
~-----
ON SEK1ZINCI YIL. No: 5612 

5E 

İstanbullunun .Yüz bin 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR 
7TT 

önünde 
. "'I 

3üncüde 

Bah paktı 

İspanya sınırlarının 
karadan ve denizden 

kontrölü başladı 

HER YERDE 5 KURUŞ 

meselesi 

Türkkuşu tayyarecileri 
güzel gösteriler yaptılar . 

İstanbul, 14 (Telefonla) Türkku-

Alman cevabı 
menfi tesir 

----------------------

Pariste 
yaptı 

İtalya batı 
B. Delbos 

pa.ktı yapmaya hazır 
B. Korbenle konustu 
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Başbetke: 

iranla .. 
Falih Rıfkı ATAY 

B .. kardeş iranhlar, Rıza 
ugun ld" ·· ·· Şah Pehievinin doğum yı onumu-

nü kutlamaktadırlar: ~~ k~dai se
vinseler haklıdırlar. Çunkü, ran, 

. de ve idaresi altında, şe-onun ıra S 
f h .. ·yet kazanmıştır. on re ve urrı 1 

Kaçar'ların Iranı, ~~t~~nasyona 
bakımdan bir yarı-somurge, nas
yonal bakımdan geri bir şark p~r-

. d' Memleket Çar Rusyası ıle 
çası ı ı. k' ··f b''l 
lngiltere arasında _i J ?u uz o -
gesine ayrılmıştı. Mılletı ka!kmdı
rabilecek her hareket, eskı saray 
takımı ile kaytaklar tayfasının 
müşterek cephesıne çarpıp kırılı
yorClu. O da, osmanlı Türkiyesi gıbi, 
dış re'\tabetlerle iç buhranlar ara-
sında çöküp dağılmak üzere iken, 
tüyük bir şef talie karşı koydu. 
ranı garb emperyalizminin ve 
şark softalığının elinden kurtardı. 
Pehlevi devri, asil milletin tarihin
de, yeni bir istiklal ve medeniyet 
devri demektir. Orada da, çetin 
tasfiyelerden sonra ,tefekkJr, vic
dan ve kadın hürriyetinin sağlam 
temelleri atılmıştır. Orada da ge
·nişliğine, derinliğine bir inşa 
hamlesi, bütün milli faaliyetlere 
hakim olmuştur. 

yeni Türkiye ve yeni İranın 
kurtuluş yoUarı ve usulleri büyük 
bir benzeyiş arze~er: . ~~at a.~ıl 
m .. himmi tarihlerı bırıbırme duş-
m~nlıkla 'geçen iki milletin g:rek 
karşılıklı dostluk, gere~ umu: ~~· 
nş politikasında tam hır ahe . e e 
tm. I ... (arıdır. Menfaatlerı ve e ış o m.... .
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tehlikeleri aynı otan mı . et erımı· 
zin, hanedan rekabetlerı yuzun· 
den biribirlerinden uzakl~ş~~
lar/ ne kadar suni ise, şimdı bırı
birlerine bu kadar yaklaşmalara 
da o kadar tabiidir. Bir taraftan 
inkılab davalarımız, diğer tar~f
tan, dışarıya karşı, müşt~rek .. a· 
:r-ış politikamız bu yakınlıgı. nıute
ınadiyen artıracaktır. Şiındı yap~ 
lacak iş iki memleketi bağlıyac~k 

' l k omı Yollar ve vasıtalar a e 0 1! 
nıünasebetleri daha iyi tanzım et-
nıektir. Trabzon • hudud !olun· 
daki faaliyetler bütün hızı ıle de
vam ediyor. Henüz Tahrand~ bu
!unan B. Cemal Hüsnü Taray ~n r~ 
ısliği altındaki heyet de va:z.r .::sı-
ni rnuvaff akiyetle bitirecek olu~
s · ·· kler ve ı· a, gelecek senelerın tur I 
ranlılar için müstesna inkişaf yı • 
ları olacag-1 ıtüphe götürınez. 

T.. k. :ır 1 d l - Bal· ur ıye • ran ost ugu, 
kanlardan Orta Asyaya kad~r u· 
2:anan bir nizam ve durluk ına~
cası demektir. Bu manevi ahengı, 
llladdi alakalarla esaslandırmak: 
lla~liye kolaylıkları ile aradaki 
tnesaf eyi kısaltmak, ticaret müna· 
Sehetleri ile tamşırlığa kuvvet ver· 
b"l ,..ıt h 1 ·· ı·· f rsat· I usus armda her tur u ı 
at dan islifade etmeliyiz. --------

• .. ~~ :,;e;ı•ıı;;:::ı:!:!~ı~:~w~ı~·=~· şu bayramı bugün büyük ve candan te· ~ • ._...._.. ! f l · zahüratla Yeşilköy tayyare meydanın· 
da kutlandı. Bayram tezahüratını gör
mek için daha sabahın çok erken saat
lerinde yüz binden fazla istanbullu 

Roam, 14 (A.A.) - Salahiyetli mahfillerde bildirildiğine göre, 17 
ikinci teırin tarihli İngiliz notasına ltalyamn verdiği nota da, Ren me
selesine dair İngilizlerin üç ve f ransızların da iki notası daha önce 
neşredilmemiş olduğundan, neşredilmiyecektir. 

• trenlerle otobüs ve otomobillerle kesif 

; 4« 
1 ::;ıa: ! 

r 8. RANA 1 ARHAN 

Gümrük ve inhisarlar 
vekilimiz dün geldi 

.Bir müddetten beri lstanbulda ve 
Trakyada tetkikler yapan Gümrük ve 
İnhisarlar vekilimiz B. Rana Tarhan 
dün şehrimize dönmüş ve istasyonda ve. 
kalet ileri gelenleriyle dostları tara. 
fından karşılanmıştır. Resmimiz veki. 
li istasyonda göstermektedir. 

Maarif vekili geliyor 
İstanbul, (Telefonla) - Maarif ve· 

kilimiz B. Saffet Arıkan bu akaşam.ki 
ekspresle hareket etti. Vekili istasyon
da üniversite profesörleri ve kültür di
rektörlük ileri gelenleri ve muallimler 

uğurladılar. 

Gençlerbirliği 
Ankaragücü 

berabere kaldılar 

kafileler halinde y eşilköye akmağa baş
lamiş ve geniş sahayı merasimin başla~ 
masından çok daha eve) doldurmuşlar
dı. 

Şehrin çok ender gördüğü bu muaz
zam kalabalık istanbullulan Türkkuşu
na karşı duydukları derin ve candan a
loikarun en bariz bir işareti sayılabilir. 

Bayram bandonun çaldığı istiklal 
marşı ile başlamış, çoluk çocuk, genç 

ihtiyar, memur ve mektebli binlerce 
yurddaşın hep birlikte söyledikleri is
tiklal Trnarşından sonra eski tayyare
cilerirnizden B. Şakir Hazım Ergökmen 
bir hitabede bulunarak şunlan söyle· 
mibtir: 

(Sonu S. inci sayfada) 
Fransız Dış Bakanı B. Delbos'un 
Londraya giderken çekilmiş bir resmi 

Ankara Halkevinde 

Kaybolan arkadaşlar 
dün heyecanla anıldı 

Ankara halkevlileri Reşid Galibı'n mezarı başında (Yazııı 4. üncü •aylada) 

Ankaragü· 
cünün kale· 
sine ilk gol 
böyle gir
mişti. 

Tıbbiyenin yüz 
onuncu yıldönümü 

1 kutlandı 
İstanbul, (Telefonla) - Tıbbiyenin 

110 uncu kuruluş yıldönümü dolayısiy. 
le hazırlanan tıbbiyeliler bayramı, bu-

gün saat on dörtte üniversite konferans 
salonunda kutlandı. Toplantıya tıb pro
fesörleri, doktorlar, talebeler iştirak et
tiler. İstiklal marşı ile başlayan toplan

tıyı dekan Nureddin Ali Berkol bir nu
tukla açtı. Dekan ,türk tıb n.azisini an

dıktan sonra gençlere hitab ederek, 
mesleğin kendilerinden beklediği i~le· 
ri izah etti. B. Nureddinin, Prol 

Mazhar Uzmanın, profesör Tevfik Rem
zinin ve doçent Ekrem Şerifin konuş· 

l 
B" u;;; araaınJa yapılan maç dün gene bera. 

.. .. "le Genç er ır o 
Ankara Gucu ' . kuliib §ampiyonluk için tekrar kar~rlaşacakiardrr. 

malan takib etti. Talebeden Fehmi ve 

Lebit birer söylev verdiler. 

Tıbbiyeliler bayramı çok samimi bir 
hava içinde geçti, 

b neticelendi. Jkı "d ya:&dı;ı ya:&ı altıncı aayfamrzdaJır. 
ere . . . dünkii maça aı o 

harri"ımızın 
Spor mu 

_gununta beraber notanın için
dekiJerin bir kısmı biliniyor. 

ltalya, eski Lokarno paktının ana hat. 
ları üzerinde yenı bir garp paktı yapma
ğa hazırdır. Çünkü eski Lokarno aÖ% gö
türmez hizmetler yapuuştır. Ancak şu
rası vardır ki, yeni yapılacak pakt, l 92S 

denberi ortaya çıkan bazı milletleri dik
kate almalıdır. Mesela bu tarihte asker
lik dışı bir mmtaka o!an Ren, bugün al
man askeri işgali altındadrr. 

Bundan başka yenı pakt, basit ve sür· 
atle tatbik edilebilecek mahiyette olma
lıdır. Pakt öyle bellisiz teahhüdlcri de
ğil tamtersi kesin ve açık teahhüdleri 
taşımalıdır. 

Belçikaya gelince, ltaJya, Belçikanm 
mülk tamlığını Fransa, İngiltere ve Al
manya tarafından da garanti edilmek 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

Fıkra: 

Bir muvazenesizlik 
Bızim gaıetelirımiz kanun disipJi

ninden başka hiçbir kayıd altında de
ğildirler. Fakat, iç ve dış, mühim me
selelerde ::;cıbes olduklau kadar olgun 
da davarnmaktadıılar. Bunu sayın Dış 
Bakanımız Tevfik Rüştü Ara.:ldan din
lemelisiniz. Nazık vazifeler görürken 
ve ba::;ın rükünlerimizle lıiç temasta 
değilken, bu şuur ınzıbatının te~hür
Jeiini ve faydalarını en çok o tecrübe 
etmiştir. 

Buna rağmen, bazen muvazeneyi şa
şırdığımız ve o kadar yakın bir meslek 
dostumuzu sıktığımız da oluyor. Dün 
Ankaraya geldiğimde Dış Bakanımuı 

böyle bir üzgünlük içinde buldum: se
bebi "Haber,, gazetesinde "Şekip Gün
düz,, ımzası ile çıkan ve italyan başba. 
kam B. Musolininin Afrika seyahatin
den bahseden bir yazı/ 

"Halıer,,'in mesul sahihlerinin ba· 
berdar bile olmadrklanna şüphe etme
diğimiz ve imzasını yeni yeni gördüğü· 
müz Şel.dp Gündüz'ün de hususi bir ia
sıdla yazmadığına emin olmak istediği
miz bu yazı, bizim ne ltaJya, ne onUJJ 
milletince o kadar sevilen ve memlei.,,.. 
tine o kadar hizmet eden muhterem 
başvekili, ne Akdeniz. ae Afrika hak
kındaki telakkilerimize asla uygun de
ğildir. Biz ltalya ile dostuz; bu dost• 
Juk, Musolini zamanında ve onunla bir
likte kurulmuştur. Biz Afrikada yer• 
leşmiş olan bütün devletlerle ayrı ayn 
iyi nıünasebetteyiz. Ve umumı bauş 

namına, onların kendi işlerini kendı a
ralarında ve idare ettikleri halk yığın
ları menfaatine halletmelerinden başb 
düşündüğümüz ve istediğimiz de yok
tur. 

HatJy davası had safhalardan geçer
ken, ltalyanın bize karşı ne kadar du. 
rüst davranmış olduğunu batırlama.Jc. 

ıayız. Milano mülakatınıa gazeteleri
mizdeki, mesud akisleri de henüz devaQJ 
ediyor. 

. B.ütü~ iyi niyetli tefsirler, dış po/i. 
tıka ışlerıne kalem süren arkadıışlarımı .. 
zm veya bu ne§'iyatı kontrol etmekle 
mükellef olanların, daha sıkı ve sert 
bir dikkat sarfetmelerini bir defa daha 
dilemekten bizi menedemez. "Haber"• 
deki yazı, laübalilik ve muvazenesizlılc 
e::;eridır. Mutlaka bazı edebiyat mari· 
!etleri göstermek istiyorsak, onlau dış 
ve iç, aııapolitikamıza teallıik eımıyen 
mevzulara bırakmalıyız . • F. R. Atay 

.. 
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Politika bahisleri 

aydar Beyin duvarı(t) 
Firenk dostlarımız bilmezler. 

Bizim Ankara' da "Haydar Beyin 
dıvarı,, diye bir hikaye vardır. 
Ankara'nın ilk günlerinde, zama • 
nın şehremini Haydar Bey istas
yona yakın bir yerde, uzun bir dı
var yaptırdı. Niçin? Bu, bugüne 
kadar bir sırdır. Yalnız, dıva.r, 70 
bin lira kadar bir paraya çıkb. 
Sonra bir gün, bu dıvan yıktılar 
ve o, yani "Haydar Beyin dıvarı" 
lüzumsuz bir masrafın sembolü o
larak, halk ağzında yerleşti. 

Şimdi, Avrupanın büyük dev
letlerinin idaresinde, bir ıilah ya
rışı başlamıştır. Harbın ve harb
ların ne olduğunu herkesten iyi 
bilen biz türkler, barış'ı çok seve
riz. Fakat kötü bir pasifizme uya
rak kendi emniyetimizi garantisiz 
bırakmak niyetinde de değiliz. 
Böyle olmakla beraber eğer dün • 
yada barış fikri 1914 - 1918 tecrü
besinden sonra ciddi bir terakki 
kaydetmiş olsa idi, silahsızlanma 
programının yürümesine her hal
de biz türklerin müşkilat çıkar -
mamıza ihtimal olamazdı. 

Hadise, yani barış fikri, o tür
lü inkiıaf etti ki, bugün, bir ilerle
me yerine korkunç bir gerileme 
görüyoruz. Bütün büyük devletler 
arasında başhyan silahlanma ya
rışının bu uğurda sarf ettireceği 
milyarlar ve bu milyarlara tekabül 
eden insan emeği, bize, "Haydar 
Beyin dıvarı,, nı hatırlattı. 

Çünkü büyük devletler umu
yorlar ki, büyük ölçüde umumi bir 
aili.hlanma, 

1. Harba mani olacaktır, 
2. işsizlere iş yaratacaktır. 
lı, ekonomik olursa yani insan

lar ve insanlık lehine değerler ya
ratırsa, ittir. Yoksa, meseli diye
lim ki: 

"Haydar Beyin dıvarı,, nı bu • 
radan bir Çin'e ve bir de Finis
terre burnuna kadar uzatıyoruz. 
Buna milyarlar sarfedilebilir. Bu. 
na milyonlarca insan gücü koşula
bilir. Yıllarca, sayısız insan yığın
larına iş ve ekmek çıkmış olur. Ni
hayet "Haydar Beyin uzatılmış 
dıvarı,, günün birmde biter. Çin
den Finisterre bumuna kadar bir 
dıvar. Hem de, lüzumsuz bir dı -
var ve bunu yapanlar, gene işsiz. 
Bu sefer, ne yapmak lazımdır? Dı
van yıkmak. Bu, öteki kadar uzun 
sürmese gerektir. Çünkü insan oğ
lu, yaptrğmdan çabuk yıkar. Dıva
rı yıktık? işsizler, gene aynı işsiz
ler ..• Ne yapacağrz? Dıvarı yeni • 
den mi inşa edeceğiz? 

lşte büyük devletlerin silahla
ra harcadıklan paralar tıpkı bu 
''Haydar Beyin dıvarı,, hikayesi
dir. 

Besbelli bir şey ki, lüzumsuz 
dıvar gibi, lüzumsuz silah için, icab 
eden paralan ne dıvarın inşası ne 
de silahların imali ameliyesi teda
rik eder. Bu paralar, bir başka sa-
hadan alınarak dıvara yahud si
laha tahsis edilecektir. Bu başka 
saha, ekonomik istihsaller sahası
dır. O halde, büyük devletler 
"Haydar Beyin dıvarı,, prensıpı 
ile silih yapacaklarına, makine ve 
çelik istiyeıı memleketlere istihsal 
vasıtaları yetiştirseler daha iyi 
olmaz mı? Mesela, yalnız İngilte-
re bu gibi memleketlere, demek ki 

1 HAVA 1 ---
Yurtta hava dün 

yağıışsız geçti 
Dün şehrimızde hava umumi olarak 

açık geçmiş ve sıcaklık 19 dereceye ka

dar yükselmiştir. Meteoroloji işleri u
mum müdıirlüğünden verilen malUma-

ta göre dün yurdda hava umumi ola

rak kapalı geçmiş, hiç bir yere yağış ol
mamıştır. Dün sıcaklık evelki güne gö-

re 2-3 derece arascnda fazlalaşmıştır. 

En düşük suhunetler Beyşehirde 2, 
Erzurumda 9, Karsta 10 derecedir. En 

yüksek suhunctler İzmir, 
Nazillide 21, Urfada 22, 
Dörtyo1da 24 derecedir. 

Manisa ve 
Adana ve 

bir buçuk milyar İngiliz lirasını 
dört senede tahsis edecek vaziyet
tedir? 

Niçin bu yapılmıyor da silah 
yapılıyor? Neden medeniyet ileri 
götürülmüyor da politika yapılı -
yor? 

* Makine ve çelik yani kısaca 
medeniyet isteyen memleketlere 
İstihsal vasıtaları yetiştirmek ne 
demektir? 

Kabaca bir iki misal verelim. 
- 400 milyon çinli, fotc•graf 

makinesi kullanıyor. Netice: Al • 
manya' da hofurnolar artacağına, 
Zeiss objektifi ve Leica ma.kines; 
yapan f abrikalann sayısı artacak
tır. 

- 370 milyon hindli radyo ma
kinesi kullanıyor. 

N elice: bugünkü A nupa ve A
merika'nın f abıikalan, bu m~ki • 
nelere (kutudan vaz geçelim) an
ten teli bile yetiştiremez. 

- Bir milyar asyah'ya bir İn
giliz amelesinin konforu veriliyor. 

Netice: Dünyada mevcud ne 
teknik ne de t~knisyen ne ilim ne 
de alim, böyle bir talebi karşıla
yacak vaziyette Jeğildir. 

* insanlık için bu gibi asil davalar 
beklerken kalkıp "Haydar Beyin 
dıvarı" nı inşa etmesi, hazin bir 
ideal noksanına delalet etse ge -
rektir. 

BUThan BELGE 

(1) Bu drvar bu ad altında tanrndı
ğı için "Bay Haydarın drvarı,. demedik. 

Kazanç vergisi 
alınmıyacak 

hususi mektebler 
Mekteblerin resmi ders programla.. 

rım ve talimatnamelerini olduğu gibi 
kabul eden aşağıda adları yazılı mek
teblerin kazanç vergisinden muaf tutul
maları Maliye ve Maarif vekaletlerin
ce karalaştmlmıştır. Bu liste dışıuda
ki bütün hususi ve azınlık mektebleri 
kazanç vergisine tabi tutulacaklardır. 

