiç bir işe yaramı
yan yorucu yürüyüşlere girişen bir kim. 

seye ne yapılabilir kil! 
Büyük babalarım zın bilmedikleri, 

işitmedikleri düzünelerle hastalık te· 
zahürJeri bugünkü yaşayışımızın sey
rini tayin etmektedir. Bunlar, insanın, 
dış zoriyle ve kötü adetlerle hayatın 

tabii seyrini, muhitine yabancı vaziye. 
ti bir gündelik programa uydurmasın· 
dan doğan medeniyet hastalıklarıdır. 

Çocukların büyük bir kısmı sihatla
rı yerinde olarak doğuyorlar. Yani, bü
yüklerin ellerine fesada uğramamış, ter
temiz ve hayat· sapsağlam bir yavru 
veriliyor ve bu yavrunun mukadderatı 

bu ellerde şekil alıyor. 
Terbiyenin parolası "kendini temiz 

tut!,, olması icabeder. Her ana, çocuğu
nun sofra başına oturduğu zaman eli 
yüzü temiz olmasını. onun her gün sık 
sık y kanıp tcmizlenmesi.1i. aksam olun. 
ca banyo yapmasmr, elbise ve çamaşır
larının temiz olmasını gayet tabii bu
lur. Fakat, bu anaların pek azı, iç ciha. 
zm temiz tutulmasını düşünür. 

Terbiye. insanlarr daha çocukluğun
da iken giinde bir defaya mahsus ol· 
mak üzere muntazaman ve muayyen bir 
zamanda hazmetmelerini dikte eden bir 
sistem (tamamiyle yanlış bir sistem) 
içine girınek zorunda bırakmaktadır. 

Sade gıda, boş olan borudan geçtik

ten sonra, ifrazlariyle eritilip daha ile· 
riye sevkedildiği ve gene boş olan mi
doye gelmektedir. Eritip dağıtıcı mik. 
roblar bu sevkiyatı ancak bağırsaklar
da yakalayabiliyorlar. Bu gündelik ta
yin 24 saat müddetle yoğrulup yığıl
dıktan sonra. eriyip dağılmış olan ye
mek artıkları, organizmanın, değerli gı
da maddelerinin vücude tevzi edil
dikleri kısmına tazyik icra ederler. Bu 

itib:.>rla, temiz olrnıyan maddeler de bu 
ameliyeye karışarak kanın devranına ka

tılmaktad•rlar. 
. Bu yaşayış tarzına devam etmenin 
kötü akibetleri, sivilizasyon hastalıkları 
adını verdiğim türlü türlü şikllyetlerin 
başladığ yaşlılık devrinde kendini gös

termektedir. 

T abii bir şekildeki yaşayış tarzı 
her yemekten sonra mideyi boş 

tutmayı emretmektedir. Bunu yapabil
mek için çok su içmek lazımdır. Aç 
karnına iki ila dört bardak ve boşaldık· 
tan sonra bir o kadar bardak su içmek 
kandaki pisliğin ve kan·n devran saha· 
sını temizlemekte ve bu suretle de 
hücrelerin hayatını yükseltmektedir. 

Memedeki çocuklarla vahşi kabiJe
ler ve ayrı bir şekilde inkişaf etmiş olan 
hayvanlar bilmeden bu kaideye riayet 
etmektedir. Fakat, medeni insan telonil 

görülmemekte ve bir taraftan da hala 

küçük infilaklar işitilmektedir. 
Kaptanın vaziyeti lena 

Nevyork. 7 (A.A.) - Hindenburg'un 

enkazından hala ince bir duman çıkmak· 

tadır. 
Kaptan Pruss. başından ayaklarına 

kadar badanj i~indedir. Vaziyeti gayet 
fenadır. Lehmann'm vaziyeti de fena

dır. 

kanser, romatizma. Arterio - Sklcroz 
yarım baş ağr .:;ı ve yaşlılık tezahürle
rinden olan daha bir çok hasta. 
lıklarnı önüne geçen bu mükemmel ha. 
yat kaidesini ihmal etmektedir. 

lnsan, yeni satın aldıgı otomobilini 
pis benzin ile işletir intizamsız ve ki· 
fayetsiz olarak yağlarsa, çok geçmeden 
bu otomobil felce uğrar. İnsan cihazı· 
rıın faaliyeti. iştialli motordan çok 
daha nazik olduğu için, iki kat dikkat 
ve itinaya, daha iyi bakılmaya muhtaç
tır. 

Fakat, otomobillerine karşı büyük 
bir dikkat ve itina gösteren bir çok in· 
şanlar, kendilerini unutarak bizz~t ken
di motorlarına karşı afedilmez günah· 
lar islcmektedirler. 

Ben bugün 81 yaşında olduğum hal
de, bundan kırk yıl evveJki gibi kendi· 
min saglam ve çalışacak kabiliyette ol
duğumu hisediyonım. Kırkıma kadar 
ben de günah jşleyerek insan motoru

nun kullanma talimatı sayılan en ehe. 
miyetli amel kaidelerini ihmal ettim. 
O yaşıma kadar sık sık hastalanıyor

dum. Fakat o tarihten sonra artık has
talık yüzü görmedim. Benim sırrım fev
kalade basittir: Vücudümü, gerek İÇ· 

ten gerekse dıştan temiz tutuyorum. 
Banyodan evvel, sabahleyin aç karnına 
bir kaç bardak su ve vazifesi hazim ci-

hazını yağlamak olan bir kaş.k parafin 
yağr, içiyorum. Hoşuma giden her ~eyi 
bol bol yediğim halde, bu son kırk yıl 
içinde bir defa bile midem bozulmadı. y emekleri ufak gezintiler takib 

etmektedir; eğer bu mümkün ol-

mazsa, esaslı ve muntazam bir surette 
hava değiştirmek maksadiylc hiç yorul
madan teneffüs hareketleri yapmakta-

yım. 

Hemen hemen altmış yılı bulaıı cer
rahi tecrübelerime istinaden diyebili-

rim ki, kanser, cihazın temiz tutulma
ması yiiziinden en ziyade yaşlı insanlar-

da teşekkül etmektedir. Mevcud ve 
yeni teşekkül halinde olan kanserı:ı te
daYisinde, öldürücü bir mahiyet alma· 

sının önüne geçmek için radium teda-

visi kadar therapie'nin de tesirli oldu
ğu kana;>tindeyim ki. anlasılan, söyle
diğim gibi çok basit ve ucuz bir usul 
olduğu isin ünivcrsel bir surette tatbik 

edilmemektedir. 
Bir ziyafette yahud bir lokantada bu· 

lunduğum zaman ameli tccrübeleıiııı

den istifade ederek, beni çeviren insan
ların ömürlerini tayin etmek bana zevk· 
li geliyor. Hele insan, yanı başında o-

turanların adlarım bilince, bu zevk da
ha büyük oluyor. Dün büyük bir kulu
bün ziyafetine davetli idim. Davetlile· 

rin, sofradaki yerJerini gösteren liste 
önümde duruyordu Yemekten sonra 
p ek de iyi bir manzara teşkil etmiyen 

göbeklileri bir gözden ge!fİrdim ve sıra 
ile notlanmı yaptun. Uzun yıllard niıcr: 
bu usulümü tatbik ve bu suretle teşhi

sini koyduğum ins:auların hayat sırları
nı takib ediyorum. Ve maalı:::.ef, çoğu
nun pek uzun silrmeyen ömürh:r:nin 
müddetini tayin edişimde isabet oldu

ğunu tesbit ettim.• u 

Mümkün olduğu kadar fikir işleı iyle 
uğraşan, yaşlanıncaya kadar durmadan 
çalışan insanların, Bernar Şov ve Oli
ver Lodge ve dahcı bir çokları gibi, hiç 
değilse, seksen ya~ına kadar tam sihat· 
te kalabilmek imkanları olduğu kanaa

tindeyim ve hususiyle tedavi etikleri 
hastalarını ikna ve yaptıkları kürlerde 

kendilerine itimad telkin edebilmeleri 
için, hekimlerin bu yaşa kadar yaşama
ları lazımdır. Fakat ne kadar yazık ki, 

suyu en cok ileri sürüp, kendileri şarab 
içen, tedavi ettiklerine iyileşmesini 

isteyip kendilerini unutan gene hekim· 

terdir. Ve bu unutkanlık cinayet sını
rına kadar var yor; Çünkü, kendilerine 
milletin sıhati itimad edilmiş olan bu 
insanlara insan lığın ihtiyacı varrl ır. 
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Petrol ticaretinin doksan 
yaşındaki taçsız krah 

John D. Rockfeller 
1858 yılında 500 dolar ile işe 

başlayan bu adam, 
bugün nıilyarlara sahiptir. 
1 850 yılı, Birleşik Amerika hükü

metlerine, hadsiz ve hududsuz 
imkanlar ülkesi denilmeğe başlandığı 

devrin başlangıcıdır. Vircinia devletin
deki Rişmont ~ehrinde o zamana kadar 
bu sonsuz imkanlardan en ufak bir iz 
bile bulunamamıştı. Bu şehir, o tarih -
lerde ufak tefek barakalardan mürek -
keb tipik bir Amerika kasabacığı idi. 
Bütün kasabanın evleri bir tek sokağın 
iki tarafına dizilmişti. 

İlk mektebin hocası, çocuklara mek

teb binasının önünde toplanmalarını 

emretmişti. Çocuklar toplandıktan son· 

ra. onları bir asker dizisi gibi sırala • 

mıştı, Çünkü seyyar fotoğrafcının ka

sabaya gelişi, mühim bir hadise idi. 

Mekteb idaresi de bu fırsatı kaçırnıak 

istemediği için ,grup halinde bir fotog

jaf çektirmek istiyordu. 

/ 

Çoculdar toplanmışlardr, f.otoğragçr 

hazırdı. Bu esnada, sınıfın hocası, st -

ralanmış olan çocukları teker teker bir 

daha gözden geçirdi. Ve tam fotograf 

çekileceği sırada, içlerinden birini bir 

behane ile evine gönderdi, çünkü, bu çer 
cuk bayramlık elbiseleriyle bile grupun 

manzarasını bozacak kaJar çirkin ve kö

tü bir kılıkta idi. 

Rockfeller ve oğlu 

Bunun üzerinden beş yıl geçtikten 

sonra, bu yoksul ve kimsesiz çocuk, on

altı yaşına basmıştı. Fakat, belki gene 

yoksul ve kimsesiz olduğu için, sıhati 

pek yerinde değildi. Ancak. talisizliği

nin sebebi bambaşka idi. O bu yaşta iken 

bir kıza gönül vermişti. Bütün emeli bu 

kızla evlenmek idi. Kız bu düşünceye 

muvafakat ediyordu ama, annesi kati -

yen razı değildi. Nitekim, günün birin

de müstakbel kayın validesine müraca

at ettiğ~ zaman, kazancı ne kadar oldu

ğu sorulmuş, o da, günde yarım dolara 
yakın bir para kazandığını kekeliye ke
keliye söyleyince, bu kadar az para ka
zanan bir adamla kızının evlenmesini 
aklına bile getiremiyeceği cevabını al
mış ve kapı yüzüne kapanmıştı. 

B u genç adam J ohn Davison Rock-
f eller idi. Hayatnın ilk kısmı, i

yice malüm değildir. Acaba o da, babası 
William gibi, Amerika hükümetlerinde 
bir mütetabbib olarak dolaşıp halka sat
tığı ilaçlarla mı bugünkü sermayesinin 
temellerini attı, bunu kimse bilmiyor. 

