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Be14ôetke 

Yeşil Ankara 
Falih Rıfkı ATAY 

Hele hu bahar Ankaraya gt>
!e.n. tanıdıklarımızdan hep bunu 
ışıtıyoruz: - Yeşil Ankara! 

h
. Bu, bizim, on küsur yıl evel 
ır ·· h ' w gun, u sütunun başına koydu-

.gumuz makale başlığı idi. Etraf 
0 :kadar boş, yollar o kadar bozuk 
ve tozuk, her şey o kadar rahatsız 
ve kuru idi ki birçok dostlarımı-
2m bana acı acı baktıklarını ha
tırlıyorum. 

Antakyada karışıkllk 
Asker kuvvetine müracaat 

edildi, bir çok türk 
memurlar hakaret gördü 
Londra, 6 (A.A.) - A·ntakya' dan Royter ajansına bildirild iğine 

ı~re, türkler ile arabla.r arasında karıtıkhklar olduğundan mahalli hü
kumet aıker kuvvetlerıne mürac:-,,at etmek mecburiyetinde kalmııtır. 

TÜRK MEMURLAR HAKARET GÖRÜYOR Bizler de ne toprak ne de or
kan alimleri idik. Fak~t eğer An-
:ıra devlet merkezi olacaksa, y~

şıl olacaktı. En ümidsiz çorağı bi
le yeşertecek bir nebat bulunabi
lir: siz insanın iradesine ve imkan
Jarrna bakınız ! 

E~~"~.~ul yalını~ Atatürk~ü ı~lamlıyan tayyareferJen göriiniifü 
(Atatürk un lıtanbul u ıereflendirmeıuıe aid d.iier reıimler albacı aayfamacladn) 

An~ya,.6 (A.A.) - Havaı Ajanaı bildiriyor: Hatay anlatmaaı
n~n akdı uzerıne hasıl olan heyecan Sancak dahilinde devam etmekte. 
d~r. Çıkan karıııkhklarda biri ağır olmak üzere dört kiti yaralanm lıT 
Bırçok türk memur hakaret görmüş ve döğülmüttür. '* · 

- Fakat bu akasyalardan, bir 
~:v~~ ormandan ne çıkar? Etlik 
~:~un_d~ki dağlara, hele, Ankara 
I esının yanındaki Asya parça-
arına bakınız. Onlan orman ola

J'ak göreceğiz! 
.. ~imdi bunu biz, ilk ankaralılar 

;o!lıyoı:uz: "-işte bunda mübcı-
5ega edıyorsunuz!,, Ancak hcn\;z 
~;rya ve Dumlupınar'ın taze az

~1 1 e .uy~m~ olanların on küsur yıl 
oncekı m kbmliklerini d" ·· ·· . r V . uşunuyo 
um.. azı yet hiç şüphesiz daha güc, 

tekmk daha zayıf t "be . h. ~ y kt . , ecru ıse ıç l u. Bız yaylayı bayındır ve ye-

kşı yapacağız. Atatürk devri An-
araya Id· ~· 

w • ge ıgı zaman, yayla top-
ragı .. hıç bir enstitü, laboratuvar, 
tecrube ve tetkik y·· ·· ·· · ı· . . uzu gormemış-h. Şımdı onun bütün huylarını ve 
k uysuzluklarını biliyoruz. Nazı ne 

