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1 Başbakarıımız T uncelinde l 1 

D ördüncü umumi müfettiş General Abdullah Alpdoğan 

Elaziz, 20 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Ba,bakannruz ismet lnönü re

fakatinde bulunan zevatla birlikte Tuncelinde tetkiklerde bulunmaktadır. Baıba· 
karumıza Dördüncü Umumi Müfetti, General Abdullah Alpdoğan da refakat et
mektedir. B:ı,bakarunuz alakadarlara ısla hat programı hakkında direktifler vermif 
ve §İmdiye kadar yapılan i,ler hakkında izahat almı,lardır. 

Başbetke 

Tuncelinde 
Falih Rılkı ATA 1' 

Anadolu birlik ve sükun yüzü 
görmemittir. Devlet nüfuzunun 
Kocaeli dağlarının eteklerinde ni· 

Biskagada 

Yukarıda haritasını gördüğünüz Bis
kaya bölgesinde Bilbao şehrini zapte
den asiler ileri hareketlerine devam e
diyorlar. Madrid cephesinde de mühim 
askeri harekat olmaktadır. Tafsilat 3. 
üncü sayfamızdadır. 

lbnisina 
ihtifali 

Bugün, büyük türk bilgini lbnisi
nanrn dokuz yüzüncü yıldönümüdür. 

ilim sahasındaki büyük ve derin fikir
leriyle ve laymut eserleriy le bütün. 
dünyada büyük bir mevki kazanan fi. 
lizol ve hekiminin hayat ve şahsiyeti 
hakkrndaki yazılarımız altıncı sayfa
mızdadrr. 

Bu münasebetle bugün ! stanbul ü
niversi tesinde yabancı bilginlerin de 
İ!ştirakiyle büyük bir tören yapılacak
tır. 

içrnde yerini almıştır. Birkaç se
ne sonra onu da çalışan köyleri, 
işlenen toprağı, tüten bacaları ile 
vatan birliğinin hakiki çerçevesi 
içinde göreceğiz. Dünkü zafımız, 
orduyu, ziraat istihsalini, küit::r 
cephesini besliyen unsurları ile 
yarın, kuvvetimiz olacaktır. Ana
doludaki milli tecanüsün vadetti
ği yurd birliğini, bütünlüğünü ve 
tamlığını bulandırır gibi görü
'Den son pürüzlerden biri de bu su
retle ortadan kalkıyor. 

,-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-1 
• Dünyanın ilk askeri i 
i i 
i kadın tayyarecisi i 
i- -i 

; Bn. Sabiha i • • 
; Gökçen i • • i i 
! Askeri pilotluk ! 
l lisansını alıyor l 
i Eski§ehir (Hususi) - Eskiıe- i 
i bir hava mektebinde yakında bir i 
i tören yapılacak ve dünyanın ilk ka· i 
i dm askeri tayyarecisi Bayan Sabi- i 
i ha Gökçen' e askeri pilotluk lisansı i 
t resmen verilecektir. i 
i Bayan Sabiha Gökçen p1anörler i 
i üzerinde bir uçuı hazırhiı devresin- i 
i den sonra 24 ıubat 1936 da ilk de- i 
i fa olarak motörlü tayyarede uçmuş- i 
i tur. Çifte kumandalı bir tayyarede i 
i 12 saat uçtuktan sonra 23 saat da i 
i tek bqma uçmuştur. Bundan son- i 
i n bir tekemmül tayyaresinde bet i 
i aaat çifte kumanda ile 90 saat yal - i 
i nız uçarak büyiik bir muvaffakiyet i 
i göıteımitşir. Bayan Gökçen bundan i 
i sonra harb tayyareleri üzerinde ta- i 
i limlere bqlamıı, bunlarla da 5 saat i 
i çifte kumanda ile 27 saat da tek ba- i 
i ıına uçmuıtur. i 
i Bütün bu uçuf proııranuru 29 i 
i aiustos 1936 da ikmal eden Bayan i 
i Sabiha Gökçen o tarihtenberi akro- i 
i baıi uçuflanna devam ebnektedir. i 
• • 
t Bu devre de 15 temmuza kadar sü- t • • 
t Heektir. Bu zaman zarfında tayya- 1 
i reci, bir yandan .nazari derslerini bi- i 
i tirecek, bir yandan da her yanı ka- i 
i pah bir tayyarede yalnız aletler yar- i 
i dnniyle istikamet ve mevki tayin et- i 
i mek suretiyle bir uçuı yapacak, ay- i 
f nca gece uçuılariyle de meşgul ola- f 
! cakbr. Bundan sonra da gönüllü as- ! 
t ker ııfatiyle bir tayyare alayımıza t 
f merbut kalmak ıartiyle Türkkuıu ! 
! tqkilihnda baf(iğrebnen vazifesi ! 
! görecektir. ! 
t Askeri lisansı vermeğe taalluk t 
i eden tören de 15 temmuzdan aon- i 
! ra yapılacakbr. ! 
t-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-j 

GI. Kizım 
Özalp'ın 
tetkikleri 

Kayseri, 20 (Hususi Muhabirimizden) 
- Milli Müdafaa Bakanı General Kazım 
Özalp bugün Kayseriden Ankaraya doğ
ru hareket etti. Şehrimizde de teftişler
de bulunan Generalden intibalarını ri
ca ettim. Bana şunları söyledi. : 

''- Kayseri bez ve tayyare fabrika
larını gezdim. Çok güzel buldum. Dö
nüyorum. Bu gece Kırıkkalede kalaca
ğnn. Oradaki fabrikaları da gezeceğim. 
Yarın da Ankaraya hareket edeceğim.,, 

Irak Hariciye Nazırı Naci Ela&il §ehrimizi ziyaret ettiği zaman iç 
işler Bakanımız B. Şükrü Kaya ile beraber çildikte 

Bağdatta büyük hazırlık 

Bakanlanmız için bir 
karşllanma 

programı hazırlandı 
Kahire, 20 (Radyo) - Bağdaddan bildirildiğine göre Türkiye Dış 

Bakanı doktor Tevfik Rüştü Aras ve B. Celal Bayar fevkalade tören
le karşılanacaklardır. Irak Hariciye Nezareti ile Bağdad belediyesi 
doktor Aras ve B. Celal Bayar şerefine yapılacak merasinı için muaz
zam bir program hazırlamışlardır. 

Doktor Aras ve B. Celal Bayar Irak hududunda Irak Hariciye ve 
Müdafaa Nezaretleri mümessilleri ile mahalli rüesa ve Türkiyenin 
Bağdad elçiliği erkanı taraf mdan karşılanacak ve merasim Bağdad
da azami derecesini bulacaktır. 

Irak hükümeti dost ve komşu Türkiye mümessillerinin bu seya
hatine çok büyük eherniyet vermektedir. Bu fırsattan istifade edilerek 
iki memleket arasındaki samimi münasebetler tebarüz ettirilecektir. 

B. Ali Çetinkaya dün 
Sakarya köprüsünü açtı 
Adapazarı, açılış töreni dolayısigle 

dün müstesna bir gün yaşadı 
Sapanca, 20 (A.A.) - Adapazarı, cumhuriyet hükümetinin nime

ti olan Sakarya köprüsünün Ali Çetinkaya tarafından açılması dolayı
siyle coşkun tezahürler arasında müstesna bir gün yatadı. 

Daha sabah sekizde istasyon 
binlerce halkla dolu idi. Köprünün 
açılıt töreninde bulunmak üzere 
Bolu valisi, belediye reisi, Düzce 
ve Hendek kazası belediye ve par
ti heyetleri, İzmit parti ve halkevi 
heyetleri, umumi meclis ve bele
diye azaları gelmişlerdi. 

Yapılan proğram mucibince vali Os
kay kaymakam İhsan, Parti ve belediye 
başkanı, General Mürsel, General İbra
him ve sair erkan Ali Çetinkayayı Arifi
ye istasyonundan karşıladılar. 

( Sonu 4. üncü sayfada ) 

ist:at:ist:ik genel 
direkt:örlüğunde 

1 
Yeşil Ankaranıız 

Dünün kıraç, bugünün yeşil Ankara.!ı, yeşermiş ağaçlariyle eski §Öhre
tini unutturan bir manz:aı a almıştır. R esmim iz , itina ile yetiştirilen bu a
ğaçlara, haferala karfı mücadele için ilciç sıkıldığını gösteriyor. 

B. Celal Aybar 

B. Celal Aybar 
asaleten 

tayin edildi 
(Yausı 4. üncü sayfada ) 
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ESKi ANKARADA BUYUK MEDENiYET 

Yeni yapılan kazıda ço 
kıymetli eserler bulundu 

İzmir havalisine 
yerleştirilecek göçmenler 

Bulpristan'dan gelecek cöçmea b
fileleri huinn içinde Yamadan hareket 
edeceklerdir. Bunlardan tanir'de iskln 
edilecek olanlann sevk, iqe ve iakinJa. 

(:ok çocuklu hakimler 

Bakanlık kanunun tatbik 
hazırlıklarını yapıyor 

ISADAN SONRA 7INCI ASRA AID HERAK
LIYUS ALTINI FiL DiŞiNDEN ÇOK ZENGiN 
ICNELER KLASiK LA•BALAR VE MINYEN 

' ESERLERi BULUNDU 

n için gereken bütün hanrhklar tamam
lanaqtır. Göçmenleri cetirec:ek vapur· 
lar evvela Urla'nın Klonmen iıkeleai· · 
ne yanaşacak ft göçmenlerin saflık va
ziyetleri burada tesbit edildiktm tonra 
iskan bölgelerine gönderileceklerdir. 

Pıofeeör Balr•r'in memleketimiz için bir IÖZÜ nnlır: • ·. 
,._Siz claima yere basarken ayaimmn altmda medenıyetlerın 

aldı oldujuna aautmaJDUS.- L--• • k- • d-1...! --1--1~ ·• iki elin kadar askerlik tuucamın oteaın au --... yuz-
lerce ~ d.iı sibi, seçerken pıofe.ör Babter'in aözünü hattr
lwwdan Jiiriidüğiiniiz bir yereli. 

Bqün orada bir çadır nnbr. 
Biraz alt tarafta amelel~ ~
.. iki bölmek ister sibı dar bar 
~mütemadiyen alt tabaka
lara kazma sallıyorlar ye çadmn 
içinde kıymetli arkeoloğumuz 
Remzi Oğuz Arık; y~ri~ al~ı~d~~ 
çıkardığı albnları, f ıldıt lennı, u
zerinde türlü türlü resimler olaı_ı 
çanak ve çömlek parçalarını tasnıf 
etmek ve bunlann sahihlerini bul
nıakla metıuldür. 

Sıclılc haziran günefi bu ince çadırın 
içini bir kaç vantilatöre muhtaç olacak 
kadar ısıtmaktadır. Bir portatif çadır, 
küçük bir tahta masa, iki sandalye. bir 
tezlonk ve ilk bakışta bir attar dükkinı 
nın camakanını hat rlatan renk renk kü· 
çük mukvva kutular ••.. Bütiin bu dimağ 
ve kol çalışmasının mahsulü işte o kü
çük mukavva kutuJarın içindedir. Bu 
küçük kutularda bugün dilnya Y~
den g6çeli asrrlar olmWf olan mecle~
yetJerin e.erlel'i var. Kim bilir fU nefıa 
fil dişi yuvarlağı hangi kırat bir .• 
ve muhabbet eseri olarak genç kıralıçe
ye vermiş ve o da senelerce boynunda 
taşımıştı? Kıral ölmüş, kıraliçe ölmn,, 
u.ltanatlan yok olmuş, fakat aanatki· 
rın eeeri, u rlardan sonra insanların e
linde gene takdir ve hayret toplıyor. • 

Çadırın yanındaki divarda büyük bır 
tahta ı:arçaaı üzerine, bulunan tq ve 
ev etyası parçalarından bir koleksiyon 
yapıJm f: her taı bU- tarih devrinin ma. 
lrdır. Bu kaaı bıi~ bbden çok evvel bu 
topraklar üzerinde yqıyanlan öğTet· 

melde beraber, bu ya..,.ruarm ,amluk
lar ımedeııiyete aid eserleri bir anda 
gösterdi. Her medeniyeti, ondan arta 

kalan bir taı parçasiyle anlatan cihan 
tıarihl.-

Kö,ede duran küpü: buraya sa 80-. 

ğutmak için getirdiklerini tahmin eder. 
ken kulact nıza fnhyoTlar : 

hüyilğiin serbest olan cenub tarafın

dan yapabilecektik. Bu itibarla sun<laj
lanmuı cenub eteklerinde yapmak ıa. 
zımgeldi. lki aundaj yeri bize çok ü
midli neticeleT verdi. Bunun üzeril\e 
hüyilğiin UJl WISI bafldL 

.. Milli müdafaa Bakanlığı yapılmak 
üzere büyük tesviyeye maruz kalmıf 

bulunduğundan cenub tarafı birkaç 
metreyi geçen kalın bir do'ma moloz 
tabakasiyle kaplı bulunuyordu. 

''İlk büyük yannamızı açtık ve hü. 
yüğün profilini tesbit ettik. Ondan 
sonra büyüğün ortalarmda çalışmaya 

ba,ladık. 

Açtığımız 8..9 yer, bize hüyllğün hiç 
olmazsa cenub mıntakası için oldukça 
kati hüküm vermemizi mümkün kıl. 
maktadır. 

Hüyükte klasik devirden çok evele 
aid kültür efyaaı oldukça bol bulun
maktadır. Fakat hüyüğiin bütün katla
n bUyük tahrlb geçirmif bulunduğun. 
dan uğlam bir tabakaya ratlamak 
mümkün olamun!ftır. Hemen her yer
de iki buçuk metrede sağlam toprak 
gösükmektedir. Fakat kültür tabaka· 
amm buUl bq metre derinliğe katiar 
derin kuyular baliııde indiği görülmllt
tür. 

Jf eydana ftluıınlan aerla 

B u itibarla en eski Ankarayı timdi
lik bu höyük ilır:erinde bulduğu

muzu iddia edemiyecetiır:. Ele geçen 
parçalar içinde bilhua boa renkli, ba• 
ır:an harikutlde güzel perdahlanmıt bir 
clna bp van!D' 1d buna utDMlojl el~ 
linde llinyen eserleri denilmektedir. 
Bu parçaların orta Anadoluda az mik.. 
tarda bulunduğu malam iee de Çankı
rı bpı b&yqilnde ellmbe geçen kesa
fet w çeıitUkte timdiye kadar baluna
mannıtı. Bu bakımdan kunmzın arkeo.. 

Bahkesirde yapılan 
serbest güreşler 

Balıkesir, (Hususi) - Bugün bisik
let yarışlariyle voleybol müsabakaları 

ve serbest güreşler yapıldı. Sindirğili 

Şerif Adapazarhyı tufla yendi. Aıneri. 

ka boğas: Molla Mehmedi 45 dakikada 

yenemedi. Molla mütemadiyen intiln 

güreşti. Fakat neticede hakem beraber

liği ilin etti. Bu netice Molla Mehme

di tatmin etmedi. Mebmed pehlivan, 

Amerika boğasına meydan okumakta

dır. 

Bugünkü karıdafmalarda hakem 

Galatasaraydan Cemaldi. 

Gönen panayın 
Gönen panayırı 12 buiranda açıl

mıştır. Panayıra civar köylerden birçok 
aha ve satıcı ·gelıniftir. Bq cün devam 
eden panayır bu sene endki 8CDelerden 
iyi olmu§tur. 

loji llemiae yeni bir PJ ptirdiğini 

tıayliyebiliris. 

'"Elimize geçen ve miı.,.dan 80nra 
7. inci ura aid bulunan bil' berakliyüs 
altmr, çok zengin fildipnclen ipeler, 
güzel klbik llmbalar ft daha buna ben.. 
zer bir çok trilltilr qyaaı, bunnm uzun 
m6ddet medeni bir hayatın merkezi ol· 
duğunu g6stennektedir. 

.. Kazı heyeti bu sene, bir çok mil· 
e98eaeler tarafından itpl edilmlt olan 
bilytltün diğer taraftan bofalmcaya ka 
4aT ...u,w,... ...._ tanfma 

ayırmak mecbur(yetind~ bldıfmdan 
belki bir müddet IOllra bu tenelri çaht
mMına nihayet verecek ve bu hU11U8ta. 

1 

ki raporlarını vesikalarla birlikte kası· 
yı yaptırmakta olan ttırlt tarih kurum11 
bafkanlığına sunacaktır •• 

Adliye Balranlriı Kamutayın IOD toplantılarmdan birin~e ~bul 
ebnİf olduğu çok çocuklu hikimlere verilecek yardım paralariyle ikra
miye bakkmdaki kanun projesinin tatbik hazırbldanm yapmaktac:lu. 

Uşak' ta 
be§ şehir arası atletizm 

müsabakalan 
T. S. K. Atletimı Federasyonunca 

KOtahya. Afyon. Denizli, Mania n 
Upk ıporculan arumda 25 temmuzda 
yaprlmaa Jrararl,qtrnlan milubakalar 
Upk atadyomunda olacaktır. Upkta 
huırbldara fimdiden batlanmrttır. Stad
yoma yeniden 2500 ldtilik güzel bir tri
bün ekleniyor. 400 metre çevresinde bir 
kotu pisti yaptmbyor. Huırlıldara 
upldı ıporcular c:anlı Ye yalan bir aWra 
göateriyorlar. 

