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lstanbul hayra yapıyor 

Büyük önderimiz Istanbulda 
büyük heyecanla karşdandı 
Filo Haydarpaşada demirlemişti, tayyareler 

Budapeftede 

Macar Dıı iıler 
bakanı B. Kan
ya ile tema.Iar 

yapan Jıı itler 
bakanımız Dr. 

T. Rüı tü Ara• 

Dr. Aras Bükreşte 

Dış Bakanımızın 
Peşte temasları 

Atatürkün şerefli gelişini selamlıyordu 
BÜYÜK ÖNDERiMiZ A
TATÜRKON SON SEYA
HATLERiNDEN SONRA 
ANKARA'Y A DÖNDÜK
LER/ ZAMAN ANKARA 
GAR/f.'DA KENDiLERiN/ 
KARŞILIYANLAR 
ARASINDA A Ll N M J Ş 
RESIULERI 
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Gece fener alayı yapıldı 
İstanbul, S (Telefonla) - Cumhur reisi Atatürk bugün saat JS de 

hususi trenleri ile Haydarpa§aya muvasalat buyurmuılardır. 
Cumhur reisi beraberlerinde Dahiliye vekili B. Şükrü Kaya ve ken

dilerini lzmitte karıılayan İstanbul valisi Üstündağ ile Derincede kar
ırlayan Ordu müfettişi Orgeneral Fahrettin Altay, Harb akademisi 
kumandanı korgeneral Ali f uad, Kolordu kumandanı Korgeneral 

Salih ve maiyetleri erkanı olduğu 
halde trenden inmiıler ve burada 
Maverayı Ürdün Emiri Altes Ab
dullah, Milli Müdafaa vekili Ka
zım Özalp, Hariciye Siyasi müste
§arı Numan Menemencioğlu, me
buslar, Donanma kumandanı Ami
ral Okan, Vali ve belediye reisi 
muavinleriyle Emniyet direktörü, 
vilayet, belediye, Cumhuriyet halk 
partisi, Üniversite, Türk hava ku
rumu, Hatay Erkinlik cemiyeti er
kanı ve diğer mülki ve askeri er· 
kan tarafından karşılanmışlardır. 

Mızıka İstiklal marşını çalmış, kara 

Budapeşte, S (A. A.) - Türkiye 
Dış Bakanı doktor Tevfik Rüttü Ara, 
dün sabah Kıra) Naibi Amiral Hort ... 
nin sarayındaki hususi defteri imzala. 
dıktan ve Başbakan B. Daranyi'nin i a
metgahına kart bıraktıktan sonra, dıı 

bakanı B. dö Kanya'yı ziyaret etmİf 

ve kendisiyle uzun miıddet görlişmUf• 
tür. 

Salahiyetli mahfl]Jer, bu ziyaretin 
hususi mahiyetini tebarüz ettirmekle 
beraber, iki dış bakanının görü§IDCle
rinde iki memleketi alakalandıran bü
tün meseleleri gözden geçirmiş bulun
duğunu da kabul etmektedir. 

Doktor Rüştü Aras, sonradan Baf
bakan B. Daranyi'yi ziyaret etmiı ve 
kendisiyle bir buçuk s'aat görüpıu,. 
tür. 

B. db Kanya, doktor Ruşttl Araa'a. 
Türkiye elçiliğinde ziyaretini iade et· 
miş ve elçilikte saat 14 de bir öğle zi
yafeti verilmiştir. Bu ziyafette, vak
tiyle Türkiyede bulunan ve doktor A· 
ras'ı tanıyan macar diplomatları ile İn
giltere elçisi ve Balkan antantı mem
leketleri politik delegeleri de hanr bu-

(Sonu S inci sayfada) 

BQfbetke • Fon No rat 
Esaslı ışlerden dy d 

Falih Rıfkı ATAY Belgra a 

ve deniz ~.ıtaları ihtiram resmini ifa et
miştir. Trenin muvasalatında toplar atıl· 
mıştır. 

İstanbul çok miıstesna günlerinden 
birini yaşıyordu. Haydarpaşa garı baş -
tan başa bayraklarla donatılmıştı. Biri 
piyade ve biri deniz ailahendazlarından 
mürckkelJ iki askeri kıta Büyük Önde-
re selam resmini ifa için trenin gelişin
den önce garda yer almışlardı. Garın içi 
ve dış•, Haydarpaşa rıhtımı ve bütün 
yollar hıncahınç dolu idi. 

Bundan başka Akay ve Şirketi Hay -
riyenin dört vapuru da binlerce yolcu ile 
Haydarpa§A açıklarında bulunuyorlardı. 
Başta Yavuz olduğu halde Zafer, Tmaz
tepe, Adatepe torpidolarımızla bir de • 
nizaltı gerniııinden mürekkeb bir filomuz 
Kadıkciy açıklarında yeralmıştı. Hatay 
erkinlik ceı:ııiyeti mensubları da kendile
rine istikli11erini kazandıran Büyük Ön· 
den bekli; orlardı. 

Türklerin milli sporu 
okçuluk ihya ediliyor 

istanbuldan gelen okçular 
dün güzel atışlar yaptılar 

T anıdrklarınızr ziyaret ettiği
nizde, evlerinde birer kitab rafı 
olup olmadığını sorunuz. Bunla
rın çoğu orta yahud yüksek mek
teblerden çıkmı,lardır. Bazı meı· 
lek malfunatı edinmiılerae de, oku
ma terbiyesi almamıılardır: Yeni 
zamanların okuma ihtiyacı denen 
baılıca kültür unsurundan mah
nımdurlar. 

Ayda hiç olmazsa bir cildlik 
yazı ile beslenmiyen dimağ birkaç 
sene sonra Jc:atılaııp gideceğini 
anlatmak için bot yere yorulacak· 
ıınız. Onlar kitabın lüzumu olma· 
dığr tesellisi ile avunmakta, hatta, 
kitabın ameli işlere ked vurdu
ğunu bir hakikat gibi öne sürınek
tedirleı·. 

İleri bir cemiyet, okuyan bir 
cemiyettir. Kom§umuz savyetle· 
rin halk yığınlarında okuma ihti· 
yacrnı yaratmak için yirmi seneye 
yakınıdır ne büyük emekler sar· 

Bertin, S (A.A.) - Baron fon Noy· 
rat bugün tayyare ile Belgrada hare· 
ket etmiştir. 

Fon Noyrat Belgradda çarşamba 
gününe kadar kalacak, o gün tayyare 
ile Sofyaya gidecek ve oradan da per· 
şembe günü Budapeşteye hareket ede
cektir. Nazır cuma günü Budapefteye 
muvasalat edecek ve cumartesi günü 
de Berline dönecektir. 

(Sonu S inci sayfada) 

Hamidiye Yunanistanda 

Elen gazeteleri türk 
denizcilerini selimlıyor 

Atina, 5 {A.A.) _ Hamidiye saat 10 da Pirede demirlemiıtir. 
Matbuat türk bahriyelilerini se!i.mlıyor.. . 
Katimerİ'ni, dost ve müttefik memleket dfıl~unubn.1dd~v~mlı ve muaz-

t kkilerini kaydetmekle bahtiyar ol ugunu ı ırıyor. 
zam era Fal k .. I . d 

Hamidi e kumandanı ve türk 1 . er or ez;ın e 
~ · ·ı · .. nü Atına, 5 (A.A.) - Halk sabahtan 

subay ve enızcı erı pazar gu beri Faler körfezinde demirli bulunan 
saat 11 de meçhul askerin mezarı· 
na bir çelenk koyacaklar, saat 17 Hamidiye ile yunan mekteb gemisı ari-

de Pire limanmr ve yunan m. ekteb si seyretmektedir. 
ki d A Gazeteler, Türk mekteb gemisinin mu. 

gemisini ziyaret edece er ır. Y· 

1111 
zamanda yunan subay ve tale- vasaletini çok hararetli bir surette se. 

heleri de Hamidiyeyi ziyaret ede· lamlıyorlar. 
Vradini, Hamidiyenin muvasaleti. 

ceklerdir. 
Saat l9 dan itibaren yunan mektcb nin yunan milletine dost ve müttefik 

gemisinde bir resmi k~bul ;:apr~aröktır. Türkiye;~ karşı olan kardeşçe dostluk 
Pazartesi sabahı turk mısafırler ak. hissiyatının bir kerııe daha göstermek 

f ettiklerini Moskova seyahatleri
mizde görmüştük. Bugün Rusya
da bir buçuk milyon satan edebi 
eser va dır: Aleksi T olstoy'in Bü
yük Petro'ıu ! bir buçuk milyon· 
luk İslovenyada ise gündelik ~a: 
zete Türkiyede olduğundan ıkı 
buçuk misli fazla satıyor. Bu mü
lahazalar, basın umum müdürlü· 
ğünün fikir adamlarını ve sanat 
karlarını halk terbiyesi için çalış
tırmak üzere aldığı tedbirle~den 
dolayı tekrar hatırımıza geldı. O
kuma ihtiyacı en basit hal~ ada
mından yüksek hükümet hı~m?t· 
)erindeki şahsiyetlere, hatta bız
zat fikir adamı ve sanatkarlara ka
dar herkeste yaratılmak lazım ge-

ropolu ve öğleden sonra d.a. ma. rato. nu zi fırsatını verdiğini kaydediyor. 
T k A Etnos gazetesi, yunan milletinin türk yaret edecekler, Akşam u.r ~y.enın . -

tina eliçiliği tarafmd;m Kıff1S1ada bır bahriyesinin mustakbel .zabitlerini hu. 

( Sanu 5 inci sayfada) 

susi bir sevinçle ve bunların şahsında ziyafet verilecektir. 
Misafirler salı günü Aris mekteb ge iki memleket arasındaki anlaşma ve iş-

misinde kabul edilecekler ve Pireden birliğini takviye edecek olan türk genç-
hareket edeceklerdir. liğini selamlamakta olduğunu yazıyor. 

B . Necmettin Okyay yayım gererken 

Türk spor tarihi içinde en eski devirlerden itibaren canlı bir nrJ• 
olarak göze çarpan ok atıcılığına meraklı bazı zatlar İıtanbulda bir 
{Ok spor) kulübü kurmU§lardı. 

Türk spor kurumu, b~ teıebbüsten. h~berdar ~lmuı. ve ~sen etüd 
etmekte bulunduğu bu mılli spor ıubesrnın organıze edılmeıı hususun
da fikir ve rnütalealarmı almak üzere, İstanbuldan BB. Vakka. ()k .. 
ata~ ve Necmeddin Okyayı Ankara ya davet etmittir. 

Dün saat 14 de Türk spor kuru· ,,-------------
munda, son devrin en son okçula
rından olan bu iki zat, Tüı k spor 
kurumu erkanı ile diğer alakalıla
ra ok ve yayların nevileri ve kulla
nı§ tarzları hakkında malumat ver
miıler; mevcud nümuneleri gös
termişlerdir. 

BB. OkJtan ve Okyay, alakalılara, 

okçuluğu kültür fizik bakımından goz -
den geçirmek ve ok hareketlerinin beden 

(Sonu S inci sayfada) 

Altes Abdullah gidiyor 
İstanbul, S (Telefonla) - MaveraJI 

Ürdün Emiri Altes Abdullah salı günl 
Romanya vapuriyle Hayfaya gidecektir. 

Fon Blomberg Napolido 
Roma, S (A.A.) - Marepl Foıa 

Blomeberg maıyetiyle birlikte Napoli. 
ye muvasalet etmiş ve yanında vali oL 
duğu halde derh.al Velihadın sarayına 
~itmiştir. 



Jstanb~l Mektubu : lakin işten Tiftik ~Tiyetinin kongresi 

~~!?!!!~'!hlkl!~1~~~! Bu.~ıl gelecek Geçen sene yüksek fiyat 
=t~l=~ ~~:~::: ~~~~!1~p yetiştiricilerin yüzünü 
:!.eı:b:.:.:.de=~:ın: ;b~d~:r::ı~~ufenf!i:~:: :::!'~:c:.:.~~n~:riy;d~ güldürdü, stok kalmadı 
tathik ettili temilltb tarif .... le, itilecek aaJfiyelere alışmasıdır. te halinde teablt ctmJttir. ~erin 
trm aeferlerinin arttmlmw ft Botaz• inkipfı, t-.silitb ta- iaWJl edilccclderi yerlerde IUan pea Türkiye Tiftik cemiyetiabı MDelik koqnei dün aut 14 ele C-i1•· 
tanzimidir. rifelerle beraber, bütün hazırlıklar yapıhmt ve tedbirler tin Bendderesindeki binasında Ekonomi ve Ziraat bakanlddan dele.. 

lıletmenin yeni üç aylık sezon a _ Boiazda denizden iatifa... alınmııtır. Gelecek göçmenler sıhi mua- aelerioin de iftirikiyle yapdmııbr. Muvakkat reisliğe İzmir mebuıu B. 
karneleriyle Sirkeciden Y etilköy de imkinlarmm arttuılımauna, yenclcri yapıldıktan aonra sırası ile tcs- Rahmi Köken seçildikten sonra ruznameye geçilmiftir. Evveli idare 
ve Floryaya kadar gidit ıelit i- b _Kavaklar. letanbul yolu- bit edilen yerlere iskln edileceklerdir. •eyeti ibra edilmit 937-938 aeneti büdce projesi tetkik ve tasdik oJun .. 
kiDci mevki 12 kurut üçüncü mn- DUD teri Yapurlarla kıaaltdmaaına, Göçmenlerimizin bu yıl iskln edilecek • nıuıtur. 
ki 8 lmnqtan biraz fazla. Bakır- bajbdu. leri .niyetlerimiz, İzmir, Aydın, llani- -------------. 
köyüne ıidit gelit de 3 - 5 kul'Uf- • sa, Sivas, Diyarbekir, Niğde, Amasya, 
tuı. Buna Bilccik'tir. 

lıtan'bul tram•a7lannda bu pa- latanhulun Kavaklardan • Flor- Bu vUayctlerimbin merlıe., kua ve 
ra ile Eminönünden T akıime ka- yaya, Eyübten - Bostancıya •e a- nahiyelerine iakln edilecek muhacirleri· 
dar ıidilip ıelinelDa. dalara kadar 11enitlemeai - tinı· mizin sayılarım yazıyoruz: 

diden tedbirler ahnmu:sa _ latan- lznsir merkez kazasına 40 hane. Fo-
• 'bul beledeainin kaJ'!ııma ergeç, s-ya 65 bl\fte, Mene\Dene 25 hane. Sefe-
Oıküdar tramvaylan Bostancı- bir yol, ıtık, ıu ve temizlik mese- rihisara 180 hane, Kemalpa!(lya 60 ha-

ya kadar uzatıldıktan sonra, Ka- le1i çıkaracak ve o zaman beledi- ne, Urlaya ııo hane, Bcrgamaya 85 ha· 
diköy. Bostancı araamda yep ye- ye; ne, Torbalıya 200 hane, Dikiliye 50 ha· 
ni bir sayfiye tehri ortaya çılrtı. a _ Ya tehrin bu yeni knım- ne, Manisa ınerke~ kuaıına 95 hane, 
Bu sahada ev ve toprak kıymetle- lamun masraflarım tehrrn eski Gördcse 24 hane, Turgudluya 10 hane 
ri arttı ve tehir en az binden faz- lumnlanncla oturan balka yüklet- Alaıchrc 20 hane, Sökenin Akköy na -
la yeni e• kazandı. mek için ıelirinin nüfuaa ve me- biyesine S'l Ycnihiaar nahiyesine 100, 

Bostancıdan latanbula kadar abai aatbiyeye IÔl'6' azlığından Doianbey nahiyesine 210 hane, Sivaata 
tramvay ve vapurla gidit gelif, tikiyete baflıyacak, Sarıkışlaya 175, Zaraya 100 hane, Bur-
Jıtanbuldan Florya'ya kadar gi- b- Yahud da imar itlerini so- sa merkez kazasına 36 hane, Mudanya-
dit geliıten üç defa daha pahalı nu ıelmeai milmkün olmıyan u- ya 24 hane, Sı:>tfıd kazaama 30 hane, 
olarak, birinci mevki 47 lruru,tur. sun senelere ayırmak mecburİJe- Bozilyüğe 5 hane, Niğde merkez lrazası-
Ve delittirilmezae bu fiat, latan- tinde kalacaktır. na 200 hane, Ncvcşhir kazasına 75 hane, 
bul _ Florya arallDln, Kadıköv _ n_ le 1 __ ..ı beJ-..1! ) Amasya vıUlyctinin Merzifon kazasına 

' .u11~a yeraerue ııııviye er, ıe- 30 hane, Diyarbckirc 300 hane, yedctti-
Suadiye sayfiyeıinden daha ça- hir cbtlannclaki aruide yeniden rilcccktir. 
buk inkipf ma yanyacaktır. bina yapmak müaaade1ini; 

Adalarda yeniden pek u bi- Yeni yapılacak binanın itıal 
na yapdmııtır. Tarifeler ve aef•- eltili aruinin yol, ııık. au, temiz
ler INsünkü sibi kaldıkça,. fazla tik muraflanm (teaiaat munf -
bir teJ ,apılacaiı ela tiiPhellclir. lan) lrartdayacak par&JI, bina•-

• bibi.inden petin almadıkça. Yer· 

miJOl'lu. Niçin latmbul beledi
,- aıni mükellefiyeti yeni bina 
aalıihleriae ,uldemeain ! 

Şirketi HaJriyenin latanhul 

Mllrmı tekrar Botu aahillerinde 
toplamak için hir iki 11ldanberi 

Van gölünde 
ku.rulacak 

tersanemiz 
!atanlnıl. S (Telef•la) - Vaaa aL 

den havuzlar direktörü yalmMa phri
mize d&lcccktir .. B. Cemil Ankaraya uğ 
ra,acak. havuJuda yapduak ilk
Aby vapuru bakkında bakanlıfa izahat 
verecektir. Akay npurları bu ay eonun
da teaalba konacakt1r. 

B. Satlallala Güne1 tle Van'cı gitti 

N.H.ATAY 

V alde kızağı hakkında 
tavzih 

Hali~elri nlde kıaafmın milli mü. 
daf aaya devri dolayısiyle sivil tersane
DÜI İıtinyecle lnanalacajına dair haber
ler dotna delildir. 

Salihiyctli makamdan aldığımıı: 
malOmata göre, tersanenin haliçq ku.. 
nunu. mukarrerdir. (A.A.) 

Türkofis kadroları 
Ekonomi Balcanlığı Ttirkofisfn 1937 

finans yıb kadrolannm hazırlanmasına 
..... etlllelıtedlr. Kadıolana 8n6mk
cWd hafta içinde twUk edf1mni bek -
Jenmektedlr. 

Türk - Macar ticaret 
anla§lllClSI konu§Illalan 

Yeni tUrk - macar ticaret ve ldiring 
anlapnau ctrahnda ıehrimisde yapıl • 
makta olan CÖrilpeler bitmif Ye anlq
maJar parafe edilmiıtir. Anlapıalar bu· 
günlerde imza edilecektir • 

Şitli - BüJGlcdere Jolunda tedbirler 

lstanbul, 5 (Telefonla) - Şitli - Bü
yükdere yolunda sık sık görülen oto. 
bils ve otomobil kazalarının 6nUne geç. 

mck isin eaulı tedbirler alnmııtır. tık 
it olarak bu yola Hyriaefer memurları 
konawtu. 