adar çok olsa da anamızdır. Bu 
yaylanın çıplaklığına boııluguw na 
ıarı b · · ' :r ' ~ızıne, kerpiç köyleripe ve 
ı~ızlıgı?a uzun müddet tahammül 
e emeyız. Ankaranın, yetil ve ba
~~~~ır Ankaranın bize verdiği ha
h 1 

1
1 ~aadet, bütün yaylanın istik-

a ruyası olmaktır. 

Denizciler-imiz 
EJen meçhul 

askerine çelenk 
koydular 

Ati na, 6 ( A.A.) - Atina ajansı bil. 
diriyor: 

Büyük bir halk kütlesi, meçhul as
kerin mezarına bir çelenk koymuş olan 
türk denizcileriyle efradrnr hararetle al 
kışlamıştır. 

Gazeteler yunan deniz müsteşarı 

Papa Vassiliu tarafından tiırk misafir. 
Jer şerefine çekilmiş olan ziyafette türk 
yunan dostluğu hakkında teati edilmif 
olan sözlerden bahsetmektedir. 

Papa Vassiliu, demiştir ki : 
"- Donanmalaruruzrn inkişafrna, 

tensikine aralıksız surette çalışırken sar
fetınekte olduğumuz müşterek çalışma.. 

Jarda hep sizleri düşünüyoruz. Sizlerle 
samimi ve devamlı işbirliğimiz bükü.. 
metlerimiz tarafından balkan antantı 
m ü t t e f i k 1 e r i m i z l e .arkı bir 
tesanüd dairesinde hareket etmek sure
tiyle girişmiş olduğumuz sulhçu işleri 
kuvvetlendirmekten başka bir netice 

veremez.,, 
Türkiye elçisi Ruşen Eşref Ünay

drn, ezcümle şöyle demiştir: 

Spor kurumu başkanı 
General Ali Hikmet 
Ayerdem istifa etti 

v So~ un;ıu!11i kongreden beri, Türk Spor Kurumu Genel Baıkan
hgı vazıfesını y~p.makta olan general Ali Hikmet Ayerdem, rahatsız
lığından dolayı ıstıfa etmiıtir. Türk sporuna yıllardanberi değerli hiz
metler yapmıf olan sayın generalin iıtifanamesine cevab olarak C. H. 
P. Genel Sekreteri Bay Şükrü Kaya kendisine aıağıdaki mektubu gön-
dermittir: 

General Ali Hikmet AyerJem 
ıpor kongreainden çıkarken 

GENERAL ALl HiKMET A YERDEM 
GAZIANTEB SAYLA VJ 

Sıhi durumunu~an dolayı Türk 
•por Kurıunu Genel Baıkanlıi• IJa~
leniu Je1Jam edemi;yeceğini:H dair 
olan mektubunu~u tee .. üale okudum. 

Kurumda bulunduğunu~ kısa bir 
uman ~lında türk apor gençliği 
muhitinde uıiladığını~ aempatiyi bu
rada tebarü~ ettirmeii ödev ıaydım. 
Türle aporunu kıymetli idareniden 
u~kta tutacak olan bu mecburi tale
bini~ teeuür ile kabul ederken ku
ruma karı• olan bağlılığınıdan iati
laJede de1Jam edeceğimİR umar 
ıi~ere acil ıailıklar dilerim. 

Dahiliye Vekili 

. .. K~i?ren yolundaki ziraat ens
tıtulerının büyük bir manası var
dır. Bu enstitüler, Anadolu yayla
kında, hiç bir çağın dütünmediği 
ada~ l~m bir medeniyet yarat

mak ıstıyen Kemalizm iradesinin 
katiyetiııi temsil etmektedirler. 
Bahar zamanları Ankara terasa• 
l~ı.nda tesadüf ettiğimiz hayretler 
h~zı gururlandırmıyor: bir mede
~ıye~ kurmak atkı ilim ve ibtısaı 
ıle bırleıecek olursa Anadolunun 
ö~ür ucuna kadar, 

1

bir gün, ııaııl 
hır ?1anzaraya kavutacağımızı biı
rttırerek, hızımızı arttırıyor ve 

"- Genç denizcilerimizin meslek
lerinin başlangıcındaki bu temasları, on
ların ruhlarında hususi bir yer tutacak· 
tır. Buna eminim. Biribirlerini karşrlıkh 
tanımak suretiyle müttefik balkan mem
leketleri arasında yeni bir devre açmıf 
olan bu mukaddes işbirliği mirasını te. 
seJlüm edeceklerdir. Bu suretle daha 
genç yaşlarında iken bu nizamın muha
fazaaınrn ayni zamanda umumi sulh sa.. 
basında temayüz etmek demek olacağı.. 
na kani olacaklardır.,, 

C. H. P. Genel Sekreteri 
ŞÜKRÜ KAYA 

Generai Ayerdem'in vedaı 
General Ayerdem, Spor Kurumuna 

ve sporculara ıu satırlarla veda etmek· 

tedir: 
Son kongrede Türkiye Spor Kurumu 

DoktorAras 
Bükreşte 

Bükref, 6 (A.A.) - Hariciye baka- Batkanlrğrna seçildiğim zaman çok sev-

ararımızı kuvvetlendiriyor. 
Aynı hız ve kararla ilerlerken, 

~nı mukavemetlerle döğüfeceğiz: 

nı Antonesko, Rüştü Aru şerefine drı diğim spora ve merrileket gençliğine hiz-
bakanlrğmda hususi bir öğle ziyafeti met edebilmek fırsatına kavuıtuğuıd için 
vennif ve bu ziyafette endüstri bakanı .kalbi ve samimi bir sürur ve iftihar duy-
Valer Pop, Bükreşteki Türkiye, yunan muı ve bu his ve azim ile işe başlamış -
ve yugoalav orta elçileri, dıf itleri müa- tım. Ar. bir müddetten sonra kalbimden 
teıan Radulesko, endüstri bakanlığı ge- ve kara ciğerimden rahatsızlık hissetme-
ne) sekreterleri, türk elçiliği ve drJ ba- ğe başlryarak hemen bir senedenberi de 

Dünkü at 
varoş Barı 

~ların batında ihtısasa iıya.ıı 
tel~r. Kemalizmin baym<lır Türki
yeaı, en batta, muaznm bir ilim, 
leknik ve zevk eseri olacaktır. 
.Yan~ en genit mikyaata bir fikir 
terbıyeıinin eseri! 

Ankaranın bahar 
yaylanın henüz hiç 

tevlderinde 
ye,ermiyea 

kerpiç harabelerini ve ıuız tarla
larını düıünelim: etraf amızdaki 
köyler harabe ve san, karJmHzda
ki dağlar bot ve kısır duruyor. 
Yapılanlara hayran kalmak zev· 
kini bafkalarına bırakarak, yapa· 
caklarımıza bakalım: bu, bize 
Atatürk'ün ve ismet İnönünün 
bat övütüdür. 

kanlığı ileri gelenleri hazır bu1unmuf - tedavi altında ve filen çalışamamak mc:c-
tur. I buriyetinde kaldım. 

Antoneıko, akfamleyin de Rilştil 1 Bu son günlerde hamdolsurı biraz iyile-
Aras ıercfine Kolonad lokantasında bir ıerek yeniden iJe baılanvJ isem de arhi 
ziyafet vermiş ve burada da Türkiye el- vaziyetim halen dahi beni fili bir.mette bu 
çiliii ve dıf bakanlığı ileri gelenleri bu· lunmaktan ve çalıımaktan meneylemek-
lunznuıtur. (Sıonu S inci sıyladı) 

Diinkü at yarışları çok gUzel ve h.,. 
yecanlı olmuştur. Yukarda dün at ya· 
rıtlarmda zarif elbiseleriyle nazırı dik
kati celbeden Bayanları görüyor
ıunur. Yarı,ıara aid tafsilat bcthıci 

.ayfamrzdadrr. 
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Polit:ika Bahisleri 

Bir milyona yakın can barındıran bayındır 
ve medeni bir sehir. Binalarından mağa-... 
zalarmdan, gidiş gelişinden Mısır gibi zen-
gin bir memleketin kapısı olduğu belli 

isken deriye 
D oğu Akdeniz'in en büyük ve en modern limanı. Bizim küçük 

Dacia vardığı zaman, turist dolu bir Atlantik gemisi kalkmış, 
bir ikincisi de bizim yana.şbğmıız rıhtıma yaslanmış dmuyordu. 

Limana giriş, polis, sıhhiye ve gümrük muameleleri turistin ve 
misafirin keyfini kaçınnıyacak şekilde tanzim edilmi§ti. Gallabiyeli 
hamallar, gürültü ebniyorlar, ırzatasallüt eder gibi eşyaya ve yolcu-

ya hücum etmiyorlardı. Y a z a n: 
Bir müddet, ayrı bir şehrin i- 1 1 

çinde dolaşır gibi liman mmtaka· B h B /g 
sında dolaştıktan ve işlerimizi bi- ur an e e 
tirdikten soora, lskenderiye'nin -
kendisine girmiştik. 

Bir milyona yakın can barmdrran 
bayındır ve medeni bir şehir. Binala
rından, mağazalarından, gidiş gelişin

den, Mısır gibi zengin bir memleketin 
kapısı olduğu belli. 

İlk gidip dinlendiğimiz yer, büyük 
ve temiz bir otel oldu. Bu otellerden, 
bir kaç tane mevcud olduğunu öi,:rren
dik. Servis yapanlar, beyaz gallabiye
li ve kırmızı yahud yeşil kuşaklı 

Nübyalılar idi. Dressaj mükemmel ol
malı hükmüne vardık, çünkü şaşırma
dan, gürültü etmeden, kimseyi rahat
sı~ etmeden kahvelerimizi getiriyorlar 
ve bize telefon kabinasmı ve işimizin 
nevine göre müracaat yerini gösteri
yorlardı. İngilizce ve fransızca anlı
yorlar ve, dört ba~ mamur olmamak
la beraber, tatmin edici cevablar veri
yorlardı. 

• 
İskenderiye'de, hayat, bütün bü
yük ticaret limanlarında olduğu 

gibi, hareketli ve eğlencelidir. Birkaç 
milyon liraya çıkmış olan ve sahili ki
lometrelerce çevreleyen asfalt bir cad
deye korniş (kordon) diyorlar. He
men her çaptaki tüccarının altrna bir 
otomobil çeken bir memle1r:ette, kor
niş gibi bir cadde, tabiatiyle, bütün ge
zinti ve eğlenceleri nefsinde ccmet
mektedir. Kahveler, gazinolar, oteller, 
yalılar, plajlar, 1skenderiye'de Korniş'
in üzerinde birikmiştir. Ve bunlar, bol 
para ile ve avrupai bir zevkle meyda
na getirilmiş müesseselerdir. 

• 
Korniş'i dolaşırken, İzmir'in es
ki kordonboyunu hatırlarsınız. 

Kordonboyu eski ihtişamını kaybet
miştir. Korniş, İzmir'in o bir vakit ki 
servetler ve sefahatler semtini gölge
de bırakacak kadar ayakta ve canlı
dır. Fakat, kulağmızr eğiniz de size 
bir şey söyliyeyim: 

- Kordon söndüğündenberi Men
deres boyunda oturan türk köylüsünün 
gözleri parlamağa başlamıştır. Ne kor
don ve kornişlerin ihtişamı ne de is
tismarın emme-basma tulum.bası! 

İskenderiye, büyük ve güzel bir li
mandır. Hareketli ve eğlencelidir. 

Şanghay gibi, Bombay gibi. Biı de 
başka türlü limanlar vardır: Anvers, 
Hamburg, Marsilya. İskenderiye, bu 
neviden bir liman değildir. 

• 
Mısır şirketinin tayyaresiyle İs

kenderiye'yi arkalarda bırakır

ken, Afrika karasına Afrika havasın

dan girmiŞı bulunuyorduk. Çölün boz 
derisi üzerine kudretin eli sanki Mısı

rı bir dövme gibi işlemişti. Afrikayı 

havadan aşanları kıskandım. Havadaki 

bakışımız yanında yer yüzündeki ba-

kışımız, bir kurbağanın ki kadar çelim-

siz ve ufuksuzdur. Kartal bakışmm ne 
olduğunu bildiği içindir ki, insan, bu 
kuşun pazılı ve sert gövdesini, impara
torluklarının armalarına takmış, fatih
lerinin bayraklarına oturtmuştur. 

Hatta bir kıta hakkında havadan 
optik bir müşahede edinmek kabildir. 
Karaya indiniz mi, iki ağacın ötesi, on 
tane insan adımının bile saklryabildiği 
bir sırrdır. 

Burhan BELGE 

ULUS 

Umumi heyet 
toplantdan 

Büyük Millet Meclisi Büdçe, Di
vanı Muhasebat ve İktisat encümenle.. 
riyle Başvekalet murahhaslarından te.. 
şekkül eden umwn1 heyet 8 haziran 1937 
salı (yarın) saat 10 da toplanacaktır, 

Ruzname şudur: 
1 -2819 sayxlı kanun mucibince 

elektrik işleri etüd idaresi 1936 yılı bi
lançosunun tasdiki ve yıllık raporların 
tasvibi. 

2 - Murakib ücretlerinin tayini. 
3 - 2804 sayılı kanun mucibince Ma.. 

den tetkik ve arama enstitüsü 1936 yılı 
biI.ançosunun tasdiki ve yıllık raporla.. 
rm tasvibi. 

4 - M urakib ücretlerinin tayini. 

Büyük Millet Mecfü.i Büdçe, Di. 
vanı Muhasebat ve İktisat encümenle
rinden te~ekkü1 eden umumi heyet ruz
namesi şudur: 

1 - Trabzon liınanı yükleme ve bo. 
şaltma Türk anonim şirketinin efrad 
ve Sümer Bank elinde bulunan hisse 
senedl-crinin 3023 sayılı kanunun 16 rn
cı maddesine dayanarak İstanbul liman 
işletmesince satın alınması hususunun 
karara bağlanması. 

2 - İstanbul liman işletmesi 1937 
yılı büdçesinde değişiklik yapılması, 

3 - Mersin liman şirketinin Adana 
ve Tarsus belediyelerince satın almamı
yan hisselerinin 3023 ı>ayılı kanunun 16 

mcı maddesine dayanarak İzmir liman 
işletmesince satın alınması hususunun 
karara bağlanması, 

Büyük Millet Meclisi Büdçe ve İk
tisat encümenleriyle Başvekalet murah
haslarından müteşekkil umumi heyet 
ruznamesi şudur: 

1 - 2262 sayılı kanun mucibince 
Sümer Bankın 1936 yılı Hlinço kar ve 
zarar hesablannın tasdiki. 

2 - Umumi heyetçe bir murakibin 
seçilmesi. 

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

Dün hava açık geçti 
Dün Ankarada hava açlk geçmiş

tir. Günün en yiiksek ısısı 23 derece· 

dir. Yurdun Karadeniz kıyılariyle Do

ğu Anadolu mmtaıkası bulutlu, diğer 

mmtakalar açık geçmiştir. Yirmi dört 
saat içindeki yağışların kare metreye 
bıraktıkları su miktarı Karsta 6, Bay-

burtta 5, Erzurum, Sivas, Gümüşhane 

ve Ulukışlada 1 kilogramdır. En düşük 
ısı Erzurum ve Van'da 6, en yüksek ısı 
da Adanada 35 derecedir. 

7 - 6 - 1937 ::::::ı 

ihtiyat memurlar ve 
subaylar hangi suçlarda 
haklarını kaybedecekler 
Jandarma kadrosu genişliyor 

ihtiyat zabitleri ve ihtiyat askeri memurları kanununun 23 üncü 
maddesinin değiştirilmesine ve 29 uncu maddesine bir fıkra eklenmesi• 
ne dair olan kanun projesi Kamutayın ruznamesine almml§tır. 

Hükümet bu ınaddelerin değiş- cayacak olan jandarma subayları arsın .. 
tirilmesini lüzumlu kılan sebebleri da sicil durumları müsaid bulunanlaoe 
şöylece izah etmektedir: rm mütekaiden kazalarda kullanılma.. 

" ı _ 1076 sayılı kanunun ihtiyat su. larr suretiyle bir kısım boşluğun ka .. 
baylık ve memurluktarı çıkarılmayı mu.. patılması düşünülmüştür. Ancak 1076 
cib sebebleri sayan 23 üncü maddesinin sayılı kanunun 29 uncu maddesinin son 
"H" fıkrası ordudan ihracı müstelzim fıkrası mütekaiden kullanılacak subay-
efali irtikab edenleri tamamiyle şümu- larm komuta mevkiinden hariç yerlerdi 
lüne almadığı, yalnız askeri mahkeme- kullanılabileceklerini tasrih etmekteoe 
lerce 1632 sayılı askeri ceza kanununun dir. Kaza jandarma komutanlıklarının 
32 inci maddesi mucibince hükmolun- emir ve komuta yeri olduğu şüphesiz 
muş ihrac cezalarının ou fıkranın içine 
girdiği, bunun haricinde her hangi bir 
mahkeme tarafından hükmolunmuş ve 
mahiyeti itibariyle ihrac cezasının da 
tatbikini istilzam eylemiş ceza mahku. 
miyetlerinde ve hüküm ilanında ihraç 
cezası ayrıca zikredilmiş ise bu feri 
cezanın fıkranın dışında kaldığı ve ka
nuni tesir ve neticeleri kaydından kur. 
tulduğu zannını vermekte olduğu anla. 
şılmakta ve bununla beraber kaza ve i
dare mercilerince tatbikatında tereddüt
lere düşülmekte olduğu görülmüştür. 

Bunların önüne geçilmek için kanunun 
tadili. 

2 - 936 yıh sonuna kadar muhtelif 
scbeblerle jandarma subaysız kalan 36 
kazadan ancak 29 una vilayetçe subay 
verilebilmiş ve geri kalan 7 kaza ile 937 
yılı içinde gene muhtelif sebeblerle su.. 
baysız kalacak olan kaza sayısı 60 şa 
çıkacaktır. Bunlardan yalnız yirmi yedi 
sine bu yıl ağustosta jandarma mes. 
lek mektebini bitirecek asteğmen veri. 
lerek mütebaki 33 kaz:ının jandarma 
subaysız kalacağı ve bu yekunun he
men k.amilen 937 temmuzunda yaş had
dine uğrayacak yüzbaşılardan açılaca. 
ğı tesbit edilmiştir. Bu yüz başı boşlu
ğu 939 yılı sonuna kadar devam ede
cektir. 

Memleketin sükun ve asayişi bakı. 
mmdan oldukça mühim olan bu bcışlu. 

ğun 1706 jandarma kanunu mucibince 
ordudan subay verilmek suretiyle karni-

len kapatılmasına imkan bulunamıyaca. 
ğı cihetle hiç olmazse yaş haddine uğ-

bulunmasından buralarda emekli subay .. 
!arın kullanılabilmesi için mezkur 29 
uncu maddenin sonuna bağlı şekilde bir 
fıkranın ilavesine lüzum görülmüştür.'' 

Hangi suçlar hakhı kaybettirecekJ 
Yeni 23 üncü maddeye göre, ihtiyat 

subay ve memurluğundan çıkarılmayı 

ve yaslarına göre haklarında askerlik! 
mükellefiyeti kanununun tatbikini ge .. 
rektircn sebebler şunlardır: 

a) Ordil haricinde bulundukları 

müddet esnasında muhilli şeref ve hay. 
siyet halleri itiyad ettiği ciheti askeri• 
yece teşkil edilecek bir heyetin tetki .. 
katına müsteniden miill müdfaaa veka· 
letince tahakkuk edenler, 

b) Ordu dahil ve haricinde tardı 
veya ihracı müstelzim olacak derecede 
her hangi bir mahkeme tarafından 

mahkum olanlar, 
c) Ordu haricindeki memuriyetin.. 

den müebbeden mahrumiyet cezasına 

mahkilm olanlar, 
d) Hileli müflis olduğu ilin edilen .. 

]er (tekrar iadei itibar ettiği takdirde 