Bilinen bir şey varsa o da bu red cevabı 

aldıktan üç yıl sonra. Rockfeller'in 500 

dolarlık bir sermaye sahibi olduğudur; 

yedi yıl sonra bu sermaye 50,000 dolar
dı. 1870 de o milyoner olmu tu. 1885 de 
bu milyonlar yüz rakamı ile sayılıyor -
du ve geçen asrın sonlarında Rockfel -
ler yalnız yüzlerce milyonluk bir ser -
vetin sahibi değil ,aynı zamanda bütün 
dünyanın en zengin adamı olmuştu. Bu
gün, tam bir asırlık bir ömrü doldurmak 
üzere olan Rockfeller, her türlü ticaret 
i~lerinden uzaklafffiı~ olduğu halde ha-

yatının her saatinde hala binlerce do -
lar kazanmaktadır. 

T eknik devri henüz başlangı~ta 

idi. Rockfeller buhar makinesi -
nin keşfinden sonra, dev gibi :.osyetele

rin doğuşlarını, demiryolu sosyeteleri

nin, seyrüseferi baştan aşağı değiştire

rek alabildiğine büyümekte ve mutlak 

bir hakimiyet kurmakta olduklarını gö

rüyordu. Fakat, bu sahada ona artık yer 

kalmamıştı. Çünkü, bu istila hareketi 

çok ilerlemi:;; ve adamakıllı yerleşmiş -

ti. Buna benzeyen bir inhisar kurabil -

mek için, hiç kimsenin bilmediği, aklı

na getirmcdigi yeni imkanları aramak, 

bulmak dü§.üncesi onun zihnini en çok 

meşgul eden bir düşünce idi ki, ilk de

fa olarak kulağına Petrol diye bir şey 

çahndr. 

Daha geçen asrın ort .. larına kadar 

petrolu hemen hemen hiç kimse bilmi

yordu. Otarihlerde "taş yağı., adı veri

len petrol, koleraya, ciğer hastalıkları

na, bronşite, vereme karşı tavsiye edi -

len bir ilaçtı. İlaç olarak kulanılması do

layısiyle de, hem pek az ve hem de ta

savvur edilemiyecek derecede iptidai 

şartlarla istihı;al ediliyordu. Petrol, bu 

yağla karışık suyun sathından toplam -

yordu. Bunun için kullanılan vasıta 

yün battaniyelerdi. Battaniyeler bu 

yağlı suya batırılarak yağı adamakıllı 

çekinceye kadar suda bırakılıyordu; 

ondan sonra çkarılıp sıkılıyor ve sızan 

yağlar bir kaba toplanıyordu. Tabii, bu 

tarzla yıllık istihsal mikdarı birkaç yüz 

şişeyi geçmediği için, bu mikdarın eko-

Santa Fede petrol kuyuları şehrin mahallelerine kadar sokulmuştur 

nomik bir rol oynaması akla gelmezdi. 
Ancak, kimya, daha o tarihlerde bu 

yeni yağla meşgul olmağa başlamıştı; 

alimler, kaya yağı tasfiye edildikten son
ra, lambalara doldurularak ışık yapmak 
için yakılan daha hafif bir maddenin 

kazanıldığını biliyorlardı. Bu böyle ol

makla beraber, bu madde, laboratuvar 

tecrübelerinin sınırını aşmamış vt pra

tik sahada kullanılmasına girişilme

mişti. 

I
• Ik sundaj 1860 yılı içinde yapıl

dığı zaman, çıkan ta~ yağının 

bolluğu karşısında herkes hayrette kal-

mıştr. İşte bu andan itibaren va.:;- et 

birdenbire değişti. O tarihe kadar bir 

laboratuvar tecrübesi mevzuu olan bu 

yağ, ondan s?nra artk istikbalin endüs

trisine hakim olan bir madde oldu ve 

korkunç bir spekülasyon başladı. 

tık önceleri Rockfeller de sadece 

spekülasyon ile uğraşıyordu. 1862 de 

30.000 dolarlık bir sermaye ile Andren 

adındaki genç bir ingilizin kurduğu mü

esseseye iştirak etti. Bu ilk petrol işi 

kendisine herhangi bir ticaret işinden 

çok daha büyük kazançlar temin ettiği 

için, müteakip yıllarda diğer bütün iş

lerden elini çekerek var kuvvetini pet

rol ticaretine verdi, 

Rockfeller pek çok para kazanıyor· 

du; hatta 1870 de Standard Oyl kum -

panyasını tesis ettiği zaman birçok 

milyonlara sahibti. Fakat, daha başka 

petrol kumpanyaları mevcud olduk~a 

bu zenginlik onu tatmin etmiyordu. O, 

tek başına petrole hakim olmak i5tiyc.ı

du. İlk sermayesi, 1 milyon dolar olan 

Standard Oyl kumpanyası, her türl'; "'1• 

sıtaları kullanmaktan çekinmiyerek bi

ribirleriyle mücadele eden ikiyüı elli 

tane kendi gibi kumpanyanın yanc ha • 

şında ehemiyetsiz bir kumpanya idi. 

Amerikanın tekmil petrol piyasasında 

Standard Oyl'un yüzde 4 payı vardr. 

Halbuki RockfeJJer bu payın yüzde yüz 

olmasını istiyordu. 

1872 de, Amerika petrol endüstrisi

nin merkezi olan Pitsburg'da birkaç ile· 

ri gelen petrol müstahsili South İmp • 

rovement kumpanyası adı altında bir 

tröst kurdular. Bu hareket, ekonomit: 

vaziyetleri zayıf olanların bir araya ge-

Teksasda bir petrol kuyusunda petrol çıkarmak için yapılmış tesisat 

terek bir kuvvet teşkil etmeleri için ya 
pılan ilk tecrübe idi. Rockfeller'e de 
iştirak etmesi için müracaat edildi. O 
bu hareketin faydalarını derhal kavra
mış olmakla beraber, çok daha ilerisinı 
gözü önüne getirdi. Kendisi ıçın bu 
tröst"ün bir manası olabilirdi: tröste 
hakimolmak, bogıız b:>ğaza gögüs gö 
ğüse girişilen rekabet mücadelesini 
tamamiyle ortadan kaldırmak hususun
da onu bir alet diye kullanmak. 

B unu yapabilmesi için yalnız bir 
çare vardı: tröst'ün başına geç -

mek. Bundan dolayı, kendisine vaki o
lan müracaata derhal muvafakat edecek 
yerde, evvela. adamlarını gizliden giz -
liye piyasada dolastırarak. Soııth lm
proverment'in satın alınması mümkün o
lan ne kadar aksiyonu varsa hepsini el 
altından toplattırdr. 

Bir yıl sonra bu kumpanyaya aid 
aksiyonların yüzde ellisine sahih olun· 
ca, iştirak için muvafakat cevabını ver· 
di ve iştirak eder etmez işin başına 
geçti. 

Rekabette artık büyük bir :;efer ha. 

reketi başlamıştı. Tıpkı harbta olduğu 

gibi, hasmı tamamiyle ezmek için her 
tiırlü vasıtaya baş vuruluyordu. 

Sabotaj, casusluk, komplo, damping 
gündelik hareketlerdendi. South İm -
provement kumpanyasının tahrib kıta -
!arı, rakib kumpanyaların faaliyet saha
larına gece baskınları yap:yorlar, hnk
ları tahrib ederek petrolleri .ıkıtıyor- / 
lardr. Petrollerin yüklendiği istasyon · 
larda rayları sökmek, petrol vagonla -
rının civatalarını gevşetmek, tekerlek
leri çalmak, hasılı petrol taşımağa mah
sus vasıtaları hurda haline sokmak ta -
bil işlerdendi. Rakibi yaşntmamak için 
elden gelen her şey yapılıyordu. 

R.ockfeller bu harbta, istediği gibi 
mu .. affer çıktı. Muharebe me} danı ra · 
kip kumpanyaların cesedleri} e doldu. 
Tasfiyeler, iflaslar. şaşkınlık. ve çılgın 
Irkla canlarına kıyanlar biribirinin ar · 
kasındaıı geliyordu. O günlerde gazete 
lerin ticarete aid sütunlarını okuyan 

lar, herhangi bir cinai ron1andan daha 
çok heyecana kapılıyordu. Bu petı ol 
zafe inin topyekun bir manası oıdur;u
nu şu bir kaç rakam kadar hiç bir şey 
tebariiz ettiremez: 1870 de RockfelJe -
rin Amerika petrol piyasasında bakitn 
oldugu nisbet yüzde 7 idi; 1877 de bu 
nisbet yüzde 95 olmuştu ki, pratik ba -

kımdan bu vaziyet tam bir inhisardı. 

Diğer bir hesaba göre de, Standard 
Oyl kumpanyası 1876 da yüzde 25 te -
mettu dağıttığı halde, bir yıl sonra bu 
mikdar yüzde 37 ye ve ertesi yıl yüzde 
100 nisbetine yükseldi. 

Bu harb çok korkunç bir harb ol
muştu; harb meydanı kumpanyaların 

cesedleriyle dolmus.tu ama, Rockfeller 
de alemini kuran taçsız bir imparator 
olmuştu. 

X Berlin - Londradaki büyük elçi• 

lik müsteşarı prens fon Bismark dış ha. 
kanlık politik daire direktörlüğüne tayin 
olunmuştur. 

X Moskova, - Planörcü Rastorzef 
yere inmeden 534 kilometreyi 7.43 saat• 
te alarak alman Oltşerm'in rekorunu kır
mıştır. 

X Nevyork - Bir amerikan deniz in. 
şaati şirketinin, Sovyetler birliği için 
35.000 tonluk bir zırhlı yapacağı haber 
veriliyor. 

X Londra - Madenler bakanlığı pat
ronlarla işçiler arasında bir toplantı ya· 
pıldığr için maden grevinin 15 giln geri 
kaldığını bildirmektedir. 

X Londra, - Otobüs grevi meselesin 
de muvakkat bir anlaşma yapılmıştır. 

Tramvay kondcktörleri de grev yapmak· 
tan vaz geçmişlerdir. 

X Hollivud - Stüdyo işçileri grevi 
devam etmektedir. İşçiler bütün amele 
kurumlarına Amerikadaki sinema salon. 
!arına boykot yapmalarını tavsiye etmiş· 
!erdir. 

Petrol yakan lambalar 
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Dünya bir ~uğday kıtlığı 
A %:ıt:~;!d.1;;;;,~ay ihrac•t•nı •• aı~a= ıh

1

•· karŞISinda MI 
A caba gazetelerde çıkaın bu kısa lak r ~r 

kek ve kadın kaç kişiyi şahsi olarak a a an ır· 
mıştır? ı·k . l 

Fak at t e hdit ortadadır ve kulağı de 1 ınsan ar, b 1 ~ 
bir buğday kıtlığı olup olı~ıyacağın~.sorm. ~~!·:1~~~ u unu yor t' 

Buğday piyasasında fıatların yukselm~ . k e 
t iyacm çoğalması karşısrnda herkesin vazıyetı av-

ramasına lüzum vardır. -------------ı farkı yukarda da gösterdiğimiz gibi 

lerini değiş~ir~iştir; bun~ ş~.p~e ey ı era . a veni zaman, hayat şart ve şekil- § · z · H ldd n 250.000 dür. 

yok. Fakat ılmın ve f ennrn bu tün ş u halde göz önünde bulunduru -
bu ter akkilerine rağmen in- k galona baliğ olınuştur. l lacak iki mühim nokta vardır: bi· 
sanları yaşamak için gene ete v_e 7 ,371,o~~ ~~:r~afta evel bu mikdar an- rincisi bugünlerde yapılan gemi ile 
buğdaya muhtaç. bırakmıyacak hır Halbu 'd ' buğday sevkiyatının anormal bir şekil-

· ı 1 k 4 844 000 ı ı. ç a re bulamamıştır. Zaman ı er e- ca • ' 
1 

'zah olunabilir? de olup olmadığı ve bunun temmuza 
• J ) 1 Bu nası ı mış o .makla beraber, a ıcı arm U• G" d .. v .. 