Kıdem ummı alan muallimler 
!ıtaııbul, ş (Telefonla) - Kıdem 

ADDl alan ilk tedriaat muallimlerine 

aid ikinci liate maarif aıüdilrliil\ille 

a&ad•rilmlftir. 936 yılmm eylül bqın
dan ltlmnn bir derece terfi eclecelı o
lan muallimlere tebligat yapılmasma 

bıtlanmıttır. 

Türk- Japon 
t icaret 
mukavelesi 

22 ıaayıs 937 tarihinde Ankarada 
imza edilmiş olan Türk - Japon ticaret 
muakvclcsi imzası tarihinden itibaren 
bir sene müddetle meriyet mevkiinde 
kalacaktır. Bu müddetin bitmesinden 
dört ay önce fesih ihbar cdilmcdigi tak. 
dirde anlaşma aynı müddetler için kcn· 
diliginden watılacaktır. Bu anlaşma 

mal takaaı esasına ınüsteniddir. ve ta-
kaslar sif kıymetler üzerinden yapıla. 
caktır. 

Japonya sif 100 kıymetinde TurkL 
ye men§cli mal ihracına mukabil Japon. 
yadan ıif 95 kiymctindc mal ithal edi. 
lcbileccktir. mütebaki 5 de serbest dö
viz olarak Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankaaı emrine verilecektir. Türkiye 
me,.u mallar Japonyaya meakUr mcm. 
lekettc halen meri hükümlere ıöre id
hal olunacaktır. 

Anlatmaya ballı iki liıte vardır. 
Birinci liıte, Tilrldyt.ye terbeıtc~ IO

kulacalr japon mallarmı ikinci lilte, ja
ponyaya verilen kontenjanları ihtiva 
etmektedir. 

Bundan bafka japon amilleri uaıuml 
idhaltt rejimimia hülriimlerinden de i1. 
tifade edecektir. (A.A.) 

Türk, Y-" Balpr cl.DirJoda· 
n tarif.ı.inin ltirlettirilmeei 
1etaabuJ. S (Telefon) -Tlrk • yu • 

nan " bu1pr tren tarife .maluinin 
blrlqtirilm..t lsiD puarte9i pi ..... 
rimiadt .. ...,_ topJanac:ütır. Ko
misyon üç memleket araamdaki yolcu ve 
mal nalrHyatmda bf~k kolayblrhtr te. 
aıin eden formüller araıtıracaktır. 

imar direktörü istifa ett 
Ankara imar Dirtktöril B. Semih 

Rtlattm Temel iatifa etmİf ve istifana -
meai İç Bakanlıkça kabul edilnıittir• B. 
Semih Temelin lç Bakanhkta tcıekkül 
etmiı bulunan belediyeler imar heyeti 
fen §Cfiiğine tayini kararlapttır. 

Vu &ilinde lnmalacak t.nane lfl 
ile -.c6J om.Jı" Van sili ifletme 
idarnini tetkik Yt teftif ttmlk ben 
•Moml babnhp denla mtlatepn •• 
SactaDah G&ıey Vana sitmittfr. 

Yeni _,...,,_..._ 
Yaptırdamkta olu )'mi nparlan

mum infatnu &6rmek w delais JOllan 
ldarnl vaparlan itin almacak ,mı. maL 

VANKILAR 
.... etrafında lacelemeler ,.apmaJr tlnre 

denb yolları if)etme idareli clirekteril 

B. Sadettin önibniladeJd hafta içinde 
Almanyaya cidecektir. 

Kamutay çağnlan 
Dahibye encümeni 7 • VI - 1937 

paa rteai ,unu 1Ut 10 da toplanacak· 
br. 

BUdcc cncilmcnl pazartesi saat 
10 da toplan caktır. 

. ·-············- ............................. . . . . . 
i HAVA i . . .................................................. 

Hava nisbeten bulutlu 
geçti 

Dün ıehrimizde haav kısmen bulut· 
l ve ıaı 22 dereceyi bulmuştur. 
Meteorolo "i itleri g ocl direktörlüiün -
.Sen nrilen malOmata göre dün yurdun 
Ece mmtalcuı açık. Trakya. KOCJcli, ce .. 
nub ve cen bu .. rki Anadolu mmtab -
ları kapah, diğer mıntakalar İle bulut • 
lu geçmi tir. Dün en çok yagıf Çorluda 
oJmuı ve karemctreye 7 kilogram su bı
rakınıttır. Dün en dUıük ısı Van ve Er
.nu umaıır e, en Y1nr11ft ıw 11111 .tll'lllR' n 
Bodnımda 30 derece olarak kaydcdil
m.ı ir. 

Maslak f adalan 
l~ınbuldıki Jlulılc yolu oto

mobil lıciıl11111ın klhik aahnni v• ... 
"Aalılt cadded• bızlı giden bir o
toblldıı lbtiii patlıdılı için Jcenır· 
dıki ı;ıcı ırpuılc an kısmı par
çılınm f 701 u/ı dın iJUai ılır, o-
ııu bılil yır tr. s zleri de 
b lı ının k • edebıyatı olmuş-
tur. 

Eve/ki n Ulu Keııe bu sahııede 
ve bu edebıy t/a, yeni bir f cianın da· 
ha oynınmıJ oldu unu h ber verdi . 
Bu yaz, orıdı, ayni dra ua bin bir 
tablosuna phid olaca ımıaı şimdi

den tabmia edebiliri~. Zira, sılıı fen 
kontrolü altında bulunmayın otıo

mollil ve otobu /er, ıilrıt .sarhoşu ve 
bilgisiz ıolörler elinde birer ölüm 
makine i nyzlmak kadar tabii ne o
labilir? 

Belediyelerimiz ve vilayetleri
miz, phir i<;inde ve şehir dışında. 
seyrüseleri i tedikleıi kadar şidd•t· 
li hükümlere baılayabilirler. Fakat 
otomobil ve otobüsleri • demiryolla· 
rmdald lokomotif ve vagonla111 t.a<
bilc olunan kontrol nevi.1111~0 - sıkı 
bir mura.k.a,N .ıJıırt.:Js bulundurma
lllkçı vı 011ları, malcin•ai11 dilin :en 
aalayımıyaca/ı olanların elinde bı
raitıkçı. Ma.slalc lacialırı ber fiin 

ve her waltı tekerrlir edip gide
celctir. 

Otomobil, teknik bakımdan her 
Bil sallım ve onu kullanın da ida
resindeki harilcfilide ve miJtbiş va
sıtanın mesu!Jyetini idrak edebile
cek derec•de münevver olmalıdır. 
Bu büyük davayı halledecek lormu
Ju işte bu iki cıimlede böylece hü-
1 sa edebiliriz. - N. B. 

Bir l.Jıoçya hikaye&i 

lıkoçyalılann hasiıliğine dair bir 
takma hiklyeleri nakledilir. ltt• ban
lardan biriı iki iakoçyalı clealade bo
ğularak ölmüttiirı çünkü bu iki ar
kadat, aralarmda, suda nefeı alma
dua en çok Jaanaiai blıraa oaun ta
rafından bzuulmak ıartiyle elli ku-
1'\lfUDa iddiaya girmiflerdi. 

Sulıdn! •.• 

Dimağlariyle çalııanlana saman 
HMAD telalrlerdea uzaJdatap tabi· 
atle bat bata kahnalan lradar din

Jendhici bir te1 yoktur. Sıhhatlerini 

korwm.anu pek iyi bilen İngilizler, 

tatil sün Ye aylaruıda. fehirlent.n köy

le .... kırlara hattl .... edalara çekil

meli bir kaHle haline s•tirmifl..dir. 
lqilterenia etrafmtlald ~adalar-

ki s.soo ü buIIDMtaa • iadia c1n
ı.t ve IUIQİ adamlarmm iatirabat et
meleri huauanda kullamlmalda, y\ik
ı;ek icnt)erle kiraya verihnekte veya 
t:hemiyetli fiatlarla bunlara aatılmak
tadır. 

MüyonerleT 

Petrol kıralı Rokfeller'in ölümü 
milyonerleri gene bahiskonuau haline 
ı•tirmittir. 1136 iütia.tildel'İlle aore 
Amerikada dolar milyoneri olarak 
13.937 kiti vardır ve bwalarclan eıki 
maliye Da&ll'I Mellma'am _...ti, para
nusla, Jiia yirmi mil:J'Oll lirayı bul
maktadır . 

lasiltendeki milJonerl•ia aerveti 
tabii iasiliz liraaı ile ölçülmektedir n 
inandan clola:rı da .. yılan azdır. 1939 
• 1930 da lncilterede 819 milyoaer 
ardı. 1933 - 34 de İM ı.-ıarm a:rı· 

il aulmq, 421 nW""91' kahlutbr. 
1134. 36 ele İM 477 ye çıkmap. 

Korku 

Polis komiaerliii J.inaSllla koşa ko
t• siren bir adamt 

- Aman INni ıe.kif .. llapsedi
nis: Karunm batma odan atbm. 

- Kendisini yaraladmnr mı? 
- Ha)'ll', .aten beft tle, oduna ba-

tına isabet ettiremedifim için hapse- l 
dihnemi ric:a ecfi~rmn. 

Bundan 90nl'a damızlık teke. 
leriu tevzi sureti hakkındaki tali• 
mantame okunmuı ve kongre tali· 
matnameyi idare he,etinin teklif. 
ettiti tekilde aynen kabul etmit
tir. 

Bundan sonra scçiınlerc gcçilmi•~ 

cemiyetın umuınl reisliğine eski reli 
Yoagad mebusu B. Sırrı İçöz, murakıb-. 
lige Bolu ınebusu B. Şükrü Gülcz, ida 
re heyeti ualılclanna da Ankara mc .. 
bualarmdan BB. Rasim Serattar, şa .. 
kir Kmacı, Müşfik Aya!lı, Ea i ehiı.ı 

mebusu Emin Sazak, Yoapd mebuıu 

Ömer Avcı, Eakişehir mebuıu Ahmed 
Özdemir, Sıvaa mebuau Remzi Çınar. 
Çorum mebualarından Nabi Rıza vo 
Ali Rıza. eaki Ankara mebuau Ihsan 
Pchl' anl , eaki Kırşehir mebusu Ser .. 
dar, Bcypazar delegesi Kemal ve tifoı 

tik tuccarlanndan Rifat Rıza E&c sc .. 
çilmişlcrdir. 

Seçimden sonra B. Sırrı lçözün tek• 
lifi \berine cemiyetin manevi şahsiye• 
tinin Cumhuriyet Halk Partisine bag .. 
lanmnı, büyUklerimiae konırenin ta• 
&imlerinin araı ittifakla kabul edilmit 
ve 10f imallthanealnln çalıflll8)arına 

dt"fllD etmeli de kararlattırılarak kon• 
sreye IOD Yerilmiıtir. Xonırenin kt• 
bul ettiii bUdceye ıöre cemi1'tln büd .. 
ceal 47.385 liradır. 

Cemiyet. umumi konıreye 1W1dug~ 
raporda ça1ıpDumı t&Yle anlatmakta • 
dır: 

.. Cemi:yetimiain pyelerinden en bat 
ta ıelenl tirk tiftik Jıe9lerinin .ıah ve 
telralridir. Bu malrlatla tefldl etmif ol • 
dutumu almaM dJıGalaUn ilk _...u-
lüatl -- ..... - ...... --jJ· A)'llt Çubuklıbad. Kmlc:aha--. Mallı-
Mil balan pıbtltrimbde mubJYel 
yctiftirici uiya tevzi ettik. 

Raporda bundan 10nra tiftik keçile.. 
rinin muayenesinden baıhsedillllekte " 
tunlar ilbc edibnektedir: 

.. Her mlbawcle olduğu pi tiftildeıt 
rimlz dahi memleket mahıulilaill dahilıa 
de sarf ve iırihWd yolunda uyanan mil• 
11 bil " temaytildm artık kendi payını 
alaıaia bal1•mııtır. Bu cümleden olmak 
~ere milU EabrilıraJarda dokunan kumat
!ara yüzde otuzdan fazla ve battaniyele
re ~üzde Mkaesıe kadar tiftik kanttın)ıı 
dıp aıılaplDUJtır. Sümer bankuı Bunae 
da yaptırmakta olduiu Kamcarin fabri
kamnda münhasıran tiftik ipliii imal eta 
mck üzere 1apacaiını vad ve teyid et• 
tiii 1: ır Jmun tm.&t yüzünden tiftilde • 
ıirriz memleket dahilinde ipliie tahvil 
edileceği gibi harice de kıııııen mamul °" 
!atak çıkanlabilecektir. Zaten cemiyetLc 
ınfacc matlut. olan da tiftiğin para etti
li vakit harıce satılması ve fiatm tencz.,. 
zlUU halind~ de dahilde sarf ve istihll• 
kinin temin cdilmlf olmasdır. Cicç•n se
ne i yilksck fıat yetl§tiricilerin ytidenni 
ıutdürmUş ve memlekette hemen stok 
mal kalmam ştır. Aynı piyasanın bu se• 
ne de devamı mcmuldür. Geçen sene ntı. .. 
mune ıüritsünden aldıgmuz tiftik piya
•nm 130 ili 140 kurut yaptığı sırada 
oglak mah&ulfi 165 ve ana mal tiftik 
150 kurup satılmııtır.,, 

Rapora bundan sonra tiftik sofla.c 
rmdan bahsedilmekte ve pnlar ilin e-
dilmektedir: 
''Ank:aranın tarihi ve Ankaraya haa 

bir kuma olan sofu yeni baf tan ihya et. 
mi' olmak Qacrc cemiyetimiz bu , le tav 
zif cdilıni,ti. İşte o günden beri bu kuoc 
maşın imaline devam edilınekte ve her 
sene vcrmış olduğunuz tahsisatla bu it 
tedvir edilerek bu yilzdeo bir menfaat 
ve ticarette matsud olmaksızın ve it~ 
lere verılcn ücret ve binanın am rt11.4 
manı na a a almmakaı ın hcsab edilen 
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Fransa'da 
Halkcephesinin 
Yıl dönümü 

flllJltM.ıu!JJ Kontrol hakkındaki 
Japc:;k:ı:trni İngiliz teklifleri etrafında 

l{arşılamadı 

için Almanganın 
almasını bekliyor 

H aya§İ kabinesinin istifası Prens 
Kanoe'nin yeni hükümeti teşkili 

ile bir taraftan ordu ve donanma diğer 
taraftan da siy partiler arasında ay -
Jardanberi devam eden mücadele yeni 
bir safhaya girmiş bulunuyor, Ayan 
Meclisinin Reisi olan Kanoe imparator 
ailesine mensup ve binaenaleyh hem or -
dunun itimadını haiz, hem de siyasi par· 
titerin fevknide bir devlet adamıdır. Ye
ni başvekilin bu hüviyetine ve teşkil et
tiği hükümetin mahiyetine bakılacak o
lursa, siyasi partilerle ordunun bir müta
reke akdettikleri anlaıdır. Çünkü Prens 
K.anoe, kabinesine siyasi partilerin düş
manı olan eski Hayaşi hükümetinin bah· 
riye ve harbiye vekillerini aldığı gibi, 
ordunun itiraz ettiği siyasi parti men. 
suplarından da vekiller almıştır. Bun • 
dan başka ordunun geçen şubatta baş • 
vekaletten düşürdüğü Hirota'yı da ha -
riciye vekili yapmıştır. Bu, aşağı yukarı, 
ordu ile siyasi partilerin koalisiyon hü

kümetine benzer. 
Ordu ile siyasi partiler arasındaki ih

tilafın mahiyeti nedir? Bunu izah ede • 
bilmek için Japonya'da 1868 inkılabın -
dan beri iki müstakil siyasi kuvvetin 
mevcud olduğunu hatırlamak lazımdır. 
Bunlal"In biri, Japonyanın askeri kuvve
tini temsil eden ordu, diğeri de sanayi, 
ticaret, iş ve para kuvvetini temsil eden 
siyaset adamları. Bu iJ<i kuvvet harbtan 
evvel daima değilse de ekseriya beraber 
yürümekte idiler. İş adamları ordunun 
istediği parayı temin ediyor. Ordu ela 
fütuhatiyle iş adamlarına karh iş saha
ları açıyordu. Büyük harb japon politi
ka hayatının bu muvazeneli gidişini alt
üst etti. Harb içinde askerler japon po

litikasına hakim oldular. Sonra kuvvet 
siyaset adamlarına geçti. Ve bu zaman
dadır ki Uzak Şark'ta statükoyu garan· 
ti eden ve deniz silahlarını azaltan Va
tington muahedesi imzalandı. Bundan 
sonra ordu ile siyaset adamlarının arası 
gittikçe açılmaya başladı. Ordu Japon· 
ya'nın elini kolunu bağlıyan Vaşington 
muahedelerine itiraz etti. Siyaset adam· 
ları, japon milletinin refahını, tehlikeli 
h · · macera telakki ettikleri fütuhat po -
litıkasından ziyade japon sanayi ve tica• 
retinin inkişafında aramaya başladılar. 
Ordu siyaset adamlarını, şahsi menfaat
lerine düşkünlük ile itham etti. Ve ordu 
arasında politikacılara ve bunların tem
sil ettiği para, murakabesiz sanayi ve ti
caret teşebbüsü fikirlerine karşı gittik • 
çe kuvvetleşen bir cereyan belirdi. Bu, 
garbi Avrupa' da ki hareketlere benze -
mez. Sosyalistlik değil. Fakat onun ba· 
zı elemanları vardır. faşistlik de değil; 
fakat onun da bazı unsurlarını camidir. 

Altı sene evvel, Mançurya'nın ordu 
~arafından yapılan bir darbe ile işgali 
Japon politika hayatında askerlere haki
miyet temin etmiştir. Ondan sonra iki 
kuvvet arasındaki uçurum gittikçe de • 
rinteşti. Sermayedarlar ordunun ağır 
masraflarından şikayet etmeğe başladı· 
)ar. Fakat eğer ordu içinde sermaye a
leyhdarlığı cereyanı olmasa, ağır mas • 
raflara katlanacaklardır. Onları korku

tan milli sosya!istliğe benzeyen siyasi 
cereyandır. 