rütbesi iade olunur). 

Muvazzaflığa geçecek ihtiyatlar 
1076 sayılı kanunun 29 uncu madd~ 

si de şu şekilde değiştirilmiştir: 

Mevsimi gelince, İskenderiye'de 
çok güzel at yarışları yapılmakta ve 

kazananlara büyük mükafatlar öden
mektedir. Bizzat İskenderiye'de ona 
yakın zengin ahrr mevcudur. Esasen 
at yarışları, bütün kumar ve talih o
yunları gibi Mısır'da büyük bir rağbet 
görmektedir. Mısrr'lr, cebinde iki kuruş 
dahi olsa bunun birisi ile taliini dener. 
Görenler anlatıyor, at yarışı alanı hın
cahınç dolduktan sonra on binlerce ki
şi bunun dışında toplanır ve atların 
koştuğunu görmeden müşterek bahse 
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"- Muvazzaflığı iktisab etmemiş ~ 
lan ihtiyat subaylarından asteğmen ve 
yüzbaşı rütbesinde bulunanlar talih O• 

lurlarsa lazım gelen evsafı haiz bulun-. 
dukları ve muvazzaf subayların tabi o~ 
dukları bilUmum kavanin ve esasata ti. 
bi olacakları hakkında katibi adilden 
musaddak teahhüd senedi verdikleri 
takdirde usulü mevzuası dahilinde yeoe 
tiştirilmek şarüyle muvazzaf sınıfa na.. 
killeri caizdir. Bunlardan bilahare ik· 
mali tahsilde muvaffak olamıyanlar bu.. 
lunursa tekrar ihtiyat sınıfına iade vo 
terhis kılınırlar. Alelilmum ihtiyat su.. 
bay ve memurları muvazzafı sınfa 

nakledilmeksizin dahi hazırda mu .. 
11 müdafaa vekilliğince lüz:um görüle.o 
cek müddetçe ve kendileri de arzu 
ederlerse kadro ihtiyacına göre komu.. 
tan mevkilerinden hariç vazifelerde 
kullanılabilir. Yalnız yaş haddinden d~ 
layı tekaüd edilerek ihtiyata geçmiş ooe 
lan jandarma yüzbaşı ve teğmenlerinlıı 
kadro ihtiyacı sebebiyle ve dahiliye veoe 
kaletince lüzum görülecek müddetçe 
kaza jandarma komutanlığxnda dahi 
kullanılabilirler.'' 

girermiş. 

• 
İskenderiye, büyük ve güzel bir 
şehirden önce Mısır'm en büyük 

ve en mühim limandır. Mısrr'a ne gi
riyor ve Mısır'dan ne çıkıyorsa, bu
nun yüzde 95 i İskenderiye'den geç
mektedir. Bütün büyük ithalat ve ih
racat finnaJarı burada toplanmıştır. 

Mısır'da ticaret ve gümrük politikası 
''free trade'' günlernide oJduğu kadar 
serbesttir. Hayat, üst tabaklar için u
cuzdur, alt tabakalar için namevcud
dur. 

Bu hususiyeti hatırladınız ve İs

kenderiye limanının o heybetli tesisa
tına bir baktınız mı, onu bir emme-bas
ma tulumbaya benzeteceğiniz gelir. 
Tulumbanın kolu inince, dışarıdan ge
len bütün mamul maddeler içeri ı;ir

me kte; kol kalkınca, ham maddelerle 
ziraat maddeleri, balyalarının içinde 
vapurlara dolmaktadır. 

O zaman Nil'i derhal bir boruya in
kilab etrni§ göreceksiniz. Bir nevi pi
pe - line. Yalnız, petrol yerine, ser
vet, her türlü servet getiren bir pi
pe • line.. Onun ta öbür ucunda }'2şa
yan Fellah o gün ne yetiştirdiyse. ts
kenderiye tulumbası, emerek onu rıh
tıma çekmektedir-. Giren değerlerin ço
ğu ise, bir kaç yüz binin yahud yarmı 
milyonun eline geçebilecek olan bir 
şeydir. Nil'in öbür ucunda oturan Fel
Ialım, giren degerlerle pek alakası yok
tur. Onun vazifesi, bunların girmesi
ni terpin edecek olan mukabil değeri 
nı-:ıhsul şt:klinde meydana getirerek ö
tes.ne k~rrşmamaktır. 

Cumartesiden pazartesiye 
Hepimiz melek hasletinde veya 

yalnrz sıhatimize düşkün oJsaydık 
hafta tatilini evlerimizde dinlene
rek, yahut kırlarda güneşlenerek 

geçirir ve bir buçuk günün ışsız, 

rahat, renkli ve nebati batuasiyle 
yeni haftanrn çalışmalarına tekrar 
başlardık. Fakat şehirli, daha bl•şlm 
şeyler istiyor: iyi musiki, tiyatro, 
varyete, ucuz ve temiz içki, dans 
yerleri, yani mo<lern hayatı taham
mül edilir hale getiren bütün eğ·
lence vasıta/an .. 

Şehirlerimiz, akşam olunca bo
Ş3lmış gibidir: birkaç içkili lokan
ta ve bir iki sinemadan ba:jka yal
mz ~kaklcırda ve kagıd oynanan 
evlerde ışık vardır; güneşten ayrr· 
lrnca geceye gömülen şehirlerde 

yaşama ve kazanma zevkini yarat-
mak nasıl mümkün olabilir? 

Ancak, bu gibi yerlerin açılma
smı da devletten bekliyemeyiz; bu 
bir. Teşebbüs kaprlarr ardına kadaı 
açıktır; bu iki. 

1 h ti y a c'ın ve bu iki m a. 
1 u m'un rağmine, musiki yerle
ı·inde neden Enderun musikisi vıı 

tiyatroda neden eski tulüatç. hflla 
sahnededir ve neden . medeni şehir
leı·in diğer eğlence yerleri bizde 
henüz kuru/amamrştrr? 

Cumartesiden pazarte.5.İye, aynı 
neşesizlik içinde geçerken, bu el~

sikliğin sebebini, eğlenceyi endüst. 
rileştirmede ehil olanlarICmzın yok
luğuna at/etmeliyiz. Fakat bu gibi 
teşebbüsleri te.şvik edemez miyiz? 

N. B. 

Rokleller'in milyarları 

Petrol kıralı Rokfeller, zan edilir
ki, petrolun endüstride aldığı büyijk 
mevki sayesinde milyarlarını kazan
mı~tır. Petrolun, ham veya tesfiye e
dilmiş olarak, türlü makinelerde kul
la.nılmağa başlandığı 1900 tarihlerin
de Rokfeller, hemen hemen, işten çe
kilmişti. Milyarderin saadetini, bizim 
gaz lambası dediğimiz, petrol yakan 
fitilli li.nıba temin etmiştir. 

Petrol lambası 

Hava gazının değil, hatta elektri
ğin geniş bir istihlakçi kütlesi bulma
ğa ba~1adığı çağlarda, bir ışık ila.Iıi 

gibi petrol lambasını elinde tutarak, 
geri memleketlere aydmbkta yaşa

manın faydalarmı anlatan Rokfeller, 

Çinde, bol bol dağıttığı el ilanlarının 

başına ~u kelimeleri koydurdu: "Saa

det, uzun ömür, genlik, sükWı, bun
ların hepsini size lambalarnnız temin 
eder.,, 

ilanın en tepesinde bir petrol 18.m
baııı resmi vardı. 

Bir lamba ilanı 

Rokfellerin lamba ilf\nı, aşağı yu

lcan, ~yle yazılmıştı: "insan saadet, 
uzun ömür, genlik, sükUn ister: Bun-

lara eri~ebilmek için lazım olan şey 

aydrnlıkta ya~amaktır. Ay<hnlıkta ya
şamayı temin eden de Standard Oil 
petrolü yakan Standard Oil lambala
rıdır. Bu fevkalade petrolün verdiği 

ışık güneş ışığından farksızdır. Lam
ba tütecek olursa • baıka bir arızası 
olmadığı takdirde • anlayınız ki kul-

}andığınız petrol bizim petrol değil.,, 
Bu ilanı okuyan bütün Çin, Rokfel

ler lambalarını kap~ıyordu. 

Maliyet liatından ucuza satılan 

bir mal 

ilan devam ediyordu: ..... Lamba
larımızı masa üstüne koyabilir, tava
na asar ve isterseniz dıvara çengeller
siniz. Fiatı diğer marıka lambalardan 
aşağıdrr.,, 

Hakikaten bu lambalar çok ucuz, 
hatta bizzat kendi maliyet fiatların
dan ucuzdu. Rotfellerin petrol tröstü 
bu lambaları kendi fabrikalarında i
mal ettiriyor ve petrole yüklenen 
fiat farkı ile de maliyetinden ucuz sat-
tın yordu. 

Sömürgelel' ve yacı sömürgeler 
böyle kaç milyarder yaratmıştır.! 

Bir kişiyi veya bir grupu zengin 

eden tröst 

Rokfeller milyarlarmı kazanrrtcen, 

petrol tröstü gibi diğer büyük finans 
teşekküllel'İ de birer birer kurulmağa 

ve, orta ve küçük endüstriyi birer bi
rer ortadan kaldırmağa başladı. Bu 
tehlikenin farkında olanlar bir ara
ya geldiler: Amerika ela tröstlerle 

mücadele devri açılmış oldu. Parla
mentonun kabul ettiği bir kanun hü

kümlerine uygun olarak mahkemeye 

verilen Rokfellerin 1462 defa kanuna 

karşı gelmiş olduğu meydana çıktı. 

Ve Rokfeller, bugünkü piyasa ile 
35.000.000 türk lirası para cezasına 
çarpıldı. 

Kamutay Çağrılan 
* Dahiliye Encümeni bugün saall 

10 da toplanacaktır. 

* Büdce Encümeni bugün saat lQ 

da toplanacaktır. * Maliye Encümeni bugün öğledeu 
önce saat 10 da toplanacaktır. 
i ~ ..... ~ ................... 49> ............ .-. ·~·~ . B .. k.. 1 

l ugun u 1 
. ' 
!Kamutay 1 
i ,. i Kamutay bugün toplana- i 
i caktır. Ruznamede görÜ§Ü· i 
i lecek birçok mühim mad- i 
i deler vardır. lranla yapılan İ 
i mukavelelerin tasdikine i 
i dair kanun projeleri de bu i 
i meyandadır. i 
i Kamutayın toplantuına aid i 
i ruznamenin tam metnini i 
i bugün beşinci saylamızda i 
i aynen bulacakıınız. . ! 
~-.... ~ ............ 19ı ................................. ! 
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rJDR~11~2=tn~iıF.llı Hükümetçiler Madrid 
Von Neurath'ın şark h • d • 

s e y a h a t 1 cep esın e yenı 
A l~.an dıı bakanı von Neurath, bu-

gun Belgrad'a gelecek. Orada iki 
gün kuhlıktan sonra tayyare ile Sofya'ya 
usacak ve Almnnya'ya geri dönerken de 
Pcştc:'yt? uğrayarak macar devlet adam
lariyle görüşecektir. Alman Dış Baka -
nının bu ziyareti, Roma - Berlin mihve. 
rinin kurulduğu gündenberi, şarka ve 
cenuba doğru başlıyan po!itika taarruzu. 
nun lı:ımlelerinden biridir. 

Buyiık harbın sonundan yakın za • 
manlara kadar orta ve cenubi Avrupa, 
İtalya \'e Fransa arasındaki nüfuz mü· 
cadelesinin sahnelerinden biri olmuştu. 
Bir zümre devletler, Fransa'yı iltizam 
etnıi~ltrcli. Ba§ka bir zümreyi de 1 t~ya 
ilthıun tdiyordu. Almanya ise henüz kal
kınclmndığından bu mıntakalarda birin· 
ci d .•·ecede eherniyetli rol oynayamıyor
du. 

muvaffakıyetler kazandı 
Yeniden 5.000 

fer ketti 
mülteci 

Doyç•and, diğer 8 Jremi 
ile Kadiks'e gitti 
Londra, 6 (Hususi) - Hükü

metçi kaynaklardan bildiriliyor: 
Guadalajara' daki hükümetçi kuv
vetler mevzilerini iyice düzeltmiş· 
lerdir. Milisler sekiz kasaba ile 
birçok yeni mevziler elde etmişler 
ve bunları tahkim etmişlerdir. 
Şimdi de yeni bir taarruza hazır· 
lanmaktad ırlar. 

Bilbao'gu 

HALK CEPHESiNiN 

YILDÖNÜMÜ 

Nevgork Times 
B. Leon Blumu 

mete_(/f gor 
Nevyork, 6 (A.A.) - Nevyork Tİ· 

mes gazetesi baş makclesinde dıyor ki: 
"Fransız başvekili Blum, halk cep

hesi hükümetinin ilk senesanin son haf
tasını da doldurmuştur. Bunu, iş başına 
geldiğı vakit ileri sürülen bir çok 
aleyhte faraziyelere rağmen başarmış. 
tır. Bu muvaffakiyctan başlıca amili, 
iyi bir politıka tabiyecisi, prensib adamı 
olan Blum'un şahsi meziyetleri olmuş
tur. Ancak diktatörliığtln Fransada pek 
yakında iş başına gekccğine dair vak. 
tiyle yapılan kehanetlerin gerçekleş. 
memesinde bu şahsi meziyetler tek amil 
degildir. Zor ve buhranlı olan geçen se
ne şunu göstermiştir ki, zaman zaman 
ortaya çıkan krizlere rağmen Fransada 
demokrasi bazrlarının sandıklarından 
çok daha sağlam esaslara dayanmakta.. 
dır. Şimdiye kadar diktatörlük demokra
tik temeller üzerinde kurulan hiçbir 
hiıkiımeti devirmemiştir. Diktatörlük 
Rusyada ve Almanyada kurulabilmit
tir. Fkat, Fransada, Belçikada, İsviçre· 

F!Jt11111Ltlllil{J 
Büyük Şefimiz 
İstanbul'da 

Dünkü lıtanbul gazeteleri, milli da
vanın muvaffakiyetle neticelenmeainden 
ve Atatürkün ıehirlerini ıereflendirme
sinden İstanbulluların duyduklan büyük 
sevinci ifade etmektedirler. 

Cürnhuriyct'te Yunus Nadi ıu satır· 
lar1 yazıyor: 

"Hatay'ın yalnız zaferi değil, adı da 
onundur. Türkün dünya üzerindeki sey
rini ti kableltarihin en keıif karanlıkla
rı içine kadar uzatan nafiz gözlerinin 
keskin nuriyle takib eden Atatürk Is • 
kenderun - Antakya ve havalisi türkle. 
rinin Hatay ülkesi türklerinden olduia· 
nu, orta Aıyadaki ilk kaynaklarının bu· 
gün bile ha\a mevcud coğrafya bölıele
riyle bize ve dünyaya gösterdikten soa
ra Sancak üstündeki davamızın manuı
nı her göze çarpacak bir açıklıkla üade 
etmiı olmak için bu ülkeye adını ko1da, 
ona Hatay ülkesi dedi. Hatayldann cli
yan olan bir ülke. Onun tarihi eksildi
ğini ise daha evvel, çoktan, ti kurtulaı 
sa' aıınuzın nihayet bulmasını müteakilt 
aöylemitti: en aıagı kırk asırlık türk ül
keıi diye.,, 

Ancak son seneler içinde orta ve ce
nubi Avrupanın politika vaziyeti çok 
eheı11iyetli bir iıtihale geçirmiıtir. Bu iı
tihale, büyük devletlerin teıir ve nüfuz
larından ayrı ve müstakil bir siyaset ta
kibi ıuretinde hulaıa ediJebilir. Filhaki
ka hangi memlekete bakılırsa, bu cere
yan göze çarpar: uzun zaman Franaa
nın peyki olan küçük antant, bugün da. 
ha müstakil bir ıiyaset takib ediyor. 
Balkan antantının kurulma11, Y uıoılav• 
yanın ltalya ile anlaşma11, hatta Titü • 
leıco'nun iktıdardan çekihneıi, bu ıiya
aetin bazı tezahürleridir. Fakat bu, 
yalnız Fransa'ya tabi olan bloka münha· 
sır değildir. ltalya'ya tabi olan zümre 
ara&ında da aynı cereyan belirmiıtir: 

Hükümet bataryaları La Gran· 
ja sarayiyle Segovi yolu üzerinde
ki asi mevzilerini tesirli surette 
bombardıman etmitlerdir. Ayrıca, 
bombalar Karabançel hastahane· 
sinde de yangın çıkarmıtlardır. 
Küestade Pardikas'aslardaki bir
çok otellere sığmmıt olan asiler 
buralardan çıkarılmıtlır. 

8<Uk cephuinJe 

de Hollandada, İngilterede, İskandinav 
Bilba~'yu terkcden ve çoğu çocuklardan 

1 
ya memleketlerinde ve Amerikada iflas 

murekkeb olan bir mülteci grupu eylemi tir.,, 

Muharrir Hatay zaferinin ehemi1etİ· 
ni anlatarak sözüne fÖyle devam edi1or: 

"Milletler Cemiyeti Hat.ay ifinde 
türk noktai nazannın doğruluiunu im • 
bul etti, ve oradan muzaffer çıktık, bir
çok doıtluklan da beraber alarak, iap. 
liz ve fransız doıtlukJan bunların batı• 
dadır. 

Havas muhabirinin Bilbaodan biL 
dirdiğine göre asiler hükümetçilerin 
kuvvetle yerleşmiş oldukları Mont Le
mona'yı ele geçirmek için boşuna uğ
raşmışlardır. Oviedo cephesindeki bir 
asi hücumu da püskürtülmüştür. 

Buna mukabil asiler Mont Lemo
nayı ele geçirdiklerini Vitoriadan bil
dirmektedirler. 

Bilbao'yu terkeden miilteciler 
Habana vapuru yüzde 35 i çocuk ol

mak üzere 5000 mülteci ile bu sabah ha-

B. Göring'in havacılık 
hakkında bir nutku İtalyanın Almanya ile beraber yürümek 

için orta Avrupa'da yapmak mecburiye
tinde kaldığı fedakarlık Avusturya'yı 

kot kutmu§ ve Roma protokolu kombine· 
zonunu aanmııtır. Bu cereyanlar, büyük 
devletlerin, küçükleri ıiyasetlerine alet 
olarak kullanmak istemelerinin anlaşıl· 
masından doğan hayal sukutudur. 

Tabi oldukları ınihverlerden kurtu • 
lan küçük devletler arasında bir yakın· 
la§ma cereyanı hissediliyor. Avuıturya, 
Çekoslovakya ile anlaşmak istemiıtir. 
Macaristan, silah müsavatının tanınma-

reket etmiştir. Santanderdeki fransız 

ve Belçik·a konsolosları da bir Iransız 
vapuriyle Bayona gitmişlerdir. İspanyol 
kıyılarını kontrole memur 3 İngiliz ve 

1 
iki fransız harb gemisi San Jan dö 
Luza gelmişlerdir. 

Alman hava kurumunun 12 milyon 
azası, 3400 mektebi var 

B~rlin, 6 (A.A.) - Gör.i.ng, diin akşam Olimpiyad stadındaki açık 
hava tiyatrosunda hava mudafosı hakkında bir nutuk söylemiıtir. 
Prusya Başbakanı, alman hava müdafaa kurumunun 12 milyon azası 
65.000 bürosu, 400.000 memuru, 2.400 muallimi, 5 milyon teknikçisi 
ve 3.400 mektebi olduğunu kaydet- miştil'. 

Fransa ile çetin bir davadan daha 
dost çıkınıı olmaldığımız hakikaten çok 
zevkli bir teydir. Büyük inıiliz cleYleti. 
nin bu mesele veıileıiyle de takdir ve 
muh3bbetini kazanmıı olmaktan bittabi 
memnun ve müftehiriz. En batta Ruıya 
bulunan diğer kıymetli doıtlarımazın her 
veıile ile olduğu gibi bu fırsatla dahi 
tecyyüd eden doıtluklarını ise aynca 
izaha lüzum yoktur. 

Hatay zaferi dolay11iyle bu noktala