01
u"ze göre dünyanın asgad kadar değişip değişıniyeceğidir. 

il 
. k d v • • t ' or ugu ö d su erı pe fazla egışmemış ır. _d 'ht' acı 71 ooo,ooo çeyrek ga - teki ise İtalya ve Almanya atem-

Eğer bir buğday buhranı olacağı bug ay ı. ~y 5~ 000 OOO unu Avrupa muzda alınacak olan hasadın düzelip 
bahse mevzu olursa bu yalnız finans ve !ondur kı .unun · · düzelmiyeceğidir. 
banka adamlarını alakalandırmakla kal· istemek~e~ır. 

1 
k tl _ ki Amerika, Fena havalar, he'm bu memleketler-

··n1t·· üretıcı meme e er 
maz. Bu hepimizi alakalandırır ; çu ~ Ar. an tin, Avusturalya, Rusya, deki, hem de 1ngilteredeki hasadlar: 
bu takdirde ortadaki buğday stoku eksı- Kanada, lJk tleri ve birkaç küçük tehdid etmektedir . 

l b. "dd t ev T una meme e H ecek demektir. Bundan ır rnu e • k b 
1 

n arasındadır . ı ağus· avalar iyi de gitse gene taleb ta · 
- d f' tının memle et un arı . vel şehir gazetelerinde bug ay ıa d 31 temmuz 1937 ye kaclar mamıyle kal'şılanrnayabilir. 

yükseldiğine dair bir haber ç:kmıştı. Ga· t os 
1936 

an . -d 1 77 500 000 
zete bu ha.bere şöyle bir mütalea da ita- ihraç edebileceklerı bug ay .' ' . 

1 1 ak üzere tabının edı-
ve ediyordu: '.Bu suretle mayıs sonun - çeyrek ga on om 
dan evel vaziyetin sıkışık b~r h.al .al· yorlar. Aradaki farkın, eğer ~aleb .. a.~t-
ması ihtimal ve imkan içine gırmıştır.,, mıyacak olursa, 6.500.000 oldugu gorul· 

Bu ne demektir? Bunun arkasında 
ne var? Bu, buğday üretmenlerinin fi • 
atları yükselteceği, nakliyecilerin de 
bu pahalr malları taşıyacakları demek

mektedir. 
Halbuki gemiye yüklenen buğday 

tir. Sağlık bilgileri 

Uzağı gören milletler, peygamber 
Yusuf'un şu sözlerini hatırlarla: "Gele
cek iyi yrllarda ele geçireceğini..: bütün 
yiyecek maddelerini bir yere toplayı • 
nız, bunları Firavunların idaresine ve · 
riniz, onlar da bunları şehirlere y;ye

cek olarak saklas nlar.,, 

Aynı zamanda bu, buğday ticaretiyle 
uğraşanların fazla zengin olacakları ma· 

nasma da gelir. 
Bir başka taraftan bu, hayat stan -

dardının da yükseleceğini ve bu mad -
deleri dışardan getirten memleketlerin 
ticaret muvazenesindeki açığın da arta-

Adrenali koruma yolları 
Dr. ŞÜKRÜ ŞENOZAN 

cağını gösterir. 
Bir senelik alım ve satım bittik~en 

sonra İngilterenin ticaret muvaze~~sı~~ 
deki açık daha büyük olacaktır; çunku 
İngiltere buğdaya fazla para yatırmış-

tır. 
Buğday mevsimi geçen sene ağusto-

sun birinde başlamıştı ve bu sene tem
muzun otuz birinde nihayet bulacaktır. 

Kanadadaki bahar mahsulü ilk teş -
rine kadar alınamaz. Böylece arada kor-

kunç bir boşluk kalacaktır. 

D ünynın bu mevsimde talebet.tiği 
buğday mikdarı geçen meV'sım -

den 3,500,000 çeyrek galon daha fazla 
tahmin edilmektedir: 67.500.000 çeyrek 
galona karşı 71,000,000 çeyrek gal~n. 

Avrupanm bu mevsimdeki talebı ge• 

çen mevsim 49.500.000 çeyek galon ol • 
duğu halde bu mevsimde 56.000.000 çey· 
rek galondur ki arada 6.500.000 fark ol
duğu görülmektedir. Avrupa dışrnda 
buğday ithal edilen memleketler ta • 
leblerini 3,000,000 çeyrek galon mikda· 
rında azaltmışlardır. Bu nıikdar Avru· 
panın 6.500.000 fazlasiyle karşılaştın • 
lacak olursa ortada gene 3,500,000 fark 

kalıyor demektir. 
Bu mevsimin otuz iki haftası içinde 

47.500.000 çeyrek galon gemiye yüklen
miştir. Bu bu şekilde devam edecek olur 
sa mevsim sonunda 77.250.000 çeyrek 
galon buğday sevkedilecek, böylece yo
galtım 22.500.000 çeyrek galon artacak

tır. 

Arjantin buğday ihracatını tahdid 

de etse gene biz buğday almak mecbu: 
riyetinde kalacağız; çünkü elimizdekı 
buğday noksandır. 

T alebin fazlalaşmasının sebebini 
anlamak kolaydır. Geçen rnevsım

de kendi yağlariyle kavrulmak kararı
m veren İtalya ile Alınanyada mahsul 
fena olmustu. Silahlanma siyasetini ta· 
kib eden bu iki memleketin de buğ • 
daya ihtiyacı vardı. Mahsulün de fena 
olması gibi bir vaziyet üzerine ihtiyaç
ları 8.000.000 u bulmuş ve açığr kapat -
mak için 5.000.000 çeyrek galona ihti • 

yaçları olmuştur. 

Şimdi İtalya, bir de sömürge ordu· 
sunu beslemek mecbul'iyetindedir; bu se
beble buğday ihtiyacı daha ziyade art • 

mıştır. 

Bir takım Avrupa devletleri, ecnebi 
ajanlar vas:tasiyle alış veriş yapıp son
ra bunları memleketlerine getirmek su
retiyle nelere ihtiyaçları bulunduğunu 
gi ry:emektedirler. Son bir hafta için-

ve un 

A rteriyoskleroz'un husulü için baş-
ı ·k' b.. .. k sebeb vardır . 1 - Adre-
ıca ı ı uyu · ... 

nallerin fazla çalışması, kan tazyıkının 
yükselmesine sebeb olur. 2 - Dere-ki 
guddenin bozulması - normal oldugu 
;ıa01an kan ti!zyikini indirerek birinci 

sebebi karşılar. 
Dereki guddesi çıkarılan köpekte 

avort (kalbten çıkan kırmızı kanın geç
tiği büyük damar) rn skleroze olduğu 
görülür dereki guddeleri şişmiş olan 
insanlar genç yaşlarında arteriyo - sk -
leroz arazı gösterirler. Tiroidleri çıka
rılan keçilerin damarları da katıla~ıv:-
. Bir sebebi arteriyosklerozun ıhtı

rır. 

yarlıkta çokluğunun tiroidin bozulması 
imdiye kadar ismi geçen zararlı se-

ve s . 
bebİerin uzun müddet bir arada tesır 

leri neticesi olabilir bunu ve erken 
etıne k . . . 

b t an ihtiyarlığı menetme ıçın tıro-as ır . _ . 
'd adrenallere müessır olacagmı bıl-
ı eve . . • 

. d' - . miz sebeblerden çekırunemız la· 
dır ıgı d . . . 

d Arteriyoskleroz te avısının en 
zıın ır. . 

ku
l esasr budur. İhtıyarlıkta adre -

ma l k' 
naller daima şiş bulun~r a~ . ı uzun 
müddet çalışmaları netıcesıdı r. 

Adrenalin kalb ve damarlara olan te· 

. . da dig-er bir vazifesi daha var-
sın yanın 

B
··t··n nesiclerimize lazım olan 

dır. u u 
müvellidülhumuzayı (1) ciğerlerimizde 

d k kanımıza geçiren bir madde 
zabte ere 

d ler Bu sebeble adrenallere 
ifraz e er • 

1 
k m.azarratm kısa ömürle alakası 

ge ece 

samimidir. 
Yüksek tansiyonun her ne kadar ar-

. kleroza arkadaşlığı varsa da şüp
terıyos 

k 
ki onun birinci sebebi sayıla-

he yo tur _ 
rnaz. Kan tazyiki yüksek oldugu zaman 

kan damarları fazla kanla zor -
kırmızı .. 

v cihetle damarlar gerılır, ge -
ıanacag[ 

. B genişlemenin devamh tekrar-
nı~e~ u 1. 'k 

, bebiyle damarların e astı 
}anması se 
hassası azalır. 

Hususiyle ihtiyarlarda damarın e -
rn~ .. ; k lifleri yerine esas:n kısmen nes-

. _ gelmiş oldugundan bu hal 
r.ı ınunza· .. 
daha kolaylaşır. . 

Damar katıla§masmın bır neticesi 

1 ak 
kanın ince damarlardan geçme -

o ar lb' d . .. leşmektedir. Bu zorluk ka ın a-
sı guç t f t 
ha çok çalışmasmr, fazla kuvve sar e -

.. mucib olur. Damarın dıvarları 
ınesını .. 
da iyi beslenemez. bu sebeblere gore 
arteriyosklerozun en iyi korunma çare-

si şudur: 
1 - Adrenalin ifratla çalışmasına 

b 
~ olabilecek şeylerden sakınmak. se c . . . 

2 - Dereki guddenin faalıyetını artır· 

mak. 
Her cins gıda için fazla mikdarda 

yemekden çekinmek itidali aşmamak 
lazımdır; Zira csok yemek karın devera· 
nınm kuvvetlenmesini icap eden kan 
damarlarına çok mikdarda kan hücum 
eder, et yemekleri fada yenilirse kan 
koyulaşır. En iyisi kanın a~ncı hassası
m tutmak için n.:!bati yemekler, sücl. 
Az et veya hiç et yememek muvafıktır. 

Lakin bir defada fazla mikdar süd 

almamalıdır. Beden hareketleri ve di -
ğer hareketlerin ifratı çok ve siıratli 
merdiven ve yokuş çrkmak tırmanmak 
adre:ulleri tenl>ih edeceğinden artcri
yosklerozlulara yaramaz. Fazla beden 
hareketleri yapan ve ifrat üzere yürü
yenlerin, çok çalrşan köylülerin kol ve 
bacak müntehalarında arteriyoskleroz 
başladığı tesbit olunmuştur. 

Kanın koyuluk ve yapışkanlığını 

azaltmak için yalnız nebati rejimde kal
mamalı. !yodlu ilaçlardan da istifade 
etmeli, iyoddan arteriyosklerozlular se· 
nelerce istifade ederler. Hastanın hali
ne göre hekimin intihab edeceği diğer 

• yardımcı ilaçlar hususiyle uzvi iyodu 
havi olan dereki gudde hulasası ile bü
yük işler görülür. 