Bu iki zümre arasındaki mücadele • 
nin, birkaç sene evvel bir takım yüksek 
politika adamlarının katline kadar var· 
dığı hatırlardadır. Ordunun tazyiki kar
şısında japon politika hayatına hakim O· 

lan konseı vatör Seyukay ve liberal Mu
iseito partileri ittifak etmişlerdir. Fakat 
geçen şubatta ordunun ısrnriyle bu iki 
partinin itimadını haiz olan Hirota ka -
binesi istifa etti. Bunun üzerine impara· 
tor hem a keri hem de siyasi partilerin 
itimadını haiz olan General Ugaki'yi ka· 
bine teşkiline memur etmişti. Askerler, 
Mançurya'nın istilası sıralarında oyna· 
dığı menfi rol dolayısiyle bu genera)jn 
hükümeti teşkiline mani oldular. Ve bu 
işte Mançurya'nın fatihi denilecek de • 
recede ehemiyetli vazife gören Hayaşi 
başvekil olmuştu. Hayaşi siyasi partile
re karşı adeta hnrb açtı. Kabinesine bu 
P ' ~ mensup kimseyi almadı. Buna 
rağmen, sıyasi partiler büyük uysallık 
gösterdiler. Kısa bir zaman içinde Ha -
yaşi'nin teklif ettiği yüze yakın kanunu 
meclisten geçirdiler. Fakat gizliden giz-

Almanya teklifleri müsait 

ita/ya cevap 
vaziyet 

Londra, 5 {Hususi) - Havas bildiriyor: Fransa İspanyanın kontro
lu ile meşgul olan filoların emniyeti hakkında İngiltere tarafından ya
pılan teklifleri kabul etmiştir. Alma·nya ve İtalyanın bu teklifleri pren
sip bakımından kabul edecekleri, fakat bazı itirazlar ileri sürecekleri 
sanılmaktadır. Nitekim dün fransız büyük elçisi B. Eden'i ziyaretle 
Fransanın muvafakatini teyid etmiş ve Fransanrn daha geniş ölçüde 
İf birliğine hazır olduğunu da bildirmiştir. .. u u un ra ,.._ 

Cephelerde 
vaziyet 

Guadarrama 'da 
hükümetçiler 25 

km. ilerlediler 
Londra, 5 (Hususi) - Hükümetçi 

kaynaklardan bildiriliyor: Hükümetçi 
kuvvetler 4 gün içinde Guadarrama 
bölgesinin 50 kilometrelik bir cephe
sinde 25 kilometre ilerliyerek taarruz· 
tarını bitirmişlerdir. Asiler Biskaya· 

dan yardımcı kuvvetler getirtmeğe mec
bur kalarak bu cephedeki baskılarını 
hafifletmek zorunda kalmışlardır. La 
Granja'ya girmiş olan hükümetçiler 
şimdi Balsin'i tehdid etmektedirler. 
Sekov, hükümet topçularının ateşi al
tındadır. Hüviyeti bilinmiyen bir de· 
nizaltı gemisi. bir hükümetçi vapura 
refakat eden bir gemiye taarruz ede· 

rek hasara uğratmıştır. 

. Asilere göre 
Asi kaynaklardan bildiriliyor: Ara· 

gon cephesinde Franko kuvvetleri bir 
hücumda bulunmuşlardır. Guadarrama
da hükümetçilerin taarruzu püskürtül· 

müştür. Hükümetçiler • 50 ölü bırak
mış, 22 esir, üç mitralyöz 58 silah kay

betmişlerdir. Şimal ve Guadarrama cep· 
helerindeki hava muharabelerinde 5 
hükümetçi tayyare düşürülmüştür. 

General Mola'nın cenaze töreni 
General Mola ve ark.adaşlarının ce· 

naze töreni büyük bir kalabalığın işti
rakiyle yapılmıştır. Burgos şehri bu 
ölümün tesiri altındadır. General kaza 
sırasında Valladolid'e gitmekte idi. .... .., ---· .... ru 

Dük ve Düşes dö Vindsor 
Avusturya' da 

Viyana, 5 (A.A) - Vindsor Dükü 
ile Düşes, gece yarısı Amoldştaun'da 
trenden inmişler ve bir otomobille ge
ce Vasserleonburg'a varmışlardır. 
Anglikan kilisesi töreni tan.ımıy".r 

Londra, 4 (A.A.) - - Anglıkan kı-
Jisesinin resmi organı olan Côrç Tay
mis gazetesi rahib Jardin tarafından 

kk d " .. d tl 

yapılan dini tören ha ın a soz e a-
yin., tabirini kullanmakta ve kilisenin, 
biri önce evli bulunan ve zevç veya 
zevcesi henüz sağ olan iki tarafın bir
leşmesini takdis edemiyeceğini ilave 

eylemektedir. 

liye bir taktın politika manevraları çevir. 
mek fırsatını da kaçırmadı1ar. Nihayet 
Hayaşi hiddetlenerek meclisi feshetti, 
fakat yapılan seçim, iki siyasi partiye 
mecliste eskisi gibi kahir bir ekseriyet 
temin etti. Bu defa siyasi partiler taar
ruza geçerek Hayaşi ile teşriki mesai e· 
demiyeceklerini bildirdiler. Hayaşi mec· 
]ise karşı tehdidler savurmaya başladı. 
Uysal da,·ranmazlarsa bir defa daha da
ğıtacağını bildirdi. Fakat nihayet yerini 
imparator ai!esine mensup Kanoe'ye bı· 
rakarak çekilmiştir. Kanoe'nin başvekil· 
liğe geçmesi, japon politika hayatında -
ki buhranın derinliğine delalet eder. Fa
kat çok derin, şümullü ve eski olan ih-

tila fdevam ediyor. 
A. Ş. ESMER 

İtalya, teklifleri, ancak konuş
malara bir esas saymaktadır. Tek
liflerin İtalyaca kabul edilmediği 
hakkındaki İtalya haberleri yalan
lanmaktadır. Sovyet delegesi, ka
rışmazlık komitesinde Almeria ha· 
disesinden bahsedeceği haber ve
rilmektedir. Delege, Almanyayı 
memnun etmek için yapılan gay
retlere itiraz edecektir. İngiltere 
ve Fransanm toplantıda Almeria 
hadisesini bahis mevzuu etmiye
cekleri anlaşılmaktadır. Çünkü 
Almanya takbih edilirse görüşme· 
lerin muvaff akiyetsizlikle netice
leneceğinden ~üphe olunmamakla· 

dn. 

Fransanın teki illeri 

Fransa, emniyet garantisi hakkıncta 
görüşünü bildirmiştir: emniyet bölgesi 
kurulması, enternasyonal kontrol böl· 
gelerinin mümkün olduğu kadar geniş
letilmesi, gönüllülerin geri çağırılması, 
B. Edenin bu teklifleri kabul ettirmek 
üzere alakalı hükümetlerin görüşmeler· 
de bulunduğu ilave olunmaktadır. 

Almanya, _~.~lifleri. müsaid 
kar§tlamadı 

Berlinden bildiriliyor: Almanya, İn
giliz tekliflerini katiyen müsaid bir şe· 
kilde karşılamamıştır. Alınan politik 
mahfilleri bunları "yarım tedbir., say-

maktadır. Teklif edilen garantiler de 
açıkça gayri kafi görülmektedir. Poli

tik mahfiller, Almanyanın me~u mü· 

dafaa hakkı istediğini bildirmektedir. 
Nitekim alman amirallığı İspanyadaki 
gemileri iki misline çıkarmıştır. Alman

ya ve Frankonun sözünü kabule hazır
sa da Valansiya hükümetinin sözlerine 
inanmamaktadır. Deniz kumandanları-
nın istişarede bulunmaları hakkındaki 
teklifin de tatbiki imkanı yoktur. Bu 

şeklin kabulü, meş"ru müdafaa hürriye

ti için bir tehdiddir. 
Alman diplomatik mahfilleri, bu 

vaziyet karşısında karışmazlık komite
sinin tekrar işe başlaması için ne ka· 

dar zaman Jiizım olduğunu soruştur-

maktadırlar. 

fon Ribbentrop Berline gidiyor 

Alınan büyük elçisi fon Ribbentrop, 

tspanya hadiseleri hakkında 
son 
hükümetinden talimat almak Ü· 

zere Berlinc gitmiştir. İngiliz tekliflr· 

rine Almanya tarafından verilen cevab 

şimdi gözden geçirilmektedir. Roytcr'e 

göre bu cevab pek gayrimüsaid değil
dir. Fransa da müiahazalarını bildirdi 

ğinden şimdi İtalyanın cevabı beklen-

mektedir. 

ltalyanın vazıycti 

Romadan bildiriliyor: İyi matCımat 
alan mahfiller bugün ingiliz teklifleri 

hakkındaki italyan mütalealarının Ro· 

madaki İngiliz büyiık elçisine verildi· 

ğini bildirmekte ise de İtalyanın bu 

iş hakkındaki cevabı, Almanyanın bu 
husustaki fikirleri bildirilir bildiril
mez verilecektir. tıı, saatlerdeki kati 

ihtiyatın yerine şüphe ve tereddüd 
geçmiştir. İngiliz projesini akim bırak
maya matuf bir bolşev.ik boykotajı'n· 
dan da bahsolunmakta ve Valensiya 
hükümetinin iyi niyetlerinden şüphe 
eden atman notu tebarüz ettirilmekte-

dir. 

Paris, S (A.A.) - Halk Cephesinin 
} ıldönümi.l d<>layısiyle bugün birçok 
bpor ~enlıkleıi tertib olunmuştur. Bu ve· 
sıle ile BS Marks Dormua ve Pol For 

göz almış' n c!ır. 
B. Marks Dormua şimdiye kadar ya-

pııan i§lcr :ı:.latarak Fransanın bu su -
retle medeni milletlerin ilk safında yer 
aldıgını söylemiş, yeni hükümettin sulh 
çduguna j aı et ederek, halk cephesi sa
yesinde harlı fikirlerinin gerilediğini ila
ve etmıştır. 

B. Poı For da, halk ceph~i hüküme· 
tınin ış bı.~ r.a geçtiği zamana göre, 
V• ogram'llın yüzde yetmiş beşini başar
mış olduğunu söylemiş, ''geri kalan yüz
clr: yırmi beş İ!:İn de bize güveniniz,. de· 
mıştır. 

B. Pol For B. Blum'un sulhçu gay -
retlerıni t-ızıınle anmış ve sosyalist par
tısinın <.zhm sayısının 250 bini buldu-

0unu söy.cın:ştir. 
Deyli Herald ve Taymis gazeteleri -

le Ne' yoı k T cıymis, halk cephesi hlikü
nıetinin iı.:,.aatmdan sitayişle bahsetmek-

tedirler. 

Şimal kutbunda buzlar 
gözükmeğe başladı 
Moskova, S (A.A.) - Profesör Şe. 

mit'den alına haberlere göre. şimal kut· 
bu istasyonu bölgesindeki buzlar. lıir
birlerinden az çok ayrılmağa başlamış. 
tır. Savyet istisyonumın bulundugu iki 
kilometre kutrundaki buz parçası etra... 
fında çok geniş bir takım delikler pey. 
da olmuştur. Bu delikler vasıtasiyle 
hidrolijik tetkikler yapılmaktad:r. Buz 
parçası şimdilik hiçbir tehlike altında 
değildir. Esasen buzların Groenland'a 
doğru seyri hafiflemiştir. 4 haziran ta. i. 
hinde Sovyet kutub istasyonu, SS dere
ce 57 dakika tulü şimalide ve 30 deıece 
arzı garbide bulunmakta idi. Gök yüzü 
tamamiyle kapalıdır. Hava uçuşlara 
müsait değildir. Hararet sıfırdiın aşağı 
üç derecedir. 

M az.uruk şimal istasyonunda 
Moskova, 5 (A.A.) - Tayyareci 

Mazurukun idare ettiği tayyare bugün 
saat 7,12 de "Şimal kutbu., istasyonuna 
varmıştır. Mürettebat sıhhatte ve tayya. 

re salimdir. 

'KUÇUK DIŞ HABERLER 1 
X Detroit - Kraysler fabrikaların

d., işçilen g.ev yapmışlarsa da sonradan 
~eı<rar işe taşlamışlardır. Pokard fabri· 
kalannın ış~ileri de grev yapmışlardır. 
General Motors, Fişt;r karoseri atelyesi· 
le Ponçiak fabriknlannı kapamıştır. 

X Vaşıngton - B. Ruzvclt gazete • 
cilere, Amerikanın politikasında hiç bir 
degışiklik \'apılması düşünülmedıgini 
söylemiştır. 

X Mekı.1iko - Petrol kuyularındaki 
grev devam etmektedir. Cumhur Reisi 
anlaşmazlıgm halli için 24 saat mühlet 
vermiştir. Bu müddet zarfında iş hallol
mazsa, kendısi hal şeklini tesbit edecek-

tir. 
Ber!in - Realizt'de bir tayyare 

düşmüş, pılot agır yaralanmıştır. bir 

yolcu olmu"tür. 
X Manılln - Oliva alman vapuru 

buraya geln-' tır. İtfaiye yangını sön -

diırme e çalı maktadır. 
Par s Parlamento lı h i lerin 

lagvı hakkınd ki kanun proje ·nı kabul 

etmiştır. 
Londra - Negu Kembrıç uni • 

versitesımn reı lık dı\ic nı s çimi dolayı· 
siyle tirıive sitenin mı afiri olacak ve bir 

fransızca .ıtcnferans verecektir. Bund n 
sonra BB. Noel Baker ve Titiıl ko kol· 
Jektif emni> et mevzuu etrafında ıngıliz
ce bir münakaşa yapıl caktır. 

X Tokvo - Ekseriyeti haız olan 
Mineseito ve Seyukaı partileri yeni k::ıbi· 
neye karşı cok ihtıyatlı bir vaziyet al • 
mışlardır. Hunlar hayal inkisarlarını giz-

lememekt· dır. 
X Londra - Birkac gündenberi Lon· 

dra borsaı;ında lıüyiik ölçiıde oltın satış. 
tarı kaydedilmekte idi. Dün 4,2 milyon· 
la bu satı~lar bir rekor teşkil etmiştir. 

Türk - arab dostluğu 
TAN' da Ömer Rıza Tuğrul, bu 

başlık altında yazdığı bir yazıda di· 

yor ki: 
Türk ve arab milletleri gene eski-

si gibi yanyana yaıamaktadırlar. Tür
kün milli kıyamı muzaffer olmU§, ve 
türk hayatını, hürriyetini, istiklal ve 
istikbalini kurtarmııtır. Arabın milli 
kıyamı da birçok engellerle savaı· 
tıktan sonra tahakkuk ctmiı ve bu· 
gün müstakil arab devletleri kendile
rini göstermeğe, arsıulusal hayatta 
mevkilerini sağlamağa batlamıı bu

lunuyorlar. 
Göze çarpan en büyük hakikatler• 

den biri türkün eski yoldatı ve hayat 
arkadaşı olan araba karşı imparator· 
luk devrinin zihniyetinden tamamiyle 
ayrı ve tamamiyle uzak yepyeni bir 
zihniyetle hareket etmesidir. Türk, 
arabın milli hayatını korumasından, 
kurtarmasından, sağlamlamasmdan 
en büyiik bııhtiyarlrğı duyar ve bu 
yolda hiç bir yardımını esirgemez. 
Türk, her milletin hürriyet, hayal v 

istiklal hakkını kemaliyle tanır, bu 
hakka hürmet eder ve her fınattan 
istifade ederek bunu açıktan açığa 
gösterir. 

Arab aleminin büyük bir kıunı bu· 
nu layikiyle anlamıt bulunuyor. Fa· 
kat anlamıyanlar da bulunduğunu e.

sefle görüyonaz. 
Altes Emir Abdullahın Türkiye· 

den Arabistana götüreceğini vaid bu· 
yurduğu "hayır ve befaret,, içinde bu 
yeni dü~ünütün, bu yeni görüıün ve 
hakikate azami derecede uygun bu 
samimi, duyuıun büyük bir mevki ala· 
cağından ıüphe etmiyoruz. 

Bu hayır ve betaret, çok kuvvetle 
umuyoruz ki, hala eski telakkilere 
saplanan kafaları aydınlatacak ve iki 
komtu ve dost millet arasında yeni 
devrin açılmasına çok büyük ve çok 
terefli hizmetler ifa edecektir.,, 

HALK ROMANLARI 

CUMHUR1YET'te Yunus Nadi, 

Dahiliye Vekaleti Matbuat Umum 
Müdürlüğünün halka okutacak hi• 
ki.ye ve romanlar yazılması ıçın e

diblere yazdığı mektublardan ve bu 
teşebbüsün pek yerinde bir it oldu. 
ğundan bahsettikten sonra, hikiı.ye 
kahramanları hakkında izahat Vel'

mekte ve §Unları r.öylemektedir: 

"Muharrirler, eserlerinin planla
rını kt!ndileri hazırlıyacaklarından 
yukardaki kahramanlardan biri için 
hepsi güzel bulunıtcak ayrı ayn plin
Jar olursa bunun da kabul edilmea 
kararlaıtırılmıf bulunuyor. 

Herhalde teıcbbüs çok güzel ve 

pek orijinaldir. Ve bunun muvaffa
kiyetini temin etmek cdiblerimizin 
ve güzel yazı yazanlarımızın himmet-

lerine kalıyor. 
Vekaleti bu güzel teıebbüsünden 

dolayı tebrik ederken güzel yazı ya· 
zanlarımızın da önlerine açılan bu 
parlak ve pek faydalı sahada mille
timizin işine yarıyacak eserler ibda 
etmek için yorulmak zahmetini ihti. 
yar etmelerini temenni eylcr:iz.,, 

[KÜÇÜK iç HABERLER 1 
X Lctonya ve Estonya ile ticareti • 

ıniz - Letonya ile yapılacak ticaret n· 
la ması muzakcrclerinde Lctonyayı tem
sil edecek heyet bu ayın } irmisine do ,_ 
ru şehrimize gelecektir. E tonya ile ye
ni bır anla ma yapılma ı etrafındaki go
ru melere Dış Bakanlıkta devam cdıl • 

m ktedir. 

X Ekonomi Bakanlı ı Bnt müfettiı
ligi - Ekonomı Bakanlıgı limanlar ge .. 
ncl dırektoru B. Feyzı'nin, umum\ ma. 

gazalar irketı dırektorlugune tayin e • 
dılen B. Fahrinin yerine Ekonomi Ba • 
kanlıgı b ş mufctti · ine tayini karar -

la mıştır. 

X Bntbaknnlıkt tayinler - Ba ha. 

kanlık müsteşar muavinliğine muamcllit 
genel dircktorü B. Haydar Günver, si· 

cil direktcirlüğiıne levazım direktöriı B. 

Emin Sargın, evrak ve levazım direk .. 
törlügiıne evrak direktorü B. Hıfzı Ber

kan tayin edilmiştir. 

Mevsinıin 
temiz 

en güzel 
içkisidir 

ve 
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Tanklara karşı kullanılan 
vasıtalar tanklardan daha 

İhtiyar dost 
·fürk romancılığının yol açıcısı ve 

üstadr Halid Ziya, büyük bir edebi zi
yafet teşkil eden beş cildlik hatırala· 
rmdan "Kırk yrl'' dan sonra, bize yeni 
bir eser daha vermistir. 

"Bu suretle okullarda bir program 
tesanüdü vücude getirmek ortada gö
rülen müşkülleri halledecektir . ., 

- Kurun'dan -
Fena yazılmış bir cümle. "Program 

tesanüdü,, mana ifade etmiyen bir iba· 
re. Tesanüd ancak şuurlu mevcudlat 
arasında husule gelebilir. Programla· 
rın biribirine uygun olması ''ahenk,, ve. 
ya "muvazene,, kelimeleriyle anlatıla

bilirdi. Sonra, mesele halJedilir, ama 
müşkül halledilir mi? Müşkül izale e .. 
dilir veya önlenir veya yenilir. Müı:kül 
hakkında kullanılan "ortada görülen., 

Taymis'ten 
I
• spanya harblerinden almnan de

rsler ve oradaki modern harb 
usulleri dışarıda bir çok münakaşalara 
mevzu olmaktadır. 

Bizim karışmazlık siyasetimiz yü
zünden bu hususta aldığımız haberler 
ve maJUmat gayet mahdud kalmaktadır. 
Fakat kıtanın başka tarafları, bu mu
harebeleri takib eden eksperlerden ol
dukça iyi malfunat alabiliyor. 