Ege Bölgesi 
üzümsatış kooperatifleri 

toplantısı 
Alaşehir, Salihli, Turgudlu, Kemal· 

paşa, Urla, ArmucDu, Menemen tirim 
satış kooperatifleri, Ekonomi Bakanlığı 
adına Manisa ve İzmir valilerinin buzu· 
riyle umumi toplantılanru yapmıflardır. 
Manisa bağcılar kooperatifinin de 24 ha
ziranda fevkalide toplantısı vardır. Ege 
bölgesi tanm satı§ kooperatifleri birli • 
ğinin, temmm ortalarına doğru, biltiln 
kooperatif mümessillerinin ittirald ile 
İzmirde kurulmur çok muhtemeldir. 

izim hava i.tasyonu 
lsmirde, cuma ovası ıimendilfer ia

tayonu cinnnda yapılaca kmodenı ba

ft iataayonu için iatimlik edilecek aahib
li :yerlerin kıymet takdiri muamelesi bit

miftir. Yolcu tayyareleri banprlannm 
pllm da tudikli olarak baymdırllk ve
klletinden celince hemen inpata batla· 

bmircle ipekböcekçiliii 
canlandmlıyor 

İzmir w civarında eski bir tarihi ve 
senem bir muW o1an ipek b6cekıçiliii· 
Din yeniden ~ için teddk· 
ler yapılmaktadır • 

Çok çoculrha hakimlere daiıtı· 
lacak yardım paralariyle ikrami
yeler ıu kaynaklardan toplana
aılr.tu. 

Ydda bir defaya ....._ ol
mak " birincikinan maaıların
clan ke.amek üzere bikimlerin se
nelik ID8afl emsali baulı yelrWıuw 
mm yüzde yansı, 

Namaedlerden hildm muavinliği· 

ne almanJar da dahil olduğu halde ter· 
fi eden biitiln hl.kimlerin ilk iki aylık 
zam farkları, 

Naımedler de dahil olmak üzere 
malt yılın bqmdan beri münhal bulu.. 
nan hlldm bclroaunda her yıl ağustos 
un illı: cilnil mevcud bütün münhallerin 
iki aylıfı, bütün hllrimlerin pbat ma· 
"f""'an bailecek iki lira. 

Vazife görmekte bulunan blkimler. 
dan 25 Y8fDU dolctmmuı bulunanların 
nli olanları ile 28 yqnu bitirenlerden 
bir; otua ilç )'llfUll bitirenlerden iki, 37 
yqmı bitirmit olanlardan üç çocuklu 
olanlar yüzde yarDD ile iki aylık zam 
farkını vermek mecburiyetine tabi de. 
ğildirler. 

Umum htkimlerin fubat maafmdan 
kesilecek olan birer lira çocuk sayısı 

niabetinde ikramiye olarak verilecektir. 
Diğer gelirler; 28 yatını bitiripte bir- , 
den ve 30 yafını bitirmit olupta ikiden. 
37 yqını bitirenlerden üçten, 42 yqmı 
bitirmi' bulunanlardan dörtten fazla 
çocuğu olanlara fazla olan çocukların 
sayısına gtire claiıtılac:aktrr. Bu mad
denin tatbikinde 21 yapnı bitirmit o. 
lan çoculdar beuıba katılmıyactktır. 

Tahsilde olanlar müstesnadır. 

İkramiye alan blkimlerin çocukları 
çoğalmamıt ise ikramiye aldıktan se
neyi takib eden iki ıene içinde dafıJa
cak ikramiyeden faydala0amıyacaldar
dır. 

Yardım ve ikramiye paralarmm da· 
iztalecela ..ada WJdmllldıln istifa ft. 
ya bafka dairelere nakletmek suretiyle 
2556 aaydı bnunun hilkümleri dıtm· 
da ka1an1ann hakları dil,ecektir. 

Yardım ve ikramiyeye bak kuan.. 
clıktaıı aoara i1enleria baklan oJaa pa-

.. _ Bizanslar zamaıuadan kahm.. 
dır ..... ,, 

23 yaJe kaı 

R emzi Oğus Arık; uğnma ıu asmı 
yaz günlerini günq altında ceçi

rerek, bir çöl seyyahı fttaptiyle çadır
da uyuduğu kazı için fun!an anlatıyor: 

VANKILAR 
ralar &eain eocuklarmaa ana wya ba

baı olm itin ft19 koca1uma. ban· 

lar olmadtlı tüıdinte çocuklsma ~ 
lecektir. 

Bu paralardan vergi ve reaim na· 
miyle hiç bir teY kesllmiyecektir. Da. 

.. _ 20 nisanda bqlaıclıimm bu kan 
bize eski Ankara'yı anlatacaktlr. Jtale
de ve Ankaranm içinde 23 yerde gayet 
•istemli tondajlarla tarama yapılarak en 
1mtl malOmat elde edilmiftir. Bu maıa • 
mat mftphhu grafik haline getirUmit 
bulunmaktadır. Krqnolojik tasnif tarl
ld hükmü verecektir. 

.. Ankara kalesinde en eski iskin Ga
Jat'Jardan daha ileri gidememektedir, ve 
osmanlı devri çok kesif, çok zengin bir 
iakln manzarası göstermektedir. 

Kazı yaptığımıa yer olan Çanları hö· 
yüğü :şehrin ortasında bir yığın teşkil 
ediyonlu. Burada daha &ıce TimurJenk 
sarayı denen büyilk bir yapı vardı ki 
1923 pllnmde bunun izlerini hlll gör
mekteyis. Bundan bqka Von Finke'nin 
plinmda da buradan bir oemanh suru 
geçtiği g(Srülmektedir. 

• Gerek bu eserlerin nrhfı. gerek 
yerin yilbeldiği burada bir U8fbi mayı 
faydalı gfietenniştir. Bunun tberine ilk 
müphedeyi yaptık. Topladığımız vesi· 
kalar, burada hiç olmazsa Eti devrinden 
beri ıürekli bir iıkan gösterdi. Burada 
görillen kazıyı yapabilmek için evvela 
burayı temizlemek lizım geldi. Çok çe· 
tin olan bu işte Ankaar viUlyetinin çok 
kıymetli yardımlannı şiikranJa ananm. 
Oturduğumuz çadın bile B. Tandoğan 
venni§tir. 

Meydana çıkan kültür tabakaları 

S istemli bir kazıya baflamak için 
ü w ün etkelerinde sondajlar 

y ' ı~zımgeliyordu. Biz bu kazıyı 

Cumartesiden pazartesiye Mayalina leeiaaı 

.ııtakarada balta tatı11, n/ere ka· 
panllıp 61dllriJlea bof &alDllalardan 
değildir: Ciimarteısidea paurt9i~. 

blitiia .Ankara, bir 6uçui günün ze'l
lıini 'ıluumaslm biliyor. 

Yefil Aa.t.va. elleacell .Aııka· 
ra ... 

Bir de, yaba ımziyi düşlJnllnüz: 
.Ankaramn srcafı, ıozu, eğleacesis

liği, yedi selciz sene nvel, tek va
szfları idi. 

Pazar sabahları, Yenişehir şi

mendüfer köprüsünden Çanlcayaya 
adar, geniş asfalt caddenin sık yap-

ralcJı ağaçları altında yilriimek başlı 
başına bir hazdır. 

Bu hafta, Kavaklıdere tenis kort
ları aporcu gençliğin telaki mabal· 

1i oldu. At yarışları büyllk bir ala
balık toplamqtı. Stadyum boştu. Fa

bt Orman çiftliği ve Baraj bıaca

bıaçtı. Diğer bahçeler de öyle ••• 

ismet ln6niJ kız enstitiJsiJndeki 
mefber, ba.lhtvindeki resim sergisi 

gllul samtları sevenleri kendilerine 
çeha ilci mıknatıa gı'bi idi. 

Keçi6reae, Dikmene, G61 bapna, 

dda çok. otomobil salıibleri gittiler. 
..tahranın bir eksiği, orlcestra 

Yeya /anlardır. Jileclis bab~sinde, 
Belediye bahçesinde veya Güvenlik 

anıtı parkında cumartesi ve pazar ak
pmları çalacak bir takım, A nkarada 

modern musiki zevkini ne kadar ten
miye ederdi/- N. B. 

A .. sturya. Macaristan imparatol'-
luiun.. ....... ......... F,_.... 
Jozef buhmdaia ~ ....... aba 
...-... -.idülc ....,, Mllİ'İ Vepra 
admdaki ..,... ile ...... Mq...Jins 
deni'- ,_., bıbaca ........._ ile öl
-. olarak ....._, ... 

Artidük w ı lwiyle -.harda, 
A~. MacmUt.n İlllpllratorhağa, 
fırtmaya tDtuhnut eski - ..... sibi ça· 
tınlıyordu, İmparatorluk sarayı esrarla 
dolu idi.. Aqidükün ölümü badannc:a 
bir intihu, bezllarmc:a bir katil sayıldı. 

Ve, yıllar seçtikçe, sessiz ve sesli filim
lere mevw olmağa bata.dl. Vaka, bu· 
aün, bu safhadadır. 

Simdi Çekoslonkyada, Pardabiç'de, 
bir mezarlık yakınında, albn saplı bir 
gümü! tabut bulunmuı ve Mari V eçera
ya atfolunnnqtur. 

Mayerling faciası., Yll'n! Yllftf, bir 
komedya teldini alauyor mu? 

Vela liaeaindeki laaJiM 

Vefa liaeaindeki usturah talebenin 
yapbir iti hepimiz pzetelerde okuduk. 
Bir talebenin, akıl butau da olsa, İmtİ· 
ban heyetinin baluacluia salona hücum 
edip arkadafınm prtlajma aardmaaı ve 
90IU'll, cebinden çıkardıiı mtara ile 
boynunu UÇ1ll'mağa kallopmu, akbn 
alamıyacajı bir bidi..dir. imtihan he • 
:yetini tetkil eden atlar, ba aaldı vak.a
nın sadece phidi mi olmaf!anhr? Bun· 
lar uaamcla eli kolu tutan lııir tek kİ§İ 
yok mu idi? 

Öğ?'ctmenler, hundan höyle, boka 
ve güreı sil>i, bir ı.lam müdafaa spor· 

ı.nm ölrenmeie mec:har tutulsalar,_ 

Satıltlı e1 .... 

"Huma dailar dayanma"' IÖzl, ... 

--. iPn, cloiıudm. otla Knatle '• 
dikiala _....._. .. ..-. 79tittir
mek mecburiyetinde olan ........ lan
..-. iki milyoa dolar luymet takdir ~ 
._ ........... ..,_ .. .niıterl 

arayacalnmı. Bu elmaslar anamda • 
mefhuna, 30.000 dom deieftnde, züm
rüdclen bir haçtır ki üçüncü Napoleo• 
un kansı Ojeıu"'ye lapanya laraliçeai iza
be( tarafından hediye edihnit " sonra, 
döne dolaıa, sene ispanya lmaUık aile
sine intikal etmiıti. 

Paatırmanın la.zileti 

Son Poeta sazetesi, Amuyada, iki 
aylık bir çoc:ajan bir brtal tanımdan 
kaçınldığrnı ve kundair içindeki putrr
.. parçaanu aldlktaa SOIU'a bir tepenin 
llapna blnkrlclıjuu yazıyor. 

Nisanın birinc:i sünıii ..ntmit olay. 
dı bu habere inanmakta kendimizi - • 
zur aörürdük. Fakat haziran ortumda 
böyle takalar yapılamıyac:aima aöre 
pastırmanın faziletine inanmalıyız. 

Çoculr aklı 

Bülend beı yapnclacbrı lriiaPr lah
Pr ailayan Bülencle amacau .oruyor: 

- Nen Yal' Bülend, llir :r..m mi al· 
nJW 

- Hayır. 

- Peki, neden afbyonan 
- Ağabeyimin imtihanlan bitti; iç 

ay tatili Yar onun. .. 

- Bunda ağlanacak m •ar? 
- 8-im tatil.im yok... 

lıtılacak paralardan 5 liradan aplı ke. 

airler beuba lratılımyacaktır. Bu ke
llirlmlen tıoplaaaa paralar bu bauaun 

tatbiki içia J9P1l!!WS1 gerekecek ..... 
raflara brfıhk tıatulKalmr. Yardım 

w lknmiyeler merlresce ftrilecektir. 
Toplanacak paralar Ziraat Bankumda 
~tırılacak bunal bir helllbta faiaia 

olarak yatırılacak, dağıtmalar bu banka 
vuıtaaiyle yapılacaktır. Dağıtılacak P"' 

ralarm Cktenmeai ve bunun icabı olarak 
yapılacak itlerden dolayı bankaya nc
ret veya komisyon verilmiyecektir. . .. 

Kanun. muc:ibnice blkimlerin ftt

dilkeri beyannameler Bakaıılıia gelme
ye batl81Difbr. Beyannamelerin veriL 

dili günün ft.ziyeti para kesme ve da
ğıtmalar için eaaa tutulmaktadır. Bu 
tarihten 10nra bir yıl içinde vuku bu
lacak değifildikler bu para kesme ve 
dağıtma iflerine tedr yapımııyacaktır. 

[~~~~~~)~:.·:~::::~::::.::::] 
Hava ıiizgarlı geçti 
DUn fCbrimiade baft açık. 6lledea 

aoma rii&glrlı geçmif ısı 27 derece ola. 
rak kaydedilmittir. Meteoroloji itleri 
genel direktarlüğünden Terilen maltllnae 
ta gö~ dün yurdun Karadeniz ..ııu .. 
lerinde bava bulutlu, diğer bütün mın-o 
takalarda açık geçmiftir. Yurdun biç 
bir tarafında yafıı olmamııtır. Dün en 
d~k ıaı Kyueri ve Erzurumda 6, en 
yilksek ısı da Antalya ve Diyarbckirde 
33, Bodrumda 34 derece olarak kayde· 
dilmiJtir. 
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fl_Jlilblıilili\ 
Mali kriz ve Blum 

hükümeti 

B hım kabinesi, büyük barbtan beri 
birçok fransız hükümetlerini de

viren mali krizlerden biri ile karşılaş
maktadır. Blum geçen senenin hazira· 
nmda ikbdara geçtiği zaman, Fransa
nm mali vaziyeti esasen pek düzgün de
ğildi. Fakat iktıdan eline aldıktan sonra 
tatbik etmeğe başladığı sosyalist prog -
ramı fransız sermayedanm korkuttu. 
Filhakika beş alb ay içinde Blum hayli 
ehemiyetli işler yapmaya muvaffak ol
muştu: Fransa bankasile devlet arasın

daki münasebetlere yeni bir düzen ver
di. Kırk saatlik mesai kanununu kabul 
ettirdi, işçi ücretlerini arttırdı. Laval 
zamanında memur maaşlarından yapı

lan tenzilatı iade etti. Fakat beş altı ay 
evvel mali krizı'e karşılaşınca , sermaye 
dara itimad telkin etmek için artık proğ
ramda bir tevakkuf devrine varıldığını 
bildirdi. Ve akabinde de büyük bir İs• 
tikraz yapmaya muvaffak olmuştu. 

Fakat bu beyanatın meydana getir
diği müsaid hava uzun zaman devam et
medi. Arkadan faşistler ile komünistler 
arasındaki Clichy mücadeleleri geldi. 
Bu, hükümetin otoritesini sarstı. Mali 
vaziyet de bozuldu. Patronlar kırk sa • 
atlik mesai kanununun tatbikine itiraz 
ettiler. Sermaye Fransanın dışına akma
ya başladı. Hükümetin bu sene içinde 
yirmi milyar kadar paraya ihtiyacı v~r
dır. Bunu temin etmek ve serımayenın 

dışarı akmasına mani olmak için Blum 
parlamentodan fevkalf\de salahiyet iste -
miştir. Bir maddeden ibaret olan bu sa
lahiyet kanuniyle hükümet parlamento
ya sormaksızın, emirnameler ile bir ta· 
knn vergiler tarhetmek, eski vergileri 
artbrmak, banka!an daha sıkı mürakabe 
altına alm"lk vergi kaçakçılığının önüne 
geçmek istiyor. Bir bükü.metin icraatı 

arasında vergiyi artırmak kadar hoş
nudsuzlukla karşılaşan hiç bir iş yoktur. 
Blum'un dayandığı partilerden komü • 
nistler tütün, kibrit ve alkol gibi vasıtalı 
vergilerin artirrlmasını hoş görmediler. 
Oayandığl diğer parti olan burjuva ra
dika.~ sosyalistlerde vasıtasız vergilerin 
artırılmasından memnun kalmadılar. 
Sağ cenah partiler ise Blum'u düşürmek 
için bunu bulunmaz bir fırsat tela',ı:ki et
tiler. Binaenaleyh geçen perşembe günü 
bu salahiyet kımunu mecliste müzakere 
edildiği zaman Blum'un akalliyefü k"\ • 
larak çek",!eceğ i sandmıştı. Fakat halk 
cephel'İnin konınmaın gibi yüksek b1r si
yasi mülahaza karşısında Blum doksan 
rey ekseriyetle meclisten istediği salahi
yeti aldı. Ancak lllum için mücadele bu
nunla bitmiyordu. Kanunun ayan mec
lisi tarafından ela tasdiki lazım geliyor
du. işte iş buratia sarpa sarmıştı. Mese
leyi tetkik eden maliye encümeni sala
hiyet kanununu kayıdsız şartsız tasdik 
etmemeğe karar verdi. Encümen ancak 
şu şartlarla salahiyeti vermeğe razı olu
yor: 

1 - Frangın klymetini değiştirecek 

tedbir alınmaması. 
2 - Mecburi istikraz akdedilmemesi. 
3 - Borçların mecburi konsolidos

yonu veya tevhidi yapılmaması. 
4 - Fransa bankasiyle devlet ara

sındaki münasebetleri tanzim eden ka
nunlann değiştirilmemesi. 