Anlaşılmıştır ki en büyük dikkati 
böbreklere tevcih ederek 0ııun hıfzıs -
sıbhasını elde tutmak mecburiyetin -

deyiz. 
Arteriyosklerozun yüzde 25 i alko· 

tün tesiriyle husule gelir; alkol de ad
renal gibi ince kan damarlarını büzer; 
fakat arteriyosklerozun husulüne yar
dım etmekte tütün daha mazarratlıdır. 

tesiri adrenalin aynıdır. Yani ince da· 

marları daraltmak sıkıştırmakla mües

sirdir. Arteriyosklerozlularda tütün 

içenler ç.ok olduğu gibi fazla tiryaki 

olanların çok ihtiyar oluncaya karlar ya

şadıkları da görülür fakat bunlar pek 

azdır. 
Böbrekten sonra bağırsakların hıfzıs-

sıhhası ziyade ehemiyetlidir. Bağırsak
larda hasıl' olan zehirler arteriyoskle -
rozun husulünde en mühim amildir. 

Her gün defi tabii lazımdır. Mide 
ve bağırsaklarda gazlar toplanmamalr, 
Karın ve midede toplanan gaz akciğer
leri yukarı iterek kalb hareketinin ser
bestliğini meneder, deveranın güçleş • 
mesine sebeb olur. İştı> Hunnakussadır 
dediğiilliZ hastalık ilerlemiş bir arteri
yosklerozda böyle ikinci derecede bir 
hazım ihtilaliyle uyanan bir arızadır. 
Hunnakussadra istidadı olanlar gerek 
yukardaki halden ve gerek ifrat üzere 
idman hareketleri ve dağ sporları gibi 
yürüyüşlerden çekinmelidirler. Bir gün

de içilecek su mikdarı bir buçuk lit -

, __ 
ı[ Hikavel ___ _J 

El elden üstünd •• r 
Nerede rastlasam bir kaç aydanbe· 

ri hayatının en büyük derdini teşkil e
den halden şikayeti iti yad edinmişti : 

''- Ah, azizim, acınacak halime 
gülüyorsun, kime anlatsam gülüyor, 
Zaten insan başına gelmedikçe başka· 

larınm feliiketi hakkında bir fikir edi
nemez ki! 

"Nerden girdim o apartımana, gi
remez olaydım. Beş aydır, rahat ve hu
zur yüzü gördüğüm yok. Dünya yü
zünde insanların türlüsü bulunduğunu 
bilirdim ama, bu derece kepazelerine 
rastlanacağını da hiç hatırımdan ge
çirmezdim. İnsana işkence etmekten 
zevk duyuyorlar. Apartıman mı tuta
caksın, sana tavsiyem olsun, alt kat 
kiralama. Yoksa benim gibi senin de 
başın nara yanar. Ama, yıllardır hep a
partmanda otururum, bu hal ilktir 
başıma geliyor. Her apartıman bir ol
madığı gibi, her kiracı da bir olmıyor. 

"Asıl şa~trğım nokta şu ki, bizim 
katın tavanı sanki tavan değil de bir 
megafon. Adeta bir muzib ustanın, 

sırf sesleri büyütsün diye harcına husu
si bir şey kattığına insanın inanacağı 
geliyor. Monşer, üst katta bir arının 
dolaştığını bile oturduğumuz yel'den 
işittiğimizi söylersem, bana inanır mı· 
sın? Fakat bu hakikat 1 çok defa, bi
zim çocukların odanın içinde bana söy
ledikleri sözü işitmediğim olur, ama üst 
kat kiracılarının muhaverelerinden en 
küçük bir kelimeyi bile kaçırmaya im
kan yok. Megafon, sesleri bir kaç misline 
çıkararak alt kata naklediyor. 

"Bu allahın belası tavanın kötülü
ğünü tamamlamak için bir üstümüzde
kiler gibi kiracı eksikti. Şimdi tama
mız. Ah, kardeşim, sabahın saat altısı 
dedi mi, çoluklu çocuklu hepsi ayak
tadırlar. Ne de kalabalıklar, sürüsüne 
bereket! paldır küldür, bir giirültüüür. 
başlar, zelzele mi oluyor diye, dehşet
le yataktan dışarı uğrarız. Her sabah 
bu ayni haldir. Bir gün rahat uyku yüzü
görmedim. Geceleri de birden, ikiden 
evel yattıkları yok. Kavga mı ister
sin var, gramofon mu var, raclyo mu 

var, yeni keman dersei aıan acemi gıy
gıycılar mı, o da var. Yemin ederim 
sana ki bir tabur asker, bizim üstü
müzdeki kiracılar kadar gürültü çıka
ramaz. Ne ıniilıarek şeylerdir onlar." 

Dostumun, her görüşmemizde tek
rarladığı bu nakarat bende bir merak 
uyandırmıştı. Bir gece kendisine şöy
le bir uğrayayım, dedim, hem bir şe
kerli kahvesini içerim, hem de dünya
nın sekizinci garibesi gibi ballandıra 
balandıra anlattığı gürültü hikayeleri 
hakkında bir fikir edinirim. Gittim, 
beni misafir odasına aldı, seliim sabah 
edip daha oturmamıştık ki, çürük tahta 
zemin üzerinde dolu bir fıçının yuvar
lanışına benzer dehşetli bir gümbürtüyle 
gözlerim tavana kalktı. 

Dostum: 
- Dur hele, dedi. sana sefa geldin, 

diyorlar. Bu sazın akortudur, fastl 

şimdi başlar. 

Ve hakikaten iki dakika geçmeden 
fasıl başladı. Evvela, tuzlu biberli bir 
karı koca kavgasına şahid olduk ki, i
çinde bir haylı yakası açılmamış naşe
nide küfürler geçiyordu. 

Dostum: 
- Çocuklar da çok defa bu muha

verelerin masum dinleyicisi oluyor da 
yerin dibine geçıyorum, diyordu. 

Biraz sonra, bozuk bir gramofon 
plağında çatlak bir zurna sesi taksinı 
yaptr. "Zurnada taksim olmaz" mese· 
lini tekzib eden bu numaradan sonra, 
bir kaç çocuğun bir ağızdan söyledik
leri ve tahtalarda trampet gibi tempo 
tuttukları bir marşı dinledik. Sonra, 
radyo açıldı. Anlamadrgım dilde hey
betli bir nutuk söyleniyordu. Hatibin 
bağırmaktan gözlerinin dişarıya uğra· 
dığını görür gil.ıi oldum. O devam e
derken, iki kişinin güreşmesine benzer 
daha baskın bir gürültü başladı. Çıp· 
lak beton zemin üzerinde gümbür günı
bür bir şeyler yuvarlandı durdu. Arka
sından bir bölük askerin manga kolun-

reyi tecavüz etmemelidir. 

(1) Oksijen • hayat gazı. Havanrn 
beşte biri oksijen'dir. Kanr tasfiye, 
mahrukatın yanmasınr temin eden idro
jen'le birleşerek suyu yap.ın, uzviyatrn 
terkibine giren renksiz, kokusuz havai 

şekilde bir cisimdir. 

da geçişini andırır muntazam nalça 
selerinden beynim delik deşik olunca, 
tahammülüm de sona erdi, yerimden 
fırladım: 

- Beni mazur gör, dostum dedim. 
bir ahbaba daha söz vermiştim. 

- İşte allahın günü ve gecesi hep 
bu işkence içinde yaşıyorum, diyordu. 
ne zaman şikayet etsem, inad için iki 
misli gürültü ettiklerinden artık şika
yetten de korkuyorum. Ev sahibi de at. 
dırış etmiyor. Apartımannında uğradı
ğım bu akibetimin bana mukaveleyi 
feshetmek hakkını vermiyeceğini söyli 
yor. Ne yapacağımı şaşırdım. 

- Haline allah acısın, dedim, gene 
görüşürüz, ama burada değil 1 

Aradan bir iki ay geçti. Ona bir 
gün kahvede rastladım. Bu defa güle
rek yanıma yaklaştı : 

- Ne o, dedim, yoksa o apartım.an
dan çıktın mı? 

- Hayır, dedi, çıkmadım. Ama, yu• 
kardakileri adam etmenin yolunu bul· 
dum. Bu kadar basit bir şeyi bunca za. 
mandir nasıl akıl edemedim diye keır 
di kendime şaşıyorum. 

- Anlat allahesen, diye atıldcm. 

bana merak veriyorsun 1 
- Dur, anlatacağım. Buluşumun 

Kristof Kolombun yumurtası kadar bat 
sit olduğunu sen de itiraf edeceksın. 
Ne yaptım, bilir misin? Hiç tannnad.ı
ğım üçüncü katın kiracılariyle ahbah 

oldum. Önce onlara meseleyi açmadım., 
Ailece sıkı fıkı ahbab olduk. Bize ge-o 
lip gittikçe, onlar da nasıl bir cehen .. 
nemde yaşadığımızı anlayarak üstü
müzdekilere içerlemeye başladılar. Bu 
hiddetten istifade ettim. Bir plan ter
tib ettik. Bir gece bizim radyoyu, ~ 
kiden kalma bir defi, daha bir kaç gü .. 
rültü çıkaracak öte beriyi alarak, ço
luk çocuk hep birlikte yukarı kata 
çıktık. Onlar da kalabalıktırlar, ayn
ca, üç çocuğiyle İstanbuldan yeni bit 
misafirleri de gelmişlerdi. Radyoyu so
nuna kadar açtık. Odun parçalariyle 
trampetler hazrrladık, bir def, bir ke
man, ve bir sürü gıirültücü hep birden 
başladık. Ben orkı-stra şefliği ediyor
dum. Ve orkestrayı canlandırmak için 
dökmediğim ter kalmadı. O gece, geç 
vakte kadar bu minval üzere devam et
tik. A:;_agıdan dayanamayıp şikayete 

gönderdikleri hizmetçiyi bir kaç defa 
paylayarak keyfimize karışamıyacakla
rmı söyledik. 

Bu tecrübeyi bir iki defa tekrarla
dıktan sonra, bizim üst kat kiracıları 
sulh yapmak için elçi gönderdiler. U· 
zun boylu müzakerelerden ve çok agır 
şartlar koyduktan sonra nihayet akdı 
sulh ettik. Şimdi sanki hep kulaktan 
kulağa konuşuyorlar. Tıs yok 1 

Sana tavsiye ederim, başına ayni 
hal gelirse, tedbir bire birdir, tatbik· 
te hiç tereddüd etme! 

HIKAYECl 

Bugünk.ü l{onser 
Cumhur Başkanlığı filarmonik 

orkestrası bugün saat 15.30 da haJk tem
sillerinden 23 üncüsünü verecektir. 

Program şudur: 
Şef: Ernst Praetorius 
1 - Karı Höller ( 1907): "Hymn• 

ler., orkestra i~in, op. 18 
a) To.katta (Allegro) 
b) Ricercar (Allegretto) 
c) "Adoration., (Adagio) 
ç) Fantaisie (Allegro) 
10 dakika dinlenme 
2 - J. S. Bach (1680 - 1750) 
IIİ. "Brandenburg konseri, sol ma

jör yaylt sazlar için. 
3 - J. S. Bach: PaskaLya, org için, 

(A. Goedicke tarafından büyük orkest
raya çevrilmiştir.)) 

SON 
Gelecek konser 15-5-937 CLUll.'.lrtcsi 

günü saat 15,30 dadır. 