An.karada: Türk maarif cemiyeti li
sesi, bizim okul orta mektebi, Bursada 
maarif cemiyeti kız lisesi, Osman 
paşa ilk mektebi, İstanbulda Boğaz içi 
bayriye, Darüşşefaka, Nifantaşı ışık Şiş 
1i terakki, yüce ülkü liseleriyle okullar 
Güne' orta mektebi, yeni nesil, Fatih 
hayriye, Yeni Türkiye, Yusuf paşa, Hi.. 
lal ilk mektebleri, Gedik paşa yavrulu 
yurdu, Kadıköy çocuk yuvası, Usküdar 
Sofu Mehmet paşa ana mcktebleri İz. , 
mirde Kültür lisesi, Yusuf Rıza ilk 
mektebi, Ravzai irfan, İzmir, Öde

miş, lımir karfıyaka ana mcktcbleri, İ_ç 
elde Issı yuva ana mektebi, Seyhanda 
Abdullah Mümtaz ilk mektebi, Malat
yada Hekimhan köy mektebi. 

Tarif 

Bir zata, bazı 
iı adamları, gayet 
kısa bir zamanda 

umduğundan fazla kar getirecek bir 
muameleyi izah ederek bunun başa
rılmasında delaletini esirgememesini 
teklil etmiıler ve ondan fU cevabı al. 
mı~lardır: 

- Evet, işin mahiyetini anladım: 
kanunda yeri olan ve mahkemelerce 
cezalandırılan bir iı! 

ihtiyarlayan kadınlarda nedamet 

İngilterede, bir ıimendüfer istas
yonunda, gar müdürüne müracaat e. 
den bir kadm söze ıöyle ba~lamış.: 

- Duyduğum vicdan azabına ta• 
hammülüm kalmadığı İçin size guçu.. 
mu itirafa geldim. 

Bu sö:dcrin manasmı anlanuyan 
&'ar müdürü sormuı: 

- Vicdanmızın teessürüne sebeb 
nedir? 

- 1916 da buradan Londraya gi
derken köpeğime bilet almamııtnnl 

Müdür, 3 penilik bir bilet keaerek 
kadının istirabmı di.odirmiıtir, 

Bunu anlatan zat ilave etti: 

ULU s=================== ıs. 3 - 1937 

Hazineden 

Taksitle 
alınan 
mallar 

Maliye Vekaleti hazineden taksitle 
mal almış olanların taksit bedellerinin 
uzatılması hakkındaki kanunun tatbik 
şekline dair yeni bir karar allll!ştır. Bu 
karara göre 25 mart 1931 tarihinden 
evel taksitle satılmış olan gayri men· 
kallerden gelir olanların, geri bıralcma 
kanununun yürürlüğe girdiği zaman 
kaç taksiti kalmış ise bu taksitlerin 
müddetlerine bir misli ilave olunacak
tır. Kmmen edenmiş olan taksitler ge
ri kalanlarının da uzatılması cihetine 
gidilecektir. Aynı kaza içinde bir mes
keni olan~arın 25 mart 1931 tarihinden 
evel hazineden satın almış oldukları ev
ler akar sayılacak ve taksitleri kanunun 
akarla alakalr hükümlerine göre uzatı

lacaktır. 

Beraberce satın alınmış olan bir e
vin hissedarlarının hisseleri bazen mu
ayyen olmıyacağı için bu gibi evlerde, 
meskeni bulunmıyan hissedarlardan bi
ri oturduğu takdirde taksitler hakkın
daki kanunun meskene, ev ve akar o
larak kullanılıyorsa akara aid hüküm
leri tatbik olunacaktır. 

Bir şahsın 25 mart 931 tarihinden 
evci taksitle almış olduğu iki evi de 

kiraya vererek kendisi kira ile başka bir 

evde oturuyorsa, bu gibilerin bedeli en 
fazla olan evi mesken, diğeri akar sayı

lacaktır. 

(Yanmıt ev) kaydiyle satılan gay

ri menkul mallar satıldıklan tarihte 

irad getirmiyen arsa vaziyetinde iseler, 

bunlann taksitleri kanunun meskenle 
alakalı hükümlerine göre uzatılacaktır. 

Uzatılma üzerine gerçekleşen tak

&itlerden müddeti ay başlarında gelen

ler için ay sonuna kadar bir mühlet ve

rilecek, bu müddet içinde taksitini ver

miyenler hakkında "tahsili emval,, ka
nunu hükümleri tatbik olunacaktxr. Bu 

vaziyete göre ödenme zamanı gelen 
taksitler, sahibleri tarafından n%alan 

ile ödenmezse o gayri menkulün vergi

si için .. tahsili emval" kanunu tatbik 

edilinceye kadar beklenecek ve veril· 
miyen taka.it, vergiden dolayı yapılacak 

icra takibatı ile tahsil yolunagidilecck

tir. Bir aylık mühlet için taksitlerden 

faizi aranılımyacak, ondan sonra geçen 

zamanlar için yüzde 9 faizi aranacaktır. 

Cezaevleri ile mahkeme binalannm 

İn§3SI karşılığı olarak 1m1laoı1an pulla
roı, cezaevi amirlcriyl~ mahkeme haf-
kitib ve icra memurları tarafından aln
ması ve bu pulların müddei umumilere 

verilmemesi Maliye V ekfiletincc karar
laştınlmıştır. 

''kadınlar yaılandıkça eski kwurları. 
nı kendi kendilerine anutturmağa 

ça.lı§ırlar. Nedamet, yaşlı kadınların 
tek tesellisidir.,, 

Nicot'nun yeni rakibi 

Şimdiye kadar her hangi liamusu 
açıp tütün veya nikotin sözüne bak

sanız karşısmdaki tarif arasmda 
Fransanm Lizbon elçisi Nicot'nun a.. 
dına rastlarsınız. A vrupaya tütünü 
ilk getiren bu adamdır. 

Bir tarihçi bu bilginin yanlıı olduğu
nu iddia ediyor. 

1558 de Fransa kırallığı tarihnüv
iıi olan Andre Tbevet, o yıl gittiği 

Brezilya'dan dönüşünde "bpkı kuv. 
vetli bir fal'abm dumanı gibi inunm 

baıını döndüren bir dumandan bah.. 
ıebniıtir. Bu duman ise - bu hikayeyi 

anlatan tarihçiye göre - tütünün du.. 
manıdır. 

Bu iddia üzerine Nicot acaba taht
tan indirilecek mi? 

. 
Trakya' nın kalkınması 

Bir senelik çalışmalar 
çok iyi neticeler verdi 

G. Kazım Dirikin Ulusa söledikleri 
Edirne (Hususi) - Bu sene Trakyanın çehresi değişti: göçmen 

köyleri yetillikler arasında birer inci gibi parıldamaktadır. Sürülen ve 
ekilen toprak, geçen yılın bir misline yakındır. Her yerde hayat, ha
reket ve neşe var. Büyük kalkınma başlamış gibidir. 

Değerli ve daima enerjili Ge
neral Kazım Dirik, bu katlanma
nın seyrini ve gerçeldeıtirdikleri
ni Ulus'a ıöyle anlabnaktadır: 

Tarun 
Trakyanın bu yıl toprak işleri ça

lr'kan halkın ve hele göçmenlerin bü
yük gayretiyle geçen ytUardan ileridir. 
Çok sürülmüş, çok ekilmiştir. Hava~ar 
ve yağmurlar uygun gittiği için ilkba
har nadas hazırlığı da büyüktür. 937 
yılı için Ziraat Vekaletinin kuracağı 

kombinalar ve aynca 936 yılında oldu
ğu gibi selektörler Trakya çiftçisini 
güldürecektir. 

Ağaçlama planı 

Ağaçlama planı geçen yıldan birkaç 
misli büyüktür. Edirne fidanlığı bütün 
fidanlarını şimdiden satmıştır. Dört vi
Iayetin açtığı büyük kavaklıklar elli
den fazladır Bir milyon kavak çelik 
hesab olunuyor. Ayrıca 1000 dekarlık 

nümune fidanhğc açılacaktr. Büyük, 
küçük bütün belediyeler de fidanlık aç
mışlardır. 

Y oncalıklar 
Yoncalıklar her Vilayette program 

altında açılıyor. Kayseri büyük istasyo
nundan meyveli, meyvesiz pek çok to
hum getirtilmiştir. 

Lüleburgazda (Devlet Uretme Çüt

liği) açılmış ve işe başlamıştır. Bu çift
lik S yılda bütün Trakyanm tohumla· 
rmı ıslfilı • edecektir. 

Hayvancdık 

Trakyada hayvan kalkınması en luz. 
1ı hareketini yapıyor. Bir yandan Zira
at Vekaleti (ruam) ve (p.rbon) u kö
künden atmak için bir program altında 

çab~yor. Diğer yandan dört vilayette 
deneme (burma) ameliyesi devam edi
yor. Ve belediyelere iyi damızlıklar ve
riliyor. Bu yıl aynca 20 merkezde aşım 
durağı açılıyor. Aygırlar nisan aynda 
oralar~ gönderilecektir. Bunlardan baJ
ka yedi merkezde suni tohumlama iş

leri baytar ve fen memurlarının gözü 
önünde yapılıyor. Bu sene a;rm ve to
humlama i~ daha çok geni§leyecektir. 

Kültür harekdleri 
Kültür hareketleri her vilayetin ken

di ihtiyaçları ve bütçelerine göre biraz 
daha genişliyor. Köylüler yapı işlerine, 
vilayetler de öğretmen kadrosuna yar

dun ediyorlar. Bazı çevrelerde köy 
pansiyonları kurulmaktadır. Yeniden 
yapılan mckteblerin sayısı 60, pansi
yonların 1 S dir. 

Zengin 

kadınlarla 

evlenmeyin iz! 

Amerikanın en güzel genç kadın. 
tarından biri olan Vanderbild'in kızı 
kocasından boşanmak Üzeredir; çün
kü zengindir. 

Çünkü zengindir... Fakat böyle 
zengin bir kızla evlenip kendisinden 

ayrılmıı olan bir erkeğin söyledikle. 
rini dinledikten &0nra hükmünüzü ve-

rin. 

Bu zat diyor ki: "Bir memur, İJİ

ni bitirince dairesini bırakır, serbest, 

rahat dolaıır, hafta tatillerinden, yaz 

tatillerinden keyfince istifade eder. 

Fakat karısmm memuru olan koca

nm hiç tatili yoktur. Zengin bir ka.. 

dm, kendisini beslem~i için tabii ko

casmı çalıımağa zorlamaz. Fakat, 

kocaundan yeni bir elbiae iıtiyecek 

yerde ona kravat iğnesi hediye e

den kadın bir nevi ıeftir ki emirle

rini belli etmeden yapbrır. Beni din

leyiniz ve zengin kadınla evlenmeyi. 

niz.,, 

Köy eğitmenleri 

Maarif V ekiletinin 1 O senelik bir: 
programla 32.000 köy öğretmenini ye• 
tiştirmek yolundaki kararı üzerine bu 
•ene Trakyaya 100 eğitmen düşmüştü. 
Bunlar nisanda Edirnede toplanacaktır4 
Maarif Vekaleti tarafndan gönderilen 
fişler köylere dağılmıştır. Hazırlıkları• 

nı maarif ve ziraat vekaletleri birlikte 
yapıyorlar. 

Talebe yurdları 
İstanbul ve Edimede Trakya genç· 

leri için açılan üniversite ve lise talebe 
yurdu muvaffak olmuştur. Bu yurdları 
937 yılı için biraz daha geniş1iyecektir4 
Bunun için dört vilayet büdcelerine 
yardım parası koymuştur. 

Kız Sanat Enstitü•ü 
Bu sene Edimede açılan kız sanat 

enstitüsü de muvaffak olmuştur. Ensti
tünün 937 yılı için daha yüz mevcudu 
artacak ve kültür bakanlığınca üç öğ· 
retmen verilerek yeniden iki §Ube daha 
açtınlacaktrr. • 

Bayındırlık 

Şehir ve kaaabalarm su, elektrili, 
mezbaha, harita, şehir plam ve iskele 
gibi birinci derecede olan ihtiyaçları 

Dahiliye Ye Nafia vekaletlerinin plan
larma uygun olarak ve bir sıra içinde 
yürümektedir. Edime şehr.inin haritası 
Almanyada yaptınlmış ve vekaletlerce 
tasdik olunmu~tur. Yeni imar plaru 
bu sene en ileri mütehassıslara bu bari• 
ta üzerinde ihale olunacaktır, parası ha• 
zırdrr. 

Balkan şosesi de Nafia vek51etinin 
parası ile ve süratle beton asfalt olarali 
devam ediyor. Bu sene tamamı ihale e
dilecek olan bu yolun 1939 da bitmesi 
umuluyor. 

Devlet demiryollarmın tarifeleri 
milli ve iktısadi bünyemizde büyük blı; 
hareket yapacaktır. Halk ve tüccar ~ 
nu hararetle bekliyor ve selimlıyor. 

Nisan ayınwt Edirncmizde Türkku• 
şu istasyonu da büyük törenle açıla • 
caktır. 

Ekonomi 
Bütün p.rtlar ekonomi kalkınması •" 

ru kolaylaştırmıştır. Ziraat bankasının 

bu sene yeniden kurduğu 47 ve açma]C 

tizere olduğu 10 ki topu 57 tarım kredi 

kooperatifi köylüyü tefecilerden kur· 

taracaktır. 

Hep&i 83 e varacak olan bu koopc • 

ratifler husmi bir organ altında sımsI• 

la teftişe ve sağlama bağlanacak ve 

bunları bu sene en az 3 • 4 tane satış k<>e 

operatifi takib edecektir. Bunların ba.. 

şmda yapağı, koyunculuk, yumurtacı • 

lık, yaş meyva ve sebze ve Marmarada 

Balıkçılık kooperatifleri gelecektir. 

Edimenin terkedilmiş konserve fao~ 

rikasını ya Z.iraat Vekaleti ve yahut 

sebze ve meyva kooperatifi işletecektir. 

Arıcılık, tavukçuluk ve tavş.ancılılC 

düzgün bir planla ve teknik altında yü

riitülmelrtedir. 

Ziraat Bankası geçen sene olduğu 

gibi bu sene de koyun sahiplerine 200 

bin lira kredi vermiştir. Yeni Mandıra .. 

lara daha çok hız ve kıymet verilec~k

tir. 

Ceza evi 

Cezaevi tamamiyle çiftçiler ve el 

anatlariyle işleyen bir müessese ol· 

muştur. Bu sene halıcılık şubesi de açı• 

lacaktır. 

Sıhat işleri 

Sıhat işleri de iyi bir düzendedir. 
Dört vilayetimizde de sıtma mücade • 

lesi vardır. Bu işler bu yıl bir az dalla 
genişleyecek ve planlı yürüyecektir. 
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ispanyanın karadan 
denizden kontrolu 

Bombardımanlar 

11eticeıind e 
hcuab olan 

başladı 
Paris, 14 ( A.A.) - ispanyanın kara 

ve deniz hududlarında kontrol planının 
d.. "b tatbikine un gece yansından itJ aren 
f·ı • · fr sız ita1· 

1 en başlanmıştır. 1 ngılız, an / 

Y 
• _ı • teri kontrolu 

an ve alman denız oevrıye 
kendilerine aid mıntakalara ha.ı•eket em• 
• . ··t ki bususlan 

rını almış!ardır. Planın o e 
da önümüzdeki hafta yavaş yavaş tat· 

hik olunacaktır. 

B. Van Zelandın 
Be: ç 1kalılara 
Beyannamesi 

Brüksel, 14 ( A.A.) - B Van !~
land, bütün vatandaşlara hitab eden u 

beyanname neşretmiştir. Bu beyann~ '" 
nıe ·11· b"'t'·n büyük ananalere bur· , mı ı u u em1 ket· 
met etmek rejimi ile yabancı ın e . 
!erden ilham alan metodlar arasınd~ bır 
tercı.h ılmasını sedcilerden ıste· yap ,.-

mektedir. 

Moris MeterJing 
Paris, 14 (A.A.) - Ahlak ve s~sy~ 

ilimler akademisi, dün Moris Meterhng 
1 

ittifak ile yabancı aza seçmiştir. 
Meterling 1862 senesinde Ganda 

d 
w t 1011 de Nobel mükafatını 

ogmuş ur, 
almıştır. Pcllcas ve Melinandl yazmış-

tır. 

Elen luralı Atinayaj 
döndü 

Atina, 14 (A.A.) ~ Kırat bugün J 
Giride yaptığı yolculuktan dönerek Fa
lerde karaya çıkmıştır. 

Politika mahfillerinde ehemiyetle 
şurası kaydediliyor ki, Krralla ve baş
bakan B. Metaksasa Girid halkı tarafın
dan gösterilen hararetli kabul kıral ve 
hükümet için büyük bir başarıdır. Kı· 
ralm emri üzerine Giridde hapiste bu
lunan komünistlerin de çıkarılmaları 
rejimin sağlamlığını anlatmakitadır. 

Batı paktı meselesi 

Alman cevabı Pariste 
menfi tesir yaptı 

(Başı ı. ıncı sayfada) 

şart.iyle kendisi de garantıye hazırdır, 

Italyan notasında fransrz • sovyet 

paktının da bahis mevzu edilmiş olduğu
n~ şüphe yoktur. Fakat bunun için hrç 
bır şey söylenmemekted' ır. 

B. Korben, B. Delbosla konuştu 
Paris, 14 (A.A.) - B. Korben, dün 

öğleden sonra Londradan buraya gel
miştir. Kendisi, hariciye nazırr B. Del
bos'a Almanyanın batı paktında alcika
lı ingiliz notasına vermiş olduğu ceva· 
bın Londra mahfiller.inde doğurmuş ol
duğu ilk duyguların ne olduğu hak
kında malumat verecektir, 

Hakim olan duygu, alman notasmm 
Almanyanm şimdıye kadar müdafaa 

etmiş olduğu tezleri hatırlamakta ol
duğundadır. Yalnız alman notası, na.. 
zikçe ve elverişli bir tarzda yazrl~ış
tır. Bu sebebten dolayı görüş teatıle· 
ri imkanını kaldmıuştır. 

Nota, Belçikaya da ver~ldi . 
Brüksel. 14 ( A.A.) - İngıltereııın 

' 
garb paktı hakkındaki notasına Alman

ya ve İtalya tarafından v erilen cevab· 

tarın bir nüshası, Berlin ve Romadakii 

B elçika elçi ve işgüderlerine verilmiş
tir. 

Fransız gazetelerindeki akisler 
Paris, 14 (A.A.) - Garb paktı me

selesi hakkında gazeteler uzun tefsir-

lerde bulunmağa devam etmektedirler. 
Eko dö Pari gazetesinde Pertinaks 

diyor ki: 
B. Musolini, bir nevi dörtler paktı

nın yüksek hak.imidir. Söylendiiğne 

göre, Avrupa, emin ellerde bulunuyor. 
Fakat Paris ve Londrada mukabil pro. 
je, menfi surette karşılanmıştır. Yani 
bu proje kabul edilmemiştir. Alman· 
yayı kendi düşüncelerini meydana çı
karmağa mecbur etmek politikası ter

kedilmemiştir. 

Bayan Tabui, Fransa hariciye ne. 
zaretinin, alman cevabını menfi bir şe
kilde karşıladığını kaydettikten sonra 
bu cevabın nazik bir lisanla kaleme a
lınmış olduğunu tasdik eylemektedir • 

---
1 Ankara manzaraları 

b• • • amı111tır .. l .. [erinden ırını yaı ~ • ak D ün şehrimiz baharın en guıe k gu~el olmtUı, halkı akın ın 
Günün pazar ve havanın ço . g d 

Pcırklara bahrelere, mesirelere çekıkyor utu. racak bir tek bo§ kanape 

K 
' :ı: d k' ·· el par ta o ---'arımızla hın-

amutayın önün e ı guz üzel yüzlü, ıen yavnıı 
Yoktu. Çocuk Esirgeme Kurumu, g • • • A ca h b • harrırımız n· 

ınç doluydu. ı/ ntııfa Jola§an ır mu l anla-
... . .... • M ak ıJe n.aY-s kI ·ı toplanh arını 

ka ,,.,armara çıftlıgı, a"! . oluklu çocıı ıı aı e 
ranın bu mesire yerlerının ç anları 

hyor. . Hilaliahmer bahçe•inde oyrıay 
.. Yukarıya koyduğumuz resım 

Bostermekt J' e ır. 