Blum bu şartlara bağlı salahiyet is
temiyor. Fakat kayıdınz şartsız salahi -
yet veril~si için yapı!an teklif yebniş 
iki reye karşı yüz seksen sekiz rey ile 
reddedilmiş ve maliye encümeninin tek
lifi elli iki reye karşı iki yüz otuz sekiz 

rey ile kabul edilmiştir. Blum itimad me· 
selesini ileri sürdüğünden salahiyet ka
nunu tekrar parlamentoya iade edilmiş
tir. 

Bfom'un itimad meselesini ileri sür
mesiyle, mesele artık salahiyet kanunu 
etrafında bir ihtilaftan ç1karak Fransa
nm mukadderatını idare etmek için sağ 
ve sol zümreler arasında bir mücadele 

mahiyetini alnu~trr. Anlaşılıyor ki Blum 
sağlarla meydan muharebesini bu nok

tada yapmaya karar vermiş bulunuyor. 
Birçok fransız ba'ivekilleri ve bu arada 

Herriot da bugün B.\um'un karşılaştığı 

vaziyet ile karşılaşmışlardır. Fakat hiç 
biri bu sinsi muhalefete karşı Blum ka
dar cesaretle göğüs germiş değildir. 

A. Ş. ESMER 

DIS AA 

Bilbao şehrinin 
zaptından sonra 

L;,;;;;;;;:;;;;;i fl71hııl!iiil(l~ 
Al b Ankara resım sergısı 

ve man asını hakkında 
Berlin, 20 (A.A.) - Sabah gazete. 

leri. Laypzig kruvazörünün hücuma uğ
raması etrafında büyük gürültü yap. Asi kuvvetler Biskaga cephesinde 

ileri hareketine devam ediyorlar 
makta devam etmektedir. 

Nasyonal sosyalist partisinin orga. 
nı Fölkişer Bcobahter gazetesi diyor 
ki: 

"Korsanlarla müzakereye girmekten 
bir şey çıkmaz. Onları tenkil etmek ve 
yoketmek lazımdır. Almanya, sarih bir 
hareket beklemektedir. Büyük deniz 
devleti sıfatiyle İngiltere sözünü söy
lemelidir. Dünya sulhunun menfaati 
bakımından, örnek teşkil edecek bir su
rette hareket etmeli ve bu cinayetler
den yeni hücumlarda bulunmak arzusu.. 
nu gidermelidir. Kontrolu yapmakta o
lan devletler, neticeleri çok mühim o
lacak bir felaketi önlemek üzere derhal 
harekete geçmelidir.,, 

FRANSADA MALI KANUNLAR 

Meclis finans 
komisyonu met
ninde israr ediyor 

Bilbao'dan ayrılan mülteciler Paris, 20 (A.A.) - Parlamento, se
natodan geri gönderilen ve mali kallan
mayı temin etmek üzere hükümete tam 
salahiyet veren kanun projesini görüş
mek üezere saat 22 de toplanmıştır. 

Salamanka, 20 (A.A.) - Bilbao'nun elde edildiğinin ilanındaınbe
ri, Burgos bayram günleri yaşamaktadır. Sivil ve ruhani makamlar ö
nünde muazzam bir geçit resmi yapılmış ve bu geçit resmine elli bin 
kişiden fazla kimse iştirak etmiştir. General Franko ve yeni İspanya 
şiddetle alkışlanmıştır. 

Raportör Jamin Şmid senatonun öğ
leden sonra 52 reye karşı 238 reyle par
lamentonun metnine benzemiyen bir me
tin kabul etmiş olduğunu söylemiş ve 
parlamento finans komisyonunun iki 
müstenkif ve 16 muhalif reye karşı 26 
reyle metinde ısrar etmeğe karar vermiş 
olduğunu ilave etmiştir. 

Salamanka' da da tezahürler 
tertib olunmuştur. General Fran~ 
konun, general Molanın, Alman
yanın ve ltalyaının şerefine yaşa
sın nidaları arasında, alay başku
mandanlık sarayına kadar gelerek 
orada dağılmıştır. 

ileri hareket devam ediyor 
Saint..Jean..de-Luz, 20 (A.A.) - A

silerin ileri hareketi, B ilbaonun ötesin

de Alonsotegui'ye doğru devam etmek

tedir. Bask kuvvetleri, Bilbaonun şimal 

garbisinde Barak.aldo, Zorroza ;,e Za.. 

babidanm garbindeki dağlık arazide 

müdafaa istihkamtarı vücude getirmiş. 
lerdir. 

Salamanka, 20 (A.A.) - Büyük umu
mi karargahın resmi tebliği, Bilbaıônun 

zabtedildiği hakkında önce verilen ha

berleri teyid etmektedir. Bilbao hapis.. 

hanesind~ bulunan binden fazla esir 

hemen serbest bırakılmıştır. 

Ôteki cephelerde 
Madrid cephesinde Estram.adura yo-

lunda nasyonalistler düşmanın şiddetli 

bir hücumunu püskürtmüşler ve duş
mana 400 den fazla zayiat verdirmişler
dir. 

Kordobo cephesinde de düşmanm Pa
narroya ve Espielde yaptığı iki hücu.. 
mu, büyük zayiat verdirilmek suretiy
le geri püskürtülmüştür. 

Madrid cephesinde faaliyet 
Avilla, 20 (A.A.) - Valansiyadan 

öğrenildiğine göre Madridde hükümet 

aleyhine bir suikast teşkilatı meydana 
çıkarılmış ve bir ~ok tevkifat yapılmış
tır. 

Madrid cephesinde de faaliyet 
Madrid, 20 (A.A.) - Havas ajansı 

muhabiri bildiriyor: Şimalde ve Mad.. 

rid cephesinde tekrar faaliyet başlamış 

dır Karabançel cephesinde hükümet kL 

taları asiler için birer tarassut merke

zi vazifesini gören bazı binaları tahrib 

ederek 400 kadar asiyi öldürmüş ve ya

ralamışlardır. 

Cumhuriyetçiler ileri hareketlerine 

devam ederek asilerin civarda tesis et
tikleri mevzilere taarruz etmişlerdir. 

lngilterede Bask çocukları Bilbao-
nun düştüğünü duyunca 
kamplarından kaçtılar 

Londra, 20 (A.A.) - Suthampton ci

varında North-Stonehamdaki kampta 

bulunan 500 mülteci Bask çocuğu, Rad
yoda Bilbaonun düştüğünü haber alır 

almaz kaçruşlardır. Hemen araştırma.. 

lara başlanmış ve 350 çocuk hemen bu.. 

lunmuştur. Sekiz ekip sabaha kadar ci

vardaki ormanlarda araştırmalar yap· 

nuşlardxr. 150 çocuk hala bu ormanlar. 

da saklanmış bulunmaktadır. 

Kamp idarecileri, çocukların 

neticesinde kampa döneceklerini 
min etmektedir. 

açlık 

tah.. 

Londra, 20 (A.A.) - Yaşları büyük 

olan bir kaç tanesi müstesna olmak ü

zere bütün Bask çocukları bu sabah 

Suthampton civarında Neham kampına 
sevkedilmişlcrdir. 

Parlamentonun radikal - sosyalist 
grupu da bu celseden önce toplanmıtşır. 
Grup reisi Kampınki arkadaşlarını par
lamentonun kabul ettiği senatonunkine 
muhalif metin lehinde vaziyetlerini mu
hafaza etmeğe teşvik etmiştir. Toplan· 
tıdan sonra radikal - sosyalist mebusla -
nn ekseriyetle çarşamba sabahı verdik -
leri muvafık reyde ısrar edecekleri ka • 
naatı uyanmıştır. 

Moskova'dan 
San Fransisko'ya 

Moskova'dan kalkan bir tayyare 
San Fransiskoya doğru gidiyor 

Moskova, 20 (A. A.) -ANT 25 tayyaresi, Moskova ile San- Fran
sisko arasıında karaya inmeden doğru muvasalayı temin etmek üzere 
Moskovaya hareket etmi.ftir. Tayyare arızasız olarak yoluna devam et
mektedir. 

ANT. 25 San - Fransiskoya mu
vasalat ettikleri takdirde 1933 se
nesinden beri tayyareci Rosşİ ve 
Kodos'un üzerinde olan doğru hat 
mesafe rekorunu kırmış olacaklar
dır. Kodoı ile Rossi 9103 kilomet
re uçmuşlardır. 

Şimal kutbu yoliyle Moskova 
ile San - F ransisko arasındaki me
safe 9.600 kilometredir. 

Tayyare yere inmİ§ 
Sanfransisko, 20 (A.A.) - Bir ka

nada kaynağından bildirildiğine göre, 
Sovy.et tayyarecileri San farnsikoya 

takriben 1800 kilometrelik bir mesafede 

kıraliçe Şarlot adasında yere inmeğe 

mecbur olmuşlardır. Tayyarecilere bir 
şey olmamıştır. 

•.• Fakat haber tekzib olunuyor 
Oaklandi, 20 (A.A.) - Sovyıet kon 

solosu havas ajansının muhabirine be
yanatta bulunarak savyet tayyarecileri-

nin yere inmek mecburiyetinde kldrk
ları hakkında bir kanada kaynağından 

verilen haberin doğru olmadığını söyle 

miştir. Bu yalnış sovyet şifesinin doğ

rn olarak açılmamasından ileri gelmiş

tir. 
Amerikan tayyare bürosiyle Oak

land tayyare meydanı temasa geçmiır 

terdir. Tayyare vaziyetini bildirmemif 
ise de uçmakta idi. 

Tayyare yoluna devam ediyor 
Sanfransisld, 20 (A.A.) - Saat 8,02 

de sovyet tayyareıcilerinden bir telsiz 

alınmıştır. Bunda tayyarecilerin mev

kileri bildirilmiyor, yalnız uçmıya de

vam etmekte olduklafı haber veriliyor

du. Saat 8,53 de alınan başka bir telsiz-

de tayyareciler, hava şartlarının Ameri

ka istasyonları tarafından neşredilme-

sini istiyorlardı. 

Tayyareciler, havanın fırtınalı ve 

karlı olduğunu bildirmişlerdir. 

Vişington, 20 (A.A.) - Dottle 

radyo istasyonunun saat 12,05 de verdi

ği bir habere göre soyet tayyaresi nor

mal şekilde yoluna devam etmektedir. 

Baf rada park ve 
spor meydanı 

Bafrada eski büyük cami mezarlığı 

genişletilmek suretiyle, park, ç~uk bah

çesi ve spor meydanı haline getirile

cektir. Kabirleri başka yere nakletmek 

istiyenlere belediye bir ay müddet ver. 
miştir. 

KURUN'da Asını Us, bütün türk 
resim ve heykeltra§lck saııatkirlan

nm ittirakiyle açılmış olan ilk birle
§ik türk resim sergisinin mu...ffakiye. 
tini belirterek diyor ki : 

"Bir çiçek bahçeM.ne girildiği za
man hissedilen zevk ve oradaki çiçekle
rin çokluğu ve tenevvüü ile mütena.sib 
olur. Muhtelif gruplara ayrılarak bi
ribirlerinden ayn çalıpn türk ressam-
larmın birl~meleri de §İmdiye kadar 
zenginlik bakmundan mişli görülme
miş bir resim sergisi vücude getir
miştir. Bu sergideki eserlerin muhte
lif meslek sahibi sanatkarlar elindea 
çıkmış olması bir çiçek bahçesindeki 
renklerin tenevvüü kabilinden olarak 
seyredenlerin zevk ve hazlarmı artı
rıyor. Türkiyede bir gÜzel saruLtlar 

hayatı olmadığını zannedenler vana 
sadece bu sergiyi göstermek bu tür
lü zanların ne kadar yanhı olduğunu 

isbata kafi gelir. Nasıl ki Moskova, 
Bükre§, At:ina, Belgrad gibi yabancı 
memleketlerde açılan sergilerde mem 
leketimizin güzel sanatlar hususun
daki bütün kabiliyetleri gösterileme
miş olmakla beraber büyiik takdirler 
kazanmı§hr. Türkiyede Atatürk i.nki.. 
labı diğer sahalarda olduğu gibi güzt 
sanatlar yolunda da büyük ilerleme 
hamleleri yaratmı§tır. 

Bununla beraber esefle kaydetmek 
laznndır ki Ankara res.im sergisini 
tertib edenler bu i§in bir de propa.. 
ganda tarafı olduğunu dü§ümnemit
lerdir. Bu vazifeyi yalnız gazetecile
rin şahsi te§ebbüslerinden beklemit
lerdir. Onun için bu muvaffakiyetli 
sanat eseri layik olduğu det"ecede mu. 
bit içinde alaka uyandınnamııtır. 

Bir de dikkate değer olan cihet f11.o 
dur: Saffet Arıkan açılış nutkunda bun
dan evelki resim sergilerinin realite Ye 

ideoloji bakımından fakirliklerine 
İ§aret ederek gÜzel sanat mensublan
nm bu noktaya ehemiyet venneleri 
lüzumundan bahsebnişti. Kendisine bı 
sözlerini hatırlatarak yeni r.ergiyi na• 
sıl bulm~ olduğunu sordwn. Aldığım 
cevab şu oldu: "Sergi gerçekten zen
gindir. Bundan çok memnunum.. Faka 
realite ve ideoloji sahasında istedik.. 
lerinıizin tahakkuku kültürce ilerle. 
meğe bağlıdır. Bu cihetten daha ça
hpnağa ihtiyacımız vardır.,, 

Kültür Bakanının bu sözlerini u
mumiyetle güzel sanat mensuplarmm 
dikkatlerine arzederken türk reuaın. 
larmm da hükümetten bir takım dL 
lekleri bulunduğunu kaydedeceğim: 

1 - Bir sergi yeri yapılması. ReL 
a.amlarm bu dileği çoktan hüküm.etçe 
de arzu edilen bir emeldir. Y almz fi. 
liyat ıahasına geçmesi gecikmiıtir. 

Ankara resim sergisine getirilen e
serlerin zenginliği artık bu itin de 
ele almak zamanı geldiğini bir kere 
daha göstermiştir, 

2 - Sergi nizaınnamesi. Tahkikab
mız ressamlarımızın bu dileklerinin 
de göz önünde olduğu neticesini ver. 
miştir. Onun için bu dileğin de yak.m 
zamanda tahakkukunu bekliyebİlirİL 

3 - Vekaletlerce resaamlan ya.. 
pılan yardonların artırılması. Şüphe
siz güzel sanatlarda ilerleme hlUUsm 
da bu yardrmm mühim bir meTkü 
vardır. Resimde "realite ve ideoloji., 
ye ehemiyet veren devlet adamlarıma 
ressamları bu vasıta ile teşvik edebi

lirler : Vekaletler için resim &alm a
lırken realite ve ideoloji bakımm
dan muvaffak olan eserleri tercih e

derler. Böylece memleketimizde gü
zel sanatların hem himaye, hem de 
ilerlemesine yardım etmiş olurlar. 

Muğla orta okullularının 
veda çayı 

Muğla, 20 (A.A.) - Bugün öğleden 
sonra orta okulun mezun talebeleri ta.. 

rafından bir veda çay ziyafeti verilmi'9 
ziyafette vali vekili, parti üyeleri, ko~ 
mutanlar ve bir çok zevat bulunmuşlar
dır. Talebeler tarafından nutuk1:3·r söy
lenmiş ve çay çok güzel geçmiştir. 

ANKARA B.IRASI Sulu bir 
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Dünyada 

Ruhların dikte 1~1 Yirmi yll sonra 
ettikleri bir tekrer gözü 
vasiyetname açllan bir kör 

Cenubi İtalyada Lecce şehri mahkemesi çok enteresan 
bir davaya bakmaktadxr. Dava, Eugenio Calilli adında bi
rinin bırakmış. olduğu vasiyetnameye istinad eden bir mi

Vaktile, Wales köınür havzasında amelelik eden George 
Lewis'in başından geçen bir hadise bugün bütün lngilte
rede büyük bir alaka uyandrrmıştır. 

Tamamile kör olan Lewis yirmi yıl sonra. t'Ckrar gör
meğe başlamıştır. 

ras davasıdır. 
Znegin bir adam olan Eugenio Calilli geçenlerde öl

müştür. Öldükten sonra açılan vasiyetnamesinde, Lccee 
peskoposunu mirasçı olarak göstermekte ve bıraktığı ser
veti hayır işlerinde harcamasını kaydetmektedir. 

Bundan yirmi yıl evet bir maden ocağında ani bit' işti
al olmuştu. Lewis bu kazadan kurtarılmış fakat zavallı 
adam gözlerinin ferini kaybetmişti. Bundan başka, kor

Calili, hukuk baktmından asıl mı- r-----·• 
rasçr olanlara, vasiyetnamedeki şu ka
yıd yüzünden hiç bir şey bırakmamış... 
tır; Calilli, kendisinden çok evel öl
mü'.? olan iki karısı ile uzun müddet 
irtibatı muhafaza ettiğini ve her iki 
karısının da. mirasım, Lucec peskopo~ 
suna bırakmı:sını kendisine tavsiye et
tiklerini vasiyetnamesinde yazmakta-

~ kudan sinir buhranına da tutularak 
hastahaneye yatırrlmıştı. Hekimler, a.. 
damcağızın sinirlerine muvazene temin 
ve hususiyle gözlerini tedavi etmek i
çin pe kçok uğraşmışlar. fakat bütün 
gayretlere bir çok ameliyata rağmen 
hiç bir şey yapamamışlardır. Bir yıl 
tecrübe tahtası halini alan Lcwis. en 
sonra ümidini kesip, evine dönmüş. 
başına gelen felaketten üç yıl sonra 
bitkin ve maIUl olmasına rağmen ken
disiyle evlenmek istiyen bir kadın or
taya çxkınış ve Lewis de 1920 de ev
lenmiştir. 

dır. 