~ ......... ··~·········· ..... ········ ...... 
Okuyormu suııuz? ! 
Cevab vermeden önce düşünü- • 
nüz ki sadece okumakla seç- t 
k. ı , ~ 
ın eser eri okumak arasında • 

l 
büyük .fark vardır. : 
Seçkın eserlerden en yeni t 

çıkanım size tavsiye edelim : : 

!Bilinmeyen İnsan ~ 
......... T~•T+W+++•T~+w++++••t 
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Nakliyat İlanı 
Anl{ara inhisarlar 

Başmüdürlüğünden: 
Bala, Çubuk Haymana, Beypazarı, Ayaş, Nallıhan, Keskin 1~

hisarlar idarelerine bir sene müddetle nakledilecek dolu mamul 
tütün ve içki sandıklariyle ispirto bidonlarının nakliyat işi ayn 
ayrı açık eksiltmeye konulmuş.tur. . . 

Açık eksiltme ve ihalelerinin 26 mayıs 937 ~arıhın~e çar~ba 
günü saat 15 de Başmüdürlüğümüzde m~t~şek~ıl komı~yonda ıcra 
edileceğinden taliplerin bedeli muh~nın y~zde yedı buçuk .te
minatı muvakkateleriyle birlikte tayınedılen gun ve saatte komıs -
yona müracaatları ve şartnamelerini okumak ve fazla malfimat al
mak istiyenlerin her gün başmüdürlüğümüz satış şubesine ve ma
halleri inhisar memurluklarına müracaatları ilan olunur. (1162) 

1-2002 

Nafia Vekaleti 
Samsun su işleri sekizinci 

şühe mühendisliğinden: 
Kapalı Zarf Usuliyle Eksi tme İlanı · 

1 - Çarşamba ovasının kurutulması ameliyatından olmak ü~e
re Abdal İrmağının ıslahı için projesine göre yaptırılacak amelı -
yat ve inşaatın yapılması kapalı zarf usul.iyle eksiltmeye . ~onul
muş ise de talip zuhur etmediğinden yemden 26-4-937 tarıhınden 
itibaren bir ay müddetle ve aynı usul ile eksiltmehye çıkarılmıştır. 

2 - Keşif bedeli 32421 lira 32 kuruştur. Bu inşaat için mevcut 
evrak şunlardır. 

A - Ameliyat ve inşaat resimleri. 
B - Keşif ve hulasai keşif cedvelleri. 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
D - Hususi şartnamei fenni .. 
3 - İkinci maddede yazılı evrak 162 kuruş mukabılınde Sam

sun su işleri 8 inci şube mühendisliğinde? t<;darik edi_lebil.ir. 
4 - Eksltmeye girmek için Nafıa Vekaletınden bu ışlerı yapa -

bileceğine dair. 937 senesine rıit ehliyet vesikasına malik olmaları 
lazımdxr. 

5 - Eksiltme 27-5-937 tarihıne müsadif perşembe günü saat 15 
de Samsunda su işleri 8 inci şube mühendisliği binasında toplana
cak eksiltme komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

Talipler ihale saatmdan bir saat evveline kadar 2490 numaralı 
kanunun hükümlerine göre usulüne tevfikan hazırlanmış ve mü -
hürlenmiş olan zarflarını su işleri şube mühendisliğine makbuz 
mukabilinde vermiş bulunmalıdırlar. 

Bu saatten sonra gelen teklifler kabul edilmez postaca vaki o
lacak tehirler nazarı itibara alınmaz. 

6 _ Bu ameliyatın muvakkat teminatı 2431 lira 50 kuruştur. 
7 - İşi üzerine alan müteahhit yüksek Vekaletçe ihalenin tas

dik olduöu kendisine yazı ile tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 
gün içinde muvakkat teminatını kati te~inata ibla~ ve aynı za -
manda müddeti içinde mukaveleyi noterJıkten tescıle mecburdur. 

(1165) 1-2013 

İran Transit Yolu İnşaat Müdürlüğünden 
5 - Nisan - 937 pazartesi günü ihalesi yapılacağı ilan edilen Er

zurum vilayeti dahilinde ve transit yolu üzerinde Horas ım ile Saç
tepe arasında müteahhide ihale edilip de vakti ve zamaniyle yapı
lamadığından dolayı mukavelesi feshedildikten sonra geri kalan 
17-333 kilometre şose inşaatı ve sekiz adet ekip binasının nevakı -
sının ikmali ve altı adet sınai imaliitın tamamlanması işlerine ta -
lip çıkmadığından pazarlıkla ihalesine karar verilmiştir. Pazarlık 
17 mayıs 1937 pazartesi günü saat on dörtte Erzurum hükümet bi
nası içinde Nafıa müdürlüğü odasında transit yolu eksiltme komis
yonunda yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 4576 lira sekiz kuruştur. Evrakı keşfiye şart
name ve mukavelenamesi ve buna müteferri bütün evrakı Erzu
rumda transit yolu inşaat müdürlüğünde görülebilir. İsteklilerin 
ihale günü saat on dörtte transit yolu eksiltme komisyonuna mü · 
racaatları. (25S7) 1-2017 ------

Basye inlet istatistil{ , genel di-
rel{törlü~ ek:sitme ve 

'-
ihale 

1{ o misyon un dan: 
Kapalı Zarf Usuliyle Eksitme İlanı· 

1 - Ehiltmeye çıkarılan iş, 12 cilt aylık. 3 cilt yıllık ve bir cilt 
fihrist olmak üzere senelik yekun takriben {390) formadan ibaret 
fransızca ve tiirkce harici ticaret istatistikleridir. 

2 - Baskı adetleri (200-400) olacaktrr. 
3 - Tahmin olunan talı bedeli 11,700 liradır. Eksiltme haziranın 

iiçüncü pcı ~embe günü saat 15.30 da umum mü1ürlii1< binasmda top
lanacak olan komisyonda açılacaktır. 

4 - Bu eserler Ankarada basıl::,caktır. Eksiltmeye girecekler % 
7 .5 muvakkat teminat vesikalariyle eksiltmenin açılmac;ınclan bir sa. 
at evel teklii mektublarını komisyon reisliğine vermeleri Hizımdır. 

S - Bu babtaki şartname komisyon katibliğinden istenebilir. Ve 
nümuneler dairede görülebilir. (1163) 1-2003 

Aıık~ara memurlar 
kooperatif şirketinden: 

1936 senesi karından sermaye nisbetinde % 10 temettü tevziine 
ve hisse senedlerinin yenileriyle tebdiline başlanılmıştır. 

Ankarada bulunan ortaklarımızın bizzat, Ankara haricinde bu
lunanların deı mektubla eski hisse senedleriyle birlikte şirkete müra
caat eylemelerini dileriz. 

% 8 nisbetindeki istihlak temettüünün tevziine de evvelce ilan e-
dildiğ"i '-'t:Chile devam edilmektedir. 1-2010 

Türlüye Cumhuriyet 
Merkez Banl{asından: 

Emlak ve Eytam, Eti, İş, Osmanlı, Sü-
mer, Türk Ticaret ve Ziraat Bankalariyle 
bankamız kişelerinin 8 mayıs 937 tarihin 
den ba~,~rn~k üzere, c11martesi günleri ~a
at 11 30 da 1 ~2n~.D a':..,~ı itan o1ı ıı.ur. 

' 
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iLAN 
Tarsus idare meclisinden.: 

Satıliğa çıkarılan gayri menkullerin 
Kazası 
Tarsus 

,. 

il 

il 

.. 
" 
" 

" 
il 

" 
il 

" 

" 

" 

" 

t• 

" 

" 

" 

Köyü 
Yenice 

Ballıca 

,, 

Ali fakı 

Ballıca 

Mamra§ 

Alifakı 

Nevi 
Tarla 

il 

" 
,, 

" 

,, 

Firengülüs 

" u 

il 

,, il 

,, 
" 

" " 

" 
,, 

" " 

" il 

" " 
Tiznik 

" 

Dekar 
56 

75 

27 

79 

45 

55 

79 

44 

34 

38 

79 

45 

38 

73 

64 

77 

100 

147 

55 

459 

Metre 
77 

382 

579 

Tapu senedinin 
M Tarihi 
1 Teş. evvel 
3 927 

" 
,, 

,, " 
979 tamamı Teş. Sani 

930 
.Ka. evvel 

339 
Teş sani 

930 

965 .. 
158 ,, 
979 " 
112 il 

14 il 

610 " 
59 27/30 

965 tamamı 

619 ,, 

544 ,, 

351 
" 

221 
" 

203 it 

88 il 

158 ,, 

650 il 

" 
Mayıs 

931 
Teş. sani 

930 
Teş. Sani 

340 
Ka. evvel 

929 
Ka. evvel 

340 
Ka. evvel 

339 
Teş. evvel 

339 
Şubat 334 

Teş. sani 
340 

Ka. evvel 
339 

Mayıs 338 

Mart 340 

Nisan 929 

No. sr 
28 

29 

30 

134 

135 

138 

136 

190 

137 

72 

104 

89 

136 

62 

145 

71 

135 

51 

146 

15 

H U D U D U 
Şarkan Nebik oğlu haremi Fatma hanım tarlası ~a.tıen sahibi se
net tarlası şimalen tarikiam cenuben Osman ağa tarlası. 
Şarkan Nebik oğlu haremi Fab'na Veyis Hattı.n tarlası garben tari· 
kiam şimalen Osman ağa tarlasr, cenuben sahibi senet. 
Şarkan Yusuf kızı Veyis hatun garben Osman ağa şimalen sahibi 
senet cenuben Sarı Mustafa tarlası. 
Şarkan Ali kızları, garben Zeynep tarlası, şimalen tarikiam, cenuben 
Mustafa oğlu Durmuş ve Hanife tarlası • 
Şarkan Mustafa veresesi, garben Şif, şimalen Ali Ağa veresesi, ce
nuben Niğdeli harelen tarlası. 
Şarkan Mehmet efendi garben Feyzullah efendi şimalen cumali 
tarlası cenuben tarikiam. 
Şarkan Mehmet tarlası, garben Halit oğlu Osman şimalen tarikiam 
cenuben Hasan kızı Fatma. 
Şarkan kulak şimalen Firengülüs ve Tiznik kavuştu şimalen Emi· 
ne hissesi cenuben kuru batak. 
Şarkan Fatma garben Hasan oğlu Mehmet §imalen cenuben Har· 
putlu İsmail oğlu Mehmet tarlası. 
Şarkan Feyzullah kızı Ümmü Gülsün garben Şif şimalen Fahri e
fendi hissesi cenuben Feyzullah. 
Şarkan Kenarlı Osman zevcesi Ümmügülsün garben şimalen Eyüp 
oğlu Bekir mahdumları Osman ve Mustafa ef. ler, cenuben tarikiam 
Şarkan Abdülkadir ağa garben Mustafa oğlu Abdullah şimalen 
Abdülkadir cenuben tarik. 
Şarkan Ümmü gülsün vekasap Hafız veresesi şimalen tarik, garben 
şif cenuben Nesime hamın tarlası. 
Şarkan Keli yolu garben Hacı Fakiya veresesi şimalen Feyzullah 
veresesi ve Hacı Fakiye, ceuben tarik. 
Şarkan ve garben tarikiam, şimalen Derviş ağa, cenuben karye ile 
mahdud. 
Şarkan tarik garben zilfodan kenarlı Osman ağa geçen tarla ve 
Fahri efendi hissesi şimalen Alifakı tariki cenuben tarik. 
Şarkan tarik ve Besime garben Derviş ağa veres'Csi şirnalen Alifa
kı, cenuben Tiznik tariki. 
Şarkan Mustafa Ef. hissesi garben Hacı Süleyman Ağa hissesi şi· 
malen Karecelçili yolu, cenuban Hacıarar evlatları tarlasile mahdud 
Şarkan Hafız Ali garben Bayram ve Dudu tarlaları şimalen ve 
cenuben tarikiam. 
Şarkan kulak ve Hüyük ve tarik garben .Şaupaz oğlu yaramışh Sil· 
leyman ağa şimalen Manalos madaması cenuben Kanneş tarlası. 