Uzüm ve ideal 
TAN'da Ahmet Emin Yalman, Ü. 

züm kongresinden bahsederek diyor 
ki : 

Bir çok cephane elde ettiler 
"lnkilap rejiminden evel bir müs.. 

tahsilin, bir ihracatcmm hükiimetten 
dileyeceği şey, gölge ebnemesindea 
ibaretti. Bugün müstab:ııi.I ve ihracat. 
er, hüklimetj, yeni yollar açan, malU.. 
mat toplayıp yayan, tedbirler düıü.. 

nen, yardım çareleri arayan bir kUY. 
vet olarak arkasında buluyor." 

Madrid, 14 (A.A.) - Hükümet çiler, müdafaa meclisinin saat 22 de 
neşredilen bir tebliğine göre, dün Guadalajara cephesinde Trijuek'i 
geri almışlardır. 

Tebliğde ilave olarak deniliyor ki: 

"Bugünkü gün, cumhuriyet kuv ~--------------

J 

Muharrir Ekonomi Bakanı Celal 
vetleri için bir şeref günü olmuştur. 

Trijuek elimize düşmüştür, bundan 
başka ehemiyetli mikdarda ganimet el
de ettik: 12 top, 2 cephane kamyonu, 
mükerrer ateşli tüfekler, hava taarruz
larına karşı kullanılan birçok toplar, 
el bombalan, 2 iaşe kamyonu ve birçok 
cephane sandıklan ele geçirdik. Bun
dan başka 18 esir aldık. 

Jarama cephesinde topçu kuvvetle
rimiz, hatlarımıza hücum etmek tasav
vurunda bulunan düşman kuvvetlerini 
bombardıman etmiştir. 

Asi tayyarelerin faaliyeti 

Salamanka, 14 (A.A.) - Franko ha
va kuvvetleri Sabacel tayyare meyda
nınr ve gene Barselon civarındaki elek

trik fabrikasını bombardıman etmiştir. 
Beş tayyareden mürekkeb olan bu kuv
vet mühimmat fabrikasına elektrik ce

reyanı veren fabr.ikayı ve mühimmat ve 
tayyare motörü fabrikalarını ehemiyetli 
şekilde yıkmıştır. 

Hava kuvevtleri faaliyetlerini Kata
lonya kıyıları boyunca diğer bir çok as
ker kamplarına ve limanlara da teşmil 
etmişlerdir. 

Asilerin tebliği 
Salamanka, 14 (A.A.} - Franko u

mumi karargah mm resmi tebliği: Gua. 

dalajara cephesinde havalar çok fena 

gittiğinden askeri hareket felce uğra· 

mışdır. Bununla beraber bir çok mmta

kalarda kıtalarımrz iki kilometre kadar 

mevzilerini ileri sürmüşlerdir Aravara
da düşmanın bir mukabil taarruzu püs. 

kürtülmüştür. 

J arama cephesinde çok ş.iddetli kar 

fırtınalarına rağmen kıtalarunız 

karron nuntakasıııda hükumetçilerin 
mevzilerini ele geçirmişlerdir. İleri yü

rüyüşlerine devam eden bu kıtalarımız 

üç kilometre derinliğ.inde yer işgal et· 

mişlcr ve düşmana büyük kayıb verdir. 

mişlerdir. 

Cenub cephesinde kar fırtınaları ve 
şiddetli rüzgarlar kıtalarm faaliyetine 

mani olmuştur. 
Madrid, 14 (A.A.) - Cumhuriyet 

ordusu, asilere karşı kahramanana kar
şı koyduktan sonra Guadalajara cephe-

sinde şiddetli bir mukabil tarruza geç
mişler ve düşmanı Madridden Fransaya 
giden yol üzerinde gerilemek 

zorunda bulunmuşlar ve ileri hatlarını 

Trijuek'e kadar götürmüşlerdir. Tebliğ 

aynı zamanda cumhuriyetçilere aid tay
yarelerin, havaların fena olmasına rağ

men, mukabil tarruza tesirli surette iş
tirak etmiş olduğunu ve asilerin bulun-

makta oldukları birçok mıntc:ıkalar üze
rine 500 den fazla bomba atmış ol<luk'a
rını ilave eylemektedir 

General Lano yalanlıyor 

Sezuian. 14 (A.A.) - Havas ajansı

nın muhabirinin bildirdi ğine göre, rüz

gar ve yağmur, asi kıtalarmın ileri hare

ketine mani olmaktadır. 

Sevil şehrinde general dö Lano ı ad

yoda Trijuek';n hükümet kıtalan tara

fından alındığını yalan amıştır. 

B. Hit er'e Mareşal 
Blumberg arasında 

Berlin, 14 (A.A.) - B. Hitlcr or

duya girdiğinin 40 ıncı yıldönümü mü

nasebetiyle General Blumbergc şöyle 

demiştir. 
"JiUumbergin anlayışı ve hududsuz 

ihliisı kendisi için adeta Blumbergsiz 

harbiye nezareti olamaz gibi bir telakki 

doğurmuştur. 

Blumberg şqyle cevab vermiştir. 
''Ordu şimdi başı yukarıda yürümek

te ve Führerin fena kabul etmiyen me
ziyetleri sayesinde vazifesini yapmakta-

dır . 

Habeş imparatoru 
Bayar'ın milli ekonomide tek ölçünün 
lüzumunu gok gü:zel tebarüz ettinnit 
olduğunu kaydediyor : Milli ekonomi 
sistemimizde müstahsilin, tüccarm, 
ihracatcının, müstehlikiıı menfaati 
aranmaz. Ancak milli ekonomiye aid 
bir tek menfaat ve onun icapları •ar. 
dır. 

Ahmet Emin Yalman, memlekette 
yeni bir çığır açrlmaııı için bu rubun 
ve bu ölçünün herkeı tarafından 

kavranması ve benimsenmesi liizu. 
muna işaret ederek wnumuo menfa.. 

, atı için alınan bir tedbirin muvakkat 
bir zaman için bir müstahsili, bir ih.. 
racatcıyı veya bir müstehliki mütees.. 
sir edebileceğini, bu gibi kimselerin, 
milli tesanüdü asla gözden ırak tut. 
mıyarak, böyle hallere memnuniyetle 
rıza göstermeleri gerekdiğini teba.. 

Negüs hala 
ümid besliyor 

Bat, 14 {A.A.) - Negüs, Londradan 
ayrıldıktan sonra ilk defa olarak Havas 
muhabirini kabul ederek şunları söyle

miştir: 

"- Habe~istan ve onun imparatoru, 
Milletler cemiyetinden ürnidlerini kes· 
memişlerdir. Çünkü geçmişteki umu

salara rağmen, cemiyet prensiplerinin 
artık iflas etmiş olduğuna inanmak is· 
temiyoruz. Bununla beraber milletimin 

acılarını azaltacağına kani olursam, 

hakka dayanması şartiyle, meselenin hal

ledilmesi için Fransa tarafından vuku 

bulacak teklifleri kabul etmekte tered-

düd etmem. Ras Destanın ölümü, habeş 
milletinin karşı koymasına son verme· 
mi;ıtir. Grazianiye karşr yapılan sui. 

kasd, saldırmaların Adisababada kendi
lerini emniyette hisetmcdiklerini gös

teriyor.,, 
Haile Selassie, hatıralarım yazmak· 

ta ve memleketinin ne suretle istila e
dildiğini tesbit etmektedir 

Şimal kafkasyasına 
yeni isim veriliyor 

Orjonikidze 

Mo~kova, 14 (A.A.) - Merkezi ic
ra komitesi, geçenlerde ölen ağıı en
düstri komiseri Orjonikidzenin adını e
bedilc~tirmck üzere şimal Kafkasyasına 
Orjonikidze ismini vermeği kararlaştır· 

nuştır. 

Yugo•lav kıyılarında batmış bir 
deniz altı gemisi 

Viyana, 14 (A.A.) - Yugoslavya
daki Sebeniko liman ıdaresinin aşağıda
ki hadiseden haberi olmu:ıtur: bir sün-

ger avcısı Lissa adasının yakınlarında 

ve 30 metre derinlikte eski bir denizaltı 
görmüştür. Bu denizaltı gemisinin bü
yük harbda bir torpile çarparak tayla
siyle birlikte battığı san lmakt~•'•r. 

rüz ettiriyor. 

* 
GENÇLER ARASINDA KAFA 

SPORU 
TAN gazetesi~ bu ıa.yısmda, güzel 

bir teşebbüsü haber veriyor. Oniver. 
site gençleri arasmda bir müoakata 
sporu açmaya karar verm.İf ve bunun 
için iki kupa koymu§tur. Bazı muayyen 
mevzular üzerinde seçilecek münakaşa. 
cı takımları arasında münakaşa1ar ya
pılacak ve bitaraf bir hakem heyeti 
iştirak eden genç1erin muvaffakıyet 

derecelerini tesbit edeceklerdir. 

* 
EN BÜYÜK DÜŞMANLIK 

KURUN'da Hakkı Süha Gzgiıı. 

bir Hol1anda ilhalat şirketinin Türki
yeden ithal ettikleri ıneyvclere hile 
karıştırılmış olınasmdan §İkayet el· 
tikleri haberinden bahsederek diyor 
ki: 

"Türkiyede iktisad kalkınması 
henüz yeni doğmuş bir çocuktur. Onu 
esen yelden yakan günden esirgemeli
yiz. Onun şcrpilip büyümesi, yurdu 
altın yapraklı bir ağaç gibi zengin 
gölgeleri altına olabilmesi açın 

bu vaz geçilmez bir şeydir. Türk top. 
raklarını yer yüzünün cenneti yapan 
tabiat zenginliği, asırlarca bilgisizlik 
altında gömülü kalmıştır. Onu itle· 
meye baıladığımız ilk günlerde bu 
cennetin alakasızlık çamurile leke. 
lenmesine dayanamayız. 

Yabancı pazarlarda ele güne mas· 
kara olmak yalnız manevi kayıp1ar1a 
kapanmaz. Böyle bir felaketin macL 
di zararları da pek büyüktür. Yeni 
hayatımız ve inkilapcı şıarnnızla bu· 
na katlanamayız. Bir "kazanç" ı bir 
tarla gibi sürmek, nadaslamak, ek
mek gerek. Ekmeksiz hiç bir şey el· 
de edilemez. Hile ise emek değil, yüz 
karasıdır. Yalan dolanla elde edilen 
bir defalık kazanç, altın yumurtla~ 
yan tavuğu kesmek gibi abdalca bir 
tamakarhğa benzer. Ticaret borsa. 
ları, odalaı•, bu işi en ince taraflarına 
kadar araştırmah, içinde şüpheli nok
talar varsa ortaya çıkarmalıdır. Bun
dan sonra da hükılmetin va2ifesi hat
lar. Mil1i ticarete pusu kuranları 
dünyaya geldiklerine pişman ebnek.. 
te onun işidiı·." 

AVRUPADA SiLAH YARIŞI 

COMHURIYET'te Yunus Nadi, 
Avrupada silah yarışının son zaman· 
larda aldığı şiddetli hızr, bunun se.. 
bebleri ile, bundan doğan vaziyeti an• 
latJyoı·, tehlikenin herkes tarafından 
hissedildiğini fakat emri vakıa kimae
nin durduramadrğını kaydederek di• 
yor ki : 

"Hadiseleri çıplak hakikat halİR.4 
deki mahiyetleril e görerek clikkaıle 

takip etmek ve mümkün olduğu ka• 
dar tehlikenin hududu haricinde ka~ 
mağa bakmak bize göre bu gunUll 
yapılabilecek en doğru işıdir. Tabii 
ara yerde her ihtimale karfı ve e<ı:• 
cümle ken:limizi korumak ihtiyacile 
hP.-ır Lu1:.n nnyı ıoıs1:\ unutmıyarak." 
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l ~abancı basında ~kuduklarımı~ J 
L------- Ankara halkevinde 

Bugünkü medeniyetin 

eıı zaif olan bir noktası 

Y ZAN-----A vrupa'da ce· 
reyan eden 

hadiselere karşı 

kayıdsız kalını· 

yan bir kimse 

bugün vukua gel

mekte olan sosyal 

olutun ehemiye· 

.Jermen - Marten 

FRANSANIN ESKi 
FiNANS BAKANI 

Pari • Suvar gazetesinden 
tini inkAr edemez. 

Eski Avrupa, şüphesiz eksiksiz ol· 
mıyan, fakat çok sağlam ve insani esas· 
tara sahih bir medeniyet :."'llrmak imk!i · 
nını ona vermiş olan Latin strüktürünü 
terk ediyor görünmektedir. 

Mukavelelere riayet, imzaya sadakat 
kaidesi ferdleri, tasarrufa alıştırıyor, 

ve bu tasarruf, bir hürriyet rejimi saye
ıinde, en k!rlı işlerde kullanılıyordu. 

Bu suretle istihsal edilen maddi vasıta
lar, büyük kütlelerin hayat şartlarını 

inkişaf ettiriyordu. 
Bu organizasyonun tek zaafı beşeri 

hodbinlik oldu. Fennin ilerlemeleri ba· 
zı sermaye sahihlerinin işçi kütleleri 
üzerinde kontrolsuz bir sahibi olmala 
rına yol açtı. Kazanç ve kir ihtiraaiyle 
bunlar, rakiblerine karşı üstünlük elde 
etmek için, her Y8'tan, her cinıten U,Çi· 
lere çok uzun iJ saatlere mukabil kifa
yetsiz ücretler vermekten çe.lrinmedi • 
ler 

katle bağlıydılar. Onlar hali mazinin 
bir devam: telakki ediyorlar, anane on· 
tara aksiyonlarının lüzumlu temeli ola
rak görünüyordu. 

Fikrin ve ekonomik faaliyetin diz· 
ginlerini elerinde tutanların ıcra etti\:• 
leri nüfuz, tefler hodbin olduğu takdir
de, birçok ifratlara yol açmak tehlike • 
sini tafıyordu ; buna karfılık. tefler fa
ziletli oldukları zaman, iktısadi ve u • 
mumi hayatın fenni kqiflere intibalc
ettirilmeai itinin faal ajanları oluyor • 
tardı. 

Ferdin haklarma hürmet, kanWllara 
itaat, bu ananevi temayüllerden nefet 
ediyordu. Bu medeniyetin nizamname
si "insan hakları beyannamesi" nde 
mündemiçti. Bu beyanname kütlelerin 
otokruisine ve fiddetine kartı ferdi 
müdafaa eder; bu himayeyi temin için, 
hususi mülk hakkının tümulünü taıuilı 
eder, n cemiyetin kuvvetini haklarını 
müdafaa için ferdin emrine verir. 

K ütle kuvvetine dayanar•k .>rgaui
ze edilen cemiyetin temayülleri 

bambaşkadır. Burada ferd sosyal yapı
nın ıağtam temeli olmaktan çıkmı9tır. 

Ferci. bütün orijinalitesini kaybede
rek, kendisini çeviren diğer ferdlerin 
tıpkısı bir ünite olacaktır. 

Daha çocukluğundan itibaren ferd, 
sadık ve vefalı bir evıat olmak için de. 
ğil, kollektivitenin bir ünitesi olmak Ü· 

zere, ana ve babanın nüfuzu altmdau 
çıkarılır ve her türlü ayrı karakterle • 
rin hoş görülmediği kışlada k:ıntrol 

altına alınır. 

Elbise birliği, yiyecek birliği, yfifa· 
ma tarzı birliği mecburidir. 

Ferdi haklardan mahrum olan be 
kütle, hududsuz bir iktıdara sahih olctn 
kuvvetli bir bürokrasi tarafından dii • 
je edilecektir. 

Ferdden alınan adli kuvvetlerin h~p
ıi devlet idarecilerine geçecektir. 

F arklardan, tenevvudan mahrum 
olan bu medeniyet pek genç kim· 

selerin büyük makamlara geçmesine 
imkan vermektedir. Bu itibarla, ilimde:ı 
ziyade hayata meftun olan ateşli gençli
ğin kütle hakimiyetinin ve kudretinin 
cazibesine kapılması kolaylıkla anlaşı -
labilir. 

Bu temayül, ecdad ananelerine iııti
bak etmiş olan milletlerde engelleı l~ 

karşılaşmıyor mu? 

Şurası kayda değer iri, bir endüstri 
memleketi olan ve bu itibarla komünist 
fikirlerinin yayılmasına müsaid gibi 
görünen İngiltere, bugüne kadar, ko • 
münist propagandasının gayretleı ine 
karşı kuvvetle mukavemet etmiştir. 

Gerçi, hiç bir memleket İngiltere 
kadar ananelere sadakat ve ferdin bak· 
larına hürmet göstermiş değildir. 

Fransa'da, burada münaka,a etruek 
niyetinde olmadığımız siyasi hidiaeler, 
bu kütle doktrinine taraftar olanlatı 

iktıdar mevkiine getirmiştir. 

Kaybolan arkadaş ar 
dün heyecanla anıldı 

Ankara Halkevi her yıl, martın ikin
ci haftasına tesadüf eden pazar gününü 
kaybetmiş olduğu arkadaşlarını anmaya 
hasretmiştir. 

Dün saat 14.30 da Ankara Halkevin
de toplanan Halkevlileri kaybedilmiş O· 

lan Reşit Galib, Sami Çölgeçen; İbnirre
fik Ahmet Nurettin, Arzuman Nuret· 
tin, Celil Sahir'in aziz hatıralarını ya
dettikten sonra mezarlan burada bulu· 
nanlann otobüslerle ziyaretine giderek 
saygı borçlanru ödemit oldular. 

Toplantıda aöz alan Enver Behnan Şa
polyo bütün bu ölüleria, yqarken inkılib 
davası uğrunda ve cemiyet içinde oyna
dıkları büyük rolden ve bıraktıkları derin 
tesirlerden bahsederek: cemiyet için, 
kütle için, inkılib için yaşamanın zevki· 
ni tada tada ölmüş bulwwı bu inlolib
çı arkadaşların şahsiyetlerindeki kuv· 
vetin bugün onlann mezarını ziyarete 
celen ve onları hürmetle ananların jah
aiyetlerinde tamamen yaşadığını teba· 
rüz ettirdi. Sözlerini .. Bir cemiyet için
de hemcemiyet olmak, orada seviımek, 
başbaşa, clele, yürek yüreğe çalışmak: 
büyük insan kalabalıklan arasında pek 
az adama nasip olan bir kazançtır. Mil
lete hizmet etmek yollan burada öğreni· 
lir.. İnkılabçılar biribirleriyle burada 
buluşurlar .. Burada çalışırlar, kültürle· 
rini cemiyete ekmek istiyenlerin tarlası 
gene cemiyettir.,, cümleleriyle bitirdik· 
ten sonra orada bulunanları bir dakika 
aükfita davet etti 

Enver Behnan Şapolyo'dan sonra 

pir Kamuran Bozkır inkılab ölüleri için 

yazılDUf mısralarını okudu. 

~il Köşesi 1 
' "Memur muaşereti var mıdır? Bu· 

günkü aoruyoruz ıütunumuzdaki mu • 
essi.f hadiseye bakılırsa kısmen hayır. 
Fakat hakikatte memurun muaşereti 
cemiyet içinde serbeıt bulunan halkm 
muaşeretinden daha ağırdır. Hüküme· 
ti temail eden bic memur, evvela, üze· 
rine aldığı vazifesinin iubı olarak 
halkla temas ederken vakur bir muaşe
rete bağlıdır. Sonra haltkan biri olmak 
muaşeretiyle mükelleftir ve ayrıca hü
lı:ümet arkadaşları ve Amirleri arasınd:ı 
ayrı "t'e huslHli bir mua,erete tabidir.,, 

- Açık Söz'den -
MuaJer~ kelimesi ,.adabı muaşeret,, 

ınuhbilinde kullanılamaz ve o klişenin 
aıana$1nı tek bapna ..-eremn. Halbuki 
fU cümlede söylediğimiz manlda bu kel/. 
menin kaç defa tekrar edilmiş olduğu· 
aa dikkat ediniz. Öyle ki, cümle, mana 
'ıkarılması pek gilç bic hale gelmiştir, 
•Memur am•rni ~•r mıdır?,. Suali 
damdan düşer gibi iniyor. "Memur mu• 
a~r~i .. ne demektir? "Soruyoruz sü • 
tunumazdaki maessif b§dise,, denirken 
bu sütunda bahsedilen Mdi.ser.:n kaste· 
dildiği tasrih edilmediği İfin acaba ba 
ıütunda bir hadise mi olmuş, diye keıı· 
di hndimize sormak zorunda kalıyo • 
ııuz. "Daha ağır olan mua~eret., ''vakur 
bir muaşeret,, ne biçim tabirlerdir. 
''Halktan biri olmak muateretiyle mü. 
aUeltir,, ibaresinden. ne anlryorsunuz?. 
Gerçi, belki anlıyorsunuz, fakat karine 
yardımı ile. ''Hükümet arhd'lfları,, 

''memariy« arhdaşları,, ıaauına illi• 
laaı/amaz. 