İsviçrede bulunan bir dostumdan 
sun zamanlarda İspanya harbinin ilk 
altı ayında alman derslere dair olduk
ça mükemmel malfımat ihtiva eden bir 
mektub aldım. Bu yazılar, bir çok men
balardan, fakat bilhassa bir alman su
bayının müşahedelerinden toplanmıştır. 

Bunlardan bir kısmmr, kati ve esaslı 
bir höküm olduğuna kanaat getirme
mekle beraber istinsah etmek faydasız 
olmıyacaktır. 

Bu mektubda denilmektedir ki : 
"Muhtelif gazeteler, bir takım as

keri devletleri, İspanyada yeni silahla
rım tecrübe etmekle itiham ediyorlar. 
Yani bu iddiaya göre İspanyada han
gi silahların ve harb vasıtalarının mem
nuniyet verici vazife gördüğü ve han
gilerinin daha ziyade inkişaf ve terak
kiye muhtaç o1duğu tecrübe edilmek
tedir. 

Bu etüdü ancak kısmen doğru ola
bilir. Çünki İspanyada gerek bu taraf
ta, gerek öte tarafta kuBanılan silihla
rm çoğu mühim değildir. Zira buraya 
günü geçmiş silahlar gönderilmiştir. 

Yarınki harblerde bizi hayretlere 
düşürecek olan yeni harb aletleri gizli 
kapaklı kaJmaktadır ve böyle kalacak
tır. 

Bununla beraber yarinki modern 
harb için İspanya muharebelerinden 
~ıkacak neticeler, alınacak dersler yok 
değildir.,. 

İspanya harbında - askerlik bakı -
mından - en enteresan olan nokta, ta
nkların ve tanklara karşı koymak uze
rc icad edilmiş vasıtaların tesirli olup 
olmadığıdır. 

Şurasını unutmamak lazım gelir ki 
büyük harbde ingiJiz ve fransız tankla
rının Cambrai de, Soissons da, Amiens 
de kazandıkları muvafakiyet. bir sür
priz basıl etmelerindendir ki bu şa
rtlar tekerrür etmiyecektir. 

Bunlar, mevcud olmıyan bir müda
faaya, tesirsiz vasıtalara ve tecrübesiz
liğe karşı zafer kazanm;şJardı. O za
man bunların kati neticeler almaları, 

"tank tehlikesi,, nin yeni bir şey olma
sından iJeri gelmiştir. 

O gün bu gündiır, tank muhtelif 
§ekillerde terakki ve inkişaf etmiştir. 
İnşa şekilleri de basidleşdiriJmiş ve 
mükemelleşmiştir. 

T esirleri de eskısıne nısbetle kat 
kat artmıştır. Fakat ayni zaman

da tanklara karşı kullanılacak vasıta

lar da ayni şekilde inkişaf ve terakki 
etmiştir. İspanya sivil harbinden alı

nan dersler ve neticeler göstermiştir ki 
tanklara karşı kulanı lan vasıtalar, ta-
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tekemmül etmiştir 

oklardan daha ziyade tekemmül etmiş
tir. Donanmanm terakkisinde göze çar
pan hadiseler, tanklara karşı anti-tank 
tertibatının inkişafı tarihin de teker
rür etmiştir. 

Bununla beraber tankın bir hücum 
vasıtası olarak bütün kıymetini kaybet
miş olduğunu söylemek istemiyoruz. 
Fakat artık tank, nereye karşı hareket 
ederse kayıdsız, şartsız mutlaka mu
zaffer olacak üstün bir harb vasıtası ol
maktan çıkmıştır. Anlaşılıyor ki istik· 
halde tank ve anti-tank arasında devam
lı bir mücadele olacaktır. 

Yalnız şu varki İspanyada bu hük
me kati bir surette varmak zordur. Ora
da az mikdarda tank vardır. ve bunlar, 
esiri tipde makinelerdir ve fena idare 
edilmektedir. 

Bu hususta deniliyor ki : 
"İspanyada tankların gerek taktik, 

gerek strateji bakımlarından azami su
rette ku1anılmamış olduğu bir hakikat
tir. Tankların kesif bir surette bulun
dukları Madrid cephesinde bile kitle 
halinde tank hücumu yapılamamıştır. 
İki tarafta da bulunan bir takım tank
lar, ancak, piyade hücumlarını besliye
bilmiştir. Madrid'in garbinde ve cenu
bunda köprü başlarındaki makineli tü
fek: mevzilerine yapılan bir takım hü
ı:umlarda da muvafakiyet elde edileme
miş, tanklar hareket ettikleri noktala
ra müşkilatla dönebilmişlerdir. 

İki tarafın da elde etmiş olduğu 
tecrübeler, şöylece hulasa edilebilir : 

"Tanklar hücum edecekleri zaman 

eğer karşılarında 20 milimetrelik anti

tank toplan mevcud ise ya tahrip edil

mişler, yahud ela hedeflerine varamı

yacak bir hale getirilmişlerdir. 

Eğer böyle toplar yoksa o zaman 

yürümüş, ilerlemiş, güçlük çekmeden 

iş görmüşlerdir. 

H atların önlerinde bir müdafaa va-
sıtası ve yahud tanklara karşı 

bir tedbir olmak üzere gömülmüş olan 

infilak edici maddeler - ki alman •· 

riteleri bunların müessir ve fa} dası o

lacağı fikrindedirler - henüz ter. übe 

edilmemiştir. Bunların da her birinde 

beş kilogram infilak edici madde bu

lunmak üzere üç yüzer metre mesafe 

ile gömülmesi ve sayılarının 450 den 

aşağı olmaması icab etmektedir. Kaldı 

ki birbiri ardınca ayni hizada üçer sıra 
gömülmesi lazım gelen bu infiHik med

delerini birleştirmek için gayet iyi ta

liın görmüş istihkam kıtalarına lüzum 

vardır ki bugün İspanyol sivil harbinde 

böyle askerler bulunmamaktadır. 

Onun için en tesirli vasıta olarak 

h ©ı r lb> n ifil eç1J ~ n 
dl<etr$0~r 

siperlerin ilerisine muvazi bir vaziyet
te ''Boden spereen,, adı verilen hendek
ı~r kazmak suretiyle bir tak~m netice
Jer elde edilebiJmektedir. Bu çukurla
rın büyüklüğü ve derinliği içine tank
ları alacak kadar hesab olunur. Bu çu
kurların yan divarları gayet sarptır. 

Ve göze görünmiyecek şekilde tertip 
olunmuştur. Bu usul sayesinde 8 ton
luk alman tanklarından bir çoğu işe 

yaramaz bir hale konulmuş.tur. 
Bazan da ilerliyen bir tanka hava

dan bombalarla hücum etmek usuline 
baş vurulmuştur. Fakat bunun fazla te
siri görülememiştir. Çünki tanklar ke
sif bir surette hücum ettikleri gibi, Ü

zerleri de güzelce peçelenmiştir. 

I• spanya harbinden anlaşılmıştır 

ki tank hücumlarına karşı en te
sirli silah anti - tank toplarıdır; diğer 
vasıtalar ancak buna yardımcı vaziye
tinde bulunmaktadırlar. 

Düz arazide yapılan hücumlarda bu 
türlü topların 200 metre mesafeye ko
nulması la~ıım gelmektedir. 1000 met
relik bir cephede bu çeşid toplardan en 
aşağı beş tane bulundurmak icab edeı·. 

Halbu ki İspanyada bu topların yarı 
mikdarr bile mevcud değildir 

Tayyarelerin rasadı ile bir tank 

hücumu hazırlandığı önceden haber a

lındığı ve kafi derece de anti - tank 

topları bulunduğu takdirde 

vaziyetinde bulunanlar lehine 

neticeler alınmıştır. 

müdafaa 

faydalı 

Böyle hücumlar, esas hatta daha 

varmadan durdurulabilmiştir. böyle va

ziyetlerde ufak tank toplarının büyük 

toplara nisbetle daha faydalı olduğu ve 

yeni alman modeli topların işe çok ya

radığı görülmi.iştür. 

Yalnız bazı askeri otoriteler şu 

noktaya itiraz ediyorlar : küçük top

ların gülleleri küçük ve nüfuz tesiri 

daha az olmaktadır. 

Fakat bu küçük topların, kurulma

sı, mevzie girmesi daha zor olan büyük 

toplardan daha çabuk ve iyi netice al

dığı da söz götürmez. Sonra bunlar nor

mal mesafelerden ateş açacakları için 

onlar da uzun mesafelerden ateş eden 

topların sirayet ve nüfuz kudretini a

ramağa da lüzum yoktur. İspanyada 

kullanılan tankların zırhları 20 ile 23 

milimetre kalınlığındadır. 8 tonluk al

man tanklarının ise zırhları 18 milimet

redir. 

İspanyada yapılan tecrübelerdnc 

anlaşılıyor ki burada tankların son ~ü

ratleriyle hareket etmeleri de mümkün 

olamamıştır. 

eşyası ile yüklü gemileri gelecekti. Onun i
çin bunları karşılık göstererek Shylock'dan 
istediği parayı almağa gidebilecekleri ceva
bım verdi. 

"İhtiyar dost'' adını ta~ıyan ve hi
kayeleştirilmiş makalelerden veya hi
kaye gibi anlatılan musahabelerden 
mürekeb olan bu yeni kitabını, müellif, 
bizzat, şöyle takdim ediyor: 

"Bu iktabda toplanan yazılar için, 
onlara edebiyat alanında bir yer ver
mek mümkün olsa, nasıl umumi bir ad 
koymak mümkündür diye düşündüm. 
Bunlar hikaye midir, makale midir, 
makaleye benzeyen hikaye yahud hi
kayeye benzeyen makale midir? Vasfı 
bu derece iki cihete müşterek olan bu 
yazrlara makale şeklinde hikaye yahud 
hikaye şeklinde makale demek de müm
kün fakat hiç de hoş değil. Bunlara bfr 
ad koymak mutlaka lazımsa o himmeti o
kuyanlara bırakmak en muvafık bir ça
re olacak." 

Bütün samimiyetle muharriri daima 
içinde bulduğumuz bu yazılar için u
mumi bir ad aramak lüzumunu his et
meden, hemen şurasını kaydedelim ki, 
bunları, muharrir, bütün eserleri gibi, 
bize büyük bir zevkle okutmanın sırrmr 
bulmuştur. 

Bu beş on sayfalık yazılarda, muhar
rir, hayatın ve hadiselerin kendisine il
ham ettiği tehassüs ve düşünceleri, an
latmak, uzun ömrünün, tecrübelerinin 
ve tefekkürlerinin mahsulü o1an kana
atleri telkin etmek, karakterlere ve badi· 
selere dair bazı ince tahlillerde bulun
mak maksadını güdmüştür, diyebiliriz. 
Bunları bize makale çerçevesi içinde de 
lezzetle okutabilirdi. Ancak, büyük hi
kayeci, bunlara bir hikaye kılığı ver
memeyi tercih etmiştir. Kimbilir, belki 
bu usul, umumiyetle makale tarzına kar
şı bir antipati duyanlar için, daha se· 
vimH bir hüviyete bürünmek ve onlar i
çin de faydalı olmak imkanını vermek
tedir. 

Halid Ziyanın hakim ve olgun fikir
leri ile ince fakat metin uslfıbunu mcz
ceden bu kısa yazıJarın teşkil ettiği dol
gun cild, güzel yazılara hasret çeken
ler için aranacak ve okunacak bir ni
mettir. 

Varlık 
Ankarada on beş gi.inde bir ne~redil

mekte olan bu edebiyat ve fikir mec
musınm 1 haziran tarihli 94 üncü sayı
sında şu yazılar vardır: Yaşar Nabi: Ki
tablarımız ve kitabçıhğımız, Muammer 
Necib: Abdülhak Hamide dair, Şerif 

Hulüsi: Andre 'Gide hakkında, Gcorgcs 
Hebert: Tabiatın dersi, İ. Adem: Tekir 
gölün hikayesi (Romen hikayesi), 
Hasan Ergine!: Y a ş a m a n ı n ö -
tesi (hikaye), Mehmed Ali Sel,btnmuatti 
tesi (hikaye), Cevdet Kudret, Mehrned 
Ali Sel, Ali Mümtaz, Orhan Veli, Ha
mid Macid ve Şahab Sitkmın şiirleri. 

Karen Branson'dan dilimize çevrilen 
"Mağrur adam" piyesinin tefrikası de
vam etmektedir. 

Prof. Gabriel More geldi 
İstanbul, 5 (Telefonla) - Fransız 

bilginlerinden Gabriel More şehrimize 
davet edilmişti . Profesör bugün gelmiş
tir. İlk konferansını p~·.zartesi günü sa
at 17 de üniversitede verecektir. 

tabiri de yerinde değil. 

*** 
"Otelin hazırlıkları ikmal edilmi~, 

kaplıca suyile banyo yapmak imkanı 

için hususi tesisat ilave edilmiştir.,, 
- Akşam'dan -

Cümlede "imkanı,, kelimesinin ne 
kadar lii:ıumsuz yere ku/Janılmış oldu• 
ğuna dikkat ediniz. 

*** 
''Bu rapor en hafif manasiyle kor• 

kunçtur.,, 
- Kurun'dan - 1 

Kelimeleri ve kılişe tabirleri dii.. 
şünmeden kuJJanmanrn neticesi! ''En 
hafif tabirle,, bir kılişedir ki, kullanı .. 
Jacak olan ağır sıfatın bile ifade edil· 
mek istenilen şeyi vasfa kô.fi gelmiye· 
ceğini belirtmek için kullamlır. Fakat 
tabir yerine mana kelimesi konuldum!/. 
cümlede mana kalmaz. Çünkü, yukarda 
gördüğünüz gibi ''korJcunç,, sıfatını 

şiddetlendireceği yerde, bilakis hafif~ 
letir. 

*** 
"Çünkü hepimiz biliriz ki boşanmatl 

evlenmekten daha bile kolaydrr." 
- Tan'dan -

''Evlenmekten bile daha kolaydır" 
denilmek istenmiş. ''Daha bile" olut 
mu? 

"Biz dostluklarımıza sadakatten vQ 
banşa hizmetten şaşmıyan siyaseti• 
mizde işte pek tabii olarak hareketle• 
rimize kendi irademizi hakim kılan 
hürriyet ve istiklalimizi elden bırak· 
mamış oluyoruz, ve bu vaziyetimizio, 
tabii bulunmasını istiyoruz.'' 

- Cumhuriyet'ten -
''Elden bırakmamış oluyoruz" yeri" 

ne ''elden bırakmış olımyoruz" deme
nin daha yerinde olacağına dikkat e• 
diniz. 

:;ı ::: * 
"Paris 28 (Tan) Dahiliye nazırı B. 

Dornoy'un emriyle Saint-Denis beJe .. 
diye reisliğinden azledilmiş olan faşist 
fırkası Hderi Bay Doriot arasın· 

da parlamento karidorunda şiddetli bir 
münakaşa olmuştur." 

-Tan'dan
Münakaşanın B. Doriot ile kimin a• 

rasında geçmiş olduğuna dair cümlede 
sarahat yok. 

GENİŞ, FERAH , HAV ADAR 

Kiralık Daire 
Güzel bir bahçe içinde dört tarafı 
da açık ve aydınlık güzel manza. 

ralı, beş oda ,ilci salon ve girİ§ 
yerinde bir hizmetçi odası 

Yenischir, Düzenli sokak, No 10' 
Telefon: 2676 
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Shylock dedi ki: 

Yazanlar: 
Çeviren: 

Mary ve Charles Lanı~ 
Nurettin ART AJb 

Antonio ile Bassanio beraberce Shyloc
k' a gittiler. Antonio yahudiden, istediği ka
dar faiz vermek ve denizdeki eşya yüklü ge
mileri gelince ödenmek üzere üç bin duka 
borç istedi. 

falar siz, benim paran1, tefeciliğim hakkın· 
da söylemedik söz bırakmadınız. Bütün 
bunları sineye çektim. Çünkü bizim kabile
miz, eziyet çekmeğe alışkındır. Sonra bana 
imansız, boğazı kesilecek köpek dediniz, ü
zerimde yahudi elbisesine tükürdünüz. San
ki adi bir sokak köpeği imişim gibi beni tek
melediniz. Şimdi öyle anlaşılıyor ki benim 
yardımıma muhtaç olmuşsunuz. B a n a 
"Shylock bana borç para ver!" diye geldi
niz. Bir köpekte para bulunur mu? Bir so
kak köpeğinin üç bin duka ödünç vermesine 
imkan var mıdır? Şimdi karşınızda eğilerek 
''Sayın efendim, gecen çarşamba günü yü
,züme tükürmüştünüz; bir ba~ıka sefer de ba
na köpek demiştiniz, ·bundan dolayı ben de 
istediğiniz parayı hemen takdim ediyorum'' 
mu diyeyim? 

- Fakat niçin böyle köpürüyorsunuz?ı 
Ben sizinle dost olmalı ve sizin sevginizi 
kazanmahyım. Ben sizin bütün bana yap• 
tıklarmızı unutmak istiyorum. İstediğinizi 
vereceğim. Sizden faiz de almıyacağım. 

Venedikli tacir 
Bir gün Bassanio, Antonio'ya gelerek 

yakında ölmüş olan zengin babasının bütün 
serveti kendisine kalan sevdiği bir ktzla ev
lenmek ve bu suretle zengin olmak istedi
ğini söyledi. Daha babası sağken kızının e
vine ziyarete gider, o zaman bu kız gözleriy
le gönderdiği sessiz sadasız hitablarla kendi
sine karşı alakasız olmadığını gösterdiği 
için onu istemek uygunsuz bir iş olmıyacak
tı. Fakat bu kadar zengin bir kadınla evle
nebilmek için elde biraz para bulunmak la
z~ .geliyordu. Onun için gelmişti. Eğer 
şımdıye kadar yaptığı para yardımlarına i
lave olarak, kendisine üç bin duka verirse 
işi yoluna girecekti. ~ 

O ~ırada Antonio'nun yanında dostuna 
'Verecek para yoktu. Fakat yakında ticaret 

Bunun üzerine Shylock kendi kendine 
ş•öyle düşündü: 

- Bir defa kalçasından yakalayabilir
sem, artık, ona karşı beslediğim hıncı bes
leyebilirim. O bizim yahudi milletinden nef
ret eder. O cabadan borç para verir ve benim 
y~lunca alış verişlerle kazandığım paraya 
faız adım vererek beni bütün tacirler arasın
da çekiştirir. Eğer kendisini af edersem, ka
bilem bana lanet etsin!" 

Antonio onun hiç ses çıkarmadığını, ce
vab vermediğini görerek ve parayı almak i
çin de sabırsızlanarak: 

- Shylock, işitiyor musun? dedi, istedi
ğim borç parayı verecek misin? 

Shylock şu cevabı verdi: 
- Sinyor Antonio, Rialto'da bir cok de-

Antonio cevob verdi: 
- Ben sana gene böyle hitab edeceğim~ 

tekrar yüzüne tüküreceğim; sana gene tek
me atacağım. Eğer bana bu parayı verecek
sen bir dosta verir gibi değil, bir düşmana 
verir gibi ver. O zaman, eğer ben bu parayı 
ödemiyecek olursam, beni cezalandırmak ı
çin daha iyi yüzün olur. 