Calilli, spiritizmaya çok düşkün bir 

adamdı. İkinci karısı öldükten sonra 

yaptığı seanslarda. kendisiyle, ölen iki 

karısı arasında her zaman irtibat temin 

eden, görüşüp konuşturan bir medium

un bulunduğunu ve bu seanslardan bi

rinde, vaktiyle ölen karılarının vasi

yetnamesini peskoposun lehine hazır. 

lamasını kendisine söylediklerini ve o 

da eski karılarının tavsiyelerine uydu

ğunu ilave etmektedir. 

Calilli'nin iki kız kardeşi vasiyet

namenin, spiritizma seanslarına istinad 

eden bu kısmmr okuyunca ağabeyleri

nin aklını kaçırdığına hükmetmişler 

ve mahkemeye baş vurmuşlardır. 

Şimdi İtalya kamoyu bu davayı bü

yük bir alaka ile takib etmektedir. Da

vaya bakmağa başlayan mahkeme, şim

dilik, spiritizma ile meşgul olanların, 

akılları bozuk kimseler oldukları iddL 

asını reddetmiştir. 

Biı Alman kadını 
30senede 

ne gibi . işler görür 
İstatistik inhisarını anglisaksonla

ra bırakmak istemiyen alınanlar da 

muhtelif meseleler hakkında istatistik. 

ler yapmağa başlamışlardrr. Bunlardan 

biri, bir alman köylü kadının otuz se

ne içinde ne gibi işler gördüğünü h~ 

aablamı.ştır. 

Bu müddet zarfında bir alman köy. 

lü kadını 1867 domuz ve 3.000 tavuk ye

tiştirmekte ve bunlara 143.600 defa yi

yecek vermektelir. Ayrıca 23.400 tane 

ekmek pişirmekte, 236 tane çorab ör
mekte ve 720 tane esvab dikmektedir. 

•••••••••••••••••••••••••••••• 
• • 
: Tabanca 
• • • • • • • • • • 

çalar 
atan 

saat 
Venedikte bir saatçi çok a. 

caip bir çalar&aat yapmıf-

• • • • • • • • • • • • • 
: fır. : 

: Her tarafta bir alcika uyan. : 
: drran bu saatin çalgı tertibatı, : 
! yirmi türlü Se$ çıkarmaktadır. : 
: Birinci gün zil, ikinci gün, gü- : 
! zel bir melodi, üçüncü gün in- ! 
! sanı uyandıracak fiddette pat- : 
: lamakta_ dördiincü gün kome ! 
: çalmaktadır; tayyare gürültü. : 
! sii ,köpek havlam.an da çe~tle- ! 
: rin içindedir. Hanlı, yirmi gün ! 
: çıkardığı muhtelif seslerden : 
! sonra, yirmi birinci giin tekrar ! 
• • %il çalarak sahibini uyandır-
• • maktadrr . 

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

Kanser 
Hastalığına 
karşı şarap 

Son zamanlarda yapılan tetkikler 

neticesinde kanser yüzünden en fazla 

ölüm mi'itdannın şarab yapılmıyan ve 

do1ayısiyle de şarab içilmiyen yerlerde 

vukua geldiği anlaşılmaktadır. 

İstatistiklerden öğrenildiğine gö

re kanser yüzünden ölüm bağ mınta

kası olmıyan yerlerde yüz binde 83, 

bağ mmtakası olan yerlerde ise yüz 

binde 66 ni&betindedir. Bununla bera.. 

her, Fransanın şimal kısmı gibi bağlık 

olınıyan mıntakalarda bu nisbet yüz 

binde 124 e kadar yükselmekte ve buna 

mukabil bazı bağlık nuntakalarda da 

vasattan aşağıy düşmektedir. 

Bu hali bazı doktorlar tu şekilde L 

zah etmektedirler. Kanser magnezyunı 

noksanlığmdan ileri gelir, şarabta ise 

kuvvetli bir magnezyum tozu bulun

maktadır. 

İşte, ,arab içmiyenler için güzel 

bir havadis 1 

'Geçenlerde Lewis evinin penceresi 
önüne oturmuş, pipo içiyormuş. Ken
disinin biricik zevk vasıtası olan pipo. 
su ağzından yere düşmüş ve almak için 
yere eğildiği zaman , ayaklarını gör
müş. Birdenbire ne olduğunu anlaya
mamış, arkaya dönmüş, hakikaten es
kiden olduğu gibi, her şeyi gördüğünü 
anlayınca tasvir ve izah cdilemiyccek 
bir sevinç duymuştur • 

Gözünün feri ile birlikte neşesine 

de kavuşan Lewis, şimdi, kansını ha
yatında ilk gördüğü zaman hakikaten 

çok sevindiğini söylemekte, hoşlana. 

auyacağı bir kadın olması ihtimalini 
de hesaba katmak lazım geldiğini, çil~ 
kü karısını kapalı gözle aldığını söyle. 

mektedir. 

İstatistik Genel 
Direktörlüğünde 

İstatistıi:k genel direktör vekili mü
şavir B. Celal Aybar istatistik genel 

direktörlüğüne asaleten tayin edilmiş
tir. 

*** 
Bay Celal Aybar, bugün cumhuri-

yetin örnek olarak gösterilmek değeri

ni taşıyan bir müessesesi olan İstatis
tik genel direktörlüğünü. kurmuş ve 
bunu muvaffakıyetle idare etmiş kıy

metli münevverimizdir. Yalnız Balkan
ların değil birçok ileri Avrupa memle

ketlerinin bile örnek tutacağı bugünkti 

istatistik teşkilatnn ,zda1 Ceıat A~ar

ın sistemli ve yorulmak bilmez çalıg

maısının çok büyük hissesi vardır. Mes
leki bilgisi ve ihtisasında olduğu ka

dar hususi ve iş hayatında kibar, dü
rüst ve çok sevilen gencimizi tebrik 
etmeyi bir zevk ve vazife sayarız. 

B. Ali Çetinkaya 
dün Sakarya 
köprüsünü açtı 

(Başı 1. inci sayfada) 
Tren AJapazannJa 

Saat 9,45 de tren Adapazarı istasyo
nuna girdi. Bir bölük asker ve sporcular 
ael~m resmini ifa ettiler. 

Mızıkanın sesi "yaşa, hoş geldin'' a
vazeleri arasnda kayıboldu. Ali Çetinka
ya ile beraber gelen vilayetimiz mebus -
lanndan İbrahim Yiğit, Ali Dikmen, Ha
san Hayri ve vekfilet erkanmdan 35 kişi 
ile birlikte Ali Çetinkaya trenden indik
ten sonra asker ve sporcuları teftiş ede· 

rek halkın alkışları arasında belediye da
iresi.ne gidip bir parça istirahat etti. 

Naha vekili, Bolu valisinin Bolu de
miryolu hakkındaki istifsarlarma ceva -
ben pek yakında bu yolun da yapılaca· 
ğmı söyledi. 

Köprüye gidiliyor 
Bundan sonra Köprü'ye gidildi. Halk 

yolları doldurmuş misafirimizi alkışlı -
yordu. Köprüye gelindiği vakit vekalet 
köprü ve şoseler reisi güzel bir nutukla 

cumhuriyet bükümetinin yaptırdığı bu 
ve başka köprüleri anlattı. Bundan son
ra vali Oskay söylediği bir nutukta, os

manlı imparatorluğunun 600 senede ya
pamadığı bu köprüyü cümhuriyet idare
sinin 13 yılda yaptrğını bize, böyle mu
azzam bir eseri kazandxran Ulu Öndere, 
İsmet İnönüne, Çetinkayaya halkın son
suz şükranlarım sundu. Halkevi başka· 
m da halk namına güzel bir nutuk söy
ledi. 

B. Ali Ç etinkayanın nutku 
Bu nutuklardan sonra Çetinkaya al

kışlar arasında kürsüye çıktı. Cüınhuri
yet hükürnetinin yaptırdığı köprüler sa

yısının osmanlı devletinin 600 yılda ya~ 
tığından fazla olduğunu ve bütün bu 
köprülerin beton olarak yapıldığını Ulu 

Önderin işaret ve direktifleriyle günde 
iki metre köprü yapılması suretiyle bu 

işin de fazlasiyle başarıldığını ve her gün 
artan bir hızla çalışıldığını söyliyerek 
Büyük şef ve lnönüne minnet ve şükran

larını sundu. 
Nafıa vekili, bundan sonra, alkışlar a

rasında sözlerini bitirerek köprünün kor

delasını kesti ve kendisini takıl> eden 
binlerce halkla beraber köprüden geçe • 
rek hazırlanmış olan büfeye gitti. 

Taltif edilen bir len memurumuz 
Orada Çetinkaya köprünün yapıl • 

masma nezaret eden fen memurundan 
izahat aldı ve çok memnun kalarak fen 

memurunu tebrikle kend8inin teknik 
okuluna gönderilerek mühendislik tah • 
silini yapması için köprüler reisine emir 

verdi ve bu suretle genç fen memuruna 
iltifat buyurdu. 

Oradan şehre dönüldü ve Çark mesi· 

resine gidildi. Belediye tarafından 200 
kişilik ziyafetten sonra halk arasında bir 

gezinti yaparak halkın tezahüratına ilti
fatta bulunan vekil, askeri alayı ziyaret

le bir müddet orada kaldıktan sonra is
tasyona geldi ve balkın alkışları arasın· 
da trene binerek hareket etti. 

Sinobta balık bolluğu 
Sinobta balık bolluğu vardır. Kefal, 

torik, barbunyenin kilosu on ile onbeş 
kuruş arasında satılmaktadır. 
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ANKARA: Ôğle neşriyatı: - 12.30 
- 12.50 Muhtelif plik neşriyatL 12.50 • 
13.15 Plak: Türk musikisi ve halk şar
kıları. 13.15 • 13.30 Dahili ve harici ha. 
herler. 

Akşam neşriyatı : - 18.30 • 18 40 
P1ak neşriyatı. 18.40 - 19.00 İngilizce 
ders (Azime İpek). 19.00 - 19.30 Türk 
musikisi ve halk şarkıları (Makbule 
ve arkadaş1arı). 19.30 - 19.45 Saat aya
n ve arabça neşriyat. 19.45 - 20 15 
Türk musikisi ve halk şarkıları. (Hik
met Rıza ve arkadaşları). 20.15 - 20.30 
Spor konuşmaları (Nizamettin Kırş.ın) 
20.30 • 21.30 Plakla dans musikisi. 
21.00 - 22.15 Ajans haberleri. 21.15 • 
21.55 Stüdyo salon orkestrası. 21.55 -
22.00 Yarınki program ve İstiklal mar
şı. 

Karadeniz 
havuzunda 
bir kaza 

Dün Karadeniz havuzunda bir kaza 
olmuş, Kani adında, ticaret lisesi tale -
besinden 17 yaşlarmda bir genç boğul • 
muştur. 

Y enidoğan mahallesinde Faytoncu 
Ali Rızanın oğlu bulunan Kani her za • 
man olduğu gibi arkadaşlariyle beraber 
Karadenize gitmiş ve yüzerken bilinmi· 
yen bir sebeble batmış, neden sonra far
kına varılarak baygın bir halde sudan 
çıkarılmıştır. 

Karadeniz havuzunda yüzenleri ta • 
kib ederek bu gibi hadiselerde yardım· 
da bulunan Bahriyeli Ahmed hadiseyi 
bir arkadaşımıza şöyle anlatmıştır: 

"- Saatını tam hatırlayamıyacağun. 
Zannederim 16 ya doğru idi. Yüzme bil· 
miyen bir çocuğu kurtarmış, yuttuğu su
ları çıkarmasma yardım ediyordum. De~ 
ken ufak bir çocuk koşarak yanıma gel
di. Varillerin hizasında birisinin battığı· 
ru ve çıkmadığını söyledi. Koştum ve 
daldım. Çocuğu kucaklıyarak 2 metre 
20 santimlik bu yerden dışarı çıkardım. 
Baygındı, henüz ölmemişti. Polisler ve 
diğer memurlar otomobile · koyarak şeh
re götürdüler.,, 

Haber aldığımıza göre, hastaneye go
ti.rilen Kani bir müddet sonra ölmüştür. 

Yavrulanmız 
KIZILAY CEMiYET[ GENEL 

MERKEZiNDEN: 
Cemiyetimiz tarafından bastırılan 

ve doğuştan iki yaşına kadarki bebek
lere nasıl bakılacağım öğreten YA V • 

RULARIMIZ adlı kitab satışa çıka. 

rılmıştır. 

Kuşe kağıdı üezrine renkli bir su
rette basılmış olan bu kitabta Annenin 

süt verme tarzı, bebeğin gıdaları, ye

mek ve uyku zamanları. yatak odası. 
giyecekleri, giydirme tarzları, dişleri, 

çocuk hastalıkları, bulaşıcı hastalıklar .. 
dan koruma yolları, bebeğe yaptırıla· 

cak hareketler, oyunlar, itiyadları, an. 
ne ve babanın çocuğa verecekleri ter-

biye ve daha bir çok hususlar hakkın· 
da bol resimle mufassal malUmat var• 
drr. 

Kitab; bir lira bedel mukabilinde 

Haşet ve Akba kitabhaneleri ile Kr.. 
zılay genel merkezinde satılmaktadır. 

Tefrika No. 57 kimo, Bellarius ile birlikte kıralm iki oğlu. 
Herkesin sükut ettiği huzurda ilk defa 

konuşan Roma generali oldu. Ötekiler ağız
larını açmıyorlar~ fakat yürekleri heyecan
la atıyordu. 

- Bu o ölünün ta kendisidir; dirilmiş. 
Bellarius: 

- Bu çocuk Britanyada doğmuştur. Bu
na fidye kabul edilsin. Bu, benim uşağrmdı. 
Bunun kadar vazifesever, çalışkan, doğru ve 
mezyietli bir uşak kimse görmemiştir. Ken
disi her ne kadar bir romalıya hizmet et· 
mişse de hiç bir britanyalıya zarar verme
miştir. Başkalarını bırakınıyacaksanız bile, 
onu af efdiniz. 

Yazanlar: Mary ve C/ıarl.es La11. 
Çeviren: Nurettin ART Al» 

Simblin 
İmogen, hizmet ettiği kumandanla bir

likte esir düşmüş ve Roma ordusunda subay 
bulunan düşmanı Yakirno gibi Simblin'in 
huzuruna çıkarılmıştL 

Bu esirler orada bulunurlarken Pesthu
mus de ölüm hükmü giymek üzere oraya 
getirildi. Tuhaf bir tesadüf eseri olarak, 
Bellarius ile Polidor ve Kadval de kıral uğ
runda gösterdileri kahramanca yararlıklar
dan dolayı mükafatlandınlmak için huzura 
çıkarıldılar. Kıralın maiyetinde bulunan Pi
sanio da mecliste hazır bulunuyordu. 

Böylece kıralın huzurunda, birbirlerin
den farklı ümidler ve korkular içinde, şun
lar bulunmuş oluyordu: Posthurnus ve İmo
gen; yeni efendisi Roma generali; kıralın 
sadık hendesi Pisanio ve sahtekar dost Ya-

İmogen, köylü kılığına girmiş elmasına 
rağmen Posthumus'u görmüş, tanımıştı. Fa
kat o, İmogen'i bu değişik kıyafet altmda 
tanrmarmştı. İmogen parmağındaki yüzük 
dolayısiyle Yakimoyu da tanımıştı. Fakat 
başına gelen bütün bu f ela.ketlerin onun ba
şının altından çıktrğmı bilmiyordu. Kadın
cağız, kendi öz babasının önünde bir harb 
esiri sıfatile duruyordu. 

Pisanio, İmogen'i tanıdı: çünkü ona bu 
erkek kıyafetini giydiren kendisi idi. Kendi 
kendine: 

- Kendisi benim bayanım, madem ki ya
şıyor; artık zaman iyi geçsin, kötü geçsın. 
.ziyanı yok, diye düşündü. 

Bellarius da onu tanımıştL Ka dval'e: 
- Ne o, dedi, ölen çocuk dirilmiş ! 
Kadval cevab verdi: 
- Dünyada ölen Fidel'e bu kadar ben

zemek olur. 
Polider dedi ki: 

- Sakin olunuz, dedi, eğer o kendisi ise 
mutlaka bizimle konuşur. 

Polidor: 
- Fakat öldüğünü gözümüzle görmüş

tük, dedi. 
Bellarius: 
- Susun, sesinizi çıkarmayın! ihtarında 

bulundu. 
Posthumus, sessiz sadasız, ölüm hükmü

nü bekliyordu. Kırala kendi hayatını kur
tanmş olduğunu, böyle yaparsa belki de 
Simblin kendisini affeder, diye söylememek 
kararında idi. 

imogen'i maiyetine almış olan Roma ge
nerali Lucius (yukarda da söylediğimiz gi
bi) ilk defa kıralla konuştu. Kentlisi asil ve 
cesur bir adamdı. Kırala hitab ederken dedi 
ki: 

- E sirleriniz için fidye kabul etmiyece
ğinizi ve hepsini öldürteceğinizi duydum. 
Ben bir romalıyım ve bir romalı olarak öle
ceğim. Fakat sizden bir ricam varqır. 

General, bunun üzerine İmogen'i kıralrn 
huzuruna getirerek sözüne devam etti: 

Simblin, kendi kızının yüzüne dikkatle 
baktı. Onu bu kıy af ette tanıyamıyordu. Fa
kat kudretli tabiat, yüreğine ilham etmiş o
lacak ki şu sözleri söyledi: 

- Bunu görmüş olacağım; siması bana 
yabancı gelmiyor. Niçin ve neden söylediği .. 
mi bilmiyorum. Fakat çocuğum sen yaşıya
caksm. Sana hem hayatım bağışlıyorum; 
hem de benden ne dilersen vereceğim. Bu. 
benim esirlerimin içinde en asllinin hayatı 
bile olsa ... 