B u, ifratlara şahid olan Kari Marks 
on dokuzuncu asır ortasında in • 

sanın insan tarafından istismar.na k"r
şı ayaklandı. lşçi kütlelerini sermaye 
sahiblerine karşı mücadeleye davet e -
den bir doktrin vücude getirdi. Çünkü 
onun ve tilmizlerinin fikrine göre ,if· 
çilerin vaziyetlerinde salah olabilmeıi 
istihaal vasıtalarının bizzat onlar:n eli
ne geçmeıine bağlıydı. 

Finans tayin ve terfileri 
Şair Bozlar'dan aoora Behçet Ke

mal Çağlar, bütün ölüleri anarak, bil

hassa Reşit Galib için konll§Kağınt ifa
ret etti ve dedi ki : 

• • • 
"Memurun mu-.eret mektebi diye 

bir mektep yoktur. Fakat o kadar çok 
örneklerle daima beraberdir ki ona ki· 
tabın ve hocanm öğretebileceğinden 

fazla ve dikkate deier muatcret yolları 
gösterilebilir.,. - Ayıu yazıdan -

Komünist partisinin manifeati Ye 
Kapital eseri, proletarya hareketini" 
mukaddeı kitabı oldu. Ve bili da CSyl~
dir. Fakat buna ilaveten, harbtan beıi, 
kütleler arasında bir Aıyai teıir elet· 

maktan geri durmadı. 
Senelerce müddetle, kütlelerin, ka~ 

1ı harbın en vahfi tckillerine iştirak e • 
den cengaverler haline getirilmesi te 
ıiraiz kalmıt değildir. 

Büyük harb kütle kuvvetinin ufe
ri oldu. Harb bittikten sonra, kalabalı
ğın, topluluğun ferde üstünlüğü fikri 
zihinlerde yer etti. 

O zaman, kan ti tenin kaliteye ha
kim olmak tehlikesi doğuyordu. 

Butün bu hadiseler, Asyadıt Hrleftilr.
ten sonra, Avrupa kıtasIDa tatacak olan 
yeni hükürnet metodlarınm inkişafına 
çok müsaid bir .zemin hazırlanm fb. 

Bu,ürı, iki medeniyet arasındal..ı 

mücadele hadiselere hakim &örünmc:k
tedir: Bunlardan biri Ruma'nın tesiı. 
altında rönesans'dan geçerek. bü}ülr. 
garb devletlerinde elit zümrenin fikri
ni yaratmış olan medeniyettir. 

Bu medeniyetin yarattığı insanla., 
verilmiş söze hürmet ve imzaya sada 

Erzurum asliye hukuk mahkemesi 
eski reisi BB. Hüseyin Samsun hazine 
avukatlığına, Seyhan avukatlarından 

Macid Seyhan hazine avukatlığına, İz· 
mir avukatlarından Alemdar Burdur 
hazine avukatlığına, mahalli avukatlar
dan Muhiddin Ardahan hazine avukat
lığma, Çumra malmüdürü Göymen Ua
raş muhaeebe müdürlüğüne, Üıkü. 

dar malmüdürlüğü muhasebe katibi Na
mık Fırka muhasebe kitipliğine, Ço· 
rum varid.ilt memuru lleh.med terfian 
Çiçekdağ malmüdürlüğüne, askeri fab
rikalar muhasebe memuru Nail ıuvari 
fırka5ı mümeyyizliğine, Ordu muhase
be Utibi Mahmud terfian Bitlis muha
sebe müdürlüiüne, Mara, muhuebe mü
dürü Abdülvehap Silifke malmüdürlU
ğüne, latanbul varidat kontrol memu· 
ru Suphi Te Hüseyin Halil lmıir Yari· 
dat kontrol memurluğuna. htanbul ta
haJdwk memuru luet Buna n.ridat 
konm>J memurluğuna. htanbul tabak· 
kuk tubc tefi Sezai terfian aynı fUbe 
şefliğine, buğday koruma katibi Abidin 
bina temyiz komisyonu kitipliğine, Sı
vaa varidat müdürü Olman Nuri Sıvaa 
kontrol memurluğuna, İstanbul varidat 
kontrol memuru Akkaf lzmir varidat 
kontrol memurluğuna, mütekaid mülki-

1 
ye müfettişi Fethi Bursa. Bilecik, Ko
caeli vilayetleri bina tahrir müfettifli
ğine, Manilya yüksek ticaret mektebi 
mezunu Şerif nakid işleri umum mil
d ürl üğü ikinci mümeyyizliğine, Kastın· 

paşa maliye şubesi tahsil şefi Muhid
din lstanbul tahsil fUbe şefliğine, yük
sek iktısad ve ticaret mektebi mezunu 
Hayriye nakid ifleri umum müdürtüğü 
memurluğuna, Ankara defterdarlıgı va
ridat memuru Bahaddin muntazam 
borçlar umum müdürlüğü memurluğu· 
na, Antalya varidat memuru Alı Urfa 
tahsilat şefliğine, Isparta erazi tahrir 
komisyonu reisliğinden açıkta Meh
med Isparta tahsilat şefliğine, İstanbul 
tahsil kontrol şefi Kadir terfian İstan
bul tahsilit kontrol memurluğuna, tah. 
ıilit müdürlüğü birinci mümeyyizi 

Remzi Bursa tahsilit şube şefliğine, 

Antalya tahsilat kontrol memuru Veh
hi aynı yer tahaillt fUbe tefliğine, Ku· 
tamoau tahailit tefi Cevad s.mıun tah
ıi!St tubc tcfliğine, Fener muamele 
muhafaza memuru Mehmed Ali Ankar.A 
tahsilit kontrol memurluğuna, Sıvaa 

tahsilat kontrol memuru Ali Sıvaa tah
silat şefliğine, Kırşehir tahsil kontrol 
memuru Şakir aynı yer taıı.ilat kontrol 
memurluğuna tayin olunmuşlar; Bile-

"- ReJİt Galib'ten konupnak iıti· 

yorum. Y urd ve ıcref sevgisinin ideal 

ve ihtiruın bizim nKlimize cüzel bir 

remzi otan Reşit Galib9ten. G<Szlerlnde 

zekayı ve saffeti, sözlerinde enerjiyi ve 

uysallığı, fikirlerinde kültürü ve inam 

birleştiren Reşit Galib'ten." 

Cümleleriyle bitirdi. 

Sonra sözü milli müdafaa fen ve ,,,.,.-. 
sanat şubesinden doktor kimyager Ah· 

met Şevket aldı ve heyecanlı bir nutuk 

söyledi. 

Ölillerini ziyaret eden halkevlileri 

tekrar otobüslerle şehre dönerek da

ğıldılar. 

cik tahsilat kontrol memuru İbrahim, 

Yozgad varidat müdürü Osman Nuri, 

Fethiye malmüdürü Halil. Ankara le

vazım muhasebe kitibi Vecahet •eWet 

emrine almmıflar ve Eskifehir tabak· 

kuk tefi Behçet, Erzurum muhasebe 
ınlidürü Nazmı, Zile malmüdürü Abdül-

kadir, Beypaun malmüdürü Mehmed 
Murad, Muhasebat umum müdürlüğü 

memurlarından Necati birer derece ter
fı ettirilmişlerdir. 

Ôr11elderle beraber olan kimdir l. 
Fail yok. Fakat öraeklerle beraber ol• 
mak nedemelctirl Diye de •rabilirsi• 
niz. Cümlenin ikinci Ju.smı. baş taraiiy. 
le sağlam bir irtibat sahibi değil. 

1 KOÇUK iÇ HABERLERİ 1 
• Maliye vekaleti yoklamalarda ka .. 

çak hayvan çıkan tehir ve kasabalarda 
ki belediye memurlarına ikramiye ve• 
rilmcsini kararlaştırmı,tır. 

• Bankalar , sermayesinin en az ya.. 
rıaı de.lete aid müeaeaeleT, halk biz. 
metlui eıemiynleri, imtiya&b firket• 
ler, köy ICDdibları. ticaret sanayi w 
ziıut odaları Ye borulann memur •• 
müstahdemlerine hizmete karplak •er• 
dikleri para Yeya bu mab.iyetteki ayni
yatın kesilen vergilerini ödeme tari
Ginden bir hafta içinde bulundulı:lan 

yerin mal sandıklarına teslim etmeleri 
kararlaşmı,tır. Bu müddet içinde yat~ 
nlmıyan vergiler, müddetin dolmasın., 
dan aonra yüzde on zamla birlikte o d~ 
ire ve müesSetıenin imir ve müdürü ilo 
muhasebecisinden alınacaktır. 

=================================================================================================-==================================================a 
'l emka .l\o: 3 hyorum. Bir defa da Havant yakınlarında ledim. O, bilmem lazım geldiğini, hiç kimse

nin sebebsiz gülmiyeceğini söylüyordu. Bu
na ne cevab verdiğimi bilmiyorum. Neticede 
kadına gene ''yalan,, söylediğim bildirildi ve 
ben de dua kitablariyle birlikte öğleden son
ra üst kata hapsedildim. 

cuklar da bunu çaldıkları zaman bahtiyaı lık 
hissi duyar ümidiyle. gene yaşlı bir adamla çok nazik kız karde-

• şinin ziyaretine gitmiştik. Burası, benim 
içinde yaşadığım dünyadan farklı ve bu ih-

D a . r ~~tlı kok~ kırla.rd~ koşup oynamış istedi-

1 gım şeylen yemıştım. 
=f. =f. "' 

l'auuLğım \e tanımadığhu 

Bir defa böyle bir ziyaretten sonra ka
dosliaa uua dmın oğlu bana ihtiyar adama benim onu, 

kadının oğlundan fazla sevdiğimi söyleyip 
Çeviren söylemediğimi sormuştu. İhtiyar a<lam, 

Nurettin AR'.& · ":1 ana ile oğulun akrabası olduğu için bu söz 
Yazan: 

Rudyard Kipling 

yet bir gün kitab okumanın yalnız ''minderin 
üzerinde bir kedi yatardı'' lan tekrarlamak 
demek olmayıp her şeyi anlamak demek ol
duğunu öğrendiğim zaman, bahtiyarlık duy
duğumu hatırlamn. Onun üzerine elime ne 
geçirirsem okumağa başlamıştun. Biraz son
ra bu yeni zevkim keşfedilince cezalanr.ım 
arasına okumaktan mahrumiyet de iti-ve 
edildi. Ondan sonra, artık, kaçamak yolu ile 
fakat daha ciddi okur olmuştum. 

Bir defa Oxford'da Holyvell sokağında 
ya~1J bir adamı görmeğe gittiğimizi hatır • 

kendilerine yetiştirilmişti. Ben, bütün bun -
ları anlamaktan uzak bulunuyordum. Fakat 
evdeki mevkiim de sarsılmışu. 

Artık, kendimi çayırda otlayan bir mi -
dilliye vermiştim. Buna da müsaade edilmi -
yor ve bu yeni zevkim de ceza ile azarla kar
şılanıyordu. Artık bu muamele muntazam 
bir hal almıştı. Bu cehennem haytına karşı 
ağzı açık durmaktan başka bir şey elimden 
gelmiyordu. Exempli gratia bir gün kilise -
den çrkarken güldüm. Allahm belası çocuk 
bunun sebebini sordu. Ben bir çocuğun söyli
yeceği doğru sözü, sebebini bilmediğimi söy-

Dua kitablanm ve İncilin birçok kısım -
larını 1'8ylece öğrenmişimdir. Üç, dört sene 
sonra oğlan bir bankada çalışmağa başladı. 
Akşamları, kendine fazla dokunur bir şey 
yapmadıkça, beni hırpalay:ınııyacak kadar 
yorgun eve dönüyordu. 

O evoen içeriye a:yağJ.nı atarken ne gele· 
ceğini anlamağı ö~ı·er:Jniştim. 

H•r sene bır ay büyük bir kurtuluş cen· 
netine kavutur lum. Heı ilkka.1Urı ayında 
annenıfo kız kardeşi ve Siz Eduar 1 Bnm-e · 
J ones'un prısı olan tcyz~ Goorgienin 
Grange'deki evinde kalırdım. Önceleri beni 
oraya yanıma adam katarak gönderirlerdi; 
sonraları tek başıma gitmcğe başlamıştım. 
Biiyük kapının çıngırağım elimle çeker ve 
böylece beni saadet~ kavuşturan eve guer -
dim. Benim kendimin bir evim olduğu ve 
Grange boşaltıldığı .zaman bu çıngırağı yalva
rarak alıp kendi kapuna taktnn; başka çer 

* 
Grange'de istediğim kadar sev .. 

gi ve şefkat görüyordum. Bereket 
versin ki ak gözlü değildim. Burada, birinci 
katta amcamın çalıştığı bir atelyeden deh .. 
şetli yağlı boya ve türpantin kokulan gelir 
di. Bu evde benimle kafa dengi iki kuzenim 
de vardı ki bunlarla konferans kurmak ve ara' 
mızda konuşmak lazım gelince bahçede bu~ 
lunan bir dut ağacına tırmanırdık. Çoc~ 
odasında tahtadan sallanır bir beygirle ikı 
sandalya üzerine konulmUf bir masa vardı 
ki üzerinde kaymak için bire birdi. Burada 
tamamlanmıt ve tamamlanmamış yağlı ~ 
ya tablolarla odalarda daha dünyada hiç kini' 
senin gönnemiş olduğu sandalya ve koltuk· 
lar vardı. Çünkü Villiam Morria (amcaırı)ıı 
bunlan daha yeni yapınağa başlamıftL Bd 
eve gelip giden bir çok çocuklar ve gaıçl~ 
vardı ki, Brovning isminde bizim patırdı ~ 
rültümüzle alakasız görünen bir tane&i miiB"' 
tesna, hepsi bizim oyunlarımıza katışırlardı. 

(Sonu var) 
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derler ? :.~:::~1::~:~:.:::·h-=~:;·,::·~.0::: gos erı er yaptllar eser neye katen %eVk mahsulü ÇOk güzel bir eser 

Evham 
edebi (Başı 1. rnci sayfada) 

~ "Balzac gibi gırtlağına kadar battı· 
g~ ~orçlarını ödemek için kuru elemek 
Yıyıp, günde on iki forma yazı çıkaran 
tnulı · ·· .. n lıa· arrır veya romancıya bugunu 
Yatında tesadüf edilemez. Çünkü bu • 
günün karii artık evham ve 1ıayalat 
tnahsulü masa başı tandırnaınesi iste • 
tniyor 

~ Yu.kaldaki satırları tertib yanlışlı 
gın.ın karıştırmış olduğu bir metin s~n
tnayınız. Bu cümleleri marul bir edı • 
binıizin günedilk makalesinden ikti~S 
Cdiyoruın. Edebiyatı tezyif, karie if_tı: 
ra hususunda bundan daha kuvvctlisını 
Yaztnalt mümkün değildir sanımıı. . 

Demek evham ve bayalat a:ıahsulu 
masa başı tandrrnameleri diye Bal%ac~~n 
eser} · . .. - · Acaba karı ın erını gosterecegız. 

istediği tetkik mahsulü romanları da 
Yukardaki satırların sahibi mi yuııııJ· 
tır, bu nokta uah edilmemiş kalıyor. 

On iJri formayı, fasılasız, uy.kusu:ı 
bir çalışma ile yirmi dön değil, .kırk 
sek.iz saatte bile yuacak adamın ~ mu 

tize aayılmUJ icab edeceğini düşuoe -
k b. k nar• bı-

re bu a'ırı mübalagayı ır" ~ 
rakınız fakat Balac gibi, butun fra~ . 

' · t nı sız edebiyatında zamanının cemıye ı 
b.. .. . d k ve miikem· Utun safhalarıyle, en sa 1 • 

· b'. ilk bır tnel bir şekilde aksettirınış uy 
romancıyı hayalat ınahsulü eserler y~z-

' k dog- rusu ın· 
ınış olmakla itham etme • . 

· ek bir dehi 
sanı aklından şüphe ettırec 

teşkil eder. 
Türk edebiyatçılarına. türk genejle 

rine cemiyeti tasvir eden tctki~ mah
sulü romanların nasıl yazılacag nı an· 
latmak isterken ilk hatırımıra gelen 
isim tabiatiyle Balzac olacaktır. Balzac 
çok yaı:mışttr, bu çokluk içinde kıy • 
meti tal: derecede ~alan bir kısrm eser· 
ler bulunabilir. Hatta romanlarının en 
mükemmelleri içinde bile acelcdlikten 
doğan UslfıbsuzlukJ .. ra, vüzuhsuzlukl:ı
ra rastlamak kabildir. Fakat bütün bu 
küçük kusurlarını unutturacak kadar 
büyük olan Balzar'ın dehası, e~leri ha· 
la vücude getirilememiş şaheserler ya
ratmıştır. Bize Fransanm impararorlu'~ 
dcvnni hiç bir tarih vep tetkik eseri 
Balzac'ın roma l k n arı adar kuvvetle an· 
latmak kudretine sahib değildir. 

Romanlarını dokümante etmek için 
maden ocaklarında haftalarca tetkikler· 
de bulunmak zahmetine katlanmı., olan 
Emil Zola bile, onnu eriştigi scvıyenirı 
Çok aşağısında kalmış~.r. Çünkü, ro -
nıancı kabiliyetinde en mühim rolü c.ıy
nayan görüş ve müphede kudreti, ba~ 
ka hiç bir gayretle teii~i edilemıyece~ 
bir unsur teşkil eder. Oyle kudret.lı 
gözler vardır ki bir tek bak şiarı. bu 
?nanzarayı, bir hadiseyi biray onu tet 
kilt etmiş olandan daha iyi kavrar. 

Vesika ve tetkik, ancak onları ku~
lanına.smı bilenin elinde bırer kıymte ı
fade ederler. Nice romancılara ıastla • 
tnr•ızd ı.: _ .. nlarının ınevzuuna da-..., .r .. 1, ro ... _.. 
ir 'Vesikalar toplamaya ve bu vakanın 
i.-• · • ınaya pek u -:ılllde geçtiği muhıtı tanı • 
ıun zamanlarını vermiş olmalarına rag
- ·rrgvi nisbc· ... en ortaya çok suni ve zayı 1 

tinde hafif eserler koymuşlardır. R.~ .: 
tn"- .. de getıraıgı 

• k d canlı ve tabii hissini 
eser hayat a ar . k 

Jidir Onları bir araya getırere 
~er~~e ca~ verecek kabiliyete sahih ol
m?cııktan sonra vesika toplayarak orta
ya bir yamalı bohça koymaktan ne çı 

kar? ı · b ta 
B 

...-.ancılar gazete erın za ı 
azı r.,... • . . • 

siitunlar nı takib ederler, geçmış hakıkı 
vakalara dair yazıları toplarlar. Entere. 

buldukları insanların hayatlarını 
::di ağızlarından dinliyerek not eder

dog-rudan doğruya hayattan ahn-
Jer, ve . d'kl . 

b malzemeyle vücude getir ı erı 
m.ş u k.ki 1 . manın hayat kadar ha ı o aca -
bır ro . 
ı;... sanmak saflığı gösterırler. 
6.nı .d 

Bu metodun mutlak yanhşhğını_ ı · 
dia etıniyorum. Fakat muvaffcıkıj'et 
için sadece bu us~lü takib etmenin ka
fi eleceğine de ınanmıyorum. Roman 
ku;u bir vakanın hikayesinden ibaret 
değildir. Mevzu basit bir ka~va~an 
ibarettir. Sanat, bu kanavanın uzerıne 
i~lenccek olan motiflerde gösterilecek· 
tir. Aynı ağızdan dinlenmiş, aynı mev
zu iki ayrı romancının muhayyile süz • 
gecinden geçtikten sonra, adeta arala • 
rında hiç bır münasebet kalmıyacak <!c· 
recede ayrı bir hüviyetlere bürünebilir. 