Dışardan gayet nazik görünen bu teklif 
Antonio'yu hayretlere düşürmüştü. Nazik 
ve dost davranmağa çalışan ve bütün bunla· 
rı Antonio'nun dostluğunu kazanmak için 
yaptığını söyliyen Shylck, istediği üç bin 
duka'yı vereceğini ve buna karşılık hiç faiz 
almıyacağmı tekrarladı. 1 

Yalnız Antonio, kendisiyle birlikte bira ... 
vukata gidecek, oraya, eğer bu parayı gü ... 
nünde ödemiyecek olursa o zaman Shylock. 
vücudunun dilediği bir tarafından bir okka .. 
lık bir parça et koparmak hakkını haiz ola• 
cağım bildiren bir senedi imzalayacaktı. 

- Kabul, dedi Antonio, bu senedi mem· 
nuniyetle imzalayacağım ve her zaman ya .. 
hudilerin çok nazik insanlar olduklarım: 

söyliyeceğim. 

(Sonu var) 



BB. Necmettin Okyay ve Vakkas O katalı Tiirk. Spa1 Kwumu. 
mümessilleri önünde izahat v•rirlezlce.D 

Türklerin milli sporu 
okçuluk ihya _ediliyor 

Istanbuldan gelen ok~ular 
dün güzel atışlar yaptılar 

UtU'S • 

/E;~h işlerdenl Atatiirk lstanbulda 
(Başı ı inci sayfada) 

(Bvpr ı inci sayfada) 
Ciımhur R.tisimi:ı kendilerini kaqıla

maya ~rcriu birer birer ellerini sık
trfar. Bu sırada müteaddit bava filolart.. re.,, Ye - kimse Waine hükmedil

mek irin ~:.. alanıık JmDanılmak, 1
' -~ ~- · ımz: prm. ib:erinde uçuyorlardı. Cum-

tnfi ~ ~ O!Dll ceiretle- bur RmimU; Emir Abdullah ve diğer 
aık •• ler tw!• ...... aueken - .atıada birülctııt iledemege başladılar. 
tlıa-5 ..... :Memlekette oliıw Oada bulWıan: Jcumandanlanmızm ayn 
aık kit.it elı.p oliınachğJ halim- ay,n elleriııi- sıkarak iltifatta bulundular. 

tWi .-.1ni - tar.ıfa lıısnılam: Jtıtalammzuı öiıiinden ceçer.ken askel'-
lerimiain batırlarım sord··1

'"-. 

H 'ebt miiae:vverlijiain 'AS&fi w.u İstasyonun içini ve dı~ını dolduran 
seviyesi ile neşriyat kalitesi bir a- enbiniern halk "Yatar varol r' dı~ ba-

yardadır. İkisi biribirni tutarak ğmyor ve biÇ. durmadan Büyük Önderi 
ilerliyecektir. Fakat halkın okuma aliışlıyordu. Atatürk halkı da elleriyle 

işinde mesele değişiyor: Çünkü seJamladıktaıı ııoa.ra gardan. çıktılar-
türk fillir adamları ve smaatkarlan Emir Abdullah. ve karşılayıcı zatlaı:la 
halkı nwhbD olarak alıınağa a)q- birlikte Ertupul yatına '-eçtiler. Yat 

biraz 80Dr.ı. h•eht etti. İçleri İnaatll ı» 
mamıflu~ M llm lae,U mual a- 1'r }'Wzlere"° sandllf ft motör Ertugrul'un 
haflarının keyfine terkedilmittir. etrafını çevirmişlerdi. 

Bugün halk edebiyatı dediğimiz e- Yat dqa kırmr geçtikten sonra do-

serlerilt ,.aymald& deft• ettikleri ı , nanmamn bWaaduğll tarafa doCru yol 
telkinler, bizim ertadaa kaldırıl- abnağa bqlaıılt. Taiare~imiz: çok al -
ması için kültür 'hakanlığı teıkila- çaktan heıııen yatın Clirekleri üzerinden 
tını seferber ettiğimiz batıl itikad- yıldınm gihi geçiyorlardı. Akay ve Şir-

llııtti Hayriye wapurlariyle motörlcr de 
)ardır. Cimhur ~siinizi citüren yatı talli'- et-

Fikir ada .. n aanatkıirlanlaa DKkte idiler. 

iliyle bı.rlik. bftCtisine t&bsils e<tilı:Diş o
lan Sakarya motariioe ~tt.k .,..~ 
beyi sarayma &itti. 

Ataturk bwıdia. soma yattaki eli er 
utlara ~ edırttk latan.bul mot iyte 
Dolmabah§e llUa)'IDll ıest*r • 

Atatürk sarayda w mıiddct bkbk
tan. sonra o .......... .Florya')a gi«Xnk 
dıenu ~~diler v~ akşam 
tekrar Doımababçe sarayına döadiller. 

F.,..J1qe 
Gece btitün şehir baştan başa dona • 

tıldı. Kadcköy açıklannda bulunan harb 
gemilerimiz de elektrikle donanmıştı. 

Denizde büyük bir fener alayı yapıldı. 

Akay ve Şirketi Hayriyeyc aid sekiz va-
1ur baştan başa elektriklerle donatı! • 
1JUf ~rı hal~ OllbiDlelce halkı a1a
rak saat Jl,45 de JCCSpcüıııüa muhtdif is
kelelerinden hareket ettiler. 

Gt:milm• Sofmada ..abtelil baado. 

( Başı 1. inci s;ıyf acla ) 

Uzerindeki tesirlerine bakmak imkanla· 
ııaı vermek üzere Hipodromda muhtelif 
ok ve yaylaıla ok atışları ya.pmı~lardu. 

danları kurarlardı.. Yalwz osınaı:ı.Jı im.
paratorluğu içinde 34 yerde talim ve 
atı§ meydanları olduğunu söyle.rsek bu 
apora. verilen ebemiyet tebarüz. eder. 

Bu talimhanelerde, kütübhaneler, 
müzeler, soyunma yerleri, hamamlaı'. 
spoı:culara sıhi ve besleyici yemek pi
şiren a~dıaneler bulwıuyoıdu. Birinci 
sınıf muallim ve mürebbilerle hakem
leri oJaR l>a meydanla,. asrımrzın stad
yom)anndan fulrsı:ıdı. 

bir kısmı halk ile konupaağa alış
tınl mk oı....., 1ığm terbiyesi me

seleainia ba§.hca zorluğunu iaapr

IDlf alu:ruz. Halrta okuma ihıİy• 
c1111 tl)'UIChnııaalr için kuru öğüd 
kiMblen laiç bir ite J'l'W::S: .A .... 
cak NlmD hOf1111a ıidecek bire

debi,..tnı içinde oaa iatediğimi-L 

Ertugr•ıl yatı harb gemilerinin ya -
nından geçerken deniz asllHlerimiz hep 
bir ağız.dan "yapsuJı Cümıluriyc~ diye 
bağsıy..Jar, dnıiz subeylarımız da se -
lam vaziy,.linde duruyorlardı. Ertııgrul 
yatı filomuzun arkasından bir tur yapa
rak hafif bir 7olla boğaza kıv

rıklı ve DdmMıah~ Sarayı önünde du.r. 
du. Aziz &iufirirmz Emir Abdullah 

Jar •uhaauj'OJ"du. Deniz alayı hafif bir 
yolla DobaNhçeye değna ilerlıedi. Sa. 
raym inüode ~ "JA!llt va.ol .Ata
türk!,. di)lC bağırıyonha. Cwaıhur Reisi. 
miz sarayın pençeresine çıkarak halkı 
selamladılar. Deniz alayı buradan Ru· 
meli kıyısmı takiben Bebek önlerine 
kadar gitti ve oradan Anadolu yakasına 
ge~ti. Misafirimiz Şarki Ürdün Emiriniı 
ikamet etır.ekte olduklan Beylerbeyi sa
raymın önüne gelince vapurları doldu • 
nn binler:.: halk misafir hükümdarı sc· 
JAmladıJar ve Altes Abdullah ~nçcre • 
den halka mukabcledc bulundu. 

Bundıan iGJlra alay yoluna dcvanıla 
Radıköy açıklarma. gcl4li. ve burad.a ~ 
nan.aıamıı; da ad.iınladıktan IOIU'I va • 
purla.r iskelelerine döndü. 

Bu atışlarda başta General Ali Hik
met Ayerd"!m olduğu halde Türk Spor 
Kurumunun diğer erlim hazır buhın -
muı?ardır. 

fiıkirieri 8fı)aya~liriz. 1 
Atatürk'..:. veda etti ve ve. maiyeti c.rka-

011 atnlu gibi ok ve yııy. yapanlar 
da k ~plenin reTat Dt>Jd.ğu sıra
larda mühim mevb1cr alııutmdn-. İm
paratorluk zamanında askni, mülli ft 

ilmi devlet adamlariyle, doktorl'ar, mi-

Buna ~- müdürlijü fimc:lio. 
ye b.iar ..._ letebbüsle-inde bi-
rimci smıf biı. J1NVaf fakiyet göster-
di: Hain elrutmak we genit yığuı.- '' 

Dr.Aras 
Bükreş'te 

(B'a.jı 1. İn«i sayfada} 

htıttttuştur. 

Bir nataktan dolayı B. Necmettin Okyay, orada hazır bu
lunanlara ok - yay sporunun türk tari -
hinde işgal ettiği mevkii tebarüz ettir -
dilrten sonra, &unum fili bir tecrübesini 
göate:rmek ii.ıen, B. Vckas Ok.atanla 
l:irli.lrte bt.rkaç ati§ yapaıcaklann1 sö,te
di.. He!' iki ;ı,t.ıcı beyu keten clhiselel' 
giymi~lerdi. Ortaya çıktıktan sonra ha
zır bu!unar.ları selamladılar ve atıştarmı 
vaptrI:ır. Muhtelif nevı1erde ok ve yay
larla yapılan atışlar çok enteresandı. 
Bilhassa, biı atış esnasında, okun üçyüz 
küsur metreye düşürülmesi orada bulu
nanları ço r alakafandırdı. 

Ok - yayın tarihi 
Ok - yay tarihte türklerlc beraber 

başlayan mlili bir sporumuzdur. Sümer
ler et~r we oru Asyadan cihanın dört 
köşesine y.ıyılan türkler gittikleri her 
yen ok ve yayı götürmüşlerdir. Bir ke
lime ile: okun ve yayın yapılışı ve lrul
!anIŞJ tama'-'llyle türktür .. Bunun maddi 
cielillerı büttin eski eserlerde görühne.k -
ledir. lzmiı den Kemalpaşa'ya ~iden yol 
i.i.zcriinde- Kara.bel boğazında büyük bir 
kqt üzeri ı~ yapdmrş bir Eti kabart -
maaında cli:.ae bir kargı, omumnda bir 
yay bulmı .. n cengaver vardtr. Ccngave
un yüzü F..f~'e mütewccitrtir. 

marlar, ressamlar ve diğer sanatkarlar 
için "ok atmak,, en çok sevdikleri bir 

spor şubesi idi. 
Ele ge~en bazı resmi vesikalar. fer

manlar. hususi kitabi.ar türklerin bu 
spora verdikleri ehemiyeti gösterme-.k
tedir. Ok atıcılığı kaidelcı:e tim oldu

ğu cihetle bu sporla uğraşa.nlar da tes

cil ediliyordu. Tescil için bir ok~un 
en az 900 geze (bir gez 66 san.tim. ol

duğuna göı-e, 594 metre) ok atabilmesi 
liuımdı. Tür'k spor tarihi üz.erinde e
tüdleriylc u.nu:ıan B. Halim Baki Kun
ter'in bulduğu bir vesikaya ~re bü
yük pir Abdülhak Himidin bılbM:a 
Hayru.Oah n büyük bahM:ı AWiilhak 
M olta da INı spor sicincriJKk byıdlı 
birinci smıf atıcılar idiler. 

lar arasmda oln.na ihtiyacıaı y~ 

ratmak hua.unda en iyi lllUIMri 
b.lap tathik edeceiindeo, ve u 
zamanda bu ite kenclini vaki eden 

biT hizmet kadrosu wücade getin
ceğinden eminiz. 

Falih Rıfkı ATAY 

lstanbulda 
güreşler 

Dottor Terlik Rüştü Aras, akşam 
Biikreşc gitmeJt üzere buradan hareket 
etmiş ve istasy-0nda, dışbakan B. De 
Kanyayı temsil eden Baron apar i1e Yu. 
goslavya, Yunanistan ve Rnıanya elçi· 
lcri Macaristarun Ankara elçisi B. Ma
r.iaş. padaı~nto ikinci re.isi B. Tahy, 
İngiltere elçisi B. Knoks ve Türkiye eL 
çisi ile elçilik ileri gelenleri tarafından 
uğurlanmıştır. 

Almanya 
Amerikayı 
protesf o etti 

Berlinden Dcyli Telgraf gazetesi
ne bildirildigine göre Vaşington"a gi. 
den yeni Alman Büyük Elçisi Doktor 
Diekhof"un Şikago Piskoposu Munde. 
Jiu•in söylediği bir nutukta Bay Hit. 
ler'in aleyhinde sarfettiği ileri geri la. 
kırdJlar üzerine Amerikan hükumetine 

İJte türltlerdtn çıkan ol: .e yayı, 
bugün bütün dünyada taan.nüm etmip
tir. Japonlarda orta melrteb tak besi
nin smıf geçebilmesi ~n olrenluktan 
iyi oot alması Jiz.rmgehnektedir. Bu 
spor Amerikada, Fransada, Belçikada, 
Po1ooyada da çok taammüm etmiştir. 
Bu ara ela Fransada Şantiyede pek mü
kemmel bir ok meyda.nı kurulmuştur. 
Bugün Fransada 280 ok kulübü vardır. 

Ok sporuna, erkekler kadar, kadın
lar da ragbet ediyorlar. Çünkü ok spor
unda bir sporda bulunması larrmge!en 
bütün vasıflar görülmektedir, Netekim 
şeklüıi bildirdiğimiz İstanbul ok spo
runun kuruluşu kadmlarrmu arasında 
çok alaka ile karş lanmıştır. 

Bir salon, bahçe ve en nihayet, a
çık hava sporu olan okçuluk, türt spar 
tarihinde hususi kanunname, kaide ve 
usulleriyle daima başı tutmuştur. Vç
oklar, B02oktar türk tannine ma1o1· 

muş mefahirdendiF. Altrok da yeni 
türk cumhuriyetinin terakki yolundaki 
hamlelerini, varlığını semboHze eden 
en güre! bir örnektir. Milletler Cemi
yeti sarayında, insanlığın bir ~ uğ
nmda birleşmesi migJini S2nadrar tab
la.una bir ok ve yayla sembolize et
miştir. Kiitübhane ve müzderdeki ki
tab ve müzehheb ok ve yaylar ba sporun 
yalnız sahalarda ka1mad ğmr, dimağla
ra nüfuz ederek fikirleri işlettiğini gös
tenm-ktcdir. 

Ok mer-l,.aitları 
Gcısen asırlarda impYatorluk de.,.. 

rin okçuluk bir ~ki a•a b3ğ ı j i. 
Tüıkler her gittikleri yerkrdc ok me -

D.. ...... uın Macer .;......,. 
6.J ,,. 

bir protesto tcl"di etnrif, n ba sözlerin 
"-••i.:ı .,. BYnuıır,, ~yJer olduğunu 
biktirattftir. 

lstanbul, 5 - Şebrimbde bul-aa 
cenubi Amerika tamPiyQQu jue Kumar 
n iki IMılpr pelaliftlWllD ~tirak etti-

ii beynelmilel profaiJGDd eittf -
lalııablanDa bu&in TMsim ıtad,...... 
da ~ llieelehlan takib isin 
ii$ biM yalım bir Mlahalık ~ 
toplanmtf*t Girqçileria baJb takdim 
~..-.n...ten soma mi.-.blara ba§o-

Budapeşte, 5 (A.A.) - Doktor Tev 
fi~ Rüştü Aras, macar ajansına beya. 
natta buhınaralt demiştir ki: 

Alman 1JaberJere göre Kardinal bu 
nutkunda Bay HitJer için "AYUsturya.. 
h hir HfıG uıcı•ı,, denttf ve Ahnan. 
yadaki btoJik pep•J.annı ahlilrsrahJr.. 
la ittihıua edn Allnan lıasrnmna hü. 
cıan etmiıf. Huilerin bn pırpas kartfq
lere rcw ıördDkJeri halrsı2 muamele. 
]eri kötülemiştir, 

Atqli ~ .tqfi ok atıpn.ı sa -

vaı .autası \llmıaktan çıbnlaktan soma 
rnıeın)eketiaü«X bu sporla ~ 
sayısı çok aaahlıqbr. Tiirk Spat Km. 
ınunwı clatttİyle AUaraya cc.lm BB. 
y akbs Okatan n NHDW:ttin OkJaJ'. Is. 
:aııbulıda BiL Bahir ÔZGk .lrarclqi llıe-L. 
f1DD ~ Kemal Giinıes. mmm --. 
lillli Ahmet. Kadıköylü AbdWkaclir tt 
ömer hemen hcmm bu milli spor §U -

besinin son aııimesSilleridir. 
B. y ekaA Okatan. lstanlwalda cü> 

den asıtaD ve yeni kurulmakta bulanan 
okçular tu:uböııün sicillinde byıdh. ma
ruf v~ eski ti iriyle (kahu ahmş n -
mangq) dır. Eski kemankcıJudrn ev -
kaf nanrı ~um Mustafa Ki:..n • oğ
ludur. M ~a Kimil merhum. a za
manda deg"rL. spor m ellifkrindcııdir
Bası]:amş v-.: basılmamış birçolr: eseritt · 
vardır. Atadan okçu o an B. Vakkas Ok

atan 12 y~da bu spora başlamıŞ. 
ı;porun b,•tun adet w ri>künlennıe ft 

fıkt:ermr vakıt tt sahilıtir. B. Nec:mct-
tın OL.yat guttl sanatlar ~ 
tiıık tezyırt sanatlaı ~besi muallimi -
rJir. N~t inm sanatkar nıha bu spor
la çok gü..-eı mıb:ıaç etmrtşir- Hu g-.ıal 
lleyı K.nligı gı'bl ok ve yaym da hem ya
i~ brm de ku)1an.tlıııuma merak ct-

tlll§Ôr 

lmMb. 

BUiMi.-., 
llk prefi prof~ ~~ 

Janmudaa Molla Jlelmed ile bulpr 
~ Y-ai twanof yaptı
lar. Giittt sak a&ır UtJacb. Bulgar peh. 
liYallllllll daha kuvfttli ve idmanlı ol
dııfu &öze çarpryo.nb. Bwı<aıı ne) 

Sapancada Jrarplapn iki ~ôttJl 11oı
lıa Me.bmed kiiçük bir farkla ye~ 
ti Mehmed ilk maghDyetinın acısuı.ı 
pbnmlr için kunctli rakibine mutc-
m;adiyea atak yapıyordu. On altıncı 

dakikada Y orgi t yaııcıf Molla )'ı tış!a 
;.endigini TC fabt hakemin gor:medigi
ni iddia cckttk nngi terbtti Vuku 
balan daYete icabet etmed.ği için hü.k

men magliih adckdildi 

llıiaıei •-'ah 
ikinci ıureı Turkiye profesiyoneJ 

ikincisi Jlüliyim ile eene bulgar pro
fesiyonclltrinden lro Deliormancid 
yaptılar. Bulcar genç Ye çok kuvvetli 
bir pehlivandı. Fabt Muliyim SS et> 
kika süren giittfim bütün denmmaı 

a:ır bMarak rakı'biM pes ettirdi. 

op.m.-., iki ihtt'"'ar• fakat ruhlan k'DVTetli 'tt 
genç spon; ;ımu:ı birkaç gun daha ~ 
~ek ka)ac.ıkfar tt Turk Sp« Kuruma 

;~ temasJ.arna deYaJD ~ • 

Kuduz müessesesinin ellinci 
yıl dönümü 

tstanbul 5 (Tddoola) - Bugiin sa
ı dörtte Jıemn!er odasmcb JSh!lbul 
r:: mrr• ~ >i-ı"ı cilinci k:ınılu. yx?
'!lÜ k.• l:ı"m -t r. 