ra iıarel ediıimizse bu zaferin ıümuJ ve 

ehemiyetini tebarüz ettirmek iç.indir. Bu 
ıümullü ve ehemiyetli zafer Ulu Onder 
Atatürk'e kutlu olsun, turkün büyük ev· 
ladı Atatürk de büyük milletine kutlu 
olsun.,, 

Doyçland Kadikı'te General bundan sonra, halka malarrnda sinir buhranı geçiren kadın. 

ıı ve ekalliyet haklarına riayet edilmesi 

,artiyle, küçük antant devletleriyle an
laımaya hazır olduğunu bildirmiştir. 
Fakat bu teşebbüsler, alakadar büyük 
de\'letlerin çevirdikleri entrikalarla bir 
türlü yürümüyor. Her devlet kendi 
maksadına elveri§li bir kombinezon ya
parak bazı devletleri dııarda bırakmaya 
çalı§ıyor. Almanya, Çekoslovakyayı tec
rid etmek istiyor. J talya da Almanyaya 
yardım ediyor. Esasen Berlin • Roma 
mih\•eri kurulalı orta A vrupada 1 tal ya ile 
Almanya beraber yürümekte iseler de 
bu ortaklığın kazancını Almanya temin 
etmektedir. Birkaç hafta evvel, ltalya 
bava müıteıarı, general Valle, İtalyan 
dıı politikasının siklet merkezini orta 
Avrupa'dan Akdenize ve Kızıldenizine 
İntikal ettirdiğini açıkça söylemiıti. Bi
naenaleyh BerJin • Roma mihveri ıirketi, 
bu mıntakada daha çok, büyük ortak 
nam ve hesabına çalıııyor gibi görün -

mektedir. 

Doyçland zırhhsiyle- 4 deniz altı 

gemisinin ve 4 detroyerin Kadiks li· 
manmda bulundukları, Cebe1üttarıktan 
bildirilmektedir. Amiral Röder Cebe-

mahsus bir gaz maskesinin fialışa cıklara ihtiyacımız yoktur. Kadmlarrn. 
çıkarıldığım ve bu maskelerden da yigi t olmaları Hiz ımdır. 
biııkaç milyonunun hazır bulun<M· B. Görnig attan düştü 
ğunu bildirmiştir. Berlin, 6 (A.A.) - B. Göring bir at 

Hatib, bundan sonra Doyçland ha. tan düşme kazası neticesinde dizinden 

Gene Cümhuriyct'te Abidin daver 

yazıyor: 

"Bugün Atatürk gene lstanbula ge
liyor. Onun ilk zafer donüıünden beri 
aradan on yıl seçmiıtir. 1927 iJe 1937 
arasında, o her defasında, daüna daha 
bı.iyük, daima daha kuvvetli daima claNı 
yuce, daima daha aevgili olarak Jstan -
bula gelrnittir. Bu 10 yıl içinde, O, yur
da 100 senelere 11ğmayan ıaheaerler he
d0ye etti. lıtanbu!.a İlk geldiği l'Ün, IOy• 
Jcdiği nutkun bir cumlesinde vadettigi 
ıeylerin hepsini, hatta daha fazla11111 
yaptı. Ulu Onder'in bugün, lıtanhula 
geliti tıpkı 10 yıl Önce gibi bir zafer dö
nüıüdür. O, bu defa bize, Hatay zaferi
ni getiriyor. lıtanbul da, ona, bütüa 
memleket gibi, ebedi bağlılıgını, be1e -
canlı sevgisini, sonıuz tükrarunı Ye tÜ· 
kenmez minnetini sunuyor.,, 

Siyasi alakadan iktısadi alakaya ge
lince; burada Almanyanın nüfuzu çok 
barizdir. Orta Avrupa Fransanın ıiyasi 
nüfuzu altında bulunduğu zamanlard& 
bile, Almanyanın bu mıntakadaki tica • 
ret alakası çok genişti. Yon Neurath'ın 
ziyaret edeceği üç memleketin Almanya 
ile ticaret istatistiklerine bakalım: Yu· 
goslavyanın Almanyadan ithalib, 1932 
seneıinde, bütün ithalibnın yüzde on 
yedisi iken, 1936 ıenesinde yüzde yirmi 
altı11na çıkmııtır. Almanyaya ihracab 
da bu seneler zarfında yüzde on birden 
yüzde yirmi üçe çıktı. Macariıtanm İl· 
halatı bu seneler zarfında yüzde yirmi 
ikiden yirmi beıe, ihracatı da yüzde on 
beıten yüzde yirmi üçe çıknuıtır. Bul· 
caristana gelince; buradaki arbf müt • 
hiıtir. ithalat 1932 de % 25 iken ge
çen ıene yüzde altmıt bire, ihracat da 
yüzde yirmi altıdan yüzde kırk yediye 
baliğ oldu. Fakat acaba bu vaziyet de· 
vam edecek mi? 1937 senesi zarfında bu 
mübadele bazı zorluklara maruz ka.lnut
br. Almanya, aldığı eıyanın bedelini te. 
'diyede gittikçe artan bir zorluk kart•· 
arndadır. Bunu" içindir ki bu memleket· 

lüttarık valisine bir mektub yazarak 
Doyçland kurbanları hakkında yapılan 
muameleden dolayı teşekkür etmiştir. 

Son hadiseler etrafında hükümetinden 

-diıesine telmıh ederek demiştir ki : hafifçe yaralanmıştır. Kendiıi mutad 
"- Almanyanın korkutulabıleccgi meşguliyetlerini terketmemiş ve dun 

zaman geçmiştir. Biz tekrar kendimi. akşam tayyarelere karşı sivil mudafaa 

talimat alacak olan Ribbentrop dün ak
şam Berline varmıştır. 

zin hakimi olduk. Alman kanı aktıgı za- mevzuu üzerinde söylemesi kararlaşmış 
man, yapılan hakaret ancak kan dok· olan nutkunu soylemiştir. 
mek suretiyle tamir edilebilir.,, •••••••••••••••••••••••• • • • • •• 

Bir vapur batırıldı 
Rapido adlı bir vapur tabiiyeti bilin. 
miyen bir deniz altı gemisi tarafından 
top atılmak suretiyle batırılmıştır. Bu 
geminin tayfalarından altı kişi bir mo
torla Alikante limanına çıkmışlardır. 

ler, lngiJtere gibi, piyaaa.ları binniıbe 
daha geniı olan memleketlere ihracatla· 
rznı arttırmıılardır. Yugoılavyanın in. 
giltereye ihracatı bir sene içinde iki mi1-
line çıkmııtır. Bulgaristanın bu memle
kete ihracatı ise bir ıenede üç miNi art
tı. Görülüyor ki milletJeraraıı mübade
leıinin çok darlaıtığı senelerde bir ta • 
kım kombinezonlarla ticaret tefevvükunu 
temin eden Almanya, enternasyonal ti
caret geniıledikçe daha aerbeat memJe. 
ketlerle rekabet edemiyecektir. Hele 
İngiltere, Franıa ve Amerikanın ticaret 
mania!annı aıgari bir hadde indirmek 
için yaptıkları teıebbüı muvaffak olur
sa, Almanyanın hakim vaziyeti sarsıla· 
caktır. 

Almanya için tarkta ticaret nüfuzu, 
ıiyaai nüfuzun en sağlam temelidir. Fil 
hakika aene1erdenberi bu memleketler
de alman iktıaadi nüfuzu arbnakta idi. 
Fakat o zamanlar henüz Almanya bu 
temel üzerine ıiyaai nüfuz bina etmek 
için hazırlıklı değildi. Şimdi siyasi nü
fuzunu kul".maya hazırlianmıı iken, bir 
taraftan iktıaadi nüfuzunun sarsılmaya 

baılamaıı, diğer taraftan da bu mende • 
ketlerde hiç bir büyük devlete tabi ol • 
mamak, müıtakiJ hareket ebnek ve yal
nız kendi akranJan olan devletlerle bera· 
ber yürümek yolunda beliren cereyan, 
Almanya için bu hedeflere vannayı güç· 
lettirmittir. A. Ş. ESMER 

Göring, erkekler cephede olduğu : 12 _ 19 Haziran : 
zaman hava tehlikesi karşısında kadın. • : 

ıara düşen vazifeyi tebarüz ettirerek şun .= Kızılay 'a aza : 
)arı söylemiştir. : 

"- Kadınlar Romoya karşı yaptık- • l h , ~t • 
)arı muharebelerle bütiin dunyayı hay. : gazı ma a J ı ası: 
rette bırakan büyük analarına Jayık ol. : : 
duklarını isbat etmelidirler. Erkekler (j]. : Kızılay'a aza olmak : 
düğü zaman cenk arabalariyle teşkil e- 1 • .11 .... b• •f d• : 
dilen bürcleri kadınlar müdafaa etmiş. : I] 1 1 ır vazt e ır. : 
Jerdi. Milletlerin biribirleriyle çarpış· •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 

• 
Tarsusta 
asırlık bir 
ağaç ke
silerek 

• • 
peyızaJ 

mahve
dildi 

• 
1935 de Tar· 

su•tan geçen bir 
ecnebi bu gı..i

%el rumi almıf
tı 1931 de ay
nı ecnebi bu a
.. rlık ağacın ke 
.ilerek peyz.a· 
jın mahvedildi
ğini görmüıtür. 

fon Blombergin 
Seyahatinden 
Çıkan neticeler 

Roma, 6 (A.A.) - Havas ajansı biL 
diriyor: 
Alman harb bakanı mareşal Fon Blona 

berg'in Roma yolculuğu poiıtik bakım
dan yeni hiç bir şey ortaya çıkarmamıt 
olmakla beraber Roma • Berlin mihveri 
nin sağlamlığını teyid eylemiştir. Hiç 
bir askeri ittifak imzalanmamııtır. Na.. 
sıl ki, İtalyan diş bakanı Kont Cıano
nun Berlini ziyareti sırasında da keli.. 
menin eski manasiyle yeni bir anlapM 
yapılmamıştır. 

Bununla beraber Kont Cianonun ba 
ziyareti iki memleket arasında günlük 
politik bir temas devrine marepl Fon 
Blomberg'in de Roma ziyareti erkinı 
harbiyeler arasında devamlı bir göriif 
teatisine yol açmıştır. İtalyan _ Alman 
dostluğunun ruhu göz önUnde tutulur
sa iki memleket arasındaki askeri ileri
liği bir ittifak mahiyetinde olmasa da 
her h,alde kurmaylar arasında sade bir 
anlaşmadan da fazladır. 

ANKARA BiRASI -
Mevsinıin 

tenıiz 
en güzel 
içkisidir 

ve 



c=::= 4 TTLUS r Yabancı basında ~~uduklar:::;.~-) 

Bombardımanlar altında 
• 

Yıkılan 
MaJrid, yıkdmq bir şehir halinde değildir. 

Bu ıehirde birbirinden ayrı 30.000 yapı vardır. 
Tamamiyle yahud kısmen harab olan 2000 
binanın hemen hepsi ıehrin garb tarafında 
bulunuyor. Şark tarafında geni§ ve büyük 
mahalleler vardır ki hiç bir tarafına doka
nulmanuf tır. Fakat bu rakamlara ıehrin öte 
tarafındaki varu§larda yıkılan evler dahil 
değildir. 

Madrid 
İspanyanın sanat 
eserleri bombalara 
karşı nasıl korunuyor 

Buralarda birçok evler yıkJmııtır. Bunla
nn hakiki mikdarı hakkında elimiule malu
mat yoktur. Hele amele mahallesimleki eoler 
buralarda geçen muharebeler neticuinde hep 
yılnlmı§tır. Madriclin bu bölge.inde otııTan 
on binlerce halka buralaTı tek.Ten yapılıncaya 
kadar oturacak ev 'bulmak lazım gelmekteıtliT. 

Müll kütübhanenin da-

M adrid fehri, eğer hariçten )ler
hangi bir hücum ve taar~uz teh

didine maruz bulunmıyacak olursa o za. 
man içind .. normal bir hayat geçen bir 
şehir gibi görünebilir. Fakat yarın, İs
panya barbı durdurulacak olsa bu tehir 
2500 ölünün .matemini tutacak. 5000 ya
ralıya bakmağa devam edecek, elinde 
tamire muhtaç. yıkılmış 2000 ev bulu-
nacaktır. 

Bununla beraber, Madride hücıım e
denlerin dahili barb yapan kuvvetler 
olması bir bakımdan da şehrin lehine 
olmuştur. Çünkü burayı zaptetmek is
tiyenler. burada hükümeti ele geçirmek 
mabadını gütmektedirler. Eğer bura. 
ya yabancı bir ordu hücum etseydi. o 
.zaman maksadı, ne bahasına olursa ol
sun, karşısındakileri mağlub etmek o
lacaktı. 

Civarda )'ıkılan evler 

Ş imdi Rosaledeki güzel ikamet
gahlar harab olmuş. Granviayı 

süsleyen binalar, yıkılmıştır. Bunların 
gösterdiği manzara, maddi .zararlardan 
daha .ziyade göze batmaktadır. 

Madrid yıkılmıf bir tehir halinde 
değildir. Bu ,ehirde birbirinden ayn 
30.000 yapı vardır. Tamamiyle yahud 
kısmen harab olan 2000 bi~ın hemen 
hepsi, şehrin garb tarafında bulunuyor. 
Şark tarafında geniş ve büyük mahalleler 
vardır ki hiç bir tarafına dokunulma
mıştır. Fakat bu rakamlara şehrin öte 
tarafındaki varuşlarda yıkılan evler da
hil değildir. 

Buralarda birçok evler yıkılmı,tır. 
Bunların hakiki mikda{I hakkında eli
mizde maliimat yoktur. Hele amele ma
hallesindeki evler buralarda geçen mu
harebeler neticesinde hep yıkılmıştır. 
Madridin bu bölgesinde oturan on bin
lerce halka, buraları tekrar yapılıncaya 
kadar oturacak ev bulmak lizmı gel
mektedir. 

Bütün bombardıman esnasında kıra
t. mahsus olan saray, çok sağlam bir 
bina olduğu jçin, hiç mutazarrır olma
mıştır. Yalnız gü.ıel döşenmiş oda ve 
salonlardaki eşya, haylıdan haylıya kı
rılmıf, dökülmüttür. 

Pardo sanat haz.nelerini 
kurtarmak için B uradaki kıymetli eşya, daha em

niyetli bir tarafa taşınmışsa da 
General Franko askerlerinin saray bah-

• Deyli Te1graf gazete
Madridde bulu-• • 

sımn 

nan hususi muhab·ri 
Henry V. Buch ey 

yazıyor 

• 
çesinin civarına kadar sokuldukları sı
rada (ikinci tctrin aymda) bunlardan 
da .tarar görenler olmuştur. 

Sarayın tam altında bulunan timal 
istasyonu, tamamiyle harabe halindedir. 

Pardo müzesinin ihtiva ettiği paha 
biçilmez sanat eserleri artık o binanın 
dıvarlarında asılı bulunmuyor. İlk ön
ce bu eserler, binanın altındaki bod
rumlara indirilmiş, orada yerleştiril

mişti. Fakat ondan sonra civara düşen 
ağır bombalar, derinlere kadar nüfuz 
etmiş, hatta şehirdeki su yollarını boz
muştu. Bunun üzerine kıymetli Greko
lar, Goyalar, Titianlar, Valaskuczler 
derhal İspanya bankasının altmda ga
yet derinde bulunan emniyetli, ateş iş· 
lcmez kasa depolarına indirilmiştir. 

Bu kasalar, birkaç ay önce milli al
tınlar başka yere kaldırıldığı için, esa
sen, boşalmış bulunuyordu. 

Fakat bu eserler burada da kalma
mış, Madrid hükümeti bunları kamyon-

larla Valansiyaya göndermiştir. Bun

dan başka milli kütüphanenin ve güzel 

ıoa.natlar müzesinin ihtiva ettiği kıymet

li eserler de nakledilmiş. ancak fazla 

kıymeti olmayanlar oralardaki bodrum

larda muhafaza altına alınmıştır. 

Pardo müzesi küçük bombalarla yan 
gın bombalarından ufak tefek hasarla
ra uğramışsa da bunlar tamir edilmiştir. 
Milli kütüphanenin dahilinde ve bahçe· 
ıinde 80 tane kadar patlamamış yangın 

bombası bulunmuştur. Birçok bomba

lar da patlamış ve yangın çıkarmışsa da 

orada daima hazır bir vaziyette bulu

nan itfaiye, çıkan yangını hemen sön

dürmüştür. 

Bu türlü yangmlan söndürmek için 
Ü.terlerine kum atılmaktadır. Çünkü su 
sıkılacak olursa o .zaman alev alan kal
siyom dairesi daha ziyade genişlemek
tedir. 

hilinde ve bahçe.inde 80 
kadar padamamlf yangın 
bombcuı bulunmuıtur. BiT
'ok bombalar da patlaml§ 
ve yangın çıluırmqsa da 
orada daima hazır bir vazi
yette bulunan itfaiye çıkan 
yangını hemen ıöndürmüı
tür. 

Toledo'da bırakılan Grekolar 

T oledo şehri düştüğü zaman orda 
ki Grekler kalmıştır. Sukuttan 

haftalarca önce Grekoların Madridc ta
şınması kararlaşmıştı. Conde de Orgazm 
gömülmesi,, isimli tablo ile elli kadar 
tablo büyük sıkıntı ve emeklerle bu iş
ten anlayan bir komite tarafından, se
nelerce Toledoda yaşamış bir macar res
samının nezareti altında ambalaj yapıl
mı§ ve Maarif nezareti tarafından bun
ların nakli için bir emir çıkartılmıştı. 

Fakat bu emir ortadan kaybolmuştu. 
O sıralarda vukua gelen yolsuzluk 

ve intizamsızhklardan birisi olmak üze
re bu emir, bir iki ay sonra büyük me
murlardan birisinin masasında bulun
muştur. 

Bu tabloları taşıyacak olan kamyon
lar dalına harekete hazır, bekliyor ve 
komite Madride bu hususta haber arka
sına haber gönderiyordu. Fakat bu sıra
da Frankonun askerleri şehre girmeğe 
başlamış ve bu komite de 'Grekonun tab
lolarını bırakarak güç bela kendilerini 
kurtarabilmişlerdir. 

İspanyanın muhtelif taraflarında 

bulunan birçok sanat eserleri ve tablo
ları bir komite tarafından 18 temmuz
dan sonra San Fransisko el Grandeye 
toplanmıştı. Fakat gerek bu kilise, ge
rek Fransiskenlere aid diğer bir ma
nastır şimdi muharebe bölgesi içinde 
bulunmaktadır. Bu kiliseye birkaç defa 
gülle isabet etmişse de içindeki sanat 
haznelerine bir zarar gelmemiştir. 

Şimdiye kadar on kilise yıkılmıştır. 
Fakat bunların arasında mimari kıyme
ti yüksek olanlar pek azdır. Esasen sa
nat sevenlerin beğeneceği tarzda kilise
lere Madridde pek seyrek tesadüf edi
lir. 

Bütün bu hadiselere rağmen şehir
deki bayat norma! denebilecek bir şe-

kilde devam edip gitmektedir. Şimdiye 
kadar düşen bomba ve güll~ler, fevkata. 
de bir tesadüf eseri olarak şehrin gaz 
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Hatay anlaşması ve 
ingiliz gOrüşü 

Tagmis gazetesinin son anlaşma 
dolagısigle neşrettiği bir ga~ı 
31 mayıs tarihli T aymis gazeteai "lıkenderun,, ba,Lığı altında yaz

dığı bir bO§makaleJe diyor ki: 
Cumartesi günü toplanan Milletler cemiyeti konseyi, İskenderun 

limanı ile Hiınterlandı hakkında Fransa ile Türkiye arasrndaki ihtila
fı halletmek vazifesini görmüştür. Bu ihtilaf, geçen seİıe eylôlün do