Roman sahasında kabiliyetlerini de
nemek isteyen gençlere, yalnız muhay
yilelerinin icadlariyle iktifa etmiyerek, 

hayata dikkat etmelerini, içinde yaşa· 
dıkları cemiyeti tetkik etmelerini ve 
etraflarındaki insanlarla yakından ala
kadar olarak fictif sahneler tertibind«!n 

ziyade hayatı aksettiren romanlar vü -
cude getirmeye çalışmalarını tavsiye e. 
delim. Fakat bunu yaparken, evham ve 

bayalat mahsulü eserlere misal olarak 
Balzac'ı göstermekten çekinelim. Bilıl 
kis onlara, ''Balzac'ı okudunuz mu? Di
ye soralım, eğer okumadmızsa, kalemi

nizi bir yana bırakınız, evvtla onu oku
yunuz, sonra yazmaya teşebbüs ediniz. 
Göreceksiniz, roman hakkındaki fikir
lerinizde ne kadar hay.rlı bir ınkişaf 

olacaktır • ., 

Ve onlara bilhassa şunu tavsiye c • 
delim: 

'' Aman, size nasihat vermeye kal • 
kışacak bazı kimselerin yanlıt ve haya-

lat mahsulü telkinlerine kapılmayınız, 
önünüze sürülecek akçeleri iyi tetkik 

ediniz, kalp'larmı sahicilerinden ayırı· 
nız. Ve bu ameliyeden sonra itimadını· 

zı kaybedecek olanların yazılarını, zev· 

kinizi ve sağduyunuzu korumak için, 

okumadan geçiniz.,. 

YAŞAR NABİ 

lzmir fuvarına 
Ge ecekler için 

lmıir 14 (A.A.) - Şimal menlle

lı:etlerinden fuvarda gösterilmek üzere 

gönderilecek Cfyayı parasız getirtip gö

tünncyi kabul eden Svenaka Orient Lin

yen İsveç şirketi vapurları ile fuvara 

gelecek olan ziyaretçilere de yüzde el

li tenzilatla bilet verileceğini fuvar 

komitesine bildirmiştir • 

neşredilmiştir. 

Başında Atattlrk'ün, Baş.bakan İs -
met İnönü'nün, Parti Genel Sekreteri 
ve İç Bakanı Şükrü Kaya'nın, C. iL P. 
genyönl.urul üyesi Nafi Kansu'nun 
Halkevleri hakkında çok veciz sözlerini 
taş yan bu eserde halkevlerinin rapor
ları gelişi güzel verilmemiş, sıstematik 
ve tahlili bir metodla ancak en faydalı, 
en göze çarpan başarılar tesbi t edilmiş, 
ve aynı .amanda Herdeki çalışmalar için 
tavsiye mahiyetinde olacak neticeler 
çıkarılmıştır. 

Halkevlerinin uokuz kolundan heı 

birini, ayrı ayrı ele alarak yurd içinde 
muhtelif halkevlerinin bu sahadaki ça
lışmalar nı mukayeseli bir surette teş· 
rih edilmiş ve bu çalışmaları gösteren 
çok karakteristik resimlerle bu yazılaı 
canlı bir hale konulmuştur. 

Bu suretle vücuda gelmiş olan eser, 
Halkevleri ve yur diçinde vazife ve 
hizmetleri hakkında bir fikir edinmek 
isteyen her yurddaş için en mükemmel 
materyel hazırlanmıştır. 

Kuşe kağıd üzerine yapılan baskının 
nefaseti her türlü takdirin üstündedir. 
Nafi Kansu'nun, kitabın başındaki ya
zısından bu güzel eserin Behçet Kemal 
Gağlar tarafından vücude getirHmi' el· 
duğunu öğreniyoruz. Arkadaşımızı dd· 
den övülmeye değer bu ~lışmas.ndan 
dolayı tebrik ederiz. 

Bir boyacı 
15metreden 
aşağı düştü 

Dün Yenişehirde lzmir caddesinde 
mimar B. Halidin evinin çatısında ça
lışmakta olan konyalı Mehmet adında 
bir zavallı boyacı ayağı kayarak 15 met
re kadar yükseklikten yere düşmüştür. 

Ufak bir çocuk hadiseyi noktada nö. 
bet bekliyen polise :haber nrmİftİr. po
lis bir otomobil getirterek Mehmedi nu
mune hastanesine götUrmüftilr. Dokto
run muayenesi neticesınde zavallı boya· 
cmm kale kemiğinin çatladığı anl8'ıl· 
mış ve hastaneye yatınlmı§ttr. 

Mehmedin Ankarada kimsesi yok
tur. Çat.şmak üzere memleketinden gel
miştir. Hacıbayramda arkadaşı maran
goz Ali ile kiraladıktan bir odada ya. 

tıp kalkmaktadır. 

l•tanbulda: 

ULUS 
Satılan yerler 

Köprüde: Kadıkıö1 ilkeleaincle 

Beyoiluada: ~t tubelerinde 

Fatihte: Tramn.J dank yeri sue-

tcc:i Mehmet Bıyık 
Bayazıt meydanında: Aksaray Top

kapı tramvay yeri tütüncü Hamdi lıhak 

Sultnnahmet Ayaıofya karıuunda: 
Tramvay durağ nda tütüncü Kamil. 

"- Bugün bizi buraya toplıyan 
Türkkuşu yarın üzeriniu alacağınız çe-

tin vazife'erde size yardım için kurul
mu tur. Size sporların en iyisini ve en 
tatlısını yaptıracak ve sizi vücudu sağ
lam kafası işlek sinirleri saglam olarak 
yanna hazırlıyacaktır.,, 

B. Şakir Hazım bundan sonra bütün 
gençliğe hitab ederek demiştir ki: 
''- Atatürk gençleri, demiştir, Türk

kuşu sizindir, kapılamu açmıştır, sizi 
beklemektedir. Orada muhtaç olduğu

nuz hürriyeti bulacaksınız!' 

Çok alkışlanan bu nutuktan sonra 
Türkkuşu tayyarelerinin gösteriş uçuş
ları başlamış ilk olarak tayyareci B. 
Zeki'nin idaresindeki bir tayyare arka
sına B. Mehmedin idare ettiği plSnörü 
bağlıyarak havalanmIJtır. 

Hemen hemen bütün İstanbulluların 
alkışları arasında katarın planörü, 
bir aralık tayyare ile olan irtibatını 

kesmiş ve havada tek başına perende at

maya ve diğer bir çok akrobasi hareket
leri yapmıya başlamıştır. Bu mu•affa
kiyetli hareketlerden sonra muallim B. 

Istanbulda 
iki feci 
Kaza oldu 

Bir kişi tramvay bir 
kişi de tren al tında 
kalarak öldü 

İstanbul (telefonla) - Bugün saat 7.5 

da edirnekapılı Kasnn adında bir çocuk 

Şehzadebaşmda vatman Kamilin idare 

ettiği bir tramvayın romrkuna sol ta

raftan birunİf ve karfıdan gelen diier 
bir tramvayı eöriince e.ilmcmek için 

kendisini yere atmıf Ye romorkun altın
da kalarak iki bacağını kaybetmiştir. 

Hastaneye kaldırılan çocuk ölmüştür. 

Bugün akşam saat 16., da Yeıilköy

deki hava tezahürlerinden dönen tren

lerden birinde Sabahaddin isminde bir 
genç tren Yenikapı istasyonuna geldiği 

.zaman vagonun sahanlığından rayların 
üzerine yuva.rlanmıf ve iki ayağı parça
lanmıştır. Yaralı hastanede ölmüttür. 

T opkapı minyatürleri üzermde 

tetkikler 
İstanbul, (Telefonla) - Güzel san

atlar akademisine Almanyadan getirti_ 

len mimar profesör Tovs ile resim pro
fesörü Levy Topkapı sarayında eski 
türk minyatürleri ve türk mimarisi üze
rinde tetkiklerine başlamışlardır. Pro. 
fesörler talebelerini müzeye getirecek
ler ve pratik deTS vereceklerdir. 

1 

Vecihinin idaresindeki motorlu büyiık 
turkkuşu tayyaresine p r .. şütçıilerden 
Bayan Yıld z BB. Hu eyin ve Hi met 
binerek hav lanmı lmrdır. 

Tan are 700 • 800 metre > iık elmi ev. 
veHi Bayan Yıldız kend.ni tay} areden 
paraşiıtle aşagı ııtmı tır Heyecanla ta
kib edilen ve şiddetle a kı lanan bu at
layış muvaffakiyetli bir inişle nihayet 
bulmuş diğer paraşütçülerden Hüseyin 
ve Hikmet te aynı şekilde paraşütle ye
re inmişlerdir. 

Bundan sonra gene B. Vedhinin ida
resindeki tayyarenin arkasına bağlanarı 

planöre evvelki gün Gülhane parkına i
nen genç pilot B. Ali binmiştir. B. Ali 
planöriyle havada bir çok taklalar 
atarak sahaya inmiştir. 

Bu akrobasi hareketleri gene Ali He 
para~ütçü Feridle Tevfikin 800 metre
den atılışlarını takib etıni~ ve her üçü 
havada muavin paraşütlerini de açarak 
süzüle süzüle sahaya inmişlerdir. 

İstanbullularrn yakınadn takib etti-
ği bu bayram şenlikleri halkın bayran
hklan .içinde bitm;ş, şenlikte bulunan
lar geç vakit evlerine dönmüşlerdir. 

AN KARADA 

ÖCLE NEŞRlYATI: 
ı 2.30-12.50 Muhtelif plak ne~riyatı 

12.50-13.15 plak türk musikisi ve halk 
şarkıları, 13.15-13.30 Dahili ve harici 
haberler. 
AKŞAM NEŞRIY ATI: 
18.30-18.45 muhtelif plak neJrlyatı, 

18.45-19.00 ingilizce ders (Azime lpek) 1 

19.00-19.30 Türk musikisi ve halk şar· 
laları (Makbule ve arkadaşları). 19.30· 
19.45 saat ayarı ve arabça neşriyat, 

19.45-20.15 Türk musikisi ve halk şar
Jaları (Servet Adnan ve arkadaşları), 
20.15-20.30 Konferans: Ş. Hazım Er· 
gökmen (Havacılık), 20.30-21.00 Plak· 
la dans musikisi, 21.00-21.15 Ajans ha

berleri, 21.15-21.55 Sütüdyo salon or· 

kestrası. 

ISTANBULDA 
OCLE NEŞRIYATI: 

12.30 plakla türk musikisi, 12.50 

havadis, 13.00 Muhtelif plak neıriyatı, 

14.00 son. 

AKŞAM NEŞRIYATI: 

17.00 İnkılib dersleri üniversiteden 

naklen. Receb Peker tarafından. 18.30 

Plakla dans musikisi, 19.30 Çocuklara 

masal. l. Galib Arcan tarafından, 20.00 

Rifat ve arkadaşları tarafından türk 

musikisi ve halk prkıları. 20.30 Ömeı: 

Rıza tarafından arabça söylev, 20.45 

Safiye ve arkadatları tarafından türk 

musikisi ve halk ıarkıları, saat ayan, 

21.15 Şehir tiyatrosu dram kısmı (Ri· 

golette ), 22. 15 Ajans ve borsa haberle· 

ri ve ertesi günün programı, 22.30 plak4 

la sololar. Opera ve operet parçaları.. 

23.00 Son. 

..... cı, yarat cıdır, vucu 

efr!ik~a:.!ı:o~:l~t!__. ................... . 

~~ n·e :ı 
lik vardı. Fıçıcının kalbinde bin türlü z~v. c 
uyandıran bu korkunç merhamet, Nanon ı. ııı 
bütün s detlerin yekunu idi. Fakat ona kım 
"zavallı Nan on!" demezdi ki? Allah melek
lerini onların seslerindeki ihtizazlardan ve 

yatar, ve kudretli sıhati sayesinde bu delik
te yaşamaktan bir zaraı görıne.z, gece gün
di.ız. evde hüküm süren sessizlik içinde, en 
hafıf tıkırdılan bile buradan iştirdi. Nan.:m, 
bekçilikle mükellef bir köpek gibi daiına ku
lagı kirişte uyumağa ve gözleri yarı açık 
dinlenmcge mecbuı du. 

çiçek buketleri ta:;?ıyorlardı. Mahkeme rci:si
nin takdim etmek istediği çiçeklerin sapları, 
hususi bir itina ile, ) aldı 1ı saçaklarla sus .. 
lenmiş beyaz saten kurdelalara sarılmıstı. 

..., 
randet" 

} a~aıı: Ho11ore de Balıach. Baydar 
T .. k · . Nasu ı ur ·çcye çevıren. . 

Gr Uı mahlilkun hıç 
bir andet, hazan, bu z~va ilham et-
t' .0ksayıcı söz işitmemıs, kadının_ _ 
•g1 b" ·· ·ı mıc: ol<lugu-

tıu Utun tatlı duyguları bı eme -< •• 1, 
Ve b' d h af ol3H' .. ~ 

'tan ' ır gün Meryem'den a} ~ düsiinüo 
tl'ıer~ nın huzuruna çıkabilecegını . ~ · 

arnete gelir ve ona baka baka· 

;:--- Şu biçare Nanon ! derdi. d· ·m.., ou .. . . na aı ,.. 
;ıtfctf .:'?zleri, ihtiyar hizmetçının ° k.b eder
Qi ~ ıgı tarif olunmaz bir bakış ta 1 

· <-arn .. ı r uzun ~ah-. an zaman tekrarlanan bu soz e • 
l ·•1anct b' dost
. ltlt ~in ~~beri, inkıtaa uğrarnarn~ş .~r ü-i 
1Se bu <:_ırı .teşkil eder ve her ~enı soyl~ -l 

Gr ıuıcı~e yeni bir bakla ilave ederdı... . _ 
~ar h. .~det nin yüreğinde toplanan qe ~~ • 
e<lite~l'll.etçi taraf mdan da sevinçle tela 

1 

n b . •V nr 
u rnerhamette anlatılmaz bır ıgre ~-

esrarlı eseflerden anlıyacaktır. . . 
Saumur'de hizmetçilerin daha ıyı mua -

1 u .. dükleri pek çok aile vardı. Bununla 
me e bor · · h" ·ı 
b b r bu ailelerde efendılerın ızmetçı e -

era e · · b b ktu . d memnun olmaları ıçın se e yo · 
rın en d' k a· Bundan dolayı da her~es, ken. ı en ıne şu 

.. 1 yı· tekrarlardı: ' Grandet lcr koca Na-
cwn e · k d'l · b d , yapıyorlar kı onu en ı erıne u e-
non a ne · · d ler a 

b alıyorlar· kendını ateşe at, ese -
rece ab ' 
tec:e atacak?" · ı :ıı:N 'un parmaklıklı pençerelerı av u-

anon ' · ı 

b 
, n1Utbag-1 daima tertemız, top u, so-

ya aıcan .1 k l" e-- h' bir şeyi israf edı meme a:ını g 
guk, 15 mutbağı idi. Nanon bulaşıgını yı
len hasıs ek artıklarını yerli yerine 
kadık~ ve ~e~ de söndürdü.keten sonra, 
y~leş~npr~t s!ıondan ayrılmış olan m~tba
bır ıoondo f endilerinin yanına gıder, 
v ından çıkar ye e 
g · ·· erdi · kenevır or b' mwn bütün aileye yeterdi. 

AkşaIIll~ ır eli tarafında, yürek sı-
H. metri korıdorun P b" k .... k odada 

LZ • ~ kl ydınlanan ır uçu 
kıc1 bır ıtı a a 

1819 da, ikinci tesrinin ortalarına doı:ru, 
bir akşam üzeri, koca Nanon, ilk defa olarak 
ateş yaktı. Sonbahar çok güzel geçmişti. O 
gün, Cruchot'cularla Grassins'cilerin pek iyi 
bildikleri bir bayram günü idi. Bu sebebledir 
ki altı rakip, tepeden tırnaı:a kadar silahlı 
olarak gelip salonda karşılaşmağa ve Gran
det'lere dostluk eserleri göstermekte biribi
rini yaya bıralanağa hazırlamyorlardı. 
O sabah, bütün Saurnur, Madam ve Madma
zel Graııdet'nin, Nanon'la birlikte, büyük ki
lisede duaya gittiğini görmüş ve, herkes, o 
günün Madmazel Grandet'nin doğduğu gün 
olduğunu hatırlamıştı. İşte bu münasebetle, 
noter Cruchot, papas Cruchot ve Mösyö C. 
de Bonfons, akşam yemeğinin biteceği saati 
hesablıyarak, Madmazel Grandet'yi kutla
mak üzere, Grassins'lerden evvel, evde bu
lunmağa çabalıyorlardı. Ü çil de, kendi kil -
çille limonluklarından koparılmış kocanıaıı 

O sabah, Mösyö Grandet, Eugcni'ııin 
dogumu ve bayramı gibi mallım günlere aid 
itiyadları veçhile gelip onu yatakta bulmuş 
ve on üç senedenberi garib bir altın pa
radan ibaret bulunan baba hediyesini hzı
na resmi bir tavırla vermi ti. Madam Grdn -
det kızma, icabına göre, bir yaz ve kış elbise-
si yapardı. Bu iki elbise ve yılaşında yahud 
babasının isim gününde aldıgı altm paralar 
ona takriben yüz ekiılük küçiık bir gelir temin 
eder ve Grandet de kızının bunları biriktircli
ğ ini görmekten hoşlanırdı. Bu, parasını bir 
knsadan diğerine nakletmek ve varisinin ha
sisliğini icin için tenmiye etmek dcgil miydi?. 
Babası ondan, vaktiyle La Bertelliere'leı ta-) 
rafından genişletilen hazinesinin vaziyetini: 

- Bu senin evlenme duzinan olacaktır 
sözleriyle zaman zaman sorardı. ' 

Duzi11a, Fransa'nın merkez vilayetlerin .. , 
den bazılannda takib ve kudsi bir ştymişce
sine muhafaza oluna 1 eski bir fidcttiı. 

(Sonu var) 
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(Hikaye ) 
1 SPOR 1 Dünkü maçlar 

Tasavvur ettiğiniz gibi Ankara Gücü - Gençler 
Birliği berabere kaldılar 

- lngiliz hikayesi -

V alnız Clapham'da durarak Wal • 
terloo'ya giden yarı süratli bir 

trende karljı karşıya oturmuşlardı. 

Kompartimanda yalnızdılar. Yaşlı

ca olanı bir gazeteyi açıp yapraklarım 
kaldırmış, okuyordu. Gencin gazetesi 
yoktu; yanı baş:nda çantası duruyor • 
du. 

Genç adam sordu: 
- Lütfen saati söyler misiniz? 
Cevab çıkmaıiı. 
Genç adam, bir dakika kadar bekle· 

di; tekrar sordu: 
- Efendim, lütfen saati söyler mi

r.iniz? 
Yaşlı adam, gazetesinin bir sayıfa

sını çevirdi; hidedtlice bir hareket gös
terdi ; fakat gene aldırış etmedi. 