Son peşi amcriWı Jue Kumar 
iX eski ımqçilerden Cemal pehliYae 
yaptılar. Cemal ~ çıkbgı clakibda 
itiraf ettiği ıihi ... bdar dıemi,rew 
bir müahMa,.a iclnwnsu çık J'Wd"
Bunun cuasım da çdti. ~blı ta
npme:n hiki.m prqayorchı. 15 inci cfa
kibda kolunun sabtlandıguu iddia 
eden Cemal giir i t•t .ıetti 

kah galib sayıldı. 

"- Çol- az olmakla beraber Maca. 
ristanda kaldı~ımdan ve eski dostum 
B. ~ Jranyayı ziyaret etmek fırsatını 
bulduğumdan dolayı bilhassa memnu. 
num. B'. De Jranya ile yaptığım görilş
me, en blbf dostluk havası içinde cere
ıyan etmiştir. Esaaen Türkiye. Maca
ristan hakkında samimi bir dost1uk bes.. 
}emektedir. Ve bu dostluğun kökleri 
Türk mIDetinin ta kalbindedir. 

lJ. Ar• Biilırql• 
Bükreş, S (A.A.) - Türkiye dış ba. 

kanı Dr. Tevfik :Rüştü Aras saat l2,30 

da Viyanaôan buraya gelmiş ve istas
yonda hariciye nazın B. Antooesko ile 
Türkiye elçisi B. Suphi Tanrıöver ve 
elçilik erkanı, BaJkan antantı elçileri, 
ve dış bakanlık direktörleri tarafından 
karşılanmıştır. 

·-----·-··········· . . 
: RADYO: . . . . .._ _________ .................. -... 

OOLE N.EŞR.RIYATI: 
1?.~?Z.50 Muhtelif plak neşriyatı, 

lZ.50-13.15 Plak: türk musikisi ve halk 

şarkıları, 13.15.13.30 Dahili ve harici 
haberler. 

AKŞAM NEŞRİYATI: 

18.30-18.35 Plak neşriyatı, JS.35 • 
19.00 ÇoeuJrlara masal (Nurettm Ar
tam}, I!t.00-19.30 Ttirk musikisi ve 

halk şarkıları (Cevdet ve arkadaşları) 

19.30-19.45 Saat ayarı ve aral:ıça neşri· 
yat 19..4.>lO,,U Tark musikisi ve haUr 

ş.arkılan ( ~rvet Adnan w arkadaşla

rı), 20.15-20.45 Viyolon~J Solo: Edib 
~zen (Piyanist Marsel Bi refakatıyle), 
ıt>.45-21.00 P}ilda dans mus1Jrisi, ~l .00-

21.15 A1ans haberleri, 21.?5-?l.55 Stud
yo salon orkestrası, ??.SS-?'? 00 Yann
kı pro~ram ve istikra! m ~r. 

Alman ıue~IHi. Valiltan1tn bu pa 
pasa illtarcla bu)ua.p sözlerini geri 
ahbrmasJDJ iateınelrttdir Jer. 

Ntvyorlııta bulanan Anti .. Na:ıi 

birliği reiU Bay ~l Untemerr 
bir telgraf çekerek sBylediii söaJer. 
den dolayı tebriklerini bildinniftir. 

Her nedense, bu hadise dolayisiy
le Alma.o ~a.zetelerinio kullandıkları 
lisan daha hafif ve mutedildir. 

Geçen Mart ayında Nevyork btle. 
diye reisi Bay Laguardia tarafından 
da Bay Hitlcr aley!Wıde tabkirlcrle 
dolu bir nutuk söylenmi~i. Alnı.an &a
zetelerinde en fİddctli mukab~lc aôrcn 
nutuk, bu nutuk olmutıtur. 

Salabiyctli mu.f illcrin anlattııma 
gcire &azttelerin bu hucumu, biç bir 
işe yaramamış, hatta Alman - Ameri.. 
kan münasebetlerini kötü bir hale sok. 
tugu için zararlı bile olmuştur. 

Bu nokta, son zamanlarda Arneri. 
kaya yapmış olduğu bir ziyaretten dö .. 
nen profesör Dr. Şoöveman tarafından 
Bertindeki politika mektebinde verilen 
bir konferansta, bilhassa, tebarüz etti. 
riJmiştir. 

Profesör bu nutkunda demiştir ki 
.. Böyle meselelerde iki tara{ın his. 

siyatını da nazarı itibare almalıdır. 

B ıı Amerikan kültürilne karşı nasıl 

hilcumlarda bulunabiliriz ? 

Şerefli Nasyonel - Sosyalist bir 
Alman, asil ve ciddi Amerikalılar lıalD 
kında ilesi geri lakırdılar slSylemeıne
Jıdır, Bazı gazet )erin yaptığı ta kın 
ne r·yat, A 'm nyanın k. mak ıste. 

diı.İ Amerı,. ıı ı.Io t u t hlikeye 
koyabilir.,, 



Ankarada yeni tıb fakültesinin kurulacağı salıa 
• 

( Tü r kiy e nin sağlığı ) 

Ankara'da açılacak ikinci 
A nkara erkek lisesinin bulundu

ğu tepecik üzerinde, Ankara tıb 
fakültesi binaları inşa edilecektir. Ye
ni fakültenin ihdası sebebi, ülkede he
kim eksikliğim karşılamak'dır. 

tıp fakültesi çok 
büyük bir ihtiyacı 

*** 
Osmanlı impa-

ratorluğunda aske
ri ve mülki tıb 

mektebleri çoktan 
kurulmuş ve hekim 
çoktan sanatını ic
ra etmekte bulun
muş olduğu halde -

karşılayacak 
lavyada 4.000.000, 

İngilterede 

4.015.000, Fransa

da 5.000.000 ilah ... 

çocukluk günlerimize kadar geri dön
meğe ne hacet - hepimiz, dünkü gibi, 
hatırlarız ki köylerde ve kasabalarda 
değil, hatta büyük şehirlerde hasta
lar sıhhatlerini, hekimden önce nefes 
veren hocadan ve kurşuncu kadından 
bekler ve ilacı hekimin reçetesi ile ec
zahaneden değil, komşusunun verdiği 

sağlık üzerine attardan alırdı; dişi ber
ber çeker ve cerrahlığı sünnetçi yapar
dı. 

Cumhuriyet kanunları, bütün bu or
ta çağ itiyadlarını ortadan kaldırmış 

ve hekimi köye sokmuştur: Sıtma, 

trahom, zührevi hastalıklar, verem mü
cadele teşkilatı bir taraftan, t ürk harf
leriyle tedris ve modern mekteb diğer 
taraftan, demiryoUarı ve umumi kal
kınma üçüncü tarafdan halkın sıhhati
ne daha çok ehemiyet vermeğe başla
yarak hastalandığı zaman hekime baş 
vurmak lüzumunu duymasına sebeb o
lan başlıca amillerdir. 

y eni fakültenin kurulması için 
hazırlanmış olan kanunun Ka

mutayda görüşüldüğü bugünlerde, o
kurlarımız tabiidir ki, memleketimizin 
hekime olan ihtiyacım, bu ihtiyacın 
nasıl ve ne kadar zall1anda karşılana
bileceğini, gençlerin hekimliğe inti
sab heveslerinin derecesini ve bütün 
bunlarla yakından alakalı olan 
sıhhi vaziyetimizi merak edip öğren
mek istiyeceklerdir. 

Bu meraklarını izale etmek istiyen 
okurlarımı;,:, kanunun mucib sebelıler 
layihasını, sıhhat işlerimize dair yapıl
mış olan neşriyatı tetkik ederek, sala
hiyetli zatlarla görüşerek yaptığımız 

araştırmal~rımızın neticelerini aşağıda 
bulacaklardır. 

*** 
İki mukadder sual, ve cevabları : 
- Bugün memleketimizde ne ka

dar hekim vardır? 

- 3100 - 3200. 
- Bugün kaç kişiye bir hekim isa-

bet etmektedir? 
- 5.500 kişiye bir hekim. 
Fakat biliyor musunuz ki dünyada 

879 kis.iye bir hekimin düştüğü mem
leketler vardır ve normal nisbet ise 
1 2000 dir? 

Biz, bu normal nisbeti esas tutacak 
olsak, bugün, 17.000.000 nüfus için 
8.500 hekimimiz olması lazım geldiği
ne hükmedebiliriz. 

İstanbuldaki tek fakültenin bu ek
siği doldurm.:sına imkan yoktur. Zira 
yapılan hesablara göre önümüzdeki se
ne hekim kadromuzun mevcudu 3407, 
1939 da 3653, ve 1940 da 3820 olabile
cekdr. Bu artışı göz önünde tutarak 
1950 veya 1960 da kaç hekimimiz bulu· 
nacağını hesab edebilir ve neticenin 
bizi hiç bir suretle tatmin edemiyece
ğini anlamakta gecikmezsiniz. 

Halbuki, bir memleketin sıhhat iş
l eri kendilerine tevdi edilmiş olan he
kimlerin artış nisbeti, nüfusun artış 
nisL t i ile ahenkli olmak lazın1dır. 

calamıyor mu? 
- Türkiye'de 

nüfus ne nisbette 
artıyor? 

Bunu sıhhatli 

olarak tesbite he
nüz imkan bulu
namamıştır. An-

cak demoğrafya

nın umumi esas

larına ve Sıhhat 

bakanlığınca bazı 

yerlerde yapılan 

tetkiklere göre 
doğumla ölüm a

rasında doğum le

hine olan fark 

• ki nüfus bu fark 

sayesinde çoğal-

Bugün Türkiyede 5.500 
ki§iye bir hekim isabet 

etmektedir. Fakat biliyor 
musunuz ki dünyada 879 ki
ıiye bir hekimin düştüğü 
memleketler de vardır. Ve 
normal niabet 2.000 de 1 dir. 
Biz bu normal niabeti esaı 
tutacak oluraak bugün 17 
milyon nüluı için 8.500 he
kimimiz olma.ı lazı.m geldi
ğine hükmedebiliriz. lstan
buldaki tek lakültenin bu 
ekaiği doldurmaaına imkan 
yoktur. 

YAZAN: 

Türkiyede bu

gün 17.000.000 ki
şiye bir fakülte i

sabet etmektedir. 

Ankara fakültesi 

açıldıktan sonra 

8.787 .000 kişiye 

bir tıb fakül tesi i

sabet edecektir. 

Bu da gösteri

yor ki, üçüncü tıb 

fakültesinin açıl

ması belki on - on 
beş seneye de kal
mıyacaktır. 

Avrupada, va
sati h e s a b 1 a 
2.900.000 nüfusa 
bir tıb fakültesi 

mış olur - binde 20 
Nasuhi Baydar 

düştüğüne bakı

kılırsa dev adımlariyle ilerlemekte o
lan Türkiyede, mesela 1960 senesinde, 
sekiz tıb fakültemiz olacağını, uzak 
bir ihtimal olarak görmemeğe şimdi-

-22 olarak kabul edilmek lazımdır. Fakat 
biz bu nisbeti, sıhat mücadelelerinin de
vam ettiği yerlerd! bulunmuş olmak 
dolayısiyle, • :iksek far'!ederek, mese. 
la binde 15 gibi mütevazi bir rakama 
irca edelim ve bizim vaziyetimizde bu· 
lunan diğer memleketlerdeki tabii art· 
ma nisbetlerini ve bu nisbetlerin hangi 
şartlar içinde ne müddetle değişmediği· 
ni düşünelim: Varacağımız netice da
ha yarım asır kadar, Türkiye nüfusu· 
nun yılda binde on beş nisbetinde ar• 
tacağıdır. Demek ki, on sene sonra nü· 
fusumuz, en az, 20.000.000 ve mesela, 
1960 senesinde 25. 7 50.000 olacaktır. 

1947 de 10.000 hekim; 
1960 da 12.875 hekim. 

bizim için yakın hedef işte budru. 
- Yılda kaç hekim fakültelerimiz

den diploma almalıdır ki kendimizi bu 
gayelere varmış farzedelim? 

- Hekimlerin - onlar da fan:cli r
ler - her yılki azalma nisbetleri dikka· 
te alınarak yapılan hesablara göre ~ıb 
fakültelerimiz bize, 1941 den iti' c.ren 
her sene 544 hekim vermelidir. B•.ınu 
temin edersek hekim ihtiyacımızı kar
şılamış oluruz. 

- Bunu, iki fakülte ile temin ede
bilecek miyiz? 

- Hayır .. Zira liselerimi:.dn tıb fa. 
kültelerine her yıl 7-800 talebe verme
leri düşünülecek bir cihet olduktan 
başka İstanbul fakültesi misali bize 
göstermi~tir ki Ankara fakültesıııin ta· 
lebe yurdu, bir müddet için, senede 
300 den fazla genç kabul edemiyecek
tir. 

- Şu halde? 
- On - on beş sene sonra, bir i::;ii.n• 

cü tıb fakültesi daha açmak mecburi
yetinde kalacağız. 

B urada istidrad olarak kaydede .. 
lim: Bazı memleketlerde ne ka· 

dar nüfusa bir tıb fakül~ veya mekte· 
bi isabet ediyor? 

mnr 

!•!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! il 
İlkbahar at yarışlarının beşincisi bu ( Günün, hatta: mevsimin en enter~. 

hafta spor hareketi olmadığı için bu san koşularından biri muhakkak ki b'i 
gün saat 15,30 da yapılacaktır. koşu olacaktır. - J 

Birinci koşu (Satış koşuau) 1000 metre gibi çok kısa bir mesafe 
Bu koşu dört ve daha yukraı yaşta üzerinde ; ancak, Ceylan, Gülizar ve An. 

ve hiç koşu kazanmamış yerli, yarını drabodin koşmaktadır. Ancak bin met1 
kan arap ve halis kan arap at ve k.srak- relik koşularda nefesi az fakat çok ça.o 
lara mahsustur. İkramiyesi 90 lira, me- buk olan atlan ve çıkışta açbuk davra. 
safesi 1,600 metre olan bu koşuya 4 at nacak cokeyleri de nazarı itibara almak 
iştirak etmektedir. Bunlar B. Fevzi lazımdır. Atların beraber çıkmaları şar· 
nin Sevimi (K. 58), B. Hakkının ııldı- tile Andrabodinin şansı vardır. Ceylan 
rımı (k. 54). yüzba§ı B. İhsanın Ayşesi ve Gülizarın da rekabetleri çok muhte-
(k. 52) binbaşı B. Rızanın Türkmeni meldir. 
(k. 50) dir. Bu atlana şimdiye kadar 
yaptıkları ko§u ve idmanlarda içlerin
den en kuvvetli olarak Sevim sivrilmiş
tir. 

1 kinci koşu (Sakarya koşusu) 
Bu koşu üç yaşındaki yerli halis 

kan ingiliz erkek ve dişi taylara malı. 
sustur. İkramiyesi 600 lira, mesafesi 
2000 metre olan bu koşuya yine 4 at iş
tirak etmektedir. Atlara sene içinde ka
zandıkları ikramiyeler gözönüne alına
rak kilo verilmiştir. 

Bunlar B. Salih Temelin Taşpmarı 
(k. 60), B. Fahri Yamanın Meram (k. 
56) ve Baylam (k. 54,5), A. B. Atma.\. 
nın Dafyası (k. 54,5) tur. 

Beş buçuk kilo noksan taşıyan Da. 
fyasının 2000 metre olan bu koşuda Taş_ 
pmarJa rekabet etmesi muhtemeldir. 
Fakat bu tayların evvelki hafta yaptık
ları koşuda Taşpınarı çok kuvvetli bu
na mukabil Dafyayı hafif gördük. 

Üçüncü koşu (Hız koşusu) 
Bu koşu dört ve daha yukarı yaşta

ki yerli yarım kan İngiliz at ve kısrak. 
lara mahsustur. ikramiyesi 320 lira, me
safe 1000 metre olan bu koşuya 8 at iş
tirak etmektedir. 

den alışmalıyız. 

T ababetin bugünkü terakkisine 
uygun şartları haiz bir tıb fakül

tesi açılabilmek için nelere ihtiyaç var
dır? 

- Yirminci asrın başlangıcına ka
dar hekimlerde aranılan vasıflar, bun
ların sanatlarını icra ederken rastlaya
cakları vakalarda tedavi usullerini bıl· 
meleri, yani iyi birer praticien olm..ıla
rından ibaretti. Son yıllarda tedavi u
sulieri dah.ı müsbet ve rasyonel bir ha-

Dördüncü koşu ( Saklani kofUsu) 
Bu koşu dört ve daha yukarı yaştaki 

arab at ve kısraklara mahsustur. İkra· 
miyesi 400 lira, mesafesi 1800 metre o
lan bu koşuya da 8 at iştirak etmekte
dir. 

Bu koşuda atlara kazançları hesab 
edilerek kilo verilmiştir. Bu koşuya 
Ankaraya yeni gelen Benliboz, Diyar
bekirden gelen ve koşusunu hiç görme· 
diğimiz Feryad da girmektedir. Bu ko
şuda Benliboz ve Necibin şansı büyük· 
tür. Fakat Necib 65 kilo ile koşmakta· 
dır. Benliboz yoldan yeni gelmiştir. 

Fakat Feryadın çok kuvvetli olduğu 

söylenmektedir. 
Bütün bu vaziyetler bilhassa ikili 

bahiste büyük sürprizler doğurabilir. 

Be§inci kofU 
Uç ve daha yukarı yaşta ve sene İ• 

çinde hiç koşu kazanmamı§ halis kan 
ingiliz at ve kısraklara mahsustur. İk
ramiyesi 255 lira, mesafesi 1400 metre 
olan bu koşuya 6 at girmektedir 

Bu koşunun ve günün en sağlam 

favorisi Capaindir. Fleur d 'amoure'uo 

ve Modanın rekabeti tahmin edilebilir. 

le geldiği gibi bir çok hastalıkların ve 
hususiyle salgın hastalıkların, memle
ket nüfusunu tehdid eden hastalıkla
rın veya sıhhi tehlikelerin önlenmesi 
de imkan dahiline girmiş ve koruyucu 
hekimlik denilen büyük bir tıb şubesi 
meydana çıkmıştır. Bugün, fakülteyi 
bitirip diplomasını alan bir hekim için 
yalnız ferdlerin tedavisine münhasır 

kalan seriri bilgiler yetişmeyip, ayni 
zamanda, hastalıkların zuhurundan e
vel onları önliyecek, bu hastalıklar baş 
göstermiş ise yayılmasını menedecek, 
salgın hastalıkların amillerini orta
dan kaldıracak malumat ile de hekim
lerin mücehez olmaları lazımdır. 