kuzunda imzalanmıı olan Fransa Suriye muahedesinin mantıki bir 
neticesi olarak meydana çıkmıştı. 

lngiltere ile Irak arasında evle
ce yapılmıt olan muahedeyi örnek 
alan bu muahedeye göre, artık, 
Suriye Fransanm vesayeti ve man
dası altında buluoan bir memle
ket olmaktan çıkıyor, cumhuriye
tin bir müttefiki haline geliyordu. 

Fakat suriyeliler arab ve arabca ~ 
nuşur kimseler olmakla beraber, İsken
derun sancağında türk olan ve türkçe 
konuşan birçok kimseler bulunuyordu. 

Bunlar o kadar kuvvetli idiler ki 
1921 senesinde Fransa Kilikyadan çeki
lip Sancakta kaldığı zaman, türk mit. 
liyetçilerile Sancakta hususi bir idare re 
jimi tesisini kabul eden bir pakt yap
mıştı. Bu anlaşma, sonra Lozan muahe
desinde değiştirilmemiş, daha sonra 1926 
da aktedilen fransız - türk muahcdesiy • 
le pekiştirilmişti. 

tesisatına hiç bir zarar vermcmiŞ;tir. 
Fevkalade bir tesadüf eseri diyo

rum: çünkü her ne kadar asiler. şehrin 
büyük tesisatını topa tutmak ve bom
balamak istememişlerse de gene serseri 
gülle veya bombaların bu kadar büyük 
bir hedef teşkil eden bu tesisata zarar 
vermeleri pek ala mümkün olabilirdi. 

Elektrik merkezi de zarardan masun 
kalmıştır. Su tesisatı da muntazam işle
mekte, hatta sokaklar sulanabilmekte
dir. 

Şehirdeki umumi hizmetler 

B u hadiselerin böyle cereyan etme
sine sebeb ispanyolların İspanyol 

Jarla harbetmektc olmalarıdır. Eğer 

karşı tarafta yabancı bir ordu bulunsay
dı, şimdiye kadar, bütün bu tesisat tah
rib edilirdi. General Frankonun asker
leri ise şehir oturulamıyacak bir hale 
gelirse bunun yükünü ve masrafını ken
dileri çekeceklerini düşündüklerinden 

ihtiyatlı davranmaktadırlar. 

Tramvay depolarına isabet vaki ol
muşsa da tramvaylar da, yeraltı trenleri 
de muntazam bir surette işlemektedir. 

Böyle kısmen tahrib edilmiş bir şe
hirde münakalatta intizamı temin et
mek de mühim bir mesele olsa gerektir. 

En büyük zararlar, Üniversite ma
hallinde kendini göstermektedir. Av. 
rupanın en büyük hastanelerinden biri
si olan Kliniko hastanesi bomba ve gül
lelerin tesirile harab olmuştur. 

Endüstrinin gördüğü zarar 

T abii zamanlarda bir milyon ka
dar nüfusu olan büyük Madrid 

şehrinde gayet az endüstri vardır. 

Madridin en büyük fabrikasında tem
muz ayından önce ancak 700 amele çalı
şıyordu. 

Ondan dolayı şehrin bombardımanı 
yüzünden endüstri büyük zarar görmüi 
değildir. 

Senelerce ne Sancak türkleri, ne de 
sınırın öte tarafında bulunan soydaşla
rı hiç bir şeyden şikayet etmediler. Fa
kat Sancak türklerinin himaye mesuli
yeti tecrübeli fransızların elinden tec· 
rübesiz Şam arablarına intikal edince 
türk kamoyu telaşa dü~tü ve türk hükü .. 
meti muahede mucibince İskenderun 
türklerine verilmiş olan hakların tanın• 
ması için teşebbüse girişmekte gecikme• 
di. Arada sırada kızışan bu ihtilaf, her 
iki tarafın da meseleyi Milletler cemi• 
yetine havale etmeye razı olmaları sa• 
yesinde tehlikeli sonuçlara varmaktan 
kurtarılmiştır. Şimdi elde edilen itilaf 
ise her iki taraf için memnuniyet veri
ci bir bal ıı-ckli suretinde görülmekte• 
dir. 

Bu anlaşma neticesinde Türkiyenin 
Sancak veyahud türklerin verdikleri i· 
simle Hatay türkleri hakkında ileri sür• 
dükleri iddialar kafi derecede tatmin e• 
dilmiştir. Sancak, dış münasebetleri ve 
gümrük muamelesi bakımından Suriye· 
ye bağlı olacaktır. Fakat hududları i• 
çinde tanı bir istiklale sahih bulunacak .. 
tır. Suriye mandasının filen hitam bul· 
masından sonra Milletler cemiyeti bu• 
raya yüksek komiser sıfatiyle bir dele· 
ge gönderecektir. 

Seçim de önümüzdeki ilkbaharda ya.. 
pılacaktır. 

Üzerinde fazlaca ihtilaf çıkmış olan 
iki mesele, Sancağın hududu ve lisan 
meseleleri hakkında da anlaşmaya varıl• 
mıştır. Türklerin Sancağa ilhak edil· 
mesi talebinde bulundukları kazaların, 

Milletler cemiyeti eksperleri tarafın

dan aslen türk oldukları kabul edilmek .. 
le beraber, komite bugün mevcud sını• 

rın değiştirilmesine muhalefet etmiş, 

fakat Suriye Milletler cemiyetine aza 
olup manda nihayet bulduğu zaman bu· 

radaki azlıklarm hukuku garanti altına 
alınması hususunu Milletler cemiyeti• 
nin göz önünde bulunduracağı tasrih o
lunmuştur. 

Dil meselesine gelince türkçe kayıd• 

sız, ~rtsız resmi dil olarak kabul edil· 

miş, arabcanın da mekteblerinde arabca 

okutulan bölgelerde aynı fekildc resmi 

dit olarak kullanılmasına muvafakat o

lunmuştur. 

Yeni Suriye arab hükümeti bu an ... 

Iaşmayı garanti altına almağa davet ~ 

dilecektir. 

Bu anlaşma, Milletler cemiyetinin 

çok muhtaç olduğu bir muvaffakiyettir. 

ve bu da gerek fransız, gerek türk hü .. 

kümetlerinin gösterdikleri hüsnü ni

yetler sayesinde ve en müşkül zaman• 

larda ingiliz miimessillerinin tavassut• 

lariyle mümkün olmuştur. 

Tefrika No.45 

Şekspirden Hikayeler 

Yazanlar: 
ÇeoiTen: 

Mary ve Clıarles Lam.., 
Nmettin ART Alt 

ki bir fayda, bir kar beklenebilsin. Ben, onun 
dostluğunu kazanmak için böyle bir teklifte 
bulunuyorum; eğer bunu kabul ederse ne a
ıa; etmezse adiyö. 

Nihayet, bütün yahudilerin böyle söyle
diği, böyle niyet gösterdiği kanaatinde olan 
Bassanio'nun kendi yüzünden böyle bir te
ahhüde girişmemesini rica etmesine rağmen 
Antonio senedi imzalamıştı. 

yeceğini itiraf etmişti. Kız ise, karşısındaki 
genci, meziyetlerinden ötürü seviyor ve ken
disi .zengin olduğu için, kocasından servet 
aramıyordu. Onun için büyük bir tevazu ile 
şu cevabı verdi: 

yük civanmerdlik karşısında o kadar minnet· 
tar kalmış o kadar sevinmişti ki, kendisine 
bu kadar iyi mukabele gösteren bu güzel ve 
necib kadına ancak kırık dökük bir takım 
kelimelerle teşekkür etmekten başka bir ce• 
vah verememişti. Kendisine uzatılan yüzüğü 
büyük bir hünntle aldı ve bir daha birbir~~ 
rinden hiç bir .zaman ayrılmıyacaklarma soz 
verdi. 

Venedikli tacir 
Bassanio, Antonio'ya kendisi için, böyle 

bir scned imzalamamasmı söylüyordu; fa
kat Antonio imzalamakta ısrar ediyordu. 
Çünkü daha ödeme günü gelmeden gemile
ri bir çok değerli eşyalarla yüklü olarak Ve
nediğe varmış olacaklardı. 

Shylock bu konuşmayı duyunca: 
- Ey pederi İbrahim, diye seslendi, bu 

hrristiyanlar, ne kadar da işkilli adamlar! 
Kendi aralarındaki alış verişlerde tuttukları 
çetin yol, onlara başkalarının düşüncelerin
den şüphelenmeği öğretmiş olacak. Rica e
derim Bassanio, siz söyleyiniz: eğer o bor
cunu gününde ödemiyecek olursa benim o
n1•n viicudundan bir okka et koparmaktan 
c · ' .. edece ·'": im kazanç ne olabilir? Bir okka 
in .. .:ın c . · ' d ... n koyun, yahud sığır eti değildir 

Bassanio·nun evleneceği zengin kız, Ve
nedik civarında Belmont denilen bir yerde 
oturuyordu. İsmi Portia idi Ve kendisi hem 
güzelliği, hem zarafeti dolayısiyle Cato'nun 
kızı ve Brutus'ün kansı Portiadan geri kal
mıyordu. 

Arkadaşı Antonio·nun hayatı pahasına 
temin ettiği parayı alan Bassanio, heybetli 
bir kafile ile ve Gratiano isminde yaşlı bir 
adamla birlikte Belmont'a gitmek üzere yo
la çıktı. 

Bassanio'nun teklifi muvafık görülmüş 
ve kısa bir zaman içinde Portia kendisini 
kocalığa kabul etmişti. 

Bassanio, Portia'ya kendisinin hiç serve
ti bulunmadığım, yalnız asil bir ailenin ço
cuğu olmaktan başka bir şeyle iftihar edemi-

- Size layık olabilmek için bin defa da
ha güzel, on bin defa daha zengin olmayı ar
zu ederdim. 

Portia, ders görmemiş, mektebe gitme
miş, tecrübesiz bir kız olduğunu, bununla 
beraber yaşı ilrelememiş olduğu için daha 
birçok şeyler öğrenebileceğini söylüyor ve 
her hususta kendisine yol göstermesini, ön
ayak olmasını Bassanio' dan rica ediyor ve 
diyordu ki: 

-Ben kendim ve elimdeki bütün şeyleri 
size devrediyorum. Bassanio, ben bu güzel e
vin bayanı, kendi kendimin kıraliçesi, bu u
şaklarla hizmetçilerin hanımı idim. Şimdi bu 
ev, bu uşaklarla hizmetçiler, ve ben kendim 
6izinim; bütün bunları bu yüzükle birlikte 
size veriyorum. 

Bunu söyliyen Portio Bassanio'ya bir 
yüzük hediye etti. 

Bassanio, asil ve zengin Portianın kendi
si gibi parasız bir adama karşı gösterdiği bil-

Portia bir koca olarak Bassanionun bü .. ' . . 
tün emirlerine itaat edeceğine söz verdığı za• 
man Grattiano ile Portianın nedimesi Ne-c 
risca bu sırada orada bulunuyorlardı. 

Bassanio ile necib kalpli Bayana sevin9 
ve saadet dileyen Grattiano, aynı zamanda, 
kendisinin de evlenmesi için müsaade istedic 

Bassanio: 
- Eğer münasib bir kadın bulursan, bü~ 

tün kalbimle bu işi temenni ederim, dedi. 
Gratiano, verdiği cevabda Portia'nm ne .. 

dimesi N erissa'yı bütün kalbile sevdiğini, 
Nerissanm da eğer Bayanı Bassanio ile ev .. 
lenecek olursa bu e\'lenmeye razı olacağı va· 
dinde bulunduğunu süyl edi. 

ı ·,. 1 v-r) 
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Bugünkü Kamutay 
.~~~~~------------~-----------~ 

Iranla yapılan mukavelelerin 
tasdikine aid projeler de 

bugün görüşülecek 
. Kamutay bugün toplanacaktır. Ruznamede görüşülecek birçok mü

hım maddeler vardır. lran'la yapılan mukavelelerin tasdikine dair ka
nun projeleri de bu meyandadJl'. Kamutayın toplantısına aid ruzna-

meyi aşağıya aynen koyuyoruz. 

Riyaset divanrnın heyeti umumiye. 
ye maruzatı. 

1 - Mülkiye teftiş heyetinin vazi. 
fe ve salahiyeti ve teşkilatı hakkındaki 
kanun layihasının geri verilmesine dair 

başvekalet tezkeresi. 
Bir defa müzakereye tabi olan mad-

deler. 
1 - Birincikanun 1936: şubat 1937 

aylarına aid raporun sunulduğuna dair 
divanı muhasebat riyaseti tezkeresi ve 
divanı muhasebat encümeni ınazbataıu 

2 - Ayancığm Haremşah köyünden 
tütüncü oğullarından Şükrü oğlu Ahme~ 
din ölüm cezasına çaptırılması hakkın
da başvekalet tezkeresi ve adliye encü

meni mazbatası. 
3 - Keskinin Mahmatlı bala kö

yünden çavuş oğullarından Osman oğlu 
Ömerin ölüm cezasına çarptırılması hak 
kında başvekalet tezkeresi ve adliye 

encümeni mazbatası. 
4 - Samsun sıtma mücadelesi sıh-

hat memurlarından Abdüssamed Seçkin 
hakkındaki adliye encümeni mazbata. 
sına dair arzuhal encümeni mazbatası. 

5 - Yenişehirin kızıl köyünden Ah 
met oğlu Hüseyinin ölüm cezasına çarp. 
tınlınası hakkında başvekalet tezkeresi 

ve adliye encümeni mazbatası 
6 - Yozgad mebusu Sırrı İçözün, 

Arzuhal encümeninin 19.V.1937 tarihli 
haftalık karar cetvelindeki 926 sayılı 
kararın Umumi Heyette müzakeresine 
dair takriri ve Arzuhal encümeni maz· 

batası. 
7 - Yozgad mebusu Emin Drama-

nın, Arzuhal encümeninin 19.IV.1937 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 766 
saydı kararın Umumi Heyette müzake
resine dair takriri ve Arzuhal encümeni 

mazbatası. 
Birinci müzakeresi yapılacak maddeler 

1 - İstanbul Adliye binasının yan· 
ması üzerine teşkil olunan yenileme bü
rolarının kaldırılması hakkında kanun 
layihası ve Adliye encümeni mazbatası 

2 - Rumeli demiryolları işletme ni
zamnamesinin zıya ve hasar tazminatı· 
na müteallik birinci bab 29, 37, 42 ve i
kinci bab 20 nd maddelerindeki hadle· 
rin tadiline dair kanun layihası ve Na

fıa encümeni mazbatası. 
3 - Türkiye Cumhuriyctile İran 

devleti şehinşahisi arasında aktedilen 
ikamet mukavelenamesinin tasdiki hak
kında kanun Jiiyihası ve Hariciye encü-

meni mazbatası. 
4 - Türkiye cumlıuriyetile İran 

devleti şehinşahisi arasında imza edilen 
havai seyrüsefer ınukavelenaınesinin 
tasdikine dair kanun layihası ve Hari
ciye ve Nafıa encümenleri mazbataları 

5 - Türkiye Cumhuriyeti ile lran 

devleti şehinşahisi arasında aktedilen 
telefon ve telgraf anlaşmasının tasdiki 
hakkında kanun layihası ve Hariciye ve 

Nafıa encümenleri mazbataları. 
6 - Hakimler kanununu muvakakt 

maddesinin (B) fıkrasmın 2 numaralı 
bendinin tefsiri hakkında Başvekalet 
tezkeresile Hakimler kanununun mu • 
vakkat maddesinin (B) fıkrasrnxn 3 ve 

4 numaralı bendlerinde yazılı müddet· 

lerin üç sene daha uzatılmasın~ ~e rı:u· 
vakakt maddeye son bir fıkra ılavesıne 
dair kanun layihası ve Adliye encürne· 

ni mazbatasr. 
7 _ Türkiye cumhuriyetile tra~l 

devleti sehinşahisi arasında imza edı-
1 

. d .' .. . . e cezai mevadda 
en ıa eı mucrımın v 

adli müzaharet muahedesinin tasdikine 
dair kanun layihası ve hariciye ve adilye 

~ncümenleri mazbataları. 
8 - Türkiye cumhııciyetile lra.n 

. · · da imza edı-
Devleti şehınşahısı arasın .. 
len müzahareti adliye mukavelesınııı 
tasdiki hakkında kanun layihası ve Ha-
. . . ··menleri ınaılıata-

rıcıye ve Adlıye encu 

larr. 
9 - İhtiyat zabitleri ve ihtiyat as· 

ü mad
keri memurları kanununun 23 ne 
desinin deniştirilmesine ve 29 ncu rnad· 

., d · k nun 
de~ · ~c lıir fıkra cHenmesine aır a 

layihası ve Milli Müdafaa encümeni 

mazbatası. 
10 - Türkiye cumhuriyetile lran 

devleti şehin~ahisi arasında aktedilen 
baytari mukavelenin tasdiki hakkında 
kanun layihası ve Hariciye ve Ziraat 

encümenleri mazbataları. 
11 - Türkiye Cumburiyetile İran 

devleti şehinşahisi arasında imza edilen 
hudud mıntakasının emniyetine ve mez
ktir mıntakada çıkan hadise ve ihtilaf
ların tesviyesine aid mukavelenamenin 
tasdıkma dair kanun ayihaları ve Ha
riciye ve Milli müdafaa encümenleri 

mazbataları. 
12 - Ceza muhakemeleri usulü ka-

nununun 174, 175 ve 365 nci maddeleri
nin değiştirilmesine dair kanun layiha
sı ve Adliye encümeni mazbatası. 

13 - Maarif teşkilatına dair olan 789 
sayılı kanunun on birinci maddesi hük
münün iki yıl tecili hakkında kanun la
yihası ve Maarif, Dahiliye ve Büdçe 

encümenleri mazbataları. 
14 - Türkiye Cwnbı.ıriyeti ile İran 

devleti Şahinşahisi arasında imza ediL 
miş olan türk ve iran gümrüklerinin 
faaliyetini tanzim eden anlaşmanın tas. 
diki hakkında kanun layihası ·ıe harici
ye, gümrük ve inhisar]ar ve iktisad 

encümenleri mazbataları. 
ıs - Türkiye Cumhuriyeti ile İran 

devleti Şahinşabisi arasında imza edilmiş 
olan transit anlaşmasının tasdiki hakkın 
da kanun tayihasr ve hariciye, gümrük 
ve inhisarlar ve iktis;ıd encümenleri 

mazbataları. 
16 - Türkiye Cumhuriyeti ile lran 

devleti Şahinşahisi arasında imza edil
miş olan ticaret ve seyriseferin muahe. 

desinin tasdiki hakkında kanun layiha. 
sı ve hariciye, ve iktisad encümenleri 

mazbataları. 
17 - Türkiye - Hollanda ticaret an-

laşmasının 5 inci ve kliring anlaşması
nın 18 inci maddelerindeki ihbar müd -
detinin iki aydan bir aya tenzili hakkın· 
da kanun layihası ve Hariciye encümeni 
mazbatasile Türkiye Cümhuriyetile 
Hollanda krrallığı arasında imzalanan 
ve 3020 sayılı kanunla tasdik olunan 
ticaret ve kliring anlaşmalarile bunlara 
merbut mektublarda yapılacak tashihat 
hakkında kanun layihası ve Hariciye ve 