Üçüncü defa aynı ricada bulunan 
genç adamın sesi o kadar yüksek çık • 
mıştı ki karşısındaki bunu da duymaz
lıktan gelemedi: 

- Birinci defa söylediğiniz zaman 
da duymuştum, dedi ve gazetesini diz
lerinin üzerine koyup gence hiddetli 
gözlerle bakarak sözüne devam etti: 

- Şimdi size niçin cevab vermedi • 
ğimi söyliyeceğim. 

Cebinden piposunu çıkardı ve söy
liyeceği sözün ötesini düşünüyormuş 

gibi ağır ağır onu doldurdu. 
- Bu hareketim size yaptığın işin 

ne demek olduğunu anlatmak içindi. 
Bu yolda benimle 18.kırdıya girişebil

mek için birçok vesileıer aradınız. 

Halbuki ben, sizin burada bulundu
ğunuzun farkına vardığımı bile belli 
etmek istemedim. Kibrit istiyecekti
niz, önledim; havadan bahs açmak is
tiyordunuz, meydan vermedim, 

Size karşı daima sustum. İsminizi 

bilmiyorum. Onu öğrenmek de iste· 
mem. Sebebini şimdi söyliyeceiğm. 

* Bir müddet piposunun dumanları-
nı savurdu. Genç adam da bir siğara 

yakarak dikkat kesildi; dinliyordu. 
- Size saati söylemeyişimin sebebi 

şuydu: hatrrımdad.r: ilk defa benden 
kibrit istediğiniz zaman kızım yamm
daydı. Size kibrit vermemeğe karar 
verdikten sonra onun gidip geldiği tre
ni de değiştirttim. 

Eğer o zaman cevab vermiş olsay -
dım, aramızda bir ahbablık kuı ulmuş o
lacaktı: Belki de .:-:ur olmaz )'t-rlerde 
biribirimizle buluşacaktık. 

Bir gün si~in fena adam olmadığı -
nıza kanaat getirecektim. Bir akşam 

""·deşip içki içmek üzere bir otele gi
d~ct.!:tik. 

Ben, bir kadehten fazla içki içmem. 
Fakat senin hatırın için belki de birkaç 
tane yuvarlıyacaktım. 

Ondan sonra geceyi bizde geçirmek 
üzere sizi evime davet etmekliğim de 
ihtimal içindeydi. 

* Evime geldiğiniz zaman benim pa • 
rasız olmak üzere bric oynaamğa me -
raklı olduğumu öğrenecektiniz. Fakat 
malUm ya bu oyun, dört kişi bulunmak
sızın oynanamaz. 

Karımla kızım da oyuna girecekler, 
böylece dört kişi olacaktık. Kızımla siz 
muhakkak ortak olacaktın:z. Bu, bir 
hayal değildir; bir psikoloji kanunu • 
dur. 

Bunun neticesinde, belki de, kızıma 
aşık olacaktınız. Çünkü kızım dünya -
nın en tatl:, en sevimli ve güzel kızla
rından birisidir. Fakat masumdur ve 
hanım hanımcık, evde yerışmiş bh kız
cağızdır. Dünyanın ne olduğunu, nan

yayı konyayı bilmez. 
Bir defa onu sevdikten sonra evimi· 

zin püsküllü belası olacaktınız. Bir 
gün evlenmek için kızımı benden isti
yecektiniz; ben de reddedecektim. 

Ondan sonra hayat benim, karım ve 
güzel kızım için bir gaile olacaktı. 

Ilir taraftan kızıma olan sevginiz, 
bir taraftan da benim muamelelerim • 
den duyduğunuz iztrrab o kadaı sizi 
sarsacaktı ki artık işinize devam etme
meğe başlıyacak, oradan kapı d,şarı e
dilecektiniz. 

Şimdi cevab vermemekle sizi bir fe
laketten kurtarmış olduğumu anlı • 
yor musunuz? 

'Genç adam: 
- Devam ediniz, dedi, biraz sonra 

Clapham'a varmış olacağız. 
- Şimdi evden çıkmayan kızım, bu 

Stuart Martin' den 

sefer, baştan çıkacaktı. İşsiz güçsüz 
hayat ise sizin için bir facia olacaktı. 
Şimdi ben, kızımı temiz ve rahat ya
şatabiliyordum. Fakat siz iyi giyine .. 
miyecektiniz bile. İkiniz de sefil bir 
vaziyet içinde kendinize kıymağa kal -
kışacaktınız. Bu yüzden benim başım 
da belaya girecekti. Şimdi yirmi bir 
yaşında olduğu halde biraz daha yaşlı 
görünen masum kızım ... 

- Ben burada iniyorum, diye genç 
adam, yaşlının sözünü kesti. Aşağıya 
indi ve trenin basamağında sözüne de
vam etti: 

- Dediğiniz çok doğrudur, sizinle 
konuşmağa çalışmamın sebebi, gerçek· 
ten, kızınızla sevişmek içindi... 

- Tam tasavvur ettiğim gibi. .• dedi 
yaşlı adam. 

- Görüyorsunuz ki dediklerinizi 
kabul ediyorum. Tasvir ettiğiniz bric 
partisi beni fazla alakalandırdı. Doğru, 
kızınızla ortak olacaktım; ortada para 
varsa sizden bir hayli para kaz .. nmağa 
da çalışacaktım. Görüyorsunuz ya, ta
savvurlarınıza ilaveler de yapıycıum. 

- Fakat kızımla sıkı fıkı olmanıza 
mani olacağını unutuyorsunuz. 

Tren harekete başlamıştı. Fakat 
genç adam, yanında yürüyerek ve hızlı 
hızlı konuşarak sözüne devam ediyor • 
du: 

- Lakin kızınızı tek ba§:ında tren
de gördüğüm gündenberi sevdiğimi 

unutuyorsunuz. Sizin ona trenini de M 

ğiştirttiğinizi öğrenince onu, tek başı
na gittiği trende buldum. Ne zamandan 
beridir, beraber gidip geliyoruz. Ak • 
şamları için de buluşma'lc üzere fırsat
lar bulduğumuz oluyor. 

Yaşlı adam, elindeki gazeteyi indir-
di. Genç adam, daha hızlı söylüyordu: 

- Yirmi bir yaşında bulunan ma • 
sum kızınız, evlenme teklifimize sizin 
mani olmanızı istemiyordu. Bugün si
zinle söz açmağa çalışmam, bu mese
leyi konuşmak içindi. 

Tren hızını aı ttırmca genç adam 
basamaktan atlamak mecburiyetir.de 
kalmıştı. Yaşlı ad-1m başını çıkararak 
bağırdı: 

- Neler söylüyorsunuz? 
Genç de yüksek sesle cevab verdi: 

* - Şimdi kendısı bekleme yerinden 
çıkıyor. Buradan belediyeye gidtce . 
ğiz; nikahlandıktın s1.nra tatlı bir bal 
ayı geçireceğiz. Bel1'i günün birinde 
siz annesiyle birlık.:e bizim apartıma
na gelirsiniz de bir l ı..c partisi ~aparız. 
Nasıl bu, hayald;!n daha iyi değil mi? 

Tren uzaklaşmca genç adam, Lı::k

leme yerindeki .nah< up tazenin yanı 
na koştu. 

Kız: 

- Sevgilım, derli, o kadar çok bek· 
lettin ki bir kok~eyl ~çmeğe mecbur ol
dum. Münakaşayı adunakıllı uzattın. 

İşi sonradan öğrenir, hayretler içinde 
kalırdı .. 

- Haberi aldı, sevgilim, şimdi ko
şalım, Viktorya treni geliyor. Yemeği 
Brighton'da yedikten sonra daha ev • 
lenme memuruna telefon edeceğız. 

ULKO 
HALKEVLERİ MECMUASJ 

Dokuzuncu cildin ilk sayıs1 olan 
49 uncu numarası çıktı. 

Bu sayının içindekiler: 

B. Şükrü Kaya'nın ve Nafi A. 
Kansunun halkevleri yıl dönümü 

törenindeki nutukları. 
Türkler ve şimall Asya sanatının 

buz devrindeki menşei ' 'Yosebh 
Strzygowski,, - Halkevinin çocu

ğu "şiir,, Behçet Kemal Çağlar. 

- Hükümdarlara çıkışan şa.ir!er • 

Nihal Sami Banarlı - Osmanb im

paratorluğunda çiftçi sınıflarm hu
kuki statüsü, Omer Barkan - Or. 
ta zaman türk - islam dünyasında 
maliye P rof. A. Mez - Ana yasa

mızda değişiklik - Sağlık bakımın· 

Dün güzel bir bahar havası içinde 
Ankara sporcuları günlerdenberi heye
canla bekledikleri maçı seyrettiler. Mu· 
hafız Gücü alarunda Ankara Gücü • 
Gençler Birliği takımları Ankara bi
rinciliği için karşılaştılar. 

Tam 14.40 hakem beşiktaşh Hüsnü, 
,iki yan hakemi ile ortaya çıktı. Taraf. 
ları çağıran düdüğünü çaldı. İki takım 
ikişer sıra oldukları halde koşarak sa• 
haya geldiler; halkı selamiadılar. 

Ankara Gücü 
Osman • Ali Rıza, Enver • Musa, 

Semih, Bil§./ • Abdi, Muhiddin, Yaşar, 
Fahri, Hamdi. 

Gençler Birliği 
Rahim - Kadri, Halid - Ahmed, Ha. ı 

san, Keşfi - Selim, Salahaddin, Rasim, 
Niyazi, Ihsan. 

Maç, tam 14.50 Ankara Gücünün 
vuruşiyle başladı. Güneş ve hafifçe e. 
sen rüzgar gücün aleyhine ~di. 

Top daha haf hattına gelmeden Genç
lerin ayağına geçti. Hasanın bir pa. 
smdan sonra sağ açık Selim taç çizgi
si hizasında ilerledi. Enverle karşda

şmca uzun bir vuruş yaptı. Top kale
nin üstünden dışarı gitti. Bunu soldan 
ikinci bir akın takib etti. Gençler Bir
liği akıncıları biraz da rüzgarın yardı
mından faydalanarak Ankara Gücü ya
rı sahasından ayrılmıyorlardı. Altıncı 

dakikada güç sol açığı Hamdi güzel bir 
sürüş yaptı. Ceza sahasına yakın gelin
ce topu Abdiye kadar gönderdi. Top
avut oldu. 

Gençler Birliğinin golü 

Oyunun bu dakikalarında Gençler 
Birliğinde göze görünür bir üstiınlük 
vardı .. Durmadan akın yapıyorlar fakat 
bundan bir netice hasd olmıyordu. Ni
hayet on beşinci dakikada Niyazı, ih. 
san paslaşarak güç kalesine kadar in
diler. Kaleci karşılarına çıktı, Topun 
falso:>u dolayısiyle tutamadı. Rasim 

plase ile boş kaleye birinci golü attı. 

Bu gol oyuna hız verdi. İkıi taraf <la 
güzel oynamağa başladılar. 18 in:i da. 
kikada Hamdinin tek'başına bir ilerle
yişini Ahmed güçlükle durdurabildi. 

Gençler Birliği forvetleri de dur
madan fırsat kaçırıyorlardı. 25 inci da
kikada ceza sahasına yakın bir yerden 
Hasanın çeJüiği firikik kale di • 
reğinin çok üstünden aştı. 30 uncu da· 
kikada güç aleyhine bir korner daha ol· 
du. Selim güzel ortaladr. Fakat hakem 
ihsana faul verdi. 

31 inci dakikada Gençlar aleyhine 
olan bir firikiki musa attı. Bugün iki 
taraf ta firikikten faydalanamamayı 

kararlaştırmışlar gibi bu fırsatta kaçtı. 

Rüzgar biraz durdu. Takımlarda can. 
landılar. Bilhassa güçlüler 4 - 5 d::ıkika 
süren tesirli akınlar yaptxlar. 40 mcı 
dakikada Rahim Abtinin bir şütünü zor-
1ukla tutabildi. 42 inci dakikada Muhid
dinin bir tereddüdü Gençler Birliği. 
ni bir golden kurtardı. 

Selimin Salahaddinle birlikte yap
tıkları bir akın sonunda Rasi • 
min yavaş hareketi de aynı şekilde bir 
fırsat kaçırılmasına sebeb oldu .. Top 
soldan gençlerin kalesine doğru gider
ken hakem devre sonunun bittiğini bil
diren düdüğünü çaldı 

i kinci devre 
Bu devrede güneş ve hafif rüzgar 

Gençler birliğinin aleyhine idi. Oyuna 
Gençler başladılar. Top İhsanın ayağıy· 
le ceza çizğisine kadar indi. Ati Rıza 
güzel bir kesişle bu akına mani oldu. 

Oyun onuncu dakikaya kadar denk geç
ti. Ondan sonra güçlüler ağır basmağa 

başladılar, Çünkü Gençler Birliği iki 
içi geriye almış, daha ziyade müdafaa 
yapıyordu. 

Bu vaziyet kale önünün karışması
na sebeb oluyor ; bekler durmadan uğ· 
raşmağa mecbur kalryorlardı. 11 .inci da
kikada H alid Hamdinin bir akınmı to
pu kornere atmak suretiyle kesebildi. 
Te hlike atlatıldı. 1k.i dakika eonra ikin-

Bibliyografy a, Halkevi haberleri 

Ülkünün 88 sayfalık bir sayısı 
dan spor ve biz (Dr. H ayri Kaleli) 
25 kuru~tur. i 

el bir kornerıl Abdi çekti. T op ayaktıan 
ayağa dolaştı. Rahim çekilon bir şütil 
tuttu, 

Ankara Gücü - Gençler Birliği takımları bir arada 

Bu arada gençler.in de bir iki akını
nı gördük. Güzel ve derin paslar ve at
latmalarla kale önüne kadar iniyorlar
dı. Sağ ve sol açıklar iyi işliyorlar. Fa
kad sağ ve sol isabetlerin ger.ide kalış 
ları bu akınları boşa götürüyordu. 

19 uncu dakikada Gençler birliği a
leyhine bir korner daha oldu. Hamdi. 
n.in çektiği korneri Kadri kurtardı. Bun· 
dan sonra Rasimin yerine santr forve. 
de geçen Hasanm idare ettiği bu akın 
sonunda İhsan kaleci ile karşı karşıya 
kaldı. Fakat şüt çekeceği yerde pas ver
di. Hasanm bir an tereddüdü üzerine 
Enver yetişti ve muhakkak hir golü kur
tardı, 

Ankara Gücünün golü 
31 inci dakikada ıdik. Güçlüler sağ

dan bir akın yapıyorlardı. Halid Mu
hiddinle karşılaştı. O da Abdiye pas 
verdi. Ahdinin vurduğu top havada bir 
daire çizdikten sonra ağların üstüne 
düştü ve orada kaldı. Herkes gol oldu 
sanmıştı. İki üç dakika . sonra bu da 
oldu. Hasanın yan!ış bir pasını Semih 
aldı. Topu sola attı. Kale çizgisine ya
kın bir yerde bulunan sol ve sağ açık
lar büyük paslarla kaieye indiler ve ne
ticede top ağlara takıldı. 

Bundan sonra Gençlerbirliği kay· 
bedilmiş bir galibiyetin verdiği hızla 

oyuna hakim olmağa başladı. 3 7 inci 

dakikada bir hendden sonra güzel bir 
fırsat vardı. İhsan ofsayd vaziyette ol
duğu için bu fırsat kaçırıldı. Rasim 39 

uncu dakikada güç kalesine kadar indi. 
Topu ayağında çok tuttuğu için karşı 
taraf yetişti. Bu iniş de neticesiz kaldı. 

41 inci dakikada Gençler aleyhine 
favul oldu, Musanın şütü direğe çarptı, 
geri geldi Fahri kafa vurdu. Top avuta 
giderken Kadriye dokunduğu için Genç· 
ler birliği aleyhine korner cezası veril· 
di. Diğer kornerler gibi bu da avut ol
du. 

Nasıl oynadılar? 

Evvelce yazdığımız gibi, her iki 
takım bir birine denk bir kuvvettedir· 
ler. İki taraftan birinin yenilmesi için 
bir tarafın fazla enerji harcamsından 

başka yapacak bir şey yoktu. Şampiyo 
luğu kaçırmamak için çok hesablı oyna· 
maları dolayısiyle bu kudreti iki ta· 

kımda gösteremediler ve neticede bera· 
bere kaldılar. 

Bazı rakamlar 
Ankaragücü: birinci devrede 10, ikinci 
devrede 11 ; ençlerbirliği: birinci dev
rede 11, iknci devrede 10 favl yaptı. 

Güçlüler: 13 kale atışı, 4 korner, 

22 taç; ençler: 16 kale atışı, 2 korner, 

17 taç attılar. İkinci devre müddetince 
Güçlüler, 12; Gençler 17 şut çekdiler. 

Muhafızgiicü 

Dün bir yiirüy .. ş yaplı 

Muhafız Gücü binici7eri Kayaş yollarmda 

Muhafızgücü dün yetmiş kilometre 
süren bir atlı yürüyüş yaptı. Binişte o
nu bayan olmak üzere, Güçten ve Atlı 
spor kulübünden seksene yakın binici 
bulundu. Dünkü havanın müstesna gü
zelliği binişe ayrı bir zevk verdi. Uzun 
mesafeler sık sık değişen manzaraların 
dekoru içinde hissedilmeden aşılıyor
du. 

Yürüyüş, Muhafız alayı komutanı 

Albay Tekçenin idaresi altında tam bir 

intizamla geçti. Saat dokuzda, Atlı spor 

klübünde toplanan atlılar Ziraat enstL 

tüsü, Telsiz yolu ile harekete geçtiler. 

Ankaranın kuzeyinde geniş bir kavis 

çizen güzergah Kayaşa kadar 35 kilo. 
metre idi. Bu yolu hazan bir siivari bö

lüğü topluluğu ile, bazen serbest biniş 1 
ile yürüyen kafile hemen hiç yorgunulk 
duymadan aştı. 

a· Saat 13 e doğru Kayaşa varıldı sur 
da baheç içinde hazırlanmış olan terrıi:ı 

sı• 
masalarda, yemek yenildi . Bahar hava 
nm ve saatlerce at üzerınde kaJmaoıfl 
verdiği büyük bir iştiha ile yenerı ye· 
mek, içilen serin biraların canlandırcl1• 
ğı hoş 13.ti fder, kahkahalar arasırıd" 
büyük bir zevk ziyafeti oldu. ,, 

14,30 da dönüş için yola çıkıJ~ı :,~. 
ni neşeli hava içinde yapılan c]önu~ fi• 
biye vekaleti önüne kadar sürıiü ı<a 
le burada dağıldı. se· 

Dünkü yürüyüş, hemen hemen elli 
· kı· b" · · lm t r sun nenın en zev ı ınışı o uş u · e• 

kafileye canlı bir neşe ve zer af, t. ~e:r 
ti halinde katılan bayanların tesırı . pı• 
ta gelir. Önümüzdeki haftalarda Y" bİ' 
lacak olan daha uzun yürüyüşlerd~rııi11 
nici sayısının yüzü bulacağını ta 

·'- . b" .. 't tınaz sanırıt· etme_.. yersız ır umı o J) 
( ATL 
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Mudurnu C. H. P. ilçe 
Yönkurul Başkanlığından: 

lVIudurnu C. H. Partisinden verilen 
Eksiltme (İlanıdır:) .. 