Tarsus Ziraat Bankasına 2814 numaralı kanun mucibince taksitlendirilmiş borcunu vadesinde vermediğinden dolayı Müftü ma
hallesinden Mustafa Hilmi ve Osman Hayri vereselerinin yukarda hudud ve miktarı yazılı tarlaları 7 - 5 - 937 tarihinden başlıyarak 
21 gün müddetle arttırılmaya konulmuş.tur. . ~ 

Arttırmaya iştirak eden talipler ~rttmna bedeli.~in 'fo 10 .u ~ısbetinde teminat akçası vermeğe mecburdur. İhale bedeli peşinen alına
cağı gibi tellaliye, ferağ harcı vesaır masraflar muşterıye aıddır. Arttırmaya iştirak edecek olanların ihale günü olan 28 _ 5 - 1937 

cuma günü saat (10) da Tarsus Ziraat Bankasına müracaat eyleme leri ilan olunur. 1-2008 

Ankara inhisarlar 
Baş Müdürlüğündeıı: 

Müskirat ve tütün beyiye tezkerelerinin değiştirilmesine 21 ma
yıs 937 sabahından itibaren başlanacak ve 4 haziran 937 akşamı ni
hayet bulacaktır. Beyiyelerin üç fotoğrafla biri 2S digeri 5 kuruş
luk iki pul ile birlikte Başmüdürlüğümüze müracaat etmeleri itan 
olunur. (1161) 1-2001 

Kiralık ve Satılık Evli Bağ 
Ankaranın Aktepe mevkiinde kış ve yaz kullanmaya müsait alt 

katta bir oda bir hol ve bir mutbah, üst katta dört oda bir salon ve 
bir balkondan ibaret hane ile iki kuyu birçok meyva ağacı ve 14 dö
nüm bağıyle güzel manzara bol komşulu bir bağ hem satılık ve hem 
de kiralıktır. Telefon: 1231 e müracaat. 1-1981 

Yozgat Valiliğinden: 
Yeni yapılan memleket hastanesi için saatte sekiz ile on iki ki

lo buz yapan Kelvinatör veya Firijder marka iki adet buz dolabı 
ile iki adet pantofaz tavana asma tertibatlı gölge vermeyen kompile 
ameliyat elektrik lambası eksiltme suretiyle mübayaa edilecektir. 
Yevmi ihale olan 17-5-937 pazartesi günü saat 14 de encümeni dai
miye müracaat etmeleri elektrik cereyanı 220 volt ve mütenavib -
tir, (1146) 1-1996 • 

Anl{ara şehri imar müdürlüğünden: 
Kadastronun 147 ve 157 numaralı adalarının ve 156, 160, 143, 145 

ve 146 num"'ralı adalarında ~ısmen şuyu vaziyetleri tesbit edilmiş 
olduğundan aHikahlarının vaziyetlerini öğrenebilmek için müdür-
lüğe müracaat edebilecekleri ilan olunur. (1133) • 1-1994 

Tapu ve l(adastro 
ıımum müdür1üğiinden: 

Tokat vilayet merkez kasabc:sının kadastrosuna başlanacağı ka
dastro ve tapu tahrir kanununun 8 inci maddesine tevfikan ilan 
olunur. (1148) 1-1997 

Hava yolları devlet 
isletmf~ idaresinden: 
' Yeşilköy tayyare meydanında bulunan ve idareye ait olan 164 

adet benzin bidonu pazarlıkla satılacağından isteklilerin 19 liralık 
banka muvakkat teminat mektuplariyle ıs - mayıs - 937 cumartesi 
günü saat 14,30 da Yeşilköy tayyare istasyon müdürlüğüne mü -
racaatlarr. (1166) 1-2014 

ANKARA İKİNC1 SULH HUKUK HAKİMLİGİNDEN 

İskin umum müdürlüğünden: 
Bolu vilayetinin merkez kazasında Dimbilt, Kirez dağı Korcuk 

yaylası, Kalınca Konur oğlu, Taşlı yayla ve Akarağzı, Kabakpına
rı deresi ormanlarında 8417-119 metre mikap çam ve 5451-834 met
re mikap Köknar ki ceman 14068-955 gayri mamfil metre mikap 
devrik eşcardan yüzde otuz zayiatla şartnamelerinde miktar ce ha· 
cimleri yazılı muhtelif çaplarda 9864 metre mikap kerestenin imal 
ve bu ormanlara en yakın istasyonlara sevki işi pazarlıkla yaptırı
lacaktır. 

2 - Pazarlık 11-5-937 tarihine müsadif salı günü saat 15 de Bo
lu Sıhhat Müdürlüğünde yapılacaktrr. 

3 - Beher metre mikabı mamül kerestenin istasyonda vagon 
teslimi muhammen bedeli 26 liradır. 

4 - Şartname projesini görmek istiyenler 15 gün içinde her 
gün Ankarada İskan umum müdürlüğüne, Bolu, İzmit, Zonguldak, 
Sıhhat müdürlüklerine ve İstanbulda iskan müdürlüğüne müraca· 
at edebilirler • 

5 - İlan müddeti 27-4-937 tarihinden itibaren 11-5-937 tarihine 
kadar olmak üzere ıs gündür. (1130) 1-1964 

Ankara Defterdarlıgından: 
Askeri ve mülki mütekaitler ile dul ve yetimlerinin haziran 

937 yoklamaları 6-5-937 tarihinden 2S-5-937 gününe kadar yapıla
caktır. 

Alakadarların yoklama kağıdlarmda yazılı suallerin ayrı ce • 
vahlarını yazarak belediye muhtarlık dairesine tasdik ettirdikten 
sonra maaş cüzdanı resmi senet, nüfus tezkeresi ve birer fotoğra -
fiyle mayıs yirmi beşinci akşamına kadar Defterdarlık muhasebe 
müdürlüğüne müracaatları. (1139) 1-1966 

M.. M. V. deniz merk.ez satın alma 
k.omisyoııu reisliğinden: 

1 - 30 - nisan - 937 günü kapalı zarfla yapılacağı ilan olunan 
münakasasına talip zuhur etmiyen 3000 ton kardif kömüriinün 10 
mayıs - 937 pazartesi günü saat 14 de pazarlıkla eksiltmesi yapı
lacaktır. 

2 - Talip olanların 66.000 lira muhammen bedele nazaran 4550 
liralık ilk teminatları ve ihale kanununda yazılı vesaikleri ile bir
likte komisyona müracaatları. 

3 - Eksiltmenin M. M. V. de müteşekkil komisyonumuzda ya· 
pılacağı. 

4 - 330" kuruş mukabilinde şartnamesinin komisyonumuzdan 
aldırılabileceği. (1117) 1-1930 

Serveti fünun UYANIS Serveti fünun 

1891 ' Başyazarı: A. İhsan Tokgöz 
1891 

47 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftahk resimli ga
zetenin Ankara'da satış yeri A K B A Kitabevidir. Se· 
nelik abone 10 lira, Sayısı 20 kuruş. 

Polatlı Belediye Riyasetinden· 

Urfa Defterdarı Sabri vekili Ankara avukatlarından Fuad Ömer 
tarafından Ankarada Tabakhane mahllesinde Medrese sokağındaki 
arsanın şüyuunun izalesi hakkında ikame eylediği davanın duruşma-

ı - 7713 lira 97 kuruş bedeli keşifli pazar yeri inşası 1-5-937 
tarihinden itibaren 28 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuş • 
tur. 

2 - Mevcut proje, keşifname ve şartnameyi görmek istiyenler 
her gün mesai saatlerinde Polatlı Belediye dairesinde görebilirler. 

3 - Münakasaya gireceklerin bu gibi işleri başarmış veya ha • 
şarabileceklerine dair ellerinde sahibi salahiyet makamdan tasdik· 
li vesikaları bulunması şarttır. 

sı sırasında dava olunanlardan merhum Kastamonu saylavı Ali Rıza 
karısı İrma Ali Rıza ile Azize ve C:emile ve Rabianın ikametgahları-
nın meçhuliyeti hasebiyle usulün 142 ve 141 inci maddesi mucibince 
ilanen tebliğat ifasına karar verilmiş olduğundan ilan tarihinden 
itibaren yirmi gün zarfında mahkemeye müracaat etmedikleri veya 
bir vekil göndermediğiniz takdirde mur .,·ıeyhim h<>ldarında gıya -
ben ma!ıkemeye bakılaca~ı tebliğat ma .- . n kaim olmak üzere ilan 
olunur. 1-:i.<.05 

4 - İhale 28-S-937 cuma günü saat tam 16 dadır. 
5 - İstekllerin 578 lira SS kuruş muvakkat teminat akçeleriyle 

birlikte tayin olunan gün ve saatte Polatlı Belediyesi daimı encü-
men:ne gelmelrri ilan olunur. (2360) 1-1842 
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radrolarını bizden aravın Halil Nacı Anafartalar Caddesi 
No: 111 Telefon. 1230 

~HILCO 
Ankara şehri imar 
ınüdürlüğünden: 
lnıa r adası 

658 
704 
715 
716 
717 
722 
723 
724 
729 
727 
729 
780 
852 

869 
870 

871 
876 

877 
878 
879 
881 
882 
883 
884 
885 
886 
887 

888 
889 

890 
891 
892 
901 
921 
922 
923 
931 

1307 
1308 
1295 
1296 
801 
806 
811 
812 
813 
835 

1013 
1014 
1015 
1015 
1017 
1018 
1019 
1020 

1021 
1022 
1023 
1024 
1025 
1026 
1028 
1312 
1186 

1187 
1188 
1189 
1190 
1191 
1192 
1193 
1194 
1244 
1245 
1243 
1260 
1297 
1298 
1299 
1185 
1184 
1182 
1304 
1183 
1146 
1145 
1144 
1056 
1057 
1055 
1058 
1059 
1054 
1053 
1052 
1060 
1068 
1067 
1066 
1065 
1077 
1073 
10/ 9 
l{J~J 

l .ı.:;~ 

10.3 
ı r ~ 
ll ı:Jl 

1L9 J 
1089 
lCı~.i 
1147 
ıı.;o 
11 ~ 

l';:ı1 

Kadastro adası 
198 - 210 

28 
72 
73, 76, 78, 81 
34, 79 
28 
28 
28 
28 
23 

153 
40, 47, 69, 70, 71 

151, 158, 159, 162 
295, 300, 304, 294 
229 
524, 525, 189, 228 
190, 
222, 223 
165, 178, 179, 180, 
181, 182, 186, 185, 
224, 225, 226 
163, 151, 248 
183, 195 
184, 195, 196 
185, 226 
191, 192, 193, 197 
199, 200, 201 
200, 239, 240 
198, 
207 
217, 218, 210, 241, 
208, 242 
195, 212, 217 
244, 250, 213, 215 
216, 243, 211, 195 
250 
250, 194, 
214 
252, 253, 247 
540 
449 
451 
527 
450 
526 
543, 542 
543 
801 
806 
811 
812 
813 
835 
1013 
1014 
1015 
1016 
1017 
1018 
1019 
1020 
1021 
1022 
1023 
1024 
1025 
1026 
1028 
1312 
1186 