fktrsad encümenleri mazbataları. 

Spor kuıumu 
Başkanı istifa etti 

(Başı 1 ine; sayfada) 

te olduğundan daha uzunca bir zaman 
hakkile nafi olamıyacağınu anladığım ku
rum başkanlrğından itifa edip çekilmekte 

vicdani bır ıztırar duydum. Doktorların 
gösterdiği bu lüzumu sıhi büyükleri -
ınizce de lütfen kabul ve müsaade bu • 
y~rulduğundan bugün Türk Spor Ku -
rumu Başkanlığından ayrılmış bulunu -

yorum. 
Srhi bir zaruret ve çok samimi ve 

vicdani bir his ve ıztırar ile vukua ge • 
len bu ayrılıştan benim ne kadar büyük 
bir elem ve ıztırab duyacağım kabili 

takdirdir, İşte ben; bu derin teessür ve 
elemlerle sızlıyan kalbimin maddi ve ma
nevi bütün ıztırablarmı kendi köşemde 
dindirıneğe çalışırken türk sporunun te
rakkisi ve ti.irk gençliğinin tekamül ve 

tealisi için en samimi duygu ve temen • 
nilerimi yad ve tekrar ederek bütün ku
rum mensuplarını bağrıma basar cüm

leye arzı veda ederim. 
Generalin memlekete daha çok za -

manlar hizmet edeceğinden emin olarak 
kendisine afiyet ve sıhat temenni ede -

riz. 

Mesud bir do~un 
Arkadaşımız Nureddin Artamın kar

deşi, Bor Halk eczanesi sahibi Cemaled
din Artam'rn bir erkek çocuğu dünyaya 
gelmistir. İsmi Evren konmuştur. Yav
ruya uzun v .. saacletli ömür dileriz . 

ULUS 

1 Valiler arasında 
yapılacak 
değşiklikler 

Valilerimiz arasında bazı değişiklik
ler yapılacağını yazmıştık. Tayinleri 
Bakanlar Heyetinin tasvibine arzedilen 
valilerimizden işittiklerimizi yazıyo-

ruz : 
Yozgad valisi B. Yahya Sezai Trab-

zon valiliğine, Urfa valisi B. Atıf Ça.. 
nakkale valiliğine, Diyarbekir vali mu
avini B. Kazmı Urfa valiliğine, Çanak· 
kale vali vekili B. Abdullah Fevzi Yoz
gat valiliğine, Mülkiye müfettişlerinden 
B. Süheyp Van valiliğine, Mülkiye mü
fettişlerinden B. Rifat Bitlis valiliği
ne tayin edileceklerdir. 

:···--··-············ .. ················: 
~RADYO i . . ..............................•......... , 

ANKARA - Öğle neşriyatı: 12.30-
12.50 Muhtelif plak neşriyatı. 12.50-
13.15 Plak: Türk musikisi ve halk şar
kıları. 13.15-13.30 Dahili ve harici ha

berler. 
Akşam neşriyatı: 18.30-18.40 Plak 

neşriyatı. 18.40-19.00 İngilizce ders (A· 
zime İpek). 19.00-19.30 Türk musikisi 
ve halk şarkıları (Makbule ve arkadaş
ları). 19.30-19.45 Saat ayarı ve arapça 
neşriyat. 19.45-20.15 Türk musikisi ve 
halk şarkıları (Hikmet Rrza ve arka· 
daşlarr). 20.15-20.30 Spor konuşmaları 
(Nizamettin Kırşan). 20.30-21.00 Plak
la dans musikisi. 21.00-21.15 Ajans ha
berleri. 21.15-21.55 Stüdyo salon orkes~ 
trası. ( 1- D' Ambrosio: tnstant de reve 
2- Dvorak: Slavische Tanze; 3- Rom
berg: Robert le Pirate; 4- Al beniz: Pre· 
Iude). 21.55-22.00 Yarınki program ve 

istikliil marşı. 

Deniz Müsteşarı 
B. Sadullah Güney 

Mersin'de 
Mersin, 6 (A.A.) - Ekonomi Ba· 

kanlığı deniz müsteşarı B. Sadullah 
Güney dün buraya gelmiştir. B. Sadul
lah Güney limanınuz hakkında tetkik

lerde bulunduktan sonra Payasa gide. 

cektir. 

Erzurum' da temelleri 
atılan yeni binalar 

Erzurum, 6 (A.A.) - Vilayetimiz 
hususi idaresince yaptırılmasına karar 
verilmişş olan Entaniye hastanesiyle 
imar birliğine aid apartmanın temelle
ri dün törenle atılmıştır. 

---
Erzurum'da kız sanat 
mektebinin sergisi 

Er'zurum, 6 (A.A.) - Kız sanat 
mektebi sergisi dün vali tarafmdan a
çılmıştır. Sivil ve askeri erkan ile me
murlar ve halk bu törende hazır bu-

lunmakta idiler. 
Kızlarıınızın yaptıkları eserlerin 

teshir edilmekte olduğu bu sergi eh
ri~izde büyük bir alaka uyandırmıştır. 

Bisiklet yarışları 
Seri bisiklet yarışlarının altıncısı 

dün 78 kilometre mesafede Al-'köprii -
Çiftlik asfalt yolu üzerinde altr defa 
gidip gelme suretiyle ve dokuz koşu· 
cunun iştirakiyle yapıldı. 

Teknik neticeler : 

1 
_ Erdoğan Ankara Gücü 2 saat 

22 dakika 14 s. 
2 _Nuri Kuş Güvenç Spor teker· 

lek farkiyle. 
3 _Yakub Demir Spor 
Altı yaırş·n neticelerine göre puvan 

vaziyeti şudur : 

1 
_ Nuri Kus 13 puvan. 

2 
_ tsmail 20 Puvan 

3 
_ Erdoğan 21 puvan. 

1 <:OÇÜK DIŞ HABERLER 1 
X Moskova - Şmid heyetinin dört 

tayyaresi Rudolf adasına gitmek üzere 
kutubtan hareket etmiştir. Bunlardan 
üçü adaya varmış, birinin benzini bitti

ği için mecburi iniş yapmıştır. 
X Paris - Taç giyme töreninde Ira

nı temsil eden B. İsfendiyar' buraya gel
miş ve B. Delbos'u ziyaret etmiştir. 

X Belgrad - Gelecek eylülde açıla
cak olan Belgrad enternasyonal nümu· 
neler panayırının tcmelatma töreni bu

gün yapılmıştır. 
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Dünkü yarr.~lardan heyecanlı bir enstantane 

ilkbahar at yarışlarının dün yapılan beşincisi, muhakak ki bütün 
koşuların en güzeli, ve meraklısı ve eğlencelisi idi. Babo.larımız, me• 
busJarımız, kordiplomatik, şehrimizin belli başlı bütün şahsiyetleri ve 
kalabalık bir seyirci kütlesi, hipodromu doldurmll! bulırnuyordu. Ha· 
vanm güzel geçmesi de müşterek bahsin hararetli olma.sına yol açtı. 

Çifte bahislere iştirak edenle
rin duydukları heyecan, koşudan 
ve attan anlamıyanlarm bile göz
lerine çarpıyordu. Koıu neticele
rini sırasiyle yazıyoruz: 

Birinci koşu (sattı koşum) 
Eu koşuya Sevim (B. Abdullah 

K. 58), Yıldırım (B. Baha K. 54) Ayşe 
(B. Filips K. 52), Türkmen (B. Musta• 
fa K. 50) girdiler. Herkes Sevimin bi -
rinci geleceğini bekliyordu. Halbuki 
Ayşe birinci geldi. Sevim ikinciliği, ar -
kasından Yıldırım üçüncülüğü aldr. Gan
yan 740, birinci plase 190, ikinci plase 

130 kuruş bıraktı. 

/kinci koşu (Sakarya ko§USU) 
Bu koşuya Taşpınar (B. Davud 

K. 60), Meram (B. Sandor K. 56), Bay
lan (B. Paul K, 5415). Dafya (B FiJips 
K. 54,5) girdiler. Geçen haita yaptığı 
çok güzel koşudan ekseriyet Taşpınann 
kazanacağını tahmin ediyordu. Bir kı -
sım oyuncular, eski kazançlarını göz ö
nünde tutarak Dafyaya oynuyorlardı. 
Netice sürprizli oldu. Baylan kendisin· 
den beş buçuk kilo fazla taşıyan Taş. 
pınar ile boğuşa boğuşa güzel bir koşu
dan sonra birinciliği aldı. Hemen arka

sından Taşpınar ikinci ve birkaç boy ge
riden Dafya üsüncü geldi. Ganyan 340, 
birinci plase ı 80, ikinci plase 130 kuruş 
bıraktı. 

Üçüncü ko§U (hız ko§usu) 
Bu koşuya Ayhan (K. 60 B. Ab

dullah) Ceylan (B. Filips k. 58,5) 
Yldız (B. Mehmed k. 58,5), Selten (B. 
Altan k. 58,5), Bayburd (B. Filips k.58) 
Teho (B. Furvat k. 56,5) Gülizar (B. 
Davud k. 56,5), Androbodin (B. K. Ab. 
dullah k. 56,5) girdiler. Dün de yazdı· 
ğımız gibi günün ve hatta sezonun en 
enteresan koşusu bu koşu oldu. Çifte 
bahsin ikinci ayağının bu koşuda olma
sı ve 20 liradan 200 liraya kadar ikrami. 
ye verileceğinin söylenmesi koşunun bir 
kat daha heyecanlı olmasına sebeb oldu. 
Stad yerine giderk.en her zaman yolda 
duran veya çrkmıyan selten bu sefer 
de kaçtr ve yarım turdan fazla bir me
safe koştu. start bayrağının inmesi ile 

beraber sekiz at birden bütiin kuvvetle~ 
riylc fırladılar. baş başa uzun bir bo
ğuşmadan sonra androbudin birinci he· 
sahta hiç olmıyan Tcho ikinci ve Bay. 
burd üçüncü geldi. Ganyan 270, birinci 
plase 140, ikinci plase 250, üçüncii plfi

se 150 kuruş bıraktı. 

Dördüncü ko§u (Saklani ko~usu) 
Bu koşuya Benliboz (B. Medd K. 

63), Güler (B. Yula K. 59,5), Hilal (B. 
İsmail K. 58), Mebruk (B. Filips K. 

58), Feryad (B. Zeki K. 58), Ünlü (B. 
Abdullah K. 58), Öncü (B. Paul K. 56). 

girdiler. Bıı koşunun 
favurilerinden 

Dünkü yatrşlarda Bayanla11mızın 
zarif elbi~eleri 

Necib, fazla kilo taşıdığı için olacaıt, 
koşuya iştirak etmedi. Bu koşuda tah· 

min edildiği gibi bitmedi. Birçok müş• 

terek bahisçilerin ünıid beslediği Fer .. 

yad ismindeki kır at sonuncu geldi, 

Birinciliği Önci.i iki boyla ve rahat, 
ikinciliği Benliboz, ii~üncülüt;tii Üntü 

kazandı. Ganyan 300, birinci plase 120, 
ikinci plfıse 120, üçüncü p15.s~ 20 kuruş 

verdi. 

.Heşınci koşu 

Bu koşuya Copain (B. Ilorvat K. 60) 

Markiz (B. San~or K. 60), Kazhadalya 

(B. Altay K . .5ıli,5) F. d'amoure (B. Da· 

vud K. 58,5), Moda (B. PauJ K. 56,5), 

Ünisar (B, Davud 50,5) girdıler. 

Bu koşuyu esasen favori olan Copa .. 

in kazandı, fakat arkasından yarım boy~ 
la gelen Markizin bu kadar giizel gide· 

ceğini kimse ummamı~tı. Her halde Co• 

pain ganyan oynıyanları cpiyce korkut~ 
tu. Birkaç boy farkla Moda üçüncü gel· 
di. Ganyan 120, birinci plase 130, ikin• 

ci plase 300 kuruş bıraktı. 
Çifte bahis birinci ve üçüncü koşu .. 

tar arasında idi. 3 8 oyruyanlar bir lira. 

}arına mukabil 19,40 lira aldılar. İkili 
Lahis dördüncü koşuda idi. 8 2 oyıu -

yanlar 4 lira aldılar. 
Müşterek balıiskdn içinde çok ka .. 

zananlar olduğu gibi, kaybedenler de a~ 
değildi. Dünkü sayımızda oldugu gibi 

önümüzdeki pazar günkü sayımızda 
ilkbahar at yarışlarının altıncısı hakkın .. 
daki tahminlerimizi yazacağız. 

1 

17 inci beynelmilel 
jeoloji kongresi 

20 temmuz 1937 de Moskova'da 17 inci enternasyonal jeoloji kongresi 

açılacaktır. 
Gerek kongreye iştirak etmek istiyenlerin gerekse kongıenin TrşkiHit 

komitesinden davetiye almış olanların. vize veı;aire mtıame1esinin icrası 
zımnında, bir an evel Inturist Yakın Şark Mümessilligine (İstnnlınl. Gala· 

ta, Hava~imyan Han) müracaat etmeleri rıca olunur. 2-2439 
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Fenerbahçegi 4-1 gendi 
İstanbul, 6 (A.A.) - F enerlile'° , yurdlarmm kuruluşunun 29 uncu 

7ıldönümünü bugün parlak bir törenle kutladılar. 
29 senelik spor tarihi içinde çok sevilmiş olan F enerbahçelilerin 

bayramına, Taksim stadyomunda Ankara gücü - Galatasaray maçı gi
bi milli küme karşılaşmalarının en mühimlerinden biri olduğu halde, 
on bine yakın bir kalabalık iştirak ediyordu. Öğleden itibaren, iskele
yi stada bağlıyan caddelerde bütün nakil vasıtaları bayrama iştirak 
eden halkı taşıyordu. 

Tören başlıyor 
Saat tam on dörtte tören başla· 

dı. Fenerbahçe kulübünün mües
şisleri alkışlar arasında sahaya 
çıktılar. Hepsi spor aleminde ta
nrnmış simalardan, dünün beyaz 
saçlı enternasyonallerinden ibaret 
olan bu müessisler, halk üzerinde 
~ak veya yakın maziye aid hatı
raları canlandırıyorlardı. 

Sporcuların geçid resmi 
Biraz sonra sporcular da gözüktü. 

ler. En önde kırka yakın sporcu genç 
kız bulunuyordu. Sarı laciverd forma. 
lan ile tenis ve deniz sporlariyle uğra
şan bu genç kızların görünüşü stadı da
kikalarca çınlatan bir alkışın başlangı. 
cı oldu. Sporcu kızları, erkekler takib 
ettiler. Atletler, tenisciler, denizciler 
ve dört futbol takımının teşkil ettiği 

üç yüz kişilik bir kafile stadyomu çerçe 
:veleyen halk kütlesinin alkışları arasın. 
da bir geçid resmi yaptılar. 

Atatürk büstüne çelenk 
Bundan sonra istiklal marşı çalınır. 

ken direğe bayrak çekildi ve Atatürk'ün 
büstüne, fenerbahçeli gençliğin saygı 

nişanesi olmak üzere sarı Iaciverd çi
çeklerden yapılmış bir çenelk konuldu. 

Fenerbahçeli sporcular alkışlar ara. 
smda sahadan çıkaı ken kulübün ikinci 
reisi Hayri Celal kürsüye çıktı ve gü· 
zel bir nutukla arkadaşlarının hisleri. 
ne tercüman oldu. 

B. Hayri Cela/.'in nutku 
Hayri Celal, nutkunda büyük şefin 

sporcu gençliğe karşı gösterdiği alaka
yı minnetle kaydettikten sonra fener. 
bahçelilerin onun gösterdiği yoldan yü~ 
,Udüğünü ve yürüyeceklerini söyledi. 

Mütekaidler maçı 
Sıra fenerbahçeli ve güneşli müte

kaitlerin yapacakları maça gelmişti. L 
ki kulübün mütekaitleri birlikte saha.. 
ya çıktılar. İçlerinde daha dün denecek 
kadar yakın bir mazinin yıldızları bulu
nan bu takımlar şiddetle alkışlandılar. 

Maçı türk futbolunun en eski sima
sı olan Fuad Hüsnü idare etti. 

Birer çeyreklik iki haftaym; heyecan· 
h ve gülünç sahneler içinde geçti. Neti
cede Günüşten Latif attığı gole Fener -
bahçeli Zeki cevab verdi ve maç 1 • 1 
beraberlikle bitti. 

Büyük maç 
Sıra büyük maça gelmişti Bir çeyrek

lik bir aradan sonra önce viyanalılar sa
haya çıktılar. İçlerinde Viyana futbolu
nun asları bulunan bu takım tamamen 
atlet yapılı futbolculardan teşekkül edi
yordu. 

Fenerbahçeliler de beş dakikalık bir 
aradan sonra gözüktüler ve halkı stadın 
ortasından selamhyarak alkışlandılar. 

İki takım saat tam 16-45 de karşılık

lı dizilmi~ bulunuyordu. Fenhbahçeli -

ler, kaotanlan Cavad'dan mahrum bir 

halde, şu kadro ile oynuyorlardı: 

Hüsamettin - Yaşar, Fazıl - Esat Ay

tan, Reşad - Niyazi, Namık, Ali Riza, 

Naci, Fikret. 

Hakem Güneşten Şazi Tezcan. 

Oyun başlıyor 
Oyuna avusturyaldar başladılar. Sa

rı laciverdliler rüzgarla beraber oyna • 

mkları bu devrenin hemen başlangıcm -

da, bir sayı çıkararak kuvvetli rakiple

rine karşı avantaj temin etmeğe çabalı
yorlardı. 

1ık hücum ortadan inkişaf etti. Ali 

, Riza - Naci - Namık hattı üç dört seri 

'asla Viyana kalesine doğru aktılar. 
Rapidin orta muavini topu keserek orta 

muhacime verdi. Ondan solaçığa giden 

top, Yaşarın uzun bir vuruşu ile Fikre. 

ti buldu ve Fikret, karşısındaki viyana-

lıları atlatarak kaleye doğru yddmm 
gibi inmeğe başladı. Bu inişi tamamlr -
yan şandele Viyana kalesinin öni.inde 
bir karışıklık oldu. Rapidin kalecisi to
pu iyi bloke edemedi. Top Naci'ye gel -

di. Fakat kalecisi, Naciye şüt çekmek im
kanı vermiyen bir hızla topa yeniden ye
ti~ti ve tehlikeyi bertaraf etti. 

Fenerliler avantajı muhafaza 
ediyorlar 

Fenerliler Fikretin sürüklediği hü. 
cumlarla avantajlarını muhafaza ediyor 
lar. Fakat bu hücumlar Viyana müdafaa. 
sının çok iyi yer tutması ve topu miıkem 
mel kontrol etmesi saıyesinde bir türlü 
semere vermiyor. 

Beşinci dakikada viyanahlar ilk i
nişlerini yaptılar. iniş, neticesiz kal
makla beraber, viyanalı profesyonellerin 
değerini anlatacak şekilde oldu. Sağ ha
fın uzun bir vuruşu ile hücum istikame. 
tini ansızın değiştiren vinayalılar, fe
ner kalesi önünde hemen bir tehlike ya. 
rattılar Fakat Yaşar uzun bir vuruşla 
kaleyi kurtardı. 

Dakikalar ilerledikçe 
Dakikalar ilerledikçe Rapidin oyun 

tarzı anlaşılıyor. Uzun veya kısa pas. 
lara dayanan muayyen bir sistemleri 
yok vaziyetin icablarına göre, kısa veya 
uzun paslarla aynuyorlar. Takımın en 
esaslı hassası iyi yer tutmak, rakibleri
ni demarke bırakmamak ve marke oL 
maktan kurtulmak bunun dışında hiL 
cum sistemleri ani cenah değiştirmeler 
ve iyi deplasmanlarla tesirli bir ahenk 
gösteriyor. 

Oyun ilerledikçe fenerlilerin daha 
enerjik oynadıklarını görüyoruz. Bu 
gayret, lüzumundan fazla bir sürat tev. 
lid ediyor ki, netice olarak fenerbahçe. 
lilerin top kon~rolunu keybettiklerini 
görüyoruz. 

Karşılıklı hücumlar 
Fcncrbahçclilerin hücumları hemen 

daima soldan inkipf ediyor. Fikretin 
mütemadiyen topu Viyana kalesine in • 