1 mhuriyet Halk Partısı 
" - Eksiltmeye konulan iş Mudurnu Cu 

e Iialke\Ti kurağı yapılma işidir. . 
1 

inşaata lüzum olan 
ttı 2 - Bu kurağrn bedeli keşfi (5772) Jıra 0 u~kap iskelelik keres
tee;cut. (800) liralık taş, kiremit.ve .30 .ne(t;;71;)1 inşaat karşılığı ba· 
k: artımiz tarafından temin edılmış ve 

1
Yesidir. . .... saat 14 de Mudurnu 

Cu 
3 

- ~ksiltme 22 mar~ ?37 p~artesı gu~~ apılacaktrr. . .. 
rnhurıyet Halk Partisı ılçe yonku:Ul.un :üteahhitler pro1esını 

\7e 4. - Bu yapı işini üzerine almak ı~tda:.° partide görebilirler. .. 
pılanını her gün saat 9 dan 1.6 .Ya a ·ı e arttırma yasa ve tu-

zu~~. --:. E.~silt~eye gir~bilınek ıç~n ek:; ~:ri:den % 7,5 nisbetinde 
nı gu hukumlenne tevfıkan bedelı keş k b·Iinde Parti kasasına ya
tı uvakkat teminat akçesini m~kbuz .m.u a ~rebilecekler ve ihal~yi 
~~ldıktan. sonra talipler eksıltme ışıne .. g : ·nde % 15 iblağ edıl -

tlıuteo.kip bu teminat akçesi azami beş gun .çı -
ille · ~ 

sı şarttı r. . . . eya mühendis oJmadıg' 
tak 6. - Müteahhitlerin kendıler_~ m~~:Sr b:lundurmaları ve inşaat 
h· dırde inşaatta mimar veya muhe .

1 
· olması şarttır. 

ıtaı:runda yapılacak keşifte kabul ed~-~~ş37 günü saat 12 ye kadaı 
.. 7 - İnşaata talip olanlar e.n son Z 

llluracaat etmiş bulunmaları laz mdır. n geç ıs nisan 937 gü · 
.. 8 - İnşaat eksiltme işi bittikten sonr~h:yet 15, ı inci teşrin 937 

n~nden itibaren insaata başlanılacak .ve ~ı e teslim edilmiş bu1una-
€Unüne kadar (6) ~y için tamamen 1.Jıtmış v 1-1033 
~tır. (583) 

Yiikseli lliülıendi~ mt~ktebi artlır· 
nıa • l iltıne komi ~yonundau: VL e i:S ~ d h. 

. b" binasının bulundufu arsa a ı-
l" 1 - Yüksek mühendıs mekte 1 

1 k ke«if bedelli pansiyon bi
ınde. yaptırılacak 214296 lira 7 ku:~ii ule ek~siltmeye konulmuştur. 
nası ınşası ve tesisatı kapalı zarf u Y d . 

evrak şunlar ır · 
2 - Bu işe aid şartname .ve rbut hususi ve fenni şart-

ı A - Eksiltme şartnam.esı ved b~~~y~~istesi, tahlili fiat cetveli. 
ar, pansiyon proje::;i t~k~unatı a 1 1 

B - Mukavele pro1esı . 
C • Bayındırlık işleri genel ş.artnaınesı 

İ D - Plan ve projeler
1 

. ve evrakr 1 ı lira bedel mukabilinde 
stekliler bu sartname en 

M •' t ·d · <l alabilirler. c,. ep ı arı;sın en rihine müsadif pazartesi günü saat 15 
3 - Eksıltıne 22.:.937kta mühendis mektebi binası içindeki art-

de Gümüşsuyunda Yu_kse da apılacaktır. 
tırına ve eicsiltme ko~s~~nu~ içfn isteklilerin 11965 lira muvakkat 

~ - Eksilt~eye ~ıre bı m~a a"ag-ıdaki vesikalarr haiz olup getir-
temınat vermesı bun1.;an aş .. 
tnesi lazımdır. . 1 yapı müteahhitliği ehliyet vesi-

A - Nafıa vekalettnden a ınınış 

kası . 
1 

k . 
3 

tıO-ına dair Nafra vekaletince tasdikli ve-
B - 50000 lıra ı ış Y P ., 

sika, 'k 
C- 937 ılına aid ticaret odası ~esı as~ .. . 

Eky ·ıt e gı·receklcrin bızzat dıplomalı muhendıs veya 
5 - sı mey . . . f • 1. . 1 d . . 

• 1 eya bunlardan bırının ennı mesu ıyetı a tm a ışın 
tnımar o ması v .. · · b d bul d ı - · 

1 ~ ve in.,:ıat müddetmce ışın aşın a un uru acagmı 
yapı acagını r-

teahhüt etmesi lazimdir. ;J 
6 _ Teklif mektupla~~ yukar~a fç~ncü ,mad~e?e ya~ı~ı saa~ten 

bir saat evveline kadar yuksek muhendıs me tebı bınası ıçındekı ar
tırma ve eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde veri-· 
lecektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü mad
~e_de yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfm mühür mumu ile 

bYıce kapatılmrs bulunması şarttır. Postada olacak gecikmeler ka-
_!1 c ı;ı,....C7'.. (1076) 1-854 

Aukaı·a Sehri inıar 
" MüJiirlüğündP-n: 

Keşif bedeli 3249 lira 75 ku.ı:'1~ olan mezaxl1ık~ Y~~~~~ü Pg~~n~~ tne:ralan 19 mart 1937 cuma gunu saat 17 de ma 
ihalesi yapılmak üzere eksiltrney.e konmuştur... k üzere hergün 

T 1. . · i ve saır evrakını gorme 
1 a ıplerın şartname~ın .. .. . t --,·buzlariyle komisyo-
tnar müdürlüğüne ve ihale gunu temına ""'"" 1-874 

na müracatlan ilan olunur. <489) ----= --
İzmir Belediyesinden: 

. . nnda Belediye eliyle işletilecek otobü~l~~ için 
1 - İzmır ve cıva T d. 1i tam dizelmotörlü 20-24 kışıltk ve 

i !çüncü Umumi Müfettişlikten: 
Erzurumda yapılacak Atatürk Anıdı 

Müsabaka şartları : 
ı _ Erzurumda bir Atatürk anıdı yapılacaktır. 
2 _ Anıd projesi ikinci kanun 1937 tarihinden mayıs 1937 so

nuna kadar müsabakaya konmuştur. 
3 _ Talipler bu hususta mufassal malumat ve vesikaları Kül

tür bakanlığı yüksek öğretim genel direktörlüğü ile İstanbul Gü
zel Sanatlar akademisinden alabilirler. 

Şartname: 

1 - Erzurumda yaptırılacak Atatürk anıdı Erzurumun milli 
savaştaki durumunu ifade eder mahiyette olmalıdtr. 

2 - Bu itibarla yapılacak anıd yalnız bir portre heykeli değil, 
bir abide olacaktır. 

3 - Bu anıd için 100.000 yüz bin lira sarfedilecektir. 
4 - Müsabakaya iştirak için en az İstanbul güzel sanatlar a

kademisini bitirmiş olmak lazımdır. 

5 - 31 mayıs pazaıtesi günü akşamına kadar maket ve projeler 
Kültür bakanlığı yüksek öğretim genel direktörlüğüne teslim edil
miş bulunmalıdır. 

6 - Maketler en az 1/50 büyüklüğünde olacaktır. 
7 - Projeler anıdın nihai şekli hakkında tam bir fikir verecelt 

vuzuhda olmalıdır . 

8 - Anıdın Erzurumda çıkan granit nevi taşlardan yapılması 
esas ıtibariyle şayanı arzu ise de bu cihet heykeltraşların yüL.:k 
takdirine brrakılmıştrr. 

9 - PrnJe ve maketler güzel sanatlar akademisinde türk ve ya
b~~cı .sanatkarla~daı_ı :eşl:iı olunacak jüri heyetince tetkik edilerek 
bırıncıye 1000 bın, ıkıncıye 500 beş.yüz lira verilecektir. 

10 - Anıdm dikileceği mahallin Niverman haritası ile o mahal
d~. y~pılacak b~nal~~ın fotografları ve Erzurum taşının cinsleri 
Kultur bakanlıgı yuksek öğretim genel direktörlüğünde görülebi-
lir. (2007) 1-190 

l\farnıara Üssü Ral1ri 
Satı 1alma I\:omi~yonundan : 

. Tahmıni tutarı İlk teminatı 
Cinsi Kılosu Lira Lira 
Ekmek 200,000 20.000 1500 

Komutanlık Deniz erleri i~tıvacı olan yukarıda cinsi ve mikdarı 
yazılc ekmek k~palr zart ıısultyle eksiltmesi 26 mart 937 cuma günü 
saat 15 de .tzmıt:e Tersane kapısındaki komisyonda yapılacaktır. 
Şartna~esı k?mısyo.ndan bedelsiz alınal.ıilir. İsteklilerin hizasında 
yazıh ılk temınatları:r.le birlikte kanuni belgelerini havi teklif mek
tu?l~:ı.m muayyen _ı~un ve saatten bir saat eveline kadar komisyon 
reıslıgıne vermelerı. (558) 1-998 

Hava Yolları Devlet isletnıe 
İt la resi ı •elen: ' 

1 - Ankaar'da - Çimento fabrikası karsısındaki Uçak alan·mı
z~~ genişl.etilr_ne~i hAakkında icra vekilleri heyetinden alınmış mena-
fıı umumıye ıstımlak kaıarı üzerine: -

İstimlak kararnamesinin hükümlerine göre teşekkül eden heyet
çe takdir edilen bedellere sahipleri tarafından vaki itirazlar Anka
ra belediye meclisince dinlenerek itirazların varid olmadığı hakkın
da tanzim kılman esbabı mucibe mazbatası Dahiliye Vekaletince 
tasvib edilmiş olduğu Ankara ilbaylığınlan bildirilmiştir . 

2 - İstimlak kararnamesinin 13 üncü maddesi mucibince: 
9-3-937 den itibaren emiakin ahzolunacağr, ve 17 inci maddesi 

mucibince de; İlan tarihinden itibaren esbabı emlakin takdir edil -
miş olan rneblıiğı kabulleri veya iddialar.nr beyan etmeleri ilan o-
lunuı. (534) 1-958 

Nafia Vekfiletinden : 
Betonarme Köprii İnşaatı: 

31.3.937 tarihli çarşamba günü saat 16 da Nafıa Vekaletinde şo
se ve köprüler reisliği eksiltme komisyonu odasında İzmir vilaye • 
tinde ve Menemen - Muradiye yolu üzerindeki 43006 lira 29 kuru~ 
kesif bedelli betonarme Değirmendere köprüsü inşaatı kapalı zarf 
usı'.ıliyle ~ksiltmeye konulmuştur. 

P. T. T. Levazım 

~f ijdür1üğüııd~n: 
Takım adedi Muhammen bedel Muvakkat teminat Münakasa 

1475 
875 
190 
155 

2695 

17700 
12250 

5020 

Yekun 

1327,50 
918,75 
376,50 

,eklı 
Kapalr zarf 

1) - 27-2-937 de eksiltmesi yapılacağı ilan edilen elbiselere ta • 
lip çıkmadığından tekrar kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2) - Eksiltme 18-mart-937 perşembe günü saat (15) de ve her 
kısmın eksiltmesi ayrı ayn olmak üzere Ankarada P. T. T Satm al· 
ma komisyonunda yapılacaktır. ' 

3) - İstekliler teminatlarını idare veznesine yatırıp alacakları 
makbuz_ veya kanunen muteber banka mektubunu ve şartnamede ya
zılı vesıkalarla 3297 sayılr resmi gazetede yazılı müteahhitlik ehli
yet vesikasını ihtiva edecek kapalı ve mühürlü zarflarını saat (14) e 
kadar mezkur komisyona tevdi edeceklerdir. 

4) - Şartnameler Ankarada P. T. T, Levazım Müdürlüğünden 
İstanbulda P. T. T, Ayniyat Şube Müdürlüğünden bedelsiz verile • 
cektir. (467) 1-835 

Karacabey Merinos yetiştirme çiftliği 
Müdürlüğünden: 
. 1 - Kar~cabey Merinos y~tiştirme çiftliği hayvanatı ihtiyacı i

çın 100.000 kılo arpa 125.000 kılo yulaf, 8.000 kilo mısır tanesi kapa
lı zarf usuliyle eksiltmeye konmu~tur. 

2 - Arpan n beher. k.ilosuna altı kuruş, yulafın beher kilosuna 
altı kuruş, mısır tanesımn beher kilosuna altı kuruş fiat tahmin e· 
dilmiştir. 

3 - Eksiltme 26 ·mart - 937 tarihine müsadif cuma günü saat 
on beştir. 

4 - Eksiltme Karacabey harasında müteşekkil merinos yetiştir· 
me çiftliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat olarak (1050} hin elli Jira alınacaktır. 
6 - İsteklilerin gün ve saatında ve 2490 sayılı kanunun tarifatı, 

dahilinde komisyona müracaatlar: ilin olunur. (1316) 1-995 

Mel{teplcr Satınalma 

Komisyonu Reisliğinden: 
Sıyasal bilgiler okulu talebesi için en azı 720, en çoğu 810 metre 

elbiselik kumaş açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 30.3.937 salr 
günü saat 14 de Ankara mektepler muhasebeciliğinde toplanan ko
misyonda yapılacaktır. 

Kumaşın azami mikdarma göre tahmin edilen bedeli 4657 lira 
50 kuruştur. İlk teminat 349 lira 31 kuruştur. Şartnamesi ve kumaş 
nümuneleri hergün mektepte görülebilir. (541) 1-972 

Anl{ara Mektepler Sabnalma 
Komisyonu Reis%0inden: 

Siyasal bilgiler okulunun yalnrz kumaş' mektepten verilmek ii· 
zere 265 - 275 takım talebe elbisesinin imaliyesi açık eksiltmeye ko
nulmuştur. Eksiltme 30.3.937 sair günü saat on beşte Ankara mek
tepler muhasebeciliğinde toplanan komisyonda yapılacaktrr. Astar 
ve sair malzeme ile beraber imaliey ücreti 2750 lira tahmin edilmiş
tir. tık teminat 206 lira 25 kuruştur. Elbisede kullanılacak astar ve 
tela nümuneleri ile şartnamesi hergün mektepte görülebilir. 

(542) 1-973 

Kütahya Vilayetinden: 
Kütahya Memleket Hastanesi için 

Muhammen bedeli 
Beheri 

Lira K. Adet 
25 50 25 Kemerli, çelik somyalr karyola 
30 00 1 İngiliz sistemi kırma karyola 

9 50 55 Demir etajer 
27 00 1 Portrigatör 
10 00 2 Eskabo 
70 00 2 Arabalr sediye 

5 50 2 Demir sandalya 
26.3.937 cuma ~nü aaat 15 de ihale edilmek üzere açık eksiltme