- Yani ? .•.. 
- Yani, ilk önce, tıb fakültelerinin 

ders programları akademik bir zihni
yetin mahsulü değil, hadiseleri yakın
dan takib edebilen, sağlık hizmetleri
nin icablarmı daima göz önünde bulun• 
durabilen salahiyetli bir dairece t.;a· 
zim edilmelidir. 

- Demek ki? ..• 
- Diğer idarelere bağlı bulunan 

bazı meslek mektebleri gibi, Ankara 
tıb fakültesinin de sağlık ve sosyal 
yardım bakanlığına bağlı olmasının is
tenilmesi sebebi budur. 

*** 
Tababet tahsili bizde, bugün, al

tı sene sürmektedir. Çocuklarını bu ka .. 

dar uzun zaman tahsil hayatında bı

rakmak her babanın karı değildir. 
Tababet kitabtan, yani nazariye

den ziyade, görgüye, yani tatbikata da· 
yanmaktadır. 

Bu iki sebeb, tıb fakülteleri ya
nında yatılı talebe yurdları, hastahane
ler, fen müesseseleri bulunmasını icab 
etmektedir: 

Bunun içindir ki Ankarada yeni bir 
tıb fakültesi tesisi düşünülürken: 

- En az 1200 talebe için bir tale· 
be yurdu; 

- Bugün 400 yataklı olan Ankara 
Nümune hastahanesinin 1000 yataıtl;: 

olması için yeni pavyonlar, poliklinik 
binaları inşasına ve bunların techizine; 

- Morfoloji enstitüsü 
- Tıbbi ilimler enstitüsü kurulma .. 

masına lüzum gösterilmiştir. 

H ekimlik Türkiye'de gittikçe 

Şiıwli bir sual daha zihninizi kur-

- İsviçrede 630.000, Amerikada 
1.380.000, Hollandada 1.700.000, Porte
kizde 1.800.000, Belçikada 1.850.000, 
Macaristanda 2.100.000, Japonyada 
2.410.000, Almanyada 2.727.000, Yugos- Ankara Hrf zıssıhha Enstitüsii 

genişlemektedir ve daha da ge· 
nişliyecektir. Bugün liselerimizde o
kuyan çocuklarımıza, bu asil mesleği 
de hatırlatır ve Ankara tıb fakültesini 
şimdiden selamlarız. 



Memur alınacak 
Maliye Vekaletinden: 

• 
. • Samsun ve Mersin'de bu defa ihdas olunan kambiyo idareleri 
ıçın aşağıdaki mevzulardan imtihana tabi tutularak birer murakib 
alınacaktır. 

A) lktisad 
B) Maliye 
C) Hukuk bilgisi 
D) Ticaret ve usulü muhasebe 
İmtihan tahriri olacaktır. Lüzum görülürse şifahen ayrıca de

nemeler yapılcaktır. 
r· ~ }mtih

1
an: Ankara' da maliye vekaleti nakid işleri umum müdür

ugunde stanbul ve İzmir kambiyo müdürlüklerinde 1 ve 2 tem
muz 937 perşembe günü öğleden sonra saat iki buçukta yapılacak
tır. 

Kaz.ananlara iki yüz lira ücret verilecektir. 
lik İmtı~an~ girmek istiyenlerin mekteb şahadetnameleriyle asker
• 

1 
ve husnuhal vesikalarını ve sıhhat raporlarını ve bulundukları 

ış e:e dair bonservislerini 25 haziran 937 tarihine kadar Ankara'da 
malıye vekaleti nakid işleri umum müdürlüğüne tevdi etmiş olma-

n luzımdır • 
İmtihana kabul edileceklere tebliğat yapılacaktır. (1443) 

2-2485 

iktisat ' 1 el{aletinden 
150 - 200 lira aylrkla Kontrolör alınacaktır. 

1705 v: 3018 numaralı kanunlara müstenit nizamname ve ka
rarname hukumleri dahılinde ihracatı mürakabe teşkilatı için me
mur alınacaktır. 

Talihlerin haiz olmaları ldzım gelen vasıflar şunlardır: 

k
l - En az li e veya buderecedeki ticaret mektebi mezunu ol

ma , 

2 - Askerııgini yapmış bulunmak, 
3 - 35 yaşından yul.arı olmamak, 
?. - Memleketin her mıntakasında vazife görmesine sıhhatca 

manıı bulunm mak, 
Yüksek iktısad ve ticaret, yül.."fek ziraat ve.1 a mülkiye mek

t hı v:ya hukuk fakültesi mezunu olmak, yabancı dıllerden bir 
veya hır kaçım bil ek tercih scbeblerindendir. 

l 
Yukarıd Ki v ıf ve şartları haiz olan talihler müracaat istida

arına 

1 - Dogum tclrilılcriyle bulundukları işleri ve son vazifelerini 
ve haklarında kimlerden mnlumat almabileciğini de göstermek ıi
zere kısa hır tercümeıh l varakası 

ı 
ULUS 

Pazarlıkla sablık apartman 
Emlak ve Eytam Bankasından: 
Bankamıza aid, Ankarada Işıklar caddesnide kain Turhanbey 

apartımanı pazar!ık1a sa.tılacaktı!. İhalesi 9.6.937 çarşamba günU saat 
1.4 .de Ankaradakı İdareı merkezıye binasında toplanacak İdare mec
!ıs! huzurunda yapılacaktır. Pazarlığa İstanbulda iştirak etmek 
ıs!ıyenler mezkur tarihte nihayet saat on bire kadar İstanbul şubc
mız direktörlüğüne müracaat etmelidirler. 

. A~ARTIMAN: 187.50 metre murabbaı arsa Uzerine bina edil
mış bı~ bodrum: bir zemin, dört esas ve bir üst katı havi olmak üze. 
re .. ye~ı ka.~tan ıbaret .olup senede 8.000 sekiz bin lira irad teminine 
musaıd mukemmel hır akardır. 

BODRUM KATTA: Apartıman dairelerinin odun ve kömür 
~epolan ile n:ıo~ö.rl~ su ~hzeni: bekçi ve kapıcı odaları ve ayrıca 
ıkamete elverışlı ıki oda, bır korıdor ve bir heladan ibaret iki daire 
mevcuddur. 

ZEMİN ~AT~ A: .ı ve 2 numaralı daireler bulunmaktadır. Bu 
kısı~da her bır daıre üç oda, bir mutbak, bir hela ve banyodan iba
rettır. 

B}Rt~ct KAT: 3 ve 4, ikinci kat: 5 ve 6, üçüncu kat: 7 ve 8. 
?orduncu kat: ~ ve 10 numa.ralı d_?ireleri muhtevi olup her bir da
ırede beş oda, bır mutbak, bır hela, bir banyo ve bir koridor bulun· 
maktadır. 

ÜST KAT: Önünde umumi çamaşırlığı muhtevi ve ı 1 ve 12 
numaraJı dairelerden müteşekkildir. 

Bu kısımdaki daireler: Vç oda, bir mutbak, bir hela ve bir ban
yodan ibarettir. 

Apartımanın bütun daireleri su, elektrik, havagazı ve banyo te
sisatını haizdir. Asansor tesısatına müsaid bir menfezi mevcuddur. 

Pazarlıga girmek istiyenler·n. ih le günunden e vel do uzbın 
lira dipozito yatırmaları veya o günkü bor a kıymeti üzerinden 
bankamızca kabulü caiz dokuzLin !ıra de erınde es m ve t hvilat 
veya memleket d bilinde çalışan muteb r bir bank nın kefalet 
mektubunu vermeleri lfizımdır. 

Apartım nı go mck i tiyenlerin c a ve f zJa m IUm t 
edinmek ve satış şartnamesıni lmak ı tıyen erin de ihale ınune 
kadar Ankarada Genel dırektorJ k e 1 rv"sıne ve ıut 1 t n-
bulda şubemiz direkt rlu ııne mur c ti rı ıl n olunur. (1 ) 

l-2214 

Zongul • • 
yesın ee en: a 

Kapalr Zarf U uıııe E il tn1e İlanı : 
1 - Ek ıltme e konul n bır et t ı 

taşıma k myonu bir olu ta m otomob 1 d r. 
1 myonu, b"r ç· p 

2 - Bunla ın u u ı n mu m n bedelı tutarı 7200 lı dır. 
1 

• 2. - Tal ıl dere eleriyle ask~rliklerine aid vesikaların suret
erını, 3 - Husu ı ve umLI ı rtn m"lerı Ank r , İ t n ul, .lon

guldak be ediyelerin en ":l] nrr. 

Manisada yapılacak Atatürk anı 
j)~oje i müsabaka şartı~ ~ı 

Manisa vilayeti daimi encümen eisliğ~nden 
1 - M nisada bir ATATORK anıtı yapıl c ktrr 
2 - Bu anıt için 50.000 lira sarfolunacaktır. · 
3 - Anıt projesinin ihzarı musabakaya konulmuştur. Muddcti 

1 haziran 937 - 1 Teşrinisani 1937 ye kadardır . 
4 - Müsabakya iştirak edceklcı ın en az guzel s natlar ak de 

misini bitırmiş tlirk sanatkarı olmaları şarttır. ' .. 
5 - .Miısabakae.• iştirak edeceklerin hazırlıyacakları proJe ve 

maketlerı 1 teşrınıs ni 1937 p zartesi günu sa t on ah kadar 
İstanbul giızel sanatlar akademi i dırcktörlugüne teslim meled 
şarttır. ProJeler ak demiye kapalı zarfda rumuz usulü ile t !im e• 
dilecektir. 

6 - Maketler en az 1 50 buyuklugiınde olacaktır. 
7 - Anıt kaide inde kullanılacak taş nevinin tayıni he keltra. 

şın takdirine bırakılmıştır. 
8 - Musabakaya iştirak edecek ol nlar bidenin dikil ce i }C• 

re aid plan ve fotograflan İstanbul guzel sanatlar akademı ı direk
törlüğünde görulebılır ve diğer malOmat aiın bilrr. 

. 9 - Proje ve makatlar İst nbul guzel anatlar akademisinde 
müteşekkil \•e i imleri mahfuz olan Jüri azal rı tar.afından t tkık edi 
lere.k. en muvafık be enilecek ve JUrının buna dair verdı ı k r r 
dahılıye vekaletinde mute ekkil abideler kom gyonunun t dıkın· 
de~ sonra katiyet ke beylecektir. Bu suretle be enılcn ve t dık 
edılen e realı e c ılecektir. 

11
• • 10 - M ab k da birincılı i k. zanan e er için 1000 Iı a ı ınci .. 

ı ka nan eser ıçın 500 lira muk fat veni c:e)ctır. (1 O ) 

Aııkara 

ikti at 
le 

2 2 2 

• 
tıcaret • 'e # na rı . 

oda ı r·y s~tiııdeıı: 

• 
ı 

zım nıiidüı·Jiiğüud ıı: 
d b

3 - Nih yet 1937, de çekilmiş iki adet kartpostal büyüklüğün
e oy fotograflarını eklemelidirler 

Tal"b · . ~ ı ler arasından ıstenen vasıf ve "-"rtları en rok haiz olanlar 
vek'dlet "ht" ku r- :s k çe ı ısas rsuna devam etmek iızere seçilecek ve bunlara 

urs muddetince 100 lira aylık ikret verHecektir. 

4 - Eksıltme 14. 6. 937 P rtesi unu sı> t 15 de Zon ı 1 ak 
belediyesinde daimı encumen t rafınd n pah z rf u liyle a. 
pılacaktır. 

5 - Eks"ltmeye gir bilm k i in iste lı erın 5 O lır.ı mu'ıicl :kat 
teminat vermesi la ımdır. 

Mak m otom bılinin 937 sene ı ıhtıyacı için (3440) li a mu .. 
hammcn bedel il ( 00) teneke ben ın arttııma ve ek ıltmc sure· 
t yle satın al n c ktır. 

T r!ur~ l . te?1muz 1937 de başlayacak ve iki ay kadar sürecektir. / 
d ~ ı •.erın ıhtısa kursuna iştirak için hiç bir manilerinin ve serde· 

1 e~ ı.: her hant:,i bir mazcretlerinn bulunmaması şarttır. 
.ur.,a grmesi kabul olunanlardan vekaletçe tayin edilecekleri 

;:1ahallere . itirazsız gıtmegi önceden kabul eylediklerine dair teah
r:dna.~~ ıst. n cektır. İhtisas kursundan ehliyetname alanlar kad

dakı ucretı 200 lira olan kontrolör memurluklarına başlangıçta 
250 r ·· . ıra ucretle alınacaklar ve memleketin muhtelif ihraç merkez 
ve lımanlannda istihdam edileceklerdir. 

6 - İsteklilerin teklif me tuplarını 4 uncu maddede ya ılı 
saatten bir saat evveline k r b J diy ı ei 1i ine m kbuz 
bilinde vermesi muktezıdir. Po t d vul ua gelecek gecı eler 
kabul edilmez. (1375) ı . 23~9 

Ankara '
7 aJHiO-in 

23.6.937 ç r ba gu~u saat onda levazım mudürlu unde top] .. 
nacak kon ı yomla ıhalesı yapılacakt r. 

İsteklilcrın rtnam yi gormek ~e q, 7,5 muvakk t teminat pa-
r s nı yatırın k u ere mürac atl rı ılan olunur. (1481) 2-2517 

vilayeti lıalkevi 

başkaıılığıııdan: 
~7 haziran 1937 tarihine kadar kabul edilecek olan müracaatla· 

rın ıktisad vekaleti iıt ticaret umum müdürlüğüne yapılması lü-
~ ilan olunur. (1442) 2-2467 

İzmır .ts Jediyesinden: 

Hazine namına mu.,adereli olup Ank ra orman muduriy ı 
depolarında ve Yediemınlerde ı evcud b lunan 1098 adede mu fi 
14 metre mikab 643 desi tre mi ·"b m htelif ebadda çam kereı; 
tesinin beher metre mik hı 20-30 lirad n 29• 51 kilo karışık odun 
ile 2432 kilo çam odununun beher kilo u 50 şer paradan 4280 ki· 
lo meşe kömürü ile 180 kilo ç ıkômiır n n ..e 3595-, kilo karı 't 
kömürünün bebe rkilosu 3 kunı tan ve 2560 kilo çıranın beher ki. 
]osu 2 kuruştan 3 adet çam diı nınin b~11er adedi 2 liradan, 60 a· 
det çam boyunduru unun beher 2dedi 25 kuruş. n yirmı gün mud. 
detlc açık arttırmaya ç karrlm ır. Şartnan e ve rnıizayede kaime 
Jerini görmek iıtiyenlerın her giın An ra orman müduriyetine 
müracaatları: 

.ı - 19 haziran 937 cumartesi günü saat dokuzda A~rı hal .. 
kevı e~sıltme koını Y?~u ~d sında 4?22 lira 90 kuruş keşif bedelli 
~dlke~ı ıhata dıvarı bırıncı sıra kornıer tel örgu parmaklık ve sair 
ınşa tı. 

. ~ayrndırlık sahasında Şükrü Kaya bulvarının montörü meyda:;;y e bu m~ydanla Gazi bulvarı arasındaki kısmının parke ve kes-
ke .:aşla .doş~nmesi işi 15.6.937 salı günü saat 16 da kapalı zarflı 
\·s\~e ıle ı~ale edilecektir. Bedeli keşfi yirmi iki bin altı yüz 
1 .~ ırad.ır. İşın bedelinin yedi bin altı yüz iki lirası nakden ve 
mutebakı on beş bin Jirası Bayındırlık sahaeında arttırmaya çrka
rılacak arsalarla odenecektir. Keşif, şartname ve planı yüz on üç 
~ur~ş mukabilinde baş mühendislikten satılır. Taşradan istiyenler 

Alıcıların yıizde y dı buçuk tcmin~t akçalariyle 14.6.1937 gı.ini.ı 
saat 15 de Ankara orm n mudhrıyetınde miıteşe :kil kom·s ona 

eş~f §a~~ame ve plan ücretiyle birlikte posta ücreti peşinen gön. 
derılmelıdır. İştirak için bin altı yüz doksan beş lira 15 kuruşluk 
muvakkat teminat makbuzu veya banka teminat mektubu ile birlik
te 2490 sayılı kanunun tarifi dairesinde hazırlanmıf teklifler iha
le ~~nü olan 15.6.937 günü saat on beşe kadar encümen reisliğine 
verılır. (1421) 2-2438 

ll'I. M. V. Hava Müsteşarlığından : 
Eskişehir tayyare fabrikası için ücretle çalıştırılmak üzere bir 

doktora ihtiyaç vardır. İsteklilerin evrakları ile milli müdafaa hava 
müsteşarlığına müracaatları. ( 1394) 2-2412 

Ekmek eksiltmesi 
Afyon Cumlıuriyet 

Miiddei Umumiliğintlen: 
Afyon hapish. ne inin 1 Haziran . 1~37 tar.i~inden May.ıs .1938 

gayesine kadar bir senelik ekır.ek ıhtıyacı ıçın beher çıftı 960 
gram itibauyle günde 600 adet fabrikada ligiıtülmı s ikinci nevi 
safi Anadolu bugday unundan imal cdilmış ekmek kapalı zarf 
usuliy1e eksiltmeye konulmuştur. Tem·n tr muvak rnte 900 lıradır. 
İhalesi C. l\'I. u. Jiğinde müteşekkil komisyonu m hsu unda 15 
Haziran 937 tarihine musadif Salı giınu saat on beşte ya ılacak
tır. Şartnameyi g ·rmek ve mah1mat almak isteyenlerın komisyona 
müracaatları Wn olunur. (1365) 1 - 2331 

1,iı~e Orta Okul l(urma 
Ceıniyeti Başkanlığırıd: n 

müracaatları ilan olunur. (1361) 1-2316 

• • iz mır Bı~Jedij es nden: 
Basmahanede dokuz eyliıl meydan ıı n parke ve kesme t 1 :ı iy 

ve Basmahane istasyonu k rşrsındaki J olun da yalnız parke t..ı a· 
riyle yeniden tefrişi işi 15.6 937 1r u u at Hi da kapalı zarfla 
eksiltme ile ihale edilecektir. Heyeti umumiyeainin keşif bedeli 
yirmi iki bin iki yuz liradır. Ke ıf \ e r e ve projesi yuz on 
bir kuruş bedel muk bilinde b mu endislıktcn satılır. '1 aıır d n 
müracaat vukuunda sartname ve ke if ~e pro1c bedeli ile hırlı ıe 
posta ücreti peşinen go1derıl lıdır. 1 ırak ıçin bin altı v • lt 
mış beş liralık muvak, t te · t ma u u veya banka temınat 
mektubiyle birlıktc 2 r sa lı 1 an nu un t. rıti d ires nde lı ~u
lanmış teklifler ihale ,unu ol n 15 6 937 sair gunu saat 15 e ka· 
dar encümen reisligine verılir. (14 O) 2-~ 7 

1),., lcı IJt·m ıryoll u·ı 
:\liicliirlii<rii . ·aırn:ılm.ı (\orui 

iLAN 

. . 