1187 
1188 
1189 
1190 
1191 
1192 
1193 
1194 
1244 
1245 
1243 
1260 
543 
543 
54l, 

1185 
1184 
1182 
1303 
llo3 
1146 
1145 
1144 
1056 
1057 
1055 
10..,8 
10::9 
1054 
1053 
1052 
1050 
1068 
1Uö7 
10:6 
10.'.:5 
1077 
1078 
luı g 

1030 
10o2 
1033 
1Cö4 
1091 
1090 
1(, ) 
Hıo5 

11 7 
1 ı ) 
ı · ! 
1154 

543 

Mahallesi 
İstiklal - Sakalar, Özken 
Fevzi paşa 
Bozkurt 

« 
« 

Fevzip aşa 
« 
« 

Kökçe oğlu 
« 
« 

Bozkurt 

Doğanbey 
Çocuk sarayı C. tnkılab 

İmam Yusuf 
Adliye sarayı - 1nkılab 

ltfaiye meydanı 
« 

Yenice 
« 

Yeğenbey 
İstik] al 

« 
« 
c 
« 

Özken 
Yenice 

c 
« 
« 
c • 

Ticaret mektebi cıvarı 
Demir taş 
Sakalar 

"' c 
« 
« 
« 

Aşağı Ayrancı 
Aşağı Ayrancı 
ön Cebeci 

« 
c 
« 
c 
« 
« 
« 
« 
c 
c 
c 
( 

« 
( 

« 
c 
« 
« 
c 
« 
« 

MaJ .~pe 

« 
c 
« 
« 
« 
c 
c 
« 

Kanl ı Göl 
« 
c 

Aşagr Ayrancı 
« 
« 
« 

Kan r Göl 
« 
« 
« 
( 

« 
« 
c 

Yen' şehi· 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
'< 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
(( 

« 
« 

Elektrik tesisatı inşaatı 
1 

Niksar Belediyesinden: 
ı - Nafıa vkaletince tasdikli Niksar hedro elektrikte

sisatı projesinde 1937 senesinde yapılacak kısnnlar 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. Irk alternatör 400/ 

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 bililmum 
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 Seianik bankasında dördüncü kat 67 in
ci numarada mühendis Bay Hasan Haletten alabilirler. 

6 - Taliplerin birkaç yerde muvaffakiyetle tesisat 
yapmış olmaları şarttır. 1-1924 

Harb Okulu Komutanlığından : 
ı - Harbiye okulu 937 yarsubaylarr için aşağıda cinsleri, mik

darları, tahmin bedelleri; fiatları yazılı eşyaların hizalarında yazı
lı günlerde eksiltmeleri Ankara harb okulunda müteşekkil komis-
yonda yapılacaktır. 

2 - İsteklilerin şartname ve nümuneleri görmek üzere her gün 
eksiltmeye gireceklerin muayyen gün ve saatte teklif ve teminat 
makbuzlariyle mektublarını ve vesikalarını zarfların ve eksiltme · 
lerin açılma saatından bir saat evveline kadar komisyona vermele-

ri. (2496) 
Eksiltme Eksiltme 

Saat Gün tarihi şekli 
İlk teminatı 

lira Mikdarı Cinsi 

14 pazartesi 17.5.937 kapah zarf 

14,45 " " " 

473 1050 Sandık 
630 1050 Portatif kar-

yola 

15,30 ,, ,, " 
14 sah 18.5.937 açık eksiltme 

14,45 " " .. 
15,30 ,, ,, kapah zart 
14 çarşamba 19.5.937 ,, 
14,45 ,, ,, " 
15,30 ,, " " ,. 

1005 
213 
197 

1182 
473 
788 
2757 

1050 Battaniye 
1050 Matra 
1050 Manevra kemeri 
1050 Çizme 
1050 Kılınç 
1050 Sırma kemer 

1050 Elbise 
1-1978 

Belediye Şarlii Karaağaç 

Reisliğinden: 
1 - Şarki Karaağaç kasabasının meskun ve gayri meskun 80 

hektarlık hali hazır haritasının tanzim ve tresimi önceleri açık ek
siltmeye konulmuş ise de talipli bulunmadığından 2490 sayılı ka
nun gereğince yeniden bir ay müddetle açık eksiltmeye konulmuş-
tur. 

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

dair Nafıa Bakanlığının Umumi ve fenni şartnamesi. 
C - Kanava ve kemmiyeti vaziye hesabatr. 

4 - İstekliler bu evrakları Şarki Karaağaç belediyesinden pa-

rasız alabilirler. 
5 - Bu işe fenni ehliyet ve ihtisasları Nafıa vekaletince kabul 

ve tasdik edilmiş ve topoğraflarla bu işe ortaklık yapacağı noter
likçe musaddak müteahhitler girebilir. 

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

7 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin 150 lira teminatı muvakka
tc parası yatırdıktan sonra Belediye encümenine baş vurmaları 
ilan olunur. (1100) 1-1900 

1156 
1157 
1150 
ll!il 
1158 
1167 
1172 
1173 
1040 
1041 
1042 
1043 

1044 
1045 
1046 
1047 
1051 
1050 
1049 
1048 
1162 
1325 
1161 
1164 
1165 
1163 
1168 
1064 
1063 
1062 
1061 
1075 

1156 
1157 
1150 
1151 
1158 
1167 
1172 
1173 
1040 
1041 
1042 

1043 
1044 
1045 
1046 
1047 
1051 
1050 
1049 
1048 
1162 
1325 
1161 
1164 
1165 
1163 
1168 
1064 
1063 
1062 
1061 
1075 

« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 

« 
« 
« 

« 
< 
< 
« 
« 
« 
« 

« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 

1070 1070 « 
1069 d lO~!} I1 . hizasında yazılı adalardaki gayri menkullerin 

.. Yukar a :~ :tie~~sbit edi]miştir. Öğrenmek istiyenlerin İmar 
:~~~:ı~1ü vfen~ubesine müracaatları. (1134) 1-1974 

Hedro 

Çünkü ASPİRİN seneler· 
denberi her iürlü soğukaf-

gınlıklarına ve ağrılara karşı 
tesiri şaşmaz bir ilaç Ölduğunu 

isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in fesirinden 

emin olmak için lütfen ~ mar· 
kasına dikkat ediniz. W 

elektrik tesisatı 
insaatı 

~ 

Niksar Belediyesind,en: 
1 - Nafıa vekaletince tasdikli hedro elektrik tesisatı 

için yapılacak inşaat kısmı açık eksiltmeye verilmiştir. 
2 - İnşaat mufassal ;;- roje ve keşifname mucibince ya

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

evrakı sairesi mucibince 20.5.937 perşembe günü saat 15 
de Belediye encümenince teklifler muvafık görüldüğü 
takdirde ihalesi yapılmak üzere 31 gün müddetle bu iş 
açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

5 - İstekliler işbu inşaat için kavanini mevzua daire
sinde verilmesi iktiza eden bilumum evrak ve bu işe aid 
vesikalarım ve bedeli keşfin yüzde yedi buçuk dipozito 
akçesini veya teminat mektuplarını yazmış olmaları şart-
tır. _ 

6 - İsteklilere bedel mukabilinde kireç, taş, kum, ki
remit ve ahşabiye malzemeleri mahallinde en ehven şera-
itle belediyece temin edilecektir. 1-1923 

Emlak. ve Eytam ~ Bank.asından: 
1 - Yeııişdıirde Kazım Özalp caddesinde eskiden Büyük Mil

let Meclisı reisiliğine tahsis edilmiş olan ev ile müştemiiatma ve 
yanındaki eski temyiz komisyonu binasına ve bunun arkasında 
Taj 18 No.lu evt' aid enkaz - yıkma ve taşıma da alıcıya aid olmak 
üzere - arttırma ile satılacaktır. 

2 - Arttırma mayısın 12 inci çarşamba günü saat 15 de Emlak 
ve eytam bankası binasında yapılacaktır. 

3 - Arttırmaya aid şartname istenildiği zaman bankadan alı
nır. Yıkılacak binaları görmek için reislik binasındaki bekçiy!! 
müracaat etmelidir, (1151) 1-1990 

KREM 

TAKDİM 

ı _ Krem Balsamin yağlı gece için penbe ıenkli 
2 - Krem balsamin yi\ğSlZ gündüz için beyaz renkli 
3 - Krem Balsamin acı badem gündüz için beyaz renkli 
4 - Krem Balsamin acı badem gece için penhe renkli. 

lNGlL!Z KANZUK ECZANESl 
Beyoğlu • ts~anbul 

İstanbul Defterdarlığmda·n: 

Beyoğlunda eski Caddeyikebir yeni İstiklal caddesinin en şe
refli ve işler bir yerinde ve köşe başında evelce Galatasaray polis mer
kezi olarak kullanılan 277 No.lu kargir bina ile altındaki dükkan
lar parası peşin ve sırf nakit verilmek şartiyle 60.000 altmış bin 
lira bedel üzerinden bir ay içinde pazarlıkla satılacaktır. İstekli
lerin 3-6-937 perşembe günü saat 14 de kadar 4500 liralık muvak
kat pey akçalariyle milli Emlak müdürlü ğiinde toplanan komis-
yona müracaatları. (2533) ı-1985 



t .'l 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma 1 
Komisyonu llanlan _ 

·----------------- -----------------İLAN 

Piyade atış okulu, Maltepe ve Bursa Askeri Liseleri için alma· 
cak olan üç adet çamaşır yıkama makinesi 23. haziran 937 çarşamba 
günü saat 15 de İstanbulda Tophanede satın alma komisyonunda 
kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. İşbu makineler 4 parçadna i
baret olmak üzere bir yrkama, sıkma, kurutma ve ütü makineleri 
olup monte ve pruvaları dahil olmak üzere İstanbul için 5500 Bur
sa için 6000 lira fiat tahmin edilmiştir. İlk teminatı 127 5 liradır. 
Şartnamesi Tophanede satın alma komisyonunda görülebilir. Her 
parça için ayrı ayrı fiat verilmesi meşruttur. İsteklilerin kanuni 
vesikalariyle beraber teklif mektuplarını ihale saatmdan bir saat 
evvel komisyona vermeleri. (1168) 1-2016 

!LAN 

1 - Adanadaki tüm merkez kıtaat ve müessesat hayvanatmın 
senelik ihtiyacı için 384.000 kilo kuru ot alınacaktır. Tahmin edi.. 
len fiat beher kilosu 4 kuruştur. Hepsinin bedeli 15.360 liradır. 

2 - Şartname tümen satın alma komisyonundan bedelsis 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 liradır. (1038) 1-1801 

Nafia Vekal~tinden: 
20 mayıs 937 perşembe günü saat 15 de Ankarada Nafıa Ve -

kaleti malzeme eksiltme komisyonu odasında (25300) lira muham-
men bedelli 110 adet mühendis çadırı 123 adet amele çadırı 41 adet 
hela !Cadın ve 32 adet banyo çadırı kapalı zarf usulü ile eksiltme
ye konmuştur. 

Şartname ve .:ıuna müteferri diğer evrak 127 kuruş mukabilin
de Ankarada malzeme müdürlüğünden verilecektir. 