dirdiği, fakat fırsatların üç ortanın ağır
lığı yüzünden kaybolduğu görülüyor. 

Rapidin mukabil hücumları daha zi· 
yade sağ açıkla ilerliyor. Fakat o isti -
kametten gelen toplar, bugün en iyi o. 
yunlarmdan birini oynıyan Y aşar'ın 
kuvvetli müdahaleleriyle uzaklaşıyor. 

Viyanalıların ilk golü 
On dördüncü dakika: Viyanaltlar sağ

dan bir iniş yaptılar, Viyanalılarm ma -
ruf beynelmilelleri orta muhacim Bin
der, Fazılm demarke bırakmasından is
tiafde ederek güzel bir deplasmanla sağ 
içe geçti ve çizginin üstünden çevirdiği 
topu sıkı bir şiltle kaleye gönderdi. Top 
fenerli müdafiin ayaklarına çarparak ka
leye girdi. Bu ilk golün fenerlilerin ma • 
neviyatını sarstığı görülüyor. 

Viyanaldar çok sert oynamağa başla· 
dılar. Hakemin görem.iycceği vaziyet -
lerde mükemmel profesyonel hileler ya-

pıyorlar. Yan hakemlerin hakemi ikaz 

edecek şekilde müdahale etmemeleri on-

!arın vaziyetini kolaylaştırıyor. 

Fenerin gayertleri 
Fenerbahçeliler büyliık bir gayretle 

viyanahlarm yarı sahasından ayrılmı

yorlar. Fakat netice alacak sonuncu vu

ruş bir türlü yerini isabetle bulamıyor. 

Fenerlilerin rüzgarla beraber oynadık

ları bu devrede, oyunun neticesini leh

lerine çevirecek bir ahenk göstereme· 

meleri viyanalıların galibiyet şansları-

nı artırıyor. 

Dakika 28: Fazılın yeni bir hatası 

Viyananın sağ açığına bir gol çıkarmak 

fırsatını verdi. Fakat Hüsameddin gü

zel yer tutarak şütu kesti 

Dakika 41: Ali Rızadan Namığ.a ge. 

ULUS 7-6-1937 = 

Atatürk ıstanbulda 

len topu kesmek için İki viyanalı mü

dafi birden çıkış yaptılar. Namık bu 

iki oyuncunun şarjına maruz kaldı bu 

fovlü ve fazla olarak viyanalı müdafi

lerden biri topa eliylede dokundu. Ha

kem penaltı verdi ve Namık bu fırsatı 

beraberlik sayısına tahvil etti. Devre, 

ikinci sayı peşinde koşaşn fenerlilerin 

hücumları arasında 1 • 1 beraberlikle 

neticelendi. 

ikinci devre 
Fenerbahçelilerin birinci devrede 

sarfettikleri gayretin yorgunluğu ile 

ikinci devreyi çıkarmaları çok müşkül 

görünüyordu. Buna ilaveten rüzgar da 

bu devrede viyanalıların lehinde idi. 

Fenerliler sahaya küçük tebeddüllerle çık

tılar. Hüsameddinin yerine Necdet geç

miş, Naciyi Bülend ve Namığı Şaban is· 

tihlaf etmişlerdi. 

Devrenin ilk dakikalarında fenerli· 

ler hakim görünüyorlardı. Fakat viya· 

nahlar üstünlüğü yavaş yavaş ele ge

çirdiler ve Fenerbahçe kalesini ~ ı tıdi

de başladılar. İlk dakikalarda fenerli· 

lerin müdafaası muvaffakiyetle karşı 

kovuyordu. Fakat Yaşar sakat elinin üs. 

tüne düşerek oyuna müşkülatla devam et

me~e ve Raşad da yediği bir tekme ile 

topallamaya başlayınca vaziyet değişti. 

Ve viyanalılar sırasiyle ikinci, üçüncü ve 

dördüncü goHerini çıkararak maçı ka.. 

zandılar. 

Büyük Önderimiz Atatürk'ün 
lstanbulda büyük heyeacn, sevgi 
ve saygı ile karşılandığını dün tel
efon haberi olarak yazmıştık. Bu 
sütunlardaki resimlerde yukarda 
Büyük Şefimizi halk arasında, 
sağda Maverayi Ürdün Emiri Al
tes Abdullah'la beraber, solda, Er
tuğrul yatından halkı selamla1lten 
görüyorsunuz. Aşağıda soldaki , e
sim, hava filomuz Ertuğrul yatı 
üzerinde uçarken, yatı takib eden 
motörleri ve istimbotları göster· 
mektedir. 

Ankargücü _G. SaraJ 
takımını 4 - 2 yendi 

İstanbul, 6 (A.A.) - Milli küme maçlarına bugün Taksim :stad . 
yomunda devam edildi. Fiküstür nıudbince Galatasaray ve Ankaragü
cü takımları karşılaşıyorlardı. 

Sahada üç bine yakın bir kala
balık var. iki takını birlikte saha· 
ya çıktılar. Ve kısa bir törenden 
sonra karşılıklı dizildiler. Ankara 
gücü şu kadro ile oynuyor: 

Ateş, Ali Rıza, Enver, İsmail, Semih 
Nusret, Hamdi, Fahri, Yaşar, Abdi,, 
Şükrü. 

Galatasaray da şöyle bir takımla dL. 
zilmişti: 

Sacid, Lütfi, Reşad, Ekrem, HayruL 
lalı, Suavi, Necdet, Eş.fak, Süleyman 
Haşim, Bülend. 

Hakem Nuri Bosut. 

Oyuna ankaralılar başladılar. İlk da. 
kikadan itibaren büyük bir hızla oynu
yorlar. Galatasaray müdafaası çetin 
bir mücadele yapmak zaruretinde ka
lıyor. 

Ankaragücünün ilk golü 
Dördüncü dakikada Hcımdinin orta. 

ladığı topu kesmek için fırlayan Sacid 

kalesini boş bıraktı. Yaşar vaziyeti ta

kib ederek topu boş kaleye gönderdi. 

Fakat Lütfi kalecinin yerini almıştı. 

Şütü eliyle kesti ve penaltıya sebebiyet 

verdi. 

Güçlüler ilk golü bu şekilde kazan· 
dılar. Birinci devre sonuna kadar kdr
şılıklı hücumlar arasında ve neticesiz 
geçti. Zaman zaman galatasaraylılar ve 
güçlüler vaziyete hakim oluyorlar, fakal 
netice elde edemiyorlardı. 

Dakika 41: Galatasaray lehine bir 
penaltı verildi. fakt Reşad topu lüzu· 
mundan fazla plase ederek golposta. 
çarptırdı ve fırsatı kaybetti. Biı · ·i dev 
re bu tekilde 1 • O Güçlülerin lehine l>•t
ti. 

ikinci devre 
İkinci devrede Galat.asarayın vaziyeti 

kurtaracağı tahmin ediliyordu. Nitekim 
oyuna güzel bir şekilde !:>aşladılar. Fa.. 
kat güçlüler çetin bir müdafaa ile vazi4 
yeti kurtardılar. ve 16,17 inci dakika
larda Yaşarın vuruşlariyle üst üste iki 
gol çıkardılar. 

Galatasaraylılar buna iki golle mu.. 
kabele etmekte gecikmediler. Müsaba. 
ka heyecanlı bir safhaya girmişti. 3 _ 2 
mağlub vaziyette olan galatasarayın be. 
raberlikle, yahud galibiyete yükselme. 
si mümkündü. Güçlüler 31 inci dakika.. 
da bir g?l daha atarak bu tehlikeyi ber• 
taraf ettiler. ve maçtan 4 - 2 gamı ~ık.. 
tılar. 
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satışına başlanmıştır. Yıldız mağa
zası Ulus meydanı No 6Telefon1847 

• 
saııayı 

• 
tıcaret ve 

odası riyasetinden: 
~.nka~a t!caret ve sanayi odasının postahane caddesindeki ar

sası uzerınc ınşa ettireceği ticaret odası binası kapalı zarfla mün
kasara konmuş.tur. İhale 14. haziran. 937 pazartesi günü öğleden 
sonra saat "15" de odada yapılacaktır. En az elli bin liralık inşa
at yapmış olduklarını resmi tasdikname ile isbat edecek talih ve 
müteahhidler ''15" lira mukabilinde odadan şartnameyi alabilirler. 

2-2514 

L De, Jet DemiryoJlan ve Limanları Umum 

lniidiirliiiii Sahnalnıa KomİS.)'Omı ilanları 1 
t L A N 

~ M~hammen bedeli (15620) lira olan 100 ton telgraf ve 2 ton 
bag telı 16.6-1937 çarşamba günü saat 15.30 da kapab zarf usulü ile 
Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 
. Bu işe girmek istiyenlerin ( 1171.50) liralık muvakkat teminat 
ıle kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-1936 G. ve 
3297 No. 1ı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde 
alınını~ ş.v~sika ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komis
yon reıslığıne vermeleri Jiizımdrr. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Hay-
darpaşada teseJJüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (1336) 

2-2378 
İLAN 

İlk eksiltmesi feshedilen ve muhammen bedeli (42.000) lira o
lan 100 ton renkli veya beyaz üstüpü 21.6.937 pazartesi günü saat 
15 de yeniden kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek istiycnlerin (3150) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7.5.936 gün ve 3297 
No. lu ~üshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde nafıa 
vekfüetınden alınmış müteahhidlik vesikası ve tekliflerini aynı gün 
saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 210 kuruş mukabilinde Ankara, İzmir, Haydarpaşa 
ve Adana veznelerinden satılmaktadır. (1411) 2-2483 

! L A N 
İlk eksiltmesi fesh edilen 300.000 adet telgraf bandı 16-7-1937 

cuma günü saat 15.30 da kapalı zarf usuliyle Ankarada idare bina. 
sında satm alınacaktır. 

Muhammen bedeli 30.000 liradır. 
Bu işe girmek istiyenlerin (2250) liralık muvakkat teminat ile 

kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 1-5-1936 gün ve 
3297 numaralı nüshasında ıntişar etmiş olan talimatname dairesinde 
alınmış şvesika ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komis
yon reisliğine vermeleri lfizımdır. 

Şartnameler (150) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa vezneler inde 
satılmaktadır. (1377) 2- 2383 

tLAN 
Muhammen bedeli (13425) lira olan kazma, kürek ve saire 7.7. 

1937 çarşamba günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada 
idare binasında satın alınacaktır. 
. Bu işe girmek istiyenlerin (1006,88) liralık muvakkat teminat 
ıle kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7.5.1936 gün ve 
3297 numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde 
alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Hay
darpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (1446) 

2-2508 

----------------------~------------------------------
, ____ _ A_u_k_u_ı_·ıı HeJc·dİ}'e Hci ·liği_l_ı_a_n_la_r_ı ____ J 

İLAN 
Ankarada yevmiye 100.000 ekmek yapabilecek kudrette bir ek· 

~ek fabrikası inşasına talih olanların tekliflerini ve kataloklarını 
brr ay zarfında vermeleri evelce ilan olunmuşdur. Vaki olan muh
telif müracaatlar üzerine bu müddet haziran sonuna kadar uzatıl-
mıştır. (145ı>) 2-2490 

İLAN 1 İLAN 
l - İsmctpaşa mahallesinde l - Yenişehirde 1094 üncü 

Uzunyolda 764 üncü adada 19 adada 7 ve 8 parselde 92 metre 
numaralı paıselde 100•30 metre murabbaı belediye malı arsa ıs 
murabbaı belediye mnlı arsa 15 gün müddetle açık arttırmaya 

· konulmuştur. gün müddetle açık arttırmaya 
konulmuştur. 2 - Muhammen bedeli 644 li-

2 - Muhammen bedeli 301.14 radır. 
liradır. 3 - Muvakkat teminatı 48.3 

3 - Muvakkat teminatı 22.58 liradır. 
liradır. 4 - Şartnamesini görmek 

4 _ Şartnamesini g?rme.k is- istiyenler her gün yazı işleri 
tiyenler her gün yazı ışlcrı ka· kalemine ve isteklierin de 15.6. 
lemine ve isteklilerin de 15.6.937 937 salı günü saat on buçu'ı:ta 
salı günü saat on buçukta bele- belediye encümenine müracaat-
diye encümenine mür ca:ıt arı lar. (1439) 2-2449 

(1438) 2--2448 

İLAN 

ı - Yenişehirde 1067 inci 
adada 5 numaralı p a r s e l d e 
192.50 metre murabbaı arsa 15 
gün miiddctetle açık arttırmaya 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 590 li
radır. 

3 - Muvakkat teminatı 44.25 
liradır. 

4 - Şartnamesini g?rme.k is
tiyenler her gün yazı ışlerı ka
lemine ve isteklilerin de 15.6.937 
salı günü saat on buçukta b ... lc:
diyc encümenine müracaatları. 

(1440) 2--2450 

!LAN 

Sıhatini Düşünenlere 

Müjde 
Çoktanberi sayın halkça piya

saya çıkarılması istenılen maruf 
ve meşhur İZMİT ÇENE SUYU
nu kiıçük şişeleri yapılan en as
ri ve fenni tesisntla 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 

Kapalı Zarfla Eksiltme İlanı 1 
İstatistil{ genel direlctörl~Oii 

eksiltme ve ihale k omisyonundan: 

Zara belediyesinden: 
Kapalı zarf usuliyle içme su font boru 

münakasası 
Musaddıık projesi mucibince fenni şartnamesi, boru keşifna .. 

mesi, muhammen fiat cetveli, münakasa şartnamesi, Ulus ve Cum. 
huriyet gazeteleri idarehanelerinde mevcut olup talipleri gorebilir. 

1 - Kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılan iş tahminen 65-72 forma 
genel nüfus sayımı neticelerini gösteren 10 cilt kitabtrr. Beherin
den ikişer bin adet bastırılacaktır. 

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

3 - Eksiltme 1937 senesi temmuzunun 2. inci cuma günü saat 
14.30 da Genel direktörlük binasında kurulacak olan komisyonda 
açılacaktır. 

4 - 3 7,5 muvakakt teminat vesikasile teklif mektupları eksilt
me açılmadan bir saat eve] komisyon reisliğine verilmesi lazımdır. 
Bu baptaki şartname komisyon kiitipliğinden istenebilir. Numune 
dairede görülebilir. (1472) 2-2520 

Gümrülc v~ inhisarJar vekaJetinıJ,·n: 
1 - 'Gündelik genel buyrukların bastırılması ve ay nihayetinde 

kitab haline konması işi pazarlığa konmuştur. 
2 - Bu işin tahmin edilen bedeli 975 lira ve muvakkat teminatı 

73 lira 12 kuruştur. 
3 - Pazarlık 10.6.1937 perşembe günü saat 15 de vekalet bina

sında kurulu alım satım komisyonunda yapılacaktır. 
4 - İsteklilerin muvakkat teminatlarını vekalet veznesine yatı· 

rarak alacakları makbuzlarla 6elli gi.ın ve saatte komisyona müraca-
atları. (1464) 2-2509 

Ankara iııhisarJar 

Başmüdür1üğünden 
Keşif bedeli 901 lira olan Sarıkaya tuzlası havuz ve gö) tamiri 

işlerinin ilan edilen açık eksiltmesine talip çıkmadıgından 2490 sa
yılı kanunun 43 üncü maddesine göre açık eksiltme ve ihale on gün 
müddetle uzatılmış olup 14.6.1937 tarihinde saat 15 de tekrar icra 
edileceğini ve talihlerin 93 lira muvakkat teminat paralarile birlik-
te idaremize müracaatları Win olunur. (1467) 2-2510 

,ri 

• 1 

~ 

y_ 

Her bir rüsum masraf ve nakliyesi bcleaıyeyc ait olmak ve f;i
vas'ta teslim etmek ve her vagona (15) tondan aşağı tahmil etme
mek şartlariylc (8544) lira bedeli keşifli (102) ton muhtelif fatu .. 
ra font boru ve aksamı mahsusasr 19-5-937 den itibaren bir ay mi.ıd
detle kapalı zarf usuliyle münakasaya konmuştur. Taliplerin % 7,5 
teminat akçesi ve muteber banka mektubu muvazzah adresleriyle 
münakasaya iştirak edecklcrdir. 

!hale günü 21 • haziran-937 pazartesi gilnü olup saat (14) de 
Zara belediyesi encümeninde yapılacağından taliplerinin yevmi 
muayyende müracaatları itan olunur. 1-2239 

l\IUJJ)E---· 
Çam havası binbit derdin devası, ruh sefası KIZIL 
CAHAMAM kaplıcaları açıktır. Sayın ziyaretçilerini 
bekliyor. 2-2512 

Ka iyer ve J 
tezgahtar 

Bayan Aranıyor 
Satış mağazalarımızda çalış

tırılmak üzere kasiyer ve tezgah
tar bayanlara ihtiyaç vardır. Ta-
li plcrin şartlarımızı öğrenmek U. 
zere her gün Onnan çiftliğinde 

direktörlüğe bizzat müracaat et-
meleri. l-2281 
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En h<>t mc:yva t;.oruouı. Jnki• 

bazı defeder. Mide, bağırsak, ka• 
raciğcrden mütevellit rahatsızlık• 
lan önler. Hazmı kolaylaştırır. 

İngiliz: Kanztık eczanesi 

Kiralık Möbleli 
Bir Oda 

Yenişehir, 1 nkilab okagı No4 
4. alt kat. 2-2495 

İşçi Çocuk Aranıyor 
Çiftlik mağazalarından mal 

ahp şehir dahılinc tevzı edece]( 
açık göz satıcı çocuklara ihtiyaç 
vardır. Talib olanlar Orman çift .. 
ligine muracaat etsin. l-2347 

Mobilyau Aparbman 
(TEMMUZ, ACUSTOS, 

EYLÜL) JÇJN 
Atatürk bulvarı iızcrinde 

4 oda, telefon, confort 
3648 telefon ediniz 

--
ULU.Sun iLAN ŞARTLARI 

Beher Beher 
Santimi Santimi 

Sayfa Kuru Sa.ıra Kuruş 

2 300 3 200 
4 150 s 100 
6 80 7 ve 8 30 
ı - Hayır işıeııne ve yeni 

çıkan kıuıplara aıd ılanlardan 

% 15 tenzıUit yapılır. 
2 - Zayı ılfin bedelleri 

maktu 130 kuruştur. 

.... 

~ 

~TôRKlvE •JBAı 'vA~\--
~ 

3 - Tebrik, te ekkür. ev
lenme vefat ve katı alika 
ıl5nlarından maktunn be' lira 
alınır. 

ABONE ŞARTLARI 

Müddet Dahıldc Hariçte --
Senelıgi 17 Lira 30 Lira 
6 Aylığı 9 .. 16 ,, 
3 Aylı~ı s .. 9 ., 