İm o gen, 
- Yüksek zatınıza büyük bir tevazu ile 

teşekkür ederim, dedi. 
Ondan sonra ne dileyeceğini söylemesi~ 

ne sıra gelince orada bulunanların hepsi bu 
delikanlının ne istiyeceğini merak ve dık-
1.tatle beklediler. (Sonu var) 
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IPOI Bölgeler arası 
bisiklet yarışı 
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ID>üın yc§lpoOc§ln 

Milli küme maçları 
lstanbul, 20 (A.A.) - Bisiklet 

federasyonunun yeni sene faaliyeti
ne girerken ıebrimizde tertib ettiği 
dört bölge arası bisiklet yanfı bu 
sabah saat 9 da yapılmıştır. 

At yc§lıro~Oc§lıro 
- ... Jillliıt 

Istanbulda Galatasaray 
G.Birliğini 2-0 yendi 

Yarış, kalabalık bir meraklı 
kütlesi huzunı ile Mecidiye köyün
den başlıyarak Trabya yolu Yeni
köy - Büyükdere, tayyare hangarı
Trabya yolu, tekrar Mecidiyeköyü 
ve bu noktadan dönülerek Hacıos
man hayırı başına gidip gelinmek 
suretiyle 61 kilometrelik bir mesa· 
fede yapılmıştır. 

lstanbul, 22 (AA.) - Şehrimizde bulunan Ankara Gençler Birliği 
takımı, bu hafta yapacağı milli küme karşılaşmalarından ikincisini 
bugün Taksim stadında yapb. 

Gençler Birliği takımı bu ak
tamki ekspresle Ankaraya döne
ceği için maç saat 15,30 da başlı
yacaktı. Bu cihet halk tarafından 
layikiyle bilinemediği için atad
yomdaki kalabalık, bu ehemiyette 
bir maçta bulunması muayyen o
lan miktardan çok aşağı idi. 

Oyun bQflıyor 
Saat 15,25 de iki takrm sahaya çrk

tılar. Hakem Mustafanm düdüğü oyuna 
başlama 

0

işaretini verirken, karşrlrklı yer 
alan takımları şu kadro ile görüyoruz. 

Gençlerbirliği - Rahim, Halid, İh
san, Kadri, Hasan, Keş.fi, Selim, Sala
haddin, Rasim, Niyazi, İhsan. 

Galatasaray - Avni Reşat, Lütfi, 
Ekrem, Hüseyin, Suavi, Necdet, Sü
leyman, Eşfak, Haşim, Bülend. 

Birinci devrede rüzgar galatasara
ym lehinde idi. Sarı krrmızrlılar bu a
vantajdan istifade için derhal hücuma 
geçtiler, İlk dakikalar, galatasaray mu
hacimleriyle gençlerin müdafaası arasın
da çetin bir didişme halinde geçti 

Dakika 23: Gençlerin bir inişini ke· 
sen Reşad topu uzun bir vuruşla Nec
dete geçirdi. Necdet Gençlerin kalesine 
doğru akıyor avut hattı üzerinden ve 
yerden bir ortalayış yaptı. Eşfak, üze-

. rine doğru çıloş yapan Halidi atlatmak 
ve fırsatı müsait vaziyette bulunan Ha
şime g~irmek için topu bıraktı. Ha§i
min yerden ve sıkı bir şütü galatasara
ya birinci sayısını kazandırch. 

Sarı krrmtzılılarm hakimiyeti de
vam ediyor. Genç.er büy1k bi: gayret
le bu üstünlüğü o~rtaraf etmeğe ~ fraşı
yorlar ve muvaffak da oldular. 

Dakika 30: Gençlerin lehinde bir 
korner. Top ortalandı ve ankaralılarrn 
orta muavini Hasan, güzel ve sıkı bir 
vole ile topu galatasaray kalesine yol
ladı. Avninin parmaklarım sıyıran top 
kale direğine çarptr ve dışarı çıktı. 

Gençler hakim vaziyete geçtiler. Üst 
üste hücumlarla galatasaray müdafa
asını zorluyorlar. 

33 üçüncü dakika: galatasaray ka
lesi önünde bir karışkhk oldu. Top a
yaktan ayağa dolaşıyor. Avni isabet
siz bir çıkış yaparak kaleyi boş bıraktı. 
Niyazi bu fırasatı kaçırmıyarak kaleye 
bir şüt atıyor Fakat Lütfi iyi bir yer tu
tarak bu şütü kafasiyle çevirdi. 

Oyun süratle ceryan ediyor. Top 
aym dakika içinde kaleden kaleye gi
diyor. Fakat bu süratli oyun, ve ortaya 
çıkan anı vaziyetlerin iyi kullanılma
ması yüzünden bir semere vermiyor. ve 

birinci devre 1 - O galatasarayın lehin
de bitiyor. 

Geçler ikinci devreye rüzgarla be
raber başladılar. Top galatasaray kale
si etrafında dolaşmıya başladı. Daha ü
çüncü dakikada Rasimden bir pas alan 
Niyazi sıkı bir şüt çekti. Avni topu çok 
gfüıel bloke etti. 

Birinci devreyi srcak ve yakıcı bir 
güneş altında oynıyan yirmi iki oyuncu 
henüz daha ilk haftayunı oymyormuş 
gibi canlı. Top büyük bir süratle ayak
tan ayağa geçiyor. Galatasaraylıların 

top kontrolunda daha üstün olmalarına 
mukabil, gençlerin kafa vuruşları daha 
sağlam. Galatasaraym, rüzgara karşı oy
namak mecburiyetinde kaldığı bu dev
rede isabetli bir taktik kullandrğı gö
rülüyor. 

İyi şüt atan elemanlara malik bir 
rakib hücum hattı karşısında müdafaa 
sistemini kabul etmek birinci devreyi 

1 - O bitirerek avantaj elde etmiş bir ta
kım için isabetsiz bir tabiye olurdu. Ga
latasaraylılar bu hataya düşmediler ve 
karşılarındaki beş ankaralı muhcimi 
mükıe.mmelen marke ederek tesbit ettik
tten sonra topu daima gençlerin nısıf 
sahasında oynamağa çalıştılar. Ve mu
vaffak oldular. 

Bu suretle gençlerin müdafaası tara

fından iade edilen her top uzun vuruş.. 
larla iki galatasaray açığına gidiyor ve 
bu açıklar derhal kale}"C doğru akıyor
lar. Bu hücumların ortadan yapılmayı
şı galatasaray müdafaasmrn vaziyetini 

çok kolaylaştırıyordu. Çünkü her gala
tasaray hücumu kesildikçe top yine ga
latasaray muavinlerinin ayağında kalı

yordu. Ankaralı müdafilerin rüzgara 
karşı iyi kontrol edilmiyen vuruştan 

daima kısa düşüyor. Bunu muhacimleri 

takib eden galatasaraylı muavinler der
hal topluyorlar. 

penaltı 
Gençlerin müdafaası 30 uncu daki-

kada bir penaltıya sebebiyet verdi. Re
şat plase bir vurulla bunu sayıya tah
vil etti. 

2 - O galib vaziyete g~en galatasa
raylılar biraz gevşek oynar gibi oldular. 
Bundan istifade eden gençler derhal 
hakimiyeti ellerine aldılar ve devre so
nuna kadar bu vaziyeti muhafaza ettiler. 
Mamafih elde ettikleri yeg5.ne gol fır
satını Avni muvaffakiyetli bir plonjon
la kestiği için sayı çıkaramadılar. Maç 
bu suretle 2 - O galatasarayın lehine bit
ti. Bu netice, oyunun umumi ceryanma 
nazaran tabiidir. Galatasaraylılar tek

nik bakımdan, Gençler de enerji nokta
sından üstün idiler. 

Yarışa iştirak eden bölge takımları 
şu koşuculardan nıürekkeb idi : 

Ankara - İsmail, Yakub, Nuri Kuş. 
Kocaeli - Orhan Vahdet, Kadri 

İbrahim. 
İstanbu - Abdullah, Muhsin, Tor

kom. Lambo. 

Bursa - Bekir, Hüsaınettin, Faruk 
Hikmet. 

Tribünlerden yarışlar heyecanla takib ediliyor 

Trabya yokuşunun ilk virajında, 
yarışın ilk ve son ve fakat en tehlikeli 
kazası oldu. Ankaradan Nuri, keskin o-

llkhah:-1' a~ rarışlannın ye~incisi dün hipodromda yapılmıştır . Her 
hafta oldugu gıbı bu hafta da bınlerce halkımız hipodromu doldunnuş 
ve koşuları heyecanla seyretmi§lerdir. Dünkü k01u1arm neticelerini 

lan bu virajın fundalıklarla örtülü bulu.. 
nan uçuruma yuvarlandL Takib otomo

billerinde bulunanlar tarafından derhal 
Nurinin yardımına gidildi ve mucizıe 

kabilinden kendisine ufak tefek yara
lardan başka hiç bir şey olmadığı gii
rüldü. Bu genç koşucu büyük bir so

ğuk kanlılıkla otom?bilde bulunan ye

dek bisiklete binerek yarışa devama baş
ladı. Fakat ne çareki en geride bulunan 

koşucu kendisinden bir kilometre ileri
de bulunuyordu. 

Arkadaşlarının uğradığı kaza yüzün 
den kırık bir kuvvei maneviye ile ya

rışın sonuna gelen ankaralılar, buna 
rağmen, takını halinde v:e ön grupta ya
rışı bitirdiler. 

Teknik netice: 

1 - Orhan Kocaeli l saat 51 dakika 
2 - Muhsin İstanbul 

3 - Torkom ., 

4 - Yakub Ankara 

S - İsmail 1 saat 52 dakika 
6 - Nuri .. 
7 - Nuri Kuş Ankara 
8 - Vahdet Kocaeli 1 saat 56 dakika 

9 - Abdulah İstanbul 
~O - Kadri Kocaeli 
Takım halinde vaziyet şudur. 

l - İstanbul takımı 14 puvan 
2 - Ankara takımı 15 puvan 
3 - Kocaeli takımı 19 puvan 
4 - Bursa takımı 36 puvan 

yuıyoruz: 

Birinci koşu: üç yaşında ve hiç 
koşu kazanmamış yerli yarım kan 
İ'Dgiliz taylanna mahsustu. Bu ko
şuyu tahmin ettiğimiz gibi B. Ha
lim Saidin Sahabı kolaylıkla ka
zandı. Gene tahmin ettiğimiz gibi 
Ülker de birkaç boy farkla ikinci 
geldi. Sada yarım boy farkla üçün
cülüğü aldı. Ganyan 150, birinci 
plise 120, ikinci plase 130 kuruş 
verdi. 

İkinci kaşu: dört ve daha yukarı 
yaşta halis kan ingiliz atlarına mahsus
tu. Bu koşuda hafif kilo ile koşan Bet
yar ve koşunun favurisi Tomru daha vi
rajı dönerken boğuşmağa başladılar ve 
tapotuya kadar baş.başa geldiler. Bun
dan istüade eden Copain son bir hü.. 
cumla ve yarım boyla birinciği aldı. 

Tomru ikinci Betyar üçüncü oldu. 
Ganyan 350, birinci plase 150, ikinci 

plhe 150 kuruş verdi. Copeinin geçen 
hafta sonuncu gelmesi dün 350 kurut 
gibi şöhretine göre büyük bir ikramiye 
verdirmesine sebeb oldu. 

Uçüncü koşu: Dört ve dalı:ı yukarı 
yaşta ve sene içinde koşu kazanmamış 
yerli yarım kan ve halis kan arap at
larına mahsustu. Bu koşuyu Ünlü ko
laylıkla bitirdi. Güler ikinc.i, Necme 
üçüncü oldu. Ganyan 150, birinci plase 
110, ikinci plase 140 kuruş bıraktı . 

Dördüncü koşu: Üç yaşındaki yerli 
yarım kan arap ve halis kan arap tay
larına mahsustu. Bu koşunun en büyük 
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! Milli Kümenin puvan vaziyeti i 
! Kulübler Maç Kazanç Berabere Kayıb Attığı Yediği Puvan ! 
t Galatasaray 11 7 3 1 34 20 28 t 
i Fenerbahçe 11 7 2 2 28 14 27 i 
i Be,ikta, 11 S 4 2 20 14 25 i 
i Gençler Birliği 13 5 2 6 25 24 25 i 
i Doğan Spor 14 4 2 8 28 46 24 i 
i Ankara Gücü 13 4 2 7 26 34 23 i 
f Güne, t 1 S 2 4 30 22 23 - ! 
! Oçok 14 2 3 9 26 41 21 ! 
! .................... ~ .......... ._. ............ .-. ............ .,.. ...... ~ ..... i9 ................................ ~f 

Yarışlarda tesadüf edilen zarif Bayanla. 

favurileri gene dün yazdığımız gibi U. 
ğur ve Uysaldı. Müşterek bahisçilerde 
en ziyade bu iki taya oynadılar. Neticede 
Uğur birinci, Uysal ikinci, Dicle üçün
cü geldi. Ganyan 150 kuruş verdi. U
ğur ve Uysala plase oynıyanlar liraJa
rmı geri aldılar. 

Beşinci koşu: Dört ve daha yukan 
yaşta yarım kan ingiliz at ve kzsrak!a

rma mahsustu. Bu koşuda, rakiblerin
den daha az kilo taşıyan Gülizar çok 
güzel koştu ve birinciliği bir kaç boy 

farkla kazandı. İkinci Bayburd, üçün

cü Ceylan geldi. Ayni zatın atlan ol

duğu için Gillizar ve Ceylana Ganyan 
oynıyanlar 330 kuruş kazandılar. Bi
rinci plase 180, ikici plase 120 kuruştu. 

İkinci ve dördüncü koşular arasın
da tertib edilmiş bulunan çiftıe bah,iste 
2/3 oynıyanlar 620 şer kuruş aldılar. 

Son koşudaki ikili bahiste 5/ 1 oynıyan
lar ise bir liralarına kailf 1310 kuruş 
aldılar. 

g~lecek hafta koşuların sonuncusu 
yapılacaktır. Yedi koşu koşulacağı içi.o 
koşulara tam saat üçte başJancktır. 

Bira Parkı An karanın ·Biricik Eğlence Veridir. 

Tefrika No. 75 

Eugenie 
Grandet 

Yazan: Honore de Balzac 
Türkçeye çeviren~ Nasuhi Baydar 

Olur şey değil; burada altının dam
lası kalmamış! yalnız sende altın var; haydi 
kızım, altınlarını getir de göster bana. 

Eugenie: 
- Yukarısı buz gibi; önce kahvaltnruzı 

edeli~ cevabını verdi. 
- Öyle ise sonra, değil mi? İnip çnnak 

hepimizin hazmimizi kolaylaştırır. Şimdi, 
des Grassins'in bize gönderdiği ciğer ezme
sini yiyelim. Haydi, yiyiniz çocuklar, para· 
sını biz vermedik ya! des Gra.;sins iyi. On
dan rnemnwıum. Abdal, Charles'a hizmet e
diyor, hem de bedava. Rahmetli Grandet,
nin işlerini pek ala düzeltiyor. 

Bir an durduktan sonra, ağzı dolu: 

- Oh, ne güzel şey! haydi karıcığım 
yesene! İnsan bir yeyişte iki günlük doyuyor. 

- Aç değilim. İştihasız olduğu1nu bilir
sm. 

- Ah, canını, yapma. Patlayıncaya ka
dar, tıka basa yiyebilirsin. Sen la Bertelli
ere'lerdensin, sağlam kadınsın sen. YüzLin 
biraz sarı ama, ben sarıyı severim. 

Bu aile yemeğini sona erdirecek olan 
hadiseleri beklemek, Madam Grandet ile 
kızı için, bir idam mahkumunun iğrenç ve 
herkesin gözü önünde vukua gelecek ölü
münü beklemesinden belki daha korkun, tu. 
İhtiyar bağcı ne kadar neşe ile konuşup yi
yor idi ise iki kadının yürekleri de o nisbet
te sıkılıyordu. Bu vaziyette kızın ne de ol
sa bir mesnedi vardı: Aşkından kuvvet alı
yordu. 

Kendi kendine: 
- Onun için, onun ıçın olduktan sonra 

ölüme bile razıyım, diyordu. 
Bu düşünce iledir ki anasına cesaret do

lu gözlerle bakıyordu. 
Saat on bire doğru kahvaltı bitince, 

Grandet Nanon'a: 
- Bunları kaldır, dedi. Fakat masayı bi-

ze bırak. 
Ve sonra Eugenie'ye bakarak: 

- Senin o küçük hazineni, bu suretle, daha 
rahat seyrederiz. Küçük, dedim, halbuki ha
zinen neden küçük olsun! sende, hakiki kıy
meti üzerinden hesab edilmek suretiyle, tam 
beş bin dokuz yüz elli dokuz frank - ve bu 
sabahki farkı da ilave edince - altı binden 
bir frank eksik para vardır. Ben sana, yeku
nu tamamlamak üzere bu bir fran~ da ve
rınm •.• 

Sustu ve Nanon'a bağırdı: 
- Durup bizi neden dinliyorsun? haydi, 

çobuk tabanları kaldır, git işine bak ..•. 
Nanon çıkıp gitti. 
- Dinle beni Eugenie, altınlarını bana 

vermelisin. Bunu babandan esirgemezsin, 
değil mi kızrm? 

Kadıncağızların ikisi de, dilsiz gibi, su
suyordu. 