15 hazir n 1937 den itib ren An r b nliyôsü yolcu t rif 
ıicretlerde mühim nısbetlerde te 1 t y pılmak suretiyle d 
ri1miştir. 1 - Tirede yeniden ya~tmlacak olan ve tahmini k~şif bedeli 

umum yekunu 42507 liradan ıbarct bulunan ort.a okul bına~ının te
mel, taş ve tuğla dıvarlnrr, betonamıe ve çatı ınşaatına aıd 24113 
lira1ık kısmı kapalı zarfla eksiltmeye konulm.uştur. . 

2 - İşbu birinci kısım inşaatın eksiltmesı 14 hazıra~ 937 pazar· 
tesi günü s at l5 de parti binasındaki cemıyet merkezınde yapıla
caktır. 

Abonuman karne biletleri de k Jd rıl k yerine, yolcu! r i-
çin daha elverişli ol n mun m t n il tlı 15 gunlük. aylık ve uç 
aylık seyahat kartı rı ihdas edil · tir. Evelce s tılm ş ol n nu
man karneleri şimdilık meri ol ca ır. 

Fazla tafsilat için Ankara b liy .. u J,ı elerine miır ca t edil-

3 - İsteklilerin 1808 !ıra 50 kuruşluk m~vakkat temin.at akçe 
veya bank mektuplarını şartnameye uygun bır şekılde. tanzım c?e· 
cckleri teklif mektuplarına Jeffederek bu r:ıektuplarr ıhale saatıne 
kadar im a mukabilinde ccmiJ timize vermış .olmaları ı:aı:ttır. 

4 - İsteklilerin bu bapt ı şartname ve ınş atın keşıfname ve 
plan dos} as nı görmek ve izahat almak için İsta_nbulda. Bahç~kapı 
Anadolu han (24) No. da Mimar Abıdin Mo t. ş ıle _!z~ır?e Lı?.13n 
işleri miı ıen isi Yusuf Kar, suya ve Tirede de ce?'lıyetımıze mura
caat etme e i ve istıyenlere ıo lira bedeli ı u abılınde bu dosyalar-
dan b·r n · • n ve ·lıcce i ıl o'unur. (1419) 1-2427 

melidir. (1449) 2-247 

Mü J DE amıs:ı---1!!. • 
Çam havası binbfr derdin devası, ruh sefası KIZIL 
CAHAMAM kaplıcaları açıktır. S yın ziyaretçilerini 
bekliyor. 2-20>12 

1 

2 - Ş rlname, plan ve keşif evrakları halkevi eksiltme komis .. 
yonunda gorülebilir. 

3 - Muvakkat teminat 369 lira 22 kuruştur. 
4 - İstekliler nafia mUdrluğünden almı, oldukları fenni chli-

.!.:t_!esikası goıterıneleri şarttır. (1473) 2-2516 

Harita genel 
satın alma 

direktörlüğü 

komisyonundan: 
1 - Muhammen bedeli (2625) lira harta kıta erlerinin bır sene .. 

lik sıgır eti ihtiyacı nçık eksiltmeye konmuftur. 
2 - Etin mikdarı 7000 ila 10.500 kılodur. 

3 - lstel liler şeraitı anlamak içın hergun ve eksiltmeye girecek· 
]erin de (195) lira 88 lmnış temınatı muvakkate makbuzlariyle 
22.6.937 s. lı günıi saat (10) da Cebecide harta genel dırektorlugil 
s tın alma komı yonuna gelmclerı (1461) 2-2507 

A!!:rı o ilha} lıi!ı.ndan: 

li. 

ı utrf rri d r ev-

tı d -

ANKARA İKİNCİ SULH HUKUK HAKİ 1Ci1ND N: 
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Diplomali radyo mütehassısunız H t • • ı · • d t • t 1 
tarafından amatörlere teknik bilgi ve er ur u ra yo amıra ı. 

Halil Naci Mıhcıoğlu 

Anaf artalar N o: 111 

Yüniş fabrikası 
Sold kumaşlarını sabşa başladı 

Beğendiğiniz kumaşın metresi 4 °95 kurut 

Bankalar caddesi Telefon: 3712 

Askeri Fabrikalar Umum Müdiirlüğü Saımalma 
Komisvonu llanlan 

----------------~ 
60000 METRE HARTUÇLUK HAM İPEK KUMAŞ 

Tahmin edilen bedeli 45.000 lira olan yukarıda mikdarı yazılı 
hartuçJuk ham ipek kumaş askeri fabrikalar umum müdürlüğü 
satın alma komisyonunca 24.6.937 perşembe günü saat ı6 da kapalı 
sarf ile ihale edilecektir. 

Şartname 2 lira 25 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Ta
lihlerin muvakkat teminat olan 337S lirayı havi teklif mektublarını 
mezkur günde saat 15 e kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin 
de 2490 sayılı kanunun 2. ve 3. üncü maddelerindeki vesaikle mez-
kur gün ve saatte komisyona müracaatları (ı38S) 2-246ı 

150 TON MAZOT 
Tahmin ediJen bedeli 9000 lira olan yukarda mikdarı yazılı ma

zot askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma komisyonunca 
21.6.ı937 pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan 675 lirayı havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 
14 de kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı 
kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte ko-
misyona müracaatları. (1390) 2-2411 

5 TON MUKAVVA 
Tahmin edilen bedeli 4250 lira olan yukarıda mikdarı ve cınsi 

yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
misyonunca 23.7.937 cuma günü saat 14 te açık eksiltme ile ihale 
ediJecektir. Şartname parasız olarak komisyondan veriJir. Talihlerin 
muvakkat teminat olan 318 lira 75 kuruş ve 2490 numaralı kanunun 
2, ve 3. üncü madedlerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komis-
yona müracaatları. (1451) 2-2503 

200 TON SAF KURŞUN 
Tahmin ediJen bedeli 60.000 Jira olan yukarıda mikdarı ve cin

si yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satm a]ma 
komisyonunca 28.6.937 pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf iJe i
hale edilecektir Şartname 3 lira mukabilinde komısyondan veri
lir. Talihlerin muvakkat teminat olan 42SO lirayı havi teklif mek
tubJarını mezkur günde saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. üncü maddelerinde
ki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatlaı:ı (1403) 

2-2501 
1000 KİLO KALAY V ARAKI 

Tahmin ediJen bedeli 2100 Jira olan yukarıda mikdarı ve cinsi 
yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
misyonunca 26.7.937 tarihinde pazartesi gunü saat 14 te açık eksilt
me ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan ve
rilir. Talihlerin muvakkat teminat olan 1S7 lira 50 kuruş ve 2490 
numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve 
Saatte komisyona müracaatları. (1452) 2-2504 

.561 TON ADİ KOK KÖMÜRÜ 

Tahmin edilen bedeli ı3.464 lira olan yukarda mikdarı ve cin
si y~zılı mahrukat askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma 
komısyonunca 23.6.937 çarşamba günü saat 15 te kapalı zarf ile i
h.ale ~dilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Ta
lıblerın muvakkat teminat olan 1009 lira 80 kuruşu havi teklif mek
tublarını mezkur günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve 
kendiJerinin de 2490 numarah kanunun 2. ve 3. maddelerindeki 
vesaikle mezkur gün. ve saatte komisyona müracaatları. (1453) 

2-2S05 

1 
Ankara Levazım Amirliği Sahnaılmı1 

Komisyonu ilanları ---------------- ----------------~ 
1 - Harbiye okulu 937 yarsubayları için aşağıda cinsleri, mik· 

tar~arı, t~hmin bede.Heri, fi~tJarı yazılı eşyaların hizalarında gös
terılen gunlerde eksıltmelerı Ankara harb okulunda müte,ekkil ko
misyonda yapılacaktır. 

2 - İsteklilerin prtname ve nümunelerini görmek üzere her
gün, eksiltmeye gireceklerin muayyen gün ve saatte teklif mektup 
ve teminat makbuzlarile ve vesikalarını zarfların ve eksiltmelerin 
açılma saatinden bir aaat eveline kadar komisyona vermeleri. 

EksiJtme Eksiltme tık teminatı Miktarı 
Günii Saati tarihi Eksiltme şekli Lira Adet Cinsi 

Pazartesi ı4 7.6.937 kapalı zarf 709 1050 Portatif karyola 
630 1050 l\fanevra 

" ,, 
,, 

ı4,4S 

ı5,30 

ı6,30 
ı1 

.. 
" ,, .. 

,, .. ,, .. 
(1302) 

İLAN 

867 ıo5o 
59ı ıo50 

749 1050 

sandığı 
Battaniye 
Kıhnç 
Sırma kemer 
ı-224ı 

Balıkesir kor merkez birliklerinin senelik ihtiyacı için 80000 
k~.10 .. sığır eti kapalı .zarf usulü ile ıo. Haziran 937. perı:.embe gü • 
~unu saat ı5 de eksıltmeye konmuştur. Muhammen bedeli 24000 
lıradır. Muvakkat teminatı 1800 liradır. İsteklilerin şartnamesini 
JÖrmek üzere her gün ve adı geçen günde de eksiltmeyi açma sa • 
atı olan saat ı5 den bir saat evveline kadar teklif mektuplarıyie 
Balıkesirde kolordu satın alma komisyonu başkanlığına müraca. 
atları. (ı324) ı-2271 

İLAN 

tdareıeri ~sta~bul .1evazı'!1 amirli~ine bağlı müessesat için alı
nacak olan yuz bın kılo yogurda talıb çıkmadığından ı ı haziran 
937 günü saat 15 ~e lst~bulda Tophanede satın alma komaiyonun· 
da pazarlıkla eksıltmesı yapılacaktır. Tahmin bedeli ıs bin liradır. 
lJk .te~inatı 1125 liradır. Şartnamesi komisyonda görülebiJir. İs· 
teklılerın kanuni veıikalariyle beraber beUi gün ve saatte komis· 
yona geJmeJeri. (ı460) 2-2506 

Enternasyonal -
Kömür Sergisinde 

Görmüş olduğunuz madeni krom yazılar mağazamızda 
satıhr. Telefon: 1847 

Yıldız Tecimevi: 
• 

Ulus Meydanı 6 
ı 2305 

Son derece müessir FLiT-mayii l<ullanını~ 

Almanca 
Konuşabilen ve bir inş:ıatta 

işçi yövmiye ve vergi hesabatım 
tutabilecek iyi referansı haiz 
bir gençe ihtiyaç vardır. Posta 
kutusu 92 ye müracaat. 

Kiralık Oda 
Ayle yanında, banyolu ve 

möble. Şerait ehven. Yenişehir, 
Tuna asfaltı bitişiginde Yiğit
koşun sokağı No. 15 

2-2462 

İşçi Çocuk Aranıyor 
Çiftlik mağazalarından mal 

alıp şehir dahiline tevzi edecek 
açık göz satıcı çocuklara ihtiyaç 
vardır. Talib olanlar Orman çift-
Jiğine müracaat etsin. 1.2347 

l{asiyer ve 
tezaahtar o 

Bayan Aranryor 
Satı' mağazalarımızda çalış

tırılmak üzere kasiyer ve tezgah
tar bayanlara ihtiyaç vardır. Ta
liplerin şartlarımızı öğrenmek ü. 
zere her gün Orman çiftliğinde 
direktörlüğe bizzat müracaat et-
meleri. 1-2281 

Kiralık Daire 
İki oda bir hol, banyo, mut

fak ve kolöriferi vardır. 4 ay 
veya bir sene için kiralıktır. 
Yeni şehir Kızılay yanında A
lemdar apartıman daire ı e mü-
racaat. 2-2494 

Kiralık Möbleli 
Bir Oda 

Yenişehir, İnkilab sokağı No. 
4. alt kat. 2-2495 

Sıhatini Düşünenlere 

Müjde 
Çoktanberi sayın halkça piya

saya çıkarılması istenilen maruf 
ve meşhur İZMlT ÇENE SUYU'
nu küçük şişeleri yapılan en as
ri ve fenni tesisatla hazırlanıp 
satışa çıkarılmıştır. 

Sıhhatini seven sayın halkın 
bundan böyle her taraftan küçük 
şişelerimizi ısrarla istemelidir. 
Fiatlarımız emsaline nisbeten u
cuzdur. Umum Deposu: Aydın 
Oteli altında Çene suyu deposu. 

Telefon: 2730 2-2429 

Daktilo Aranıyor 
Çabuk ve iyi yazan bir dak. 

tilo ahnacaktır. Ulus ilan me· 
murluğuna müracaat. ı-2282 

Sablık Otomobil 
Halen faaliyette olan ve ye

dek aksamı haiz tevroJe marka 
açık tenezzüh bir otomobiJ 350 
liraya satılıktır. 

Adres: Anafartalar caddesi 
mühendis han. 2 numarada Bay 
l\fustafaya müarcaat. 

2-2475 

İmtiyaz sahibi ve Başmu· 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Başmuharrir Muavini Na· 
S\lhi BAYDAR 

Umum! neşriyatı idare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENiK. 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

mavilerle müz'lç plreıerln / 
hakkından gelinemez • 

FLiT, bOtOn haşarat öldürücü mayilerin fevkindedir. 
90 muhtelif millet, onu tercihen kullanmaktadır... Bu 
sabit olmuştyr. Fnt'in formülü hiçbir vakit taklit edil
memiştir. FLiT, kendisinden beklenen iki şartı mükem· 
melen ifa eder. insana zarar vermez, fakat haşaratı 
kat'iyyen öldOrQr. Şüpheli mayiler! reddediniz. Hakiki 
ve yegane Fnt aldığınıza emin olmak için: siyah ku: 
şaklı ve asker resimli sarı tenekeye dikka~ ediniz. 

Yarıklara ve köşelere bıraz FLİT TOZU 
serpiniz. Ha1arat derhal telef olur. 

Satılık 
Mecidiye mevkiinde elyevm 

Ziraat cnsti.üsünün işgalinde 
bulunan bağ, bahçe hanesile 
satıhktır. Kınacı hanında 6 nu
maraya müracaat. 2-2S23 

Satılık Hane 
Yenişehirde İnkı1ib sokağın

da beş odalı 13 No. hane satılık· 
tır. lstiyenler içindekilere mü
racaat ed .bilirler. 

Telefon: No. 3231 
2-2417 

ZAYi 
7.4.936 tarih ve 8 5 sayı ile 

Sıhat vekaletinden aldıgım "Ox
hydrol,, mustahzaratına aid ruh
satnameyi kaybettim. Ytnisini a
lacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

Münür Şahin 

25 .. , • ., ...... .,. ••• •... , ,.,, , ..... ;-. 
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2-2521 

2-2522 

Mobilyalı Apartıman 
(TEMMUZ, AGUSTOS, 

EYLÜL) iÇiN 
Atatürk bulvarı üzerinde 

4 oda, telefon, confort 
3648 telefon ediniz 

NAS1Q1lAC1 
KANZUK ·: 

En eski nasırları bile pek kısa 
bir zamanda tamamen ve kökün· 
den çıkarır. 

U mumt deposu: İngiliz Kar.
zuk eczanesi, her eczaneıte bulu· 
nur, ciddi ve müessir 1>it nasır 
ilacıdır. 

-
Milli Müdafaa Vekaleti SatmaJma 

Komisyonu llinlan 
•-------------- İLAN --------------~ 

ı - Her bir metresine biçilen ederi 1.2508 kurut olan ıoo.000 
metre siyah renkte sitil ipi müteahhid nam ve hesabına olmak üzere 
pazarlıkla ahnacaktır 

2 - Şartnameini parasız almak ve örneklerini görmek iste-
yenlerin her gün komisyona gelmeleri. 

3 - İlk teminat mikdarı 93 lira 78 kuruştur. 
4 - İhalesi ı4. 6. 937 Pazartesi günü saat ıs dedir. 
S - Pazarlığa gireceklerin 2490 sayılı kanun. 2 ve 3 ncü mad.. 

delerinde yazılı vesikaları ilk teminatlarını ihale saatinde M. M. 
V. Satın alma komisyonuna getirmeleri (1370) 1 • 2333 

İLAN 
300 lira ücretli bir mühendis, 200 lira ücretli üç mimar, ı40 lira 

ücretli üç inşaat fen memuru ve 90 lira ücretli iki daktilo ve teksir 
memuru alınacaktır. l\fimarların biri İstanbul ve diğerleri Ankara
da çahştırılacaktır. Talib olanların her gün M. l\f. V. inpat tU• 
besi müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. (1436) 2-2460 

İLAN 
M. M. vekaletince bu sene muhtelif yerlerde yaptırılacak büyük 

askeri binalarla hastahanelerin kalörifer, mutbah, çamaşırhane, e
tü, temiz ve pis su, elektrik, banyo gibi sıhhi tesisatın plan ve pro
jeleri yaptırılacaktır. 

En muvafık olan ve beğenilen proje ve planlara M. M. V: lc-
tince SOO lira verilecektir. 

Yapılacak işlerin bina plan ve projeleri M. M. V. inoaat tube
sindedir. İhtısası olanlarla istekli firmaların Ankarada M. M. V,. 
inşaat şubesinden izahat almak üzere mütehassıs mühendialeriylt 
mezkur Ş. Md. ne müracaat etmeleri. (1435) 2-24S9 

..---REÇETELERiNiZi--• 
( Sakarya Eczane ) sinden yaptırınız. Her iatecll

ğiniz yerli ve Avrupa iliçları bulunur. Resmi, hususi mücao
aata azami kolaylık gösterilir. Ulua, Halk aincmaaı sırasında 
Telefon: 2018 

TÜRK HAVA KURUMU 

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

Büyük ikramiye 
4 O • O O O Liradır 

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

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

Ankara Belediye Reisliği llanlan :=! 
·---------------- 1 LAN 

ı - Halde 8 ve S4 numaralı liradır. 
çayhane bir sene müddetle kira- 4 - Şartnamesini görmek i .. 
ya verilmek üzere açık artırma· tiyenler her gün heaap itleri Di
ya konulmu,tur. rektörlüğüne ve isteklilerin 18-6-

2 - Muhammen ı senelik ki- 937 cuma günü saat on buçukta 
ra bedeli (600) liradır. Belediye encümenine müracaat• 

3 - Muvakkat teminatı (45) ları. (1422) 2-2430 
iLAN 

ı - Otobüs idaresi için 50, belediye vesaiti için on sekia toıı 
benzin pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 22.372 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı ı677 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün yazı itleri ka

lemine ve isteklilerin de 7 haziran 937 pazartesi günü saat on birde 
belediye encümenine müracaatları. (1450) 2-2474 

YENi SIN EM A l .. A R HALK 
BUGON BU GECE 

Unutma beni ve Ave Jfaria filmlerinin 
yüksek yaratıcısı 

BENJAMİNO GIGLİ'nin 

Büyük bir muvaffakıyetle temsil ettiği 
son filmi 

SAADETiM SENSiN 
İlaveten S. M. Emir Abdullah'ın 

Ankarayı ziyareti intibaatı ve ayrıca 
CANLI RESİMLER 

BUGON ı Matinesinden itibaren 
Sonsuz bir dehşet ve heyecan kaynacı , 

ŞEYTAN ADASI 

11 HALK MATİNESİNDE 
Tabii bir dekor çerçevesi içinde ecre• 

yan eden ve mevzuunu hakiki hayattan 
alan nefis bir eser • 

GONEŞ KIRALI 
tıaveten: Renkli Miki l\favs ve S. M. 
Emir Abdullahın Ankarayı ziyareti. 