Muvakkat teminat 1898 liradır . 
Resm. gazete·ıin 7-5-936 tarih ve 3297 numaralı nüshasında in

tişar etmiş olctn talimatname dairesinde vekaletten alınmış müte -
ahhitlik vesikası ibrazı mecburtdir • 

Eksilt.neye gireceklerin teklif zarflarınr 20 mayrs 937 ,Jerşem
be günü saat 14 e kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

(1106) 1--1925 

1 
Devlet Dt"miryolları ve Limanları Unıum 
Miidiirlü~ii Satmalma Komisyouu llanları -

İLAN 

1 

Muhammen bedeli (42000) lira olan 100 ton üstüpü 24-5-937 
pazartesi günü saat 15 te kapalı zarf usulü ile Ankarada idare bi
nasında satm alınacaktır. 

Bu~ işe girmek istiyenlerin (3150) lira1tk muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-936 gün ve 
3297 No. lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde 
almmrş vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler (210) kuruşa Ankara, Haydarpaşa, İzmir ve Adana 
veznelerinde satılmaktadır. (1129) 1-1993 

İLAN 

15-5-937 tarihinden itibaren sahiplerine ait sarnıçlı vagonlarla 
taşınacak (melas) ın nakil ücretinden ayrıca yü~e on tenzilat ya
pılacak ve boşalan vagonlar mahreÇlerine parasız nakledilecektir. 
Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. 

(1141) 1~1995 

ULUS 8-5- 1937 ~ 

r-~----------------------------------------------· 
SEHiR 
' 

BAHÇESiNDE Milli Müdafaa Vekaleti Satmalma 
Komisyonu Hanları 

.. Ünlü Okuyucu 
BAYAN 

~--------------- ~---------------
1 LAN 

Diyarbekir Tay~are alayı için bir mimara ihtiyaç vardır. Veri· 
lecek ücret asgari 165 azami 256 liradır. 

Mualla Dinçses İsteklilerin cvraklariyle birlikte imtihan günü olan 20 - mayıs ... 
937 perşembe gününe kadar Hava müsteşarlığına müracaat etmelerı. 

(1158) 1-1999 

Kemençeci Anastas ile seanslarına baslamı~ tır. İLAN 

Satılık Arsa 
Yenişehir Selanik caddesi 

maliye tahsil şubesi karşısında 
Telefon: 3829 

1-1972 

Kiralrk Apartman 
Daireleri 

Kooperatif arkasında Yusuf E
sendemir. (2454) e. 7 den 19 a 
kadar telefon edilmesi. 

1-2006 

i ı an 
Türkçe almanca fransızca leh

çe ve rusça bilen tecrübeli dak. 
tilo yazı işleri yahud tercüme i
çin günde bir kaç saat iş arıyor. 

Ulusta "Daktilo" adresine yaz-
maları 1 ........ 2012 

ZAYi 
Ankara belediyesinden aldı

ğım 959 bisiklet numarasını zayi 
ettiğimden yenisini alacağım es
kisinin hükmü yoktur. 

Ragıp Uğural 

3. üncü SULH HUKUK MAH. 
KEMESlNDEN: 

Etimesud nahiyesinin Ergazi 
köyünden Bekiroğlu Ahmedin ve. 
fatiyle terekesine mahkemece el 
konmuş olduğundan kefaleti ha
sebiyle alacaklı olanlar da dahil 
olduğu halde bilcümle alacaklı ve 
borçluların ve mirascısmm vesa
iki resmiyeleriyle beraber bir ay 
zarfında 3 üncü sulh hukuk mah. 
kemesine müracaatları ve alacak
larını vaktiyle kayıd ettirmeyen
lerin mirascıya ne şahsan ve ne 
de terekeye izafeten takib ede
miyecekleri lüzumu ilan olunur. 

1-2009 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare t:den 
Yazı İşleri Müdürü Nasuhi 
BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

Doktor - Bakteriyoloğ 

Sal ah Dem iı el 
Dahili, sari hastalıklar, 

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

1 
srnda. 
Muayene saatleri: 12-14 16-19 

Kiralık Daire 
Beş oda, iki salon, bir hol 
Yenişehir Düzenli soka?;ı Zi

raat Bankasr memurlar apaı tı

manlan arkasr No. 10. içint.'. •. ,i
lere müracaat. Telefon: 2676. 

1 Çok Ucuz Kiralık 
Daire 

İki oda bir büyük hol 
Tel. 2923 Nimet l--·1952 ............. ._ ............ . 

Mürettip aranıyor 
Mehmet İhsan matbaasına 

müracaat. 

FIRSAT! 
TERKİ TİCARET 

DOLA YISlYLE 

Büyük Tenzilat 

ESKEN AZI 
Bankalar caddesi No: 27 

ı -- .t:Seher metresine .biçilen ederi 305 kuruş olan 100 bin met• 
re kaputluk ku .1aş kapalı zarfla almacaktır. 

2 - Şartnamesini 1525 kuruşa almak ve örneklerini görmek i&-
tiyenlerin her gün komisyona gelmeleri. 

3 -- İlk teminat mikdarı 15.950 liradır. 
4 - İhalesi 25 - mayıs -937 salı günü saat 11 dedir • 
5 - Münakasaya gireceklerin 2490sayılı kanunun 2, 3 üncü 

maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif 
mektuplarını ihale saatrndan en az bri saat evvel M. M. V. Sa. AL 
Ko. na vermeleri. (1160) 1-2000 

BİLİT 
Parası derhal teslim edilmek şartiyle 22 baş binek ve 128 haf 

mekkari hayvan pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı hergün Ak· 
köprüde pazar mahallinde komisyon tarafından yapılacaktır. Hay• 
vam mevcut istekliler hayvanlariyle birlikte her gün saat 6 dan 
12 ye kadar Akköprüdeki komisyona müracaatları. (1173) 

BİL İT 

ı -- Bir adet C. F. R. motoru ile 37 kalem malzemesi açık ek• 
siltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 2810 dolar olup ilk teminat parası 
210. 70 dolar veya 263 lira 40 kuruştur. 

3 - !halesi 10-mayrs-937 pazartesi günü saat 14 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2. 3 üncü 

maddelerinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale gün ve saatın• 
da M .M. V. satm alma Ko. Rs. hazır bulunmaları. 

(1013) 1-1757 

_,fLİT 

PİL: 5000 tane sahra pili açrk eksiltme ile satın almacaktırc 
Hepsinin tutarı 5000 liradır. Evsaf ve şartnamesi parasız komisyo
numuzdan verilecektir. İhalesi: 17-V-937 pazartesi günü saat on .. 
birdedir. İlk temniatı: 375 liradır. Eksiltmeye gireceklerden ilgi
li bulunanlar 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde istenen bel· 
gelerle birlikte eksiltme gün ve vaktında M. M. V.satınalma ko "' 
misvonuna ~etsinler. (1055) 1-1826 

İLAN 

ı - Herbir metresine biçilen ederi 1,2508 kuruş olan ve müte
ahhit nam ve hesabına almac.ak olan 100.000 metre siyah sitil ipi 
açık eksiltme ile alınacaktır. 

2 - Şartnamesini parasız almak ve örneğini görmek istiyenl~ 
rin her gün komisyona gelmeleri. 

3 - tık teminat mikdan 93 lira 78 kuruştur. 
4 - İhalesi 10-5·937 P. Ertesi günü saat 11 dedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncii 

maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte ihale gü
nü tam saatinde M.M.V. Sa. Al. Ko. na gelmeleri. (1016) 1-1766 

Anl{_ara Valiliğinden: 

Mahallesi 
Misakı milli 

" 

" 
,, 

Sokağı 
Hanardı 

Tahrirciler 

Hanardı 

Hanardı 

Cinsi 
Ev 

" 

" 
,, 

Boyacrali Pazar yokuşu .. 
Dışkale Geçkapx ,. 
Dellal Karaca- Şamhoğlu 

mescit 

Misakı milli Tapucular " 
İstasyon Depolar Kargir 

JIJ H 

mağaza 

Ambar 

Kapu 
No. 

11/ 20 

7/ 13 

9/ 22 

10/ 67 

6 
5 

3 

14 

3-A/ 162 
8/ 1 

Metruke 
N o. 

119 

117 

118 

124 

247 
365 

292 

144 

49 

Aylık 
icar Dipozit 

L. K. L. K. 
30 00 27 00 

10 00 9 00 

25 00 22 50 

35 00 31 50 

10 00 9 00 
2 50 2 25 

10 00 9 00 

16 70 15 {)Q 

30 00 27 00 
16 70 15 00 

Müstemilatı 
4 oda; l hela, 1 mutfak 
1 küçük taraça, 1 odunluk kö
mürlük. 
3 oda, 1 mutfak, 1 boşluk, 1 o
dunluk, bir miktar bahçe 
3 oda, 1 sofa, 1 mutfak, l hela, 
1 odunluk 
3 oda, l hela, 1 odunluk, 1 kiler, 
1 mutfak, 1 taraça. 
2 oda, 1 sofa, 1 hela. 
1 oda. 

3 oda, 1 hela, 1 odunluk, 1 kö
mürlük, 1 mutfak, 
2 doa, 1 mutfak, 1 odunluk, 1 
hela, l boşluk, l bahçe. 

Cebeci Hapishane 
dahilinde dükkan 10 15 00 13 50 

Hatuniye Cami Fırın 16/ 52 58 83 35 75 00 
Aşağı Ayvalı mevkiinde 4596 150 M. boz 25 00 1 90 Senelik icarı 

Yukarda evsafı yazılı gayri menkullerin 1.6.937 den 31.5.938 gayesine kadar senelik icarınrn ihalesi 
24.5.937 pazartesi günü saat 15 de yap~lma~ üzere açı~ artı.~aya kcınu~~uştur. 

Taliplerin hizalarında gösterilen dıpozıto makbuzıyle so:m geçen gun ve saatte Defterdarlık satış 
komisyonuna müracaatları. (1152) 1-1998 

Anli.ara Valiliğinden: 
Kıymeti Dipozit 

Mevkii veya mahallesi Cinsi Miktarı Hisse Miktarı Kapu Ada par. L. Kr. L. Kr. 
Deliler tepesi (Küçük Esat) Harap bağ 3560 M.2 Tamamı 100 300 00 22 50 
Deliler tepesi (Küçük Esat) Harap bağ 5960 M.2 Tamamı 102 375 00 28 15 
Deliler tepesi (Küçük Esat) Harap bağ 14640 M.2 Tamamı 104 .200 00 90 00 
Etlik Aşağı Kuyu Yazısı Evli bağ 4 dönüm 1/ 4 14 325 00 24 40 
Necatibey, Işıklar caddesi Arsa 276 M.2 520/ 2211 211 676 S .. 3?.0 00 29 25 

Yukarda evsafı yazılı gayri menkullerin mülkiyetinin ihalesi 27 .5.937. perşem~e gun.u saat .ıs de ya· 
pılmak üzere açık arttırmaya konulmuştur. İhale bedeli nakden ve peşınen tedıye edılecektır. 

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

YENi SiNEMALAR HALl\. 
BUGÜN BU GECE 

Bütün dünya sinemalarında rekor 
kırtm ve kendi reklamını kendi 

yapan bir eser 

ROMEO ve JULİE'I 
Baş RoUerde 

Norma Scearer - Leslie Howard 
Aşk, his, tatlı heyecan, hülasa bCl§lı 

başına bir güzellik eseri 
ilave olarak: 

CANLI RESİMLER 

BUGON BU GECE 

LİNÇ KANUNU 
Baş Rollerde: 

Amerikanın en meşhur iki lacia 
artisti 

Silvia Sydney - Spenrer Trasy 
Seyircileri çok derin izler bırakacak 

ibret ômll: lilm 
İlaveten 

Gayet Eglenceli Miki Mavs 
(RENKLi) 