- Benim hiç altmnn yok: vardı, kalma
dı. Sana lira olarak altı bin frank geri veri
rim ve sen de bunları anlatacağnn şekilde 
faize verirsin. Artık düzineyi hiç düşünme
mek lazım. Seni evlendirdiğim zaman - bu 
da tabii gecikmiyecektir, - öyle bir koca bul· 

uş olacağım ki sana, vilayette hiç bahsi 
geçmemiş derecede güzel bir düzine illda e
debilecektir. Beni dinle kızım. İyi bir fırsat 
var: altı bin frangı hükümete verirsin, ve 
her altı ayda bir vergisiz, tavizsiz, dolusuz, 
kırağısı.z, hülasa iradlara musallat olan ne
ler varsa bunlarsız, iki yüz frank faiz geti· 
rir. Yoksa altınlarından ayrılmak işine gel
miyor mu, kızrm? Zarar yok, sen gene onları 
bana getir. Ben sana gene altınlar, Hollan
da, Portekiz altınları, moğol rupileri, Cene
viz altınları arar, bulurwn; ve, senin doğum 
ve isim günlerinde, yılbaşılarında verecek
lerimle birlikte, üç yıla varmaz, gene o gü
zel altın hazinenin yarısını yeni baştan ele 
geçirmiş olursun. Ne dersin buna kızım? 
Haydi başını kaldır. Haydi yavrwn git, pa
ralarım getir. Sana, paraların hayat ve ölüm· 
lerine aid bu gibi sırlan tevdi ettiğimden 
dolayı gözlerimden öpmelisin. Hakikaten e
kliler de, tıbkı insanlar gibi, gelir, gider, ter~ 
ler, mahsul verirler. 

Eugenie kalktı, fakat kapıya doğru bir 
kaç adım attıktan sonra, birdenbire geriye 
döndü, babasının yüzüne bakarak: 

Devamı var 

• 
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Büyük Türk hekinıi ve filozofu 
Ibnisina ki dir? 

1 Bugün eserleri biitün düng*i'd;t;;;,d;;;b;iğiik iürk 1 

bilgininin 900 üncü gıldönümünü anıyoruz 

lbnisina türklerin 
yetiştirdiği eşsiz 

bir bilgindir 

J Büyük Türk bilgini lbnisinanın bir resmi Büyük türk 
dihisiı~in 
hayatı, eserleri 

O yanlış olarak bir 
zamanlar arap ve 
acem samlmışh 

lbni Sina öleli dokuz asır oluyor. Bu 9 asrın be
şer tarihinin kısalığına göre dün kadar bile hükmü 
yoktur. 9 asır o zaman yaşayan insanların fikir ha
reketlerine göre hakikaten bir mazi değildir. Buna 
misal olarak 21 haziran 1937, 900 üncü ölüm yılını 
kutlayacağımız lbni Sinayı alabiliriz. Onun birçok 
eserlerini tetkika muvaffak olduk. Fikirlerini ve 
sözleri·ni iyi anlıyabildik. Gördük ki o hu günün te
fekkürüne aykırı gelmiyen öyle mühim sözler söy
lemiş ki onu bugünün de adamı addedebiliriz. 

lbni Sina büyük türk milleti arasından çık
mış bir dahidir. Türk böyle ilim vadisinde öyle 
büyük adamlar yetişmiştir ki İslamiyetin ümmet 
prensipleri hunların türklüklerini setretmiş, lakin 
onları türk camiasından türk düşünüşünden ayıra
mamıştır. Onlar asırlar geçmiş, gene türklüğün ma-
lt olmuştur. 

Ne yazık ki türk olduğu halde arab ve sonra 
İranlı olarak yadedilmiştir. Ümmet devrinde islam 
olarak yadedilmesi lazım gelirken avrupalılar onu 
arahtan ve sonra İranlılar da onu kendilerin-
den saymışlardır. Avrupalılar bir bir türktilr. Türklerin çok kullandıkla-

dereceye kadar mazur görülebilir. Zira rı bu isim b~ka milletlerde yoktur. E-
onlar islamı arab saymışlardır. Lakin serlerinin bazı yerlerinde Şirazı Fars 
arablar kendilerinden gayrılanna ya- diyarında diye yazmıştır. Türklükle ve 
bancı manasına acem demişlerdir. türk yurdu ile alakası olan bu büyük a-

İşte avrupalılar yeni bir hataya · dam türklerde görülen büyük kültür · 
düşerek bunu bugünkü iranh mukabi- adamları gibi yalnız hekimlikle meş-
li tercüme etmişlerdir. lbni Sina Bu. gul olmamıştır. Felsefede, hendesede, 
haranm Afşina köyünde türk ana ve heyette, musikide yedi tulası vardır. 
babadan ve Sina gibi türk ecdattan gel- Yazmış olduğu kanun eseri bütün eser-
miş bir adamdır. Arabçayı sonra öğren- !erinin hülasasıdır. Onda mevcud ol-
miş ve arab dilini ıyı bildiğine mıyan bir bahis kıaılmamıştır. tbni Sina-
mağrur bir arab alimi bir hükümdarın nın bu eser.inden istifade etmeyen fen 
ıneclisinde İbni Sinanm bildiği arab- adamı kalmamıştır. Şark ve garb asır-
çayı beğenmemiştir. İbni Sina buna sü- !arla bu eseri takib temiştir İbnı Sina 
kut ile mukabele etmiş ve üç sene zar- o kadar büyük bir şahsiyettir ki ismi 
fın-. arabçasını çok ilerletmiştir. fen dünyasında draima büyük takdirler-

İbni Sina iranlı olsaydı hep farsça le anılmaktadır. Bütün eski ve yeni fen 
yazard[. Fars alimleri ana dillerini ih- adamları kanununu çok beğenirler ve 
mal etmemiştir. Ancak birkaç kısa arab- hatta yalnız başına bu eser elde kafi 
ça yazıları vardır. Lakin İbni Sina hep bir mecelledir derler. 

. İbni Sina ilim ve fen &leminde 1-arabça yazmıştır. Ona bırkaç farsça kı-
talar ve bir iki kısa metin izafe eder
ler. Lakin o muahhar devirlerde farsça
ya tercüme edilmiş metinleridir. Zira 
bazı farsça medlullerinin arapçaları da 
vardır. Lisan cihetiyle İbnisinayı iran
laştıracak bir delil yoktur. 

Hiç bir zaman şii olmamıştır. Onu, 
tabakatı fukaha da "Hanefi fakihi,. iti
bar ederler. 

Bütün dünyada yaşamış ve yaşaya
cak büyük ve değerli insanlan bir me

todla yahudi yapmak cereyanından İbni 

Sinaya da son günlerde yahudidir di
yenler olmuştur. Gfiya onun Avicenne 
ismi Avensina'dan gelirmiş. Lakin bu 
isimle doğduğu Afşina ile dil noktasın
dan alaka mevcuttur. 

İbni Sinamn dedesi Sina isminde 

pokrat, Aristo, Calinos ve Razı'den 

sonra zikrolunur. Eskilerin izah ede
medikleri bir çok noktaları o çok e
saslı kavramış ve güzel izahlarda ':ıu· 
ıunmuştur. 

Hatta alimler arasında deveran e
den darlıımesellere bile girerek İpok
ratın madum olan tı.bbı bulduğu, öldü
ğünde Calinosun onu dirilttiği, mütefer· 
rik iken Razırun bir araya tolapdığı na
kıs iken İbni Sinanm tekemmül ettirdiği 
söylenir. 

İbni Sina, bu bilyük türk dahisi ha
tıralariy le) sözleriyle, fikirleriyle, bu.. 
luşlariyle, zamanına göre en büyük ke
şifleri ile meşhur ve hala yaşayan bir 
şahsiyettir. Gençlik bu büyük adamdan 
çok büyük çalışma örnekleri toplayabi
lir. 

Sovyetler birliğinde tören 
Moskova, 20 ( A.A.) - SovyetleT Birliği ilim Akademisi, lbni Si

na'nın ölümünün 900 üncü yıldönümü dolayı.siyle, 28 haziTanda yapıl
mak üzere biT müsamere tertib etmiştiT. Ba müsamere esnasında PT. 
Yakubovski ''lbni Sina'nın YCJ§adığı devir'' hakkında, PT. BoTİsov ''Ta
bib ve leylezol lbni Sina'' hakkında ve PT. Bertels de ''lbni Sina ve 
ed~biyat'' mevzuu etrafında birer konleTans VeTecektir. 

lbnisina 
Büyük türk hekim ve Filozofu 

lbnisina, 900 yıl Önce bugün öl
müştü. Bugün, yalnız şarkı değil, 
garbı ela cuırlarca Feyizli irfanı
nın ışıklarile aydınlatan bu bilgi
nin adını büyük bir törenle anı. 
yoruz. 

lbnirüşd, lbniainadan bah-
8ederken onu "Arişto,, nun Fikir. 
lerinden a:yrı dii§ünceler fafımak
la kınar. Halbuki biz, bir yandan 
hekimliği müabet bir ilim haline 
getirirken bir taraftan da kendi
sine mahsua bir Felsefe koyan bu 
büyük adamın ıahsiyetini, şark 
eskolcutiğinin kendisine suç diye 
bellediği bu tarafta buluyoruz:.. 

Asyamn büyük bir paraçsmı 
bürüyen ümmet devri, birçok yer 
lerinclen yamanmıf büyük bir ör
tü gibi, cuırlarca, bir takım büyük 
adamların hakiki milliyetini ört. 
meğe, salılamağa çalı§mışh. Bun
dan dolayı, Belh'U. bir türk oğlu 
türk olan lbnisina için şarkta ve 
garbda "arab,, diyen, "İranlı,, di
yen olmuştur. 

Şöhreti sade memleketleri de. 
ğil, kıtaları da Qfan bu büyük bil
ginin adını ilk dela Kemalist Tür
kiye, kendine layık olan bir saygı 
ve ilgi ile anıyor. 

lbniaina, bütün tecrübelerini 
yaparken ne cin, ne peri, ne me. 
talizik amiller düıünmemif, her 
şeyi tabiatte aramış, tabiatte buL 
muştu. Onun iFindir ki onun sayısı 

yüzlere varan eserleri şarktan zi. 
yade garb üniversitelerinde okun
muştu ve gene onun içindir ki bu 
büyük bilginine müsbet bilgiyi 
her feyin üstünde tutan Kemalist 
Türkiye, bugün içten gelen bir a
laka ile büyük bir tören yapıyor. ! 

Nurettin ARTAM 

-

ibnisina eserlerini 
hangi şartlar 
altmda yazdı ? 

Büyük türk filozof ve tabibi İbni Sini Buhara~ 
da doğmuştur. Babası (Aptullab) adında Belhli 
bir türk idi. Tahsilini Buharada ikmal etmiı ve yir
mi yaşlarına doğru gerek felsefe ve gerek tababet 
sahasında kendini tanıttırmıştır. Tabib olarak te
da vi ettiği Samani hükümdarının teveccühünü ka. 
znaması ona bu hanedanın Buharadaıki büyük kü-
tüphanesinde serbestçe çalışmak imkan.mı vermiı

ti. Burada başka yerde nüshalan bulunmayan (Fa
rabi) ve Ebu Zeyyid Belhi'nin eserlerini tetkik et
miştir. 

Onun müstakbel yüksek irfan payesini ihraz 
etmesinde bu kütüphanenin büyük tesiri olmUftur. 
Saman oğullan devletinin sarsılması ve babasının 
ölümü üzerine genç filozof .;..uharadan Hareznıe 
çekilmiş ve bura hükümdarmm sarayında (Ebu 
Sehl - i - Nesimi) ve (Ebu Reyhan - ı - Biruni) gibi 
zamanın en büyük alimlerile temasa gelmiş ve ilmi 
kudretini onlara da tanrttırmıştır. 

Artık ilmi şöhreti her tarafa yayılmaya başla. 
yan lbnisina bir müddet sonra buradan lrana git
mi,tir. Bu zama·nlarda İran büyük bir anarşi içinde 

-----~~--~~~-~----~~---------' 

Filozof 
lbnisina 
İ bni Sina, ya.§8.dığı asırda felsefe 

sa.hasma giren bütün mevzular 
hakkındaki göriiJleri arasında tam 
ahenk olan bir aliındir. O bu mevzu-
ları temel fikre göre izah etmeyi. 
biribirlerine muayen bir metoda tev
fikan bağlamayı muvaffakiyetle ba
§armı§ bir mütefekkirdir. Bu itibar. 
la lbni Sina §ark ilim dünyasınca ha§ 

filezof manasına olarak kendisine 
verilen (Effeyhurreis) unvanına hak
diyle liyakat kazanmıftır. lbni Sina
ya bir zamanlar gerek §arkta ve gerek 
ga.rbta Aristonun sadece bir nakili 
ve bir mukallidi nazariyle bakanlar 
olınU§tu. Şüphe yok ki lbni Sina Me1-
§a.İye febefesinin wnuıni istikametin
de Aristo ile hemahenk yürümü,tür. 
Fakat onun Ari"&todan ayrıldığı çok 

bulunmakta ve Büveyh hanedanmm 
muhtelif şubeleriyle Kakveyh oğlunun 
elinde mücadele sahnesi olmakta ve di
ğer tarafdan Gazneli Sultan Mahmudun 
tazyiki bu anarşiyi büsbütün arttırmak
ta idi. İbni Sina her an yeni bir hercü 
merç içine gömülen bu diyarda İsfahan
dan {Rey) e (Rey) den Hemedana 
geçmek üzere heyecanlı bir hayat ge
çirmeye başladı. Bazan bir prensin vezi
ri, bazan da onun rekibinin esiri olmak 
üzere geçirdiği bu dalgalı hayatta hiç 
bir zaman ilini faaliyetini bırakmamış, 

düşmanlarının takiblerinden kurtulmalı:: 
üzere sak:landğı yerlerde veya hasımla
rının galebesiyle tıkıldığı mahbeslerde 
daima okumuş ve yazmıştır. Asırlarca 

Avrupada olduğu kadar İslam dünya· 
sında da fi.kirlere hakim olan eserlerini 
bu büyük adam bu şartJar altında vı 

böyler yerlerde yazmıştır. Hemedanda 
hayata gözlerini kapadığı zaman ar
kasında irfanından feyiz alan binlerce 
seçme gençler bırkmış olduğu gibi e
serleri de Asyada Çin hududlarından 
Pirene dağlan ve Afrikada Atlas dağ
ları maverasına kadar yayılmış bulu
nuyordu. 

Eserleri erkenden 13,tinceye terce
me edilmiş ve defaatle basılmıştır. Bil
tün orta - zaman müddetince Avrupa
da gerek tababet aleminde ve gerek 
(Meş.şaiye) Prepateryen felsefesinde 
ve gerek heyet ve tabii ilimlerde İbni 
Sinamn eserleri hakim, merci olmuş
tur. Denilebilir ki İbni Sina şarktan 
ziyade garbte tanınmış, eserleri şark
tan asırlarca evel Avrupada basılmış.. 

esaslı ve mühim noktaları vardır. A. 

ıistonun hakiki bir peyrevi olan ( lb
ni Rütt) Tehafetulfelasife adh ese

rinde lbni Sinayı Aristodan ayrılmı§ 
olmakla tenkid ettiği nokta türk file
zofunun bu hususiyetlerine taalluk 
eden büyiik mevzulardır. lbni Sina 
esas itibariyle rasyonalist olmakla be. 
raber tecrübe ve istikraya da büyiik 
bir kıymet vermi§tir. Bu itibarla ken
disini ampirizm felsefesine yabancı 

göremeyiz. lbni Sina tabiiyatı tetkik 

ederken ampristtir. Fakat riyaziye ' =tı=r=. ===============ı 
ve metafizikte onu mutedil bir ras
yonalist olarak görmekteyiz. Onun 
büyük muvaffak.iyeti bir taraftan 
hasselere, diğer taraftan akla istina
den hadiseleri izah hususunda gös.. 
termiş olduğu nüfuzu nazar ve vü
zuhta göze çarpmaktadır. lbni Sina 
rasyonalist olarak başladığı metafi
zik sahasında bazan idealizme ha
zan da panteizme mütemayil olarak 
yürümü§tür. Türk filezofu yunan fel 
sefesini, nihayetinde va$Jl olduğu 

yeisalud vaziyetten kurtarmış, bu su· 
retle eski felsefeyi garb dünyasına 

tekamül devrinin ümid verici sima.
siyle tambıuşbr. 

lbni Sinanın tıbbi eserleri gibi fel
sefi eserleri de erkenden Avrupa dil. 

terine terceme edilmiştir. Türk file
zofunun çok derin bir surette tesiri 

altında kalan (lbni Memun) onun 
fikirlerini garb alem.ine 
başında bulunmaktadır. 

yayanların 
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Halil Naci Mıhcroğlu 
Anaf artalar N o: 11 ı 

Jandarma ge:-: el komutanlığı Ankara satınalına komisyonundan: 
Şartnameleri parasız olarak komisyondan alınabilecek olan aşağıda müfredatı yazılı altı çeşit malzeme eksiltmesine girmek istiyenlerin 

belli günlerinde teminat ve teminatlı mektuplarını komisyona vermiş olmaları. 
Cinsi Mikdarı Birinin f.i. İlk teminatı Alım şekli Eksiltme tarihi 

Keçeli belleme 811 Adet 200 Kr. 121. L. 65 Kr. Açık eksl~tme 6.7.1937 salr saat 10 
Kundura yağı 1500 Liralık 65 Kr. 112 50 Açık eks~ıtme 6.7.1937 salı 15 
Timar fırçası 4226 Adet 75 Kr. 237 72 Açık eksıltme 7.7.1937 çarşamba 10 
Bez su kovası 4337 Adet 165 Kr. 536 71 Kapalı zarf 7.7.1937 çarşamba 15 
Kaşağı 4:5000 Adet 35 Kr. 131 25 ) Açık eksiltme 8.7.1937 perşembe saat 10. toptan veya 
Gebre •565 Adet 15 Kr. 51 37 ) ayrı ayn en az fiat verene ihale edilecektir. 