ye konulmuştur. 1stek1ilerin 104 lira muvakkat teminatiyle mezkur 
gün ve gaatte Kütahya vilayeti daimi encümenine müracaatları ilan 
~~~~> ~~ 

iltr parti olarak 4 veya 6 ~1 ;n ;rn olmak üzere beş adet komple oto
ş7.hir yollarmda çalışan tıp :r ~n müddetle münakasaya konulmuş-
bııs kapalı zarfla ve kırk be, g _ 
tur. . h eni Gümrük, Muamele, Bel.ediye, 

2 - Beherinin bed~lı m~ a~i eye aid olmak üzere İzmır Be: 
1'~hliye ve kordon r~~~~erı be r yedilmek şartyle altı bin yedı 
ldıyesi itfaiye binası onunde ~es~: edi yüz elli lirad ı r. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 215 kuruş 
mukabilinde Nafıa Vekaleti Şose ve Köprüler Reisliğinden alınabi
leceği gibi İzmir Nafıa Müdürlü~ünde görülebilir. 

Muvakkat teminat (3226) Jiradır. 
Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin müteahhitlik vesikasını 

göstermeleri meşruttur. 
Teklif mektuplarının 31-3-937 çarşamba günü saat 15 e kadar 

komisyon reisliğine verilmesi Iazrmdır. (528) 1-987 
L PEK YAKIND~ 1 

CANLI FİLM 

·----~--
Yüz elli lira ve hepsinin otuz uç . ~. ltmış dokuz kuruş bedel 

3 - Mali ve fenni şartna.mele:.1 Y~e ~lektrik mühendisliğinden 
mukabilinde İzmir beled~ye.sı mal ıne tname ve posta ücretini peşin 
tedarik edilir Tasradan ıstıyen er şar 
€öndennclidi~ler.' .. ·· saat 16 da Şehir m~clisinin 
t "1'. - İhale 23 • nisan • 937 c~ab ~~yesi daimi enci.imenınce ya-
asdıki şartına bağlı olarak tn:nır e e . 
Pılacaktır. . . . üz otuz bir lira yirmı beş ku-

s - Muvakkat teminat ıkı bm beş y , . 
tuştur . ·hale tarihinden asgarı bır 

6 • k . at akçesı ı t 
.. - Nakden verilece temın . mukabilinde İş Bankasına ya ı-

!i\in C\l'Vel Belediyeden alınacak fış 
tılacaktır. b" ler hakkındaki bilumum ka
~ 7_ - Teklif yapacak firmam~ ot~A us ve izahnanıelerini ve yedek 
l> og \Te teknik resimlerle broşu.r ? an esi mecburidir. . 

arça kataloğunu ve fiat listeler mı ve::n tarifi dairesinde ihzar ~?1~.
tlıi 8 - İştirak için 2490 sayılı k~n~n~ 23 _ nisan - 937 cuma gunu 
'lı ş teklif mektuplarrnı ihale tarıhı ~ anReisliğine vermelidir. 

ami saat 15 şe kadar İzmir Beledıye 1-933 
~1~1L>:.:=:_::.._ __________ ..:;...;.;~--~:-----

Te .. b ı· b. fen memuru aranıyor. 
lı cru e ı ır ._ d . 
alık.esir l{or Kanıutanlığın an · 

k üzere ayda (150) 
lira ~~hksir Kolordu tnsaat subesi emrinde çalışma 

~c:etıe bit sürveyy~na ihtiyaç vardır. r. . 
1 aız olrnası lazım gelen şartlar şunlard~ ·

1 
Sanayi Mektebı _tn

Şaat ş~ :t-.l?fıa Fen mektebinden . v~ya lst.an a~tta veya inşaat daıre• 
1eri11d esınden mezun ve laakal ıkı sene ınş 

ı e Çalışmış bulunması. 
. 3 - ~skerlik hizmetini bitirmiş olması. si sıhhat raporu ve 
l}"i ni -l""Olisçe musaddak hüsnühal şahadetname 1 

l.. 4 _:met vesikası. . tu la veya bizzat elle· 
1n11e1c· Yukardaki sartları haiz taliplerın rnek. ~ Kolordu Komu-

ta11ılg11 \resaikin s~retleriyle beraber Balıkesır e ı-991 
na müracaatları ilan olunur. (1289) 

Anl~ara Valiliğiuden: 

Kapı N. 

Kapı 

No. 
eski 
28 

Aylık 
Metruke icarı Dipozit 

No. Lira Kr. Lira Kr. 
Mahallesi Sokağı Cinsi ~eni 52 10 00 11 25 
Misakl Han ardı Çilingir 4 
milli dükkanı 

Mevkii ve hududu 
Ankaarnın Aşağı Ayvalı mevki· 
inde 6435,10 metre murabbaın-
dan ibaret Potin oğlu, yol, dere 
ve boz ile mahdud Mercimek oğ-
lu Andon veledi Ohanisten met• 

Senelik icari 
Lira Kr. 

Dipozit 
Lira Kr. 

riik 390 Kapı, 690 umum No. lu 
tarlanın senelik icarL 25 00 1 90 

Yukarıda evsafı yazılı gayri menkullerin mayıs 938 gayesine 
kadar icarının ihalesi 17 mart 937 çarşamba günü saat 14 de yapıla-

caktır. ·ı d. . . 
İsteklilerin hizalarında gösterı en ıpozıto makbuzlarıyle sözü 

.. n ve saatte defterdarlıkta kurulan satış komisyonuna mü-
geçen gu 1--890 
racaatları. (486) 

Ziraat Vel{aletinden: 
V kAl tlıniz kalorifesrinde yakılmak üzere 120 yüz yirmi ton 

.. ·~o~ :çık eksiltme ile satın alı~caktır. İhale 26.3.937 cuma gü
S~ 15 te Vekalet satın alma komısyonu tarafından yapılacaktır. 
nu saat ·· altın li d T · t t 

bed 1. 3360 üç bin üç yuz ış ra ır. emınat u arı 
M hammen e 1 •· ·• d ı I u .k. ·· ıı· 1·ki liranın ihale gunun en evve yatırı ması 
1 252 ı ı yuz e ı . . . 1 

1 

° an . tın alma komısyonnudan parasız verılır. s-
tna.mesı sa . . . A şarttır •. Şar .... d Vekalet satın alma komıayonuna gelmelerı ilan 

teklilerın gunun e 1-997 
olunur. (560) -

il 

o ıı ıu r.t. 
[&lraıaıl~ 

iktisat V elialetinden: 
(450) adet boş benzin tenekesi satılmak üzere (15) gün müddet .. 

le müzayedeye konulmuştur. 
Taliplerin 22-3-937 tarihine müsadif pazartesi günü saat onda 

Vekalette müteşekkil komisyona ve tenekeleri görmek istiyenlerin 
de Benzinci Mehmet Selime müracaatları ilan olunur. (555) 1-990 
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PHILCO 

En hoş meyva tuzudur. İnki
bazı defeder. Mide, bağırsak, ka
raciğerden mütevellit rahatsızlık
ları önler. Hazmı kolaylaştmr. 

İngiliz Kanzuk eczanesi 

Satılık Arsa 
Yenişehirde Maliye tahsil şu• 

besi karşısında Selanik cadde-
sinde telefon 1538 1-984 

. İtfaiv• meydanınd;ı Kur • 
~ " • · tıs apartımanında birinci 

~ 
~~ kat. 
~~ Pazardan maada her 
i~ saat 17 den 19 a kadar hasta

ıarını kabul ve tedavi .!der. 
Telefon: 1769 1- -447 

BAHÇE 
meraklılarına ve 

B ahçevanlara 
Bir seneden altı seneliğe ka

dar yanmış at s ğır göbreleri 
vagon ve ton hesabiyle istenilen 
şekilde verilir. Hal No. 3 Tl. 1425 

1-1004 

3 
BilC.ı.ıı..rp gümrlık işleriyle 

beynelmilel nakli yat ı şlerinizde 
yukarıki nuıntıra'y a ı~ıefon eclı 

niz. En latıninkiir ... eYaOr Ü·1<..ak
sınız. 

EDE 
İthala t ve ihracat bürosu 

Bankalar caddesi: Küçük Al.a· 
dolu Han. 1 - 104J 

Aranılıyor:~ 
Yenişehir taraflarında ~~ 

peşin para ile küçük bir '~ 
~ ev aranılıyor. Ulus gı:lZe· ~ 

tesinde ~ 
M. N. Rümzuna müra-

caat. .. ~· 
~w..,,~ ~I 

J . R o• ı • • 1 KorHtorlnıle _).?.--- (Oılne). ılıl lnclhbllecok ne • Y::, ballna no do hiçbir taıyık yok. 
• tur. Bu ko,..eı.r, •ilcudunuıu 

sıkmaksııı11 tenuGbOniizQ in· ef ~celllr •• 16§sünDıQ kuwvetıondlrir, 
Fiyatı ı 25 Undan ltiba .. n. 

ISTANBUL, 8e)'ÜI• 
TOnel nı•ydanı 12 Ho. 111. 

Ma§uamıı.ı dyı,.t ediniz nyı 
ID No.h/ tırlfımlıl lıtorlnlz.. 

Flyıtluunııdı bOyOk tenıll&t. 

Satılık Motör 
Üç beygir kuv\retinde bir gaz 

motörü satılıktır. Ulus ilan me
murluğuna müracaat edilmeı:i. 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumt neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü Nasuhi 
BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Ba<:ımPvinde basılmıştır. 

radyolarını bizden arayın Halil Naci Ana farta laı Caddesı 
No: 111 Tel efon. ı2 sO 

1 MİLLi MÜDAFAA VEKALETi SA TIN ALMA 1 
KOMİSYONU İLANLARI 

İLAN 
1 - Vekalette mevcud 7 5 tane dosya dolabı ile bir tane hesap ma . 

kinesine kontroplaktan bir seyyar dolabı, 16 tane raf, 6 tane masa 
ve iki ta.ne etajer pazarlıkla tamir ettirilecektir. 

2 - Pazarlığa gireceklerin 16. 3. 1937 Salı günü saat 14 te M. M. 
V. SA. AL. KO. gelmeleri ve bu iş için tahmin edilen 544 liranın 
41 liralık teminatlarının getirilmesi. ( 592 ) 1-1050 

lLAN 
1 - Herbir kilosuna biçilen ederi 230 kuruş olan 25.000 iJa 30.000 

kilo san sabunlu kösele satm alınacaktır. 
2 - Şartnamesini 345 kuruşa almak ve örneklerini görmek iste-

yenlerin hergün öğleden sonra komisyona gelmeleri. 
3 - İlk teminat miktarı 5100 liradır. 
4 - ihalesi 24. 3. 937 Çarşamba günü saat 11 dedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı ı.anunun 2 ve 3 üncü mad

delerinde yazılı vesikalarla ilk teminatları ile birlikte teklif mek. 
tuylarını ihale saatından en az bir saat evvel M. M. Vekaleti Satın 
Alma Komisyonuna vermeleri. (494) 1-893 

!LAN 
1 - Bir adet Şakuli Fireze makinesi pazarlıkla eksiltmeyl" 

konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 5000 lira olup ilk teminat parası 

375 liradır. 
3 - İhalesi 26 - Mart - 937 cuma günü saat 11 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad 

desinde istenilen belgeleriyle ihale gün ve saatında M. M. Vekil. -
leti satın alma komisyonunda hazır bulunmaları. (549) 1-980 

İLAN 
1 - On ila 13 tane pansuman 

çadırı ile otuz dört ila 45 tane 
hastahane çadırı kapalı zarfla 
satm alınacaktır. 

2 - Beher hastane çadırına 
1100 ve beher pansuman çadırına 
650 lira fiat tahmin edilmiştir. 

3 - İhalesi 5 nisan 937 pazar-
tesi günü saat 11 de M. M. V. 
Satın alma Ko. da yapılacaktır. 

4 - İlk teminat 4147 lira 50 

kuruştur. 
5 - Şartnamesi üç lira karşı

lığında M.M.V. Satın alma Ko. 
dan alınır. 

6 - Eksiltmeye girecekler ka
nuni teminat ve 2490 sayılı ka
nunun 2 ve 3 üncü m:>".ldelerir'lde 
yazılı belgelerle birlikte teklit 
mektuplarını ihale sı> ı:ıtin • ı en 
az bir saat evet M.M.V. Satm 
alma Ko. na vermeleri. (315) 

1-637 

1 
DEVLET DEM1RYOLLARI VE LlMANZ:~ı, ıııı 

UMUM MODORLOCO SATIN ALMA 
KOMİSYONU İLANLARI 

!LAN 
Muhammen bedeli (475129,70) lira olan 50 bin ton krible almdn 

maden kömürü 26-4-1937 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf u· 
sulü ile Ankarada İdare b inasında satın al nacaktır. 

Bu işe girmek is ti yenlerin (227 55,19) liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-1936 gün ve 
3297 numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname daiersinde 
alınmış vesik:ı ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 2376 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
satılmaktadır. (556) 1-981 

İLAN 
Ankara is tasyonunda eski şube binasında yaptırılacak kalorifu 

tesısatı eksiltmesi: 
Ankarada eski şube binasmad yaptırılacak kalorifer te:si:.•.tı: 

kapalı zarf usu lü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 
1) Bu işin keşif bedeli 5108.3() liradır. 
2) İstekliler bu iş.e ait şartname, proje ve sair tvrakı Ankar..da 

Devlet Demiıyolları yol dairesinden ve Haydarpaşada birinci i:-,;let
me komisyon reisliğinden paras z ola1ak alabilirle:. 

3) E ksiltme 26.3.937 tarihinde cuma günü saat 15 te Ankarada 
Devlet Demiryol ları işletme Umum Müdürlüğü Yol dairesinde top· 
lanacak merke.• birinci komısyonunca yapıl<ı.caktır . 

4) Eksiltmeye girebilmek için isteklil erin aşağıda yazılı tenıina t 
ve vesai ki aynı giinde saat 14 e kacl~r komisvon reisli ğine teslim et
miş olnıa la rı .azımchr. 

a - 2490 sayılı kanun ahkam na uygun olmak üzere 383.12 liıalık 
muvakkat temiıwt. 

b - Kanu· .un tayin ettiği vesikalaı. 
c - Nafıa Vekaletinden musaddak ehliyet vesikası. 
5) 1 eklif mektupları ihale gün..ı saat 14 e kadar makbuz muka 

bilinde komisyon reisliğine verilecektir. Posta ile ~önderilecek tek
lif mektuplarının teahhütlü olması ve nihayet bu saate kadar ko · 
misyona gelmiş bulunması liizımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak istiyenler D. D. Yollan Yol 
Dairesine müracaat etmelidirler. (539) 1-970 

İLAN 
Beher teneke bedeli 9 kuruş 

tahmin edilen ve bir sene müd
det teahhüt edilecek yevmiye 
asgari 20 azami 60 teneke içme 
suyu 24-3-1937 çarşamba gunu 
saat 15,30 da açık eksiltme ile 
Ankarada idare binasında satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 
(121.50) liralık muvakkat temi
nat ile kanunun tayin ettiği ve
sikaları ve tahlil raporunu ayn ı 
gün muayyen saatte komisyon 
Reisliğine vermeleri lazımdrr. 

Şartnameler Ankarada Malze
me dairesinde görülebilir. 

(531) 1-956 

1 ASKERi FABRiKALAR UMUM MÜDÜRLOC.0 
SATI~ ALMA KOMiSYONU iLANLARI 

196 TAKIM YAZLIK ERAT ELBİSESİ 
Tahmin edilen bedeli (1372) lira olan yukarda miktarı ve cinsi 

yazılı melbusat askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko -
misyonunca 29-3-937 tarihinde pazartesi günü saat 14 de açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan (102) lira (90) kuruş ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve sa· 
atte komisyona müracaatları. (569) 1-1025 

1 Dönümü 50 Liraya Arsalar Tel: 1475 

Ankara 
Mükellefin Nevi 

ismi iştigali 
Kunduracı Kunduracı 
Mehmet 

Ahmet oğlu Terzi 
Halil 

Defterdarlığınndan: 
Kazanç V. 
Lira K. 

31 05 

31 06 

Tarh 
No. 
9 

89 

senesi 
932 

935 

İhbarnamenin 
cilt varak No. 
3 25 8.9.936 

10 

T. ve 8755 
·No. lu karar 
68 

İhbarnamenin muhteviyatı yukarıya çıkarılmış ve mumaileyhin 
adres ve mahalli ikameti meçhul olmak itibarile işbu tebliğat ilanen 
yapılmıştır. Tarihi tebliğden itibaren 30 gün zarfında mükellefin i
tiraz hakkı olup bu müddet içinde itiraz etmediği takdirde yukarıda 
mikdarı yazılı verginin lazımrttahsil hale geleceği ilan olunur. (572) 

1-1053 

İstanbul Belediyesinden: 
Muhamen bedeli 17629 lira 25 kuruş olan jandarma telefon şebe

kesinin ıslah ve ikamline aid telefon malzemesi kapalı zarfla eksi..'.t
meye konulmuştur. Eksiltme 29.3.937 pazartesi günü saat 15 de Dai
m1 Encümende yapılacal:trr. Listesiyle şartnamesi Levazım Müdürlü· 
ğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. lu kanunda yazılı vesika ve 
1322 lira 20 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber tek· 
lif mektuplarım havi kapalı zarflarını yukarıda yazılı günde saat 14 
de daimi encümene vermelidirler. (1405) 1-1055 

Milli Müdafaa Vel{aleti 
Deniz Merkez Satınalma Komisyonundan: 

1 - Tahmin olunan bedeli (9000) ve teminatı (675) lira olan on 
ton mikdannda külçe bakırın M.M. V. binasında müteşekkil komisyo
numuzca 29 nisan 937 perşembe günü saat 14 de kapalı zarfla eksilt· 
mesi yapılacaktı r. Şartnamesini görmek istiyenlerin komisyona mü
racaatları . 

2 - Eksiltmeye girecek'erin 2490 sayılı kanun gereğince vesaik 
ve teminatlarını havi kapalı zarflarını mukarrer saate kadar komis
yona vermiş bulunmaları. Saat 13.30 dan sonraki müracaatların kabul 
olunmayacağı. (574) 1-1054 

KREM 

UCUZ ve TAKSİTLE 

SATTI.1TK 
ARSAl.1AR 

Yenişehirin kibar ve itina ile 
seçilmiş yerlerinde hal ve i.;tik.. 
halin incileri T. 2992 

1-937 

Satılık Anbar 
Polatlı istasyon büfesi arka

sında halen içinde damad zade. 
lerin oturmakta olduğu anbar 
acele satılıktır. İsteklilerin An· 
kara Anafartalar caddesinde Bir• 
lik berberinde Hilmiye müraca
atları 1-1029 

Satılık Arsalar 
Kavaklıdere'de asfalta ve ot()# 

büs durağına iki dakika mesafe• 
de biner metrelik arsalar satılık• 
tır. Telefon (3739) 

1-847 

Kiralık Daire 

Yenişehir Selinik caddeıl 
ikinci kat No : 51 

Bütün konforu havi bir daire 
kiralıktır. Sabahları 1347 ye te• 
lefon edilmesi. 1-962 

HAVA KORUNMASI 
TEMEL KAiDELERi 

Ankara: AKBA Kitapevi 
İstanbul: Hilmi Kitapevi 

~unua.ı, !)c11.~ın. ~snıeı heı tene tevafuk eden yegane sıhhi ~ 
ıı:remleıdıı Cildı besı e . Çı •. t.ı:ke ve sivilceleri kamHen izale 
ede. Ya: .m asırdan ben kibaı mahfellerio takdir ile kullan- ,,_~ 
dık l arı sıhhi gı.ize\lık kremleridir. ~ 

K1'< E M HALSAMJN 4 ŞEKİLDE TAKDİM EDİLİR~-~~""'·""'~~~ .... .,, ....... ".""""" .... """' 
1 - Krem Ba lsamın vağlı 2ece için penbe cenkli ~ ~ ULUS'un lLAN ŞARTLARI 
2 - Kı em ba l:.amın y<\ğsız gündüz ıçin beyaz renkli ~~ J. Beher Beher 
3 - - Krem Ba:samin acı badem gündüz için heyaz renkli ~ ~ Santimi Santimi 
4 - Krem Balsamın acı badem gece için pen:le renkli. ~~ ~~ Kuruş Sayfa Kuruş 

lNGtLIZ KANZUK ECZANEJ;Sİ ~~ 'l~ ---- ~ 
~ Beyoğlu - İstanbul ~ ~ ! :~g : ~g~ 
}~~~·~~ .. ,.. .,,.,......,""~ .. ""'""""' ""'~....,,.,,....., ,.,'"'...., "~ ~ 6 80 7 ve 8 30 E 

İstanbul Bele·diyesinden: 
Keşif bedeli 20773 lira 56 kuruş olan Tepebaş bahçesi arkasındaki 

foz.wparan yolunun inşası kap3Jı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
Keşif evrakı ve şartnamesi 104 kuruş mukabi1inde levazım müdürlü
ğünden alınabilir. Eksiltme 29.3.937 pazartesi günü saat 15 de daimi 
enciim'"nde yapılacaktır . İstekliler 2490 No.lr kanunda yazılı vesika 
ve 1558 lira 1 kuruşhk ilk teminat makbuz veya mektubiyle beraber 
t eklif mektub'armx havı kapalı zarflarını yukarıda yazılı günde saat 
14 de kadar daimi encümene vermelidir ler. (1408) 1-1056 

Günırül{ ve inhisarlar 
Vek.aletinden: 

1 - 20 fo rma tahıni.ı edilen (gümrük mevzuatı kılavuzu) adlı 
ı!'İtabtan 2000 tanesinin bastırılması pazarlığa konmuştur. 

2 - 20 formanın L>a . .;kı işi 500 lira tahmin edi'miş olup muvakkat 
teminatı 37 lira 50 kuru~tur. 

3 - Pazarlık 22.3.937 pazartesi günü saat 14 de vekiilette kuru
lu ahmsatın komisyonunda yapılacağından isteklilerin yatıracakları 
teminta aid makbuzlarla birlikte adı geçen komisyona müracaat1arı. 

(600) 1-1057 

81111111111111111 uı 11111111111111111 l lll l il lll l iti 111111111111111111111111111111111111111 llll il ı • - -
~ TÜRK HAVA KURUMU ~ - -
~ BüYüK PtYANGOSU ~ - -- -- -5 Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 5 - -S: 6. cı keşide 11 Nisan 937 dedir EE - -:= Büyük ikramiye 2 O O • O O O liradır. 5 
~ Ayrıca : 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 liralık ikra- EE 
=:miyelerle (50.000 ve 200.000) liralık iki adet mükafat vardır .•• S - -- -- -
g Dikkat: 5 - -- -
:: Bilet alan herkes 7 Nisan 937 günü akşamına kadar biletini ES 
S: değiştirmiş bulunmalıdır. =: 

;; Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur. ;;;:;; 

i 11111111111111111111111111111111111111111111111m111111111111111111111111111111111111111mrme 

Ankara Sehri İmar 
fi 

Müdürlüğünden: 
Ön Cebecide istimliiki takarrur eden yüksek okullara ayrılan ye. 

rin haritaları mahalline, Belediye ve İmar daireleri kapılarına asıL 
mıştır. Alakadarların Tapu senedile lmar Müdürlüğüne müracaat
ları ilan olunur. (594) 1-1048 

Y ENi SiNEMAL.AR 
Bu Gece 

KADIN İSTEYİNCE 
Baş Rollerde: 

1 - Hayır işi erine ve yeni 
çıkan kitaplara aid ilanlardan 
% ıs tenzil~t yapılır. 

2 - Zayi ilan bedelleri 
maktu 130 kuruştur. 

3 - Tebrik, teşekkür, ev
lenme. vefat ve kati alaka 
ilanlarından maktuan beş lira 
alınır. 

ABONE ŞARTLARI 
Müddet Dahilde Hariçte 

17 Lira 30 Lira 
9 " 16 .. 
5 ,, 9 " 

Başmuharrir: 
Yazı işleri: 
Abone ve ilan: 

Deniz Levazım Sabn alma 
Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 92300 
lira olan 10.000 ton rekompoze 
kömürü 22 mart 937 tarihine rast• 
layan pazartesi günü saat 14 de 
kapalı zarf usuliyle alınacaktı!• 
Muvakkat teminatı 5865 lira "'" 
lup şartnamesi (461-5) kuruş ~ıı· 
kabilinde komisyondan hergüJl 
verilir. İsteklilerin 2490 sayılı 
kanun~n tarifatı dahilinde tan• 
zim edecekleri kapalı teklif ınek• 
tuplarmı en geç 22 mart 937 pa• 
zartesi günü saat 13 e kadar I{a" 
sımpaşada bulunan komi~yo~ 
başkanlığına makbuz mukabıliıı 
de vermeleri. Bu saatten sont• 
verilecek teklif mektuplarınıtı 
kabul edilmiyeceği ilan olunı.ıt• 

(516) 1-912 

Taze Kıl. 85 K. Taze 
Bu senenin 

SAKAR 'l A ECZANESİ 
Ankara Müd~faai Hukuk 

BUGÜN BU GECE 

BALALAYKA 
Ba., Rolde : 

Adolpf W ohlbruk - Lil Dagover 
içli bir mevzu çerçevesi içinde tatlı 

müziklerle süslü güul bir film 
GÜNDÜZ 

ANNA STEN 
Fevkalade kuvvetli bir mevzu taşıyan 

bu film müessir bir aşk hikayesidir. 

Şarlo ( Charlie Chaplin) in en son 
!iCVİrdiği 

Eski Zamanlar 1 

İlaveten 
MİKİ CÜCELER DlY ARINDA 

HALK MATİNESİ 
Saat 12.15 de : 

DEVRtALEM 