1 iralık odalaı· eksiltmesi Ekmek 
Telefon: 

l - Yenişehirde 1068 inci 
adada 2 parselde 97 metre mu· 
rabbar arsa on beş gün müddet
le açık artırmaya konulmuştur. 

J(iralıl{ Ev Af yon Cumhuriyet 

"Piyasamızın merkezi bir '/•'· 
ri olan Ana fart. lar cades:nde'' 
eveıce bayındırlık 1 k .. nl·~ı , ı 
bulundugu biıyiık binada bol ıi
yalı ve kalöriferli c;dnlar ' uava 
verilecetkir. Dokt1>r mııay eııe

h nı!si, a\•ukat ve tUccar ıa ı 1 ııı· 

nclcri olmnga çol elverişli hu· 
lunan bu odaları gormek ve tut· 
mak rzu edenleı in görmeı< i 
çin mezkur apartım n l:ahvecisi
ne kira şartları için de V e h -
b i K o ç ticaret evine müra
caatları rica olunur." 

Ba~nıuharrir: 
Yazı ı leri: 
Abone ve ıl n: 

1063 
1062 
1064 

2 - Muhammen bedeli (291) 

liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (22) 

liradır. 
4 - Şartnamesini göımek is

tiycnler her"'Ün yazı işleri kale-., . . 
mine ve isteklilerin de J 5 ıı ... ı-

ran 1937 salı günü saat 10,5 da 
b: e en.:i.ir.1enine nıJrac;:ıat-

la •.. \ 2-2447 

ı -- Ycnişehirde kooperatif 
magazası arkasında su, havaga-

bany•o ve elektrigi havi kul
zı, 

lanışlı ev ı temmuzdan sonra bir 
t'nelik kiraya verilecektir. 5 

2 __ Yenişehirde kooperatif 

lgazasr altındaki dükkan bir 
m ·1 k · senelik kiraya verı ece tır. 

Arzu edenlerin halde 39 nu
:ırada Tevfik'e müracaatları. 

m 2-2478 

l\löddei Unıumiliğiııf1t~n : 
Afyon hapishanesinin ı Haziran 1937 tarihinden Mayıs 19..>8 

gayesine kadar bir senelik ekmek ihtiyacı için beher çifti 96? 
gram itibariyle günde 600 adet fabrikada üğüttilmüş ikinci ne\ ı 
safi Anadolu buğday unundan imal edilmiş ekmek kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Teminatı muvakkate 900 liradır. 
İhalesi c. M. U. liğinde müteşekkil komisyonu mahsusunda 15 
Haziran 937 tarihine müsadif Salı günü saat on beşte yapılacak
tır. Şartnameyi görmek ve malômat almak isteyenlerin komisyona 
müracaatl:m ilan olunur. (1365) 1 - 2331 Telefon: 3450 2-2433 

- .. ··-·--·---·-· .......... .. 
·--~Jnderwood-.. 
Yazı ve heısab makineler i 

Ankara acenlası 

A 'BA kitabevi 
Y3. ı ı kıneleri tanm edilir • 

iN ..... el: 33, l 



8-=----------------------------------------- ULUS 

Diplomali radyo mütelıauısımız 
tarafından amatörlere teknik bilgi ve 

Yüniş fabrikası 
Sold kumaşlarını sabşa başladı 

Bejendiiini• kumqm metreıi 4 95 kurut 

Bankalar caddesi Telefon: 3712 

SEFALIN 

Baı ve Diı 

Romatizma 

Grip 

J'&Z 

nezles=ni 

derhal 

seçirir 

Eczaneler· 

den 

tlikve12Uk 

ambalajlan 

arayınız. 

Baş ağrtsından çoE 
ıztırap çekiyordum. 
~Sefa/in. alaık. tan -
sonra ne rahatım ! 

Tosya Belediyesinden 
Açık Eksiltme İlanı : 

1 - Eksiltmeye konulan if: Tosya kasabasında yeniden yapıl
makta olan yirmi yataklı hastahanenin keşif ve projesindeki ikinci 
kısmının inpatına aittir. Bu kısmın keşif bedeli (9508 lira 85) ku· 
ruttur. 

2 - Bu ite aid f8rtDame ve evrak tunlardır: 
A - Eksiltme prtnamesi. 
B • Mukavelename 
C • Nafıa işleri genel şartnamesi 
D • Fenni prtname 
E • Hususi şartname. 
F. Keşif cetveli, silsilei fiat cetveli, metraj cedveli 
G- Proje. 

istekliler bu evrakı Tosya belediyesinde görebilirler. 
3 - Eksiltme 29 mayıı 1937 den 17 haziran 1937 tarihinde per

fembe günü saat 14 de Tosya belediye dairesinde belediye encüme
ninde açık eksiltme usuliyle yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 713 lira 17 kuru• 
muvakkat teminat vermesi ve müteahhidin bu işi yapabileceğine 
dair Nafıa vekaletinden.alınmış ehliyet vesikası ibraz etmesi lizım· 
dır. isteklilerin mezkf1r günde belediye encümeninde hazır bulun-
maları illn olunur. (1414) 2-2423 

Kültür Bakanlığından: 
1 - Orta okullarda türkçe, tarih - coğrafya, riyaziye, tabiiye, 

frarnaızca almanca ve ingilizce öğretmeni olmak istiyenler için 
bu yıl aınav yapılacaktır. 

2 - Sınavlar 1 eylül çarf81Dba günü İstanbul üniversitesinde 
batlıyacaktır. 

3 - Sınava girmek iatiyenlerin: 
A) Türk olmaları, 
B) 20 den aşağı ve 45 den yukarı yaşta olmamaları. 
C) Hüsnühal erbabından oldukları, cinayet ve cünha nevinden 

mahk\imiyetleri olmadığı hakkında mahalli vilayet veya kaza idare 
heyetinden bir mazbata ibru etmeleri (halen memur ve öğretmen 
olanlar bu kayıddan müstesna olup mensub oldukları daire imiri-
nin vereceği vesika Widir.) . . .. 

D) Her türlü hutalıktan ve öğretmenlık etmeye manı vucud 
arızalarından salim olduklarını iıbat eder tasdikli hekim raporu ib
raz etmeleri, 

E) En az lise ve 4. 5, 6 sınıflı öğretmen okulu mezunu veya 
bunların muadili tahsil görıısüt olmaları, 

Öğretmen okullaruıdan mezun olanlarm en az iki clers senesi 
3ğretmenlik etmi• bulmımaları gerektir. 

4 - Gerek sözlü ve gerek yazılı smav soruları ünivenite ve 
yüksek öiretmen okula talebesinin takib ettiği ders müfrredatın
dan seçilecektir. Bunda bafka sınava gireceklere pedagojik soru• 
1ar da sorulacaktır. 

5 - Namzedler sımYda kazandıkları takdirde 1702 numaralı 
.kanunun 1 inci maddesllidı gösterilen dereceler dahilinde her ban
Ji bir orta öğretmen okulu yaröğretmenliğine atanacaklardır. 

6 - Yukarıdaki pıtlatı bais olan namzedler bir istida ile m. 
bnlıp müracaat edecelrlerdir. Bu istidaya ,u veaikalar bağlanacak· 
tir. 

A) Nilfua tezkerelerinin iaıl veya tudildi sureti, 
B) Tahlil derecelrine aid ,ehadetname veya vesikalrmm uıl 

nyahud suretleri, 
C) Hüanilhal mazbatası. 
D) llaballl killttlr W.eainden nUmuneaine tevfikan tudildl 

tıbhat raporu, 
E) Mahalli ktlltilr Nanainden tudikU ve fotofraflı fift 
F) Altı adet 4ııı6.5 bllylklilğünde kartomuz fotofrafları. 
Bu vesikaların en IOll 1.8.937 tarihine kadar bakanlığa g&ıde

rilmit olması lbımcbr. B• tarihten sonra bakanlığa gelmit olan 
nya evrakı mUabiteai aoı.an ıönderilmit bulunan iaticlalar hak· 
kında muamele yapılmı,ac:aktır. (1455) 3-2487 

Her türlü radyo tamirat.! Halil Naci 
Anaf artalar 

Mıhcıoğlu 

No: 111 

Ankara----------~ 

Büyük Emlak Acentesi 
Balıkpazarı Seçkin Sokak 

1 

No: 8 Tele: 1433 
1 - Cebecide arsa. 
2 - İçinde evi olan birbağ. 
3 - Şehir dahilinde bir ev. 
4 - Ev kooperatif şirketinin hiaae senedi. 
5 - Şehirde veya Yenifehirde asfalt üzerinde bir apartı

man satın alınacaktır. 
6 - Parselasyon yapılmt' herkese elveri'li su ve elektrik 

yakın arsalar satılıktır. 
7 - Samanpazarı ile Halkevi arasında üç odalı kiralık ev 

veya apartıman aranıyor. 
8 - Adliye sarayı karşısında satılık arsa. 
9 - Bir ev satılıktır. 2-2493 

Askeri •'abrikalar Umum Müdiirlüiü Satmalma 
Komisvoou llanfarı 

70 TON ELEKTROLİT 1-'U--ı' Y._A ____ _ 

Tahmin edilen bedeli 15400 lira olan yukarıda miktarı ve cinsi 
yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlülüğü satın alma 
komisyonunca 23·i-937 cuma günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale 
edilecektir. 

Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Talihlerin mu· 
vak.kat teminat olan 1155 lirayı havi teklif mektublarını mezkf1r 
günde aaat 14 de kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunu 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkf1r gün 
ve saatte komisyona müracaatları. 

(1326) Z-2375 
230 TON ELEKTROLiT BAKIR 

Tahmin edilen bedeli (149500~ lira olan yukarda miktarı ve cın
si yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko· 
misyonunca 21-7-937 çarşamba günü saat 15 de kapalı zarf ile iha
le edilecektir. Şartname 7 lira 48 kuru§ mukabilinde komisyondan 
verilir. Talihlerin muvakkat teminat olan 8725 lirayı havi teklif 
mektublarını mezkur gür.de .. aat 14 de kadar komisyona vermeleri 
ve kendilerininde 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki 
vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. (1328) 

2-2377 
1 TON DIFENİLAMIN 2. TON SANTIRALİT. 

Tahmin edilen bedeli 8100 lira olan yukarıda miktarı ve cinsi 
yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
misyonunca 19-7-937 pazartesi günü saat 15 te kapalı zarf ile ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Talihle
rin muvakkat teminat olan 605 lira 50 kuruşu havi teklif mektub
larını mezkur günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve ken. 
dilerinin de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesa. 
ikle mezkf1r gün ve saatte komisyona müracaatları. (1363) Z-2380 

5. TON ANTiMON 
Tahmin edilen bedeli 4150 lira olan yukarıda mikdarı ve cinai 

yazdı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü aatınalma ko
misyonunca 21.6.937 pazartesi günü saat 14 de açık eksiltme ile i
hale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. 

Talihlerin muvakkat teminat olan 311 lira 25 kuruf ve 2490 nu
maralı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkf1r gün ve sa-
atte komisyona müracaatları. (1404) Z-2435 

Ankara C. Müddeiumumiliğinden: 
1 - Konya ceza evine bir yıllık ekmek ihtiyacı 27.5.937 günün

den 11.6.937 gününe kadar 15 gün müddetle kapalı zarf usuliyle 
münakasaya konulmuştur. 

2 - İhale günü olan 11.6.937 gününe müsadif cuma gUnü saat 
14 de Konya C. M. U.liği dairesinde icra kılınacaktır. 

3 - Talipler teklifnamelerini o güne kadar komisyon riyaseti• 
ne vermit olacaklardır. 

4 - Ekmek yerli unundan has olacaktır. 
Ve talipler bedeli muhamminin yüzde7,5olan 1997 lira 28 kuruf 

teminatı muvakkatelerini teklifnamelerile birlikte komisyona ve
recektir. 

5 - Fazla izahat almak ve şartnameyi görmek istiyenlerin 
Konya ceza evi direktörlilgüne müracaatları ilin olunur. (1289) 

1 
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TÜRK HAVA KURUMU 

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

Büyük ikramiye 
40.000Liradır 

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

1 
Ankara Levazım Amirliği Satınalma 1 

Komisyonu llinlan 
1--------------- ----------------

İLAN 
1 - Ankara harp okulu ihtiyacı için 1680 ton yerli kok ~ömil ~ 

rünün 16. 6. 937 çarşamba günü saat 15 de kapalı zarfla ekaıltmeaı 
yapılacaktır. 

2 - Kok kömürünün tutarı 45360 lira olup muvakkat teminatı 
3402 liradır. Şartnamesi 227 kurut mukabilinde komisyondan .e
rilir. 

3 - isteklilerin kanunun 2, 3 üncü maddesindeki vesika ve te
minat makbuzlarını havi teklif mektuplarını yazılı ihale saatinden 
bir saat evveline kadar levazım amirliği utın alma komisyonuna 
vermeleri. (1366) Z-2348 

iLAN 
Lüleburgaz tümen merkez birlikleri için 193 ton sığır eti kao 

palı zarfla 14.6.937 saat 15 de alınacaktır •. Muhammen bede~i 
52.110 lira ilk teminatı 3856 liradır. Şartnamesı 261 kuruf mukabı· 
linde alınabilir. Teklif mektubları saat 14 e kadar kabul olunur, 
İsteklilerin şartnameyi görmek üzere her gün ve eksiltmeye it
tirak için ihale saatinden bir saat eveline kadar teklif mektupları 
ve kanunun 2, 3 cü mddelerindeki vesikalariyle birlikte Lülebur. 
gaz Tümen satın alma komisyonuna vermeleri. (1355) 1-2313 

!LAN 
1 - Manisa merkezindeki kıtaatın senelik ihtiyacı için 80 bin 

kilo sığır eti münakasaya konulmuftur. 
2 - Şartnamesi bedelsiz olarak Manisada tümen satın alına ko. 

misyonunda görülebilir. -
3 - Münakasaaı ıı. 6. 937 cuma günü saat 17 de Manisa tümeQ 

satın alma komisyonunda yapılacaktır. . 
4 - Eksiltmesi kapalı zarf uıulü iledir. 
5 - 80 bin kilo sığır etinin beher kilosunun muhammen fiatı 

20 kurut ve muvakkat teminatı 1200 liradır. • 
6 - isteklilerin kanuni vesikalariyle, teminat makbuz ve teldıf 

mektuplarını havi zarflarını münakasa saatinden bir saat evveline 
kadar tümen satın alına komisyonuna vermeleri. (1330) 1-2273 

iLAN 
Kırklareli tümen birlikleri için kapalı zarfla 225 bin kilo sığır 

eti satın alınacaktır. Muhammen bedeli 29 kunıt olup tutan 65250 
liradır. tık teminatı 4512 lira 50 kuruttur. Şa~i ber glln tL 
men satın alına komisyonunda görülebilir. lbalesı 10. 6. 937 per • 
şembe günü saat 16 dadır. İsteklilerin kanunun 2 ve 3 cü ~~~ele. 
cindeki vesika ve teminat mektuplarını havi zarflarını bellı ~ ve 
saatlerden en az bir saat evveline kadar tümen satın alma komısyo. 
nuna vermeleri. (1323) 1-2272 

İLAN 
1 - Garnizon birlikleri ihtiyacı için açık eksiltmeye konul~ 

30.000 kilo kuru fasulyeye istekli çıkmadığından 14,6.937 pazartıest 
günü yeniden eksiltmesi yapılacaktır. . . 

2 - Fasulyenin tutarı 3600 lira olup muvakkat temınatı 270 lıra-
dır. Şartnamesi komisyonda parasız görülür. . . . 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 üncü maddelerındeki veaıka ve te
minat makbuzlarile yazılı gün ve aaatte levazım amirliği satın alma 
komisyonuna gelmeleri. (1476) Z-2519 

Eti Banktan 

Memur Aranıyor 
Almanca ve franıızca okuduğunu anlayacak kadar bilen 1111 

mezunu genç bir memur alınacaktır. 
Müracaatlar bankın it handaki merkezine yapıhnalıdır. (1428) 

2--.2442 

İstanbul C. Müddeiumumiliğinden : 
İstanbul ceza ve tevkif evleri içi~31.5.938 akpmına ~ •.tıa 

alınacak 418720 kilo ikinci nevi ekmek kapalı zarf uaulıyle ebılt• 
meye konulmuştur. Muhammen bedeli 418721 liradır. Muvakkat te
minat 3140 lira 40 kuruftur. İstekliler prtnameyi tatil günlerinden 
mada hergün Sirkeci Afir efendi sokak 3.1. No. da l~tanbul miid 
dei umumiliği levazım dairesinde görebılırler. Ekaıltme ~.6.~7 
salı günü saat ıs de yeni postahane binasında İstanbul C. müddei
umumiliği odasında yapılacaktır. Eksiltmeye girecekler zar~ 
eksiltme saatinden bir saat eveline kadar İstanbul ıC. milddeı umu• 
miliği odasında toplanacak satın alma komisyonu reisliğine n~ 
ralı makbuz mukabilinde bizzat vermeleri veyahut dıt zarfı mühuı. 
mumu ile kapatılmış ve iamiyle açık adresin!n ve. hangi ite aid ol 
duğunun yazılması şartiyle aynı saate kadar ıadelı tea.hhiltlü olmatr 
üzere mektupla göndermeleri ilin olunur. (3167) Z-2511 

Daktilo Aranıyor 
Çabuk ve iyi yuaıı bir dair. 

tilo alınacaktır. Ulus ilin me
murluğuna müracaat. 1-2282 

YENi SiNEMALAR HALK 
BU GECE 

GUNAH GECESİ 
lmtiyas sahibi ve Bqmu· 

barriri Falih Rıfkı ATAY 

Bqmuharrir Muavini Na• 
suhi BAYDAR 

Afkl ve hissi lnlıalfde Jcuvvnli bir e~r 
GABY MORLAY - GEORGE RİGAUO 

CHARLES VANEL 

BUGUN BU GECE 

ŞEYTAN ADASI 
Dehf1Jt ve beyecaa saçaa sabaelerlyle 
seyircileri üzerinde çok deria iatibalar 

Umumi nCfriyatı idare 
eden Yuı itleri llildilril 
llUmtu Faik FENİK. 

Çuiın caddeal cinrınd• 
Ulu Buımnlade buılmqtır. 

llivetea: lllKt MAVS 

GONDOZ: Matinıbınide ._defa olarak 
SAADETİM SENSiN 

Unutma Beni ve Ave Maria 
filmlerinin yilbek yaratıcısı 
Benjamino Giıll tarafmdan 

bıraha büyü sergüaqt filmi 

İllve Olarak : 

CANLI RESİMLER 

Tenzıilltlı halk matinesi 12.15 de: 

BAHRİYELİLER EOLENIYOR 