182 62 
(1664) 

Başvekalet Levazım 
l\lüdürlii~ü nden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: 18.000 - 20.000 litre benzindir. 
Bu benzinden 5.000 - 6.000 İstanbulda ve Yalovada verilmek şar
tiyle. 

2 - İhale, açık eksiltme suretiyle yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen bedel 4940 liradır. 
4 - Eksiltme 22 hazirrn 1937 sah günü saat on beşte ha veka

let levazım müa;·r1üğündeki eksiltme komisyonunda yapılacaktTr. 
5 - Muvakkat teminat akçası 370 lira 50 kuruştur. Eksiltme

ye girecekler, eksiltmeden evel bu parayı maliy_e m~rk.ez muha~e
beciliği veznesine yatırarak alacakları makbuz ıle bırlıkte komıs
yona müraca:ıt edeceklerdir. 

6 - Eksiltme şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. 
(1488) 2-2540 

TavuI{çuluk • •• •• 
eııstıtusu 

direl{törlüğünden: 
Tvukculuk enstitüsünde hergün ~ıkacak olan günlük yumurta

lar 2.7.1937 tarrihinden 30.9.1937 tarihine kadar pazarlıkla artırma
ya konulmuştur. Pazarlık ve artırmaya rud şartn~_:ı:.r 9an
kırı caddesi üzerinde bulunan tavukçuluk enstıtusu dırek
törlüğü tarafından isteklilere parasız olarak verilir. Pazar
lık ve artırma 1 temmuz 1937 perşembe günü saat 10 da ta· 
vukçuluk enstitüsü binasında toplanacak komisyonda açık olarak 
yapılacaktır. Muvakkat teminat 34 lira 13 kuruştur. B~~ mektu
bundan baska verilecek teminatın pazarlık ve artırma gununden en 
az bir gün. evel usulü dairesinde mal sandığma ratı_rılması ve mak
buzunun komisyona verilmesi liizımdır. İsteklılerın şartname al
mak üzere hergün enstitü üirektörlüğüne ve artırmaya girecekle
rin de yukanda yazrh günde tavukçuluk enstitüsünde toplanacak 
komisyona lıaş vurmaları. (1605) 2-2705 

Anl{ara Belediye Reisliğinden: 
Su işıeri idaresi için (300) lira aylık ücretle bir yüksek mühen· 

dis alınacaktır. Lisan bilenler ve evelce şehir suları işlerinde ça
lışmış ohniar tercih edilir. 

Taliole~·:n askerlik hizmetini ifa etmiş bulunması ve fotoğraflı 
istidalarını, <1şağıda yazılı vesikaların suretlerini raptederek (An
kara belerhvesi reisliğine) göndermeleri lazımdır. 

1 - Diploma ve ruhsatname, 
2 - Evc:ce çalışmış olduğu yerlerden almış olduğu sertifikalar 
3 - Nü~us cüzdanı. (1530) 2-2625 

Ankara Valili~ind~n: 
Mevkii 
Kubbeli 

Cinsi 
Bağ 

Karapurc;:ak 
köyünün 
Tatlar 

Miktarx 
No. M.2 
16 5514 

Krymeti Dipozito 
L. K. L. K. Taksit miktarı 
600 00 45 00 Sekiz sene, 

sekiz taksit 

deresi Bağ 46 5300 159 00 11 93 Peşin 
Yukanda evsafı yazdı gayri menkullerin mülkiyetinin ihalesi 

28.6.937 pazartesi günü saat 15.30 da yapılmak üzere açık artttr-
maya konulmuştur. . 

Taliplerin hizalarmda gösterilen dipozito makbuzlarıle Defter-
darlıkta kurulan komisyona müracaattan. (1554) 2-2642 

Çankaya kazası Malmüdürlüiün
den: 

Çankaya kazası Selanik caddesinde kiin ve 1200 lira bedel ke.. 
şifli mal müdürlüğü binasının tamiratı 19.6.937 tarihinden itibaren 
15 gün müdc!etle açık eksiltmeye konmuştur. Temmuz ayının be
şinci pazartesi günü saat 15 de mezkO.r müdüriyette müteşekkil ko
misyonca ihalesi yapılacağından isteklilerin % 7.50 teminat muvak
katasınm vezneye tediye edilmesi inşaat ve tamirat işlerinin erbabr 
okluklarma dair. muktazi vesaikle birlikte komisyona müracaatları 
lüzumu ilan olunur. (1666) 2-2782 

İzmir Bele,diyesinden: 
1 - Bayındırlık s~hasında Şükrü Kaya bulvarının Montrö 

meydaniyle bu meydanla Gazi bulvarı arasındaki kısmın parke ve 
kesme taşla dö~en.mesi için 15.6.937 tarihinde yapılan kapalı zarflı 
eksiltmede ihale yapılamadığından iş bu tarihten itibaren bir ay 
pazarlığa konulmuştur. Keşif bedeli yirmi iki bin altı yüz iki lira
dır. İşin bedelini yerli bin altı yüz iki lirası nakden mütebaki on 
beş bin lirası bayındırlık sahasında arttırmaya çıkarılacak araslar. 
la ödenecektir. Keşif şartname ve planı yüz on üç kuruş mukabilin
de baş mühendislikten satılır. Taşradan istiyenler keşif şartname
ve p1an ücretiyle birlikte posta ücretini peşinen göndermelidirler. 
İ§tirak için bin altı yüz dokson beş lira on beş kuruşluk muvakkat 
teminat makbuzu veya banka teminat mektubu ile encümenin top
lantı günleri olan cuma ve salı günleri saat on altıda encümene 
müracaat edilir. 

2 - Basmahanede dokuz eylül meydanının parke ve kesme ta~
la ve Basmahane istasyonu karşısındaki yolun da yalnız parke taş
lariyle r.eniden tefrişi ve bu meydan ile Kültür park arasmdaki 
Kazım Ozalp bulvarmm iki yolun ayrıca kesme taşla döşenmesi L 
çin 15.6.937 tarihinde yapılan kapalı zarflı eksiltmede ihale yapı
lamadığından işbu tarihten itibaren bir ay pazarlığa konulmuştur. 
l!eyeti umumiyesinin keşif bedeli yirmi iki bin iki yüz liradır. 
Keşif şartname ve projesj yüz on bir kuruş mukabilinle baş mühen
dislikten satılır. Taşradan isteyenler şartname ve keşif ve proje be
deli ile birlikte posta ücretini peşinen göndermelidirler. İ§tirak için 
bin altı yüz altmış beş liralık muvakkat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu lle encümenin toplantı günleri olan cuma 
ve sah günleri saat on altında encümene müracaat edilir. 

(1949/1671) 2-2809 

2-2800 

Komisyonu ilanları 1 
Ankara Levazım Amirlij?;i ~ahnalma 

·---------------- ----------------1 LAN 
1 - Ankara garnizonu birlikleri için 54300 kilo mangal kömürü 

9.7.1937 cuma günü saat 15 de açık eksiltme ile alınacaktır. 
2 - Kömürün tutan 2715 lira olup muvakkat teminatı 203 lira 

63 kuruştur. Şartnamesi komisyonda parasız görü lir.. . 
3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 üncü maddelerindekı vesıka ve te

minat makbuzlarile yazılı gün ve saatte levazım amir1iği satın al-
ma komisyonuna gelmeleri. (1675) 2-2822 

İLAN 

1 - 3. kor birlikleri ihtiyacı için açık eksiltme suretile 252 ton 
tüvenan ve 180 ton kok kömürü alınacaktır. 

2 - Eksiltmesi 7.7.1937 çarşamba günü saat 16 da Çorluda kor 
karargahında yapılacaktır. . 

3 - Tüvenan kömürü iç.in ilk pey parası 374 lıra, kok kö
mürü için i k pey parası 338 lira olup şartname ve evsafını görm~k 
istiyenler İstanbul. Ankara levazım amirlikleri s<ıtm alma komis
yonunda ve Çorluda kor satın alma komisy?nun~a gö.rebili~ler .. 
4 - Taliplerin kanunun 2, 3 üncü maddelerındekı vesıkalarıle hır. 
likte mezkur gün ve saatte Çorluda kor satın aima komisyonunda 
bulunmaları. (1689) 2-2824 

!LAN 

ı - Ankara garni?:onu birlikleri için 50 ton sade yağın 7.7.1937 
çarşamba günü saat 15 de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Sadeyağm tutarı 40.000 lira olup muvakkat teminatı 3000 
liradır. Şartnamesi 2 lira mukabilinde komisyondan verilir. 

3 - İsteklilerin kanunun 2. 3 üncü maddelerindeki vesika ve 
teminat makbuzlanm havi teklif mektuplarım yazılı günün saa
tinden bir saat eveline kadar levazım amirliği satın alma komisyo-
nuna vermeleri. (1659) 2-2821 

tLAN 
İdareleri İstanbul levazım amirliğine bağlı kıtaat hayvanatı i· 

çin 773 ton kuru ot 28.6.937 pazartesi günü saat 15 de Tophanede 
satın alma komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 20098 lira ilk teminatı 1507 lira 35 kuruştur. Şart· 
namesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2. 
3 üncü maddelerindeki belgelerle beraber teklif mektublarmı ihale 
saatmdan bir saat evel komisyona vermeleri (1524) 2-2604 

İLAN 

Piyade atış okulu, Maltepe ve Bursa Askeri Liseleri için alına
cak olan üç adet çamaşır yıkama makinesi 23. haziran 937 çarşamba 
günü saat 15 de lstanbulda Tophaıaede satın alma komisyonunda 
kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. İşbu makineler 4 parçadna i
baret olmak üzere bir yıkama, sıkma, kurutma ve ütü makineleri 
olup monte ve pruvalan dahil olmak üzere İstanbul için 5500 Bur
sa için 6000 lira fiat tahmin edilmiştir. İlk teminatı 1275 liradır. 
Şartnamesi Tophanede satın alma komisyonunda görülebilir. Her 
parça için ayrı ayrı fiat verilmesi meşruttur. İsteklilerin kanuni 
vesikalariyle beraber teklif mektuplarını ihale saatından bir saat 
evvel komisyona vermeleri. (1168) 1-2016 

İLAN 

1 - Harb okulu hayvanatı için 540 bin kilo bi!jilmiş yeşil çayır 
veyahut yoncanın 24.6.1937 perşembe günü saat ıs de kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Yeşilliğin tutarı 6075 lira olup muvakkat teminatı 455 lira 
63 kuruştur. Şartnamesi komisyonda parasız görülür. 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesika ve 
teminat makbuzlarını havi teklif mektuplarını yazılı gün ve saatten 
bir saat eveline kadar levazım amirliği satın alma komisyonuna ver-
meleri. (1501) 2-2564 

İLAN 
Sökedeki auvari alayı hayvanlarının ihtiyacı için 375 bin kilo 

yulaf kapalı zarf usuliyle 29.6.937 sah gfinü saat 11 de münakasası 
yapılacaktır. Umum tahmini tutarı 18.750 lira olup muvakkat te· 
minatı 1407 liradır. İstekliJerin muayyen vaktinden bir saat evel 
teklif mektublarıru Bomovadaki askeri satın alma komisyonuna 
vermeleri. (1~55) 2-2641 

!LAN 
Kırıkkale askeri sanat mektebleri ihtiyacı olan 6000 kilo koyun 

eti 29.6.937 salı günü saat 14 : 16 ya kadar açık eksiltme suretiyle 
satın almacaktlr. Muhammen bedeli 2100 lira olup muvakkat te
minatı 157 lira 50 kuruştur. İsteklilerin teminatlarını Kırıkkale as
keri fabrikalar muhasebeciliği veznesine makbuz mukabilinde yatı
rarak belli gün ve saatte mekteb satın alma komisyonuna gelmele-
ri. (1525) 2-2605 

tı.AN 

Muhammen bedeli Miktarı Cinsi 
Lira Kuruş Kilo 

225 00 1800 Ayşe kadın fasulya 
87 50 700 Barbunya fasulya 
70 00 700 Çalı fasulya 

700 00 ~500 Patlıcan 
100 00 500 Dolmalık biber 
200 00 2000 Kırmızı domatis 

70 00 700 Kabak 
30 00 300 Taze bakla 
60 00 600 Ispanak 

100 00 1000 Patatis 
187 50 2500 Kuru soğan 

90 00 300 Taze bamya 

1920 00 
Kırıkkale askeri sanat mektebleri ihtiyacı otan on iki kalem 

yaş sebze 28. haziran. 937 pazartesi günü saat 15 : 16 ya kadar açık 
eksiltme suretiyle satın alınacaktır. İsteklilerin ilk teminatı olan 
144 lirayı Kırıkkale askeri fabrikalar muhasebeciliğine makbuz 
mukabilinde yatırdarak belli gün ve saatte mekteb satın alma ko. 
misyonuna gelmeleri. (1527) 2-2607 

• 

Milli Müdafaa Vekaleli Satınaıuıcı 
Komiı-ıyonu ilanları ..... _______________ ---~~~~~--~· 

İLAN 

1 - Hepsine tahmin edilen fiatı 15.137 lira olan değişik cins ve 
numarada 5.303.646 tane mıh kapalı zarfla alınacaktır 

2 - Şartnamesini parası~ almak ve örnekltrini görmek istiyen-
lerin hergün öğleden sonra komisyona gelmeleri. 

3 - İlk teminat mikdarı 1135 lira 28 kurustur. 
4 - İhalesi 10.8.1937 sah günü saat 15 dedir. 
5 - Münakasaya gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklıf 
mektuplarını ihale saatinden en az bir saat evel Milli Müdafaa ve-
kaleti satm alma komisyonuna vermeleri. (1655) 2-2820 

BİLİT 

14 kalem baytari ecza kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. Be
deli (11600) liradır. İhalesi 5.7.1937 pazartesi günü s3at 11 dedir. 
İlk teminatı 870 liradrr. Evsat ve şartnamesini almak ve görmek 
istiyen satın alma komisyonuna müracaat ve ihaleve gireceklerin 
2490 sayılı kanunda gösterilen vesaikle ve teminat ve teklif mek
tuplarile birlikte belli gün ve saatinden en az bir saat eve1 M. M. V • 
satrn alma komisyonuna gelmeleri. (1612) 2-2i02 

A~keri Fabrikalar Umum l\1iitliirliif!ü Satmalma 
Komi ... vonu fl:irıJan 

BEHER TONU 33 LİRADAN 150 TON DÖKÜM KOKU 
BEHER TONU 35 LİRADAN 34 TON DÖKÜM KOKU 

Tahmin edilen bedeli 6140 lira olan yukarıda mik<ları yazılı dö
küm koku askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma komisyo
nunca 7 temmuz 937 çarşamba günü saat 16 da kapalı zarfla ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondn verilir. Talihle
rin muvakkat teminat olan 460 lira 50 kuruşu havi teklif mektub
larını mezkOr günde saat 15 şe kadar komisyona vermeleri ve ken
dilerinin de 2490 sayılı kanun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları (1636) 2-2775 

750 TON ADİ KOK KÖMÜRÜ 

Tahmin edilen bedeli 18.000 lira olan yukarıda mikdarı yazılı 
adi kok kömürü askeri fabrikalar umum müdürlüğü satm alma 
komisyonunca 7. temmuz 937 çarşamba günü saat 15 te kapalı zarf
la ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. 
Talihlerin muvakkat teminat olan 1350 lirayı havi teklif mektubla
rını mezkfir günde saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve kendi
lerinin de 2490 sayılı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle mez-
kur gün ve saatte komisyona müracaatları (1596) 2-2722 

200 TON SAF KURŞUN 

Tahmin edilen cbdeli 60.000 lira olan yukarıda mikdarı yazılı 
saf kurşun askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma komisyo. 
nunca 9. temmuz. 937 cuma günü saat 15 de kapalı zarfla ihale edi
lecektir. Şartnamesi 3 lira mukabilinde komisyondan verilir. Talih
lerin muvakkat teminat olan 4250 lirayı haV'i teklif mektublannı 
mezkfir günde saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve kendileri
nin de 2490 sayılı kanunun 2. ve3. maddelerindeki vesaikle mezkur 
gün ve saatte komisyona müracaatları (1568) 2-2721 

Dev leı De:-miryollar1 ve Limanları Umum 1 
Miicliirliii!ii SatmaJma Komi~yonu İlanları 

İLAN 

Muhammen bedeli (4690) lira olan, yüksek kalitede sönmemiı, 
kireç 29.6.937 salı günü saat 15-de pazarlık suretiyle Ankarada i
dare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 351 lira 75 kuruşluk muvakkat temi
nat mektub veya makbuzları ile kanunun tayin ettiği vesikaları, 
tekliflerini hamilen aynı gün saat 15 de komisyonda hazır bulun
maları lazmıdll'. 

Şartnameler Ankarada malzeme dairesinde, Haydarpaşada te
sellüm ve sevk şefliğinde ve Eskişehir . mağazasında görülebilir. 

{1559) 2-2649 

İLAN 

Muhammen bedeli (600.000) lira olan Srvas atelyesi kuvvei mü
teharrike ve sofaj tesisatı 19.8.1937 pazartesi günü saat 15.30 da ka
palı zarf usuliyle Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (27750) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7.5.1936 gün ve 
3297 No. lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde 
alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri llizımdır. 

Şartnameler (3000) kuruşa Ankara ve Haydarpa§a veznelerinde 
satılmaktadır. (1560) 2-2819 

Tavuk~uluk enstitüsü 
direl{törlüğünden: 

Tavukçuluk enstitüsü için açık eksiltme usulü ile 6000 kilo 
buğday 5000 kilo arpa 4000 kilo yulaf 3000 kilo mısır, 1:,5.000. ~lo 
kepek ayrıca 10.000 kilo iri yataklık sap saman ayrı ayrı ısteklısme 
ihale edilecektir. Muhammen fiat yemler için 1235 saman için 200 
liradır. Şartnameler her gün saat ondan altıya kadar Çankırı yolu 
üzerindeki tavukçuluk enstitüsü direktörlüğü tarafından parasız 
olarak verilir. İsteklilerin 5 temmuz pazartesi günü saat onda ti
caret odası vesikası ile yemler için 102 lira 63 kuruşluk saman için 
15 liralık muvakkat teminat makbuzu veya banka mektublariyle 
birlikte tavukçuluk enstitüsünde toplanacak komisyona baş vurma-
ları. (1681) 2-2817 

Belediye Reis~Oiııden: 
ı - Belediye için aşağıda mikdar ve cinsleri yazılı arazöz, vi.. 

danj vesaire alınacaktır. 
2 - Bunları vermek istiyen firmaların şartnameleri almak için 

belediye yazı işleri kalemine müracaat etmeleri ev bu şartnamelere 
muvafık olarak verecekleri son fiyatları havi teklifleri 2 ağustos 
937 tarihine kadar belediye reisliğine vermelerii ilan olunur. 

3 adet süpürgeli arazöz 
5 ,, vidanj 
3 .. çöp kanıyonu 
1 ,, hasta nakliye arabası 
1 ,. cenaze nakil arabası 
1 ,, merdivenli, motopomplu araba 
1 .. kamyon( çıplak şasili) 
1 ,, motopomp (kızaklı elde taşınır.) 
2 " motopomp (tek dingil üzerinde iki tekerlekli) 

(1650) 2-2796 

aradeniz Pil aJI Açıldı 
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6 Ay taksitle bisikle t satışına başlanmıştır. Yıldız ma~azası 
Ulus meydanı No 6 Telefon 1847 

Jandarma genel komutanlığı 1 
Ankara satmalma komisyonundan: 

1 - Eldeki vasıf ve örneğine uygun ve metresine yirmi beş ku~ 
ruş değer verilen (246.192) metre çamaşırlık bez 9.7.937 cuma günü 
saat onda kapalı zarf eksiltmesiyle satm alınacaktır. 

2 - Buna aid şartname üç yüz sekiz kuruş karşılığında komi&-
yondan alınabiliır. 

3 - Eksil~sine girmek istiyenlerin (4327) lira (40) kuruşluk 
teminat mektub veya makbuzuna muhtevi teklif mektublarını ek
siltme vaktinden en az bir saat evel komisyona vermiş olmaları. 

(1663) 2-2799 

Maliye Vel{aletinden: 
Baş hukuk müşavirliği için 80 lira ücretle ve imtihanla t>ır aak

tilo bayan alınacaktır. 
Talip olanların müşavirliğe müracaat ederek isimlerini kay-

dettirmeleri lazımdır. 
Gerek evelki itan ü zerine isimlerini yazdıran gerekse bundan 

sonra kaydedilecek olan bayanların 28.6.1937 pazartesi günü saat 
14 de imtihan olmak üzere gelmeleri ilan olunur. (1688) 2-2825 

ANKARA ASLİYE BİRİNCİ HUKUK MAHKEMESİNDEN: 
Ankarada Etlik bağlarında Bursa saylavı Baha evinde kiracı 

Seyid yanında oğlu Şevki'ye: 
Karınız Ankaranın Doğanbey mahallesinde İbadullah sokağın

da Hayrinin 29. sayılı evinde İdris kızı Emine tarafından aleyhi
n ize açılan boşanma davasının muhakemesi 30.6.937 çarşamba gü
nü saat 14 de tayin edilmiştir. Bu gün tayin edilen saatte mahire~ 
mede hazrr bulunm<1nız veya tarafınızdan bir vekil göndermeniz 
aksi takdirde davet makamına kaim olmak üzere ilanen tebliğ olu-
nur. (1677) l-2805 

Zonguldal~ nafia müdürlüğünden: 
Zonguldakta yapılacak yirmi bin lira kuruş keşif bedelli güm

rük binası birinci kısım inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltm.eye ko
nulmuştur. Eksiltmesi 30.6.937 çarşamba günü saat on beşte Zon.. 
gu dak nafia müdürlüğünde eksiltme komisyon odasında yapıla
caktır. Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak yüz ku
ruş mukab;Jinde Zonguldak nafıa müdürlüğünden ahnacaktır. Mu. 
vakkat teminat bin beş yüz liradır. Eksiltmeye girmek istiyenle
rin resmi g.,7etenin 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye 
tevfikan ıılmmış müteahhidlik ehliyet vesikasiyle ticaret odasından 
937 yılında alınmış vesika ve muvakkat teminatlariyle birlikte tek~ 
lif mektub' armı yukarıd :- ki günde ihale saatmdan bir saat eveline 
kadar m Jra müdrlüğü odasında toplanack komiyon reisliğine ver-
meleri i 1'1n olunur. (1680) 2-2808 

An i.ara asl{erlik şühesi 
reislioOinden: 

Orta as1,ert ehliyetnameleri olup yerli ve yabancı olarak Anka
ra şubesinde yo:dama görüp askerliğine karar verilen ve henüz sev
kedilmiven kısa hizmetliler 1 temmuz 1937 tarihinde yedek subay 
okulunda bulun-nak üzere sevkedileceklerdir. 

Sevkenilecek yerliler yerli askerlik şubesine yabancılar yaban
cı askerlik şubes ine ı temmuz 1937 tarihinden evel müracaat et· 
meleri 1?.,.rmdrr. Aksi takdirde 2850 No. lu kanun ahkamı tatbik o_ 
lunaca ··1 ·ı ~,., ,,• ,,.Hır. (1686) 2-2823 - -

V el\:.aletinden: 
1 - İ tmir _ Aydın hattı üzerinde Çamlık (Eski Aziziye) istas

yonu ci ·ıLır n h yapılacak varyant i e bu varyant üzerinde t akriben 
1100 me tre ttı'i;"'lde b "r t ünelin ve yoku binasile umumi hela ve Ay. 
dm ist a yonunda betonarme bir geçidin inşaatı kapalı zarf usuliy. 
le mün:>' ~nva k:ınu1 muştur. 

2 - E 11 i( ., wuhammen bedeli 570000 ve muvakkat teminatı 

26550 lira lır. 
3 - Mün;:ık~sa 7.7.937 tarihinde saat onbeşte demiryollar in

şaat dairesin deki komisyon odasında yapılacaktır. 
4 - B u m iin ,..•rnsaya a id mukavele projesi, eksiltme şartnamesi, 

Bayındıdrk iş·e r i genel şartnamesi, proje er ve diğer müteferri ev
rak 28,5 lira mukabilinde demiryollar inşaat dairesinden verilmek. 
tedir. 

5 - Münakasaya iştirak etmek istiy enler 2490 numaralı kanun 
mucib' nce ilrazına mecbur oldukları evrak ve vesikalarla 7.5.1936 
tarih ve 32::>7 numaralı resmi gazetede ilan edilmiş olan talimatna
meye göre 1937 sneesi için veka etten verilmiş müteahhitlik vesi· 
kalarını h~vi zarflarını mezkur kanunun tarifatı dairesinde hazırla.. 
yarak 7.7.1937 tarihinde saat on dörde kdar demiryollar inşaat da
iresindeki komisyona makbuz mukabilinde vermiş olma1an lazım 
dır. (1641) 2-2818 

Orman Çiftligi 
Çiftlik S ütü ile besle nen 

böyle olur. çocuklar 

Orma n Çlftlli l Mağazaları 

Bina işleri ilanı 
Nafıa Vekile tinden: 
1. Eksiltmeye konulan iş: Ankara müstakil jandanna taburu 

mutfak, erzak anbarı, bekçi kulübesi, fosseptik ve kuyu inşaatidir. 
Keşif bedeli: 29.666,97 liradrr. 
2. Eksiltme 2. 7.937 tarihinde cuma günü saat 15 de nafıa veka

leti yapı işleri müdürlüğü eksiltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

3. Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 148 kuruş be
del mukabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. 

4. Eksiltmeye girebilmek için talihlerin 2225 lira 3 kurusluk mu
vakkat teminat vermesi ve nafıa vekaletinden ahnmış yapı müte
ahhidlik vesikasını haiz olması ve en aşağı on bin liralık bir işi 
yapmış bulunması lazrmdrr. 

İsteklilerin teklif mektublarım ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat evetine kadar komisyona reisliğine makbuz mukabilinde 
vermesi muktazidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

( 1572) "-2729 -- --
P . 1. 1. Müdürlüğünden 

Posta otomobillerimiz için altı bin litre benzin alacağız. 
Satın alma şekli açık eksiltmedir. 
Muhammen bedel 1560 lira muvakkat teminat 117 liradır. 
Açık eksiltme 26-6-937 saat 11 de müdürlük komisyonunda ya

pılacaktır. 

Taliplerin o gün teminatlarını yatırıp müracaat etmeleri ilan 
olunur. (1598) 2-2685 --·----

Bina işleri ilanı 
Nafıa Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş nafia vekaleti garajı önündeki bah

çenin ihata dıvarları ve tretuvar inşaatıdır. 
Keşif bedeli 5955. 79 liradır. 
2 - Eksiltme 2.7.937 tarihinde cuma günü saat 16 da nafıa ve

kaleti yapı işleri eksiltme komisyonu odasında açık eksiltme usu
liyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 30 kuruş be. 
del mukabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için talihlerin 446 lira 68 kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve yapı işleri umum müdürliiğünden a
lınmış fenni ehliyet vesikası göstermesi lazımdır. (1582) 

2-2724 

Harita genel 
sabnalma 

direl{törlüğü 

l{omisyonundan: 
1 - Muhammen bedeli (2625) lira harta kıta erlerinin bir sene 

tik sığır eti ihtiyacı açık eksiltmeye konmuştur. 
2 - Etin mikdarı 7000 iia 10.500 kilodur. 
3 - İstekliler şeraiti anlamak için hergün ve eksiltmeye girecek

lerin de (196) lira 88 kuruş teminatı muvakkate makbuzlariyle 
22.6.937 salı günü saat (10) da Cebecide harta genel direktörlüğü 
satın alma komisyonuna gelmeleri (1461) 2-2507 

Anl{ara Valiliğinden: 
1 - Cumhuriyet okulunun bahçe dıvarı ile çatısı tamir edile.; 

cektir. 
2 - Muhammen bedeli 511 lira 80 kuruş olduğu için işbu tami

rat açrk eksiltme suretiyle yapılacaktır. 
3 - Eksiltme 1.7.1937 günü saat 15 de vilayet binasındaki encü

meni daimi salonunda yapılacak ve şartnamede yazılı muhammen 
bedelin yüzde 7,5 nisbetinde para, tahvilat veya banka mektubunu 
ibraz edenler eksiltmeye iştirak ettirilecektir. B u husus hakkında 
daha etraflı malO.mat almak ve şartnameyi görmek istiyenlerin An-
kara kültür direktörlüğüne müracaatları. (1622) 2-2711 

Bursa kültür direktörlüğünden: 
.ı - Eksiltm.eye konulan iş B ursa bölge sanat okulu karşısın· 

dakı arsada kısmen inşa edilmiş demirhane atelyesi ikmali inşaatı. 
2 - Bu işin muhammen keşif bedeli 23.410 liradır. 
3 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır. 
A - Keşif cetveli 
B - Proje 
C - Fenni şartname 
D - Bayındırlık işleri genel şartnamesL· 
E - Eksiltme şartnamesi. 
F - Mukavele projesi. 
Bu evrakın birer örnekler.ini Ankara İstanbul nafia dircktör

lükler inde mevcuddur. Arzu edenler oralardan izahat alabilirler. 
İsti yenler 117 kuruş mukabilinde Bursa bölge sanat okulu direk· 
törlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltme 15.7.937 tarihine rastlayan perşembe günü saat 
15 de Bursa ilbaylık binasında kültür eksiltme komisyonunda ya
pılacaktır. 

5 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1756 lira muvakkat 

teminat vermesi ve bundan başka yukarıda yazılı evrakı imzala
ması ve aşağıda yazılı vesikaları göstermesi lazımdır. 2490 numa
ralı kanunda yazılı vesikalarla beraber 1.1.937 tarihinden s<>nra na
fıa vekaletinden alınmış 15 bin liralık ehliyet vesikası. 

7 ~ Teklif mektubları yukarıda dördüncü maddede yazdı sa. 
atte.n. hır saat. eveline kadar kültür ihale komisyonuna makbuz mu
k~bıl~.nd~. verılecekfir. Posta ile gönderilecek mektublarm nihayet 
dordnncu maddede yazılı saate kadar gelmiş. olması ve dış zarfın 
mühür mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Posta ile ola-
cak gecikmeler kabul edilmez. (1672) 2-2803) 

- Tesirsiz taklit mavilerle sinekleri 

Kapalı Zarfla Eksiltme İlanı : ,, 
~ 

eQlendirmeyiniz 
FLiT, bOtün haşarat öldürücü mayilerin fevkindedir. 
90 muhtelif millet, onu tercihen kullanmaktadır ... Bu 

I 
İstatisti){ genel direktörlüğü ~ 

el{siltme ve ihale komisyonundan~ e 
1 - Ko::palı zarfla eksiltmeye çıkarılan iş tahminen 65-72 forma [ 

genel nüfus sayımı neticelerini gösteren 10 cilt kitabtır. Beherin- ;-
den ikişer bin adet bastırılacaktır. ~ 

2 - Tahmin olunan bedel 16 sahifelik beher forması için 35 lira 2 
üzerinden 2520 liradır. Muvakkat teminat olarak 189 liralık banka N 

mektubu veya tahvil verilecektir. 
3 - Eksiltme 1937 senesi temmuzunun 2. inci cuma günü saat 

14.30 da Genel direktörlük binasında kurulacak olan komisyonda 
açılacaktır. 

4 - o/o 7,5 muvakakt teminat vesikasile teklif mektupları eksilt
me açılmadan bir saat evel komisyon reisli ğine verilmesi Jazımdrr. 
Bu baptaki şartname komisyon katipliğinden istenebilir. Nümune 
dairede görülebilir. (1472) 2-2520 Arsa aranıyor 

iktısat Vel{aletinden: Demirtepe ile Çiftlik yolu a
rasında yeni açılan cadde üstün. - 1 - 1 ağustos 937 ila 31 mayıs 938 tarihleri arasında Türkofis 

tarafından çıkarılacak türkçe ve fransızca aylık bülten'erin Anka
rada bastırılması kapalı zarf usu1ü ile eksiltmeye konulmuşur. 

2 - Muhmmen bedeli (6550) liradır. 
3 - İsteklilerin bu işe aid şartnameleri Türkofis neşriyat ser. 

visinden alabilrler. 
4 - Eksi tme 3. temmuz. 937 tarihine tesadüf eden cumartesi 

günü saat ( 10) da Ankarada iktisat vekaleti Türkofis dairesinde 
toplanacak olan komisyonda yapılacaktır. 

5 - Mu~akat teminat bedeli (491) Jira (25) kuruştur. 
6 - Eksıltme 2 190 numaralı kanupna tevfikan yapılacaktır. 
7 - İstekli~e.r teklif mektublarını ihale günü saat ona kadar 

makbuz mukabılınde komisyon reisliğine vereceklerdir. İhale s~ 
atından sonra gelecek tek if zarfları kabul edilmiyecektir. 

8 - Bu iş hakkında fazla izahat almak istiyenlerin Türkofis 
neşriyat servisine müracaatları. (1631) 2-2744 

de satılık yeri olanlar miktarını 
ve fiatını Ulus gazetesinde Ga
lip Madan'a bildirmeleri. 2-2737 

İmtiyaz sahibi ve Başmu· 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Başmuharrir Muavini Na
suhi BAYDAR 

Umuml neşriyatı idare 
eden Yazı tşleri Müdürii 

1 
Mümtaz Faik FENİK. 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Bas1mevinde basılnm;tır 

sabit olmuştvr Flit'in formülü hiçbir vakit taktit edil- p.;~~• 
memlştlr. FUT, kendisinden beklenen iki şartı mükem
melen lfa eder. insana zarar vermez, fakat hasaratı 
kat'iyyen öldOrOr. Şüpheli mayileri reddediniz. Hakiki 
ve yegane Flit a ldığınıza emin olmak için ; siyah ku- 5 . 

• saklı ve asker resimli sarı tenekeye dikkat ediniz. ~•,,, ;'~,~";.. 
, ' a~ıo k 

~ il--~,,.c:,r.:;..::S:~' Yarıklara ve köselere biraz FLİT TOZU ,,~;"'" • "'"•<•ö· 
serpiniz. Ha~arat derhal telef olur. ;J:!;:· 

Y E N i SiNEMAl. . . ı\R HAL_K 
BU GECE 

KüçükLord 
Mevzuunun kuvveti, temsil tarzının 
muvaffakiyeti itibariyle harikulade 

bir eser 

Baş Rolde: Shirley Temple'in rakibi 
FREDDY BARTHOLOMEW 

GÜNDÜZ 
Matinelerde son defa olarak 

TAM ARA · 

BUGÜN BU GECE 

RİN -TİN -TİN 
(GANGSTERLERE KARŞI) 

Arkadaşlık, dostluk ve fedakarlık 
hislerini tasvir eden heyecanlı büyülc 

sergüzeşt 

Baş Rollerde : 
J ACKY COOPER - JOSEF CALLEYA 

12.15 de Halk Matinesi 

Avlanan Gönül 
Çocuk mati nesi 10.30 da: Ölüm kervanı 


